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ــه.در.برابِر.حرِف. ــت.ک و.این.محترمانه.ترین.انکار.و.رّدی.اس

طرِف.مقابل.می.توان.عرضه.کرد..

هنگام.مطالعۀ.متِن.مکاتبات.به.مواردی.برخوردم.که.می.تواند.

پیشنهادهایی.در.باب.اصالح.متن.باشد؛.از.آوردن.آنها.دریغ.نیست:

ــی:.»و. ــۀ.دعائیۀ.نامۀ.قونوی.به.طوس ــۀ.12.در.جمل در.صفح

ماً. ــریفة.بعین.هلل.مکلّیة.و.تالی.حمُده.ُمقدِّ ال.زالَت.ُمهَجُتُه.الش

ــاِج.ُکّل.قضیة«،.روی.قواعد.نحوی.و.نیز.قراین.منطقی.باید. إلنت

ماً«.باشد.زیرا.معطوِف.بر.»الزالت«. به.صورت.»و.تالی.حمِده.مقدَّ

است.و.تالی.مضاف.است.و.حمد.مضاف.الیه.همچنین،.»ُمقّدماً«،.

م.و.تالی«.و.»انتاج«.و.هم. ــدَّ ــم.به.اعتباِر.اصطالح.منطقی.»ُمَق ه

ماً«. ــِم.مفعول.»ُمقدَّ به.اعتباِر.مقصوِد.گوینده،.باید.به..صیغۀ.اس

قرائت.شود.تا.قابِل.فهم.شود..

ــطر.5.عبارت.»ما.یشفی.علیاًل«.شاید.غلیاًل. در.صفحۀ.47.س

درست.تر.باشد.چون.»شفاُء.الغلیل«.بیشتر.رواج.دارد..

ــطر.6.»اِن.من.مقتضی.الذوق.الصحیح.الذی. در.صفحۀ.53.س

خطئ.به..اهل.الحق«.ظاهراً.»َحِظَی«.درست.است.به..صیغۀ.معلوم.

از.»َحظو«.به.معنی.بهره.داشتن.که.به..باء.متعدی.می.شود..

ــر.وقت.بود«.ظاهراً. ــطر.آخر.»اما.چون.خاط در.صفحۀ.92.س

»حاضِر.وقت«.درست.است..

ــینۀ.توّجهی.که.به.این. ــۀ.آلمانی.به.تفصیل.از.پیش در.مقدم

مکاتبات.شده.است.یاد.شده.و.مصحح.یادآور.می.شود.که.قبل.از.

همه.رُدلف.اشتراتمان.در.کتابی.که.به.سال.1926.در.الیپزیک.

ــتۀ.تفکر.شیعی.در.عصر. ــته.و.به..مسألۀ.چهره.های.برجس نوش

ــت.و.در. ــت.از.این.مکاتبات.بهره.برده.اس ایلخانی..پرداخته.اس

ــه.به.نام.نهات.ِکک.لیک،. ــال.1957.یک.تن.از.فضالی.ترکی س

ــألۀ.»رابطۀ.خدا.و.انسان. ــی.در.مس که.دربارۀ.آراء.خواجۀ.طوس

و.جهان«.پرداخته.است،.از.این.مراسالت.بهره.یاب.شده.است..

ــود.دربارۀ. ــۀ.آلمانی.خ ــاز.مقدم ــه.مصحح.در.آغ ــی.ک بحث

نسخه.شناسی.این.مجموعه.دارد.بسیار.دقیق.و.»آلمانی.األُسلوب«.

است؛.با.نموداری.از.موجودی.نسخه.ها.و.صورِت.حال.هرکدام.در.

هر.کتابخانه.ای.از.کتابخانه.های.جهان..اگر.موجودی.نسخه.های.

ــت.این.مصحح.مالک.قرار. ــالت.را.از.روی.یادداش همین.مراس

ــِی.خودمان،.متوجه. ــِم.اصغِر.میراِث.فرهنگ دهیم،.بعنوان.عال

خواهیم.شد.که.بخش.اعظم.این.میراث.در.کتابخانه.های.جهان.و.

