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چكيده:
یکی از قدیمترین انواع ادبی دنیا داستان است .داستتان گرچت در دورۀ اخیتر و چنتد قترن تی

بتا دُن کیشتوت

سروانتس ا ب عرصتۀ ظهتور نهتاد ،امّتا در بتین م تت متنتدّن گ شتت  ،از جن ت ایتران ستاب ۀ کهنتی دارد وجتود
داستانهای گوناگون در فرهنگ ایرانیان نشان از زندگی این نتوع ادبتی در ایتن سترزمین است.؛ هرچنتد داستتان
جدید با آنچ ما در ادبیّات قدیم ختود داریتم ،بستی تاتاوت دارد؛ امّتا میتتوان بترای نشتان دادن ایتن تاتاوت از
اصطالح قصّ برای داستانهای کهن استااده کرد در این م ال تاریخ ادبیّات داستانی ایران را واکاوی کترده و بت
بررسی ادبیّات شااهی و داستان در آن دوره ( ی
ی

از یدای

از یدای

خط) رداخت ایم نتایج ژوه

خط ،داستان در زندگی روزمرّۀ ایرانیان تضور داشت اس.
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مقدّمه:
بیشترین افسان های عامیان و قصّ های ما ایرانیان با جن ۀ «یکی بود ،یکی نبود» آغاز میشوند و این نشان
از آن دارد ک این افسان ها و قصّ ها مربوط ب گ شتت هتای بستیار دور و روزگتاران از یتاد رفتت و تتّتی
مربوط ب دورانی هستند ک غیر از خدا هیچکس نبود
تاریخ ادبیّات بخشی از تاریخ و مخصوصاً تاریخ تندّن و فرهنگ است .و داستتان نیتخ بخشتی از ایتن
فرهنتتگ استت .بتتا تی ی ت در ادبیّتتات اقتتوام مخت ت

میتتتوان ب ت تاکّتترات ،خواستتت ها ،اتساستتات و

اندیش های آنان ی برد
«بخشی از ادبیّات داستانی ایران ،اسطورهها ،افسان ها ،داستانها یا داستانوارههتایی هستتند کت ریشت
در دورانی از زندگی افسان ای یا تتاریخی سترزمین ایترانویتچ دارنتد ایتن داستتانها از دورهای آغتاز
میشوند ک از آغازش ب درستی آگاه نیستیم؛ امّا ن طۀ ایان

را باید آغاز یدای

مادها بدانیم ادبیّتات

این دوره را باید ادبیّات اوستایی بنامیم » (وزیری)7 :1033 ،
در دوران باستتان ،داستتتانها بت صتتورت شتتااهی بودهانتتد و راویتتانی هنرمنتتد ،ایتتن آرتتار را از تات
داشت اند و سین ب سین از نس ی ب نست دیگر سپردهاند تا در دوران کتاب .و خط ،ب صتورت مکتتوب و
مدوّن درآمدهاند مردم از دورۀ باستان تاکنون ب تا آرار ادبتی (داستتانها و روایتات) عالقت و توجّت
نشان دادهاند انسانها با خ داستان اتساسات شخصی و عواط

و عوالم درون خود را در قالت خ ت

شخصیّ.ها و فضاهای مجازی مطرح میکنند و دنیایی خ میکنند ک بازتاب آالم ،لت ّات و تتثریرات
روتی ،دوستیها ،عش ها ،آرمانها و امیدهای آنهاس .خواننده نیخ با هنخاد نداری بتا شخصتیّ.هتای
داستان ،درد آنها را درد خود و یروزی و شادی آنها را یروزی و شتادی ختود می نتدارد؛ از ایتن رو،
از خواندن داستان ل ّت میبرد
پيشينة تحقيق:
داستان و داستاننویسی هنیش مورد توجّ می ان و ژوهشتگران بتوده است .و از جنبت های مخت ت
آن رداخت اند؛ امّا تعداد انتدکی از ایتن زاویت (داستتان و داستاننویستی تی

از یتدای

بت

ختط) بت آن

نگریست اند از جن ژوه های معتدودی کت در ایتن زمینت انجتام شتده است ،.میتتوان بت تژوه
زرشناس ( )1031اشاره کرد وی در این ژوه
داستانها نیخ اشاراتی کرده اس.

بت ادبیّتات ایتران تی

از استالم رداختت و در آن بت

ادبیّات داستانی ی

از یدای

خط 03/

تعریف و ماهيّت داستان:
ارسطو در هنر شاعری (بوطی ا)« ،داستان را ترکیت

وقتای میدانتد کت تعریاتی است .ک ّتی کت ماهتوم

یرنگ را نیتخ دربتر متیگیترد » (میرصتادقی )111 :1030 ،و «فورستتر» رمتاننویس و منت تد انگ یستی در
کتاب جنب های رمان داستان را چنین تعری

میکند« :داستان ن ت وقای اس .ب ترتیت تتوالی زمتان در

مثت ناهار س از چاش .و س شنب س از دوشنب و تباهی س از مرگ میآید » (فورستر)10 :1031 ،
در تعاری

