
 
 
 

 
  

  الي از دورة قاجارياي در نقد نقّ رساله
  با ياد شادروان استاد ايرج افشار              

 اد آيدنلوسج      
  

  چكيده
وجـود دارد كـه بخـش نخسـت آن      13415به شـمارة   اي نسخهدر كتابخانة مجلس 

كـه از   اي نـه اصفهاني نام دارد و بنابر قري نويسندة اين رساله جواد .نقّالي است بارةدر
  .الدين شاه قاجار نوشته استمظفرسلطنت  آن را در دورة  ،دآيخود متن به دست مي

اسـت و  ) داسـتانگزاري  در معنـاي عـام  (نقّالي موضوع اين رساله نقد و نكوهش 
ايـن فـن   و انكار  به رد رونق نقّالي به استناد داليلي، در يكي از ادوار اوج ،نويسنده

بخـش   در اين مقاله، مـتن . است ير و بسيار جالبنظپرداخته كه در نوع خود كم
 دربـارة آن  مهمو سپس برخي نكات و اشارات  تصحيح جواد اصفهاني ل رسالةاو

علـل مخالفـت نويسـنده بـا     موضـوعاتي نظيـر   ؛ و بررسي شده اسـت  نقّالي استخراج
في يكي از نقّاالن عصر قاجار، شيوع داسـتانگزاري از دورة معاويـه   معرداستانگويي، 

نقّالي، ناتمام گذاشتن داسـتان   شنوندگان به داستانها و شخصيتهايه بعد، دلبستگي ب

                                                
 هگاه پيام نور اورميدانش دانشيار.                                                aydenloo@gmail.com 
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 عصر قاجار، تركيـب در در آداب نقّالي، درآمد روزانة يكي از نقّاالن در شهر سبزوار 
  .گويان و افسانة ابوالقاسم كرگاني و فردوسيدر اصطالحات داستان» چراغ اهللا«

  
  .الي، جواد اصفهاني، ميرزا احمد شيرازي، دورة قاجارنقّالي، نقد نقّ: ها واژهكليد 

  
در (رسـد   مـي سابقة داستانگويي در ايران ظاهراً به روزگار مادها و هخامنشـيان  

 /و از لقب )30ـ23 و 13ـ9: 1384 ؛ زرشناس19ـ17: 1376 ليتفض: كناين باره، 
در نيان كـه در دورة اشـكانيان و ساسـا   » گوسـانها «عنوان گروهي از آنها به نام 

بـه دسـت مـا     اي نام و اشـاره  ،پرداختند ميدربارها و محافل عمومي به اين كار 
ـ براي آگاهي كامـل،  (رسيده است  ـ 29: 1369 بـويس : كن  در ايـران عصـر   ).64ـ
ي همـواره ادامـه داشـته و اشـارة فردوسـي بـه       پراقبال مردم اين فناسالمي هم 

تـرين و  يكـي از كهـن   1مـع ابومنصوري در ميـان ج  شاهنامةبرخواني متن منثور 
  .در ايران است ترين اسناد نقل داستان ــ با موضوع ملي و پهلواني ــ مهم

محتمالً دورة اوج و رونق نقّالي و داستانگزاري در تاريخ فرهنگي و اجتماعي 
هاي مكتوب موجود، تا ت و مطابق با گواهيايران عصر صفويه و قاجاري اس

تر از ديگر  متداول )رموز حمزه( نامهحمزهتان گويي از داسهصفويان قصروزگار 
هر  ،دستورالفصحاو  طراز االخباري مانند روايات بوده و در كتابهاي مستقل متون و

آداب خواندن اين داستان بحث  دربارةبه تفصيل  ،تأليف عبدالنبي فخرالزمانيدو 
تانهاي داسنقل ه البت ،اين در كنار ).2/1084: الف1382 محجوب: كن(شده است 

/ هاي بعد از آن و نيز گزارشهاي شفاهي و منظومه شاهنامهپهلواني بر اساس 
به طوري  ،ر گسترش يافته استعاميانه رايج بوده و از عهد صفوي به بعد هم بيشت

ه، نقّالي و ويژه روزگار قاجاريتوان گفت در اواخر اين دوره و به ميي كه حت

                                                
  خواند خواننده بر هر كسي همي  از دفتر اين داستانها بسي   چو. 1

  )126، ص 1، ج شاهنامهفردوسي، (



 رسالهاي در نقد نقّالي از دورة قاجاري / 9
 

   2.بوده است اي شاهنامهستانهاي داستانگزاري تقريباً به معناي نقل دا
فن نقّالي ــ شايد بنابر ماهيت شفاهي و  دربارةانه اسناد و اشارات مكتوب فمتأس

هر  في و چاپِمعر و شناسايي است و از همين رو بسيار اندك عاميانة اين كار ــ
دن پيشينه و مسائل تر شروشندر اين باره مغتنم است و قطعاً در  اي نوشته/ سند
  . خواهد بودگويي در تاريخ ادبي، فرهنگي و اجتماعي ايران مفيد الي و قصهنّق

ثبت  ةو شمار 13415نويسي به شمارة فهرست در كتابخانة مجلس دست
ديوان جواد : في آن نوشته شده استشود كه در برگة معر مينگهداري  86494

گونه كه از همان  3.ف جواد اصفهانيؤل، م)كشف القُنبل انتقاد از نقّالي ـ(اصفهاني 
نقّالي است  دربارةبرگي  43بخش نخست اين رسالة  ،آيد ميفي كوتاه براين معر

و وقوع ماجرا در آن سال  1319االخر سال و چون در متن به آغاز ماه جمادي
زمان نگارش و موضوع رساله را مربوط به دورة  )الف6گ  (اشاره شده 

  .دانست بايد )عصر سلطنت مظفرالدين شاه(قاجاري 
ت جواد اصفهاني، نويسندة اين هوي دربارةي خويش هانگارنده در حدود بررسي

از شاعري به نام ميرزا جواد  فرهنگ سخنوراندر . نرسيد اي رساله، به نتيجه
: كن(شده است  معرفياو اصفهاني مقيم كرمان ياد و منابع مربوط به احوال 

رسالة نقد نقّالي  مؤلفد همان شخص توان ميولي او ن .)1/228: 1368 پور خيام
ار بيتي هم داشته در زيرا جواد اصفهاني شاعر كه گويا ديوان شعر چهار هز ،باشد
، 1، ج سفينهميرزا،  محمود: نك به ترتيب(است گذشته در ق1233ق يا 1230سال 

                                                
 ،نلو، سجادآيد: كنگزاري در ايران، سابقه و روند نقّالي و داستان دربارةبراي آگاهي بيشتر . 2

 4 ، ش3 س ،)گـوهر گويـا  (پژوهشنامة زبان و ادب فارسي ، »اي بر نقّالي در ايران مقدمه«
، تهـران،  نمايشـهاي ايرانـي   ؛ عاشورپور، صـادق، 39ـ37، ص1388، زمستان )12پياپي (

، ، تهران، فرهنگسـتان هنـر  هنر نقّالي در ايران ،؛ نجم، سهيال)نقّالي( 4، ج 1389 ،سورة مهر
  .96ـ41 ص، 1390

) پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي(پور قم جناب آقاي مهدي رحيماز دوست محق. 3
  .بسيار سپاسگزارم ،كه تصويري از اين نسخه را در اختيار بنده نهادند
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ق زنده 1319اما نويسندة رساله در سال  ؛)251، ص 3، ج طرايق، ؛ شيرازي187ص 
االخر سنة  ابتداي شهر جمادي(چون جواد اصفهاني با ذكر تاريخ دقيق . بوده است

ميرزا احمد شيرازي نقّال به شهر سبزوار و رويدادهاي پس از آن از ورود  )1319
گفت كه محل سكونت او سبزوار شايد بتوان به حدس و احتمال  ،ياد كرده است

  .مت داشته استاقل هنگام نگارش اين رساله در اين شهر اقابوده يا حد
كلمات و تركيبات عربي، قاجار ي دورة ها در نثر اين رساله به سبك نوشته

از آن  ؛شود ميمنشيانه، مسجع و نيز ساده و عاميانة ويژة نثر اين عصر ديده 
، بناي باشي، گزمهبندي، نقّالمواليان، بطون اعمال، محامد نصاب، معركه: جمله
، ناز خركي، تغمزات شتري، مشعل الرحمانتغيراً،  بازي گذاشتن، سقط راندن، نيزه
ريزي، متفرّي، بلديت داشتن، قرار ر، بستن كتاب، ممالك محروسه، رنگمرا

اندازي، قطع معارض، مداخله، بي وقر و  لول معروض، راه و رفت كردن، شش
هم در نثر و هم در ابياتي  موارد نيز جواد اصفهانيدر بعضي  .ابكار وقار، عرايس

براي رعايت  بازنويسيدشنام آلوده كه در اين  هزل و كه سروده قلم را به هجو و
  .ادب كالم حذف شده است

