
  

  

  

  

  

  سيستاني) قصه(آسوكه 

  

  مزار گلستانه

  

  

  مقدمه

محلي آنها را مورد  اي، بايد فرهنگ عامه يا فولكلور قبيله، ايل و طايفه، براي شناخت مردم، هر قوم
ها  هاي مذهبي و ملي، عقايد و عادات، قصه يين جشنآ و ها  آداب و سنتةمطالع. بررسي قرار داد

هنر و روحيات ،  ذوق، افكار،را به احوال هاي آنها ما  و اشعار و الالييها ها، امثال و ترانه و افسانه
الي فرهنگ مردم، به بسياري از نكات دقيق ادبي، اخالقي،  ه در الب ماسازد و آن مردم آشنا مي

 و رسوم و تخيالت و نوع بداآ زمان و طرز زندگي و  و احوالاعضاجتماعي و انتقادي و او
 .شويم ميهاي آنها آگاه  انديشه
 گرانقدر فولكلور ملي نيز از همين افكار و آثار و الهامات ةفرهنگ عامه ايراني يا گنجين  

بهايي از اثرات  سوادترين افراد سرچشمه گرفته و ذخاير گران  بيةروحي است كه از ذوق و انديش
اين بعضي از . فكري و اخالق ملي و شاهكارهاي هنري و ادبي مردم ما را تشكيل داده است

 سياحان و پژوهشگران از كشورمان صادر شده و به ةوسيل ها به ها و ترانه المثل ها، ضرب افسانه
اي از تمام  سفانه تاكنون مجموعهأي مختلف ملل جهان ترجمه شده و انتشار يافته است، متها زبان

 نيافته است، تدوين... فولكلور ايراني رايج ميان هموطنان فارس، ترك، تركمن، سيستاني، بلوچ و 
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 نشريه يا كتابي منتقل شده است، بهبلكه گاهي قسمتي از فولكلور يك طايفه و يا مردم يك منطقه 
، ها ها و سرگذشت افسانه . نبوده است كافيمندان و محققان همين نياز عالقأ تبرايوجه  هيچ  كه به

 در گوش سپردن به آنها اند و دست آمده اغلب منشاء شفاهي و رايي داشته هاي به خبر يا گزارش
، ها  آن نقلاپيداست كه ما تنها ب .كرده است ي دراز اقوام ايراني را كوتاه ميها  شبقرون متمادي

  .روييم هاند، روب كه شكل كتبي يافته
 مجاز هستيم در متون عربي اًبريم، طبع هاي ادبيات ايران و اسالم نام مي هنگامي كه از قصه  

هاي  ي حكومت اسالمي، قصهها  كه در سرزمينآنجازيرا از .  بنگريمترجمه شده به فارسي نيز
 عربي طي چند قرن تنها زبان رسمي و ادبي روزگار طور زبان همين آميخته، و  هم اقوام گوناگون به

تر اينكه   مهمة نكت.استهاي ملل گوناگون به عربي تحرير شده  بوده است، بخش بزرگي از قصه
ي قبل از اسالم ايران را كه اصلشان از بين رفته، و ها  و احاديث و داستان اخباريدر موارد بسيار

  .يابيم رسي دري برگشته، در متون عربي مياآن به ف هايي از تنها پاره
 به عربي نوشته  متني رااي كه ينكه آيا نويسندها اسالمي، تفكيك ةحداقل در قرون اولي  
 تحرير ةلي يا خبري مربوط به ايران را به رشتتباري نق  عربةتبار است، يا نويسند ايراني
  .ي ما اثرگذار نخواهد بودجستجوآورد، در طرح  درمي
نگريم در نگاه اول كتاب هزار و يك شب   ميها وقتي به سرگذشت تاريخي اين نوع داستان  

ين اي شرق را به مردم مغرب زم انگيز و افسانه يك شب كه تصوير خيال و هزار .آيد به يادمان مي
 هزار و ةشهرت يا جاذب. اي بر چندين قرن ادبيات داستاني اروپا داشته است  گستردهتأثيرارائه داده 
 متون ة اهتمام به ترجم باعث شدخصوص پس از تسلط تركان عثماني بر شرق اروپا، يك شب، به
يسي زير نفوذ نو اي داستان تدريج گونه ها در آن قاره گسترش بيشتري يابد و به ويژه قصه شرقي، به
گويي هم امروز نيز برخي از انواع رايج  .يك شب در مغرب زمين پديد آيد و ادبيات هزار
هاي ايران و اسالم را از خود  خصوص قصه هاي شرقي به نويسي غرب پرتويي از قصه داستان
ستري ناميده مي توانيم با اطمينان مدعي شويم كه بخشي از آن نوع ادبي كه  آيا ميمثالً .تاباند بازمي
ت اسرارآميزي كه مردم خاور اه حكايلهاي شرقي نيست؟ آن سلس  از قصهگرفته شود الهام مي

هاي  برد، يكي از اركان قصه داد، و به رويا فرو مي آلود سير مي  در جهاني وهمها زمين را طي نسل
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ه و به سهم  شداضافهدانيم به روياها و توهم مشابه مردم مغرب زمين  شرقي است كه مسلم مي
ها و   آن سرگشتگي آيا.روزگار ما اثر گذاشته است خود بر شماري از نويسندگان آن از ديرباز تا

 برخوردن به ،ها و هزارتوها  در نقبجستجو ، و درياهاها ت در بيابانا حكاياني پهلوانها شدن گم
 و جواهراتش سر راه ي گمشده در كوير يا قصرهاي مرموزي كه با دلبران و ساحران و پريانها باغ

ها و   و مهلكهها ي معمايي يا دامها شود و گرفتاري شگفت آدميان در وضعيت مسافر سبز مي
 از ميستري اي  و مخلوق مافوق طبيعي رنگ و جلوهها برخورد انسان با جانوران سخنگو يا غول

  ندارد؟
هنري آن سو نويسي غرب و معيارهاي   ما، حتي اگر با فرهنگ داستاني قديمهاي قصه  

ي پرطرفدار ادبيات داستاني جهان است تداعي ها بررسي شود، دو وجه عمده را كه از گرايش
الحيوانات شرقي بر  همچنان كه نفوذ قصص(شده يا منتحل   نه اقتباس،كند، دو وجه اصيل مي
ه رمز و راز، كپر ةنخست ميستري، يا قص):  است مسلمهاي ملل باختري امري ها و آلگوري فابل
 و سپس گذاشتهنويسي مغرب زمين اثر   اصيل است بلكه به احتمال زياد بر ذهنيت قصهنه تنها

سمك هاي قديمي  اند، از نمونه هاي پهلواني و عياري نام نهاده آنچه كه ادبيات پيكارسك يا قصه
حسين كرد و  الوقايع بديع جديدي مثل ةهاي بالنسب  بگيريم تا نمونهنامه ابومسلم و نامه حمزه و عيار

هاي اروپايي را كه در اثر   آشنا ماجراهاي پهلوانان سرگردان قصهروشيها با   اين نمونه،شبستري
را  آنچه ما. آورد  هم معرفي شده و هم هجو گرديده به ياد ميدنكيشوت يعني سروانتسمعروف 

دار  ي و ريشه ابداع،ي پيكارسك در ادبيات ايران و اسالمها رساند كه گرايش به اين قضاوت مي
گويان يا كاتبان چندان  ها، قصه هر حال به هنگام خلق اين قصه است اين واقعيت است كه به