ارسطو و فورستر ،از عنصر خیال بیثی ب میان نیامده اس.؛ امّا شنیسا در تعریت

داستتان

این نکت را مدّ نظر داشت اس .و چنین مینویسد« :داستان یا نوول ( )novelارری اس .روایی بت نثتر کت
مبتنی بر جعت و خیال ( )fictionباشد اگر طوالنی باشد ب آن رمتان و اگتر کوتتاه باشتد ،بت آن داستتان
کوتاه ( )short storyمیگویند » (شنیسا )150 :1070 ،بتا توجّت بت تعتاری

شکتر شتده میتتوان چنتین

جن بندی کرد ک هر متنی ک زاییدۀ تخیّت نویسنده باشد  -صرفنظر از اینک نویسنده ب واقعیت .تای
بند باش د یا ن و هنچنین اگر نویسنده یک یا چند شخصیّ .و یک یا چنتد رویتداد را در زمتان و مکتان
واتد یا چندگان تصویر کند  -داستان خوانده میشود
قصت  ،داستتان کوتتاه،
داستان عنوانی ک ّی و عام برای هنۀ انواع ادبی خالّق  ،مثتت تناست  ،رمتانسّ ،
رمان ،ننایشنام  ،فی منام  ،شعر ،روای .و است« .درواقت اگتر م ولتۀ شتعر(  )1بت ماهتوم امتروزی را از
ادبیّات جدا کنیم ،داستان اصطالح دیگری اس .برای ادبیّات در معنای خاص و میدود ختود و داستتان
مترادف ادبیّات داستانی اس( » .میرصادقی)31 :1030 ،
تعریف و ماهيّت قصّه:
«میان قصّ و داستان ن مرزی اس .و ن تضادّی؛ ب ک روست ای تکتام ی  -تکتوینی است .کت در جهتان
هنر اتّااق افتاده و این از آن تثریر یرفت و آن بر این تثریر گ اشتت است .و هنتوز هتر دو گونتۀ ادبتی بتا
قصت " را بت هتر
یکدیگر بده و بستان دارند » (یوسای )10 :1037 ،میرصادقی مینویسد« :من اصطالح " ّ
آنچ قبالً داشت ایم و از آنها ب عنوان افسان و تکای .و سرگ ش .و یاد شده اس.؛ اطتالق متیکنم
و آنچ را بعد از مشروطیّ .ب ایران آمده اس .و از آنها بت عنتوان رمتان و نتوول و داستتان کوتتاه یتاد
میشود" ،داستان" مینامم و از مجنوع آنها ب عنوان ادبیّات داستانی یاد متیکنم » (میرصتادقی:1063 ،
)13-13؛ هنچنین وی با منیصر کردن ادبیّات داستانی ب آرار منثور مینویسد« :ادبیّات داستتانی بتر آرتار
قصت  ،داستتان کوتتاه ،رمتان و انتواع
منثوری دالل .دارد ک از ماهیّ .تخیّ ی برخوردار باشتند؛ غالبتاً بت ّ
وابست ب آنها ادبیّات داستانی میگویند » (میرصادقی)11 :1076 ،
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قصّ از آغاز تاریخ تضور انسان در جهتان وجتود داشتت  ،و دارد و خواهتد داشت.؛ بت تعبیتر دیگتر،
قصّ با انسان زاده شده و میراث فرهنگ بشری و گویای تاریخ شااهی و فریادهای فراموش شتدۀ انستان
اس« .قصّ ها سنبت تخیّت و تاکّتر اقتوام در ادوار گ شتت و تاریخنتد؛ بت قتول صتادق هتدای .صتدای
درونی م ّ.هاس( » .صاتبی )11 :1033 ،قدم .قصّ و قصّ گویی نیخ چونان داستان ب یدای

زبتان و

قصت و تکایت.هتای مت هبی ،تناستی،
گویایی انسان اس .و هیچ م ّ ،.قوم ،کشور و تندّنی را بدون ّ
اجتناعی و ننیتوان یاف.
ارزش و اهمّيّت قصّه:
افالطتتون ارزش و اهنّیّتت .قصّ ت ها را در تربیتت .و ته ت ی

کتتودف دریافت ت استت .و بخشتتی از کتتتاب

جنهوری .خود را ب هنین موضوع اختصاص داده و گات اس« :.باید رستاران و متادران را وادار کنتیم
ک ف ط تکایاتی را ک

یرفت ایم ،برای کودکان ن ت کنند و متوجّ باشند ،رورشی ک روح اطاتال بت

وسی ۀ تکایات تاصت میکند ،ب مرات

بیشتر از تربیتتی است .کت جستم آنهتا بت وستی ۀ ورزش یتدا

میکند » (شعارینژاد)76 :1061 ،
قصت گتویی وجتود داشتت است« .و هنتۀ
زمانیک هنوز خط و الابا اختراع نشده بود ،ستنّ .شتااهی ّ
قصت گویتانی در
طب ات و گروههای جامع ب شنیدن قصّ راغت بودهانتد و بعضتی از شتاهان و امیترانّ ،
قصت گتویی و ادبیّتات شتااهی در هنتین
دربار خود داشت اند » (میرصتادقی )131 :1030 ،ستنّ .شتااهی ّ
دوران شکت میگیرد
ادبیّات شااهی بخ