اية دستنويس ل رساله را بر پتار، نخست متن تصحيح شدة بخش اودر اين گف
به  آوريم و پس از آن ميــ  با توضيحات الزم در يادداشتها كتابخانة مجلس ــ

 .آن خواهيم پرداخت مهم بررسي و تحليل برخي نكات
  
  هو المقصود

ابتدا در معرفت حال نقّاالن و انزجار از حركات ناقصة ايشان و خاتمه كه به 
تنبيه كامل حاصل است و اين ناقابل را هيچ حقيقت افعال و اطوار آنها انسان را 

 واقف شدن رفقا و ساير دي در اين مسأله نبوده و نيست االمنظور و مقصو
ال وانندگان و مشمئز داشتن قلوبشان بر بطون اعمال و افعو بصيرت خ 4مواليان

                                                
  .موالي: ج. دوستان. 4
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ت اين حال، مختصري جناب مستطاب محامد شنيع و نيز همچنان كه در كيفي
اجالله المتعالي صاحب  دامت 6مبادي آداب اجلّ اكرم آقاي اديب الممالك 5نصاب

خيلي مناسب و با  الواقعاند كه فيدر صفحة چهل و ششم متعرّض شده 7...روزنامة 
نويت است زيرا كه ات جنابشان تمام از روي حكمت و معموقع كلمات و فرمايش

بندي اند و همچنين در معركهبينايي و بصيرت فرموده ]الف1[ت و با كمال دق
كار و  براي استماع حكايات و قصص، تنبل و بينقّاالن، جوانان بلكه پيران غالباً 

گذرانند از  ميو به قول خود روزي شام كرده به بطالت شوند  ميعار  درد و بي بي
  .دانند چه وقت است، روز گذشته و شب رسيده است مين اند غفلتي كه ورزيده

آمده در آن ساعت خواسته به يك پياله چايي  8خانه قهوهآن بيچاره كه به 
سرش را گرم و چنان خيالش  9باشي رفع كسالت نموده عقب كار خود برود نقّال

داند چند ساعت است گذشته  ميدهد ن ميود نخف ساخته كه تميز وقت صرّمت را
ه بود چه بايد گرفته به خانة نشسته براي چه از خانه بيرون آمد و در اينجا كه

                                                
  .بختنژاد يا نيكنيك. 5
فراهاني معـروف بـوده و در    الممالكمحمدصادق از نوادگان قائم مقام فراهاني كه به اديب. 6

ار و نويسـندة  نگـ او شاعر، اديب، روزنامه. زيسته است ق مي1336ـ1277فاصلة سالهاي 
  .379ـ374: 1377 كيواني: كنبراي آگاهي كامل، . ت بودهنامدار دورة مشروطي

لـك در انتشـار آنهـا    المماتي كه اديبو مجال ها از ميان روزنامه. براي نگارنده ناخواناست. 7
ايـن  . نزديكي ندارد است» نمي«اي شبيه  يك با ضبط نسخه كه كلمهت داشته، نام هيچفعالي

، روزنامة مجلس، روزنامة ارشاد، روزنامة ايران سلطاني، ة ادبنشري: ازاند  نشريات عبارت
  .روزنامة آفتابو  روزنامة عراق عجم

خـواني  شـاهنامه داستانگزاري و  و ،ترين مركز نقّالي مهم خانه قهوه در تاريخ اجتماعي ايران. 8
  .بوده است

مشـابه  (اين لقب معموالً در دربار شاهان قاجـار متـداول بـوده    . بزرگ نقّاالن و داستانگويان. 9
. و در اينجا به معنـي نقّـال مـاهر و مجـرّب بـه كـار رفتـه اسـت        ) باشياشالشعرا يا نقملك

ر نقّاالن و سخنوران داشته طبعـاً  چون نقيب رياست فائقه ب: است  محجوب نوشتهمحمدجعفر 
شده و او بوده است كه وقتي شاه هـوس شـنيدن    دربار نيز بدو مفوض مي» باشي نقّال«سمت 

محجـوب  (سـرايي كنـد   بايـد وي را سـرگرم سـازد و بـرايش داستان     ،كرد داستان و نقلي مي
  .در فرهنگهاي فارسي ضبط نشده است» باشي نقّال«تركيب ). 1/496: ب1382
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طبيب و قابله از خانه بيرون آمده باشد محتمل است تا مثالً اگر براي . خود ببرد
چه براي باشد و اگر چناند به دنيا آمده اتمام قصة نقّال بيمار از دنيا رفته و مولو

 10ز اينجا فراغت حاصل نمايد تنور دكّانردن نان و گوشت قدم برداشته تا اب

قسمت گرگ پير شده و احتمال ديگر شايد  دالشة گوسفن ]ب1[ زمهرير گشته و
  .در مراجعت به خانه دوچار گزمه و عسس يا بدمست بوالهوس گردد

نفر از تجار محترم شهر هر شب به معركة  و شاهد حال اين است كه يك
كرد و مراد از  ميشد و شخص نقّال قصة عنتر را بيان  مييكي از نقّاالن حاضر 

است كه پهلوان عرب و نظير رستم فُرس و  11بن شداد العبسيةعنتر، عنتر
اتّفاقاً شبي در هنگام غروب قبل از صرف غذا در . بوده است 12كوراوغلي ترك

                                                
  .شود خوانده مي» دكّان«تقريباً ناخواناست و با حدس و احتياط . 10
بازي او با دختر عمش، عبله، داستان عشق. از شاعران و نيز دالوران عرب در دورة جاهلي. 11

قصة عنتره نوشته و /  ةدر قصايد متعددي بازتاب يافته و روايت پهلوانيهاي او به نام سير
هايي است  ودو جلدي مجموعة داستانها و افسانهسي اين كتاب مفصل. مشهور شده است

عنتر كه طي آن ويژگيهاي مروت و شجاعت عرب جاهلي در شخصيت او و / عنتره دربارة
اي از سرزمينها و شهرهاي مختلف مانند فرنگ، مكه، ايران، سوريه،  در عرصة گسترده

عاميانة مسلمانان عصر تأليف به نمايش درآمده و اطالعات ... قسطنطنيه، مصر، اندلس، روم و
در قالب داستانهاي طوالني عرضه  ــكتاب ــ كه احتماالً در اواخر جنگهاي صليبي بوده 

 عنتره در زمان زندگي پيامبر اسالم). 1404ـ1/1403: 1387 مصاحب: كن(شده است 
: 1386تهامي : كن(كشته شد / و پيش از بعثت ايشان در كهنسالي درگذشت) ص(
در ادبيات فارسي نام او به نماد دليري و جنگاوري ). 2/1778: 1387 صاحبم؛ 2/1565

اشارة جواد ). 414: 1378؛ شميسا »عنتره«ذيل : 1377دهخدا : كن(به كار رفته است 
دهد كه روايات اين پهلوان عرب در محافل نقّالي ايران عصر قاجار ــ و  اصفهاني نشان مي

  .و مورد عالقة شنوندگان بوده استشده  شايد پيش ازآن نيز ــ نقل مي
دالوري آذربايجاني كه در قيامهاي دهقاني عليه حكومت عثماني در آناتولي، معروف بـه   .12

نقـش و حضـور    ،جالليان كه مقارن با فرمانروايي صفويان در ايـران بـود  / جنبش جاللي
يافته و روايات اي  ت تاريخي او جنبة داستاني و افسانهريج شخصياما به تد ؛نماياني داشت

كه جانب داستاني وي با عنوان چنان ؛او نقل شده است دربارةشاخ و برگ يافتة گوناگوني 
/ اوغلوكور دربارةبراي آگاهي كامل . تر از وجه تاريخي اوستپهلواني آذربايجاني معروف

ت در ادبيـا  اوغلـو كور اوزون، انور،: نكاوغلي و روايات تاريخي و داستاني مربوط به او، 
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. رفته و تا نيمة شب در آنجا نشسته به شنيدن داستان مشغول شدآن انجمن 
و تتمة داستان را  14قّال بناي نيزه بازي گذاردهرسيده ن 13همين كه موقع چراغ اهللا

به فردا شب وعده داد و آن وقتي بود كه عنتر در دست دشمن اسير شده او را به 
تاجر تيره و تاريك شده  دنيا در برابر چشم. زندان برده در زنجير كرده بودند
عيال . تشنگي را فراموش كرده به خانه آمد وحالتش منقلب گرديده گرسنگي 

روي گشاده پيش تاجر حالت دلتنگي و پريشاني او را حمل به گرسنگي كرده با 
زادة مزبور حاجي. و خواني از انواع اطعمة الوان در برابر وي نهاد ]الف2[آمده 

  . را بلند و خوانچه را با لگد در هم شكستدر كمال تغير پاي خود 
جبين خود عربده آغاز كرده پس از لختي دشنام با همسر نازنين مه قصهال

جان كرده از خانه بيرون دويد و نيمكوفته  دادن و سقط راندن او را به قرار واقع
دار او را بي 15...ا نقّال خفته بود تاجر در كمال قضا ر. و يكسر به منزل نقّال آمد

