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Abstract  

Folklore is to some extent derived from a history, whose bitterness is 

disregarded and is essentially transformed as pleased through tales by 

the public to relieve themselves. It is through such a drive and attempt 

that the general public leave behind their preferred history in tales, a 

narrative that consists of the elements of historical and meta-

historical/utopian discourses. Such an approach in textualism of 

stories can be consolidated by prominent theories of literary criticism 

and, in here, using the theory of neo-historism. This approach is 

utilized for investigations into a variety of discourses such as power in 

politics, silenced and non-dominant discourses, cultural discourses, 

etc. This study investigates the tale of "Shah Ismail and Arab Zangi" 

based on the neo-historicism approach and using the historical 

explanation method. This text tells us not only about the various 

aspects of the discourse of political power in the Iranian history, 

which was connected with the religious ideological discourse in the 

Safavid era and manifested with the symbol of Zulfiqar (Imam Ali's 

sword), but also about the discourse of the Kurdish minority at that 

time and other social and cultural discourses at and beyond that time. 
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Background 
Valuable papers and books have used the neo-historicism approach in 

Iran, but none has been concerned wtih folk tales. Hence, an 

investigation into the folk tale of Shah Ismail and Arab Zangi and its 

narrations is still a gap and will add to the existing literature. 

Primary question: What are the power discourses in the three 

narratives of the Shah Ismail and Arab Zangi tale? 

Sub-questions:  

•In what respects do the Shah Ismail and Arab Zangi tale and the 

historical eves of the Safavid period correspond and parallel? 

•How does the text discourse represent the lived experience of the 

minority/public and the Kurdish minority in Safavid society? 

•What socio-cultural rules are accepted and challenged in these 

narratives? 

Methodology 

Using the historical explanation method, the researchers have 

attempted to examine the textual elements of the tale under study 

based on the historical context and determine whether the text body 

has multiple discourses. 

Discussion 

The tale's central character is Shah Ismail I, who succeeds his father. 

He rises to power as a hero and savior in the historical reality based on 

his Kurdish ancestors' 200-year cultural endeavors in the Safavid Sufi 

movement, the Shiites' long-held aspirations, and his claim for 

monarchy and enjoyment of the divine glory. In fact, he rises from a 
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Shiite and Sufi cultural discourse with an extremist view, trying as the 

founder of the Safavid dynasty to spread this discourse and create a 

new form of public mentality, social institutions, rituals and rites, etc. 

in the community. With such a history of power discourse, that tale 

emerged from the public mentality with elements from the earliest 

days of the rise of the Safavid dynasty. As the tale's theme shows, it 

deals with the interaction of political power and cultural discourse. 

The discourse of political power and its dimensions in this tale 

indicate that Shah Ismail's courage and care about the vassal's 

livelihood made him parallel to the kings of ancient Iran in the public 

mind. He has also been considered equal to Imam Ali (AS) by holding 

Zulfiqar sword, as stated in the historical reality. His patricide to gain 

power was according to a rare pattern observed in the history of Iran. 

The emphasis of the Kurdish minority in this Kurdish tale/narration on 

the Kurdish lineage of Shah Ismail, recorded as a historical fact in the 

sources but denied after the Safavids' turning to the Shiite sect, 

indicates that this minority had accepted the power of the Safavid 

government. The vassal strata's silent discourse for compulsory war 

and women's desire to appear in the battlefields are among other 

noteworthy points of this tale. In relation to the cultural discourse, this 

tale mentions marriage customs and some aspects of the popular 

religious beliefs, still observed in the popular cultural life. 

Conclusion 

The Shah Ismail and Arab Zangi tale is important as it reflects not 

only the history of the time by recounting a part of the political power 

and sociocultural discourses during the Safavid period, but also the 

pre- and post-history of the time. Although the tale fails to narrate 

pure and complete historical reality, it represents a part of history, 

which indeed includes some hidden aspects of the public mentality of 

the time. A comparison of the text of the tale and the text of history 

shows that the political power and sociocultural discourses are in line 
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with companionship with Shah Ismail in the text of the tale. Therefore, 

all people including the Kurdish minority, according to the tale, 

consider the Safavid government a favorable and ideal one. Yet, the 

tale recounts some general facts in history, such as Shah Ismail's 

deviation and heinous patricide. It also recounts time-independent 

cultural issues as well as values and anti-values that have continued up 

to the present time. Finally, it accounts Shah Ismail's love adventures, 

riding a horse and fighting with Zulfiqar sword to create an ideal 

world, as he managed to revolutionize the world in the heart of Iran's 

history through exaggerated claims and triumphant sword fight and in 

the guise of a world's savior. 
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 چکیده 

که عامۀ مردم سعی دارند تا  های عامه از جهتی برآمده از تاریخی استبرساخته شدن قصه 

صورتی دلخواه مبدل کنند و خود  ها آن را بهها و گزندهایش را پس زنند و در دل قصهتلخی

آید که دارای عناصری را تسکین دهند. درپی چنین کشش و کوششی است که روایتی پدید می

پژوهی صۀ متنیتای در عرهای تاریخی و فراتاریخی/ آرمانی است. چنین مطالعهاز گفتمان

نو تقویت گراییتوان با نظریات مطرح نقد ادبی و در اینجا با کاربست نظریۀ تاریخها را میقصه

های مختلف ازجمله قدرت در عرصۀ ها گفتمانای از کاربستنو با مجموعهگرایانکرد. تاریخ

کنند. در ی میهای فرهنگی و غیره را بررسهای خاموش و مغلوب یا گفتمانسیاسی، گفتمان

گرایی نو و با روش تبیین براساس رویکرد تاریخ« اسماعیل و عرب زنگیشاه»اینجا قصۀ 

قدرت سیاسی تاریخ  های مختلف گفتمانسویه تاریخی مطالعه شده است. این متن افزون بر

قار ایران که در عصر صفویه در پیوند با گفتمان ایدئولوژیک مذهبی قرار دارد و با نماد ذوالف
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های اجتماعی و فرهنگی  رخ نموده است، از گفتمانِ اقلیت کرد در آن روزگار و دیگر گفتمان