عظینی از میراث فرهنگی  -ادبی کشتور متا را تشتکیت میدهتد و بت دو دستتۀ

قصت و تکایت.
داستانی و غیر داستانی ت سیم میشود «ادبیّات داستانی ب گون هایی چون :متت ،افستان ّ ،
و ادبیّات غیر داستانی گون هایی مانند الالیی ،تران و چیستان دارد ک افسان ها از هناهنتگترین ستاخ.
قصت گتویی،
و بهترین ریخ .بیان داستانی برخوردارند » (مینّدی و قایینی )11 :1031 ،داستانسرایی یا ّ
اصطالتی اس .برای بیان تکای.های داستانی مکتوب یا شااهی دیگر اصطالتاتی ک در هنتین معنتا
ب کار میروند ،عبارتند از :داستانگویی ،داستان ردازی ،افسان سرایی و ن ّالی
قصت  ،افستان  ،ستنر و  ،در آرتار گونتاگون از نظتم و نثتر تتا
در ادبیّات گ شتۀ ما ،واژههای داستانّ ،
سارنام و ندنام و غیره ،اغ

قصت و داستتان درگ شتت «قواعتد و
ب یتک معنتا آمتده است.؛ چراکت ّ

سنّ.های خاصّ خود را داشت اس .ک ربطی ب شیوههای رماننویسی غربی نتدارد و ادب آن دوره هتم
در ف دان اینگون انواع جدید منسوب ب ف ر ننیشود » (زرّینکوب)16 :1075 ،

ادبیّات داستانی ی

از یدای

خط 11/

اهمّيّت ادبيّات داستاني:
انسان داستان را خ

کرد تا ب کنجکتاویهتای ختودش استخی داده باشتد و بت وستی ۀ آن کنبودهتا و

ن صانهای خود را بپوشاند و ناتوانیها و ع دهها ی

را در ی ه وانان و قهرمانتان آن نهتان کنتد آلتن

منت د فرانسوی میگوید« :هر انسانی دو جنب دارد؛ جنب ای مناس تاریخ اس .و جنبتۀ دیگترش مناست
با ادبیّات داستانی آنچ در آدمی مشهود و قابت رؤی .است ،.در ق نترو تتاریخ جتای متیگیترد و آنچت
شامت اتساسات و خواه های ناب ،یعنی رؤیاها ،خوشیها ،شادیها و غمها میشود ،یکی از وظای
عندۀ ادبیّات داستانی اس( » .زرافا )3 :1063 ،ب روشهای گوناگونی میتتوان هویّت .تتاریخی م ّ.هتا
را شناخ.؛ نخس .از طری ادبیّات داستانی و دیگر از طری گخارشهای جهانگردان؛ زیرا رمان نویستان
و جهانگردان جنب های نهان و آشکار جامع را تبیین کرده و آشکار میسازند
ادبيّات شفاهي:
زمان یدای

فرهنگ و تندّن ایرانی را ننیتوان ب درستی مشتخّ

کترد؛ مگتر آن را بتا فرهنتگهتای

دیگر (هند و ارو ایی) م ایس کرد و سنجید؛ آنگاه شاید بتوان زمتان یتدای

آن را تخنتین زد دربتارۀ

زمانی ک آریاییان از سرزمین خود ب ایران مهاجرت کردند و ماندگار شدند و فرهنتگ و تنتدّن ایرانتی
را بنیاد نهادند ،هیچگون سند نوشتاریای در دس .نیس« .در گ شتتۀ بستیار دور اقتوامی کت اکنتون در
ارو ا و ایران و هند زندگی می کنند ،هن ب یک گروه از قبایت تع ّ داشتند کت اکنتون آنهتا را هنتد و
ارو اییان ( )Indo - Europe/eneمینامند اینان ک در شنال قا از و شرق دریتای ختخر متیزیستتند ،بت
تدریج شاخ شاخ شدند و م ّ.های خاصّی را تشتکیت دادنتد » (هین تخ )11 :1065 ،آریاییتان بخشتی از
این مجنوع اقوام بودند ک ب سوی سرزمینهای شرقی ایتران کنتونی  -کت در زبتان اوستتایی ائیتران و
یج ( )Airyanavaedjahیا ایرانویچ نامیده میشود  -مهاجرت میکنند و ابتدا در نواتی سغد و مرو و
ب خ و خراسان بخرگ ساکن میشوند و سپس در مناط ی چون ری و آشربایجتان و مازنتدران و گتیالن و
خوزستان و کرمان و فارس و سیستان راکنده میگردند تا سرانجام ایران بخرگ عهد باستان را ب وجتود
میآورند (مسکوب.)10 :1071 ،
ایرانیان آریایی نیخ چون دیگر اقوام (مردم سرزمین هند) تا روزگارانی ی