، فالن جوان رشيد مردم را به زندان برده در زير غيرتبي نامرد :كرده تغيراً گفت
ر استراحت خوابيدي؟ خيال در بستزنجير نگاه داشته به منزل خرابت آمدي و بي

ة عنتر را تمام كن كه من طاقت ندارم زياده از اين او را در زندان زود برخيز قص
  .توانم خورد ميذا برد و نه غ ميبگذارم نه خوابم 

بناي ناز  16مشعل الرحمان شده بود اللّهششخص نقّال كه در اين دل شب چراغ

                                                                                                         
اوغلـو  كور ،نيا، رحيم؛ رئيسش1388 ،، تبريز، نداي شمسعاشوري، ترجمة داريوش ملل

  .ش1377، تهران، دنيا، در افسانه و تاريخ
اين تركيب در توضيحات و تحليلهاي مربوط به متن رساله در ادامـة مقالـه بحـث     دربارة. 13

  .خواهد شد
مـردم بـه رنـدي و ترفنـد يـا اصـرار و        كنايه از پول ستاندن از» بازينيزه«و » بازنيزه«. 14

  .)هذيل ماد: 1377 ه؛ دهخداذيل ماد: 1383انوري : كن. هش استخوا
  .ناخوانا براي نگارنده. 15
  .درآمد حاصل از نقّالي او رونق گرفته بود و موقعيتي فراهم شده بود كه پول بيشتري عايد او شود. 16
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هرچه . آسوده باش و افاده مكن :تاجر گفت. را گذارده 17خركي و تغمزات شتري
ر عنت .تمام كن ]ب2[ه را گيري از من تنها بگير و قص ميدر يك شب از همة مردم 

اين مسأله  نقّال هم. يش از اين مرا طاقت نيستكه ببيچاره را از حبس بيرون آر 
زاده مشتي زر در دامن وي تاجر. را فوز عظيم داشته قصه را به اتمام رسانيد

گاه تاجر به آن. ا آسوده كند مرا آسوده نموديخدا تو ر :و گفت ريخته برخاست
چند داد  اي معذرت خواست دست و روي او را بوسهخانه رفته از حرم محترم 

خانم جان مرا ببخشيد آن وقت كه به شما تغير كردم هوش و حواسم پيش  :گفت
عنتر بيچارة جوان بود كه نامردها او را حبس كرده بودند حاال بحمداهللا عنتر از 

كنم و اين خصلت،  ميهم صلح حبس بيرون آمد و اينك من آسوده شدم با شما 
عملي بسيار  و 19و ايمان 18يهريعت غرّاي احمدي صلوات اهللا و سالمه علموافق ش

كه  20...شبهه. ردم را جز دروغ حرفتي نيستمذموم و ناپسند است و اين نمونه م
دروغگو دشمن خداوند جبار جلّت عظمته و خاندان اطهار است نعوذ باهللا من 

 21واي بر كساني كه كذب را شعار بلكه كسب و كار و معاش و مرار. غضب الجبار

كنند كه آنها را  مياشخاصي را مدح  ]الف3[ اند ر دادهخود را دروغگويي قرا
  .اند برند كه ابداً در دنيا وجود نداشته ميشناسند و كساني را نام  مين

 :اند نوشته شاهنامهابوالقاسم فردوسي طوسي صاحب  در ترجمة حال حكيم
و جاللت قدر كه وي را بود شيخ بزرگوار چون از دنيا برفت با آن همه بزرگي 

نه شيخ ابوالقاسم كرگاني كه مقتداي زمان بود به نماز جنازة او حاضر نگشت زما
                                                

ناز : تغمزات شتري). 510: 1388پرچمي  :كن(مورد ناز و كرشمة نابجا و بي: ناز خركي. 17
در فرهنگهـاي معتبـر عربـي و    » غمـزه كـردن  «به معناي » تغمز«مصدر . و اداي ناشيرين
  .فارسي نيست

  .به قرينة معنايي حذف شده است» نيست«پس از آن فعل . 18
» نيسـت «در اين صـورت فعـل   . شود خوانده مي» ايمان«كامالً خوانا نيست و به احتمال . 19
  .س از آن به قرينة معنوي حذف شده استپ
  .براي نگارنده ناخواناست. 20
  ).در كار و كسب(رنج كشيدن . 21
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فردوسي مردي عالم و زاهد بود ترك سيرت خود كرده عمر خود را به  :و گفت
چون شب درآمد شيخ . سرايي صرف نمود بر چنين كسي نماز نبايد كردافسانه

آمد بدان جا  مذكور بهشت را در خواب ديده قصري با عظمت در نظرش پديد
در . درشده سريري از ياقوت ديد گفت سرير از آن كيست؟ گفتند از آن فردوسي

پرسيد . حال ديد حكيم فردوسي پيدا شد جامة سبز پوشيده و تاج زمرّد بر سر
؟ گفت از دو سه بيتي كه در اي كه اي فردوسي اين جاه و حرمت از كجا آورده

  ]ب3[ تيز گفته بودم اين استوحيد ذات خداوند يگانه جلّ شانه العز
 كه دانا و گويا كند خاك را  ستايش كنم ايزد پاك را

 كند پشّه بر پيل جنگي دلير  شيربه موري دهد مالش نرّه
 اي هرچه هستي تويي ندانم چه  جهان را بلندي و پستي تويي

است از سرودن باقي آن ابيات كه سراپا افسانه و هذيان و جز اين چند بيت، 
از خواب بيدار شد بر تربت حكيم فردوسي  22...چون شيخ قدس سره. پشيمانم

جايي كه حكيم فردوسي را . رفته نماز گزارد و خواب خود را بر مردم بيان نمود
كه راستي تالي اعجاز است بزرگان دين و دانش بر  شاهنامهكتاب براي بستن 

از سرودن اين اظهار ندامت  اش نماز نخوانند و روح مكرّمش پس از مردنجنازه
  گوي را خاتمة حال چگونه خواهد بود؟سرايان گزافهفرمايد ناقالن و افسانه

خداي تعالي جماعتي از  :فرمودــ اهللا عليه و آله و سلّم يصل ــ خاتمپيغمبر 
گويي هالك فرمود و ارباب قصه سرايي وبه سبب افسانه ]الف4[بني اسرائيل را 

سرايي ممنوع نقّالي و افسانه) ص(كه در زمان پيغمبر  اند تّفقاً گفتهو تواريخ م سير
احدي در ممالك ــ السالم علي عليه ــ شهادت اميرالمومنينشد و تا بعد از 

اسالميه به اين كار نپرداخت تا در زمان معاويه اين امر شيوع يافت و نقّاالن آزاد 
اين كار تا كنون در و دنبالة  گيري را گذاشتندشده بناي دروغگويي و معركه

                                                
  .)بلند مرتبه، واال(شايد السامي . ناخواناست. 22
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توان گفت اين جماعت  ميممالك محروسة اسالمي و غيرها باقي مانده است و 
سفيان هستند و هر كه ايشان را ببيند و سخنان بن ابيمعاويه 23يادگار حضرت

  .ايشان را بشنود از روزگار معاويه به ياد آرد
سيدم كه مراد از ناس از مرشد و استاد خود پر :گويد 24بن مباركعبداهللا

عرض كردم مقصود . كيست؟ فرمود علما و گفتم اَشراف كيانند؟ گفت پرهيزكاران
يعني  :ال كردم غوغا يعني چه؟ جواب دادؤس. از ملوك كيست؟ فرمود زاهدان

گفتم . سرايان و نقّاالن كه به سخنان ياوه و دروغ كيسة مردم را تهي كنندافسانه
 :گويد 25بن جبير نهليقيس .]ب4[ ان و ستمكارانفرمود ظالمسفها كيستند؟ 

شيخ طبرسي . از بانگ هياهوي نقّاالن است اي صداي شيطان به عقيدة من نمونه
و من النّاس من يشتَري لَهو «در شأن نزول آية شريفة ــ ه العزيز قدس سرّــ 

بيل اهللا بغَير عن سضلَّ عديث ليزُواًالحتَّخذَها هي آغاز سورة مباركة كه در » لمٍ و
بن بن الحارث 26نضر دربارةچنين روايت كرده است كه آيت مزبور  ،لقمان است

بن كالب كه مردي از قريش بود نازل شد و سبب بن قصيبن عبداهللاةبن كلدعلقه
آن بود كه وي بارها براي تجارت به روم و عجم رفته كتب بسياري از آثار و 

ت آورده بود بعد از نزول قرآن مردم را به انجمن خود تواريخ آن سامان به دس
خواند من  مية عاد و ثمود براي شما قص) ص(گفت اگر محمد  ميدعوت كرده و 

داستان رستم و اسفنديار بيان خواهم كرد و بر اين هنجار مسلمانان را از قرائت 
   27.كرد ميي دروغ مشغول هها قرآن باز داشته به شنيدن افسانه