به.ویژه.ترکیه.است..از.حدود.32.نسخه.فقط.یک.نسخه.در.ایران.

است.و.سه.نسخه.در.برلین.و.لندن.و.بقیه.تمام.در.کتابخانه.های.

ترکیه.از.قبیل.ایاصوفیه،.بغدادلی.َوهبی.و.جاُرهلل.و.اسعد.افندی.

ــا.و.موزۀ.قونیه.و. و.فاتح.و.حالت.افندی.و.حمیدیه.و.نجیب.پاش

پرتو.پاشا.و.شهید.علی.پاشا.و.توب.قاپی.و.ولی.الدین...

تلخیصی.که.مصّحح.از.طرح.هر.سؤال.بوسیلۀ.قونوی.و.پاسخ.

ــیار.جامع.و.دقیق.به. ــی،.به.آلمانی،.ارائه.داده.است.بس طوس

نظر.می.رسد.و.همچنین.فشرده.ای.که.از.الهادیۀ.قونوی.عرضه.

■.............. . . . کرده.است...

داستانی عامیانه با رنگ مذهبی

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

ــود.که.حتی.در. ــی.مالحظه.می.ش ــات.عامیانۀ.فارس در.ادبی

ــقانه. ــتان.هایی.که.تم.مذهبی.ندارد.و.مثاًل.تاریخی.یا.عاش داس

ــارات.و.نکات.مذهبی. ــت،.باز.هم.عب یا.ماجرایی.و.جادویی.اس

ــتر. ــن.خصوصاً.از.عصر.صفوی.به.بعد.بیش ــده.و.ای گنجانده.ش
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ــه،.از.نوع. ــیعیانه.و.گرایش.صوفیان ــور.ش ــداق.دارد.زیرا.ش مص

ــی.و.تبرایی،.گویندگان.و. ــاِن.تواّلی خرافاتی.مربوط.به.درویش

ــتادانه.واداشته. ــندگان.قصه.ها.را.به.تلفیقی.نه.چندان.اس نویس

ــم.قصه.هایی.با.تم. ــتان.های.ملّی.ه ــیانه،.از.داس بلکه،.غالباً.ناش

ــاخته.اند..یک.نمونۀ.گویا.و.روشن. ــنی.ملّی.برس مذهبی.و.چاش

ــتم.نامه.)به.ضمیمۀ.معجزنامۀ.موالی. ــم.داستان.ها.رس این.قس

ــط.میراث.مکتوب.و.به.کوشش.سجاد. ــت.که.توس متقیان(.اس

ــر.شده.که.البته.در.اینجا. ــال.1387.چاپ.و.منتش آیدنلو.در.س

ــد.از.مقدمۀ.مفصل.و.محققانۀ.آن.با.تأیید.یاد.کنم..بحث.در. بای

خود.داستان.است..

ــن.حارث.)از.مخالفان. ــالم.می.خوانیم.که.نضر.ب در.تاریخ.اس

ــاپور.درس.خوانده.و.با.فرهنگ.ایرانی. پیغمبر(.که.در.جندی.ش

آشنا.بود،.در.مقابل.قصص.قرآنی،.داستان.های.رستم.و.اسفندیار.

ــورۀ. ــیر.قرآن.ذیل.آیۀ.6.س را.برای.اعراب.می.خواند.).نک:.تفاس

ــاید.یکی.از.علل.کراهیت.یا.ممنوعیت.قصه.سرایی. لقمان(.و.ش

ــتان.های.گذشتگان.و.اساطیراالولین.همین. و.فرورفتن.در.داس

ــرا.یا.نقال.که.در.تاریخ.اسالم.چهره. ــد.که.نخستین.قصه.س باش

ــارث،.از.مخالفان.پیغمبر)ص(. ــی.همین.نضر.بن.ح نمود،.یعن

ــید(..یعنی.به.عالقۀ. ــت.)که.ظاهراً.در.فتح.مکه.به.قتل.رس اس

ــر.بن.حارث.به.هر.نوع. ــخصیت.نض مجاورت،.نامطلوب.بودن.ش

قصه.سرایی.هم.تسّری.پیدا.کرده.مگر.آنکه.قصه.هایش.مذهبی.

