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 چکيده

های مربوط به او، بخشی دار کیانی است که داستانخسرو، یکی از پادشاهان نامکی

فردوسی را به خود اختصاص داده است. هر چند فردوسی به همة شاهنامة جالب توجه از 

رسد دوران کودکی و لد تا مرگ پرداخته است، به نظر میخسرو از توهای زندگی کیدوره

تر محل تر مورد توجهِ عامة مردم بوده و بیشخسرو بیشبه ویژه پایان مرموز زندگی کی

ها، روایتی است که یکی از نقاالن سرایی قرار گرفته است. یکی از این گونه روایتافسانه

« خاور قشنگ»غرب شیراز، به نام کیلومتری جنوب  40روستای ماصرم، روستایی در 

ای، ای از چندین روایت اسطورهای شگرف، آمیزهکند. این روایت به گونهروایت می

تر ای که جز در برخی از خطوط داستان، کمحماسی، دینی و تاریخی است؛ به گونه

وط ای از ماجراهای مربدارد. به دیگر سخن، این روایت آمیزه شاهنامهشباهتی به روایت 

و... است. در این روایت تنها به چگونگی  ش، فریدون، ضحاک، مریم مقدس، موسابه کورو

خسرو، بزرگ شدن او، قیام علیه پدر بزرگش و در نهایت فرجام کار او پرداخته تولد کی

خسرو به دست فراموشی سپرده شده است. شده و گویا دیگر ماجراهای مربوط به کی

اند و تنها برخی از ساالن این دیار نیز داستان را از یاد بردهنکه اغلب کهگفتنی مهم این

ن جستار ــکنند. نگارندگان در ایهایی محدود از داستان را روایت میها، بخشآن

 
 . azim_jabbareh@yahoo.com 
 . mohamadhkarami@gmail.com 
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اند افزون بر ثبت روایتی که پیش از این در هیچ منبعی مکتوب نشده است، به کوشیده

 بررسی و تحلیل محتوای داستان بپردازند. 

 خسرو، ماصرم. خاور قشنگ، روایت نقالی، کی :هاواژهدکلي
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 مقدمه

حجم  است که بخشی قابل توجه از شاهنامهدار های نامخسرو، یکی از شخصیتکی

اساس  های مربوط به خود اختصاص داده است. برها و روایتاین اثر را به داستان

ست. اان ـانیـاووس در سلسلة کیـکو جانشین کیرو، فرزند سیاوش ـخس، کیشاهنامه

 مواره بهه اوستاخسرو در شود. نام کیپادشاهی دادگر معرفی می شاهنامهخسرو در کی

: 1370، تاوسا)خوبی و نیکی آمده و نام او در شمار جاویدانان و پیروان آیین راستی است 

متون پهلوی افزون بر صفات یاد در  (.104-103: 1356؛ نیز پورداوود، 476، 456، 349، 306

-90: 1369، )فرنبغ دادگیدژ معرفی شده است شده، یاور سوشیانت و بر زمین نشانندة گنگ

در منابع  (.46-45، 11-10: 1346، مینوی خرد؛ 61-60: 1368، روایت پهلوی؛ 138-140، 91

که  جاشود تا آنخسرو پادشاهی نیک خصال معرفی میتاریخی دورة اسالمی نیز کی

؛ مسعودی، 38-37: 1364)دینوری، شوند برگونه برای او قائل میبرخی از منابع، مقامی پیام

، 143-141، 138: 1368؛ ثعالبی، 44-42؛ 49-47: 1363؛ گردیزی، 598: 1352؛ بلعمی، 85: 1389

146-1519.)  