 گوید.  در زیست عامه ــ در آن مقطع و ورای آن زمان  ــ نیز سخن می

 گرایی نو، گفتمان، قدرت.اسماعیل، تاریخقصه، شاه های کلیدی:واژه

 مقدمه. 1

ها و افسانهگیرند که طنین تاریخ، اساطیر، خیالر میمتونی قرا ةدر زمر ههای عامقصه

ها و آرزوهای مردم نمودی از دنیای زیسته، ذهنیت و آرمان منزلۀها را بهپردازی

و بر محور  مقاطع مهم و حساس تاریخ دربارةپردازی عامه اغلب دربردارند. قصه

ر اینجا تاریخ ایران ــ . مردمی که در درازنای تاریخ ــ دثر و بنام استؤهای مشخصیت

توانستند وضعیت مطلوب ها میوسیلۀ برساختن قصهمصائب بسیاری دچار بودند بهبه 

ها و ها، تلخیها، چالشو آرمانی خود را در گسترة خیالین آن بیافرینند و محدودیت

انداز امید به آینده را گزندها و مشکالت را پس زنند، خود را دمی تسکین دهند و چشم

هر  نیداستاسان تاریخی دلخواه خود برسازند؛ تاریخی که در قالبِ گشایند و بدینب

 . بخشدزمان به صورتی نوآیین به روند حیات خود دوام می

نیز همچون متنی که از دل ذهنیت عامۀ مردم « زنگی و عرب اسماعیلشاه» ۀقص

ه نوعی نقش عامه را هایی در خور توجه باشد و بتواند بیانگر گفتمانبرآمده است می

ها و کامیدر پرداخت به تاریخ زمانه و تجربۀ زیستۀ خود و آمال و آرزوهایش، تلخ

در بررسی این قصه با توجه به فواید هایش و ... روشن سازد. ها و ضد ارزشارزش

توان از طریق آن به خوانشی متفاوت و نقد ادبی که می ةکاربست رویکردهای حوز

با کاربست این انتخاب شده است.  0گرایی نورویکرد تاریخ ،یافتدریافتی نو دست 

متقابل ادبیات و  ۀتوان مرز بین تاریخ و ادبیات را درنوردید و براساس رابطمی رویکرد

راه پیدا کرد. در این رویکرد  متن و تاریخ ذهنیت مردمتاریخ به شناخت بهتری از 
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و  شودمتن مطالعه می هرهای مختلف گفتمان« تاریخیت متن و متنیت تاریخ»براساس 

 شود. زمینه و بافت آن شکافته و کنکاش می

 . سؤاالت پژوهش1ـ1

  :اصلی پرسش

و عرب زنگی  اسماعیلشاه ۀقص ۀهای سه گانهای قدرت در روایتگفتمان

 ؟اندکدام

 : های فرعیپرسش

اسماعیل و عرب زنگی با رخدادهای تاریخی شاه ۀتناظر و مشابهت قص .0

 صفوی در چه مواردی است؟ ةدور

 عامۀ مردم و اقلیت زیستی اقلیت/ ۀچگونه گفتمان متن بازنمودی از تجرب .0

 صفوی است؟ ۀرد در جامعکُ

ها مورد پذیرش و مورد چالش در این روایت ـ فرهنگی قواعد اجتماعی .9

 کدام است؟

 تحقیق روش. 6ـ1

که براساس زمینۀ تاریخی، رو با روش تبیین تاریخی سعی بر آن است در مطالعۀ پیش

 عناصر متن قصۀ موردنظر بررسی و چندگفتمانی بودن پیکرة متن مشخص شود.

 . پیشینۀ تحقیق6

گرایی نو مقاالت و آثاری ارزشمند در ایران به رشتۀ تحریر تاکنون با رویکرد تاریخ

، محمدرضا شفیعی 0درآمده است. در اغلب این آثار نویسندگانی چون عباس میالنی

و  6، محمود رنجبر5، قدسیه رضوانیان0، عباسعلی وفایی و محمدامیر جاللی9کدکنی
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اند. اما در این متون ادبی و تاریخی کالسیک را مطالعه کرده 7عبداهلل اکباتان و دیگران

های صمد بهرنگی و محمدحسین محمدی و قصه 0میان فاطمه محمودی تازه کنده

گرایی نو را با رویکرد تاریخ سووشون 01ایندهو همچنین حسین پ کلیدر 9محمد پیشان

قلم گرایی نو و تحلیل گفتمان بهاند. خوانش داستان هفتواد از دید تاریخبررسی کرده

علیرضا قاسمی و فاطمه کاسی دربردارندة بازشناسی گفتمان قدرت و ایدئولوژی در 

یان عناصر ساسانی و داستان هفتواد است. در این اثر از مضمون داستان هفتواد تقابل م

بر این  اشکانی و نیز قدرت مشروع و نامشروع و هژمونی نظام طبقانی و مالی و افزون

بهنام بابازاده و آدینه  00گری و مهرپرستی مطالعه شده است.تنش میان زردشتی

ها نقد اند. کار نخست آنگرایی نو پرداختهپور نیز در دو مقاله به موضوع تاریخخجسته

ها زدایی نظری از جهت کاربست و فهم این رویکرد است. اثر دوم آنداخلی و ابهامآثار 

گرایی نو و همچنین خوانش متون کالسیک با مربوط است به معرفی مفصل تاریخ

فرشته رستمی و فروغ صهبا نیز با فاصلۀ چهار سال هر دو دربارة  00رویکرد مذکور.

بنابراین  09اند.مقاالت خود را عرضه کردهگرایی نو تاریخ بیهقی از دیدگاه تاریخ

و عرب زنگی و  اسماعیلشاهگرایی نو در بررسی قصۀ عامیانۀ کاربست تاریخ

هایی است که تا به حال مورد توجه نبوده است و بر پیشینۀ های آن از پژوهشروایت

 افزاید.این مطالعات می

 . مبانی نظری پژوهش3

 پژوهیر متنرویکردی د نو گراییتاریخ. 1ـ3

در مکاتب و رویکردهای مختلف نقد ادبی توجه به تاریخ و پرداخت بدان جایگاه 

 حوزة نقد ادبی،در یک بری از توجه به تاریخ نیستند. ای دارد تا جایی که هیچویژه
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در قرن بیستم دو  از آن پس گرایی از قرن هجدهم میالدی ظهور و بروز  کرد وتاریخ

ترتیب درمورد ارتباط سی و نقد نو در امریکا پدید آمدند. بدینگرایی رورویکرد شکل

گرایی بر انعکاس تاریخ در متن پای . تاریخهای بسیاری درگرفتادبیات و تاریخ بحث

کردند و نقد نو در امریکا بر شعر گرایی بر ادبیت متن تکیه میفشرد و حامیان شکلمی

گرایی نو زاده شد و توانست د که تاریختأکید داشت تا سایر متون. در این میانه بو

ای فراخ را بر زند و گسترههای رویکردهای پیشین را پس ها و محدودیتنگریجزئی

گرایی نو غلبۀ ادبیات بر تاریخ را که در تاریخ های تاریخی از متون بگشاید.خوانش

لب و مغلوبی را نظرگاه مکاتب پیشین از اهم مسائل بود مورد انتقاد قرار داد، رابطۀ غا

 درنظر گرفت.ارتباطی پویا بین ادبیات و تاریخ کنار زد و 

های میشل فوکو گرایی نو برمبنای نظریهبذر نظریۀ تاریخ 0901 ۀگفتنی است در ده

منزلۀ تنها کاشته شد و بعد به ثمر رسید. فوکو متن و مؤلف را در ارتباط با هم و به

ای عبارت بهتر از منظر او مؤلف و متن تنها پاره به ؛بخشی از گفتمان مسلط عنوان کرد

های ها یا گفتمانرو، وی نه به یک تاریخ که به تاریخاند نه چیزی بیشتر. ازایناز تاریخ

های ها باور داشت. او بر این نظر بود که قدرت در میان پرکتیسمختلف/ قدرت

یاسی صرفاً سرکوبگر مختلف جامعه پراکنده است و از این رو در دستِ یک نهاد س

 نیست. از منظر او 

کند این شود، آنچه قدرت را قابل پذیرش میآنچه باعث اثرگذار بودن قدرت می

گوید نه، بلکه از این واقعیت است که قدرت صرفاً مانعی در برابر ما نیست که می

-وجود میکند، معرفت بهکند، لذت ایجاد میها را تولید میگذرد و پدیدهحد می

شمار آورد که در کند. باید قدرت را شبکۀ مولدی بهآورد و گفتمان تولید می

سرتاسر بدنۀ اجتماع جریان دارد، چیزی به مراتب بیشتر از یک رانۀ منفی که 
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ص.  ،0990، ترجمۀ جلیلی، 0110کارکردش سرکوب است )یورگنسن و فیلیپس، 

96 ،97 ).00 

وگوی دوجانبۀ ادبیات و بر گفت م0901ال در س 05بار استیون گرینبلتبرای نخستین

پردازانِ عرصۀ ای است که جسورانه و برخالف دیگر نظریهاو چهره تاریخ پای فشرد.

