		
قصهگويي،
ِ
هنر ّ
اصول ِ

ي كدكني
محمدرضا شفيع 

ادب فارسي
در ِ
بخشي است از مقدمة نگارنده بر متن كتاب «طرازاالخبار»
كه به زودي انتشار خواهد يافت.

از تأ ّمل در شاهنامة فردوسي و خمسة نظامي و تاريخ بيهقي و اسرارالتّوحيد ،به خوبي
ِ
ِ
سوي هن ِر نويسندگيِ
سوي هنر شاعري فردوسي و نظامي و در آن
ميتوان دريافت كه در آن

قصه» در ميان ايرانيان شناختهشده
بيهقي و ميهني ،نوعي «نظرية داستان» يا «بوطيقاي حكايت و ّ
بوده است كه نسل اندر نسل و سينهبهسينه آن را به دورههاي بعد انتقال ميدادهاند؛ ا ّما تا آنجا
كه نگارندة اين يادداشت اطالع دارد كمتر كسي از قدما به تدوين اصول هنر داستانپردازي
قصهگويي در ايران پرداخته است؛ همچنان كه دربارة دقايق هنر شاعري ،با وجود شاعراني
و ّ
ِ
عظمت سعدي و مولوي و حافظ ،جز كليّاتي از عروض و قافيه و مقداري صنايع بديعي،
به
فن شعر به صورت مكتوب نداريم .ترجمة ميراث ارسطو،
چيز مه ّمي در باب «بوطيقا» يا ِّ
بهگونة خالصه ،در آثار ابنسينا و ديگر فالسفة ما ،از اين بحث خارج است.
َ
ِ
طرازاألخبار عبدالنّبيِ
ايم ،كتاب
يكي از موارد بسيار نادر و استثنايي ،تا آنجا كه ديده

فخرالزماني(متولد  -998متوفي بعد از 1041هـ .ق) است كه در عرصة هنر داستانپردازي
مجموعة آنچه يك قصهپرداز ،در
كتابی نادر و استثنائي است و در حقيقت سفينهاي است از
ّ
اسلوب قدما ،بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند از عهدة كار خويش به خوبي برآيد.
طرح اجماليِ  كتاب در چند سطر از اين قرار است:
ِ
«صفت شخص قصهخوان» و
مقدمه :دربارة سابقة «قصة اميرحمزة صاحبقران» و دربارة
قصهخوان قدر
«قصهخوان» مقامي برتر از شاعر دارد و نيز دربارة اينكه ّ
بحث دربارة اينكه ّ
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قصه را آغاز
خويش را بشناسد و اصول مر ّوت را رعايت كند و بحث دربارة اينكه چهگونه ّ
حساس برساند و چهگونه آن را به پايان آورد .ما ،در اين
كند و چهگونه آن را به نقطههاي ّ
يادداشت بيشتر دربارة  همين مقدمه و تحليل مسائل فنّيِ آن بحث خواهيم كرد ،ا ّما بقية 
قصهها به چهار نوع« :رزم»« ،بزم»« ،عاشقي» و
ساختار كتاب به اجمال عبارت است از تقسيم ّ
قصه مسائل یا موضوعات و درونمايهها و توصيفهاي
«عيّاري» و هر كدام از اين چهار نوع ّ
ويژة خود را دارد كه مؤلف كوشيده است براي هر كدام از آن موضوعات و اوصاف و حاالت
از عصر رودكي تا روزگار خودش آنچه از نظم و نثر اهل ادب وجود داشته گلچين كند.
مث ً
ال در توصيف ميدان جنگ ،آنچه شعر و نثر زيبا و توصيفي و تصويري در ادب فارسي از
قرن چهارم تا عصر مؤلف وجود داشته ،به ترتيب تاريخي در اين بخش آورده است و ما در
يك نگاه ،انواع كوششهايي را كه شاعران و نويسندگان ادوارِ مختلف زبان فارسي دربارة
ِ
توصيف ميدان جنگ داشتهاند ،و مؤلف برگزيده ،در برابر چشم خويش داريم ،همچنين در
بزم و همچنين در قلمرو عشق و عاشقي و نيز ماجراهاي عيّاري.