ش اگیویژه فرجام پیچیده و مرموز زندخسرو، دادگری او و بهشخصیت آرمانی کی

مواره هداشته باشد و  گاهی ویژهسبب شده است در ذهن و زبان مردم عامه نیز جای

های خسرو جزو شخصیتهایی روایت شود. هر چند کیاش افسانهدربارة او و زندگی

ما ااست،  ای کامل روایت شدهاست که زندگیش از آغاز تا مرگ به گونه شاهنامهمحدود 

دگی رموز زنمتر به پایان دهد عامة مردم بیشد نشان میهای شفاهی و نقالی موجوروایت

از  یـند. یکاردهـسرایی کتر داستاناند و در این باره بیشخسرو عالقه نشان دادهکی

روایتی  های شفاهی و نّقالی که تاکنون در هیچ سند مکتوبی تدوین نشده است،روایت

ایت رو« خاور قشنگ»از سوی در جنوب غربی شیراز، و  1است که در روستای ماصرم،

ذهبی ای و مهای تاریخی، حماسی، اسطورهای شگفت با روایتشود. این روایت به گونهمی

وایت ن داستان دیگر رـخسرو در میان چندیکه گویی ماجرای کیآمیخته است؛ چنان

گرانی ن وشناسی ها در مطالعات ادبی و مردمگونه از روایتشود. با توجه به اهمیت اینمی

 ها، نگارندگان به گردآوری و تحلیل آن اقدام کردند. از نابودی آن

هایی بسیار انجام شده است که خسرو پژوهشپیش از این دربارة کیپيشينة تحقيق: 

ها را به دو دسته تقسیم کرد: دستة نخست آثاری است که به بررسی داستان توان آنمی
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ای کرد نقد اسطورهاند و یا با روین پهلوی پرداختهو متو اوستاو یا  شاهنامهخسرو در کی

در  (1389)اند. برای نمونه فرزاد قائمیخسرو را بررسی کردهیا دید عرفانی، داستان کی

به بررسی « ایبر اساس روش نقد اسطوره شاهنامهخسرو در تحلیل داستان کی»مقالة 

ة تغییرات اسطورة او را بر پرداخته و کوشیده است چرخ شاهنامهخسرو در داستان کی

در مقالة ( 1389)پور ای تحلیل کند. ابوالقاسم اسماعیلکرد نقد اسطورهاساس روی

خسرو در به بررسی و تحلیل محتوای داستان کی« شاهنامهخسرو در اسطورة کی»

« خسروسیاوش، مسیح )ع( و کی»در مقالة  (1388) پرداخته است. سجاد آیدنلو شاهنامه

خسرو و مسیح را های کیهای میان شخصیت مسیح و سیاوش و نیز مشابهتهمانندی

به بررسی « خسرو و جمشیدجام کی»در مقالة  (1383) برشمرده است. همین نویسنده

با عنوان  در چهار مقاله (1357، 1356)مایة نمادین جام پرداخته است. مهردخت برومند بن

، متون پهلوی و... بررسی کرده اوستا خسرو را درشخصیت کی« خسروسرگذشت کی»

خوانشی پدیدارشناسانه از »در مقالة  (1393)علی قبادی است. فهیمه خراسانی و حسین

بر پایة نظریة پدیدار شناسانة ادموند هوسرل، مسألة بازگشت به اصل « خسروداستان کی

برداشتی از »الة در مق (1369)اند. علی اصغر مظاهری خسرو بررسی کردهرا در داستان کی

رستم؛ »در مقالة ( 1370)و بهمن حمیدی « خسرو به سروش فردوسیپیوستن کی

 اند. محمدرضا راشد محصلبه مرور معنایی داستان پرداخته« خسروینمازگزار کیش کی

« ؛ بیان یک پیروزی یا تمثیل یک فاجعهشاهنامهخسرو در داستان کی»در مقالة ( 1357)