درواقع با مطالعات اوست که  نگریست.نقد ادبی به تاریخ همچون کلید فهم متن می

ۀ امریکای دهاز وضعیت  گرایی نوتاریخ از منظر گرینبلتگرایی نو به ثمر رسید. تاریخ

ها به صداهای رسمی اعتمادی آنو بی مردمی با جنگ ویتنام و مخالفتِ 0971و  0961

 ، ص.0990، پورو خجسته )فومشیاست ثیر گرفته أت دادو آنچه تلویزیون از آن خبر می

سازی در خودهویت» وی این رویکرد را در آثار خود چون گفتنی است که 06.(066

کار بست به طرزی چشمگیر به 07«مذاکرات شکسپیری»( و 0901« )دوران نوزایی

و عدم « بوطیقای فرهنگی»تمایل او به استفاده از عنوان  همچنین .(065 ص. )همان،

 در وضعیتی معکوس نو مسبب آن شد که این عنوان گراییرضایت او از عنوان تاریخ

 00(.060همان، ص. ) بازار رونقی بیابد

ازی در این حیطه پس از وی پی گرفته شد تا به جایی که هر پردنظریهچنین بود که 

دست گرایی نو بهو هیچ تعریف مشخصی از تاریخ سلیقۀ خود بدان پرداخت کس با

 بیانگرناپذیری یکی از خصوصیات اصلی این رویکرد است و تعریف ،نیامد. درواقع

ی و تناقض نگرگنجد و فراخگرایی نو در حد و حدودی مشخص نمیآنکه تاریخ

گرایی حتی از این روست که با کاربست تاریخ ها در آن معمول است.نگرش

گیرد لزوماً با همۀ اصول این رویکرد هایی که با یک موضوع مشابه نیز انجام میپژوهش

توانند از یک همسان و مطابق نیستند و پژوهشگران هریک برداشت و فهم خود را می

 متن ارائه دهند.
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توان عنوان و در نو میگرایی منزلۀ نقد متن ادبی با کاربست تاریخهاما آنچه ب

دریافت تعارض گفتمانی دوره و روزگاری اند از: شمار دنبال کرد عبارتمطالعاتی بی

قدرت در متن موردنظر و توجه به  ۀکه متن برآمده از آن است، تحلیل کردن رابط

و ، گرابر ادبیات فاخر یا نخبهعالوه پسندچرخش قدرت، مطالعه بر روی ادبیات عامه

فرهنگی که در متن قابل درک و  ها و رفتارها و نظام دست آخر توصیف کردن پدیده

 .(996ـ990، صص. 0997دریافت است )پاینده، 

گرایی با گسترش مفهوم متن امکان مساعدی را برای مطالعات مختلف پدید تاریخ

که  عامههای در دامان قصه تنهانه عامه ــادبیات آورده است. با این رویکرد در بررسی 

جهت غنا و بهــ ...  ها والمثلضرب ها وها و ترانهها، نمایشدر بستر و مضمون الالیی

مده از آتوان دست یافت. این گونه از متون که بربه خوانشی متفاوت می آنارزمندی 

نگاری رسمی ثبت ه در تاریخرساند کاست صداهایی را به گوش میذهنیت عامۀ مردم 

های قومی و مذهبی و اقلیت ،کنیزان ،کودکان، بردگان زنان، و ضبط نشده است؛ مانند:

های غالب و مغلوب و روابط قدرت از دل متن خود در این گونه متون گفتمان. ... است

 موشیا خا گفتمانی مغلوب منزلۀرو برداشت و درک مردم را بهیناد و ازننمایانرا می

د. از آنجا که این نوع ندهدست میو وضعیت زمانه به عملکرد قدرت سیاسیبه نسبت

کند و گاه عناصر ادبیات در بستر تاریخ بر حسب شرایط مختلف رنگ و رو عوض می

تحول های مختلف را براساس توان روایتشود میو مضمونش دچار دگرگونگی می

  شست.به بررسی ن هر عصر های گوناگونگفتمان

 اسماعیل و عرب زنگیشاه ۀهای قصمعرفی روایت .4

مجموع سه روایت از این قصه وجود دارد. روایت کردی، کرمانی و قوچانی. روایت در

 اسماعیلشاهبا دو روایت دیگر دارد. در این روایت پدر  کردی آن تفاوت محسوسی

گرایی نو ست تاریخبکه با کار تبیینیکرد است و از منظر تبارشناسانه این مهم در 



 0011 مرداد و شهریور ،99، شمـارة 9 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

626 

 

تر به دو روایت دیگر کاملنسبت روایت کردیبسیار مهم است.  ،صورت خواهد گرفت

برای رسیدن به سه معشوق خود  ،اسماعیلیعنی شاه ،است. در این روایت قهرمان قصه

شود و نابینا می اسماعیلشاهکند. در بخشی از قصه به دستور پدر شجاعانه مبارزه می

اما لوچ  ،آورددست میبینایی خود را بهاست، رِکبوتری که در آب خیس شده پ ۀوسیلهب

شود. در این روایت پدر عاشقِ معشوق نخست پسر/گلعذار است. همچنین می

 شوددست میرقیبی عشقی با عرب زنگی هممنزلۀ برای ازمیان بردن پدر به اسماعیلشاه

سبب اهمیت این به .(079 ـ066 صص. ،0990 کشاورز، ۀ، ترجم0971 )رودنکو،

 آن در بخش پسین آمده است. ۀروایت خالص

شود. روایت نخست مالحظه می اما در روایت قوچانی این قصه جزئیاتی متفاوت با

معشوق نخست که در مکتب آخوندی روی  /اسماعیل با گلعذارشاهجمله آشنا شدن از

ای قهرمانان هز مشخصهیکی ا منزلۀکه به اسماعیلشاههمچنین پرخوری  .دهدمی

شود صورت شرطی برای ازدواج نیز شناخته میهای پهلوانی و از طرف دیگر بهقصه

خواستار سه  اسماعیلشاهدر این روایت پدر  .(60ص. /0ج، 0990درویشیان و خندان، )