هر كدام از اين چهار نوع  genreقصة ادبي را مؤلف در دوازده «طراز» طبقهبندي كرده
و مسائل و توصيفهاي خاص آن «نوع» را به اشباع آورده است .با اطمينان ميتوان گفت
كه در عرصة «توصيف» چنين گلچيني از نظم و نثر فارسي ،هرگز ديده نشده است .در
ِ
ِ
تماتيك تمام چشماندازهاي موجود در
فرهنگ موضوعيِ ُصور خيال و طبقهبندي
حقيقت
اين گونههاي داستاني است .مث ً
ال در بخش «رزم» به آوردن نمونههايي در زمينة توحيد و نعت
رسول آغاز ميكند و سپس به اشباع تمام آنچه از نظم و نثر قدما و متوسطين و معاصرا ِن
ِ
ِ
غروب خورشيد يا وصف
توصيف ميدانهاي جنگ يا مركبها یا طلوع و
مؤلف دربارة
دِژهاي استوارِ فتحناشدني و توپ و تفنگ و توصيف لشكركشيها و گفتگوي پهلوانان قبل
ِ
از شروع جنگ و كيفيّ ِ
توصيف صحنههاي
ت صفآراييِ ايشان و اقسامِ جنگهاي مغلوبه و
غارت و تاراج و ...براي قصهگوي الزم است.
بر همين قرار است بخش دوم كه قلمرو «بزم» است .در اين بخش نيز به دوازدهگونه
مسائل از قبيل شراب و ميخانه و خم ،يا ساقي و جام و صراحي ،يا مطرب و مغنّي و سازها
ِ
وصف بهار و نوروز و باران ،يا تابستان و پاييز و زمستان ميپردازد و
و آوازها و نغمهها ،يا
در اين باب نيز فصلي ويژة طلوع و فصلي ويژة غروب دارد به تناسب نوع داستان كه با نوع
قبل ـ كه حماسي و رزمي بود ـ متفاوت است .همچنين به توصيف باغها و ميوهها (ميوههاي
ايراني و ميوههاي ويژة سرزمين هند از قبيل انبه و پان و )...ميپردازد؛ همچنين توصيف ِ
قصرها و عمارات و كوهها و مرغزارها و بيشهها .در همين بخش است كه فصلي گسترده
دربارة توصيف انواع شكارها از وحوش و طيور ميپردازد و نيز تصوير ميدان چوگان و گوي
زدن و فصلي ديگر دربارة انواع بزمها و جشنها و خوانها و مائدهها و شمع و چراغ و...

• دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (عکس از :علی دهباشی)

در بخش سوم كه ويژة داستانهاي عشق و عاشقي است فصلي پرداخته در توصيف
عشق و عاشق و ُحسن و دل و در تمام اين فصلها به گردآوري انواع نمونههايي كه از نظم
و نثر قبل از او وجود داشته است پرداخته .فصل ديگر اين بخش جمعآوري تصويرها و
ِ
وصف كنيزكان و غالمان
توصيفهايي است كه از ُحسن و زيبايي و اقسام آن شده و نيز
و توصيف اسب به تناسب موضوع و نيز وصف عاشق شدن و گفتگوي طالب و مطلوب
و انواع خطابهاي عاشقان و معشوقان .در اين بخش نيز فصلهايي دربارة طلوع و غروب
ِ
توصيف گريه و زاري و بيقراري
دارد به تناسب موضوع و فصلي ويژة توصيف شبِ فراق و
عاشق و نيز فصلي ويژة تصوي ِر ِ
شب وصال و در همين بخش است كه فصلي را به گردآوري
توصيفهاي مجالس عروسي و زفاف و تولّد فرزند ميپردازد.
چهارمين بخش اصليِ  كتاب ،بخش داستانهاي «عيّاري» است و از آنجا كه كار عيّاران
دستبرد به گنجينهها و به دست آوردن اشياء قيمتي است ،اين بخش را با توصيف زر و
جواهر و ديگر احجار كريمه آغاز ميكند و آنچه از نظم و نث ِر قدما و معاصرانش در اين
باب پسنديده ،نقل ميكند ،بعد ميرود به سراغ تصوير دزدان و عيّاران و قاصدان و فصلي
ميپردازد دربارة ِ
 يراق عيّاران از خنجر و كمند و فالخن و زنگ و به تناسب ماجراهاي عيّاران
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فصلي دارد در تصوير زنا ِن ّ
مكاره و فصلي در توصيف ساحران و فصلي ويژة توصيفهايي
كه دربارة بيابانها و راههاي دشوار وجود دارد .اين بخش نيز دو فصل ويژة طلوع و غروب
آفتاب را به تناسب فضاهاي خاص ماجراهاي عيّاران دارد و در دنبال آن فصولي دربارة ديوان
و بدرويان و جلاّ دان و زنگيان.