باشد..

اما.این.منع.و.نهی.چه.به.عنوان.حرمت.و.چه.کراهت.نتوانست.

جلو.معرکه.گیری.نقاالن.و.قّصاصان.را.بگیرد..چه.در.زبان.عربی.

ــلمانان(. ــی.و.اردو.و.دیگر.زبان.های.مس ــی.)و.ترک ــه.فارس و.چ

قصه.سرایی.به.نظم.یا.نثر،.شفاهاً.و.کتباً.رواج.داشت..حتی.سراغ.

ــان.عربی.داریم؛. ــی.را.در.زب ــۀ.بعض.قصه.های.ناب.فارس ترجم

ــوم:.به. ــاًل.قصۀ.»ملک.ضاراب«.که.همان.دارابنامه.)جلد.س )مث

ــی.است.که.دو.جلد.آن.را،.پیش.از. نام.فیروزشاه.نامه(.طرسوس

ــاند.و.جلد.سوم. انقالب،.مرحوم.دکتر.ذبیح.هلل.صفا.به.چاپ.رس

به.کوشش.استاد.ایرج.افشار.و.مهران.افشاری.توسط.نشر.چشمه.

ــال.1388.بیرون.آمد..همچنین.است.ترجمۀ.بنداری.از. در.س

شاهنامۀ.فردوسی.که.مربوط.به.قرن.ششم.است..

در.عصر.صفوی،.به.خصوص.از.زمان.شاه.طهماسب.اول.به.بعد،.

فقها.قدرت.گرفتند.و.هرچه.به.اواخر.صفویه.نزدیک.تر.می.شویم.

مخالفت.با.قصه.سرایی.آشکارتر.می.شود.تا.جایی.که.برخی.فقها.

فتوای.ُحرمت.می.دهند.).نک:.رسول.جعفریان،.قصه.خوانان.در.

اسالم،.ص.145.به.بعد(؛.اما.قصه.پردازی.در.شکل.مذهبی.یا.شبه.

ــاً.مذهبی. مذهبی.ادامه.می.یابد.و.حتی.در.قصه.هایی.که.اساس

ــد.نکاتی.یا.عباراتی.مذهبی.گنجانیده. نبود.و.نمی.توانست.باش

ــود.تا.جواز.نقل.یابد..پیش.از.آنکه.نمونه.هایی.از.هر.قسم. می.ش

ــب.اما.نمادین.و.پرمعنا.را. ــود.این.نکتۀ.به.ظاهرعجی نام.برده.ش

ــی.های.قهوه.خانه.ای.و.پرده.های. ــویم.که.در.نقاش یادآور.می.ش

ــان.دوره.گرد،.به.دست.رستم.پرچمی. ــمایل.گردانی.درویش ش

است.که.روی.آن.»نْصر.ِمَن.هلّل«.یا.شهادتین.نوشته.شده.است.و.

زمانی.که.از.یک.نقاش.قهوه.خانه.ای.معروف.پرسیده.بودند:.»این.

چیست؟«.گفته.بود:.»همه.کس.می.داند.که.رستم.پیش.از.اسالم.

بوده.اما.همین.که.نقاشی.کرده.ام.درست.است!«

ــکل. ــای.مذهبی.قصص.االنبیاء.به.ش ــۀ.قصه.پردازی.ه نمون

مبسوط.است.که.بعضاً.تأثیرات.اسرائیلی.نیز.دارد.و.علما.از.باب.

ــنن.متعرض.نهی.و.منع.صریح.آنها.نشده.اند. تسامح.در.ادلّۀ.س

چنانکه.در.مورد.مصائب.امام.حسین.)ع(.نیز.متعرض.کتاب.هایی.