شود. اما در اینجا هم لوچ می ،سگی برطرف ۀوسیلهاش ببیناییان ۀزن پسر است و مسئل

 رود.میان میپدر بر دست پسر از دست آخر

محلی ثبت و کتابت شده است. در این روایت با وجود  ۀروایت کرمانی با لهج

در اند. آفرینویژه روایت قوچانی دو دختر نقشهها بشباهت کلی آن به دیگر روایت

شجاع و دلیر  ایاو شاهزاده شود.از طریق خواب بر گلعذار عاشق می اسماعیلشاه جااین

عرب زنگی  /دختر ۀدر این روایت دای کند.است و همچون روایت قبلی پرخوری می

 ۀلئتوانند مسدو کبوتر با برگ درخت می ر اینبساز است. افزونها نقشبرای وصال آن

 اسماعیلشاهچشمان های پیشین همچون روایتدر اینجا هم  .نابینایی او را حل کنند
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ندیم پدرش و عرب زنگی کار پدر او را تمام  کار اسماعیلشاهشود. همچنین لوچ می

 .(055ـ 006. صص )همان، کندمی

 روایت کردی ۀخالص. 1ـ4

پاشا اش به نزد اصالنکند و با خانوادهخود را ترک می ۀروزی امیر عرب با قهر قبیل

پاشا با دیدن دختر امیر عرب او را آید. در اثر اتفاقی نوکران اصالنپادشاه کرد می

پاشا با دیدن دختر پسر اصالن /اسماعیلینند و شاهمی پاشااصالنازدواج با پسر  ۀیستشا

اسماعیل دیگر اثری از اما روزی از روزها شاه .شودخواستگاری انجام می، بازددل می

معشوقش را زیر سنگی پیدا  /ای از گلعذاربیند و نامهاش نمیدختر و خانواده ۀخیم

ظرف این . چهل روز مهلت داری. اگر در نجا کوچ کرد و ما رفتیمدرم از ایپ»کند: می

پدرم فکر کرده اگر دخترش را به پسر  .گرنه هرگز نیامهلت آمدی من مال توام و

اند و بدین سبب زور بردهبدهد اهل قبیله تصور خواهند کرد که گلعذار را به پاشااصالن

 (067 ص. ،0990 رز،کشاو ۀ، ترجم0971 رودنکو،) «از اینجا کوچ کرده

خرد و مرده و افسرده غم هجران گلعذار را به جان میاسماعیل دلشاه این پس از

 شود و راهِآورند حاضر به ازدواج نمیبا دخترانی که به دستور پدرش برای انتخاب می

ن حصاری آدور رسد که دورتاگیرد. او در راه به قصری میگلعذار را پی می یافتنِ

زند که ای حصار باز نام گلپری در قصر است. شاه فریاد میاند. دختری بههآهنین کشید

تر و از شمشیر گوید که در اینجا پلی وجود دارد که از مو باریکشو. اما دختر به او می

کشد و به حصار لفقار از نیامش بیرون میااو باید از آن بگذرد. شاه ذو ،تیزتر است

دهد دختر به او خبر می .رودنزد دختر میریزد و و میزند و حصار فرآهنین ضربه می

که امیری عرب عاشق او شده و او را در این قصر زندانی کرده است و هفت برادرش 
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اند. اما دو برادر در این راه کشته شده ،اندبه جنگ امیر عرب رفته او برای نجات

تنه یک تواندمیو  رودمیبه موضع جنگ  گیردمیاسماعیل با نشانی که از دختر شاه

گمان برده بودند که فروریختن حصار با  دختر که برادران امیرعرب را شکست دهد.

. شوند که خواهر را بکشندآن می و بر اسماعیل به کنار خواهرشان ارتباط داردمدن شاهآ

و نچه رخ داده بود برادران به اشتباه خود پی بردند آو گفتن  اسماعیلاما با رسیدن شاه

و همه  از صندوق درآوردبرادر کوچک که خواهر را در صندوقی پنهان کرده بود او را 

دهد که او وعده میه خوابد و بپری میاسماعیل پشت به گلشادمان شدند. شب شاه

ها خداحافظی اسماعیل با آناول باید با گلعذار ازدواج کند و بعد با او. صبحگاه شاه

برادران به او سه راه را نشان داده بودند. راه اول به شام ه حالی است کاین درکند. می

رود و راه بعدی امکان بازگشت از آن کم است و راه سوم بازگشتی ندارد. می

رود. در این راه با امیر عرب اسماعیل که زندگی برایش ارزشی ندارد از راه سوم میشاه

-با او سه روز به مبارزه می .زیاد است رزم آوریش شود امیری که خشونتِمواجه می

لباس مردان  برادر   در شود او یک زن است. دخترپردازد. تا اینکه روز سوم متوجه می

را  اشجامه  و بستر شدن با محارمش کشته بودهم سببو چهل یار او را به شراهزن

سری خواهد تا او را به هماز شاه می . او هم دلباختهدیگر از تن خود در نیاورده بود

گوید اول باید با گلعذار ازدواج کند. بدین ترتیب دختر با او اسماعیل میدرآورد. اما شاه

شوند. این پیرزنی از جای گلعذار باخبر می ۀوسیلهها بآن . در ادامهشودهمراه می

دربیاید و در دستی جام زهر و  یکه گلعذار قرار است به عقد وزیر پیراست حالی در

همان پیرزن  ۀوسیلهاسماعیل بشاهاما دواج تن بزند. زرفته است تا از ادر دستی خنجر گ

شود تا دختر را از آن ازدواج برهاند. بدین و نشان دادن انگشترش به گلعذار موفق می

رسد و او را هم با اسماعیل به همراه این دو همسر خود به قصر گلپری میترتیب شاه
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شهر زندگی خود را  ۀای در حومبرد و در خانهدارد و به سرزمین پدری میخود برمی

شود اسماعیل با دیدن گلعذار عاشق عروس خود میکنند. از آن طرف پدر شاهآغاز می

شود تا به اسماعیل آید او را از آن خود کند. به پیشنهاد وزیرش برآن میو درصدد برمی

اسماعیل از ود و شاهشاما گلپری که رمل بلد است متوجه قصد پدر می ،زهر بخوراند

کند با کندن گودالی پسر را به دام بیندازد و یابد. بار دیگر پدر سعی میخطر نجات می

شود. تا اینکه پدر پسر را گلپری فاش میانداختن سپس بکشد. این نقشه نیز با رمل 

 همان،) بند کرد؟ شود نیروی تو را درچگونه میپرسد که کند و از او میدعوت می

 تواندمیاما  ،دهدمی اسماعیل طناب پیچ کردن خود را پیشنهاد ابتدا شاه .(075 ص.