به موازات . اند داشته باشند توانسته اند، كه البته نمي خبري از گرايش همسان در خارج نداشته
 مبالغه، با اغلب  اين سوي دنيا درنويسي دانيم كه تاريخ ايم مي گذري كه به متون تاريخي داشته

خصوص باورهاي خرافي همراه بوده است،  مسئوليتي در تحقيق و به معيار، بي خاصه خرجي بي
 در كسوت  كه ظاهراً است  شدهيهاي پوچ و دروغين كه موجب نقل و خلق حوادث يا صحنه

، ندهست قابل اطمينان نسبتاً قديمي كه هاي به همين دليل تاريخ. شود وقايع تاريخي عرضه مي
خورند  چشم مي دي بهعدو اما در اين ميان مورخين م.دهند اقليتي را در مجموعه خود تشكيل مي
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  نيز جوهر هنري و ذهن خالق ازاي اي، ذوق و حالي ديگر، گونه  نوعي مهارت حرفهعالوه بركه 
توالي خطي اند، رويدادهاي تاريخي را با ذكر جزئياتي همراه كنند، يا در   گاه توانستهاند و داشته

اي شنيدني يا خواندني از   پيش از آنكه خبري تاريخي باشد قصه تاحوادث اغتشاشي پديد آورند
مسعودي در . نامد مياز اين گروه مسعودي مورخ شهير عرب است كه خود را بغدادي . آب درآيد
اجراهاي  مريخي، در عهد خليفه يا اميري،الي برشمردن رويدادهاي تا ه در البالذهب مروجكتاب 

  .كند نقل ميجالب ايام او را نيز 
توان گفت   كه مينگارد انگيزي مي  هيجان وبه چنان سبك عيني را ها مسعودي برخي از قصه  

 از طرفي .نويس س و گزارشگر است و هم داستانينو اين مورخ هنرمند در مواقعي هم روزنامه
 از نظر آنان  واند دانسته  يا ابالغ پيام مياي براي درج خبر  ما نثر را وسيلهياغلب نويسندگان قديم
رو  از اين. تر بوده است ها و داستان آرماني ي هنري، ازجمله خلق قصهها نظم يا شعر براي آزمون

ي حماسي يا ها گيراترين داستان. ي قديمي ايراني به نظم بيان شده استها بهترين داستان
ز نظامي و حكايت جدلي يا طنزآلود مولوي از آمياسرار عاشقانه يا ةهاي شاهنامه، قص غمنامه
  . وردهاي معتبر اين اعتقادندادست
 كه آنها را نيستكنيم، زيرا الزم   صرفنظر ميهاي باارزش منظوم نيز فعالً ما از اين سرچشمه  

  .به نثر بنويسيم
  خود بر آن ميل يا وقوفي البتهاند،  داشته شهرتنويسي  قصهدرنويسندگان قديمي بيشتر   
 كه نويسنده روزگارش الوقايع بدايع  دراند مثالً نويس بوده نويس يا خاطره اند، بعضي تاريخ داشتهن

نويسان نيز نيتشان طرح تمثيلي براي  مقامه. نمايد را با نگاه طنزآميز و سبكي زنده معرفي مي
  .بوده استهايي از اخالق و زندگي اجتماعي  ستايش يا نكوهش جنبه

 هاي  قصهة به سلسلي قديمهاي  قصهةيد طوري حركت را آغاز كنيم كه زنجيردر اين مقال با  
  . تا جا افتادن آثار صادق هدايتنو وصل شود يعني مثالً

 اگر گزارش مفصل و زيباي جنگ بغداد را در زمان امين عباسي از كتاب مسعودي مثالً  
به كسروي را از جنگ تبريز  بگذريم و گزارش مشاها مناسبت نيست كه از سر قرن خوانيم، بي مي

 بازجويي و ة يا آيا قضي؛نويسي را ببينيم و بسنجيم  گزارشةمطالعه و مقايسه نماييم و تحول شيو
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صورت داستان براي ما نقل كرده، يادآور  مون عباسي، كه مسعودي بهأ مانويان در عهد مةشكنج
 كه در كودتاي شاه شجاع ةو آيا صحن ي مشابه در دوران انگزيسيون اروپا نيست؟ها روايت
آيا نوع  هاي كوتاه همينگوي جوان نيست؟  نقل شده، يادآور برخي از قصهالسعدين مطلع
شود، آيا در امتداد يا  نويسي عبداهللا مستوفي كه در تواريخ تخصصي ما به آن توجهي نمي داستان

 رنگ و بوي  از مرگ عباس ميرزاتاريخ عضدي ةگزارش نويسند زاده نيست؟ مقارن سبك جمال
  ؟شناساند زمانش را به ما مي

از وقتي انسان پا به اين جهان پهناور گذاشت، . قصه، تاريخي به قدمت تاريخ انسان دارد  
قصه با انسان زاده شد، رشد كرد، بزرگ شد، گسترش يافت و از شكل ساده . قصه هم متولد شد

 سرنوشت قصه با سرنوشت انسان .ي امروز رسيدها ناي داستانغو ابتدايي خود به پيچيدگي و 
طور كلي  به در حقيقت قصه و. انگيز شده است اي زيبا و شگفت پيوند خورده است و خود قصه

 خالق ، هنرمند بزرگ عالم.هنر، جزئي از وجود انسان و يا خود انسان و جهان پيرامون اوست
اي  رينش انسان خود قصهآف. تر خلق كرد  انسان و جهان آفرينش را به زيبايي هرچه تمام،يكتا

. هاي مختلف آمده است گونه ي آسماني بهها بسيار دلكش و شنيدني است كه در بيشتر كتاب
سرودند و   شعر ميصورت اي را به گويان عهد باستان، همان خنياگران بودند كه خود قصه قصه
سراي معروف  ه شاعر و حماس،يكي از اين خنياگران، هومر. خواندند نواختند و به آواز مي مي

خنياگران ايراني كه به . هنگ اين سرزمين داردرقصه در ايران نيز عمري به كهنسالي ف. يوناني بود
بوم نقش  و گيري و زنده نگه داشتن ادبيات شفاهي اين مرز گفتند در شكل آنها گوسان مي

راسم سوگواري خواندند و در م آفرين مي ، سرودهاي شاديها  در جشنها گوسان. سزايي داشتند به
گفتند، شاعراني   با اندكي تفاوت از نظر نوع كار در سيستان به آنها لوطي مي.كردند ي ميسراي نوحه
كار آنها بيشتر . خواندند زدند و مي گفتند و ساز مي  شعر ميهاي مختلف گرد كه به مناسبت دوره

  .مدح بزرگان و سرداران و صاحبان ثروت و جاه و مقام بود
هاي جادوگران كه تاريخ آن به  اي از قصه مجموعه. اي بسيار قديمي دارد چهقصه تاريخ  
در .  استمانده باقيرسد، از فرهنگ و تمدن مصري   سال پيش از ميالد مسيح ميچهارهزارحدود 

 سومري گيلگمش متعلق به ةافسان. ميالد مسيح وجود دارد  سال پيش ازهزارچين نوعي قصه از 
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 سال قبل از ميالد هزارهاي خود را  هومر حماسه. از ميالد مسيح است سال پيش هزاروچهارصد
هاي ازوپ به شش قرن پيش از ميالد  وجود آورده است و همچنين تاريخ آفرينش افسانه مسيح به
  .رسد مسيح مي

  
   عاميانهةقص

م صورت شفاهي يا مكتوب در ميان اقوا شود كه به هاي كهن گفته مي  عاميانه به انواع قصهةقص
هاي حسن كچل،  هاي پريان، قصه قصه. گوناگون از نسلي به نسلي ديگر منتقل شده است