                                                
  .كذا. 23
كه غالبـاً بـه قصـد حـج، شـنيدن حـديث، جهـاد و        ) ق181ـ118(ثان اهل مرو از محد. 24

  .بازرگاني در سفر بود
  .العي نيافتي خويش هيچ اطخص، نگارنده در حدود بررسيهااين ش دربارة. 25
  .است» نضر«نوشته شده ولي وجه درست  »نصر« ب5 در متن رساله در اينجا و برگ. 26
و نه چنـان كـه   ه ــ بن حارث و داستان رستم و اسفنديار كه در حيرموضوع نضر دربارة. 27

ـ گفت،  ه باز ميــ آموخته بود و در مك جواد اصفهاني نوشته، روم و عجم  اميدسـاالر : كن
  .194ـ180: 1389
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ي فرمود و از صحابه آنان از اين كار نه ]الف5[) ص(كه رسول خدا  اين بود
سرا بودند بعد از اسالم به روايت اخبار و نقل احاديث كه در جاهليت افسانه

بن علي الخطيب التبريزي نام و ابو زكريا يحيي 28حماسهشارح ابيات . پرداختند
بن بن هاشمبن علقمهبن الحارثررد را بر اين ترتيب گويد كه هو نضنسب آن م

ي ها افسانه كرد و ميبود و به قرآن استهزا مناف و گويد وي از نقّاالن قريش عبد
رسول خدا . خواند ميروم و عجم را در برابر كالم خداي تعالي به مردم فرو 

با آن همه عفو و رحمت او را صبراً به قتل رسانيد و كشتن با صبر چنان ) ص(
نضر كشته شد باري چون . ندند و او را تيرباران كنندكه كسي را محكم بب است

در مرثية  اي شتافته قصيده) ص(ه قتيله نام داشت به خدمت پيغمبر دخترش ك
للعالمين نمود كه اشك از ديدة مبارك رحمه پدر و مديح آن حضرت انشا 

ر پيش از كشتن وي آمده بودي پس از نوازش وي را فرمود كه اگ. جاري گشت
د كه ديگر مردم فرمو) ص(بخشيدم و از آن روز پيغمبر خدا  ميرا به تو  ه اوالبت

  .]ب5[ شندقريش را به صبر نك
لد مرحوم درويش ال مسمي به ميرزا احمد شيرازي ومرشد نقّو هكذا 

ت زيارت از آن صفحات حركت كرده ارض يكه به ن 29عبدالوهاب ساكن بيضا

                                                
كه در آن در ده بـاب بـيش از    است) ق231: وفات(ابوتمام طايي  حماسةالمنظور كتاب . 28

ا برگزيده و ذيـل  هزار بيت از قصايد و ابيات شاعران عرب جاهلي و عصر اسالمي رچهار
ف، صـفات، سـير و   حماسه، مراثي، ادب، نسيب، هجا، مديح و اضـيا  عناوين/ موضوعات

بر اين مجموعه به دليل » حماسه«ظاهراً اطالق نام . نُعاس، ملَح و مذمت زنان آورده است
. ت اشـعار رزمـي در ميـان اعـراب بـوده اسـت      تر بودن باب نخست كتاب يا اهميطوالني

 :نك( سه شرح بر اين مجموعه نوشته است خطيب تبريزي كه در متن رساله از او نام رفته
  .)89ـ86: 1389 زرين؛ قرباني906و  1/846 :1387 مصاحب

ولي نگارنده چنين نامي را در منابع جغرافيايي نيافـت و از   ،است» ايضاً«در اصل نسخه  .29
ترين آنها تصحيح قياسي كرد كه نام چند ناحيه است و معروف» بيضا«همين روي آن را به 

اينجا نيز منظور همين منطقه اسـت و  در استان فارس است كه به احتمال قريب به يقين در 
  .ميرزا احمد نقّال هم مناسبت دارد» شيرازي«با صفت 
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انده انقالب حال يافته طرح نقّالي اقدس مشرّف بود مدتي را بدين منوال گذر
بازي و نيرنگ و جعالي را پيش كشيد نقشة شعبدهريخته صحبت طرّاري 

ريزي بهانه بنا پردازي را بر لوحة ضمير خود نگاشته شايد بدين رنگ دروغ
را تباه و كيسة  30بضاعت با كُلفتزد و وسيله انگيزد كه روز روشن مردمان بي مي

د و سياه خالي نمايد تا چند روزي كه در بعضي از آنها را از پول سفي
ي خراسان مشغول صحبت شده همين قدر كه بر عبارات دروغ ها خانه قهوه

با يكديگر از محض و جعل صرف او واقف و مستحضر شدند مردم خراسان 
و متواري  31اطوار و حركات او پيوسته سخن همي رانده تعاقب كرده او را متفرّي

االخره به عنوان فرار رو به طرف سبزوار آمد ابتداي شهر جمادي داشتند از آنجا
نعمت معكوس بر اهالي  ]الف6[ ده اَقدام شريفشوبه ورود پيم 1319مطابق سنة 

 صفتان صاحب سفرة بام جوانان و لوطيافزوده از ساعت ورود تما سبزوار
معرفت در حقّ  اليه بلديت نداشته به واقعو حميت از اينكه به حالت مشار غيرت

سازي فريفتة بازي و نيرنگاو نيافته شناسايي نداشتند جميعاً را به تدبيرات زبان
گويي همدم و همراه خود خواني و برخي را به ترانهنموده بعضي را به افسانهخود 

و طرّاري همه روزه مثل استاد  ساخته به هر وسيله از وسايل در مقام رندي
رويي كيسه و جيب درهم به دست گرفته در نهايت پرك، كيسة خشن سقَطي دال

نمود  ميمنقّا و مصفّا و دينار جوانان را از سيم خام تهي و از آفت چرك چنانش 
كه هنگام رفتن از  اي افزود به درجه ميكه بيچاره را در موقع حركت حيرت 

 اهان صرف شده موجود نداشت تابا رفيقان و همرخانه پول همان چايي كه قهوه
  .انجاميد ميت كارش به قرض و اضطرار عاقب

بندي و تكليف بر معركهتي بدين قرار گذشته مدبرانش اين بود حال او تا مد
بر اين دادند كه موحداً در  انجام كار را قرار غبةًطوعاً و ركردندي  ]ب6[صحبت 

                                                
  .رنج و تكلّف. 30
  .قرائت اين واژه به حدس و احتمال است. جدا، بريده شده. 31
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نمودي  ميدعوي مودت  خانه قهوهخانة شخص مخصوصي كه با صاحب آن قهوه
دست دوستي داده و پاسخ سوگند ياد نموده بناء عليه زدي  ميجهتي يك و الف

ودت و معاهدت الحيات رشتة مده بلكه مادامف نموتا مادامي كه در سبزوار توق
خانه ابداً در جايي ديگر صحبت ف سبزوار جز در اين قهوهنگسلد تا زمان توق

. بندي فراهم ننمايدنكرده از هيچ مقوله سخن نراند و اسباب صحبت و معركه
يك نفر از مطابق اين سوگند زياده از چهار روز طول نكشيده كه تقلّب ورزيده 

ي فراوان و نويدهاي چنين و چنان ها منظر وجيه را به وعدهپسران اَمرَد خوش
بخشم حيران و  مي دهم و اسباب مي خانه قهوهدريافته هر صبح و مسا به بشارت 

پرستي و ه قرار معروض فريفته و سرگردان تا صورترا بچند روزي آن بيچاره 
زده را از كار و بازي كامل حاصل كرده در اثناي سرگرداني، آن فلكعشق

باشي از ي نقّالبعد از جلب منافع كل ]الف7[اشتغال مدامي خود غافل نموده 
مودت و موالفت با صاحب دكّان طرح خانة مزبور كه به جرّاري و طرّاري قهوه
خانه به سر برده براي نقّالي به االوقات در اين قهوهه و سوگند خورده دايمكرد

روزه هر روزي كمتر از دو با آنكه همه. اصطالحي قدم خود را بيرون نگذارم
هزار و سه تومان عايد او نشده بالعكس نتيجه و فوايد او را چنين تومان و پنج

ي محو تي به ميان آورده به كلراتب دوسثمر بارور شده يا از سوگندي كه در م
نموده و فراموش كرده است زيرا كه اين مبلغ معروض كه از اين خواطر 

يعني  32عامالنداده است به طرق كهنه ميعايد شده كفاف مخارج او را ن خانه قهوه
كرد كه قلوب همگنان و مستمعان  ميدر پيش رو مواجهه قسمي صحبت  [...] ديو

دل را از گفتارهاي آورد و مردمان ساده مييطة تصرّف بازي به حرا از زبان
نمود تا  ميكرد و در غياب ايضاً طرزي صحبت  ميجذب اصل خود مغز بي بي

مطلب در سر جاي خود . جاكشي خود را بر عموم سكنه واضح و مدلّل داشت
ديگر بود در وقت فراغت از نقل  خانةموصوف دو قهوه ةخاندر جنب قهوه. بماند