ــده.اند؛.و.در.روضه.خوانی.و.نوحه.خوانی. که.دروغ.صریح.دارد.نش

هم.از.باب.اینکه.گریانیدن.مستمعان.و.به.هر.شکل.گریستن.و.

حتی.تباکی.ثواب.دارد..فقها.با.این.جهات.کاری.ندارند.و.هرگاه.

ــتاد.مطهری. ــت.چنانکه.مرحوم.اس دخالت.کنند.نیز.مؤثر.نیس

قضیۀ.سران.دسته.جات.عزاداری.را.با.مرحوم.آیت.هلل.بروجردی.

نقل.کرده.است.و.نظایر.آن.را.خود.دیده.ایم..

ــه.و.مختارنامه.و. ــبه.مذهبی،.خاوران.نام ــۀ.قصه.های.ش نمون

ــاس.شخصیت.تاریخی.علی..بن. ــت.که.بر.اس حملۀ.حیدری.اس

ــاخته.شده.اما.فقط.نام.آن.شخص. ابیطالب)ع(.یا.مختار.یا....س

ــد.یا.به.الگوی.قصه.های. ــت؛.بقیۀ.حوادث.را.بافته.ان تاریخی.اس

ــن.قصه.ها.ماجراهای. ــاخته.اند.حتی.در.ای ــی.قدیم.برس قهرمان

عّیاری.رخ.می.نماید.که.نمونه.اش.را.در.سیرۀ.نبوی.)به.کوشش.

ــارات.مجلس(.می.بینیم.)نک:.ذکاوتی. ــول.جعفریان،.انتش رس

قراگزلو،.گزارش.میراث.ش.35،.ص.48(..

اما.قصه.هایی.هم.وجود.داشت.که.اساساً.مذهبی.نبوده.)مثاًل.

ابومسلم.نامه،.رموز.حمزه،.اسکندرنامه....(.و.در.تحریرهای.عصر.

ــالمی.و.حتی. ــیاری.عبارات.و.عقاید.اس صفوی.و.بعد.از.آن.بس

ــیعی.دوازده.امامی.وارد.این.قصه.ها.شده.است..بدیهی.است. ش
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نقال.یا.قصه.نویس.بدین.گونه.می.خواسته.مقبولیت.و.مشروعیتی.

ــّرعین.ناپسند.بوده.فراهم.کند.و. برای.کار.خود.که.از.دید.متش

یا.شاید.اصاًل.عقیده.و.مذاقش.همان.گونه.است.چرا.که.خودش.

ــیعی.دوازده.امامی.طراز.صفوی.و.از.سنخ.درویشان. هم.یک.ش

ــی.که.عقایدش.مبتنی.بر.تحقیق. تبرائی.و.توالئی.بوده؛.نه.کس

دقیق.بوده.باشد..

نتیجه.آنکه.در.عصر.صفوی.نتوانسته.اند.از.جاذبۀ.داستان.های.

ملّی.صرف.نظر.کنند..از.سوی.دیگر.شور.شیعیانه.و.گرایش.های.

ــنونده.را.به.سوی.تلفیقی.)نه.استادانه(.از. صوفیانه،.گوینده.و.ش

داستان.های.ملی.با.رنگ.مذهبی.یا.قصه.های.مذهبی.با.چاشنی.

ملی.سوق.دارد.که.نمونۀ.گویا.و.بسیار.عجیب.آن.همین.کتاب.

مورد.بررسی.است..رستم.مغلوب.شجاعت.علی)ع(.می.شود.و.به.

آن.حضرت.ایمان.می.آورد.)ص14(؛.بدین.گونه.هم.حس.ملّی.و.

ــیعیانه.و.هم.سلیقۀ.عامیانه.ارضا.می.شود.چنانکه. هم.تعصب.ش

خود.ناظم.گفته.است:.»از.این.قصه.قلب.عجم.شاد.کن«.)ص5(..

ــتم.نامه.و. ــت:.یکی.رس ــامل.دو.قصه.اس کتاب.مورد.بحث.ش

ــر.پادشاه.چین.است.که. دیگری.معجزنامه..معجزنامه.قصۀ.پس

در.مسافرت.دریا.کشتی.اش.می.شکند.و.همۀ.همراهانش.و.خود.