پنجمين و آخرين بخش كتاب ،كه خود داراي كمال اهميّت است ،به قول مؤلف ويژة 
ِ
بخش اصلي تعلق دارد و اجماالً در نوزده عنوان يا سرفصل
متفرقاتي است كه به چهار
ِ
 وصف سخنوران و آداب
تدوين شده است )1 :دربارة انسان و عقل و نفس و علم )2 .دربارة
سخن و خط و كتابت  )3دربارة تو ّكل و عدل و شكر از يافتنِ سلطنت  )4صدق و راستي
 )5نصيحت )6 .سخاوت و عدالت و تواضع  )7تدبير و )8 ...طاعت و رياضت و اخالص
صحت  )10دربارة مدارا و توصيف مساجد و
و پيري  )9تسكين غم و اميد و بيماري و ّ
ِ
ِ
صفت مراسالت
صفت حاجبان )12
گرمابهها  )11توصيفنامههاي ملوك و جوابها و
قضات و محتسبان و طبيبان و ّ
خطاطان و ن ّقاشان و شاعران و سازندهها (موسيقيدانها و
آهنگسازها) و قصهخوانها  )13نمونههاي ارسال مراسالت طالب و مطلوب و پدر و فرزند
ِ
صفت سادات و واعظان و زاهدان و عابدان و مردم شهر و توصيف شهرهاي
و جشنها )14
آبادان و شهرهاي ويران و توصيف بازارها و مراقد و مشاهد  )15توصيف ماهِ رمضان و
كودكي و جواني و پيري و اجل  )16توصيف دريا و كشتي و رودخانه و آبگير و ماهيان و
چشمهها  )17توصيف سفرها و قحطسال و بخل و كفرا ِن نعمت  )18توصيف سيمرغ و
اژدها و مار و شتر و گاو و )19 ...سوگواري و مناجات.
تكرار ميكنم كه تمام اجزاي اين ابواب و فصول و توصيفها ،از طريق گزينش نمونههاي
نظم و نثر قدما و معاصران مؤلف است.
مؤلف قبل از اينكه شروع به متن كتاب كند ،در پايان مقدمه فهرستي از مراجع و منابع
كارِ خويش داده است كه از ديدگاه كتابشناسي به تنهايي قابل بررسي است .زيرا مجموعهاي
قصهخواني و
است؛ از ديوانهاي قدما و متوسطين و معاصران مؤلف و كتابهايي در فن ّ
ِ
موضوعات نزديك به آن و نيز منظومههاي حماسي و غنايي ادوارِ
 تاريخ ادب فارسي
 مختلف
ِ
و همچنين كتابهايي در تاريخ و فنون نزديك به آن از قدما و متوسطين و معاصران مؤلف.
بسياري از اين ديوانها و منظومهها امروز ،ديگر موجود نيست.
مؤلف نمونههايي از شعر قدما نقل كرده است كه در هيچ جاي ديگر ديده نشده است،
حتي از شاعران معاصر رودكي .و چون از اين ديدگاه ،جاي ديگر به تفصيل كارِ او را تحليل
ِ
بحث آن نميشوم.
و ارزيابي كردهام در اينجا وارد
ِ
بحث اصلي ما كه نگاهي تحليلي بود به بخشهايي از مقدمة مؤلف دربارة 
بازگرديم به
قصهگويي.
اصول هنر داستانپردازي و ّ

قصهپردازي ،ياد داد ِن «زبان معيارِ» هر دورهاي است
هدف مؤلف ،عالوه بر تعلي ِم اصو ِل ّ
تا خوانندة كتاب بتواند مراحل تاريخيِ زبان فارسي و تحوالت آن را پيش چشم داشته باشد.
«روزمره»
آنچه در زبان عصر ما «زبان ِمعيار» خوانده ميشود ،در تعبي ِر مؤلف ما و معاصران او
ّ
ِ
حالت  synchronicزبان يا زبان ِ معاصر« :تأليفي
خوانده ميشده است ،چيزي نزديك به
ِ
حنيف از ُ
روزمره و طرزِ انشاء
صفت هر چيزي ترتيب دهد تا
 ك ِّل انتخاب قديم و جديد در
ّ
و شع ِر هر زماني بر دانايان اين جز ِو زمان ظاهر گردد و براي سخنوران دستگاهي باشد»...
قصة 
قصة رزميّ ،
قصه از چهار «نوع» بيرون نيستّ :
بنابر نظرية ادبي يا بوطيقاي مؤلفّ ،
قصههاي مربوط به «جريانهاي عيّاري» .حق اين
قصة «توصيف عشق و عاشقي» و ّ
بزميّ ،
قصه در جهان قديم داشته ـ چندان هم دور
است كه اين َ
«ح ْص ِر عقلي»ـ كه مؤلف از انواع ّ
از حقيقت نيست.