                                                
  .افراد زيرك. 32
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شد چند روزي ديگر كه  ميخانه داخل آن قهوه 33بهانة صرف نهاربه  ]ب7[
نشينان و جوانان فاصله يافت راه و رفت كرده در صورتي كه چند نفر از قهوه

غيور مغرور جلوس دارند حرفهاي ناهنجار بسيار كه ابداً مناسبت نداشت و تمام 
مابين آنها فراهم كرد تا اسباب مفاسد في ميخبرهاي دروغ از اين به آن نقل 

 منتهي شود البد يك نفر 34ازياند لولكشي و ششدارهققريب كار به  نمود عماً مي
شد كه قطع  ميكرد يا اصالح كار آن يك طرف را واسطه  ميتر بود سكوت عاقل

  .معارض و ختم مفاسد شود
خانه كه دو تومان الي سه الحاصل سه چهار روزي كه گذشت چون يك قهوه

خانة ديگر را هم براي نقّالي داد قهوه مياليه را نشد كفايت حال مشار ميايد تومان ع
ط يك نفر از روزي خود يافت نمود تا اينكه توسكردن و اضافه دخل و مخارج شبان

خانة ديگر را محترم حكومت كه او را طرفدار و مقوم كار خود قرار داده قهوهاجزاء 
به سه وقت در سه جا نقل بگويد شايد فوايدي روزه همههم ذخيرة خواطر نمود كه 

شد و  35تمام خالي از مداخله ]الف8[زياد براي خود حاصل نمايد بعون اهللا و قوته 
كه در يك جا صحبت ثمره نبخشيد جز اينكه زحمت خود را زياد كرده همه وقت 

ت شد بعد كه به دست خود ترتيب زحم ميكرد و كمتر از دو سه تومان عايد او ن مي
  .گفت يك تومان هم دخل او نبود مينموده در سه محفل نقل 

تر از تمام اين گفتگوها مطلبي به نظر رسيده مثلي است در خراسان و شيرين
اش زياد كردند يا نبالهبه د 36رفت عالقه ميگويند موش به سوراخ ن ميمشهور 

 ه بابچتب معروض هم خود را مصروف بر عالوه بر مرا. جاروب به دمش بستند
د، سنّاً چون ابتداي نموده از اهل عراقات جواني به قد دو مساوي خو ]...[

                                                
  .كذا. 33
  .گيرد تپانچة كوچك كه شش گلوله در آن جاي مي: ششلول. 34
  .تن به كار رفته اما به اين معنا در فرهنگهاي فارسي نيامده استداش) درآمد(به معناي دخل . 35
  .آويزه. 36
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بين  37.طفوليت او بود دو چهل و پنج سال از عمر شريفش رفته لصغارت و او
 خاتمة هر مسأله را مصدقديگر از رفقا طرح بحث و جدال شده بنده و يك نفر 

حاضر نموده گفت راستي  39طاركه قاطع باشد واجب بود علي هذا بي 38يار اتقي
گفت اين همه از انسان كه  40خواسته باشي دو نود مسنّن هم آمده بازديد كرده

و صاحب اين  41رسانام زيرا كه يا عليقبه اين ميزان نديده ]ب8[ امدندان ديده
برهان آن اين است كه در حيوان، نادان است يا خود او از صفت آدميت خارج و 

از نود اول كه بگذرد چيزي . شود ميگي هرگز تميز داده نصورت دو نود سال
  .دارنده حماقت نگهمفهوم نيست اال

طفلك اقصي درجة كمال  باشي به چنينعلي اي حال از تعلّق خواطر نقّال
مهربان باشد هرچه ذخيرة بايست هر شبه پدروار تنگ آغوش اين مادر  مياست 

و ر از روي غيرت و حميت طرفداري شبانروزي او بود يا جوانان واليت سبزوا
رفت و آداب روش و رفتار  ميشب او كردند به دخل يك ساعت نيمه ميرعايت 
حريص اين  42و اطوار نيمه شب او با انيس جليس و حبيب ازيرا ]...[ و طريقة

-يشرمي اين شخص جاهل طبع بنافهمي و بي 43]...[  ]الف 9[ ]...[ بود كه مثل
ر فرماييد كه به چه درجه از حد و حصر خارج ال را تصواحمد نقّكمال ميرزا 

ت برسيد كه چرا بايد انسان از از روي مروت و انصاف درست به دق آخر. است

                                                
  .باخته اشارة طنزآميز نويسنده به پيرسالي كسي است كه نقّال با او نرد عشق مي. 37
تصديق كنندة يـار  : توان خواند هم مي» مصدق«با كسرة . دوست تصديق كننده و راستگو. 38

  .پرهيزگار و راستگو
در » بيطـار «است كه در نگارنده در فرهنگها نيافت و آن را به » بيتال«ط نسخه اصل ضب. 39

 تصحيح قياسي كرد» پزشك«معناي عام.  
  .پزشك هم آمدند و او را ديدندصد و هشتاد دندان: معناي جمله. كپزشدندان: مسنّن. 40
  .دهنده به چهارپايانخوراك: رسانعليق. خوراك ستوران: عليق. 41
» زيـرا «نباشد ظاهراً به همان معني » ازيرا«نسخه است و اگر سهو در نگارش  ضبط عين. 42

  .به كار رفته است
  .چند جمله بنابر مالحظات اخالقي حذف شد. 43
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ارتكاب اين گونه اعمال شنيع و افعال قبيح منزجر نشود و چرا بايد ترك اين 

تنبه فطرتاً به اين كارها طالب و شايق باشند و از براي آنها معصيت نكرده 
از  حاصل نشود و صيغة توبه و كلمة استغفار بر زبان جاري نكنند؟ و بسياري

شوند  ميبدكاري خود آگاه شدند نادم و پشيمان  راز آنكه بمردمان هستند بعد 
ديگر اقدام در آن كار نخواهند كرد بلكه ندامت و افسوس مر ايشان را دست 

كه قرب پنجاه  و حيرت استخواهد داد و ديگر به عقب آن كار نخواهد رفت 
را تألّم نفزايد و انيس باشي سال از عمر نحس نجس چنينش رفته نقّال

بازديد شده از دين و رسم و آيين به اين كه سنّ او دو نود سال  ]ب9[نامأنوسش 
اندازه جهالت و ناداني دوچارش شده نكند آنچه بايد نكرد و همراهي نداشته 

آيا عاقبت كار اينها چه خواهد بود؟ . ايت داردرض باشينقّال چهدانباشد ب
ابداً خيال صواب و راه عقاب در متخيلة اين دو نفر . اهللا منَ الذنب العظيماستغفر

نگرفته همانا ــ جلّت عظمته ــ كه قلوب آنها مزاج به فرمانبري خداوند قهار 
ا شيخ سعدي موالن. اند نفرسوده ده و جز به خيال باطلوجز نافرماني راهي نپيم

  :فرمايد ــ عليه الرحمهــ 
 روزه دريابيمگر اين پنج  اي كه پنجاه رفت و در خوابي

توان يك عمر را به بطالت و جهالت سراسر صرف اين بي غيرت نادان و  مي
ة مستقيمه را آيا سزاوار است كه جاد. ران نمودوساوس شيطان عليه الهاويه و النّي

ين و آن و بعضي مفاسد نفساني كه در برخي از قلوب انسان به خياالت واهية ا
رفتار و راه شريعت گ ]الف10[شود واگذارد و خود را به مهلكه  ميمردمان پيدا 
از ــ اهللا و سالمه عليه صلواتــ االنبيا بن عبداهللا حضرت خاتمغرّا كه محمد

را قرائت  اهللا مجيدحقيقات و تجربه بال غّل و غش راهنمايي فرموده كالمروي ت
ه بالخالف تصريح شده و ارند اخبار صحيحه كه از قول ائمو تالوت رضايت ند

كنند سفاهت را شعار خود  ميرفتار نمواعظ از روي احاديث را گوش نداده 
گرفته در بيابان بي سر و پايان با حالت يأس هم عنان ظلمت نكردن و شاهراه را 

  :و له. شده راه به جايي نبرند
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 44به نور شمع جويد در بيابان  كه او خورشيد تابانبسا ابله
و هكذا  45تر استو هرچه در ناداني شتابد اولي چنين شخصي به نافهمي مانده بهتر

در مديحة شخص متعين معروف و هو ميرزا احمد نقّال شيرازي الملقّب به مرشد از 
رد خبط و نقص لفظ اين مخلص حقيقي جواد اصفهاني انشاد شده در هر موقع كه مو

  .وارد آيد از ارباب كمال و معرفت استدعاي عفو و اغماض خواهد بود
 ]ب10[ كاز خراسان آمدي او سبزوار  بود يك دانشوري ز اهل فرار

 هم خود و آبا و اجداد كبار  بود]...[غيرتش ديوفطرت بي
 هم زن هم لعين و نابكاربهدو  اي مسلمانان فغان از دست او