  . طوطي و بازرگان در مثنوي مولويةدر ادبيات عرب و قص سفيدبرفي، سيندرال،
ها توجه به  هاي مخصوص به خود هستند، براي دريافت اين ويژگي ها، داراي ويژگي افسانه  

هاي  از ويژگي .ي، تربيتي، پرورشي آن الزم و ضروري استخصايل سازندگي، توليدي، زيست
، خصلت جمعي بودن، شفاهي بودن، تنوع بيان و انعكاس بقاياي اساطير و ها  آشكار افسانهكامالً

  .آداب و سنن گذشته است
  

  هاي عاميانه ايراني بندي قصه طبقه

 زير ترتيب بهاز نظر مضمون  ايراني را ةهاي عاميان  قصه، فولكلورشناس آلماني،زلفراولريش ما
هاي  هاي مقدسين و قصه  قصه،هاي سحر و جادو قصه، هاي حيوانات قصه :كند بندي مي طبقه
هاي مسلسل و  قصه، ها دار و لطيفه هايي خنده قصه، هاي داستان كوتاه هايي به جنبه  قصه،تاريخي
  .دار دنباله
سر برده و كمتر  خفقان به و ادسرگذشت تاريخي و فرهنگي ملت ما كه همواره در استبد  

 گذشته آنروزگار درازي بر  .انگيز است توانسته در هواي سالم آزادي نفس بكشد بسيار عبرت
ابعاد مختلف زندگي را تجربه كند و از هر تجربه، چيزي  هاي آن توانسته است است كه در لحظه
ر تجربه، متناسب با آن،  در برابر ه فرهنگي خويش بيفزايد و احياناًةبرگيرد و بر سرماي

بست تاريخي و   مستعد اين فرهنگ كه بنةزمين .العملي در خور از خويشتن نشان دهد عكس
هاي معنويت   در برخورد با سرچشمه، شناختي فرمانروايي ساساني راها اجتماعي واپسين سال
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 قصص و شماري از اسالم بارور شد و با وسعت نظري در خور اين بينش نوين، با منابع بي
 عرفان و فلسفه و ة ظهور آن، تفاسير قرآن كريم و پهنةروايات روبرو گرديد، كه بعدها عرص

  . فارسي شد زبانادبيات رنگارنگ اجتماعي
كرانگي روحي خويش را در اسالم  از اين پس ما با قومي سرو كار داريم كه هويت و بي  

ث نياكان خود، از سر ايمان پاس داشته و يرا پرشورتر از م را آنةهاي زايند بازيافته و سرچشمه
 است و مرز يافتهي نوين، هويتي تازه نيز ها گزافه نيست اگر بگوييم با تكيه بر اين ارزش

طور قطع و يقين اسطوره و روايات ايراني را از قصص و  مشخصي وجود ندارد كه بتواند به
 نيك چنان حسن تركيبي پديد آمده هاي اسالمي كامال جدا كند، در فرهنگ ايران، از بخت انديشه
 اسالمي، روايات مربوط به كيومرث و آدم، زردشت و ابراهيم، ةالمثل در برخي از كتب دور كه في

آميخته كه جدا كردن  هم  آنچنان به…جمشيد و سليمان، كيكاوس و نمرود، ذوالقرنين و اسكندر و
ان در ايران نيز اسالم و مليت همانند يكي از ديگري به آساني ميسر نيست و به قول يكي از بزرگ

 با ديگري هماهنگ ها اند كه اگر هر كدام از اين بال هم تركيب يافته دو بال كبوترند كه بسيار زيبا به
نحو احسن وجود داشته و  شود خوشبختانه اين هماهنگي به ن سلب ميآنباشند، قدرت پرواز از 

  .دارد
ها  به زباني ديگر، قهرمانان قصه. الن ابتداي قصه استاميرارسالن پايان قصه، همان اميرارس  

سرشت و عادل، و خيلي كم اتفاق  يا خوبند يا بد، يا ستمگر و بدجنس و ظالمند يا خوب و نيك
ها شكلي بسيار ساده و ابتدايي دارند و  قصه. افتد كه شخصيت آنان در طول قصه تغيير پيدا كند مي

ها نقلي و روايتي است و   ساختمان قصه. آنها خبري نيستي امروزي درها از پيچيدگي داستان
اند و باز به همين دليل  شده صورت شفاهي، سينه به سينه نقل مي ها به  آن است كه قصهدليل بهاين 

به زبان كوچه و هاي عاميانه  المثل  و لغات و ضربتها، پر از اصطالحا است كه زبان بيشتر قصه
 گويان ايراني وقاص آمد و به قصه حساب مي در ايران يك شغل بهگويي  قصه. استبازار نزديك 

و اما راويان اخبار و ناقالن آثار « :شوند چنين آغاز مياينهاي ملي و ايراني  قصه برخي از .گفتند مي
 افراسياب پادشاه توران زمين، اند كه مثالً گفتار، چنين روايت كرده و طوطيان شكرشكن شيرين

  .»دليران جنگي گرد آورده و آماده جنگ با ايرانيان شدشمار از  سپاهي بي
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يكي بود يكي ، دختر دانا«: كند  مي چنين آغاز،محمد ميركياني ،هاي شب چله  قصهةنويسند  
 و اما راويان دانا و ناقالن ، خداست بگويد يا خدا ة غير از خدا هيچ كس نبود، هركس بند،نبود

طور به   كالم را اينة دشت سخن با همت تمام، گردونسواران گويان كهن و چابك توانا و قصه
 و ...كرد   حكيمي زندگي مي...يش و در روزگاران قديم  پها  سال...: اند كه چرخش درآورده

ي سال با خوبي و خوشي توي اين دنيا زندگي ها آيد و آنها سال دختر دانا به ازدواج حكيم درمي
   .»شان به نور علم و دانش روشن استخوشا به حال آنها كه دل. كردند و پايان

 با كل ايران و از ، سيستان خصوصاً، سيستان و بلوچستانةهاي محلي منطق قصههاي  ويژگي  
 شرايط اجتماعي، تاريخ، جغرافيا، آب و تأثيرهاي ملي جدا نيست، بلكه همواره تحت  ساير قصه
نام سيستان  تاريخ ايران به .اند طور كلي شرايط اقليمي خود قرار داشته و شكل گرفته هوا و به
گيرد و هرجا كه نام ايران فراموش شود،  ها و پردازش شاهنامه از اينجا مايه مي كند، قصه افتخار مي

رسد   سيستان ميةهاي كركوي  هنگامي كه تيمور به نزديكي.به قول تيمور لنگ در اينجا ماندگارند
آيند، دو گروه  تازند به سويش مي  و سخت ميدهند تعدادي كه بر گاو سوارند و به او خبر مي

روبروي هم ايستادند و كدخداي كركويه خود را معرفي و تيمور نيز همچنين، كدخداي كركويه 
 جنگ هستيم، و ةايد آماد  پذيرايي هستيم، اگر براي جنگ آمدهةاي آماد اگر به مهماني آمده«: گفت

 اينجا سرزمين ايران است و مردم ما در سپاه اجنبي ايد تا از مردم ما سرباز تهيه كنيد، اگر آمده
در ايران و تمام خراسان كه آمدم اولين جا و اولين باري بوده «گويد   تيمور مي.»ندوش سرباز نمي

