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Abstract 

Entertainment is one of the most well-known purposes of a story. In this 

article, it will be shown that in addition to entertainment, stories played an 

important role in the political and social goals and conditions of the Safavid 

era. To this end, the proverbial tales of the Safavid era have been content 

analyzed. The first major goal in the story of this period is to "propagate the 

ideological foundations"; the critics of this period aim to promote religious 

discourse among the masses by propagating the prevailing political ideology. 

Another purpose of the stories is related to the "political and social" issues in 

two areas: "Naql, in the role of stabilizing / shaping Iranian identity" and 

"Naql, in the role of socio-political preacher". It could also be mentioned that 

the stories have "psychoanalytic" themes, full of fantasies to raise people's 

health through the imagination or forgetfulness. Another aim of the 

proverbial tale of the Safavid era is "fun and entertainment." Based on the 

statistics extracted from the stories, it is revealed which of the purposes of 

the story in this period were more important than the other goals and why. 

 

Keywords: Prose story; Safavid period; political-social goals of a story. 

Theoretical background of research 

Zolfaghari, Bagheri, and Haidarpour in their study "Sociological Aspects of 

the Story of Alexander the Great" (Literature of Research, 2013) addressed 
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some of the anthropological aspects of Alexander the Great's narrative, 

including allegory, insult, social life and etiquette. 

Afshar, in the introduction to the book Alam Araye Shah Tahmasb, in the 

preface, briefly presents a statement about the political goals of the stories of 

the Safavid era (p. 8); he writes: 

In the Safavid period, in order to show the political and 

governmental influence, and promote the activities of the 

army and successive struggles to protect the rights, and 

borders and of the country, there were writers and 

narrators who explained events to the people in their 

storytelling style. To cultivate. 

 

Although Afshar's statement is about stories such as "Alamaras" and other 

historical texts, it is a generalizable statement that dates back to the Safavid 

era. 

Research questions 

1. Did the story in the Safavid era, in addition to entertainment, have any 

other content? 

2. Why did the story take on socio-political content in the Safavid era? 

3. Among the various purposes of narrating the story, what was the most 

important content of the story in the Safavid era? 

Research hypotheses 

1. The story in the Safavid era, in addition to entertainment, which is the 

most well-known purpose of the story, has other goals. 

2. During this period, the story became a medium for the government's 

religious and political propaganda among the people, due to its popularity 

among the masses and the establishment of a coffee shop. 

3. The most important content of the narrators' stories in this period was 

political and social issues. 

The main topic of research 

However, at the beginning of the Safavid era, the story of sanctions was 

imposed (see. Hamvi, 2007, 143-140). But when the kings and politicians of 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


Culture and Folk Literature                
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 8, No. 33  

 July, August & September 2020 

 

151 

 T. M .U. 

the Safavid era saw the popularity of the story among the people, they 

decided to use the story as a tool to transfer the religious system to the 

public, and in return, define a court order for narrators and storytellers. 

The four main contents of the prose stories of the Safavid era 

1. Religious propaganda 

1.1. Direct and indirect references to the Shi'ite religion 

The purpose of referring to the Shi'ite religion in the stories of this period is, 

in fact, parts of the story that the narrator / storyteller refers to in a clear or 

unambiguous way. These allusions are: the help the hero of the story by 

Imam Ali; A reference to one of the Shi'ite beliefs such as the savior of the 

resurrection day, taking one of the Shi'ite Imams as the protagonist. 

1.2. Shi'iee truth 

In most of the stories of this period, Shi'ism is considered as the religion of 

Islam; Islam at this historical juncture includes only a part of Islam, and that 

is the Sh'ite religion, and it seems that the only true religion of Islam is 

Shi'ism; therefore, wherever an individual or group acknowledges the true 

nature of Islam, they mean the Shi'ite religion. 

1.3. Changing the religion of the opposition to the religion of Shi'ism 

The main mission of most storytellers in the Safavid era is to convert non-

Muslims [non-Shi'ite] to Islam. For example, in Eskandarname, Alexander is 

portrayed as a Muslim who seeks to convert non-Muslims into Shi'tes. 

2. Political and social 

2.1 The narrator in the role of a socio-political preacher 

In this type of preaching and social critique, the narrator raises problems 

such as addiction, laziness, pessimism, and lack of religiosity, and tries to 

improve them. 

3. Psychotherapy 

The simple language and fascinating world of the story solves the narrative, 

and this, in turn, causes the audience's worldly connections to be cut off and 

make for him/her an entry into the colorful world of the story. This 
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individual caliphate has psychological benefits from three aspects; The first 

is to eliminate personality defects. When the audience hears the story, they 

identify with one of the people and try to compensate for their weaknesses. 

The second benefit of this storyline is the unimaginable fantasy and 

departure from the real world, which has been one of the joys brought to the 

audience. The third benefit is the elimination of phobias. 

4. Fun 

In addition to the customary motives of the ruling power to the narrators in 

this period, storytellers did not neglect the inherent purpose of the story, 

which was to entertain the audience; because the mere expression of 

customized desires in the story, of course, caused the audience to be 

indifferent to the pursuit of the story. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

 رویکرد با صفوی عصر قصص محتوای تحلیل
 اجتماعی و سیاسی اهداف 

 
 3یحسن ذوالفقار 2یرودمعجن یمحمود فتوح 1شعرباف زادهیمهرداد عل

 
 (9311/ 3/ 33: پذیرش  9318/ 9۱/ 91: افتیدر)

 چکیده
 خواهد داده نشان مقاله، این است. در قصه اهداف ترینشدهشناخته از یکی سرگرمی و تفریح

 عصر در اجتماعی و سیاسی وضعیت و اهداف در مهمی نقش سرگرمی، بر عالوه قصه که شد
 و اغراض رویکرد اساس بر صفوی عصر منثور هایقصه منظور، بدین. است داشته صفوی
 است. «مذهبی مبانی تبلیغ» دوره، این قصص در مهم هدف اولین. است شده تحلیل اهداف
 مبانی تثبیت و تحکیم ترویج، در سعی کشور، رسمی مذهب تبلیغ با دوره، این در نقاالن

 در «اجتماعی و سیاسی» مباحث دوره، این قصص دیگر مقصود. اندداشته عامه میان در مذهبی
 گرموعظه نقش در نقال،» و «ایرانی هویت به دهندهشکل/ کنندهبیتتث نقش در نقال،» حوزة دو

 «درمانیروان» مباحث دوره، این قصص دیگر غرض. شد خواهد بررسی «سیاسی ـ اجتماعی
 گی،غرقه از حاصل فراموشی یا پنداریذاتهم طریق از که پردازیخیال از سرشار متونی است.
 تفریحی» صفوی، عصر منثور قصص دیگر هدف. است آوردهمی فراهم را افراد سالمت سبب

 یککدام که شد خواهد داده نشان ها،قصه از مستخرج آمار اساس بر. است «کنندگیسرگرم و
 .چرا و است بوده بیشتری اهمیت دارای دیگر اهداف بهنسبت دوره، این در قصه اهداف از

 قصه. اسی ـ اجتماعیسی اهداف صفوی، عصر مکتوب، منثور قصۀ :کلیدی هایواژه

                                                                                                                   
 ی، مشهد، ایران.دانشگاه فردوس ی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،دکتر یدانشجو. 9

ی، مشهد، ایران )نویسندة دانشگاه فردوس . استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،3

 مسئول(.
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 مقدمه. 1
شنو داشته، محمل که بر ذهن و روان قصه ینفوذ زیو ن یسرگرم یچاشن لیدلبه قصه
واقع، در .است آوردهیمردم فراهم م انیدر م یفکر یخط مش نییتب یرا برا یمناسب
 ننقاال ،اندطلبیدهمی را رنگپی از خاصی نوع با هاییقصه عصر هر مردمطور که همان

 ۀگفت به. اندبوده رگذاراث شنو،قصه یفکر خط و ذهن بر موازات، همان به زین
 «یفارس ۀانیعام یهاداستان در مطالعه» ۀمقال در محجوب محمدجعفر
 است، شیخو ذهن و ذوق محصول که قصه به یآدم ةالعادفوق توجه یاصل لتع

 مردم یفتگیش و وندهشن در آن شگرف ریتأث به زود اریبس که است بوده نیا ظاهراً
 یبرا قاطع یسالح ۀمنزلبه آن از توانیم که دانست و برد یپ هاافسانه دنیشن به
 (.939: 9381) کند استفاده شیخو مقاصد بردن شیپ

 برای. است شده وضع نیز شروطی قصه، اجتماعی و سیاسی اغراض مورددر البته،
 پرداز،قصه که است شده گفته ،است شده گنجانده قصه در که مواعظی مورددر مثال،
 مطالعۀ از قصه خوانندة و شنوقصه که بپردازد خویش قصۀ در مواعظ نقلبه چنان باید
 کردن موعظه به نقال یا نویسنده که نپندارد چنین یا نکند زدگیدل و مالل احساس آن
 بزرگ سرایانداستان که است ایشیوه همان درست این و دارد اشتغال وی دادن پند و

 (.931: همان) کنندمی پیروی آن از دنیا امروزی
 ازقصه  تیرفته اهماما رفته ؛9شد میتحر قصه ،یصفو عصر یابتدا در که چند هر

 یبرا یدربار یشغل راستا، نیهم در ودرک شد  یخوببه انیپادشاهان و دربار یسو
 را قصه وبیتمحب که هنگامی صفوی، عصر مدارانسیاست و شاهان. شد فیتعر نقاالن