اگر انگشت بزرگ دستم با زه  گویدمیها را پاره کند و خود را نجات دهد. سپس طناب

خود را نجات  تواندمیاسماعیل نشود. این بار شاهبند می کمان بسته شود نیرویم در

. دکنمیآورد و به جنگلی رهایش میچشمانش را در جالد ،سپس به دستور پدر د.ده

خواهد تا او را کنار آب ببرد. این پیرمرد خبرهایی اسماعیل از پیرمردی میدر جنگل شاه

شود که دهد و او متوجه مییل میعاسمابه شاه پاشااصالناز گلعذار و عرب و زنگی و 

از عرب زنگی چند  پاشاالناصو سپاهیان است گلعذار به ازدواج عرب زنگی درآمده 

شفای چشمان  روشدو کبوتر از  ۀوسیلهاسماعیل در جنگل بشاه اند.بار شکست خورده

آب نگهدارد  یهر دو چشمش توی جیبش است. باید چشمان را تو» :شودخود آگاه می

چپ بگذارد و پر را  ۀراست و چشم چپ را در حدق ۀو بعد چشم راست را در حدق

هایش را اسماعیل چشمشاه اما ،(077همان، ص.) «کشد تا بینا شودها بوی آنر بر

کشد و مثل کسی که ای بر سر خود میشکمبه او شود.دهد و لوچ میجا قرار میبهجا

رود. به میدان جنگ با عرب زنگی میان پسر پیرمردی چوپ منزلۀگر و لوچ است به

او رود. اسب خود به میدان می تنگرف خواهد و بااسماعیل را میسپس از پدر اسب شاه
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به دعوت پسر برای کشتن عرب  پاشااصالنکشد و عرب زنگی را به خاک می

ورد و بکشد. آتواند او را از پای درآید. اما عرب زنگی میزنگی/دخترک می

کشد و با پردازد و یاران پدرش را میامور مملکت می ةاسماعیل از این پس به ادارشاه

 کند.به خوبی زندگی میهمسران خود 

 . بحث و بررسی5

است که پس از  اسماعیلشاهموردنظر بر شخص  ۀچنانکه روشن است محوریت قص

 ۀاساس پیشیناسماعیل اول صفوی در واقعیت تاریخی برشاهرسد. پدر به قدرت می

صفوی و در  ۀهای فرهنگی اجداد کردتبارش در جنبش صوفیاندویست ساله تالش

 ةشیعیان و در پیوند با ادعای سلطنت و داشتن فر ۀهای دور و دراز خفتراستای آرمان

 ۀوی از درون ،واقعدر رسد.بخش به قدرت میصورت یک قهرمان و نجاتایزدی به

 منزلۀکشد و بهگفتمانِ فرهنگی شیعیانه و صوفیانه آن هم به وجهی غالیانه سربرمی

مان مذکور را اشاعه دهد و شکلی جدید آن دارد تا گفت صفوی سعی بر ۀبنیانگذار سلسل

ها و مناسک و ... را در جامعه برسازد. با از ذهنیت عامه، نهادهای اجتماعی و آیین

 مذکور با عناصری از ۀسازی قدرت در این مقطع است که قصای از گفتمانچنین سابقه

ر د صفوی از دل ذهنیت عامه سربرآورده است. ۀگیری سلسلنخستین روزهای شکل

کنشی دهد به وضعیت برهمدست میمذکور به ۀقص ۀمایاساس آنچه دروناینجا بر

 ها در دو وجه قدرت سیاسی و گفتمان فرهنگی پرداخته شده است.گفتمان

 اسماعیل و عرب زنگیشاه ۀدر قص سیاسی گفتمان قدرتابعاد مختلف . 1ـ5

خته شدن گفتمان در واقعیت تاریخی برساالف( شجاعت و قدرت بدنی شاهزاده: 

شود به آنچه از منظر تئوریک در نظام قدرت در وجه سیاسی از یک سو مربوط می
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ایرانشهری وجود دارد. در بستر این اندیشه  ۀسلطانی و در وجه آرمانی آن در اندیش

 شجاعت صفاتی چون دارای با تربیتی خاص باید و شاهان بودای الهی سلطنت داده

رهاندند و در حکومت خود درستکار و جنگ و ناامنی میبودند و مردم را از می

شجاعت  ةباردر چنین است که (.Schomp, 2010, p.21) کردندجویانه عمل میعدالت

مذکور  ۀدر قص و همچنین توجه او به امور مردم اسماعیلشاهآوری و توان بدنی و رزم

ایران نظری تاریخی اشاراتی قابل توجه آمده است که تبعیت این روایت را از سنت 

-شاه برمی ةآرمانی را از چهر ـ و گفتمانی تاریخی کندمورد قدرت سیاسی بیان میدر

های مختلف ها و افسانهباید افزود که این موارد الگویی است که در قصه. سازد

این معنی از مذکور نیز خالی  ۀشود و قصصورتی متواتر و متفاوت پردازش میبه

 نیست.

 «شاه»گفته حتی پیش از کنار رفتن پدر های پیشکه در همۀ روایت اسماعیلشاه

بار شکست را  و تنها یک تصویر شده است شخصی شجاع و دلیر جاشده، همه خوانده

او که در ارتباط با قدرت بدنی و پهلوانی نیز قرار  . حدود  شجاعتشودپذیرا می

تنهایی اسماعیل بهبار نخست شاه .تاسای از سایر افراد بیشتر نحو برجستهبه گیردمی

آورد ها را از پا در میگیرد و همۀ عربدر مواجهه با سپاه عرب زنگی قرار می

های دیگری نیز (. وی در صحنه069، ص.0990، ترجمۀ کشاورز، 0971 )رودنکو،

های سخت پدر جز یکی کامیاب بیرون طور مکرر پیروز است و حتی از آزمونبه

های (. این درحالی است که در روایت قوچان پیروزی077ـ070، صص. آید )همانمی

گیرد و او در ارتباط با خدا و نوری از سمت قبله به او رنگی و رویی الهی به خود می

(. چنین یاریگری الهی هم 60/ ص.0، ج.0990رسد )درویشیان و خندان، پیروزی می
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سبب داشتن فرة ایزدی و حمایت بهبه جهت داستانی ـ آرمانی و هم در ذهنیت تاریخی 

  پروردگار از قدرت سلطنت حائز اهمیت است.

در اغلب  جاست کهبدان تا اول اسماعیلشاهدر واقعیت تاریخی نیز دالوری شگرف 

های پیش از رسیدن به سلطنت حضور دارد و پیروز است و تنها در چالدران جنگ

 ه در نوجوانی داشته استشجاعتی کمورد در پذیرد. همچنینشکست سختی می

ساز نزد عامۀ مردم ذیل گفتمان اسطورهاو  ةچهردهند تا دست میمورخان غلوهایی را به

این  ۀجملاز . گر شودی و برجسته جلوهیاستثنا مریدانش شخصیتی یاو اذهان پیروان 

ر اسماعیل د ،آوری قوا در الهیجانشود به زمانی که در اثنای جمعها مربوط میروایت

. (07ـ06صص.  ،0999 )خواندمیر، کشدتنهایی خرسی را میساروقایه به ةدهکد ۀحوم

ای شود که شیری در بیشهدر زمان سفر به عراق مطلع می اسماعیلشاهدر روایتی دیگر 

-وی مصمم می ،رواینمرور مردم را مختل کرده است. از زار رسانده و عبور وآمردم را 

نزدیک شیر ژیان رسید به یک چوبه تیر آن  نچو» ر بپردازد.شود که به دفع خطر این شی

 آوردپس از این دو شیر دیگر را نیز از پای درمی .«شیر را به خاک هالک انداخت

  .(069همان، ص.) و اندکی بعد پانزده شیر را (065 ص. ،0900 ،نابی)