  .»شنيدم كه نام ايران را از زبان اين مردم مي
سر اميه حاضر شدند  اگر از افتخارات اسالميشان بشماريم، همين بس كه در زمان بني  

 . زنان بزرگان شهر را در مالء عام بتراشند ولي به سب ابوتراب راضي نشدندزنانشان و خصوصاً
چند شهر ايران، از ارزش سياسي و اجتماعي خاصي برخوردار بودند، كه سيستان  در سير تاريخ،

، داري، شجاعت، دينداري اي كه بايد درس مردم هر شاهزاده. در دوران ساساني از آن جمله است
 بهرام اول . را بياموزد بايد از شيرخوارگي در سيستان رشد نمايد...سلحشوري، آيين رزم و بزم و 

 از شيرخوارگي در سيستان رشد ندو بهرام دوم و بهرام سوم ساساني كه به سكانشاه معروف بود
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اي به   و سابوري يا شاهپوري يا سابورشاه اشاره،تخت شاه سابق، اند و امروز تخت عدالت كرده
 .استبهرام سوم ساساني و جايگاه استقرار او در سيستان 

چه : يي همانندها رستم به تعبيري يك معلم و استاد است كه درس: با نگاهي گذرا به تاريخ  
ها نظري و عصرها   صبحها اند، درس دهد كه عبارت از فلسفه و طبيعت و غيره و چون و چند مي
 آيين پهلواني و جوانمردي، مجلس ،تيراندازي، چوگان، كشتيسواري،  اسب: عملي هستند، همانند

  .اند نگاهداري، اندازه نگهداري، رزم و بزم و غيره
بيند، تا  ايد كه سياوش در سيستان و در خدمت رستم تعليم مي دانيد و خوانده يا شنيده مي  
 براي ساخته دهند شاگردي كه تعليم دادي و اي كه به رستم خبر مي ساخته شود، تا لحظهخود

 افراسياب توراني كشته شد و سرش بر تشت زري دست بهشدنش رنج بردي در توران زمين 
اش كه بر زمين ريخت گياه پرسياووشان روييد كه امروز گياهي است   خون لخته ازبريده و

گيرند، در   بعضي از قبايل در بهار برايش جشن مي ومقدس و دارويي، در شمال افغانستان
كنم  پا مي برايت خون سياوش به«المثلي است كه اگر چنين يا چنان نكردي  يز ضربسيستان ن
و رستم به خونخواهي شاگردي كه تعليم داده، ساخته و  ١»ٍش پوِم نُو و   تُو خُونٍه سيه     وريعني

  .» اسب كشيدةخاك توران را به توبر«قبولش داشت به توران لشگر كشيد و به قول متون قديمي 
شود، گرچه حضرت يوسف  در روايات ما تكرار مي) ع(در اين داستان ماجراي يوسف   
 اين ماجرا پهلواني در  ويي از اخالق اسالمي، مليها  درس.ه گرديد اما سياوش محكوم شدئتبر

آيا سزاي هر كسي كه به بيگانه پناه ببرد همين است؟ آيا سزاي كسي كه از پدر ببرد و . نهفته است
 پناه ببرد همين است؟ آيا كسي كه از خودي ببرد و جانب بيگانه را بگيرد، جرمش اين به دشمن

  است كه سرش را در تشت زر ببرند؟
هاي روستاهاي  كوچه  هنگام شروع بازي در كوچه و پسها مناسبت نبود كه غروب پس بي  

  :ندخواند ميرسيد كه به آواز بلند  سيستان آهنگ اين شعر به گوشمان مي
  هركه رفيِق تُركُنَه، ِبستَه كه روزَه فُور كُنَه    ه رفيٍق مايه ، بدو بدو بياييههر ك
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 تند و جلد هم بيايد و هر كس با ما ، در روز روشن بيايد.هر كس با ماست، دوست ماست  
نيست و برماست، بايستد تاريكي شب برسد، آنگاه به خيانت و همكاري با دشمن بپردازد تا 

  . تركان در اينجا معني بيگانه و غريبه دارديعنيبيند، كه ترك يا تُركُو كسي او را ن
 تا فارسي امروز باورهاي مشتركي را در ،فـُرس قديم، زبان بسياري از مناطق دري  
هاي  رساند، رودخانه  را مي... وفاق و ، بودن ريشه اند، كه يك نوع اصالت، هم گرفته هايشان پي قصه

هاي مشترك، اخالق مردم را در چند سوي مرزهاي سياسي،   مصبها و مشترك و سرچشمه
ها  ها، ديوها، مردآزماها، بزلنگي ها، غول ها، جن هاي پهلواني و مرزهاي عقيدتي و حضور پري آيين
  . همانند آنها گويا يك آبشخور دارند...و 

هاي  آريايي  يعنيعلت فقر چراگاه از شمال مغولستان به همسايگان هاي زرد به فشار هون  
ها جاي آنها را پر كردند، هنگامي كه  ، و هون كردند مهاجرت به كناريها ، و آرياييشدبعدي آغاز 
 رپرستي و جادوپرستي مغوالن ب دشمن رسيدند، افكار خرافي، »ائيريان وائج«ها به سرزمين  آريايي
امي كه به ايران امروز رسيدند و ها هنگ گذاشت، و آرياييتأثير ها نيز   آريايي آنان برها و به تبع هون

 يعني) ديو(فارس مستقر شدند، غير خود را ديو در  همدان و استخردر هاي كوه الوند  در دامنه
نما يا مردآزما   غوليعنيدانستند، چيزي كه در سيستان به آن بـُزلـَنگي  رسان مي موجود آسيب

، روزگاري كه مغوالن بر ايران ردجا اشاره ك  بايد همين.اند  نام داده ... موجودي شبيه جن ويعني
 داشتند، كه به اعتقاد ...  ماوراءالطبيعه و به و بودندپرستان و جادوپرستان شمنددند، همان شحاكم 

 بسياري از پادشاهان مغولي ،بركت فرهنگ اسالمي و ايراني از آنها دست برداشته و مسلمان شدند
خان، الجايتو، تكودار، گيخاتو   كشور قرار دادند، غازان شيعه را، مذهب رسمي حتيشيعه شدند و

  . داردها پذيري فرهنگتأثير اين حكايت از ارتباط و  واند،  از آن نمونه...و 
 سكاها از شمال افغانستان امروز به جنوب  توسطم. ق١٢٨  سالآخرين هجوم آريايي در  

 ة غربي پيمودند، تا به درياچ-ا شرقيآغاز شد تا به شهر قندهار رسيدند و از قندهار راه خود ر
زرنك رسيدند و چون درياچه از وسعت بيشتري نسبت به امروز برخوردار بود و آنها امكانات 
عبور نداشتند، تعدادي كنار درياچه ماندند و تعدادي رو به شمال رفتند و صحراهاي ري و 

  .مازندران را اشغال كردند
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نام كوك  شود كه در جواني با ديوي به تم مطرح مينام رس  بهة فرديدر اين ارتباط قص  
آورد و چهل دخت از  كند و او را از پا درمي  سيستان است نبرد ميةكوهزاد كه در كوه خواج
آزاد شدند و به  شدند،  قهقه نگهداري ميةصورت گروگان در قلع كدخدايان و بزرگان كه به

 كه رستم بعد از آيد سخن به ميان ميو سفيدي  ديازشادماني به منازلشان برگشتند، در مازندران 
اين . سازد كه دو شاخ دارد  براي خود كالهي ميشكشد و از سر  را ميآنخوان  عبور از هفت