 گرفتهشکل مذهبی نظام انتقال برای ابزاری را قصه گرفتند تصمیم دیدند، مردم میان در
 درباری مقرری نیز گویانقصه و نقاالن برای کار، این قبال در و دهند قرار عامه به

 3.کنند تعریف

 نیز مراتبیسلسله آن برای و تعریف درباری رسمی شغل منزلۀبه دوره، این در نقالی
  ـ داشتند نام عجم درویشان سلسلۀ که ـ نقاالن مراتبسلسله این. شد گرفته نظر در
. 1 دار،علم. 5 اختیار،درویش. 4 قضّاب،. 3 مُفْرِد،. 3 ابدال،. 9: از بودند عبارت ترتیببه

 طرح حاکم، قدرت راستا، همین در(. 9۱73: همان) نقیب. 7 و نقیب، دست
 احکام اجرای بر نظارت برای را افرادی و کرد تدوین الننقا برای ایخوردهقالب
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 در ـ بود دولت رسمی مأمور که ـ نقیب نامبه شخصی. گماشت کار سر بر قصه درست
 شوند[ پردازیقصه] کار وارد خواهندمی که کسانی به تا گرفت قرار سلسله این رأس
 بر عالوه(. 934: همان) شدبا داشته نظر زیر را هاآن فعالیت و بدهد کار ادامۀ اجازة

 که آمد وجودبه صدر عنوان تحت رسمی مقامی صفویان، زمان در» نقیب، نظارت
 آیین تبلیغ در تسریع و هدایت طریق از عقیدتی، یکپارچگی برقراری آن اصلی وظیفۀ
 باارزش بسیار دوره این در تبلیغاتی رویکرد مشخصاً،(. 71: 938۱ سیوری،) «بود شیعه

 .اندبوده گویانقصه نیز تبلیغاتی ابزارهای ترینمهم از یکی و است هبود مهم و
 منثور هایقصه برای را مناسبی مکان که ـ دوره این در خانهقهوه تأسیس به توجه با

 گفتۀ بر بنا اینکه ضمن. یافت بیشتری رونق قصه، از نوع این ـ بود آورده فراهم پیوسته
 مبانی درمورد کالسیک کتاب ترینمهم که ـ خبارطرازاال کتاب در فخرالزمانی صریح

 حال عین در و «خوانیالمجلسفی» دلیلبه سوم، فصل ذیل در ـ است قصه
 9.دارد رجحان شاعر بر پردازقصه ،«خوانیمناسب»

 و تحلیل مقاله این در که ـ صفوی عصر منثور برجستۀ و شاخص داستانی متون
 انتخاب منزوی احمد فارسی خطی هایهنسخ فهرست کتاب طبق ـ شودمی بررسی

 .است شده

 قیتحق ۀنیشیپ. 2

 «نقالی اسکندرنامۀ داستان شناختیمردم هایجنبه» مقالۀ در همکاران و ذوالفقاری حسن
 نقالی اسکندرنامۀ شناسانۀمردم هایجنبه از برخی به ،(9313 ،33 شمارة پژوهی،ادب)
 .اندپرداخته مردم اجتماعی سومر و آداب و زندگی ناسزا، تمثیل، جملهاز

 فکری هایمایهبن تحلیل و تطبیق» مقالۀ در بیگدلی بزرگ سعید و زادهولی فیروز
 تطبیقی، ادبیات هایپژوهش) «صفویه دورة در هند و ایران فارسی عاشقانۀ هایداستان
 ندیه هایقصه و ایرانی هایقصه بین محتوایی تمایزات از برخی به ،(9311 ،3 شمارة

 مباحث همسر، انتخاب در دختران آزادی داستان، پایان در عشاق مرگ تمایز ازجمله
 محققان بخش، هر ذیل در. کنندمی اشاره داستان در جانوران حضور و عرفانی

 به مقاله، این در. اندکرده واکاوی را هندی و ایرانی قصص محتوایی ـ فکری هایمایهبن
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 جای آنکه حال. شودنمی ایاشاره هندی قصص و انیایر قصص میان عقیدتی تمایزات
 در و است فکری مباحث هایزیرمجموعه از یکی که ـ اعتقادی تمایزات به که بود آن

 .شدمی اشاره ـ داشته بسزایی اهمیت و تأثیر اجتماعی و سیاسی مسائل
 ار،گفتپیش 8 صفحۀ در ،(937۱) طهماسبشاه آرایعالم کتاب مقدمۀ در افشار ایرج

. کندمی مطرح صفوی عصر قصص سیاسی اهداف درمورد گزاره یک مؤجز، صورتبه
 :نویسدمی وی

 تبلیغ و ترویج و حکومتی و سیاسی نفوذ دادن نشان برای صفوی دورة در
 ثغور و حدود و حقوق حفظ برای متوالی هایمجاهدت و سپاهی هایفعالیت
 خوانیقصه اسلوب به را حوادث و عوقای که اندبوده نقاالنی و نویسندگان کشور،

 .گیرد تزاید صفویه به نسبت محبتشان و عالقه تا انددادهمی توضیح مردم برای
 متون دیگر و ها«آراعالم» سنخ از هاییقصه دربارة افشار گزارة این که چند هر

 و است صفوی عصر قصص تمامی به تعمیم قابل ایگزاره لیکن شده؛ بیان تاریخی
 این در قصه سیاسی مهم هدف این بسط و شرح به بیشتر کمی محقق که بود آن جای
 .بپردازد دوره

 ذیل طرسوسی، روایت به (938۱) نامهابومسلم کتاب مقدمۀ در اسماعیلی حسین
 قصۀ خصوصبه قصه، دربارة بحثی نامه،ابومسلم اقبال افول و صفوی دورة عنوان

 نامهابومسلم قصۀ دربارة پراکنده اقاویل ذکربه صفحه چند این در وی. دارد نامهابومسلم
 بن مطهر نقیبی، مطهر حسینی موسوی محمد سید ابهری، فاضل کرکی، محقق جملهاز

 طوربه صفحات، این در مصحح چند هر. است پرداخته میرلوحی و مقدادی محمد
 و اهمیت به ضمنی، طوربه لیکن، ؛کندنمی اشاره دوره این در قصه اهداف به مستقیم

 سرفصل اینکه ضمن. دارد اشاره دوره این در اجتماعی و سیاسی شرایط در قصه تأثیر
 خودانگارة «صفوی عهد تا غزنوی عصر از» نامهابومسلم قصۀ بررسی مقدمه، این قبلی

 ضد اقوال ذکربه مبسوط، مقدمۀ این در محقق البته،. است صفوی عصر در قصه اهمیت
 بندیجمع و استنتاج و است پرداخته صفوی عصر در نامهمسلمابو قصۀ دربارة نقیض و
 .کندنمی ارائه مطروحه مطالب از

 ضمن( :1991 24/55 – 60) «ژانر دربارة سؤال و امیرارسالن» مقالۀ در هاناوی ویلیام
 تا ،شاهنامه نظیر اندرزی، ادبیات ردیف در را قصه عامیانه، هایقصه ژانرشناسی
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 این در هاناوی مدعای مبنای. دهدمی قرار صوفیه هایقصه و ستانگل ،بوستان حدودی،
 ژانر طرح خدمت در را قصه هدف یک هاناوی، مقاله این در 4.است قصه هدف مقاله،
 کتاب محقق، مقاله این در. است نپرداخته قصه اهداف دیگر به و کرده بیان قصه

 به توجه با قصه، که گیردمی یجهنت و است داده قرار موردی مطالعۀ مبنای را امیرارسالن
 .گیردمی جای اندرزی ادبیات زیرمجموعۀ در هدف،

 یصفو عصر منثور قصص اهداف لیتحل. 3

 یمذهب غیتبل. 1 ـ 3
 این سوی از تشیع نوتثبیت مذهب تثبیت و تبلیغ صفوی، عصر قصص اهداف از یکی

 عقاید و افکار نشر زمراک از دیگر یکی مذهبی، هایمکان بر عالوه. است بوده حکومت
 و دوره این در خانهقهوه تأسیس به توجه با. اندبوده هاخانهقهوه صفوی، عصر در

 هایچالش و ادبی مباحث طرح برای مهمی هایپایگاه به هاخانهقهوه عام، استقبال
 عهد در ،(319: 9333) فلسفی قول بر بنا. بود شده تبدیل اجتماعی حتی و فرهنگی

 هایخانهقهوه اصفهان و قزوین در مخصوصاً ایران، بزرگ شهرهای بیشتر در عباس،شاه
 و وقت گذرانیدن برای توده، و نقاالن نقاشان، قلم، اهالی شاعران،. بود شده دایر متعدد
 شنیدن و شاعرانه مناظرات یا مختلف هایبازی به خود ساختن سرگرم و دوستان دیدار

 هر از عوام و توده مردم که پایگاهی چنین. فتندرمی خانهقهوه به قصص و حکایات
 تبلیغ برای مناسبی بسیار محمل طبیعتاً، اند،شدهمی جمع رغبت و شوق با آن در قشری

 تعیین نیز و نقاالن کار بر حکومتی هاینظارت. است بوده فکری مبانی اشاعۀ و
 این عمومی مجامع در نقابت شغل اهمیت بر ناظر نقاالن، برای درباری شغل و مسمتری

 آنان صورت، این در. کردندمی اخذ کار مجوز نقیب از رسمی نقاالن. است دوره
 بر عالوه. اندکردهمی دریافت نیز منظمی مقرری و داشته خانهقهوه در ثابتی جایگاه
 قدرت، نهاد انتظارات از یکی 5.بودند نیز مالیاتی عفو مانند امتیازاتی دارای هاآن مقرری،