جنون فرزانگی؛ »نیز در مقالة  (1369) دیرگرایی و اورنگ خضراییاز دید ارتباط با تق

خسرو در با تمرکز بر سیر استحالة درونی شخصیت کی« خسرونگرشی به سیمای کی

 اند. بررسی روایت مفهومی او کوشیده

خسرو های مردمی داستان کیدستة دوم آثاری است که به بررسی و یا ذکر روایت

ها را گردآوری بخشی از این روایت نامهفردوسییرازی در کتاب پرداخته است. انجوی ش

نیز در  (1396) سجاد آیدنلو(. 182-3/168؛ 297-2/290: 1369)انجوی شیرازی، کرده است 

مردمی  –های شفاهی ای اساطیری در یکی از گزارشخسرو )نکتهسگ کی» مقالة 

ناحیة اردکان شیراز پرداخته  به بررسی داستانی عامیانه از« خسرو(داستان غیبت کی

های گروه دوم است. با توجه به کهولت سن راوی و است. این جستار نیز در زمرة پژوهش
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به سختی افتادن ایشان برای نقل کامل روایت، بارها و بارها به ایشان مراجعه شده و در 

حتوا، مدت زمانی طوالنی با دقت و وسواس روایت ضبط و ثبت و سپس به شیوة تحلیل م

 ها و خطوط داستان بررسی شده است. الیه

یاز، ها نذر و نبانو پس از سالکیخالصة روایت شفاهي به نقل از خاور قشنگ: 

را از  کوشد کودکگذارد. آل بارها میخسرو میشود که نامش را کیصاحب فرزندی می

ل از آه جن کانست دبانو بود، خوب میگهواره بدزدد. اما مادرش که زنی دنیا دیده و کی

ک راه یما به هرها بانو همة اینترسد: از اسم اعظم خداوند، باروت و آهن. کیچند چیز می

یا  یده وبانو بارها ددعای سنگین در شمعی پیچیده و به گردن کودک آویخته بود. کی

کودکی  خسرو از همانکرده است. اندام کی 2شنیده بود که جن آل، کودکان را الیشتی

سیر  و راادرش اـخورد و شیر مادی غذا میـودکان عـیش از کـهمانند پهلوانان بود؛ ب

اط داشت. از ارتب 3اهگشاید. با اوناَلککرد؛ از همان ابتدا و در گهواره زبان به سخن مینمی

کم شبیند که از خسرو که پادشاه ایران بود، در خواب میسوی دیگر، پدربزرگ کی

واب خراسان از ـرود. پادشاه، هروید که تا اوج آسمان میمی دخترش درخت انگوری

 شاه، رواب پادخواند. جادوگر پس از شنیدن خوخیزد و جادوگر دربار ایران را فرامیبرمی

 ظر کردهت که نگوید: ای پادشاه! دختر تو پسری به دنیا آورده اسکند و میبه پادشاه می

ر بکند و که این پسر علیه شما شورش میاست! چنین مقّدر شده است  4و یک تخته

 ادوگرجنشیند. پادشاه که سراسر وجودش را خشم فراگرفته بود، به تخت پادشاهی می

 کشد. کوبد و او را میکند، شیشة عمر او را بر زمین میحمله می

ودک دهد به منزل دخترش بروند و کپس از کشتن جادوگر، به مأموران دستور می

دک را وند و کوشمی سپار خانة دختر پادشاهه را به دربار بیاورند. مأموران رهتازه متولد شد

موکّل( )مکوّل  5آورند. سروشی غیبیمیکنند و نزد پادشاه به زور از مادرش جدا می

شم خکند که لحظة رویارو شدن با کودک، شود و به حکم خداوند کاری میکودک می

 ایجش ـرو در دلـخسیدن کودک، چنان مهر کیادشاه با دـکند. پپادشاه فروکش می

 برد. های جادوگر را از یاد میگیرد که همة گفتهمی

ه بر اساس ـدانست ککه پادشاه بر سر دوراهی مانده بود. از سویی میخالصه این

های جادوگر، این کودک هستیش را به باد خواهد داد. از سویی هم بنا به حکم گفته

آید و خطاب به او شده بود. مادر بزرگ کودک، کیخا، نزد پادشاه میخداوند، شیفتة او 
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توانی این کودک را نزد خود نگه داری و چنان به او محبت کنی گوید: پادشاها! تو میمی