ِ
شعرهاي از قبل آمادة
قصهپرداز را در نقل و آورد ِن عبارات و
قصهخوان و ّ
مؤلف ،هن ِر ّ
گوي ميداند و دربارة خودش توضيح ميدهد كه وقتي جزء
قصه ْ
محفوظ در ذهن و ضمي ِر ّ
مالزمان محفلِ ممدوح خويش شده است «از امثال و اقرا ِن خود مردمِ فهميده و نكتهسنجا ِن
پسنديده بسيار ديد و از سخنساز و نغمهطراز با جمعي خواجه تاش (= همكار) گشت كه تا
ِ
خدمت ممدوح)
آن زمان به مانن ِد ايشان كم ديده بود و هر قصهخواني كه در خدمتش (يعني
شع ِر مناسبي در قصه ميخواند يا فقرة نثري بيان مينمود ،اغلب ميدانست (يعني در حافظه
ْ
گوشزدِ هوشش گرديده».
داشت) و آنچه نميدانست شنيده بود و
ِ
عبارات 
قصهگوييِ خويش به نقل شعرها و
قصهپرداز را كه آميختن ّ
اين بخش از هنر ّ
«مرصعخواني» ميناميدهاند و كتاب عم ً
ال براي گسترش
فصحاي پيشين است ،اصطالح ًا
ّ
همين زمينه در ميان مخاطبا ِن آن فراهم آمده است.
يكي از مسائل نيمة دوم قرن بيستم ،به ويژه در كشورهاي پيشرفتة جهان آن چيزي است
«قصهدرماني»  fiction therapyميگويند .مؤلف
كه در مرزهاي روانكاوي و ادبيات به آن ّ
قصهپردازي را مؤلف
ما و معاصران او ،از چنين رازي آگاهي داشتهاند و فلسفة پيدايش هن ِر ّ
ِ
مرض دِق به هم رسانيد .حكماي ناميِ آن
چنين بيان ميكند كه «يكي از خلفاي بنيعباس
ِ
 كوفت خليفه سعي نمودندـ به جايي نرسيد [ند] .حكيم دانشمندي
عالج
عصرـ هر چند در
ِ
ِ
قصه را (يعني قصة امير حمزة صاحبقران را) تا «بربر»
از اعراب به
جهت دف ِع آن مرض ،اين ّ
ترتيب داد و به طريقي كه الحال متعارف است ،روز به روز ،به جهت خليفه مي[خواند] در
جايي كه كما ِل شيريني داشت ،ميگذاشت (يعني نقل را ناتمام ميگذاشت) و روزِ ديگر از
همانجا باز بر سر سخن ميرفت؛ تا رفته رفته از استماع اين حكايت شيرين آن ع ّلت (=
ِ
صحت بد ِن خويشتن ،اكثر اوقات ،اين قصة غمزدا
بيماري) بالكليه برطرف شد .خليفه بعد از
و شاديفزا ميشنيد ،تا در ميان مردم اشتهار يافت».
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ِ
فرهنگ م ّليِ ما بسي كهنهتر از آن
پيشينة نظرية «قصهدرماني» در
بدينگونه ميبينيم كه
ّ
چيزي است كه در ميان فرنگيا ِن عص ِر حاضر در نيمة دوم قرن بيستم رواج گرفته است.
قصهپردازان چه
از تأ ّمل در مقدمة مؤلف ،به روشني ميتوان دريافت كه در روزگارِ او اين ّ
ِ
نقش عظيمي در زندگي اجتماعي مردم عصر ،به ويژه سالطين ،داشتهاند .توصيفي ميآورد
از اين كه پادشاهان نامگذاري فرزندا ِن خود را ،از روي همين صحنههاي داستان ،اختيار
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قصهپرداز دربارة ماجراهاي فالن قهرمان سخن ميگفته ،خداوند
ميكردهاند .اگر در شبي كه ّ
فرزندي به پادشاه ميداده است ،پادشاه آن فرزند را به نامِ همان قهرمان نامگذاري ميكرده
است« :و اين مقدمه اشتهار سرشاري دارد كه جمجاه ِ انجمسپاه [شاه اسماعيل صفوي] ميلِ
قصه داشته ،چنانچه وقتي كه ايزد تعالي به ايشان فرزندي عطا ميفرموده ،نام آن
تمامي به ّ
قصهگوي
قصه ميگذاشته .گويند در وقتي كه تكلتوخان [زينالعابدينِ ّ
فرزند را نامِ پهلوانان ّ
ِ
جنگ «طهماسب» رسانده بود،
سررشتة قصه به
تبريزي مقيم تبريز در عصر شاهاسماعيل]
ّ
روزگار ،خَ َلفي در كنارِ آن جهاندار نهاد (يعني فرزندي براي او متولد شد) ،وي را «طهماسب»
ِ
جنگ «القاص» يك پس ِر خود را مس ّمي به «القاص» گردانيد.