 سازوکارهای با موافق فکری عقاید و مبانی نشر و ترویج پرداختی، مقرری بالق در
 :است تقسیم قابل کلی، دستۀ سه به نقال، مذهبی تبلیغات. است بوده حکومت

 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81


فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311مرداد و شهریور  ،33، شمـارة8 سال  

151 

 تشیع مذهب به غیرمستقیم و مستقیم اشارات. 2 ـ 3

 تاس قصه از هاییبخش درواقع، دوره، این قصص در تشیع مذهب به اشاره از مقصود
 این. کندمی اشاره مذهب این به غیرصریح، یا صریح ایگونهبه پرداز،قصه/ نقال که

 از وی مقصود و است پردازقصه/ نقال مذهب دهندةنشان زیرا است؛ مهم بسیار اشارات
 استمداد: از اندعبارت اشارات این. است تشیع مذهب که سازدمی مشخص را اسالم

 و آخرالزمان منجی مانند شیعی باورهای از یکی به اشاره ،(ع)علی امام از قصه قهرمان
 .داستان قهرمان منزلۀبه شیعه امامان از یکی دادن قرار

 قاعدتاً، که دارد (ص)محمد آل قائم ظهور به صریح اشارة نقال ،اسکندرنامه قصۀ در
 به سد چون که فرمایدمی تاریخ صاحب اما» است؛ تشیع مذهب عقیدتی مبانی از یکی
 که نتوانستند کردند هرکار]...[  شدند خبردار مأجوج و یأجوج جماعت رسید، اتمام
]...[  آورندمی هجوم باریک که است این ایشان کار هرساله. کنند وارد سد به رخنه
 آل قائم ظهور که قیامت روزِ عالمات از یکی هم آن]...[  کنند رخنه را سد توانندنمی

 خواندمی را پروردگار اعظم اسم امیر(. »385: 9383 گزلو،قرا: نک) «است[ عج] محمد
: همان) «گردید باطل سِحر که اهللولی علی و اهللرسول محمد اهلل، اال اله ال که گفتمی و

 مذهب نقال، مقصود کنیم،می برخورد مسلمان لفظ به قصه این در جا هر نتیجتاً،(. 313
 .است شیعه

 که کندمی ذکر را بیتی ،خیال بوستان قصۀ بتدایا در حسینی جعفری میرمحمدتقی
 :است قصه این در شیعی اشارات از هم و پردازقصه تشیع نشانۀ هم

 حقا برافراخت باال باال عالم از را سرش نموده بلند پایه را عشق که بخشیرفعت»
: 9313) «بود حیدر امیرالمومنین عشق/ بود برتر آن از عشق گویم هرچه حقا ثم حقا ثم
9.) 

 از شهزاده: »کندمی اشاره گونهبدین خویش، مذهبی عقیدة به وی، نیز دیگر جای در
 مددکاری به گر رسد اسداهلل: گفتمی عقیدت و اعتقاد کمال از گشته متحیر اشمشاهده

 (.193: همان) «دل پاداری ز آب شود شیر زهرة/ دل

 :کندمی اشاره تشیع مذهب هاینشانه به بارچندین نقال، ،کردحسین قصۀ در
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 بدخشانی اسفندیار را او که است بدخشان در احطاسی که گفتندمی نفر دو آن
 شراب در را خونش و خردمی و دهدمی پول را طالب ابی ابن علی شیعۀ. گویندمی
 این و بروم باید گفت و کرد بیان آخر تا اول از را حکایت سید. خوردمی و کندمی

 (.74: 9378) بردارم طالب ابی بنعلی یعیانش راه سر از را خار
 و آمدمی شهر این در میرباقر چرا کشتینمی را شیعه تو اگر! ناپاک ای: گفت»

 در شیعه مردم اما» ؛(8۱: همان) «کشت؟می قسم این به را عثمان آل اجاق نظرکردگان
. آمدندمی چهارسو سر بر همه و بودند پنهان هاخانه در تمام. بودند بسیار بدخشان
 گفته او به سید کهچرا بزند؛ حرف که نداشت جرئت اما زد؛می برهم دندان اسفندیار

 «کشت خواهم را شماها از نفر صد من بکشی را شیعه یک هستم اینجا من تا اگر بود
 و شدم علی رنگیک غالم دل و جان از من که! ناپاک ای کن بس: گفت(. »89: همان)

 و شد طالع صبح دید سید(. »9۱۱: همان) «بتراشم را تو شبیل و ریش تا امآمده حال
 را او هایدست و زد زمین بر را پوشسیاه و کرده یاد را علی. نرفته پیش از امری هنوز
 اوجاق، اوجاق اوجاق گفت حسین(. »991: همان) «تکیه به را او ببرید گفت و بسته
 را سپر که زد خان موسی فرق بر انچن را شمشیر و خواهممی مدد تو از اهللولی علی

 در را خود و زمین بر کوفت را پا دو هر رسید نزدیک چون» ؛(947: همان) «شکافت
 از آهی مسلمانتازه آن(. »954: همان) «برکشیده جگر از علییا نعرة گرفته ساسان برابر
 را تو! کرد حسین ای: گفت و برآورد زار دل از آه کرده نجف دریای به رو و کشید دل
 ؛(.958: همان) «برود میان از والیت این در من خون مگذار که دهممی قسم خدا به
 تیغ. کشیدمی جگر از اهللولی علیاً نعرة و زده چلپی حسین کلۀ بر کله نامدار حسین»

 «چلپی حسن بر زد و مدد تو از علی اجاق اجاق که کشید نعره و کشیده را بارآتش
: همان) «فرستادم دارالجهنم به را او نموده کمک امیرالمومنین آقام: گفت(. »914: همان)

 را من دفعه این اگر که قسم علی سر به کندمی یاوری علی را من گفت حسین(. »914
 گوش در سر آمد شخصی اول روز در(. »3۱4: همان) «کنمنمی غلط مرتبه این ببخشی
 دست در که نفر شش این با نم گفت جالل. ازبک یا ایدشیعه شما که نهاد جالل
 این از(. 3۱8: همان) «ازبکند دیگر نفر شش آن و باشیممی مسلمان اندنشسته من راست
 یا گفت حسین. »دارد داللت شیعه بر مسلمان، لفط که شودمی مشخص کتاب، از گزاره
 (.395: همان) «گرفت دختر آن برابر در را خود کرده شمشیر بر دست و مدد تو از علی
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 «بسته کمر بر و امیرالمومنین یا ذوالفقار صاحب یا گفت و بوسیده را شمشیر قبضۀ»
 تشیع مذهب به نقال نیز 373 ،357 ،351 ،374 ،344 ،343 صفحات در(. 331: همان)

 :دارد اشاره

 ادبیات تاریخ طول در قصه پردازاننظریه ترینبزرگ از یکی فخرالزمانی، عبدالنبی
 بند در نه باشد مشرب بند در باید گوقصه که کندمی بیان زاالخبارطرا کتاب در فارسی،
 هنر این خداوند و دلربا فن این صاحب» دارد پنهان را خود مذهب و مذهب تعصب
 ؛(33: 9313) «مذهب تعصب بند در نه باشد، مشرب قید به مقید که باید آرامجلس

 بیان در: »برد پی مؤلف مذهب به توانمی وی نوادرالحکایات کتاب جایجای در لیکن
 تکیه و معظمه مکۀ از ـ آلِه و عَلَیهِ اهللُ صَلَّی ـ مختار احمد مهاجرت نادرة حکایت

 علی که شب آن در که گویند مضجع بر ـ السالمعلیه ـ علی امیرالمؤمنین حضرت کردن
 رییلجب و میکاییل حضرت به تعالیباری حضرت فرموده جوانمردی این طالب ابی ابن

 حضرت به ایمان(. »3: همان) «بستم مؤاخات عقد شما دو هر میان در که فرمود وحی
 در(. »93 - 99: همان) «گفته اهللولی علی اهلل رسول محمد اهلل اال اله ال آورده پناهختمی
 العینةقر مطهر مرقد زیارت به (ص)مصطفی خاندان محبان از جمعی عباسی متوکل زمان
 خدمتکاران از یکی راه در ناگاه و رفتندمی کربال به (ع)حسین امام حضرت کونین سید

 بسیار علویان با که خویش خداوند خوشامد بر بنا. برخورد بدیشان متوکل محرم
 متوکل. آورد او نزد به بسته را ایشان بود بد نهایتبی علی آل شیعۀ با و داشت عداوت
 و امیرالمومنین طواف به کسی دیگر هک کرد مقرر و حبوس و مقید را بیچاره زائران

 دیدة نور و مصطفی جگرگوشۀ االنوار،فایض زیارت به و طالبابی ابن علی المتقین،امام
: 9313 اویس،) نرود او حضرت اتباع و اوالد و (ع)حسین امام مقامعالی امام زهرا فاطمۀ

3 /338.) 