هاي يك مردم نيست  آيا اينها قصه.  خاص خود را داردمفهوم وسخن در فرهنگ زردشتي جايگاه 
  ؟يافت شمال رفت و شاخ و برگ جديد كه نيمي در سيستان و نيمي ديگر همراه خويشاوندان به

ي عراق ها  قفقازها و بعضي از قسمت،ها ، افغانها  مردم ايران زمين، تاجيكهاي  قصهدر بين  
 فئودالي كه حتي قبل از انقالب اكتبر ة دردهاي دور خصوصاً، نمودار استي درد مشترك...و 

ا اگر فرار كنند، كسي آنها را نپذيرد و زد ت  دهقانان داغ ميةم نظام سرواژ بر گرد١٩١٧روسيه يعني 
  !يا به مزرعه بازگردانند

 ي مردم سيستان را كه بررسي كنيم اين درد مشترك يعني جنگ طبقاتةهاي عاميان تمام قصه  
پذير  گر و سلطه  جامعه به دو گروه حاكم و محكوم، ارباب و رعيت، سلطه.خورد چشم مي به

تواند در برابر دستگاه حاكم   تحت ستم، نمية فرد استثمارشد از آنجايي كه.تقسيم شده است
اش را در  سازد و قهرمان قصه هايش قهرمان مي  و در قصهپردازد ميسازي  بايستد، ناچار به قصه

كچلي است كه : ها  درنتيجه در اغلب قصه.يابد كند و آرامش و تسلي مي ها پيروز مي اين درگيري
جلي  شود، آسمان شود، گاوچراني است كه قدرتمند مي كه حاكم ميشود، چوپاني است  پادشاه مي

عنوان سنبل  شود كه بگويد آيا رستم به شود و ذهن آدمي به سويي هدايت مي است كه ثروتمند مي
 مؤثر  شخصيتيمرزدار و مقاومت سيستاني و ايراني در برابر بيگانگان يك پهلوان، پير، جوانمرد ،

  آيد؟ حساب نمي به
 طور  به در سيستان،ها ، قصهشناسي را مد نظر قرار دهيم ها با جامعه رتباط قصهاگر ا  

 درس زندگي، پهلواني، رزم و بزم، جاي نشستن، دهند كه در واقع يي ميها غيرمستقيم آموزش
نوازي، چگونگي برخورد با دوست و دشمن، انتقال غيرمستقيم تجربيات و ماجراهاي  آيين مهمان
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 و ...اند، چگونگي برخورد با بزرگان، پادشاهان، اميران، سرداران و  ز سرگذراندهتلخ و شيرين كه ا
  .اند  در منطقه ماحاصل تجربيات ساليان سال پدران

 دنيا كه باشد داراي فرهنگ خاص ةبرد، هر گوش ميسر   فئودالي بهةاي كه در دور جامعه هر  
اش را در   حفظ و برترياش را كامالً ه فئودال سعي دارد در برابر رعيت، فاصلمثالً. استخود 

  .كند رعايت و ثابت ...جاي نشستن، كالم، خوردن، پوشيدن و 
 باالتر است، يا بر تخت ...نشيند نسبت به رعيت، غالم و كنيز و  جايي كه فئودال مي  
 از سخن و كالمي كند مي رعيت برتري داشته باشد، سعي نسبت بهنشيند يا بر چند بالش كه  مي
خورد  ميشامد و آ مي پوشد كه رعيت نداشته باشد، چيزي  ميكه رعيت نتواند، لباسي  تفاده كنداس

خاني تحمل كرده  هاي خان كه رعيت نداشته باشد و سيستان و بلوچستان نيز اين درد را در دوره
ن  نيز نمود داشته و خود را نشايشها و از سر گذرانده است، و بايد گفت كه اين فرهنگ در قصه

  .دهند مي
ها نمود   پادشاه شدن در قصهوع آرزوها مانند برتري بر دشمن، تحقير دشمن، حاكم انوا  
اي  ها هستند، با اين تفاوت كه در نقطه  مردآزماها در قصه وها ها، ديوها، بزلنگي پريان، غول. دارند

گي، نوع لباس،  چگونگي زندور نوع ب همچنان يشرايط اقليم. ديگر با نام ديگري خوانده شوند
 در مناطق گرم كند مثالً ها نيز تبلور پيدا مي  در قصه و داردتأثيرمركب، اسلحه، ابزار سفر و غيره 

گيرد و در مناطق سرد برف  نوعي قصه كه صحبت از كوير و گرما و گرگ و كفتار دارد شكل مي
  .ها خودنمايي دارد  در قصه ...و خرس و گرگ و ببر و پلنگ و

رز و گرايش جامعه به خير و صالح، پاكي و راستي، پهلواني و جوانمردي در پند و اند  
جاي نشستن هريك را با «خوانيم كه   قديمي ضيافت كوروش ميةدر قص. ها هويداست قصه

نمود، هيچگاه چيزهاي لذيذ را به خود اختصاص  توجه به قدر و منزلت اجتماعي او تعيين مي
 ةن داريم كه هر گاه با كسي همسفر شدي او را در اولين وعدسيستا در فرهنگ سفر در. داد نمي

 سهم كمتر را به غذا آزمايش كن، اگر در تقسيم غذا سهم بيشتر را به خود اختصاص داد و
اعتماد  جا او را ترك كن و با او به سفر ادامه نده، كه او خودخواه، و قابل همسفرش، از همان

  .)كردند انشان سفارش ميدرسي بود كه پيران به فرزند (».نيست
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 كوچه و بازاري ةصورت يك داستان و قص  عبيد زاكاني روزگاراني بهة موش و گربةقص  
 و امروز »گيرد، عابد و زاهد و مسلمان گربه عابد شدست، پنج پنج مي«: شد مطرح و خوانده مي

تواند  ي نميشود كه كار عبيد زاكاني شاهكار طنز در قرن خود است، روزگاري كه كس تحليل مي
حرف خود را صريح و روشن بزند، به زبان طنز و قصه منظوم وضعيت اجتماعي دوران خود را 

 كه  رافرسا  روزگاري سخت و طاقت،كند گذراند و يا تجسم مي تشريح و از نظر خواننده مي
ي چو باز آمدم كشور آسوده ديدم، پلنگان رها كرده خو«: كند اي از آن را بيان مي سعدي گوشه

  . و خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل»پلنگي
 ةدر منطق: شوند  عرفاني تقسيم مي و عشقي، تاريخي،ها نيز به انواعي چون حماسي قصه  

 و بعد يك »يكي بود يكي نبود غير از خدا هيچ كس نبود« :شود  آغاز ميگونه نسيستان قصه اي
  : منظومةمقدم

  سوار شد و رفت به شيراز حد و گرز سرافراز شتر بر كيك  دروغ بي
  شكنه زهر دندان مي پيرمرد از راه رسيده،

هايش حساب نيست  پيرم و گرده گيرم خوردنم بسيار نيست، سيصد و شصت كله خوردم، پاچه
 خندان، دو ةعزاري بر هزاري به روش باد بهاري به نگاه آهوي چيني دو لبش پست يا دختر الله
زد، قدمش عالمي را  نايي و زيبايي، نازنيني كه گر قدم ميزلف پريشان، به صد رع ريسمان سر