نام كرد .و همچنين در
قصهپردازي چنان تحت ِ تأثي ِر هنرنمائيِ
جالبتر اينجاست كه اين پادشاهان و مخاطبا ِن ّ
قصهپردازان قرار ميگرفتهاند كه خيال ميكردهاند عين واقعيت است ،به همين دليل از
اين ّ
قصهپرداز با خواهش و تقاضا،
قهرما ِن موردِ عالقة خود ،به نوعي حمايت ميكردهاند و از ّ
درميخواستهاند كه خو ِن او را به ايشان ببخشد و آن قهرمان را ،در ضمنِ نقلِ داستان ،نكشد
ِ
ِ
قصهپردازِ
خدمت شاه سررشتة 
معروف شاه اسماعيل] ،يك مرتبه در
«چون تكلتوخان [همان ّ
داستان به رزمِ «قهرش» و «لندهوربن سعدان» ميرسان َد ـ به دستوري كه داستانسرايان قديم
ِ
دست خسرو« ،قهرش» را به قتل ميرساند .شاه
تهمتنِ مذكور را مقتول ميسازند ـ او نيز در
محبّ ِ
قصهگوي)
ت بسياري به «قهرش» معدوم داشته ،ميفرمايد كه «التماس از مولوي (همان ّ
قصهپرداز] ،به عرض
داريم كه خو ِن «قهرش» را به ما ببخشد» زينالعابدين [تكلتوخان ّ
ميرساند كه «خونبها عنايت فرماييد تا نكشم» به هر تقدير« ،شاه خو ِن او را (= خون
قصهپرداز چنان به
«قهرش» را) به صد تومان ميخرد» ،و باز در جاي ديگري از داستانّ ،
تصوير صحنههاي جنگ و وقايع داستان ميپردازد كه شاه مجبور ميشود خو ِن يكي ديگر از
قهرمانا ِن موردِ عالقة خودش را به قيمتي دو برابر قيمت قبل خريدار شود «و خو ِن طهماسب
ِ
روي خواهش ـ به مقتضاي وقت ـ به دويست تومان ميخرد».
بن عنقويلِ ديو را ،نيز ،از
شگفت اينجاست كه اين مداخلههاي عاطفيِ مخاطباني از نوع پادشاه ،مسي ِر داستان را
قصههاي فرنگي شما چنين چيزي را سراغ داريد؟ مولف
عوض ميكرده است .در كجاي ّ
بعد از نقل قضية خونْبها داد ِن شاه براي اين دو قهرمان ،ميگويد« :و از آن تاريخ تا حال اين
قصهـ نميكشند».
قصهخوانان ـ در ّ
دو ُگندآور (= پهلوان) را ّ

قصهخواني دارد ،متوجه يك نكتة فرهنگي
قصهپردازي و ّ
مؤلف در شمارِ فوايدي كه ّ
بسيار مهم شده است و آن اينكه در جوامع قديم كه مردم هر كوچه و محلهاي لهجهاي
داشتهاند و هيچ وسيلهاي (از نوع راديو و تلويزيون و كتاب درسي و )...براي ايجاد زبا ِن
قصهگويي يكي از راههاي ايجاد زبا ِن روزمره،
واحد و لهجة استاندارد وجود نداشته اين كارِ ّ
يعني زبا ِن معيار ،در ميان مردم بوده است« :بر ارباب دانش و اصحاب بينش پوشيده و پنهان
نيست كه قصة صاحبقران (همان «اميرحمزه») حكايتي است به غايت شيرين و افسانهاي
است بينهايت رنگين ،با وجودي كه دروغ است و از حلية صدق عا ِطل ،از خواندن و شنيد ِن
«قصهشنوان» ميرسد ،اول آنكه متك ّلم را ،با مستمع ،فصيح و
«قصهخوانان» و ّ
آن فايدهها به ّ
ِ
روزمره» در حرفزدنها ،ميگرداند»...