 : است شدن شیعه ایمعن به دقیقاً شدن، مسلمان لفظ نیز چهاردرویش قصۀ در
 در شبی در و درآمدند من با مصالحه در از ناچار. برنیامدند من با سپاه و پادشاه

 به و دیدم خواب در را السالمعلیه امیرالمومنین حضرت باکمال جمال واقعه عالم
 (. 914: 9315) شدم مسلمان شکسته، را بت سرور آن فرمان
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: کندمی اشاره خود امامی دوازده مذهبی قاداعت به صریحاً، نقال، نیز دیگر جای در
 محمد پیغمبرم و خدا پرستیدن دینم! باد برقرار و پاینده دولتت و عمر! شهریارا: گفت»

 (.398: همان) «علیهماست اهلل صلوات امام دوازده محبت کیشم و (ص)مصطفی

 است (ع)علی امام به مستقیم اشارة که ـ خود مذهب پردازقصه کشور،هفت قصۀ در
-صلی ـ محمدی پناهرسالت حضرت از القلوبسراج در: »دهدمی نشان گونهبدین را ـ

 ـ السالمعلیه ـ طالب ابی ابن علی الغالب اسداهلل حضرت از و ـ سلم و آله و علیه اهلل
 (.335: 9315) «... که است منقول

 : کندمی هاشار گونهبدین خود مذهب به قصه اواخر در نقال ،ماه و مهر قصۀ در
 بگو خصال نیک! جوان ای: گفت و شد خرم غایتبه بشنید سخن این چون مهر
 ابن علی یزدان شیر و مردان شاه مرا: گفت. است موضع چه این و کسی چه تو که
 پیغمبر عم پسر من و است عنبرسرشت بهشت مقام این و گویند (ع)طالب ابی

 (.945: 9381) آخرالزمانم

 تشیع برحقی. 3ـ 3
 تشیع، مذهب دوره، این قصص غالبدر  شد، داده نشان پیشین بخش در که طورهمان

 دین از بخش یک فقط تاریخی، برهۀ این در اسالم از منظور. است اسالم دین مثابۀبه
 تشیع اسالم، برحق مذهب تنها گویا و است تشیع مذهب آن و گیردمی بر در را اسالم
 مذهب منظورشان دارند، اذعان اسالم برحقی به گروهی یا فرد که هرجا لذا،. است
 برحق شما خدای که دانستم: گفت کرده اطاعت نیز زرقان مهتر: »مثال برای. است شیعه
 قراگوزلو،) «نکردند را نفر سه این عالج روز چند این در لشکر دریای چراکه است؛
 مسلمان است، برحق شما خدای دانستم اما ببرم؛ را شما تا فرستاده مرا او» .(11: 9383

 برحق عبدالحمید دین اگر! خداوندا: گویدمی سیاه دید نسیم(. »939: همان) «شوممی
 وزیران و امیر(. »934: همان) «کنم خالص را شاهزاه تا ده فرجی مرا امشب است،
 جانب از که البته. است الشأنیعظیم پادشاه اسکندر: کردند عرض بوسیده، ادب زمین

 (.383: همان) «است برحق او دین که یقین و است مأمور خود پروردگار
 یا حقانیت اثبات دشمنان، شدن مسلمان اصلی عوامل از یکی ،کردحسین قصۀ در
 نبرد، در شکست نیز گاهی. است دشمن قهرمانان دل در تشیع مذهب نور شدن ورشعله
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 قصه، این در جنگ که دانیممی. است مخالف قهرمان برای تشیع مذهب برحقی نشان
 دین که شودمی بیان وقتی لذا،. است شیعه ایرانیان با چهاریاری عثمانیان و ازبکان میان

 بر قبل از شخص زیرا است؛ رفته کاربه مذهب معنای در دین مشخصاً، است، برحق تو
 دین که شودمی بیان مذهبسنی یک زبان از وقتی اما ؛(تسنن)=  است بوده اسالم دین

 خدای که دیدی! ناپاک ای: گفت». است مذهب دین، از مقصود قاعدتاً، ست،ا برحق تو
 و برم عباسشاه خدمت به را تو تا درگذر باطل راه این از و بیا حال. است برحق من

 (.1۱: 9313) «بستانم تو برای از مهمی
 بر و زد زمین بر را او. درربود زمین از گرفته را چموشنگ که زده دستی سید
. من سینۀ از برخیز! سید: گفت. کند جدا را او سر خواست. نشست اشسینه

 پس. شوممی مسلمان من. است من دین تو دین و است برحق تو دین که دانستم
 به رو و شد مسلمان اخالص روی از چموشنگ. او سینۀ روی از برخواسته سید
 (.17 - 11: همان) شوید مسلمان که کرده خود هایآدم

 از شمشیرها ازبکان. است برحق تو خدای دانستم که کن باز را مدست: گفت پیچک
. داشتند نگاه دست ایشان دارید نگه دست که کشید نعره پیچک کشیدند، غالف
 (. 73: همان) شد مسلمان صدق سر از پیچک
 سلیم سلطان که جامی آوردی را چلبی حسن سر فرستادی اگر! عالم قبلۀ: گفت
 و آوردند است نام بادپا را او که دارد ایالشه و گویندمی دبانوش جام را او که دارد
 (.95۱: همان) است برحق شما دین دانممی من

 زبان بر را اهللولی علیاً طیبۀ کلمۀ و بردار دست باطل دین از و اول بیا: گفت حسین
 تو دین که دانممی گرفتی مرا تو اگر. کنممی جنگ تو با من گفت هرمز. کن جاری

 طعن سیصد قدربه کرده صد و من یک شمشیر قبضۀ به دست و است قبرح
 را تیغ و دوید عقب در هرمز مرتبه یک به که شد بدلورد ایشان میان در شمشیر

 ایران در اگر که کردم عهد خود خدای با من که قسم خدا به دالور. کرد غالف در
 صدق روی از و است برحق عثمان آل اجاق دانممی گرفتم را کرد حسین و رفتم

 (.973: همان) شد مسلمان

 صفحات در قصه، این در مذاهب، دیگر مقابل در تشیع مذهب برحقی موضوع
 .است شده تکرار 433 و 4۱7 ،391
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 گفته شیعهغیر به کافر (ع)علی حضرت و محمد حضرت هایجنگ داستان قصۀ در
 تشهد کلمۀ. بدهد شهادت (ع)علی امام امامت بر که است کسی مسلمان و شودمی

 ان اشهد و اهلل اال اله ال ان اشهد: گفت و کرد پس روی»: است (ع)علی لفظ محتوی
 باد کسی روی به من سالم بگو» ،(3 و 3 برگ) «اهللولی علی ان اشهد و اهللرسول محمد

 ولی علی و اوست رسول محمد و یکیست خدا عالم همۀ در که بشناسد و بداند که
 ای: گفت کرد من به روی نبی سلیمان» ،(13 و 1۱ و 48 و 49 و 93 برگ) «خداست

 بن سلیمان که بگویی و برسان بدو من سالم ببینی، را محمد دیدار روی چون! جوان
 دعا خدا پیغمبر» ،(3۱ برگ) «اهللولی علیاً و اهللرسول محمد اهلل، اال اله ال: گفت داود
 وی از درختی و بترکید و برخواست سنگ از ناله زمان آن در که گفت آمین علی و کرد

 آن و وزید تندی باد و برسانید الحالفی آورد میوه بریخت کرد شکوفه آمد، بیرون
 علیاً و اهللرسول محمد ان اشهد و اهلل اال اله ال ان اشهد: گفتندمی بلند آواز به هابرگ
 (.43 برگ) «بود مسلمان نجم خواجه این و( »33 برگ) «اهللولی

 تشیع مذهب به مخالفان مذهب تغییر. 1 ـ 3
 قصص در «تشیع مذهب به مخالفان مذهب تغییر» نقاالن، مذهبی تبلیغات روش سومین

 برگرداندن صفوی، عصر در قصه قهرمانان بیشتر اصلی رسالت. است دوره این
 ندراسک دوره، این نقالی اسکندرنامۀ در. است[ تشیع] اسالم به[ تشیع غیر] غیرمسلمانان

 مسلمان درپی که شودمی معرفی شخصیتی جغرافیایی، و تاریخی بندهایوقید از فارغ
 کرده، مرزوق به رو اسکندر»: است[ غیرشیعیان] غیرمسلمانان کردن[ کردن شیعه] کردن
 ،(74: 9383 ،قراگزلو) «باشی فرنگ پادشاه که شو مسلمان. کن اطاعت بیا حاال: گفت

 «گردید مسلمان گفت، اشهد کلمۀ صدقْ سر از فتانه و برخاست او سینۀ از نسیم»
 شداد. زند زمین بر خواست کرده علم دست سر بر را ناپاک آن اسکندر» ،(71: همان)

 «شد مسلمان مکر روی از ناپاک آن نهاده، زمین بر را او امیر زده، او شانۀ بر دست
 مسلمان که ببخش من به را او کشورگیر امیر! ای که برآورد فریاد» ،(48: همان)

 اسکندر» و( 9۱1: همان) «شد مسلمان اخالص سر از شبرنگ» ،(8۱: همان) «شوممی
. عیاری تو چون باشند؛ قرینهبی ادراک و فهم دارای بایدمی سرهنگان! مشکین ای: گفت
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. گردانم سرافراز سرهنگان میان را تو تا کن اختیار اسالم و برگرد راه این از بیا حاال
 (.953: همان) «کردم قبول اسالم! اسکندر ای: گفت مشکین
 از پاسداری بر عالوه ملی، قهرمانان نیز( 9387) شبستری کردحسین قصۀ در

 هایشانجنگ در ها،عثمانی و ازبکان مقابل در ایران جغرافیایی» سیاسی مرزهای
 1.کنندمی( شیعه)=  مسلمان نیز را دشمن قهرمانان و رسندمی پیروزی به گویان«یاعلی»

 تبلیغات اصلی مبانی از یکی شیعه، به شیعهغیر تغییر موضوع دوره، این دیگر قصص در
 به ارجاع با قصه، هر تفکیک به ادامه،در که است شده تکرار دوره، این در مذهبی
 :شودمی مستند صفحه، شمارة

 ،971 ،915 ،957 ،94۱ ،931 ،938 ،938 ،937 ،8۱ ،58 ،57 :نامدار شیرویۀ کتاب
98۱، 987، 917، 911، 3۱3، 343، 341، 354، 388، 3۱5، 399، 398، 359، 383، 433، 
455. 