از مهاجرتشتان بتا ختط و

نوشتتن آشتنایی نداشتتند و رختدادهای ه توانی ،افستان ها و روایت.هتای ادبتی ختود را تنهتا بت تافظت
میسپردند «ادبیّات در آغاز ریخ .شااهی داشت است .و بیگنتان ایرانیتان باستتان تصتنی هتای م ّتی،
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یعنی افسان های ه وانی ،اسطورهها و نوشتارهای هناننتد اینهتا را داشتتند » (ریپکتا )75 :1030 ،آرتاری
چون :تران ها ،سخنان تکینان  ،مثتها ،چیستانها و قصّ ها کت روای.هتایی شتااهی بودنتد ،و از ایگتاه
مردمی برخوردار بودند؛ هرگخ نوشت نشدند و سین ب سین از نس ی ب نس ی دیگتر ستپرده متیشتدند «در
جریان این جاب جایی و با گ ش .سدهها ارهای از روای.ها از میان رفت انتد و تارهای نیتخ دگرگتون یتا
کامت شدهاند » (ریپکا )75 :1030 ،اگر بخشی از این آرار ب روزگار متا رستیده است ،.تاصتت توجّت و
شوق و عالقۀ عامّۀ مردم ب تا این میراث باستانی بوده اس.
در ایران باستان مردان و زنان قصّ گتو و داستتان ردازی در دربارهتا و در میتان متردم کوچت و بتازار
بودند ک در طیّ قرنها داستانسرایی کردهاند و قهرمانان داستانها را بتا ماجراهتایی عجیت
خیالانگیخ درگیر ساخت اند و موج

تنوّع و اختالف در صورتهای مخت

و غریت

روایات آنهتا شتدهانتد

و
( )1

از این جن میتوان ب مجنوع قصّ های ه وانی رستم در زبان ه وی – ک یک متتن مستت تّ تناستی
بوده اس( .زرّینکوب - )76 :1075 ،اشتاره کترد داستتانهتای مربتوط بت رستتم و ه توانیهتای او بتا
روای .و ماجراهای مخت ای شکر شده اس .این روایات در طیّ زمان و گ شت .روزگتاران شتکتهتای
گوناگونی ب خود گرفت اند و تنتوّع بستیار یافت انتد؛ امّتا فردوستی افستان ها را بتا روایت .تتاریخ باستتانی
منخوج کرده و تناس و داستان را چنان درهمآمیخت اس .ک گویی ایتن دو از ازل بتاهم بودهانتد و در
این میان راویان ن
ادبیّات شااهی ی

برجست ای در انت ال ادبیّات شااهی داشت اند
از اسالم را قصّ گویان و ن ّاالن تات کتردهانتد «آنهتا از تافظت ای نیرومنتد و

بیانی شیوا برخوردار بودند و ب یاری تصویرهای زبانی و ترک .صورت و دست.ها ،مخاطبتان را شتیات
میکردند در ایران کهن ب این افراد گوسان متیگاتنتد » (بتویس و فتارمر )01 :1063 ،واژۀ گوستان از
زبان ارتی گرفت شده اس .فردوسی در شاهنام  ،شاعران و قصّ گویان دورهگرد را لوری مینامد( :)0
از آن لوریتتتان برگتتتخین ده هتتتخار
ب ت ایتتران فرستتت

ک ت رامشتتگری

چو لتوری بیامتد بت درگتاه شتاه

نتتر و متتاده بتتر زختتم بتتربط ستتوار
کنتتد تتی

هتتر کهتتتری بهتتتری

بارمتتتتتتود تتتتتتتا برگشتتتتتتادند راه
(فردوسی)151 :1075 ،

در مجن التّواریخ از آنان ب نام گوسان یاد شده اس( .مینّدی و قایینی )17 :1031 ،اینان شتاعران
و موسی یدانان دورهگردی بودند ک داستانها را خصوصاً ب شعر ن ت میکردند برختی بتر ایتن باورنتد

ادبیّات داستانی ی

از یدای

خط 10/

ک این نتوع داستتانگویی (هنتراه بتا موستی ی) در دوران اشتکانی ( 153ق م  116 -ق م) رواج داشتت
اس .و گوسانها داستانهای منظتوم قهرمتانی را بتا آهنتگ و هنتراه نغنتۀ ستاز ختوی

میخواندهانتد؛

چیخی شبی ب عاشی های امروزی (میجوب)1331 :1031 ،
قصت ها را نستت بت نستت تتا
گوسانها تافظان و ناقالن داستانهای م ّی ایتران بودهانتد و داستتانها و ّ
ساسانیان منت ت کردهاند (بویس و فارمر )61-17 :1063 ،از این گاتار چنین برمیآید ک ارتیها ن ت
مهنّی در اسداری از سنّ.ها و تا داستانهای م ّی ایران بر عهده داشت اند هنین داستتانها بعتدها در
خداینام و هنچنین در شاهنام منعکس میشوند؛ داستتانهتایی چتون :ویتس و رامتین و بیتژن و منیتژه
(خال ی مط )133-171 :1063 ،
از آنجا ک داستان ردازی در ایران زمین ای گسترده و ساب ای دور و دراز داشت اس ،.بدیهی است.
قصت گتو،
ک تعداد راویان نیخ از شنار بیرون بودهانتد؛ و وجتود ضتربالنثت «القاصّلالیحاُلالقاصّّ :
قصت گتتو را دوست .نتتدارد » ایتتن متدّعا را تثییتتد متیکنتتد (شنیستتا )131 :1070 ،اغ ت
ّ

ایتتن راویتتان و

قصّ گویان از میان تودۀ عظیم و بینام و نشان مردم برخاست اند
«ن ّالی و داستانگویی در ایران هنتان ن ت

ادب ننایشتی را در یونتان باستتان و ارو تا داشتت است.