  ...كرد و سپس ادامه قصه  كرد، عالمي را سياه مي زد، نازنيني كه گر نگاه مي هم مي به
خدا «: كرد  قصه دعا ميةر و خوشي به پايان برسد و گوينديگونه بود كه با خ و ختم قصه اين  
  ».جميع بندگانش را بدهد كه مراد فالني را داد، مراد طور همان
درآمدي آغاز و با   يا پيش  مناطق ايران با مقدمهةها در كلي كه گفته شد قصه  طوري همان  
از « :يابد گونه پايان مي اين: اي از توفارقان افسانهنام  به جيدان ة افسانمثالً. يابد درآمدي پايان مي پس

يابد و زن  عني قصه با عاقبت به خيري پايان مي ي،»آن روز به بعد مادر جيدان ديگر زن فقيري نبود
در . شود ش دچار تغيير ميا رسند و يا طبقه اجتماعي و مادري فقير و ندار به ثروت و مكنت مي

 طبقاتي و ة ايران يك جامعة جامع، دوران ساساني به شهادت تاريخهاي گذشته و خصوصاً دوره
و فرزند او بايد در جايگاه فرد ل بود يعني هر ا ديگر محةبسته بوده و عبور از يك طبقه به طبق
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 فرزند نظامي، نظامي و ؛ فرزند كشاورز، كشاورز؛  پسر روحاني، روحاني:پدريشان قرار گيرند
اسنادي وجود دارد كه پدري حاضر شد تمام . فرزند كفشگر به اصطالح فردوسي كفشگر است

 به پسرش اجازه دهند دبيري تادازد ثروتش و به قولي خرج دو سال جنگ ايران و روم را بپر
، بلكه وزيري را كه پيشنهاددهنده بود تغيير كندش ا  اجتماعية اجازه داده نشد طبقنه تنهابياموزد، 

 تا چه رسد كه ،»خون پارسي را كثيف كردي با چنين پيشنهادي كه دادي«محاكمه كردند كه 
اش   اجتماعيةرسد، طبق  به ثروت مييريفقپس زن يا مادري كه از  !جايگاه طبقاتي وي تغيير يابد

 از هم ها  مادر و پسري كه سال جيدانة در افسان.دارد  و اين عاقبت خوشي را درپييابد تغيير مي
   .رسيد پايان  به، به هم رسيدند و قصه با خوشياطالع بودند دور و بي
 ةاله،  آناهيتا.ابدي  تقدس ميةآب، آب جنب شناسان معتقدند كه در مناطق خشك و كم جامعه  
 اگر در آب ادرار كردي،  كهكنند  و مادران سيستاني همواره به فرزندانشان سفارش مياست ،آب
  .كنند شود و كودكان چون مادرشان را دوست دارند، آب را آلوده نمي  مادرت زخم ميةسين
  تبديلگاه تقدس پيدا كرده و به زيارتة جنبها درخت در مناطق خشك و كويري تك  
اي از آن را بشكند يا بسوزاند ولي  دهد شاخه شوند، اگر چنين نباشد، هر كس به خود حق مي مي

ت ئگر كسي جرماگر تقدس يافت و چند تكه پارچه سبز و سرخ و زرد و آبي به آن بسته شد، 
درختاني  و تك!  چنين خواهد انگاشت كه كمرش خواهد شكست.اي از آن را بشكند دارد، شاخه
  پس خود پناه دهند تا لحظاتي استراحت نمايدةتوانند رهگذري را در زير ساي راها ميكه در صح
  .تواند دقايقي را آسايش نمايد  كوچك گوسفندش ميةچوپاني با گل

 امور را راحت ة نوع زندگي و هم، انديشه،ها ، انسانيطور كه گفته شد شرايط اقليم همان  
هاي تاريخي سيستان  در يكي از قصه يابند، مثالً  تبلور ميها نيز  در قصه ودهد  قرار ميتأثيرتحت 

 توسط تيمور لنگ و ، زيدان كهنه، شهر زاهدانة صحبت از محاصردختر شهر زاهدانتحت عنوان 
 كه عاشق تيمور لنگ ،الدين كياني قطب ، و دختر حاكم سيستان استطوالني شدن زمان محاصره

دهد و با همكاري و راهنمايي  ا به تيمور نشان ميشود و با شرط و شروطي راه آب قلعه ر مي
گذشت ريخته و راه آب شهر  الدين كياني مقداري آب در كانال آبي كه از كنار شهر مي دختر قطب

شود، بعد از چند روز مقاومت، شهر تسليم و تيمور براساس قولي كه داده بود،  پيدا و مسدود مي
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  است دختر شهر زاهدان ناآرام.افتد  اتفاق جالبي ميها ز شببرد تا اينكه شبي ا مياو را به سمرقند 
كند داخل تشك چيزي او را  كند و او ادعا مي ال ميؤرود، تيمور علت را از او س و خواب نمي
بار، دوبار و چند بار و باالخره تيمور  كند، آنچه جستجو كردند، چيزي نيافتند، يك ناراحت مي

ال كرد مگر كجا رشد كردي كه از يك ؤاي يافتند، تيمور س دانه هدستور داد تشك را بشكافند، پنب
خوابانيد و هر  دانه در رنجي؟ جواب داد كه پدري داشتم كه مرا روي تشكي از پر قو مي پنبه
ال كرد پس چرا به چنين پدر باوفا ؤتيمور س! كردم بار با شير تازه استحمام مي روز يك شبانه
زاهدان جوابي نداشت  ه آب قلعه را به ما نشان دادي؟ دختر شهرمندي خيانت كردي و را وعالقه

د و به صحرا بتازد، و جالد به نو تيمور دستور داد به جالد تا موي سرش را به دم اسب ببند
صحرا تاخت و دختر شهر زاهدان تكه و پاره شد و امروز دختران حاضر جواب، حرف نشنو و 

 تاريخي، ارزش آب از سويي و خيانت به پدر و ةر اين قصد. نامند خائن را دختر شهر زاهدان مي
يي از اخالق اسالمي و ملي ها ضمن اينكه درس.  مورد مالمت قرار گرفتند ديگروالدين از سوي

 سيستان نيز ةعنوان تنها شاهرگ حياتي منطق  هيرمند بهةكه در قصه تبلور دارد، نقش آب و رودخان
  .شود معرفي مي
 سيستان زشت ةي منطقها آنچه در فرهنگ اسالمي و ملي سنتنيم بي طور كه مي همان  

 ولي  بودانر سمرقند نيز كه آن روزگار جزو اي يعنيشود، در آن سوي كشور ايران شمرده مي
 دختر شهر زاهدان، خيانت به ميهن، ةدر قص. ، همخواني دارداست كشور ديگري  جزوامروز

 زشت ،تيمور، كاري با دشمن از ديد خود دشمنهم.  مردم زشت و ناپسند است ووطن، والدين
كند، بعد از   ناپسند جلوه مينيزآيد، بستن آب بر روي مردم شهر و حيوانات  نظر مي و مذموم به

شود دستور  شود كه باعث مي صلح با تيمور تيري از داخل حصار شهر به سويش شليك مي
آنقدر كشتار .  استناپسند ها  فرهنگعهد در اكثر عام صادر شود، عهدشكني و عدم وفاي به قتل

عام شدند و  حتي چهل قاري قرآن كه مشغول قرائت و مقابله قرآن بودند قتلافزايش يافت كه 
سادات، مشايخ، بزرگان، كدخدايان به حضور . شود پير زيارت مي  چهل با عنوانامروز قبور آنها

عام را تعطيل  چه تقصيري دارند، قتلتيمور آمدند كه اگر يكي خطا و اشتباه كرده است، ديگران 
 قطع شده اش عام را صادر كرد، اما زردپي قطع قتل كن كه كسي در شهر زنده نماند و آنگاه دستور
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رفتن سادات، مشايخ و بزرگان به خدمت .  شدمعروفو او تا آخر عمر لنگيد و به تيمور لنگ 
از سوي ديگر حامل بسياري از تيمور جهت پادرمياني يك درس و سنت حسنه و پذيرش تيمور 