 .378 ،351 ،353 ،347 ،341 ،338 ،398 ،399 ،39۱ ،914: چهاردرویش
 ،13 ،43 ،37 ،33 ،93 ،1 ،5 برگ: (ع)علی امام هایجنگ داستان/ المجاهدینةغزو

11. 
 7 .43 برگ 5۱ و 37 برگ ،33 برگ ،93 برگ 11 و 15 و 5 برگ :المجاهدین ةغزو

 یاجتماع و یاسیس. 5 ـ 3
 اجتماعی و سیاسی اغراض شود،می گیریپی دوره این قصص در که دیگری هدف
 بااهمیت بسیار حاکم قدرت ـ نقال ـ مردم مثلث ضلع سه در دوره، این در قصه. است
 تأسیس جملهاز اسبابی دممر نزد در دوره این در قصه محبوبیت و اهمیت دلیل. است
 بهره موقعیت این از نیز نقاالن. کرد کمک خوانیقصه شرایط بهبود به که بود خانهقهوه
 هاینارسایی از برخی قصه، خالل در و اندنکرده بسنده قصه بیان صرف به و برده

 تونم در ایگونهبه موضوع این. اندکردهمی زدگوش حکام، یا عوام به نیز را اجتماعی
 ما و است شده دوره این قصص در مضمون یک به تبدیل که شده تکرار صفوی عصر

 بررسی «اجتماعی ـ سیاسی گرموعظه نقش در نقال،» عنوان با را مذکور موضوع
 و نقد به نقال طرفی از. دارد سو دو دوره، این در نقال وعظ و نقد درواقع،. کرد خواهیم
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 عصر در نقابت رسمی شغل و بگیریمستمری به هتوج با. پردازدمی حاکم قدرت وعظ
 قدرت همراه نیست، قدرت برابر در دوره، این در نقال سیاسی وعظ و نقد صفوی،

 تداوم شرایط تمهید و دلسوزی سر از وعظش و دارد تعدیل قصد که همراهی است،
 این در نقال. است توده به عصر، این در نقاالن نقد دیگر سوی. است حکام صدارت

 را اعتقادیبی بینی،دهن تنبلی، اعتیاد، مانند معضالتی اجتماعی، نقد و وعظ از نوع
 .دارد هاآن اصالح در سعی نیز خود خاص روش به و گیردمی هدف

 خان،یداهلل. عبشودیوعظ نقال به شخص شاه شروع م وبا هشدار  کردینحس ۀقص
عباس کردن شاهسرنگون  یخان براخلخال یرا به سرکردگ یپادشاه ازبکان، گروه

 نمودیاحوال شاه را م یقتحق خوردیدر راه به هرکس برم» یزخان ن. خلخالفرستدیم
اشاره  یطور ضمننقال به اینجا(. در 53: 9387) «بردیسر مبه یتکه شاه چگونه با رع

 نوازییتمردم است و پادشاه را به رع یتیحکومت، نارضا یکه عامل سرنگون کندیم
 .کندیوت مدع

که نقال  یهشدار اجتماع یناول یمبه منوچهرخان حک منسوباسکندرنامه  کتاب در
که  کندیم یاندر قالب قصه ب یاست. و یاداز اعت یدور دهد،یبه حکومت و مردم م

 است: یاداعت شود،یم یناز دست رفتن حکومت و سرزم سبب آنچه
معجون چُرت ساخته بود  .کردیگرفته بود، باز م یدکان شد،یچون روز م

. روز چلم ارسطو به خدمت یدندگرد یتمام اهل شهر منشائ ینکهتا ا فروختیم
 ةبرو که گرفتن شهر آسان است. ]...[ چون به درواز یزآمده گفت: حاال برخ یرام

من حاال گل  ة: نشؤگفتیم یکی]...[  زندیبان چرت مدروازه یدندد یدندشهر رس
 (.43 - 43: 9383 قراگزلو،) یدهمن نرس ةشؤ: نگفتیم یکیکرده. 

اخالق  یلو فضا یلاز رذا یانامهقالب قصه، مرام در یاتنوادرالحکا در فخرالزمانی
 :کندیحکام ارائه م
مفوّض  یملک به کس ینا یحضرت گفتند: مناسب آن است که هم از اهال یاناع

 یناگر سلطان ا ستین یمیاندر حسب و نسب باالتر از دابشل یارد ین. در اشود
است.  بدخلقمرتاض  یمگفتند که دابشل یدارد. بعض یستگیشا ،مملکت بدو دهد

ملک را بدو مفوض دارد بهتر بود  ینهست از اقارب او اگر پادشاه ا یگرد یمدابشل
(9313 :8.) 
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قصه تکرار و پادشاه از آن برحذر  یناست که در ا یلیرذا یگراز د یزن ینیبدهن
 (.8: همان) داشته شده است

 به را پادشاه نظر»: نقل مواعظ پرداخته استگو مرتب بهقصه کشور،هفت ۀقص در
 پادشاه پیش در. تابدمی یکسان عالم نیک و بد بر آنکه واسطۀبه است شباهت نیز آفتاب

(. 53: 9314 هروی، فخری) «است مقدم فقیر بر امیر بلکه برابرند؛ فقیر و امیر
 تزویج: است شده نقل اخالقی نکتۀ یک طرح پی در قصه، ینا در فرعی هایحکایت

 جمله یک در را حکایت این اخالقی نکتۀ پردازقصه خود که زاهد با بغدادی دختر
 حکایت ،(81: همان) «است پشیمانی موجب کردن تأملبی کار»: است کرده خالصه
 کتاب تبویب ،(13: همان) «است پشیمانی تعجیل عاقبت» پیام با زندگانی آب و اسکندر

 حلم ،(933 ص) تواضع ،(991 ص) ادب جملهاز حمیده صفات تعریف و تبیین و
 از( 931 ص) نیکو افعال و( 939 ص) راست قول ،(931 ص) صالح ،(935 ص)

 پسندیدة خصایص به پردازقصه قصه، ادامۀ در. است گوقصه اجتماعی نصایح
 ،(947 ص) پروریرعیت صفت در اول، کشور. است پرداخته حکام و ورزانسیاست
 پادشاهی و یزدجرد بن فیروز پادشاهی تاریخ و باید را پادشاهی آنچه در اول، مسافت

 کشور ؛(911 ص) خسروپرویز شدن پادشاه و ترک ملک چوبین بهرام جنگ و هرمز
 تاریخ و همت علوّ صفت در دوم، مسافت ،(3۱9 ص) قضاوت شدن پیدا در دوم،

 بیان و سیاست کردن ربط و ضبط در سوم، کشور ؛(3۱1 ص) مانیسا اسمعیل پادشاهی
 هوشنگ پادشاهی سوم، مسافت ،(395 ص) زوطهماسب از افراسیاب کردن هزیمت

 فراست چهارم، مسافت و( 339 ص) خاطرها داشتن نگاه در چهارم، کشور ؛(335 ص)
 به را قصه سبک عوامل، این مجموعۀ(. 337 ص) سلیمان حضرت قصۀ و زنان

 .است کرده نزدیک هانامهنصیحت
 ایرانی هویت ترویج و تشکیل قصه، در نقاالن اجتماعی ـ سیاسی اهداف دیگر جنبۀ

 مرزهای تثبیت آن، پس در و مذهبی ـ ملی واحد هویت ترویج صفوی، عصر در. است
  دوره این در ایران، مرزهای زیرا است؛ بوده مهمی بسیار مسئلۀ داخلی، و خارجی

 و هاازبک ویژهبه خارجی، اقوام تهاجم بحبوحۀ در. بود فروپاشی معرض رد شدتبه
 غالیه قزلباشان، ویژهبه مذهبی، فرق از ناشی داخلی هایتنش و مذهبسنی هایعثمانی
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 ـ سیاسی مرزهای حفظ راستای در سازوحدت عوامل دوره، این در نقطویه، و
 و جغرافیایی مرزهای موضوع ستا،را همین در .است بوده حیاتی نیازی جغرافیایی،

 بیشتر. است ایرانی یابیهویت زمینۀ در بااهمیت مباحث از یکی قصص، مندیمکان
 ،«مغرب» ،«مشرق: »از اندعبارت شوند،می اشاره آن به فارسی قصص در که هاییمکان

 ،دیگر هایمکان روم، از غیر به که «قاف کوه» و «جابلسا و جابلقا» ،«فرنگ» ،«روم»
 در اما نیستند؛ مندمکان اصطالحاً، و ندارند مشخصی ثغور و حدود یا اندوهمی و خیالی

 حدودی تا جغرافیایی هایمکان ،کردحسین و اسکندرنامه یعنی دوره، این مهم قصۀ دو
 که است شده اشاره کشورهایی به خیالی، هایسرزمین و مرزها جایبه و شده مشخص

 تصویر. اندجغرافیایی مشخص مرزهای تماماً ،کردحسین ۀقص در .دارند عینی نمود
]=  شمال از شهرستان و استان 33 شامل قصه، این در ایران داخلی فضای از دریافتی

 از یکی .است[ شیراز] غرب تا[ خراسان]=  شرق از و[ کرمان] جنوب تا[ مازندران
 جغرافیایی ـ سیسیا مرزهای تعیین راستای در قصه این در طرح قابل مهم مباحث
 هند، مانند جوارهم شهرهای و کشورها نام ذکر و ایران کشور نام به مکرر اشارة ایران،

 کشور لفظ 8بار 931 قصه این در. است افغانستان و چین بلخ، و عثمانی افغانستان،
 بدخشان، و بلخ به بارچندین ایران، کشور لفظ کنار در. است شده تکرار ایران