قصت
طب ای ب نتام داستتانگتخاران در کوچت و بتازار متردم را بت دور ختود جنت کترده و بترای آنتان ّ
متتیگاتنتتد » (شنیستتا )130 :1070 ،از قصّت گویتتان و گوستتانان مشتتهور متتیتتتوان بت «بهتتروز در دربتتار
خسرو رویخ ،شاج سر خراسانی (ماخ یر خراسان) از هری ،در م دّمتۀ شتاهنام ابومنصتوری ،یتخدان داد
ستتر شتتا ور از سیستتتان و آزاد ستترو سیستتتانی از اهتتالی متترو ،در شتتاهنامۀ فردوستتی و هنچنتتین متتاهوی
خورشید سر بهرام از نیشابور و شاشان سر برزین از طوس» (رزمجو )71 :1031 ،اشاره کرد
یکتتتی تیتتتتر بُتتتد مرزبتتتان هتتتری

ستنتدیتتتتده و دیتتتده از هتتتتر دری

جهاندیتتتده و نتتتام او بتتتود متتتاخ

سخندان و با برگ و با بُرز و شتاخ
(فردوسی)016 :1075 ،

ایتتتا متتتترد فتتتترزان و تتیتتتتخ ویتتتر

ز شاهوی یتر ایتن ستخن یتاد گیتر
(هنان)117 :

یکتتی یتتر بُتتتد نتتام

آزاد ستتترو

کت با اتتنتد ستهت بتودی ب متترو
(هنان)011 :
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عالوه بر این افراد ک نامشان در م دّمۀ شاهنامۀ ابومنصوری و شاهنامۀ فردوستی آمتده است ،.ابورییتان
بیرونی نیخ نام چند راوی را  -کت از روایاتشتان بهتره جستت است - .آورده است.؛ از آن جن انتد« :آشر
خورمهندس ،ابوسعید اتند السّنجری النهندس ،ابوالارج اتند بن خ

الخّنجانی » (ابورییتان بیرونتی،

 11 :1060و )10
بیشک گوسانها میراث دار مجنوعت ستنّ.ها و هنرهتایی شتدند کت در ابتتدا بت عنتوان وظیات ای
عنومی ت ّی میشد؛ ولی رفت رفت در اختیتار افترادی ختاص از طب ت ای ختاص قترار گرفت .موبتدان و
ده انان دو گروه و طب ای از جامع بودند ک خود را تاف و روای داستانهای م ّی و روایتات گ شتتۀ
ایران باستان میدانستند و در تا آن تالش فراوان کردهاند
بتتود متترد را دستتتتتگیر

چنتتین گاتت .داننتتده ده تتان یتتر

کتت دانتتت

ز گتاتتتتار ده تتان یتتتکی داستتتتتان

بتپتیتونتتتتدم از گتاتتتتتتۀ بتاستتتتتان

ز مؤبتتد بتتر اینگون ت برداشتت .یتتاد

کتتت رستتتتم یکتتتی روز از بامتتتداد

(فردوسی)111 :1075 ،

(هنان)173 :
افسان ها ،اساطیر ،تناس های م ّی و داستانها و قصّ ها ب تعبیر فردوسی « راکنده در دست .هتر موبتدی»
قرار داشت اس .و «از او بهرهای برده هر بخردی(  »)1هنۀ ایتن داستتانهتای راکنتده بت هنّت .موبتدان و
ده انان ایراندوس .و عالق مند ب تاریخ و فرهنگ ایران باستان و سرگ ش .ه وانتان و شتاهان کشتور
خوی

از گخند توادث روزگار مصون مانده اس« .گروهی از ژوهشگران بر ایتن باورنتد کت در ایتن

دوره افسان های کهن ب دس .هنین خنیتاگران گتردآوری شتده و بت شتکت نوشتتاری درآمتده است» .
(مری بویس ،فارمر)01 :1063 ،
دوران ایران باستان از هخارۀ اوّل ی

از میالد شروع میشود و در ستال  001م (ستال قتتت داریتوش

سوّم هخامنشی) ایان می یرد در این دوره از زبان اوستایی و فارسی باشد ،ارر مکتوب بت جتای مانتده
اس( .ابوال اسنی )7 :1030 ،برای نوشتن کتاب دینی از زبان اوستتایی و بترای نوشتتن کتیبت ها از زبتان
فارسی باستان استااده میکردند در این دوره خط و نوشتن ،مخت

ب متون دینی و یا نام های شتاهان و

در خدم .دربار و در انیصار درباریتان بتوده است.؛ از ایتن رو متتون مستت ّی در متورد داستتان وجتود
ندارد س از دورۀ باستانی وارد دورۀ دیگری ب نام ایتران میانت متیشتویم زبتان فارستی میانت ( ه توی
اشکانی و ه وس ساسانی) دنبالۀ زبانهای ایرانی باستان بوده اس.