 را در اين سو و آن سوي ها  و آدمها  گفتني و شنيدني است كه فرهنگيي زيباها  و سنتها درس
  .شود كشور و دنيا پيوند داده و موجب وفاق مي

 قرآن را از  قادر بودالبته دو نكته قابل ذكر است كه تيمور خود حافظ قرآن كريم بود و  
به راست بخواند، در فرهنگ شيعه يك فقيه و در تسنن يك مفتي كامل راست به چپ و از چپ 

 دوم اينكه هرجا را فتح ة نكت. بود زدن يكي از رموز موفقيت او قبل يا بعد از شمشير اينبود و
داد  كشت و به سمرقند كوچ مي  را نمي…كاران، هنرمندان و كرد دانشمندان، صنعتگران، كاسب مي

اند قبر و محل دفن خود را قبل از مرگ توسط همين  حتي گفته. زندتا سمرقند را زيبا بسا
 جزو »چهار منار« با عنوان كاران و معماران بسيار زيبا ساخته بود، كه امروزه هنرمندان و كاشي

  .ميراث فرهنگي كشور تركمنستان و مورد بازديد جهانگردان است
ات فرهنگي از تأثير نيز ارتباط و هسابورشانام   تاريخي ديگري در مورد سيستان بهةدر قص  
در صورت عدم توجه  و پندها و اندرزها و نصايحي كه ،ها ها و خاندان  حرمت سنتوسويي 
موزي است كه بايد به آنها توجه از ر در گفتار هكناي. شوند از سويي ديگر مطرح ميند خطرآفرين
ي خوب ها ن و تكرار سنت در جاي خود درس زندگي و تمري و مورد بررسي قرار گيرد تاشود

  .مناطق شرقند
ي ها  خاندانيعني هيرمند ةهاي رودخان  سابورشاه وصلت بين صاحبان سرچشمهةدر قص  

جهت   مرزها، بهةهاي حاشي بسا بسياري از وصلت شود، چه پايين آب و مصب رودخانه مطرح مي
ها بسياري از  وصلت  اينبا. است انجام گرفته  از لحاظ سياسياتحاد قبايل و سالمت مرزها

وصلت . شود شود، يكدلي و اطمينان بيشتري نيز حادث مي  ملي نيز ايجاد ميواي   منطقهيها وفاق
، در اواخر قاجار كه سيستان ستا  خان سيستاني از آن نمونه  و علي قاجارشاه ناصرالدين دربار
ود يكصد سال شد و حد  ضعف حكومت مركزي دست افاغنه و ايران دست به دست ميدليل به

برد و با  خان سيستاني به نفع دولت قاجار پرچم ايران را در سه كوهه باال مي  علي،دوام داشت
رسيد، ضمن   تهران مي درشاه تعدادي از بزرگان سيستان و نيروهاي همراه حضور ناصرالدين
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دواج  را به عقد و از،ميرزا دختر حمزه، شاه دخترعموي خود دريافت حكم حكومت ناصرالدين
خانم قجر از   و شاهزاده آمدند سرتيپي نايلة همراهان او به درج چند نفر ازخان درآورد و علي

خان از نظرگاه   به اين اميد كه علي، سيستان انتقال يافتة سه كوهدرخان  قصر قجر به ارگ علي
 خواهد شناسي جزء گروه خودي و داماد دربار است و با اطمينان و وفاداري بيشتر خدمت جامعه

اش  خان خيلي زود توسط برادرزاده گرچه علي. نمود و مرز را از تجاوز دشمن حفظ خواهد كرد
اي عملي شد  خانم هم به قصر قجر در تهران برگردانده شد، ولي چنان انديشه كشته شد و شاهزاده

يين آب به  پاةبعد از زايمان از منطق  سابورشاه، عروسة قصةدر ادام.  حادث گرديديو چنان اتفاق
 :بخواهداش   نوهبراياي   پدربزرگ هديه از هنگام رونماييند كهواليت پدري رفت و از او خواست

 نيمه يعني ،»نيمه را به زو تبديل كند«را اضافه كند يعني  از پدربزرگ درخواست كن سهم آب ما
ان  نصف يك خشت و زو يعني سه قسمت از يك خشت و چنين لحظاتي پيش آمد و چنةانداز

 ةترسم خان پذيرم، اما مي درخواست شما را مي«: درخواستي انجام شد، پدربزرگ باال آب گفت
آميز  كنندگان پايين آب معني اين سخن كنايه هم عروس و هم درخواست. » ماهيان شودةشما، خان

را نفهميدند و در تقاضاي خود پاي فشردند و سهم آب از نيمه به زو تبديل شد و سيل عظيم 
امروز آن منطقه را تخت شاه يا تخت .  ماهيان شدةبلعيد و خان مين سابورشاه را در خودسرز

 هامون زالل است، صيادان و شكارچياني كه از هامون ةگويند و هنگامي كه آب درياچ عدالت مي
 ، سابوري، هامونةي زالل درياچها  بزرگ در زير آبةاند، از شهري بزرگ با آجرهاي پخت گذشته
عنوان رگ   هيرمند بهةدر اينجا نيز نقش رودخان. ارتباط نيست اند كه به اين قصه بي هخبر داد
، ارزش آب، شود داده مي نشان ها آبي  پاييننسبت بهها   سيستان و بهتر بودن وضعيت باالآبييحيات

بها در  ها، ديدار نوه و عروس از پدربزرگ، رونمايي يك يادگار و ميراث گران احترام به سنت
ها و  ، وفاق خانوادهمرموزآميز و  رهنگ ايراني و سيستاني، اجابت درخواست، سخنان كنايهف

  .اند يافته بسيار زيبا تبلور ها ي اين سو و آن سوي مرزها و همخواني فرهنگها خاندان
 يعنوان شاهرگ حيات  موقعيت هيرمند به و هيرمند و نهنگ بور، باز هم ارزش آبةدر قص  

سالم : اين است كهكند و نتيجه   در اين قصه نهنگي به انسان كمك مي.ودش منطقه مطرح مي
  !شود و يا از محبت فيلي به مويي كشي  از محبت خارها گل مي،آورد سالمتي مي
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تواند بر مرد  ي كه او ميتأثير تنبل، لياقت و كارداني يك زن مطرح است و مرد ةدر قص  
سمبل نجابت، فداكاري، پاكدامني و وفاداري و صاحب هاي سيستاني زن   در اكثر قصه.داشته باشد

 شود و قصه به خير  پدرش پادشاه ميجاي بهآيد كه   پسري به ميدان مي، قوي و زيركي استةاراد
  .يابد  و خوشي پايان مي

 مرد تاجر، ستايش، عفت و پاكدامني يك زن و تقبيح ناپاكي و هرزگي يك مرد ةدر قص  
كند و باز هم قصه به خير   شهر خود، ازدواج مية كه با شاهزادشود و دختر فقيري مطرح مي

  .پذيرد وخوشي پايان مي
 ة سرگردان شده توسط پسر فقيري به خانوادها  بلستين، دختر پادشاهي كه در بيابانةدر قص  

  .انجامد و باز هم جوانمردي و پاياني نيكو گردد و باالخره كار به ازدواج مي خود برمي
هاي  جلي بعد از فراز و نشيب  تاجر، آدم آسمان،دختر، اهزاده ابراهيم و كنجهدر داستان ش  