ایرانی  هایکه در پایانِ این قصه همچون الگویی که در سایر قصهآنجالب توجه 

پردازد و  با امور مردم می ةبه ادار اسماعیلشاهشود و متداول است روزگار شیرین می

با  .(61ص ./ 0، ج.0990درویشیان و خندان، ) کندسه زن خود به خوشی زندگی می

امور مردم به زندگی شخصی شاه  ةنوعی ادارآمیز اینکه در پایان قصه بهنگاهی تسامح

تواند نشانی باشد از الگویی که در ذهنیت عامۀ مردم از پادشاه ینیز م ،ارجحیت دارد

ایرانشهری از یک  ۀصورتی منطبق با آنچه که در اندیشآرمانی وجود داشته است و به

 رود.شاه انتظار می
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از ذوالفقار مذکور  ۀدر قص  :؛ نمادی از قدرت شیعیانهذوالفقارب( کاربرد 

. (56ص. )همان، گشایددان وسیله دری را میو او ب سخن رفته است اسماعیلشاه

کسی که فاتح درب  ؛است )ع(ذوالفقار آنچنان که معروف است مختص شخص امام علی

این  کند.خیبر است و ذکر چنین عنصری همتایی او را با آن امام به ذهن متبادر می

صفویان از ابتدای بر  ۀغالیان ـ حالی است که طبق مستندات تاریخی مدعیات شیعیانهدر

گذاشته و  اثر بر ذهنیت عامه ها برای نهادینه شدن از راه فشار و تبلیغسر کار آمدن آن

برساخته شده است.  عامه ـ مدت نوعی گفتمان ایدئولوژیک شیعیانهدر بلندپی آن در

جمله از ؛تکرار عناصر این گفتمان در جای جای متون مختلف این دوره رخ نمود دارند

چون قصۀ  در هنر و معماری و افواه مردم آن  تا بازنمودِمتون نوشتاریِ رسمی در 

 .نظرمورد

در دیوانش خود را همچون  اسماعیلشاهطرز خاص جالب توجه است که به

کند: ای علی گوشتِ تو گوشتِ من خونِ تو خونِ من جسمِ معرفی می )ع(حضرت علی

، 0996، همکارانفر و )جمالی توست تو جسمِ من روحِ تو روحِ من و جانِ من جان

با نشان  )ع(همتایی شاه با حضرت علیهای رسمی نیز نگاریدر تاریخ 09.(000ص.

در دورانِ متقدمِ سلسلۀ ظهور و بروز دارد. از آن جمله است توصیف خواندمیر  ذوالفقار

 در آن اثناء آتش غضب پادشاه»اول:  اسماعیلشاهاز جنگ چالدران و حضور  صفوی

لهب، در باطن قهر قیامت ۀمآثر زبان به دهن گرفت و شعلعجم و عرب در خاطر غیرت

اعانت انصار آثار از نیام آخته بیر ذوالفقارصفت التهاب پذیرفت و شمشیجمعیت میامن

 /ص.0ج ،0999میر،  )خواند ...«و معاونت اغیار بر صف دشمنان خاکسار حمله کرد 

500).  
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 به نوعی مورخ دربار او اول عباسسلطنت شاه ةدورزمان با هم جالب آنکه

 کند: را تکرار میصفویه  ۀهای حیات سلسلنخستین سال غلوآمیز گفتمان باورمندی به

دولتخواه و امداد سپاه، اسب جالدت  یآن حضرت از وفور غیرت بی رضای امرا

ن به آن به مبارزت او تاخته شمشیر ذوالفقار آثار حیدری آخته چنان پرخشم و کی

خود گشته مجال حرکت عاقبت حمله نمود که از صولت و سطوت پادشاهانه بیبی

نیافت، و آن شیر بیشه پردلی به زور بازوی حیدری چنان ضربتی بر او زد که درع 

 خبیثش بر خاک هالک انداخت ۀو خفتان فوالدی را در یکدیگر شکافته جث

 (.00/ص. 0، ج.0900 )اسکندربیک منشی،

اساس دیدگاه برگرفته در مطالعات مختلف انجام :و جانشینی پسر یپدرکشج(

ادیپ و عشق بر مادر در پیوند  ةپسران با عقد ۀوسیلهپدرکشی اغلب ب ،شناسانهروان

است؛ این درحالی است که در روایات اساطیری و تاریخی پسرکشی غلبه دارد و 

جمله رکشی غالب است؛ ازر اساطیر یونانی پداست که دگفتنی . است ترکم شبسامد

 برگیری را درسیاسی/ قدرت ةموارد پدرکشی در اساطیر و تاریخ ما که تنها و تنها انگیز

ای است که پدر ضحاک نخستین چهره شاهنامهشود: در دارد در این موارد خالصه می

اما  ،(00ـ06، صص.0960)فردوسی،  وردآدست گرفتن قدرت از پای درمیدر دلیلرا به

اریخ اشکانیان و ساسانیان این الگوی عملکرد پسر علیه پدر تکرار شده است. اُرُد و در ت

( و 0006/ ص. 9، ج.0906کشند )پیرنیا، مهرداد پسران فرهاد سوم پدر خود را می

، 055ص. ،0970زند )اعتمادالسلطنه، فرهاد چهارم پسر ارد نیز دست به همین عمل می

( 706، ص. 0909سرو پرویز، پسر هرمزد )بلعمی، (. در دورة ساسانی پدرکشی خ056

در تاریخ صفویه  (.001ص. )همان، و پدرکشی شیرویه پسر خسرو قابل تأمل است

عباس اول با کودتایی که توسط قزلباشان صورت پدرکشی رخ نداده است. تنها شاه
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یک اسکندربرود )رسد و پدرش، محمدخدابنده از قدرت کنار میگیرد به سلطنت میمی

 (.970ص. /0، ج.0900 منشی،

گفتمانی اساطیری ـ تاریخی پدر در قصۀ موردمطالعه نیز به تأسی از چنین پاره

رسد. شود یا با رضایت او به قتل میپاشا بر دست پسر کشته میاسماعیل/ اصالنشاه

اسماعیل است که پدر را چنانکه در معرفی قصه آمد در روایت قوچانی این شاه

اسماعیل پدر ما در روایت کردی و روایت کرمانی عرب زنگی با رضایت شاهکشد، امی

آورد. علیرغم این اختالف، در هر سه روایت اینکه پدر نگاهی را از پای درمی

آلود به معشوقه یا همسران پسرش دارد تکرار شده است و این رخداد یا هوس

و رد و طرد عمل پدر و حتی واره/ پدرکشی به نوعی با آمیختگی به اصول اخالقی طرح

همدلی گوینده و مخاطب با پسر همراه است و پسر پس از پدر قدرت را در دست 

  گیرد.می

مورد مطالعه پدر که ناتوان از به بند ۀ : در قصشاهزادگان د( کور کردن پسران/

، اما کندبرد وی را کور میکشیدن قدرت بدنی پسر است و به نوعی بر او حسد می

مایه یعنی کور شدن و طور کلی این بنآورد. بهدست میه پسر بینایی خود را بهخرباأل

های های رایج در داستانمایهوسایل مختلف ) برگ و پر و ...( از بنا بعد بینا شدن ب

است. در تاریخ ایران یکی از مسائلی که در انتخاب شاهزادگان به جانشینی مدنظر  عامه

این است که در وقت احساس خطر از سوی شاهزادگان  ؛تسالمتی جسمانی اوس ،بوده

شود. سرکش و عاصی بر پدران یا غیر آن و شاهان وقت رخداد کور شدن مالحظه می

دوم  اسماعیلشاه ةاین مجازات در تاریخ صفوی به تکرار رخ داده است. در دور

ای نابینا هقمع شاهزادگان یا مدعیان قدرت انجام گرفت و عد صورت گسترده قلع وبه

شاه عباس نیز این  ةدر دور .(60ص.  ،0909جهانداری،  ۀ، ترجم0965 شدند )رهربرن،
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مورد دو تن از فرزندان این شاه که به نوعی به عصیان و توطئه آلوده بودند مجازات در