«صاحب
بليغ و
ّ
ِ
قصهپرداز ،ضروري ميداند ،در تحليل
بعضي از قواعدي كه مؤلف
رعايت آن را براي ّ
ال ،آشنايي داشتهاند .مث ً
نهايي ،نشان ميدهد كه اينان به بسياري از قواعد داستانپردازي ،عم ً
ال
ميگويد« :و تفرقه در ِ
وقت سخن كردن به خويشتن راه ندهد تا از غفلت خود لَغْوي نگويد،
بلكه از رزم به بزم نرود و از حكايتي ،كه ميخواند ،به حكايتي ديگر انتقال ندهد» و منظورش
قصه از حشو و زوايد ميخوانيم.
همان چيزي است كه ما آن را انسجام و تركيب و پرداختن ّ
ظاهرا ً نظريهاي كه در سالهاي پايانيِ قرن بيستم ،در محافل ادبي ما ،ميخواست رواج
بگيرد و نگرفت ،يعني پايان عصر شعر و اينكه داستان جاي شعر را گرفته ،در عص ِر مؤلف
«قصهپرداز» مقامي واالتر از «شاعر» دارد .به
هم طرفداراني داشته و آنها عقيده داشتهاند كه ّ
قصهخوان بر شاعر» و در اين فصل به اين
همين دليل مؤلف فصلي پرداخته دربارة «رجحان ّ
رياضت اربابِ نثر بيش از رنج و مش ّق ِ
ِ
ت اصحاب نظم است».
نتيجه ميرسد كه «محنت و
«قصهپردازِ» مثالي و ايدهآل دارد كسي است كه بتواند دروغي را ،كه
تصوري كه مؤلف از ّ
داستان است ،آنگونه تصوير كند كه «دانشوران روزگار» شيداي «افسانه و افسو ِن» او شوند،
همان «حقيقتمانندي»  verisimilitudeيا به تعبير خود اينها « َط َر ِ
ف وقوع» داشتن .و
توضيح ميدهد كه چنين داستانپردازي ،در تمام عالم ،دو تا هم به زحمت ميتوان پيدا كرد.
قصهخواني
يكي از مهمترين نكاتي كه مؤلف در اين مقدمه به آن پرداخته مسألة انواع ّ
قصهپردازي رايج در جهان اسالمي يا قلمرو عصر مؤلف است .او تمام راهها و
يا سبكهاي ّ
روشهاي موجود را در سه نوع طبقهبندي ميكند:
 )1طرزِ اهلِ ايران
ِ
روش مردمِ توران
)2
 )3قانو ِن هندوستان
و توضيح ميدهد كه چون ا ّطال ِع دقيقي از شيوة «اهل روم» (يعني قلمر ِو پادشاها ِن 
عثماني) ندارد ،از آنها ياد نخواهد كرد و از آنجا كه در سرزمين ِ عثماني به تركي و عربي
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قصهخواني ميكنند ،كارِ آنها را عم ً
ال خارج از موضوع كتاب خود ميداند و از اين توضيح و
ّ
ديگر اشاراتش به خوبي درمييابيم كه در تمام ايران و در تمام توران (ماوراءالنهر) و در تمام
قصهگويي به زبان پارسي رواج داشته و الغير« .و اينكه قاعدة اهل روم (=.عثماني)
هندوستان ّ
در اين فصل ياد نميكند ،باعث ،اين است كه كمترين به آن مرز و بوم نرسيده (= نرفته) و
آنچه شنيده بدان اعتبار نمينمايد كه گفتهاند ،مصراع« :شنيده كي بود مانن ِد ديده» و چيزي
كه در ِ
قصهخواندن روميان (اهالي عثماني) مسموع شده ــ كه دل به راستيِ آن گواهي
باب ّ
قصه را ـ كه به تركيِ رومي و تركيِ قزلباش آميخته است ــ 
ميدهد ــ اين است كه ايشان ّ
ِ
تأليف حنيف محتاج به شرح و بيان آن نيست».