 بیانگر که است شده اشاره مصر و چین والیت الروم،ارزنۀ افغان، ارا،بخ هندوستان،
 .است جغرافیایی ـ سیاسی مرزهای اهمیت

 بررسی قابل قصه این در نیز شهریایران جغرافیای مرزی،برون جغرافیای بر عالوه
 شهرهای بین شدوآمد ،1پایتخت در ایران مختلف شهرهای از پهلوانان آمدن گرد. است

 این در ایران متعدد شهرهای ذکر و ایران پایتخت منزلۀبه اصفهان به مکرر اشارة ان،ایر
 مذکور شهرهای آمار. دهدمی نشان را صفوی عصر در ایران یکپارچگی از شمایی قصه،

 :است قرار بدین کتاب صفحۀ شمارة همراه به کردحسین قصۀ در
 ،934 ،934 ،933 ،93۱ ،998 ،995 ،995 ،995 ،999 ،17 ،58 ،51 ،54 ،53: اصفهان

935، 931، 939، 931، 917، 918، 335، 333، 343، 343، 354، 355، 357، 313، 374، 
 ،995 ،993: قزوین ؛43۱ ،491 ،4۱3 ،313 ،339 ،33۱ ،395 ،3۱9 ،383 ،38۱ ،375
 ؛351 ،935 ،934: مازندران ؛355 ،373 ،379 ،94۱ ،938 ،938 ،938 ،931 ،935
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 ،935 ،935: شیراز ؛938: زابل ؛935: گلپایگان ؛357 ،935 ،934 ،934 ،934: استرآباد
 ،938: نیشابور ؛931: آبادنجف ؛931: شهرستان ؛931: کوشکدرّه ؛33۱ ،938 ،935
: تبریز ؛938: قراداغ ؛938: خونسار ؛938: داغستان ؛335 ،391 ،398 ،397 ،391 ،395
 ؛317 ،313 ،391 ،953 ،95۱ ،934 ،933 ،939 ،938 ،931 ،931 ،931 ،991 ،998

 ،938 ،933: خراسان ؛938: گیالن ؛938: ایروان ؛933 ،973 ،938: یزد ؛938: قوریان
: آذرباییجان ؛395 ،393 ،351 ،931: کرمان ؛938: آبادخرم ؛335 ،398 ،397 ،318 ،331
 ،348 ،938 ،999 ،1۱ ،85 ،71: سبزوار ؛353: مشهد ؛343 ،337: فارس ؛387 ،938
 ؛313 ،357: قم ؛358 ،338 ،333 ،33۱ ،393 ،3۱1 ،374 ،318 ،318 ،317 ،311 ،355

 .313: اردبیل ؛357: دامغان
 :کندمی یاد آن، واقعی شهرهای و ایران از گونهبدین پرداز،قصه ،کشورهفت قصۀ در

 بنده که گفت جواب داری؟ خبر چه و رسیمی کجا از که پرسید پیاده از تراب ابن
 است چهارم کشور پادشاه که بیضا سلطان خدمت در و گویندمی تیزپی نجم را

 چند او کشور در و است کسی چگونه بیضا سلطان که پرسید تراب ابن. باشممی
 و حسن کمال در است جوانی گفت تیزپی نجم. چیست اوضاعش و است شهر

 داشتن نگاه و پروریرعیت باب در و استطاعت و بالغت نهایت،در و لطافت
 اول: است شهر نه است اعظم سواد آنچه اما است؛ بسیار شهر او کشورِ در خاطرها
 هفتم نشابور، ششم مازندارن، پنجم بسطام، چهارم همدان، سیم تبریز، دوم حلب،
 (.333: 9314 هروی، فخری) بدخشان نهم هرات، هشتم طوس،

 شده اشاره 34، و 33، 39، 3۱ صفحات در ایران، به بارچندین ،اسکندرنامه قصۀ در
 ،(74: همان) مازندران ،(47 همان:) 9۱کردوسیه ،(49: 9383 قراگزلو،: نک) یونان. است

: همان) شیراز ،(998: همان) اصفهان ،(9۱1: همان) گرجستان ،(13: همان) شیروان
 اسکندریه و( 953: همان) هند ،(943: همان) سراندیب ،(931: همان) عدن ،(934

 .است کرده مندمکان را قصه که است قصه این عینی هایمکان دیگر از( 394: همان)
 مرزبندی یک عصر، این قصص در برونی و درونی جغرافیایی اشارات مجموعه

 حاکم، قدرت برای آن ماحصل که آوردمی وجودبه مردم و حکومت برای را سیاسی
 و غرور و رامشآ امنیت، حس نیز توده برای و پادشاهی قلمرو حفظ و اقتدار حس

 کندمی اشاره باستان ایران بر ایرانیان تأکید به خود سفرنامۀ در شاردن. است ملی هویت
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 بنا»: نویسدمی وی است؛ کشور سیاسی مرزهای و ایرانی هویت اهمیت مؤید خود که
 زمین روی امپراتوری ترینبزرگ کشورشان ایرانی، دانانجغرافی و بزرگان اعتقاد به

 سرزمینی که را باستانی مرزهای خود مملکت گستردگی نمایاندن برای آنان. است
 (.184: 9345) «کنندمی ارائه]...[  دریا چهار میان محصور و پهناور

 11یدرمانروان. 1 ـ 3

 دنیای وارد را وی و غرق خود در را نیوشقصه. دارد 93کنندگیغرق خاصیت قصه،
 این و کندمی حل خود در را شنوروایت صه،ق جذاب دنیای و ساده زبان. کندمی خیالی
. شودمی قصه رنگارنگ دنیای به او ورود و مخاطب دنیوی ارتباطات قطع سبب خود
 نقص رفع آن، اولین. دارد روانی فایدة شنوروایت برای جنبه سه از فردی خلسۀ این

 پنداریذاتهم اشخاص از یکی با قصه، شنیدن هنگام در مخاطب. است شخصیتی
 فایدة. کندمی خود ضعف نقاط جبران در سعی و یابدمی را وی قوت نقاط و کندمی
. زندمی رقم مخاطب برای که است موقتی فراموشی داستانی، خلسۀ این دوم

 نقال که بوده هاییسرخوشی از یکی واقعی، دنیای از ناپایدار شدن دور و پردازیخیال
 .فوبیاست رفع سوم، فایدة. است هآوردمی ارمغان به مخاطب برای اشقصه و

 دختر ناز،فرخ. است یافته نگارش درمانیقصه برای اساساً، ،روزیکوهزار قصۀ
 شوهر ترک و شده بدبین مردان تمامی بهنسبت 93است دیده که خوابی پی در پادشاه،
 قصص و تواریخ من،» گویدمی پادشاه به نوش،جرعه وی، دایۀ. است کرده کردن

 حسنۀ و حمیده صفات از توانممی و دانممی بسی آمیزحیرت و خیزمسرت و یزشورانگ
 مشخصاً،(. 59 - 5۱ ص) «آید اششبهه رفع که بسرایم قدریبه ملکه جهتبه مردان

 .است بوده قصه طریق از شاهدخت فوبیای درمان خدمت در قصه این
 :گویدمی قصه حجاج، ییخودرشت التیام برای سلیم، نیز، جواهری سلیم قصۀ کتاب در

 آسیاب که اندآورده]...[  بکشت را خلق هزارچند نشست، پادشاهی به حجاج چون
. دید سهمناک خوابی و بخفت شبی اثنا این در. بگردانید سیدان و عالمان خون از
 تو و بردنمی خوابم! فتاح ای: گفت پس]...[  بکشید شمشیر و برجست خواب از
 بخندم هم که بگوید را حدیثی که بیاوری را کسی تا امردهک طلب جهت این به را
 (.صوتی فایل: 9311 حیدری، و ذوالفقاری) شود خوش دلم که باشد افسانه هم و
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 که هست زندان در نامیسلیم شودمی متوجه خود، دختر کمکبه فتاح، اینکه تا
 که کندمی بازگو حجاج برای ایقصه نیز سلیم. کند بازگو را حکایتی چنین تواندمی

 این سلیم چون اما» است؛ حجاج شخصیت اصالح بر مبنی روانی هایداللت از مشحون
. بگریست و افتاد او دل در غم و پیچید خود بر خود کارهای از حجاج بگفت، سخن

 خوابیبی نیز و خوییدرنده. «کن تمام را سخن! سلیم ای: گفت آن از بعد گشته پشیمان
 یک مانند قصه، نیز اینجا در مشخصاً،. شودمی مرتفع قصه این نشنید از بعد حجاج
 بهبود را وی روانی اختالالت حجاج، ذهن به نفوذ با قصه. کندمی عمل درمانگر عنصر

 .شودمی وی روانی آرامش سبب و بخشدمی

 کنندهسرگرم و یحیتفر. 1 ـ 3

 این قصص در یسرگرم و تفریح از مقصود. دارد کنندگیسرگرم خاصیت قصه ذات
 دیگر اهداف و دارد را مخاطب کردن سرگرم قصد صریح نقال که است زمانی دوره،
 حاکم قدرت طرف از سفارشی اغراض بر عالوه. گیرندمی قرار آن الشعاعتحت قصه،

 داشتن سرگرم و تفریح که ـ قصه ذاتی مقصود از گویانقصه دوره، این در نقاالن به
 طبعاً، قصه، در سفارشی هایخواسته بیان تنها زیرا اند؛بودهن غافل ـ است بوده مخاطب

 جنبۀ داشتند سعی نقاالن، لذا،. است بوده قصه گیریپی بهنسبت مخاطب میلیبی سبب
 .نکنند رها را قصه کنندگیسرگرم جنبۀ و تفریحی