 میرزا قلى( و امام965ص. /9، ج.0900 اسکندربیک منشی،محمد میرزا ) :صورت گرفت

از کاخ شاه صفی و حضور  ،نویس فرانسویسفرنامه ،شاردن 01.(0160همان، ص.)

منزلۀ رسمی شده سخن گفته و از این رسم بهان ذکور نابینا و حتی دختران کورفرزند

همچنین:  ؛016/ص. 7ج ،0905عباسی،  ۀ، ترجم0700 شاردن،منحوس نام برده است )

/ص. 0ج ،0979 ترجمۀ کردبچه، ،0607 س،یور؛ اولئا6001/ص. 0ج ،0901، هدایت

نادرشاه نیز دست به نابینا ساختن پسرش رضا قلی میرزا دراز  پس از این دوران .(700

 .(059، 050صص.  ،0900بادی، ا)استر شودخود پشیمان می ةکند و بعد از کردمی

محمدشاه قاجار این روش مجازات شاهزادگان عاصی  ةشگفت آنکه تا ابتدای دور

    .(090ص.  ،0971 اعتضادالسلطنه،؛ 601/ ص.0.ج ،0977 سپهر،) شودتکرار می

 گفتمانِ خاموشِ قدرت. 6ـ5

تبار معرفی شده اسماعیل کردشاهنظر کردی قصۀ مورددر روایت   :الف( اقلیت کرد

صفویه که تبار صفویان از کردان عنوان  ةهای تاریخی در دور. این مهم با واقعیتاست

اند مطابقت دارد. در این باره رِ کردستان معرفی شدهاهالی پیرامون سنجاها از شده و آن

وی از کتاب  ۀشناساناساس مطالعات حکایتبر .کسروی رهگشاست های احمدپژوهش

احواالت  ةدارد و دربار نسب صفویه دربر دربارةکه مسائلی را ــ  الصفاصفوهاصلی 

از نوادگان پدر جد صفی  ،به احتمال بسیار فیروزشاه ــ شیخ صفی جد آنان است

بررسی کسروی عبارت متن مورداست. در  احمد از عرفای قرن دوم هجری بن ابراهیم

دارد که صفویان اهل جایی در حوالی سنجر کردالسینجانی برای فیروزشاه روشن می

ای دیگر از اما با پیدا شدن نسخه ،(07ـ06صص.  ،0956 کسروی،) اندکردستان
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ها به جهت پساصفویه تبار کرد آن ةگفت در دورصفویان در هند باید  ۀنامنسب

خاکپور،  ۀ، ترجم0101موریموتو، ) شودصفویان کنار زده می ةسازی از چهرشیعه

هر حال صفویان با ترجیح دادن مذهب شیعه و ادعای سیادت به به .(007ص. ،0991

 دت خودمند تا درپی اهداف بلندپی آن کردتباری خود را کنار زددر نوعی سنی بودن و

آورد نشین عثمانی پدید میها را در برابر امپراتوری سنیبخشی آنکه به نوعی هویت ــ

داری فراهم ها را از گفتمان فقاهتی تشیع در حکومتوری آنو از جهتی دیگر بهره

 گام بردارند. ــ کردمی

ه به ای و توجاما در بین عامۀ مردم برساختگی یک قصه با چنین نگاه تبارشناسانه

چشمی به مستندات تاریخیِ قابل اعتماد که در آن زمان  ۀتبار کرد صفویان و با گوش

در داشت بهتر این مهم باید افزود که کردان منظور روشنشایع بوده قابل توجه است. به

ها مواضع متفاوتی هایی هستند که صفویان بنابر شرایط با آنجمله اقلیتصفوی از ةدور

جمعیت کردان همه از یک گفتمان  با نظرداشت اینکهدر این میان د. انرا اتخاذ کرده

کردند و در جغرافیای کردنشین ایران گرایانه در برابر صفوی تبعیت نمیسیاسی هم

اما بسیاری دیگر در  ،جنگیدندجاتی که در کنار اسماعیل در چالدران میهبودند دست

ص.  ،0999، همکارانمدی و زدند )سلطانی احصفوف سپاه سلیم اول شمشیر می

تواند حاصل ذهنیت آن دسته از کردانی باشد که می فقطمذکور  ۀباید گفت قص ،(006

 گیری خصمانه راه موافقت پیدر زمان صفوی با رویکردی سیاسی به جای موضع

نَسَبی که آنان را با صفویه پیوند و نزدیکی بیشتری  ۀلئاین به مسگرفتند و بنابر

ها یا با نگاهی حداقلی این نزدیکی تباری و نژادی بوده که آنکردند ه میبخشید توجمی

 کرده است. را به موافقت با صفویان متمایل می
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گفتمانِ صداهای خاموش است. در  ودر این اثر صدای رعیت نیز جز ب( رعیت:

 دو روایت کردی و کرمانی اعزام رعیت به جنگ و اجبارِ در این امر از موضوعاتی است

آوری  نیروی غیررسمی در مواقع حساس نیز که در واقعیت تاریخی و در قالب جمع

قزلباشان و  ۀیافتوجود نیروی ثابت و سازمانة صفوی بادر دور چهره بسته است. مثالً

ارمنیان و گرجیان، اصطالحاتی چون مردم جری یا چریک و  سپس سپاه غالمان خاصه/

ها به م ایلیاتی یا روستاییان و شهریانی که در جنگحشرِ قشون مبتنی است بر اعزام مرد

 ،0907فیروزمند،  ۀ، ترجم0110 فلور،) شدنددفاع و ستیز با دشمن فراخوانده می

را پناه  اسماعیلشاهدر متن قصه غمگین شدن پیرمردی که  ،روایناز .(060، 067صص. 

( 59ص./0ج. ،0990 ان،خند و )درویشیان حال باید به جبر به میدان جنگ برود داده و

طرزی روشن ( به050ص. )همان، و تأثر از بابت اعزام پسران خانواده به میدان مبارزه

بیانگر احساسات عامۀ مردم در وقت جنگ و مواجه شدن با اوامر حکومتیان است. 