 زآنكه بد گفتي به مردم صد هزار  پرست]...[ادها زان مرشدد
 خلق در اطرافش از يمن و يسار  جمله اطوارش به مكر و حيله بود

 مرشدان را كرده بي وقر و وقار  بود46گفتي دروغ و چابهرچه مي
 غيرت بدي در روزگارآنكه بي  صحبت دانش چنين كس را كجا

 كي به كار او بيايد ننگ و عار  ان دينار خواستآنكه خود از مردم
 اعتبارزان كه خود ناقص بد و بي  دائماً گفتي كه ناقص ناقص است

 ]الف11[ردا تا كه جمع مسلمين سازند آونگش به  ديناين ز حق بيگانه را خوب است اندر راه
 كوهسار اننمودي همچو خرسي در ميمي  47در نشستن روي كرسي دقّ و دق

                                                
. اسـت  گلشـن راز در آغاز مصراع، از » بسا ابله«به جاي » زهي نادان«اين بيت با ضبط . 44

  .9 ، صگلشن رازشبستري،  :نك
ت شعر نوشته شده اما فقط مصراع نخست آن موزون است و پـارة  در نسخه به صورت بي. 45

  .دوم منثور است
  .است» چابلوس«كوتاه شده . 46
  .خانه به هنگام داستانگزاري نشيني نقّاالن در ميان قهوهت كرسياشاره است به سن. 47
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 غار آنكه قدش چون مناره وي بودي چو  48آدمش از ناقصان ملك ري
 حرفهاي تلخ گفت او برمال و آشكار  شدهركه صد دينار دادش متّصل در خشم

 اختيار از كفش رفتي به يك دفعه زمام  سفيدهزاريدر كف هر كس كه ديدي دو
 انتظار زان كه بودي چشم او در راه ايشان  ]...[وردشصحبتش بود از كيان و ليك

 شكار از قضا بيرون برفتندي به عنوان  روز را عزم بيابان مرشد و آن آدمش
]..................................................  .......................................[49 

 تا بماند يادگارنويسد مي  بهر او زين گونه صحبتها جواد
هرچند اين بندة حقير معترف به تقصير و ساير رفقاي باهوش و تدبير او را از اين 

نيوش قبول نكرده و صبح امروز حركات نامشروع ممنوع داشت به گوش نصيحت
يد و وقت بخش ميد تا چهار ساعت زياده اثر نآم ميبه ميان كه حرف نصيحت 

كه در  گرفت ميبود براي شب داستان از سر غروب كه هنگام فراغت از كار او 
الوجوه عرايض امثال و اقران موثّر نبود و عالوه، در وجه منهيچبازي به ]...[ مسألة
انگيزي، بازي و طرّاري و شعبدهداستان و طرح صحبت بعد از نيرنگ اولوقت 

عت به غروب ابتداي نقّالي او دائماً دو ساعت به غروب بود تغير ممكن نبود و دو سا
حاجت هم اكثر نماز ظهر و عصر را نخوانده همين كه براي نماز فريضه و قضاي 

زبان به بدگويي و دهان به  ]الف12[خواست حركت نمايد  ميخانه تا بيچاره از قهوه
رذل طبيعتي و بدگويي و بدكاري او كه جبلّي ذات و به واسطة  گشود ميرجزخواني 

تكليف جوانان از نفايس مدرك مردمان و صاحب فطرت او بود و هر قدر كه ذي
افكار و عرايس ابكار او را از نصايح آراسته و پيراسته و منهيات كه در فطرت ازلي 

تنبهات نصيحت اح و فالح مواعظ و بعضي او مخمر بود داللت و به ابواب نج
  :كه فرمايدداشت همچنان ميثّر نيفتاده قبول نؤكردند ابداً م مي

                                                
  .كرده بازي ميمنظور كسي است كه مرشد نقّال با او عشق. 48
  .قلم حذف شدسه بيت براي رعايت ادب . 49
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 نرود ميخ آهنين بر سنگ  دل چه سود خواندن وعظهبر سي
بردار شود يا اسباب تنبه شايد از اين كار شنيع دستبعد از اثر نبخشيدن براي اينكه 

منزجر شود اقدام ديگران فراهم شود ديگر قلوب خواننده و مطالعه كننده و مستمعين 
 ]...[ منطبع گرديد أن او و افعال اوچند قطعه هجويات در شمخصوصاً نموده 

در موقع حركت ميرزا احمد نقّال شيرازي و كم نمودن تشريف كثيف او از  50]الف14[
   51.]الف15[ ...سبزوار و مرافقت چند نفر جاهل از عقب او را اظهار داشت

***  
در بعضي متون  ».القاص بالقاص ال يح« :چنين هستالمثلي ضربدر عربي . 1

زارشهايي وجود دارد كه در آن از اختالف ميان نقّاالن و تاريخي و ادبي هم گ
مير  براي نمونه. گويان و انتقادهاي آنها بر يكديگر سخن رفته استقصه
ف مجموعه داستان لؤآباد گجرات هند و ماهل احمد تقي جعفري حسيني،محمد
گويان يكي از با يكي از داستان، خود به اختالفش بوستان خيالل مفص
آباد هند در سدة دوازدهم اشاره و نقدها و گفتگوهاي جهاني شاهها خانه قهوه

: ج1382 محجوب :نكبراي مطالب اين متن، (فيمابين را نقل كرده است 
توان شواهدي  ميت باز اختالفات و معارضااين گونه  دربارة. )634ـ1/631

اينجا  ست كه درت اينآنچه در رسالة جواد اصفهاني متفاوت و تازه اس اما ؛يافت
سويه و ناشي از رقابتها و هش ميان دو نقّال و به اصطالح دونقد و نكو

بلكه نويسندة رساله در مقام منتقد و مخالف نقّالي به  ،حسادتهاي شغلي نيست
در اين  اي و ذم يكي از نقّاالن پرداخته و رسالة كوتاه جداگانه 52نقد و رد اين فن

                                                
  .حذف شد الف14ب تا پايان 12انتهاي برگ طي در ده بند كه در هجو نقّال است از مسم. 50
ب تـا  14ل براي حفظ حرمت كـالم از بـرگ   بيتي و يك رباعي در هجو نقّاقصيدة يازده. 51

  .شود آغاز مي» كشف القُنبل«هم رسالة  الف16از برگ . الف حذف شد15
صرفاً مفهـوم  » نقّالي«مراد جواد اصفهاني از  ،شود له نيز معلوم ميهمچنان كه از متن رسا. 52

هـر  (بلكه به معناي عـام آن   ؛پهلواني ايران نيست ـيطالحي آن يعني نقل داستانهاي ملاص
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برانگيز باشد  نظير و توجهدر نوع خود كم ين روباب نوشته است كه شايد هم از ا
يعني عصر  ي از ادوار رواج پراقبال نقّالي ــاز اين جهت كه در يكو هم 
  .دهد ميي ديگرسان و مخالفي را با آن نشان تلقــ  قاجاري

الي طبق اين رساله جواد اصفهاني به چند دليل و دستاويز، مخالف و منتقد نقّ
. نشينند ميگيري نقّاالن بطالت كساني كه پاي معركه گذراني وبيهوده .يك: است
تابي ه سبب شدت عالقه به داستان و بيكه گاهي بچنان ،منفي نقل بر افرادتأثير  .دو

شدند و در زندگي آنها خلل وارد  ميبراي شنيدن دنبالة آن دچار پريشانحالي 
با همسر خود بدرفتاري مانند بازرگاني كه بر سر اين موضوع  ؛شده است مي
و اخبار ديني استناد به احاديث  .چهار .دروغ بودن داستانهاي نقّاالن .سه. كند مي

گويي در زمان قصهگويان بني اسرائيل، ممنوع شدن هالك شدن داستان دربارة
ر اين كار پس از شهادت امام و نزول آيه، رواج ديگر با) ص( پيامبر اسالم

داند و به  ميسفيان ابي بنةمعاوياستانگزاران را يادگار جواد اصفهاني د). ع(علي
  .آورد مي از بانگ نقّاالن به شمار اي بن جبير، صداي شيطان را نمونهنقل از قيس

مخالفت با نقّالي از منظر ديني و مذهبي به پيش از زمان جواد اصفهاني 
و اخبار ساس روايات ه هم برخي از علماي عصر بر ارسد و در دورة صفوي مي

: 1378 جعفريان :نكدر اين باره، (خوانان قصهه در رد و انكار منقول از ائم
ي احتمال حرام بودن آن را و حت به معارضه با داستانگزاري برخاسته )102ـ95

بايد دانست كه از جمله چيزهايي « :نويسد ميمه مجلسي مثالً عال. اند مطرح كرده
ة مانند قص ؛وغ استشود نقل در ميآن در  حرمتاست بلكه دغدغة  مذمومكه 