ــه.مدینه.می.آید.و.از. ــوند..پدر.داغدیده.از.چین.ب او.غرق.می.ش

ــرت.محمد)ص(.کمک.می.طلبد.و.آن.حضرت،.علی)ع(.را. حض

ــازد....علی)ع(. مأمور.می.کند.که.آن.جوان.را.پیدا.کند.و.زنده.س

با.معجزات.)در.واقع.کرامات(.پی.درپی،.پسر.و.همراهانش.را.که.

خوراک.ماهیان.دریا.شده.اند.باز.می.یابد.و.زنده.می.کند.و.پادشاه.

چین.و.همۀ.اهل.چین.مسلمان.می.شوند.)صص36-19(.

ــاه.ایران،.نامه. ــلیمان1.به.کیخسرو،.پادش ــتم.نامه..س اما.رس

ــرو.رستم.را.ناشناس.به. ــد.که.بیا.مسلمان.شو..کیخس می.نویس

ــلیمان.می.فرستد.که.زمینه.را.بسنجد.و.اخبار.بیاورد.. درگاه.س

آنجا.رستم.با.دیو.نیرومندی.درگیر.می.شود.و.بر.او.غلبه.می.کند..

در.اینجاست.که.سوار.ناشناسی.)که.به.قول.نقال.حضرت.علی)ع(.

ــتم.را.مغلوب.و.وادار.به.تسلیم.می.کند.. ــت(.ظاهر.شده،.رس اس

ــتم.درگیر.می.شوند،.علی.کمربند.رستم.را. وقتی.که.علی.و.رس

گرفته،.او.را.به.آسمان.پرتاب.می.کند.و.رستم.آن.قدر.باال.می.رود.

که.صدای.ذکر.مالئکه.را.می.شنود.و.آنجا.راهنماییش.می.کنند.

که.در.برگشتن.»یا.علی«.بگوید:.

ــان. ــوان.جهــ ــتم.ای.پهل ــم.رس )من

ــان!( ــان!.االم ــی،.االم ــا.عل ــان.ی امـ

ــت.و.هم. ــت.که.در.این.قّصه،.ایرانیان،.هم.بت.پرس .جالب.اس

ــدنی.است.و.قضیۀ. ــت.هستند.که.چنین.چیزی.نش آتش.پرس

ــومنات.سعدی.در.بوستان.است.که.همۀ. همان.داستان.بت.س

ــت.به. ــبت.زش ــت..و.این.نس ــب.و.ادیان.را.درآمیخته.اس مذاه

ــرو،.از.عجایب.دورۀ.صفوی.است.حال. ایرانیان،.خصوصاً.کیخس

ــیخ.مفید،.از.جملۀ.قرائن. ــه.اگر.به.قرن.چهارم.برگردیم،.ش آنک

ــی.که.برای.توجیه.تولّد.پنهانی.و.غیبت.امام.دوازدهم. و.مؤیدات

ــرو.و.غیبت.او.در.غار.است.).نک:.الفصول. می.آورد،.تولد.کیخس

العشرة.فی.الغیبة،.صص.24.و.55(..یعنی.شیخ.مفید.اهل.بغداد.

در.قرن.چهارم.بیش.از.ناظم.ایرانی.رستم.نامه.در.قرن.دوازدهم.

برای.فرهنگ.ایران.ارزش.قائل.بوده.است..

ــوند.یا.باید. ــتم.و.علی)ع(.مواجه.ش در.هرحال.برای.آنکه.رس

ــتم.به.زمان.علی)ع(.بازگشت.کرده.باشد،.یا.می.باید.ظهور. رس

ــته. و.تجلّی.دیگری.از.علی)ع(.خیلی.پیش.از.تولد.او.وجود.داش

ــیع.و.تصّوف.عامیانه.از. ــد!.و.این.عجیب.نیست.زیرا.در.تش باش

دیرباز.گرایش.به.حلول.و.تناسخ.و.رجعت.سابقه.دارد.و.به.نحوی.