 بیان قصه تفریحی مقاصد دربارة ،الیخ بوستان قصۀ ابتدای در یجعفر یمحمدتق ریم
 :کندمی

 و باطل فروغبی دروغ]...[  فرمایندمی مزاج تفریح عشق قصص استماع به ایطایفه
 بلکه نماست؛خوش جاها بعضی در زمان ابنای پیش ولیکن نارواست؛

 .عشق حدیث اظهار سبببه الخصوصعلی. افزاستطرب
 است شده دوران مستحسن که است دروغ دو

 

 افسانه دگری وان بود، شعر یکی آن 
 

 و دوستان دل شکفتگی لیکن ندارند؛ بهره راستی از مطلقاً که چند هر قصص
 (.4 - 3 :9313 احمدآبادی، حسینی) گرددمی مستعمان

 قصۀ در و بوده آگاه قصه تفریحی دیدگاه از روشنیبه پرداز،قصه قصه، این در
 .است کرده تأکید بدان خویش
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 این در کاریشیرین اصلی نمودهای از یکی عیار، نسیم ،نقالی اسکندرنامۀ قصۀ در
 عیار که است این( 35: 9313) فخرالزمانی گفتۀ به عیاری، شروط از یکی. است قصه
 سبب که دهدمی انجام اعمالی قصه، این در عیار نسیم. باشد «قند و شکر پارة» قصه

 حلق به عدس قدربه آورده، بیرون حقه همان از دوایی: »شودمی همگان شدن «بُرروده»
 مجلس اهل که[ کردن خالی شکم باد] انداختن طاس به مهره کرد بنا که کرد ارسطو

 هر. آمد خانهمکتب به زودتر همه از نسیم شد، صبح چون» ؛(44: 9383) «شدند برروده
 تشک البالی آورده، را هاسوزن پس. رفتندمی ایشان و کرده مرخص آمدمی بچه چه

 در نسیم(. 57 همان:) «فرورفت سوزن نشست، آمد معلم یساعت از بعد کرده، آخوند
 و کندمی معرفی طرازاالخبار در فخرالزمانی که است عیاری از کاملی نمود قصه، این

 94.شودمی منجر مستمعان شدن سرگرم و تفریح به افعالش بیشتر

. شودمی دیده نیز است قصه بودن مفرح بر دال که مطایباتی ،نامدار شیرویۀ قصۀ در
 روایت سیر به هاآن حذف و ندارد اساسی نقش روایت، کل در ها،گزاره دست این

 مستمعان خاطر تفریح برای صرفاً، را حواشی دست این نقال، گویا. کندنمی وارد خللی
 .45۱ و ،355 ،335 ،973 ،957و951 ،955 ،959: از اندعبارت مذکور صفحات. آوردمی

 جهینت. 1
 این هایقصه نقالی، اهداف رویکرد با دوره این قصص محتوای تحلیل به توجه با

 متون به تبدیل بلکه اند؛شدهنمی کتابت و نقل کنندگیسرگرم منظوربه منحصراً دوره،
 ترویج برای قصص، سرگرمی چاشنی از نیز نقاالن و شدندمی اجتماعی ـ سیاسی
 ترینمهم مقاصد، بسامد به وجهت با. اندکردهمی استفاده خود اجتماعی ـ سیاسی مقاصد
 دلیل. است بوده حکومتی مذهبی مبانی تثبیت و ترویج تبلیغ، دوره، این در قصه هدف

 دریافت کار این قبال در دولت طرف از که بوده ایمقرری احتماالً، نیز امر این
 دیپلماتیک مقاصد با سیاسی متونی توانمی را دوره این هایقصه لذا،. اندکردهمی

 آموزش مبحث جملهاز دیگری اهداف مذکور، موارد بر عالوه قصه البته،. دانست
 بر را مردم گردهمایی اجتماعی ـ روانی نیازهای رفع حتی و( ایخانهمکتب ادبیات)
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 را دیگری تحقیق کالم، تطویل و مبحث بودن مفصل دلیلبه که است داشته عهده
 .طلبدمی

 مکان نیز و مقرری تعیین ازجمله نقالی، ایطشر بهبود و مذکور اهداف مجموعۀ
 هر بهنسبت دوره این در قصه که است آورده فراهم را شرایطی قصه، نقل برای ثابت
 منظوم ادبیات سالۀصدچند سلطۀ به حتی و باشد داشته بیشتری اهمیت دیگری دورة

 .دهد پایان فارسی

 هانوشتیپ
ی و مناهی پرداخت و آثار شنیعۀ بدعت و رسوم خالف جمیع ماله وقمعقلعبه  طهماسب[]شاه». 9

سریرت گویان سنیسیرت و یاوهخوانان سنییکی آن بود که بعضی افسانه [...]شریعت برانداخت 
 بعضی بر]...[  پیشهدروغ خوانانقصه از دیگر بعضی و]...[ اسطوره بر ابومسلم مروزی بسته بودند 

 منع باطله قصۀ آن خواندن از را خوانانقصه پناهغفران نواب ...[]. بودند درآمیخته طاهرین ائمۀ از
 و خواندن از مجدداً پناهدین شاه]...[  شده ناشایست آن مرتکب باز قصاص بعض]...[  نموده
 قطع زبانش سیاست تیغ به بخواند کاذبه قصۀ آن هرکس که نمود قدغن و فرمود منع آن شنیدن
...  است فاسقین افعال از و حرام کاذبه، قصص جمیع شنیدن و واندنخ که دانست باید]...[  نمایند

 (943 - 94۱: 9313 حموی،: ک.ر...« )کارانزیان شمار در اندبوده گروهی فریبندة خراس قصاص

حرص به فراگرفتن قصص تازه داشتند. برای اینکه  [...]ایشان »آمده است: بوستان خیال در کتاب . 3
 (.135: 9381نقل از محجوب، )به« کردایشان نمیعلوفۀ شاهی کفاف خرج 

خوانی در مجلس یکی از نخستین در وقتی که قصه: دلیل دو به شاعر بر خوانقصه رجحان در». 3
سالطین کامکار قصه بخواند، یقین حاصل است که در آن محفل ده تن یا بیش یا کم از مردمِ قابل 

 سلیس و بلیغ و فصیح دشوارپسند جماعت قسم این انمی در و فاضل خواهند بود. هرگاه که متکلم
 مرغوب، ابیات و خوب اشعار. باشد کارشیرین و حرکاتخوش تقریر، هنگام در و نماید تقریر
 یک آخر تا اول از رسد، آخر به کالمش چون و بخواند و گردد خوانیمناسب تشنۀ سخن که وقتی
گوید، ده اینکه، اگر شاعری شعری می ثانی دلیل. تاس شاعر از به مراتب به باشد، نگفته لغو کلمه

خوان نامراد خواند. قصهنماید. بعد از اطمینان قلب بر مستمع میگردد و اصالح مینوبت بر آن می
گوید، باید که مربوط باشد و در روزمرة او غلط نشود. لهذا، نزاکت حرکات هر چه در بدیهه می

کار ار برد. هر چه از زبان برآورد، همان است، دیگر اصالح بهکبایدش بهموزون در جنب تقریر می
شود که محنت و ریاضتت ارباب نثر بیش از رنج آید. از روی این دو دلیل یقین حاصل میاو نمی

 (.33: 9313)فخرالزمانی، « مشقت اصحاب نظم است

4. Popular didactic works such as golestan and bustan، Sufi tales، and … . 
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ها آن ریند. مدامعاف اتیهستند که از مال یاز صنوف انیگومثل قصه زیها نخوانمشخصاً روضه». 5
 .(43: 9371)کالمار، « کردندیحکومت استفاده م غیو تبل ینیخبرچ یها برابود و از آن السلطنهبینق

است و دین تو دین من گفت سید برخیز از سینۀ من. دانستم که دین تو برحق  [...]چموشنگ . »1
شوم. پس سید برخاست از روی سینۀ او. چموشنگ از روی اخالص مسلمان است. من مسلمان می

پیچک گفت دستم را باز کن که دانستم خدای تو برحق . »(17: 9387 ،شبستری کردحسین) «شد
 (.73)همان:  «است. پیچک از سر صدق مسلمان شد

شده مستقل است که گویی در هر مجلس برای مستمعان نقل می هاییاین کتاب متشکل از داستان. 7
های قصه یک گرفتاری است. ساختار هر داستان بدین نحو است که ابتدا برای یکی از شخصیت

ای از کافران را کند با دالوری و عدهرجوع میوآن گرفتاری را رفع )ع(آید و سپس امام علیپیش می
 کند.مسلمان می

، 943، 943، 949، 931، 931، 937، 93۱، 9۱1، 9۱3، 74، 17، 51، 57، 51، 53ت: . شمارة صفحا8
941 ،953 ،953 ،953 ،953 ،953 ،954 ،954 ،955 ،955 ،951 ،958 ،915 ،973 ،974 ،973 ،
917 ،3۱3 ،3۱1 ،3۱8 ،3۱8 ،3۱1 ،39۱ ،39۱ ،395 ،391 ،391 ،339 ،339 ،333 ،333 ،333 ،
، 384، 383، 374، 379، 317، 311، 313، 319، 31۱، 355، 35۱ ]= والیت فارس[، 333، 334
385 ،387 ،317 ،318 ،318 ،318 ،318 ،311 ،311 ،311 ،311 ،3۱۱ ،3۱۱ ،3۱۱ ،3۱9 ،3۱3 ،
3۱3 ،3۱3 ،3۱4 ،3۱5 ،3۱1 ،3۱1 ،3۱7 ،3۱7 ،3۱7 ،3۱8 ،3۱1 ،3۱1 ،39۱ ،393، 398، 398، 
391، 391، 33۱، 339، 333، 333، 338، 331، 331، 335، 348، 354، 355، 355، 358، 319، 
379، 377، 383، 381، 387، 381، 381، 319، 313، 318، 318، 4۱۱، 4۱3، 4۱3، 4۱3، 4۱4، 
4۱7، 4۱8، 4۱8، 4۱1، 499، 498، 491، 433، 434، 434، 434، 431، 431. 