 قصه اينكه چاه كن به چاه ةرسد و نتيج بسيار در زندگي و باالخره به امر حكومت، به قضاوت مي
  .است
شود و  نشناس و خودخواه سخي طعمه وحوش مي زيرك، دوست حق  سخي وةدر قص  
كنند، از صداقت  و آيا آنها كه خيانت مي  در رفاقت پسنديده است؟ قصه اينكه آيا خيانتةنتيج

  اند؟ چه بد ديده
كن و در  تونيكي مي«رسد و نتيجه اينكه   پادشاه به همه چيز مية دو برادر، برادرزادةدر قص  

  . و خداوند از همه باالتر است»دجله انداز كه ايزد در بيابانت دهد باز
وفايي او به  شود، بي ، زن مكار كشته مي و دختر قماربازملك محمد مكر زن يا ةدر قص  

 از وفايي رسد و دختر قمارباز كه باوفا و خوب است با ملك محمد ازدواج و باز هم بي اثبات مي
  : زن است و مصداق اين شعرطرف

  اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد    ار كه ديدـ زنبور سر مةدر خان
  .باوفا را بايد از آن اقليت جدا كردكه البته اكثريت زنان پاك و 

 اين است كه قصه ة و نتيجآيد به ميان ميوفايي مردان سخن   دختر خياط، از بيةدر قص  
  را فالبيني خداوند فالبين،ةدر افسان. باش و هرچه خواهي كن خدا  بي،باش و پادشاهي كن باخدا
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 ةدر قص.  به خواست خداوند استها  پيروزياينكه قصه ةكه قصد خير داشت، رسوا نكرد و نتيج
اين پذيرد و نتيجه  شهزاده و نهنگ بور، قصه با ازدواج يكي از دختران وزير با پادشاه پايان مي

 بختيار، شاهي كه در جواني به سنن اخالقي ةدر قص .هنر برتر از گوهر آمد پديد علم و است كه
مكافات است،  گونه است كه دنيا دار ين اةبرد و نتيج و محلي پايبند نيست به اشتباه خود پي مي
 است چنيناين قصه  نتيجة شهزاده شهر بست،ةو در قص گهي پشت به زين و گهي زين به پشت

 دري كه به روي دوست بسته شود به روي -٢ آيد، دست مي بهدت ح وةدر سايپيروزي  -١: كه
 در آيين -٤و ست  پسنديده ات جنگ فرار مذموم و مقاومة در جبه-٣ ،شود دشمن باز مي
  .نامردمي جايگاهي ندارد و نامردي پهلواني، دروغ،

ي مدفون، به ياد ها  و چشمها  به ياد گوش،هاي خاك شده ها و قلم هم به ياد دهان پس باز  
  .بريم هاي حاضر نياكان ما، بحث قصه را با يك نتيجه به پايان مي سايه
  

  گيري نتيجه

اس شرايط اقليمي و شرايط اجتماعي و شايد شرايط سياسي براس) ها قصه(ها  بسياري از آسوكه
  واند، ريشه در طبيعت اوهام وجود آمده باشند، بسياري از آنها كه قبل از اسالم به ما رسيده به

شوند، مانند  يابند و مقدس مي  ميي جايگاهيهاي مهرپرستي عناصر طبيع  و در دوره دارندخرافات
ها  ي از دين زردشت مايه گرفته و قصههاي زردشت در دورهآب، ماه، ستارگان، شب، ديو و 

براساس باورهاي پندار و كردار و گفتار نيك به سمت خير گرايش و يا با عاقبتي خير به پايان 
 هستند يها، درس زندگي، انتقال غيرمستقيم تجربيات هاي اسالمي نيز بيشتر قصه  در دوره.رسند مي

 سوي نيكي و هغيرمستقيم ب اينجا نيز هدايت مستقيم و اند و اشتهنويسندگان قصه د كه قهرمانان و
 بدي و و شر هاي اسالمي عناصري از هم دوره هاي زردشتي و گرچه هم در دوره، باشند خير مي
پايان كار  اما نتيجه و گيرند، مي روشني قرار پاكي و خوبي و و تاريكي در برابر خير پليدي و

 زردشتي كه امشاسپندان ناميده گونه كه در برابر نيروهاي خير ن هما.نيكي است و پيروزي خير
باالخره نيروهاي   منيو نام دارند قرار دارند ولي زردشتي اعتقاد داردةشوند نيروهايش كه انگر مي 

.  .. مثالًكندشر پيروزند اما پيرو آن آئين بايد كارهايي انجام دهد تا به پيروزي خير كمك  خير بر
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ي فرهنگ اسالم  در ... .و  درخت بكارد، كشاورزي كند،نش را پاك نگاه دارد بد،ورزش كند
 و زني هم دوبه چيني، سخن ند،نغيبت نك د،ن دروغ نگوي،دهند كه كارهاي خوب انجام  كساني
 و دارند عاقبتي نيكو  و استبهشت جايشان درنند، زخمي ك و دور خود از  شيطان را…د وننكن...

هاي سيستاني بسياري ريشه در نژاد آريايي و   اما آسوكه.گيرند اوصيا قرارميو  اوليا حمايت مورد
  نژاد آريايي و زبان فارسي و نوعي بههايي كه به  قصه.دارند … دري مليت ايراني و-زبان فارسي

و اين وفاق مرزهاي جغرافيايي سياسي  هم دارند  هپاياني شبيه ب شوند، مليت ايراني مربوط مي
 از اصل خويش، ماند دور  كوي به مصداق هركس،رساند به اصل مي خود را و ددنور ميدر امروز را

ها ممكن است  يا صحنه ها شكل قهرمان  گاهي جاي اسامي و.باز جويد روزگار وصل خويش
چه تاجيكستان  افغانستان و ايران باشد چه در  حال چه در،نتيجه يكي است اما اصل و تغيير يابد،

خاني  خان تاب فئواليسم و  در تب و،شرق چه در  چه در غرب عالم وها انروزگاراني انس و
 به طرز فروش و حيوان خريد و انسان مانند و شد هايشان داغ زده مي بر گرده سوختند و مي

ها بر  هاي قهرمانان قصه پيروزي  شبيه به هم ويها قهرمان درد يكسان و شد، حيواني با او رفتار مي
. يافت پاياني خوش خاتمه مي با ها قصه داشت و درپي فرد تحت سلطه رااربابانشان تسلي 
 ، اخالقي و زندگي، اجتماعي درس ها، هاي سيستاني قصه اكثر آسوكه در ماحصل كالم اينكه
 ، نژادها،ها  وفاق خاندان،ي فرهنگ زيباي ايرانيها يادآور ميراث عهد و  وفاي به،يادآور سنن نيكو

 فداكاري، سخن از نجابت،  است،ي جهانآن سوي مرزها اين سو و ها در نآئي  هم وها زبان هم
 بزرگي  ونيكي صداقت،  جوانمردي،،عفت ستايش خير، زيركي، هاي قوي، اراده پاكدامني،

 هرزگي، ناپاكي، هايي چون  واژه.است ... مقاومت و دوستي و خداوند ارزش علم و هنر و
 و نامردي دروغ، جبهه، از  فرار،دشمني وفايي، بي ر،مك ناجوانمردي، افكني، تفرقه جاسوسي،
  .پليدي دارند  جايگاه زشت و ...نامردمي
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  ها نوشت پي
1. Var to xome syavaše po mano. 
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