ــت،.آنچنان.که. ــت.و.نفوذ.کرده.اس ــد.عامیانه.هم.نشس در.عقای

فی.المثل.در.آیین.اهل.حق.دیده.می.شود..

ــتجات.عزاداری. ــاپیش.دس ــر.در.»عالمت«هایی.که.پیش اگ

ــانه.هایی.از.تمام.ملل.و.نَِحل. ــت.می.دهند.دقت.کنید،.نش حرک

ــید.و.هالل.و.پنجۀ.مقدس.و.شیر.و. خاورمیانه.می.یابید:.خورش

ــکول.و.تبرزین.و.آهو.و.خروس.و.طاووس.و. کبوتر.و.اژدها.و.کش

ــتارۀ.داود.و.بیت.المقدس.و.کعبه.و.گنبد.و.بارگاه.و. صلیب.و.س

ناقوس.و.تسبیح.و.شمشیر2.و.چراغ!.به.قصه.بازگردیم..

ــخ.اجتماعی.و. ــه.لحاظ.تاری ــن.ملغمۀ.غریب.ب ــع.ای فی.الواق

ــت.که. ــیار.درخور.دقت.و.مطالعه.اس ــتۀ.ما.بس فرهنگی.گذش

چگونه.این.نوع.حرف.ها.به.خورد.مردم.می.رفته..شاید.پاسخ.این.

است.که.نظایر.یا.زمینه.هایی.در.کتب.حدیث.)البته.غیرمعتبر(.

ــته.است.مثاًل.قصه.بِئرالَعلَم.و.جنگیدن.علی..بن.ابیطالب.با. داش

ــدن.آنان،.که.طبق.آن. جّنیان.کافر.در.چاه.و.باالخره.مسلمان.ش

ــهور.که.بعدها.در.ماجرای.کربال.به.کمک. قصه،.زعفر.جنی.مش

امام.حسین)ع(.می.آید،.از.جملۀ.همین.جنیان.مسلمان.شده.به.

1..در.مورد.سلیمان.البته.در.روایات.عامیانه.عجایب.بسیار.هست.از.جمله.آنکه.مقبرۀ.کوروش.را.مقبرۀ.مادر.سلیمان.نامیده.اند.و.کسی.از.خود.نپرسیده.که.مادر.سلیمان.در.پاسارگاد.چه.می.کرده.است!

2..تیغه.های.عالمت.نیز.معموالً.هفت.تاست.که.خوِد.عدِد.هفت.در.مذاهب.باطنی.نقش.خاصی.دارد
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دست.علی)ع(.است..

در.اینجا.اشاره.به.نکته.ای.که.سی.و.پنج.سال.پیش.از.این.در.

حاشیۀ.ترجمۀ.تشیع.و.تصوف.نوشته.ام.)ص125(.الزم.می.آید.و.

آن.اینکه.اساساً.روایات.چهار.قسم.اند:.اخالقی،.اعتقادی،.تاریخی.

ــم.اخیر.به.لحاظ.حّساسیت.موضوع.)که. و.فقهی؛.که.فقط.قس

ــالل.و.حرام.و.نجس.و.پاک.را.معین.می.کند(.مورد.نقادی.در. ح

علم.رجال.و.درایه.قرار.گرفته.اما.سه.قسم.دیگر.به.همان.صورت،.

آمیزه.ای.از.غّث.و.سمین.و.دوغ.و.دوشاب،.باقی.مانده.و.کسی.به.

نقد.و.تمحیص.آن.نپرداخته.است1.لذا.در.مجموعه.های.مفصل.

ارزشمند.ما.)مثاًل.بحاراالنوار(.بسا.تحریفات.و.نقلیات.غیرمعتبر.

ــم.وجود.دارد.که.البته.صددرصد.مورد.تأیید.مؤلف.نیز.نبوده. ه

است.و.رسوبات.آثار.جعلی.مذاهب.منحرف.غالی.و.باطنی.است..