ادبیّات داستانی ی

از یدای

خط 15/

هنگامیک اقوام و مهاجران آریایی ب ایران کنونی مهاجرت متیکننتد ،میتان آنهتا و ستاکنان بتومی
جنگها و درگیریهایی رخ میدهتد شترح ایتن جنگهتا و لشکرکشتیها ،زمین ستاز تناستۀ م ّتی متا
میشود این اقوام آریایی داستانها و روای.ها و اساطیری از نیاکان خود  -کت بتا آریتاییهتای هنتد در
یکجا زندگی میکردند  -هنراه آوردند این داستانها و اساطیر ب مرور زمان دچار تغییراتی شتد؛ «متثالً
فریدون ک در اوستتا ( )thraetaonaاست .و جتخ اوّل استم او هنتان واژه است .کت امتروز در انگ یستی
( ،threeس ) ت اّ میشود و در اساطیر هنتد و ایرانتی یتک اژدهتای ست ستر است ،.امّتا در هنتان ازمنتۀ
قدینی هنگامیک تناس م ّی ایران شکت متیگرفت .و از تناست هتای اقتوام هنتدی جتدا متیشتد ،بت
صورت ادشاهی درآمد ک ب جای س سر ،س سر دارد هنین اژدهاس .ک بر اژدهای دیگری بت نتام
ضیّاف (اژیدهاف) یروز میشود » (شنیسا )13 :1070 ،مشترکات نژادی و فرهنگی میان ایران و هنتد
باعث مبادلۀ فرهنگی این دو قوم شده اس.؛ در زمان انوشیروان این مبادلۀ فرهنگی جدّیتر بوده اس.
تناسۀ م ّی ایران ک از روزگار مهاجرت قوم آریایی آغاز شده اس.؛ بتا آمیختت شتدن بت روایتات
م هبی غنیتر میشود و با افتخای

عناصتر جدیتد (تتوادث اجتنتاعی و دینتی) راه تکامتت و توستع را

می یناید قرنها گ ش .تا روایات و داستانهای م ّی تناسی (کتبی و شااهی) ب تدّ اعتالی کنتال و
وسع .خود رسید
دربارۀ سیر توسع و تکامت اساطیر گات اند« :در هنتین ایّتام و در عتین آنکت روایتات مت هبی و م ّتی
قدیم میان ع نای دین در راه تکامت ،سیر میکرد ،روایات م ّی و تناسی در میان مردم نیخ طری کنتال
می ینوده اس .در اینجا کار روّات دینی را ناقالن میکردهاند و ب یاری ایشان روایات م ّتی و تناستی
ایران روز ب روز وسی تر میشده و سین ب سین و دهان بت دهتان متیگشتت و چنانکت هنیشت و هنت جا
رسم اس ،.هنگام هنین ن تها و گردشها چیخهایی بتر آن روایتات افتخوده متیشتده است .و قصت
روایات تازهای در باب ه وانان بخرگ قدیم کت اغ ت

و

از معاصتران اشتکانیان بودهانتد؛ ماننتد گتودرز،

گیو ،فرود ،زرسپ و  ،ب وجود میآمده و عناصر جدیدی ب تاریخ داستتان ایتران راه متییافتت است.؛
مانند ان سام منالک فریدون میان س سر » (صاا)13-13 :1071 ،
یکی از مشکالت اساسی دربارۀ مسائت فرهنگی و ادبتی در ایتران تی

از استالم ،ف تدان یتا نتابودی

مناب مربوط ب آن دوران اس .و جخ نوشت های تاریخنویسان یونتانی و مست نان و کتیبت های بازمانتده از
آن دوران ،چیتخی بترای بررستتی در ایتن متتورد در دست .نیست .ایتتن مستثل در زمینتۀ ادبیّتات داستتتانی
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بغرنجتر اس.؛ زیرا سنّ .شااهی روای .داستان ،با توجّ ب تغییرات فرهنگی و مت هبی و سیاستی م تارن
ورود اسالم ب ایران ت ریباً از بین رفت اس .و در جس.وجوی سرچشتن های داستتان کالستیک فارستی
ب ناچار می ّ ب تدس و گنان متوسّت میشود (عسگری تسنک و)13 :1036 ،
از دورۀ مادها هیچ نوشت ای ب یکی از زبانهای ایرانی برجای ننانتده است.؛ امّتا مورّختان یونتانی بت
داستتتانها و قصّ ت ها و اشتتعار ایتتن دوره اشتتاراتی کردهانتتد تاض ت ی ب ت ن تتت از آرنئتتوس ()Athenaeus

متتینویستتد« :خنیتتاگران ب ت هنگتتام آوازختتوانی ،از دالوریهتتای کتتوروش و یکتتار او بتتا آستتتیاگس

( )5

ی گتتویی متتیکردنتتد » (تاضتت ی )17 :1073 ،در ادبیّتتات ایتتن دوره ،داستتتانهتتایی از دالوریهتتا و
جنگهای کوروش راه یافت بود تا جایی ک گخناون(  )6مینویستد« :ایرانیتان در داستتانها و سترودهای
خود زیباییها و خوبیهای این ادشاه را بازگو میکنند نام کوروش ورد زبان اهالی ماد بود؛ هرکستی
در گاتار خوی