 [...]برای شاه پیدا کنی  سید! باید چند نوچه از ای گفت: و کرده طلب را سید چندی از بعد شاه اما» .1
 شاه و]...[ های ایران فرستاده قران و پیچک هر دو را به والیت [...]سید گفت: به چشم و برگشته 

 (.9۱3 :9387  کرد شبستری،حسین ) «نوشت ایران تمامی به مضمون این به نامه
 (.959: 9378 خدادادیان،) است بوده کردستان قدیم نام کردوسیه، یا کروکیه کردون،. 9۱
« درمانیقصه»درمانی، باید این نکته را یادآور شد که طرح مبحث . پیش از وارد شدن به مبحث قصه99

 طرازاالخباردر کتاب  حلیل متون ادبی نیست. فخرالزمانیصرفاً، وارد کردن یک مبحث فنی در ت
یکی »اشاره دارد: درمانی های تخصصی درمورد قصه است ـ به قصهترین کتابکه یکی از غنیـ  

جایی نرسیدند. حکیم دانشمندی از هم رسانید، حکمای نامی بهعباس مرض دق بهاز خلفای بنی
 - 91: 9313« )جهت دفع آن مرض این قصه را ترتیب داد، آن علت بالکلیه برطرف شداعراب به

کور در ایام در زمانی که سلطان محمود غزنوی بر چهاربالش سلطنت تکیه کرد. سلطان مذ(. »3۱
هم رسانید. حکمای آن روزگار در معالجۀ بیماری سلطان خویش در بانی خویش صرع بهجهان

ماندند. حکیم مزبور این قصه را در ساعتی که مناسبت تمام داشت آغاز خواندن کرد. سلطان به 
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(. 39 - 3۱)همان: « زدا، در عرض چهار ماه از قید صرع رهایی یافتبرکت این تصنیف غم
جهت دفع مالل، شغلی به از شنیدن آن مانندی است و بهخان گفت: که قصه تصنیف بینقیب»

 قیطرطور عام و قصه بههنر، به یدرمان تیبه خاص زین گرید یمؤلف در جاجا(. )همان« باشدنمی
آن خود را آشکار  ینهان دارند بوچند به مشک دارد، هر عتیهنر طب: »کندیخاص، اشاره م

که مستمع از استماع آن چون گل شکفته و خندان  ستیممکن ن .زعفران تیو قصه خاص دسازیم
و  یمثبت درمان جنبۀبه  یطور ضمنمؤلف به زین شودای که آورده میه(. در گزار4 همان:« )نگردد
جهت رفع حزن و مالل او که قادر ذوالجالل به یغمبریپ: »کندیقصه اشاره م ییزداغم تیخاص
در  یرا به حکم آسمان وسفی ۀپرغص ۀفرستاد تا قص یخوانرا به درگهش به قصه نیما لیجبرئ

 «دیآالم دشمنان رهان دیاز ق بیرا به شنواندن آن داستان غر شخدمتش خواند و خاطر مبارک
 آوردمی قولی سندبادنامه، دربارة ،ایران عامیانۀ ادبیاتمحجوب در کتاب  ن،یعالوه بر ا (.3: همان)

 برای است. درمانیقصه مبحث با سوهم که شاهزاده قتل از جلوگیری جهت در قصه هدف بر مبنی
 به توجه با درمانی،قصه یۀنظر ۀنیشیپدرواقع،  .9۱8۱: 9381محجوب،  :نک بیشتر اطالعات

 عصر فرنگیان میان در که است چیزی آن از ترکهنه بسی ما ملی فرهنگ در فخرالزمانی، هایگزاره
 (.91: 9319 کدکنی، شفیعی) است گرفته رواج بیستم قرن دوم یمۀن در حاضر،

12. Flow 
 آن کمک به ماده آهوی نر، آهوی گرفتاریِ هنگام که بیندمی ماده و نر آهوی دو خواب در شاهزاده .93

 کند تا صیاد شکارش کند.آید؛ ولی در هنگام گرفتاریِ آهوی ماده، آن را رها میمی

 .شودمی دیده نیز 345 و 344 ،994 ،9۱3 صفحات در عانمستم خاطر تفریح. 94

 منابع
الروایات، اثر عبدالنبی مقدمه، تصحیح و تحشیۀ نوادرالحکایات و غرایب(. 9313ـ اویس، میثم )

 ارشد. دانشکدة ادبیات دانشگاه اصفهان.نامۀ کارشناسی. پایانقخرالزمانی بخش دوم
 اثر الروایاتغرایب و نوادرالحکایات تحشیۀ و حتصحی مقدمه،(. 9313اصغر ) ی،بهارلوئ ـ

 دانشگاه ادبیات دانشکدة. ارشدکارشناسی نامۀپایان. اول بخش قخرالزمانی عبدالنبی
 .اصفهان

 و الدولهکمال میرزا محمدحسن ترجمۀ روز.یکوهزار(. 9317ـ پتیس، دوالکروا )
 .نخستین: انتهر. طاهری رضا تصحیح و مقدمهبه. سرتیپ خانمحمدکریم

 .هنر فرهنگستان: تهران .خیال بوستان(. 9313) میرمحمدتقی حسینی، جعفری ـ
 .علم: تهران .صفوی روزگار فرهنگ و سیاست(. 9388) رسول جعفریان، ـ
 .نگارش: تهران .(9378) ایران و اسالم تاریخ در خوانانقصه ـ
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 .(یخط)نسخه یعل حضرت و محمد حضرت یهاجنگ داستان ای یعل امام ۀنامجنگ ـ
 .ققنوس: تهران .سعیدی عباس و ذوالفقاری حسن تحصیحبه (.9315) چهاردرویش ـ
 .چشمه: تهران .افشاری مهران و افشار ایرج کوششبه .(9378) شبستری کرد حسین ـ
 بنیاد: تهران .محدث میرهاشم تصحیحبه .المؤمنینأنیس(. 9313) اسحاق محمدبن حموی، ـ

 .بعثت
 .سمت: تهران .ایران عامۀ ادبیات و زبان(. 9314) حسن قاری،ذوالف ـ
 تهران: نوین کتاب گویا.سلیم جواهری. (. 9311ــــــــــــــ و محبوبه حیدری ) ـ

 .نشرمرکز: تهران (.الهیروح علیدر باب صفویان )ترجمۀ رمضان(. 938۱سیوری، راجر )
. 19ش . بخارا. «فارسی ادب در وییگقصه هنر اصول»(. 9319) محمدرضا کدکنی،شفیعی ـ

 .3۱ - 99صص 
 .933 - 9۱1. صص 9. ش 3. س نامۀ بهارستان(. 9389« )نگاهی به طرازاالخبار»ـ 

 تهران: ققنوس. (.9384ـ شیرویۀ نامدار )
 .341 - 333 صص. 98 ش .نامهایران. «نامهابومسلم تحریم ماجرای»(. 9315) اهللذبیح صفا، ـ
 .امیرکبیر: تهران. ایران ادبیات و اسکندر(. 9314) حسن صفوی، ـ
 معین،: تهران. اسماعیلی حسین اهتمام به .نامهابومسلم(. 938۱) حسن ابوطاهربن طرسوسی، ـ

 .ایران در فرانسه شناسیایران انجمن قطره،
 .کتاب دنیای: تهران. افشار ایرج کوششبه(. 937۱) طهماسبشاه آرایعالم ـ
 .سیدجوادی حاج کمال سید تصحیح به .طرازاالخبار. (9313) عبدالنبی نی،قزوی فخرالزمانی -

 .هنر فرهنگستان: تهران
 .چشمه: تهران. افشاری مهران و افشار ایرج کوششبه. کشور هفت (.9314) هروی فخری -
 جلدیهفت کلیات از تلخیص: عیاران و اسکندر (.9383) ذکاوتی علیرضا قراگزلو، ـ

 . تهران: نشر نی.منوچهرخان حکیم اسکندرنامۀ نقالی
تهران: . ترجمۀ کیکاووس جهانداری .های ایرانیبندی قصهطبقه(. 9379ـ مارزلف، اولریش )

 سروش.
 تهران: چشمه.. خدیش پگاه ترجمۀ (.9317روز )یکوهزارـ 

: تهران .ذوالفقاری حسن کوششبه ادبیات عامیانۀ ایران.(. 9381ـ محجوب، محمدجعفر )
 .چشمه

 .سخن: تهران. داستانی ادبیات(. 9314) جمال میرصادقی، ـ
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. «نقالی اسکندرنامۀ داستان شناختیمردم هایجنبه»(. 9313) همکاران و حسن ذوالفقاری، ـ
 .15 - 35 صص. 33 ش. پژوهیادب

 .حسینی: تهران .مختارنامه کتاب جلدی هفت کلیات(. تابی) حسام بن عطاءاهلل هروی، واعظ ـ
 فکری هایمایهبن تحلیل و تطبیق(. »9311) بیگدلی بزرگ سعید و فیروز زاده،ولی ـ

 ش. تطبیقی ادبیات هایپژوهش. «صفویه دورة در هند و ایران فارسی عاشقانۀ هایداستان
 .77 - 53 صص. 3
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