ميخوانند .هرگاه همچنين باشد اين
ِ
پردازي اهلِ ايران ميپردازد و ميگويد :در آغاز،
قصه
پس از اين توضيح ،به نقل شيوة ّ
ِ
توصيف راویان داستان ميپردازند و
نظمي كه مناسب نوع داستان باشد ميخوانند و بعد به
آنگاه اندك اندك به مدح «حمزه» ميرسند و سپس شروع در «سررشتة سخن» ميكنند .و
توضيح ميدهد كه «در مناسبخواني» از «براعت استهالل» پاي بيرون نميگذارند .منظور
مؤلف از براعت استهالل در سراسر كتاب همين داشتن تناسب است ،يعني شعري كه به تمام
معنيِ  كلمه به تصوير صحنة داستان ياري رساند .و يادآوري ميكند شعر بايد كم خوانده
شود «و كم خواند ِن شعر از براي آن تجويز كردهاند كه مستمع را از مطالب بازميدارد ،بلكه

قصه شنيدن است ـ دور مياندازد ».اينجا مؤلف به نكات بسيار دقيقي
از اصل مقصد او ـ كه ّ
قصهپردازي است:
ميپردازد كه بايد عينِ عبارت او نقل شود زيرا مشتمل بر دقايقي از فن ّ
صاحب اين فنِ رباينده بايد ،تا وقتي كه قصة او از ِ
ِ
بابت افسانه و حكايت باشد بر س ِر
«و
يك زانو نشسته شمرده و سنجيده حرف زند و چون به مقدمة رزمي رسد گرمِ سخن شود
ِ
وقت شمشير زدن و گرز كار فرمودن به دو زانو نشيند ،همچنان به جوش و خروش
و در
قصه ميخواند ـ به
قصهشنو از تك ّلم ِ او معركة جنگ را ــ در آن هنگامهاي كه او ّ
درآيد كه ّ
(((
نظ ِر تصور معايينه ببيند .و در وقتي كه سررشتة سخنِ سخنور به جايي رسد كه يكي از
دليران ،به تقريبي ،بند پاره كند ،البته بر س ِر دو پا نشيند و همچنان آن مقدمه راـ با اندازِ پاره
كردن ــ ادا و بيان نمايد كه گوي خود زنجير گسيخته و مستمعان نيز او را از آن عالم تصور
نمايند .و در كمان كشيدن و صندلينشستن و كشتيگرفتن ،اندازهاي ـ كه به هر كدام نسبت
دارد ـ از دست ندهد.
داستا ِن «بزم» را شكفته و آرميده بخواند و [داستان] «عاشقي» را ـ از ِ
بابت ناز و نيازِ طالب
و مطلوب ـ با سركشي و افتادگي بازگويد.
و در [نقل داستانهاي] «عيّاري» بايد كه باره كرد و قند شود (؟) و خود را به مردم
 )1معايينه :روياروي ـ تصرف فارسيزبانان است در معايَ َنة عربي.

ِ
جهت «انگيز»((( (= در اينجا  interigueانتريگ يا
مضحك وانمايد و تصرفات مرغوب به
كشمكش ( )conflictدر گفت و شنيد «عمرو» و «بجشك» كند».
قصه»
قصهخوان در «درآم ِد ّ
در موردِ شيوة اهل هندوستان اين تفاوت را قائل است كه ّ
ِ
خدمت او سخت ميگذراند ،بخواند .پس
مدح بزرگي كه در
چند بيت ـ از هر كه باشد ـ در ِ
قصهپردازي مشغول گردد.
از آن به ّ
«مرصعخواني» قائل به
در مورد شيوة اهل توران ،يعني ماوراءالنهر ،ميگويد اينان در
ّ
«براعت استهالل» (يعني تناسب شعر با صحنة داستان يا آغاز داستان) نيستند .آنچه دربارة 
سبك قصهگويي ايران و هند از يك سوي و ماوراءالنهر از سوي ديگر ،نقل ميكند
تماي ِز
ّ
نشاندهندة تفاوتي است كه در زبان فارسي ماوراءالنهر و فارسي ايران وجود دارد .ميگويد
ِ
روزمره حرفزدن نيستند» .اين يادآوري او،
وقت تكلم مقيّد به
قصهپردازان توراني  «در
ّ
ّ
امروز ،به ما ميفهماند كه زبان ماوراءالنهري در عصر صفوي كه گرايش به نوعي باستانگرايي
( )archaismو لغات محلي خراساني و مشرق ايران بزرگ دارد ،براي مؤلف ما كه اهل
مركز ايران است قدري از «زبان معيارِ» او دور مينموده است .اين همان تفاوتي است كه
امروز بين فارسي تاجيكي بخارا و سمرقند و دوشنبه و بدخشان و فارسي ايراني احساس
ميشود و شايد با زيادشد ِن فاصلة زماني و بعضي عوامل فرهنگي ،اين تمايز امروز بيش و
بيشتر شده است.
قصهپردازان ماوراءالنهري در نقل داستانهاي «عيّاري» از ديگر انواع
مؤلف عقيده دارد كه ّ
قصه ،موفقترند.