او را متیستتود و متردم در سترودها و تصتنی ها بتر او آفترین متیگاتنتد » (گخناتون،

 1 :1033و )03
داستانهای تناسی جال

توجّهی از این دوره روای .شده اس.؛ از جن ۀ آنها میتتوان بت داستتان

ستریانگایوس ( )Stryangaiosک دل ب شهبانوی سکاها (زرینینا) ( )Zarinainaمتیستپارد و یتا داستتان
عاش ان دیگر ب نام زریادرس(  )7و اُداتیس(  )Odatis( )3اشاره کترد متری بتویس ،ریشتۀ ایتن داستتان را
مادی میداند و معت د اس .ک این داستان با آیین رست

خدای عش (اتتنتاالً آناهیتتا) ارتبتاط داشتت

اس .و بعدها ب شکتهای گوناگون در ت ۀ داستانهای کیتانی قترار گرفتت و در شتاهنامۀ فردوستی بت
صورت داستان گشتاس

و کتایون رتوافکن شتده است( .گ تخاری و نتاظنیراد 16 :1033 ،و تاضت ی،

 )13 :1073خالصۀ داستان زریادرس و اداتیس چنین اس :.با ازدواج آفرودی .و آدونیس ،هیستاستپس
(گشتاستپ  )hystaspesو بترادر کتتوچک

زریتادرس بت دنیتتا متیآینتد هیستاستتپس فرمتانروای متتاد و

سرزمین ساالی آن و زریادرس تکنران نواتی ع یای دروازههای خخر تتا تنتائیس ( )tanaisمتیشتود
در آن سوی سرزمین تنائیس ،مراریها ( )Marathiزندگی میکردند ک فرمانروای آنها مردی اُمتارتس
( )Omartesنام داش .اُمارتس دختر زیبتایی داشت .بت نتام اُداتتیس اُداتتیس ،زریتادرس را در ختواب
میبیند و دلبستۀ او میشود و زریادرس هم در خواب شیات و ماتون اُداتیس میشتود و تتالش متیکنتد
تا او را ب دس .آورد؛ امّا درش (اُمارتس) مان او میشود س از مدّتی امارتس جشن ازدواجتی بتر تا
می کند و بخرگان ،خویشتان و نخدیکتان و اشتراف دربتار را دعتوت میکنتد و در آن جشتن از دختترش

ادبیّات داستانی ی

از یدای

خط 17/

توستط دختتر
میخواهد ک جامی شراب ب کسی بدهد ک مایت ب ازدواج با اوس .زریادرس ک قتبالً ّ
از ماجرای جشن آگاهی یافت اس ،.با لباس ستکایی و ناشتناس در تتاالر جشتن تضتور دارد و اُداتتیس
جام او را ر از شراب میکند (تاض ی)13-13 :1073 ،
سنگنوشت هایی ک از دوران هخامنشیان ب یادگار مانده اس ،.مشتنت بتر فرمتانهتای شتاهی است.
ک ب خطّ ارسی باستان نوشت شدهاند؛ امّا زبان دیتوانی و نامت نگاری ایتن دوره آرامتی بتوده است .در
مصر تعدادی نام ب زبان آرامی بر روی چرم  -مربوط ب سدۀ نجم ی

از میالد  -ب دست .آمتده کت

ب نام «ارشام و شهربان» (= ساتراب مصر) اس( .تاض ی )13 :1073
عالوه بر کتیب ها ک مطال آنها مربوط ب تکوم .و سیاس .اس ،.از سخنان نویستندگانی یونتانی
چنان برمیآید ک در فارسی باستان ادبیّات تناسی ب صورت شااهی وجود داشتت است« .مجنوعت ای
از روایات تناسی هنانند خداینامت ه توی یتا شتاهنام  ،اتتنتاالً بت صتورت شتااهی و بتا گونت هتای
مخت

 ،وجود داشت اس .ک نویسندگان یونانی از آنها استااده کردهاند روایات مربتوط بت کتوروش

ک هرودت آنها را ن ت کرده ،مانند این داستان ک شاه را سگی در کودکی رورده بود ،اتتناالً متع ّت
ب این ت

روایات بوده اس( » .تاض ی)03 :1073 ،

ب هر روی شباه.های فراوانی میتان داستتانهتای مربتوط بت کتودکی کتوروش بتا جخئیتات دیگتر
داستانهای ایرانی وجود دارد؛ از آن جن اند« :داستان خوابی ک تتاکنی از برافتتادن س ست ای و روی
کار آمدن س س ۀ دیگر دیده اس( .داستان ضیّاف ،افراسیاب ،اردشتیر)؛ دستتور کشتتن کتودف نتوزاد
ک ب اجترا درننیآیتد (داستتان کیخسترو)؛ ستر راه یتا بتر آب نهتادن کتودف( ،داستتان کی بتاد ،دارا)؛
رورش کودف در میتان شتبانان یتا مردمتانی از ایتن قبیتت (داستتان فریتدون ،کیخسترو ،دارا ،اردشتیر)؛
توستط تیتوان (داستتان فریتدون ،زال) و ظهتور آرتار بخرگتی و هوشتنندی کتودف در
دایگی کودف ّ
هنگام بازی و ورزش (داستان کیخسرو و اردشیر و شا ور) » (تاض ی)03 :1073 ،
از دورۀ هخامنشیان هیچ ننون ای از ادبیّات داستتانی کت بت ختط و زبتان ایتن دوره باشتد ،در دست.
نیس.؛ امّا مطالعۀ تاریخ شاهانی مانند کوروش ،داریوش ،کنبوجی و خشتایار شتاه بتا هنتۀ تیری هتا و
کاستیها میتواند ما را با داستانهای نانوشت ای آشتنا کنتد از آنجتا کت بستیاری از مطالت تتاریخی در
هال ای از ابهام فرورفت اس ،.میتوان ب آنها تاریخ داستانی گا.؛ چراک بنمایۀ آنهتا داستتان است.؛
از آن جن اند  :داستان آمی تیس مادر کنبوجی  ،داستان گاو آ یس ،داستان انتت آ ،داستتان گئومتات و
داستان استر و مردخای