ــاد.به.رجعت.آن.هم. ــک.نکتۀ.مهم.در.این.منظومه.ها.اعتق ی

ــکل.افراطی.است.)صص.3.و.14(.که.مصحح.کتاب.آن.را. به.ش

حمل.بر.عمر.طوالنی.اسطوره.ای.قهرمانان.کرده.است.)ص.سی.

ــه(..بدیهی.است.که.در.فهم.آثار.فرهنگی.گذشته،.خصوصاً. و.س

آنچه.به.حوزۀ.ادبیات.عامیانه.تعلق.دارد،.توجه.به.آیین.ها.و.عقاید.

)هرچند.مردود.و.منسوخ(.ضروری.است؛.چنانکه.فی.المثل.در.

بعضی.قصه.ها.با.عقیدۀ.تناسخ.یا.حلول.مواجه.می.شویم..تفصیل.

این.مطالب.مجال.دیگری.می.طلبد..

ــود.که.هرچه.به.زمان.های.متأخر.نزدیک. برای.آنکه.معلوم.ش

ــویم.اخالق.و.فرهنگ.و.شعور.عمومی.را.تنزل.داده.اند.بد. می.ش

ــت.کسی.منظومۀ.علی.نامه.از.قرن.پنجم.را.با.همین.کتاب. نیس

ــه.کند..در.علی.نامه.از.افسانه.های.اغراق.آلوده. مورد.بحث.مقایس

ــانی.نیست.بلکه.علی)ع(.تاریخی.تصویر.می.شود.. و.غلّوآمیز.نش

ــا.با.یک.متن.علی.اللّهی.مواجه. ــا.در.کتاب.مورد.بحث.ما.گوی ام

هستیم..در.مورد.قصه.های.عامیانۀ.دیگر.نیز.وضع.چنین.است؛.

ــمک.عیار.)قرن.پنجم.و.ششم(.به.صحنه.های. شما.در.قصۀ.س

ــح.و.کلمات.قبیح.برنمی.خورید.حال.آنکه.در.رموز.حمزه.و. وقی

ــکندرنامه.تحریر.اخیر.از.این.چیزها.فراوان. ــین.کرد2.و.اس حس

است.و.با.اولین.مراجعه.معلوم.می.شود..

نکتۀ.اخالقی.و.معرفتی.در.این.است.که.علی.)ع(.را.به.جای.آنکه.

مَثل.اعالی.مسلمانی.و.عدالت.و.علم.و.تقوا.و.مسئولیت.شناسی.

ـ.که.در.واقع.نیز.چنین.بوده.است. و.جهاد.اکبر.و.اصغر.بدانندـ.

ــش.صرفاً.برای. ــا.وانموده.اند.که.ماجراهای ــ.پهلوانی.معجزنم

ساده.دالن.ممکن.است.سرگرم.کننده.باشد..در.حالی.که.حضرت.

ــتی.در.مقامی. ــتگی.و.ایثار.و.انسان.دوس علی)ع(.به.لحاظ.وارس

ــه.قول.جامی.در. ــت.را.هم.با.بی.میلی.پذیرفت..ب ــود.که.خالف ب

سلسلةالذهب.)ص.52.چاپ.مدرس.گیالنی(:

ــام.نبود. ــس.ز.خاص.و.ع ــر.از.او.ک غی

ــام.نمود ــه.آن.قیـــ ــه.توانــد.ب کــ

ـــــریعت.را. ــرت.ش ــرم.نصــ الجـــ

ــت.را ــــد.آن.ودیعــ ــل.ش متـکّفــ

■

1..مرحوم.شیخ.محمدتقی.شوشتری.در.کتاب.االخبار.الدخیله.کوشیده.است.این.گونه.اخبار.را.دسته.بندی.و.به.برخی.از.آنها.اشاره.نماید..

2..←.قصه.های.عامیانۀ.ایرانی،.علیرضا.ذکاوتی.قراگزلو،.انتشارات.سخن،.1387،صص.64-63.