ّ
آنچه تا اينجا آورده است ،در حقيقت ،آيينِ
طرح داستان و «درآم ِد» آن است و مؤلف آن
ِ
را «برآمد» ميخواند .ا ّما در مسألة «پايان» دادن به صحنهها و از صحنهاي به صحنهاي ديگر
رفتن و آنچه ما امروز «تعليق» يا «هو ِل وال» ( )suspenseميگوييم ،او اصطالح بسيار زيباي
خود را دارد« :پابند» كردن و «پابندخواني»« .پابند» همان «تعليق» و «هو ِل وال» است .حال از
زبا ِن خود او بشنويد كه چه گونه تأكيد ميكند بر اينكه هميشه بايد داستان را در نقطهاي نگاه
داشت كه خواننده تشنه و منتظر بماند:
«و قانون به انصرام (بريدن و قطع) رساند ِن فصلي از اين داستان اين چنين [است] كه
«قصهشنو» چنان باشد كه بهتر از اين
ِع ْق ِد جواه ِر سخن را در مقامي بايد گسيخت كه گما ِن ّ

قصه ــ نخواهد بود ،تا در استما ِع تتمة آن بيتاب و مشتاق باشد و ...اين
مقدمه ــ در تمام ّ
را «راویان» در اصطالح «پابندخواني» گويند».
ِ
ِ
نكات ديگري نيز اشاره ميكند؛ مث ً
ال آنجا كه معتقد
بحث خويش به
مؤلف در مطاوي

« )1انگيز» را به احتمال قوي در معني انتريگ يا به اصطالح بعضيها توطئه به كار ميبرد؛ مقايسه شود با
«پابندخواني» در دنبال ة اين گفتار.
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ِ
«مذهب» خود را آشكار كند ،يعني بايد هميشه «بيطرف» بماند ،در
«قصهخوان» نبايد
است ّ
ِ
سرنوشت
قصهپرداز در اجزاي داستان و
عمق ،اشارهاي هم هست به موضوع مداخلهنكرد ِن ّ

قهرمانان .البته او بيشتر از اين ديدگاه چنين پيشنهاد ميكند كه ممكن است پادشاه يا اميري كه
قصهخوان داشته باشد و آشكارشدن
قصهخوان در دربار و محفل اوست مذهبي جز مذهب ّ
ّ
قصهخوان تمام شود.
اين تفاوت به زیان ّ
در پايان اين يادداشت بد نيست توضيحي بدهم دربارة  اصطالح «هو ِل وال» كه در
داستاننويسي معاصر به كار ميرود به جاي  :suspenseغالب ًا تصور ميكنند كه اين تركيب،
ِ
َ
حول وال ق ّوهًْ ا ِ ّل باللـه» است و آن را «حول ُو َوال»
«ح ْو َل َوال» در «ال
صورت تحريفشدة َ
ِ
ِ
درست كلمه بايد «هول» باشد
صورت عطف مينويسند .حقيقت امر ،اين است كه امالي
به
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به همان معنيِ هراس و اضطراب و « َوال» در اين تركيب چيزي است دقيق ًا برابر «زمان و
مكان» ( )time spaceيعني فضاي حاكم بر حادثه ،هم از دي ِد زمان و هم از دي ِد مكانَ « .وال»
كلمهاي است فارسي كهن و صورت تغيير شكليافتة «واال» و «واالد» است و «واالد» مراحل
مختلف سنگچين است .هر ردة سنگچين را در برجها و ديوارة حصارها يك «واالد» يا يك 
«واال» ميگفتهاند و بعدها مجازا ً به معنيِ «مرحله» ـ خواه اين ويژگي در زمان باشد و خواه
در مكان ،و حتي زمان و مكان با هم ـ استعمال ميشده است.
استعما ِل «وال» به معنيِ «زمان» ،از عص ِر تيموري در زبان فارسي مكتوب سابقه دارد و
بسيار رايج است .در معني «مكان» هم رواج داشته است و شاهدي كه اينك در حافظه دارم
از متون دورة قاجاري و زندي« :از موزونا ِن اين وال (يعني شهر يزد) است» (تذكرة ميكده،
ِ
بلوك ميبد و اردكان ...مح ّو ِل به ايشان و قرار و مدارِ امورِ آن وال
 )242و باز ميگويد ...« :يا
ِ
ِ
تصديق آن ذيشأن بود( ».همانجا.)243 ،
منوط به
بنابراين بهترين معادل براي  time spaceدر فارسي كه بعضي براي آن «زمكان» (زمان
 +مكان) را به كار بُردهاند ،همانا ،همين كلمة « َوال»ست .پس نبايد آن را [«هول» و «وال»] به
ِ
ِ
اضطراب حاكم بر
صورت عطف نوشت ،بلكه همان [«هو ِل َوال»] به صورت اضافه در معني
فضاي واقعه و حادثه درست است و موردِ نياز.