گفته شده است و به نوعی  اسماعیلشاهمهم به امر جالب آنکه در این قصه این 

یا به جای گیرد و شاه به جای پیرمرد ی در فضایی نزدیک صورت میاعتراضِ بدین معن

شود و پیرمرد که نماد رعیت است از این کار اجباری پسر او به میدان کارزار وارد می

 یابد.رهایی می

ها ورای آنچه در آوری و دلیری آنها و رزم: نقش زنان در جنگنشینانج( پرده

های خاموش جمله گفتماناست، از متداولگویی حماسی و اساطیری سنت قصه

خواست سبب حاکمیت فرهنگی که زنان را مستوره و پوشیده نام میتاریخی است که به

ظاهر  ،زنان ۀتر از آن سخن رفته است. توضیح بیشتر آنکه در واقعیت زندگیِ جامعکم

ود به )خانه( و ور پیکار خارج شدن او از سپهر زنانه یا خصوصی ۀشدنِ زن در عرص

منظر عرفی  شد. از این جهت کار زنان ازخارج خانه( یا مردانه تلقی می) سپهر عمومی
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طرزی به ههای عامقابل بازگفتن بود. این است که در داستانتا حدی ناشایست و غیر

طرزی گرایی زنان یعنی قدم گذاشتنشان به میدان مبارزه را بهلئابارز این بخش از اید

/ عرب زنگی اسماعیلشاهزن  دربارةمذکور  ۀن مهم چنانکه در قصپررنگ شاهدیم. ای

خانم و زنانی دیگر که همسر او تاجلی ةذکر شده است در واقعیت تاریخی نیز دربار

 ةکند. نویسندجنگیدند هم صدق میدوشادوش همسرانشان در جنگ چالدران می

داری افتاد که به نقابچشم شاه »آورد: همسر شاه می ةدربار اسماعیلآرای شاهعالم

وقتست که او را دستگیر کنند و سی نفر رومی را کشته و هفده نفر رومی دیگر سر در 

گفتنی است که در  .(507ص.، 0900) «آمدعقب او گذاشته و او به جنگ و گریز می

 شود. آید و مدتی بعد آزاد میمیاین جنگ تاجلوخانم به اسارت در

 های فرهنگیگفتمان .2

زن و مرد  ۀگفته واجد ابعادی از فرهنگ ازدواج و رابطمذکور در سه روایت پیش ۀقص

در بستر زیست اجتماعی است که اغلب طی قرون متمادی تاریخ پس از ورود اسالم 

ها و ، ارزشرسومهای فرهنگی اعم از آداب و گفتمان بیانگرامتداد یافته است و 

شده را رد ضدیت با فرهنگ نهادینههاست و در عین حال در برخی از مواارزشضد

 درویشیان و خندان،) جمله: عدم پذیرش ارتباط جنسی با محرماناز کند.بازگو می

نامزدی  ۀجهیزی ۀدختر برای تهی ةوقت خواستن از جانب خانواد ،(56.ص/0، ج.0907

مسلمان شدن دختر برای  (،56انجام ازدواج )همان، ص. سپسو نشان آوردن انگشتر و 

(. همچنین وفای زن به مرد و همراهی معشوق در 60ص. همان،) اج با مرد مسلمانازدو

 زنان در هر سه روایت تکرار شده است. ضمن آنکه ةراه وصال همچون ارزشی دربار

و نشانی از حسادت و است همسری مرد از سوی زن پذیرفته شده در این قصه چند
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بران و انار زدن به دامن عروس وسشود. مراسم و عردرگیری بین همسران مشاهده نمی

کنون یا شادی کردن در وقت استقبال از عروس شاباش ،(66ص. همان،) و شاباش دادن

( نیز از دیگر مواردی است که بدان اشاره شده است. افزون بر 050)همان، ص. و داماد

فرار یا ( 66)همان، ص. ها فرار از دست خواستگار نادلخواه در روایت قوچانیاین ۀهم

( نشان روشنی است از آنکه 050)همان، ص. پسند در روایت کرمانمورد با خواستگار

زنند و در های پیش از ازدواج پس میپی حل چالشدرها را زنان چگونه حصار سنت

 گیرند.ضدیتِ با سنت فرهنگی حاکم قرار می

از سر ( و توسل به پروردگار و نم000اما از منظر مذهبی نذر کردن )همان، ص. 

( 67( یا علی گفتن در وقت زنجیر پاره کردن )همان، ص.60وقت خواندن )همان، ص.

تاباند. درواقع چنین از مواردی است که نوعی فرهنگ مذهبی جاری در جامعه را باز می

صفویه با مضمونی مذهبی ـ عناصری گویای زیستِ فرهنگی ِخاصی است که در عصر 

نحوة زیستی که صفویان بنابر گفتمان  ؛پیش آمده است پر شده و تا دوران مدرن شیعیانه

ایدئولوژیک خود آن را در جامعه پی گرفتند و درنهایت در گستراندن آن کامیاب بیرون 

 آمدند.

 . نتیجه2

و عرب زنگی از نظر تطبیق با تاریخ از جهت بازنمودن بخشی از  اسماعیلشاه ۀقص

صفویه   ةتماعی و فرهنگی آن در دورهای اجگفتمان قدرت در وجه سیاسی و گفتمان

مذکور راوی واقعیت  ۀگرچه قصاو حتی تاریخ ِپس و پیش از خود حائز اهمیت است. 

اجتماعی بازروایی بخشی از تاریخ را  ۀاما از جنب ،تاریخی محض و تام و تمام نیست

فضای های ناپیدایی از ذهنیت عامه در وجه آرمانی در آن واقع جنبهکه دربه دست داده 



 آمنه ابراهیمی ___________________________گرایی نو اعیل و عرب زنگی از دیدگاه تاریخاسمشاه ةصق

622 

 

اساس بررسی موازی که بین متن قصه و متن تاریخ ارائه شد باید گفت بر تاریخی است.

مورد مطالعه گفتمان قدرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای  ۀدر متن قص

جمله اقلیتی ۀ پردازندگان ازدر ذهنیت هم ،رواینازقرار دارند.  اسماعیلشاههمراهی با 

اما در این  ،شودحکومتی دلخواه و آرمانی معرفی می چون اقلیت کرد حکومت صفوی

مهم در مسئلۀ چنانکه این . هایی عام در تاریخ نیستمذکور بری از حقیقت ۀمیان قص

عمل شنیع  ۀسان مجازاتی که مقدمهو سپس پدرکشی او ب اسماعیلشاهلوچ شدن 

گو شده شود. ضمن آنکه در متن قصه مسائل فرهنگی بازپدرکشی است مشاهده می

کند که ارزشی را بیان میها و مسائل ضداست که فارغ از زمان خاصی است و ارزش

در این قصه در  اسماعیلشاهخره باأل حتی تا دنیای امروز امتداد آن پیش آمده است.

کند تا زند و مبارزه میتالطم ماجراهای عاشقانه سوار بر اسب و با ذوالفقار شمشیر می

چنانکه وی در دل تاریخ ایران توانست هانی آرمانی را برسازد. آنتواند جدست آخر می

بخش جهانی ای نجاتزنی پیروزمندانه و در پوشش چهرهبا شمشیربا مدعیاتی غلوآمیز 

 را دگرگون کند.
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