ي راستي كه لغو و باطل باشد ها قصهبلكه  ]...[ ي دروغها قصهحمزه و ساير 
كه  اند علما گفتهي مجوس و كفّار و، بعضي از ها قصه و غير از آن شاهنامهمانند 

 ).146: همان :نك(» ه مسطور استچنان كه در بعضي از كتب امامي حرام است

                                                                                                         
از بازگويي روايات پهلواني ايرانـي   نظر داشته است اعم) آراييگونه داستانگزاري و معركه

  ).يل آذربايجاني(اوغلو يا روايت كور) بن شدادةعنتر مثالً(، عربي )دالوريهاي رستم(
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مدارس «را كه مكان نقل داستانهاست  ها خانه قهوه جزايري هم اهللاد نعمتسي
 سابقه و منشأ بخشي از اين احتماالً .)149ـ148: همان :نك(ناميده است » شيطان

گردد كه  ميبن حارث بررفتار بازرگاني مكّي به نام نضر نقّالي به دربارةي تلق
هلواني داستانهاي پ يان،در ميان مك) ص( س از سخنراني و وعظ پيامبر اسالمپ

براي مردم نقل  ،ته بودكه در حيره آموخ ــ م و اسفنديار راويژه رستبهايران ــ 
ران بعضي از مفس. رش اسالم ايجاد كندوسيله مانعي در راه گستكرد تا بدين مي

 ــ كه مورد اشارة جواد اصفهاني هم بوده ــ سورة لقمان را ششمشأن نزول آية 
مربوط به رواياتي را در آن » لهو الحديث«حارث و تركيب  بننضركار دشمنانة 

ت آزردگي از شخصي )194ـ180: 1389 اميدساالر :نك( اند گفت دانسته ميكه او 
به  نو اعمال ناشايست يكي از نقّاالن زمان و محتمالً تعميم نگرش ناشي از آ

  .نقّالي همة داستان گويان و كليت فن
گزاران به داليلي مانند شان كرد كه مخالفت با داستانطر ناين نكته را هم بايد خا

كه در رسالة جواد اصفهاني هم ــ  طلبيگويي آنها، گمراه كردن مردم و منفعتگزافه
از ديرباز در تاريخ و فرهنگ اسالم سابقه دارد و كسان ديگري نيز  ــ شود ميديده 

براي ( اند اپسند دانستهگويي را نكوهيده و نقصهو  قصهبه مستمسك اين گونه علل، 
  ).مهمقد 35ـ30 ، صاصالقص، ابن جوزي :نك، ها بعضي نمونهديدن 

كي از نقّاالن برخالف شاعران و نويسندگان رسمي، نام و نشان شمار بسيار اند. 2
كه نام  از فوايد رسالة نقد نقّالي اين است. در منابع مختلف ثبت شده است گذشته

شيرازي  ميرزا احمد: لدين شاه قاجار در آن آمده استرايكي از نقّاالن دورة مظف
) مشهد و سبزوار(اب از بيضاي فارس كه در خراسان پسر درويش عبدالوه

ق كه حدود پنجاه 1319االخر سال غاز ماه جماديكرده و در آ ميداستانگزاري 
رفته  آرايي، از اين شهرتي معركهآمده و پس از مد براي نقّالي به سبزوار ،سال داشته

نام  شيرازينقيب  ميرزا احمددر عهد قاجار نقّال معروف دربار فتحعلي شاه . است
ولي  ،فهاني استداشت كه اسم و انتساب او مشابه نقّال مذكور در رسالة جواد اص

اينكه پدر نخست به دليل فاصلة زماني زندگي آنها و ديگر . تنداين دو نفر يكي نيس
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: 1389 پورعاشور :نك(دحسن نام داشته است ممح، حاجي گوي فتحعلي شاهداستان
  .ابشيرازي مورد بحث، درويش عبدالوه و پدر ميرزا احمد )4/251
ممنوع شد و ) ص( كه نقّالي در زمان پيامبر اسالم جواد اصفهاني نوشته است. 3
احدي در ممالك اسالميه ــ السالم عليهــ تا بعد از شهادت اميرالمومنين علي «

و نقّاالن آزاد شده  تا در زمان معاويه اين امر شيوع يافتر نپرداخت به اين كا
احتماالً اشارة او به رواج  ).ب4 گ(» گيري را گذاشتندبناي دروغگويي و معركه

يكي اينكه  :در عصر معاويه مبتني بر دو نكته در منابع پيشين استداستانگزاري 
دمشق را در كاخ خويش در  گوييقصهبود كه  اي ظاهراً معاويه نخستين خليفه
 27 ، صالقصاص، ابن جوزي :نك(گوش سپرد  گويانرونق داد و به گفتار داستان

و نيز مروانيان » هامي بان بنيمتعص«شتة عبدالجليل قزويني رازي ثانياً به نو. )مهمقد
را بر سر كوي و بازار گمارده بودند تا با نقل ) ع( گروهي از مخالفان امام علي

يالن و شاهاني مانند رستم و سهراب و اسفنديار  دربارةي پهلواني ايراني داستانها
) ع( ي حضرت عليهاو كاووس و زال، به زعم خويش در رد و انكار دالوري

  ).67 ، صنقضقزويني،  :نك(بكوشند 
تابي براي شنيدن دنبالة تاجري كه از سر بي دربارةگزارش جواد اصفهاني . 4

شب به در خانة نقّال كند و نيمه ميلقي خكج ا عيال خودبن شداد بةداستان عنتر
، )الف3ـ الف2گ  :نك(را تمام كند  قصهخواهد  ميآيد و با دادن پول بسيار از او  مي

م گذشته و چگونگي مجالس نقّالي بر شنوندگان در ايابراي تأثير نمونة جالبي 
همين رساله،  گواه ديگر در. دلبستگي آنها به موضوع و اشخاص داستان است

مهارت در واكنش شنوندگان نقل ميرزا احمد شيرازي در سبزوار است كه چنان با 
سازي و رندي نيرنگ كه جواد اصفهاني از آن به تدبيرات زباني، ــ پردازيداستان

كرد كه همة  ميداستان خويش / آنها را مجذوب سخن ــ و طرّاري تعبير نموده
و به گفتة نويسنده حتي پول چايي هم كه در دادند  ميبه او درهم و دينار خود را 

  ).ب6گ  :نك(ماند  مين خانه نوشيده بودند براي ايشان باقيقهوه
ي يافته و جزو مضرّات گرچه در رسالة جواد اصفهاني تعبير منف ،اين موارد
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دهندة ميزان نفوذ اين فن در ميان مردم ي شده است، از منظري ديگر نشاننقّالي تلق
گرداني است و بايد بر شواهد رونق گويي و مجلسقصهر و هنر نقّال در آن عص

عالقة شديد بعضي از (براي اين موضوع . نقّالي در دورة قاجاري افزوده شود
نيز از ي مشابه ديگري ها نمونه) تهاي آنمحافل نقّالي به داستان يا شخصي حاضران

 رطراز االخبانوشتة  از جمله مثالً به ؛دوران گذشته و معاصر وجود دارد
به برخي كسان داستان امير حمزه چنان  فخرالزماني، شاه اسماعيل صفوي

خواسته است كه  ميگزار از او لبستگي داشت كه گاهي با دادن خونبها به داستاند
 شفيعي كدكني :نك(آن كس را در روند حوادث داستان نكشد و زنده نگه دارد 

هم در  اي خانه قهوهاشي مندان مكتب نقرد فراهاني، از هنمحم ).356: 1380
اگر  حتي«كه در دوران شكوفايي نقّالي كساني بودند كه  است گفته اي مصاحبه

آمدند و اگر  مي خانه قهوهبراي شنيدن دنبالة داستان به » كرد ميپدرشان هم فوت 
رسيدند با اصرار و التماس از دوستان و حاضران شب  مياحياناً مواقعي به نقل ن

  ).41ـ40: 1387 اسكندري :نك(خواستند تا داستان را براي آنها باز گويند  مييش پ
در مراسم  هاتابيفي و بيعاطرات گونه تأثنمونة اينترين ترين و جالبمعروف

كشي شب سهراب/ ويژه مجلسهنقّالي، مربوط به نقل داستان رستم و سهراب ب
ين روايت در گذشته در لحظة ا، به هنگام نقّالي مطابق گزارشهاي موجود. ستا

خاست و كساني كه تاب شنيدن  ميبر خانه قهوهبار آن شيون و فغان حاضران اندوه
اين تأثير . شدند مياز مجلس نقل بيرون  ،زني پدر بر پهلوي پسر را نداشتندخنجر

رفتند و با دادن  ميشب قبل از نقّالي به در خانة نقّال  اي هكه عدو پيوند چنان بود 
 ميرشكرايي :نك(خواستند كه سهراب را زنده نگه بدارد  مياع پيشكشها از او انو

به تهديد داستانگزار يا صدور فرمان از  حتيكار در اين زمينه  ).39ـ1/38: 1385
با  .)689ـ6/688: 1382 ؛ راوندي9: 1377تودوا  :نك(كشيد  مي سوي داروغه هم