()13
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داستانهای دیگری نیخ از دوران هخامنشتیان بتر جتای مانتده است .کت آنهتا را از زبتان «کتخیتاس»
اینگون ن ت کردهاند« :افسان های کوروش و داستانهتای بردیتای دروغتین ،از داستتانهتای تناستی و
افسان های رایج میان مردم گرفت شدهاند » (کریستین سن )33 :1053 ،هنچنتین داستتان تی تۀ فداکارانتۀ
زو یروس نیخ از روایات تناسی هخامنشیان بوده اس« .داستان شبی ب این داستتان در روایت .خشتنوار،
شاه هیاط ت و یروزشتاه ساستانی دیتده میشتود » (نولدکت  )130 :1053 ،خالصتۀ داستتان چنتین است:.
زو یروس از درباریان داریوش اس.؛ وی داوط بان گوش و بینی خود را میبرد؛ موی خود را متیتراشتد
و تن خود را با تازیان مجروح میکند؛ گویی ک مجتازات شتده است .ستپس بت ستپاه دشتنن ناهنتده
میشود و س از ج

اعتناد آنها در فرص .مناس

دروازههای بابت را بر داریوش میگشاید

نتيجهگيري:
ادبیّات داستانی امروزه ب عنوان یک ژانر و نوع ادبی ارو ایی شناخت میشتود؛ امّتا بترخالف ایتن ع یتده
ک در اشهان عنومی جایگیر شده اس .و برخی از متخصّصان آن را نیخ یرفت اند ،داستتان از دیربتاز در
زندگی مردم جا داشت اس .و مردم از آغاز ،دردها و دغدغ هتای ختود را در قالت آن بیتان کتردهانتد
جس.وجویی در مناب کهن این نکت را ب ما نشان میدهد ک تتّی ی

از یدا شتدن ختط و بت وجتود

آمدن کتاب ،.داستان در زندگی مردم وجود داشت اس .با این وجود میتوان برای اینک بین داستتان بت
معنای نوین و ارو ایی آن و آنچ در ادبیّات کهن آمده اس ،.فرقی نهاد ،میتوان داستتانهایی را کت در
قصت معرّفتی کترد و آنچت از ادبیّتات
دورههای کهن در ادبیّات م ت متندّن وجتود داشتت است ،.بتا نتام ّ
ارو ایی گرفت شده اس ،.داستان نامید؛ ب هنین دلیت میتوان م ت متندّن شرقی از جن ت ایتران را یکتی
از سرآمدان و سردمداران ادبیّات داستانی دنیا ب تساب آورد
پينوشتها:
( )1در گ شت های دور ،شعر نیخ ب صورت روایتی آن معنول بود؛ ای یاد و ادیس ارر هومر در اصت بت شتعر روایتتی بتود
شاهنام نیخ ب شعر روایتی اس( .ر ف :میرصادقی)111 :1030 ،
( « )0مردم در روند زندگی خود و با اتساس نیاز خود ب گون های متااوت در شکت و ساختار قصّ ها و دیگر متون قدینی
دخت و تصرف میکنند و آنها را با خواست ها ،آرزوها و نیازهای خود تطبی میدهند؛ ب هنتین دلیتت است .کت از یتک
قصّ چند روای .و گاه روای.های باهم متناقض وجود دارد » (یوسای)61 :1037 ،
( )1در شاهنام  ،در داستان بهرام گور ،افسانۀ زیبا و رارزشی دربارۀ شاعران دورهگرد آمده اس.
( )5
راکنتتتتده در دستتتت .هرموبتتتتدی

از او بهتتترهای بتتترده هتتتر بختتتردی
(فردوسی ،1075 ،ج )11 :1

ادبیّات داستانی ی

خط 13/

از یدای

( )6آژ دهاف ،آستیاگس ،آستیاگ ( ،)Astyagesآخرین ادشاه ماد اس .این س س ب دس .کوروش دوّم (= بخرگ)
بنیانگ ار شاهنشاهی هخامنشی در  553پ م من رض گردید
( )7تاریخنگار و سردار یونانی .kenzenofon / Kxenophon
( )3وی را با زریر برادر کوچک گشتاس

یکی دانست اند Zariadres

( )3یکی از زیباترین زنان آسیا ب شنار میرفت اس.؛ ب طوری ک بیشتر اشراف و بخرگان ،نام دختران خوی

را اداتیس

مینهادند
( )13برای مطالعۀ این داستانها ب وزیری ،1033 ،ص
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