ر اندازه هم كه نقّال آن را با ه ــ اين همه چون به هر حال در پايان داستان
سهراب ــ  داد ميافزودن شاخ و برگ و استفاده از شيوة داستان در داستان طول 

ي سياه ها پارچه خانه قهوهمردم پيش از آغاز نقل بر ديوارهاي  ،شد ميكشته 
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، هفت لشكر :نك(گذاشتند  ميآويختند و برخي لوازم سوگواري را در آنجا  مي
خواستند كه براي سهراب  ميدر فرجام ماجرا نيز از نقّال  .)هفت وبيست مقدمه، ص

  ).1/40: 1385 ؛ ميرشكرايي83ـ 82: 1387 بيضايي :نك(روضه بخواند و دعا كند 
 كه در بند پيشين اشاره شد ــ جواد اصفهاني ضمن روايت ماجراي بازرگان و نقّال. 5
همين كه موقع چراغ اهللا رسيد «ن شداد بةنوشته است كه هنگام نقل داستان عنتر ــ

و آن وقتي بود كه تتمة داستان را به فردا شب وعده داد بازي گذارده و نقّال بناي نيزه
برابر دنيا در . در دست دشمن اسير شده او را به زندان برده در زنجير كرده بودند ةعنتر

ي مجالس هاييكي از ويژگدر اينجا به  ).الف2گ (» ...چشم تاجر تيره و تاريك شده
انگيز آن ناتمام نقّالي اشاره شده و آن اين است كه نقّال داستان را در بخش هيجان

اين تسلسل و تداوم  53.كرد مي شب بعد موكول /اش را به مراسمگذاشت و دنباله مي
ماهها  گاه كهي ــ چندين شب پياپ) خانه قهوهمشتريان (شد كه شنوندگان  ميموجب 
  .به پاي سخن نقّال بيايند قصهدامه و سرانجام براي شنيدن ا بود ــ

در  اي خانه قهوهدر اين رساله درآمد روزانة ميرزا احمد شيرازي نقّال در . 6
 )ب7گ  :نك(ذكر شده » هزار و سه توماندو تومان و پنج«سبزوار عصر قاجار 

در دورة از گزارشهاي مجالس نقّالي . هي از آن زمان استدرخور توجكه سند 
كشان / نقّال در نقل سهراب كشي) دوران حق(آيد كه درآمد  ميچنين برار قاج

: 1385 نصري اشرفي :نك(بيش از شبهاي ديگر و از پنج قران تا چند تومان بود 
توان گفت كه نقّاالن در مجالس ديگر غالباً كمتر از اين  ميبر اين اساس  ).95

استنباط محتمل را با گر اين حال ا. اند درآمد داشته) پنج قران تا چند تومان(
بايد پذيرفت كه ميرزا احمد شيرازي در مقايسه با  ،نوشتة جواد اصفهاني بسنجيم

                                                
روايـات  نقّالي، كوشيده است به استناد معيارهايي آغـاز و پايـان    فن پژوهشگرياماموتو، . 53

اس زريري اصفهاني از وم مرشد عباي بر روي روايت مرح دقيقهنقّالي را در هر مجلس نود
  :نك. داستان رستم و سهراب نشان دهد

Yamamoto, Kumiko, ‟The Oral Background of Persian Epicsˮ Storytelling and 
Poetry, Brill, Leiden, , pp. -.        
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ولي باز اين مقدار  ،درآمد روزانة بيشتري داشته همتايان خويش در آن روزگار
داده است و اين شايد به سبب اشتغال او به مالهي و  ميي او را نها كفاف هزينه
  .به پول بيشتر براي چنين كارهايي بوده است مناهي و نياز

مجلس در ميان در پايان در مراسم نقّالي رسم بر اين بود كه داستانگزار . 7
گشت و هر كس به دلخواه و بنابر امكان مالي خود پولي به او  ميشنوندگان 

دوران «حقّ سخن در تعابير نقّاالن / اين چرخ زدن و دريافت پاداش .داد مي
دارد و  شاهد سمك عياركه هم در متون داستاني كهني مانند شد  ميميده نا» زدن

، ج سمك عيار، كاتب ارجاني :نك(معاصر نقّالي  هم در صورت مكتوب مجالس
ديگري كه تعبير ). 418: 1369 دوستخواه؛ 609و  532، 531، ص 5، ج 101، ص 1

قاجار به بعد كاربرد اقل از دورة حد )پول گرفتن نقّال از حاضران(براي اين كار 
 كه شايد به دليل رابطة آن با فناين اصطالح . است» اهللا چراغ«يافته تركيب 

 زاده جمال :نك(آمده نقّالي، ظاهراً جزو تركيبات عاميانة زبان فارسي به شمار 
: د1382 ؛ محجوب144: 1385 نيز، افشاري ؛414: 1387 ؛ نجفي192: 1382

 نخست در عبارت :دو بار به كار رفته است نقد نقّاليدر رسالة . )2/1230
پايان داستان و زمان «به معناي ) الف2گ (» رسيداهللا چراغهمين كه موقع «

 اهللاچراغمشعل الرحمان شدن «و بار دوم در قالب كناية  »طلب پول براي نقّال
شخص «در اين جمله » گوييبيشتر شدن سود حاصل از داستان«در معني » نقّال

اين ). ب2گ (» الرحمان شده بود مشعل اللّهشچراغدر اين دل شب نقّال كه 
كه در دورة قاجار  ــ تركيب در ترجمة فارسي سفرنامة ياكوب ادوارد پوالك

هم شاهد استعمال دارد ) نوشتة مستوفي( شرح زندگاني منو  ــ نوشته شده
  ).ذيل چراغ اهللا: 1382؛ انوري 260: 1389 پورعاشور :نك(
افسانة خودداري ) الف4ـب3گ (اني در بخشي از رسالة خود فهجواد اص. 8

شيخ ابوالقاسم كرگاني از نمازگزاري بر پيكر فردوسي را آورده و از آن در جهت 
سرايي، چنين نتيجه كار نقّالي و داستان بيهوده بودن دربارةاثبات ديدگاه خويش 

ه، از سرودن توحيديبا آن بزرگي غير از ابيات گرفته است كه روح فردوسي نيز 
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) الف4گ (» كه سراپا افسانه و هذيان است« شاهنامهديگر بيتها و داستانهاي 
بر اين قياس عاقبت كار نقّاالن كه هرگز در پايگاه فضل و . است پشيمان بوده

  جالل فردوسي نيستند چگونه خواهد بود؟
م شيخ به كر ناه فقط با ذالبت به داستان مذكور ــ ترين منبع موجود كهكهن
، ص اسرارنامه، ارعط :نك(ار است عط اسرارنامةاشاره كرده  ــ »ابوالقاسم«صورت 

تاريخ گزيدة و  ظفرنامهدر منابع ديگري مانند پس از آن اين روايت . )230ـ229
 ، صتاريخ گزيده، ؛ همو391ـ361 ،نوزده ـهجده، ص 1 ، جظفرنامه، مستوفي :نك(

مجمل آملي،  نفايس الفنون، الشعرا ةتذكر، سنغريشاهنامة بايمة و نيز مقد )661
اهللا بن رحمتاهللا نعمت الحقيقةمعارف  ،آتشكدة آذر، مجالس النفائس، فصيحي

: 1372 رياحي :نك، براي گزارش اين منابع( شدهتكرار  »انيس الشعرا«شيرازي و 
 ياقي؛ دبيرس86 زيرنويس 121: 1372 ؛ پورجوادي54 ، صتذكرهدولتشاه، ؛ 440و 416

 ، ص»الشعرا انيس«، بن عبدالخالقمحمد؛ 44ـ43: 1385 ؛ صيديه314 و 250: 1383
  .ي مشهور سرگذشت فردوسي بوده استها و يكي از افسانه )244

نكتة مهم اين است كه در هيچ يك از اين مĤخذ، فردوسي از سرايش ابيات و 
اني نكرده و اين مطلب به دليل افسانه بودن آنها اظهار پشيم شاهنامهروايات ديگر 

اشته و بر ساختار اصلي داستان را جواد اصفهاني خود بر زبان حكيم توس گذ
يهودگي و پشيمان باري نقّالي ب دربارةخويش را زوده است تا نظرگاه منفي اف

ست كه ا مة منظومة سابي و برساخته يادآور ابيات مقداين ندامت انت. دتر كندموك
ه يا ت پهلواني توبه كرده و برخي دانستز نظم رواياا) شمسي(در آن سراينده 

  54.اند دانسته شاهنامهنامة فردوسي از سرودن داستانهاي نادانسته آن را ندامت
  
  

                                                
برگزيـدة شـاهنامة   ( دفتـر خسـروان   ،ادآيدنلو، سج :نكشتر در اين باره، براي آگاهي بي. 54

  .114ـ111 ص، ش1390 ،، تهران، سخن)فردوسي
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