کنم. که بنده و بردة درگاه تو شود. اگر شما صالح بدانید، من خودم شخصًا او را تربیت می

ی را برای شیردادن به کودک انتخاب کنند. از فردای آن اپادشاه پذیرفت و بنا شد دایه

خسرو از شیر هیچ کدام نخورد. پادشاه ناچار های بسیاری به دربار آمدند. اما کیروز، دایه

 شود دخترش را برای شیر دادن به کودک به دربار بیاورد. می

ود که بدیده  اییهشد. پادشاه بارها در اتاق دخترش میوهتر میکودک روز به روز بزرگ

صمیم رها تخسرو نظر کرده است. بامربوط به آن فصل نبود. او خوب دریافته بود که کی

ز اود. پس باشته سره کند. اما نیرویی درونی او را از این کار باز دگرفته بود کار را یک

ه کد بینیواب مبیند. پادشاه این بار جوانی را در خمدت کوتاهی، پادشاه دوباره خواب می

زیر  خت بهکند و از تراه با سگی چهار چشم و دو باز سفید بر دوش، به او حمله میهم

 . شبانهسره کندگیرد کار را یکخیزد و تصمیم میکشد. او هراسان از خواب برمیمی

رجیحاً تاز شهر و  خسرو را بیروندهد کیکند و به او دستور میسپاه را باخبر می دةفرمان

ا ادشاه رستور پشود ددة سپاه ناگزیر میجا نابود کند. فرمانرد و او را در آنبه کوه بب

 بپذیرد.

ی به ده گیرد کودک رابرد و تصمیم میدة سپاه کودک را با خود به خانه میفرمان

 و نباید توانددانست که نمیدة سپاه میدوردست ببرد و او را به چوپانان بسپارد. فرمان

کودک  شود وده به تنهایی راهی کوه میرا بکشد. فردای آن روز، فرمانکودکی نظر کرده 

نی ن خوادشاه، پیرهـردن پـارد. از سویی برای مطمئن کـسپانی معتمد میـرا به چوپ

 دهد. خسرو را که به خون گوسفندی آغشته بود، به پادشاه نشان میکی

محل  وبه بلندای کوه  کند. سیمرغاز دیگر سو، سروش غیبی، سیمرغ را باخبر می

ی امن گاهناهرباید و به پخسرو را میرود و در چشم بر هم زدنی، کیزندگی چوپانان می

او  از شیر خسروخسرو را دارد و کیگاه گاوی است که نقش دایة کیبرد. در آن پناهمی

یند. با میخسرو، پادشاه دوباره همان خواب پیشین رخورد. در شب چهارده سالگی کیمی

اری در رون غخسرو را دکند و کیپادشاه در غُرابة )شیشة بزرگ، جام بزرگ( خود نگاه می

د و کنمی ده سپاه را صدابیند. پادشاه که خونش به جوش آمده بود، فرماندل کوه می

 زند. گردنش را می
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پاهی ادشاه سپکند که چگونه برای مقابله با نمایی میخسرو را راهخالصه، سیمرغ، کی

ه دیدخسرو پس از هفت روز و هفت شب، سپاهی بزرگ از مردم ستمفراهم کند. کی

سپاه  رانجامرود. پس از هفت روز و هفت شب نبرد، سکند و به نبرد پادشاه میفراهم می

ست ، به دشود. پادشاه که به دریا گریخته بودخورد و قلع و قمع میپادشاه شکست می

 شود. خسرو کشته میکی

رد و کغسل  خسرو که توانسته بود سپاه دیوان را در هم بشکند، ابتدا در چشمة آبیک

را  خسرو به محض بر تخت نشستن، دستور داد گاویسپس بر تخت پادشاهی نشست. کی

س نند؛ سپبت ککه چندین سال با شیرش او را پرورده بود، به دربار بیاورند و از او مراق

 عزت و احترام به حضور او ببرند.  دهد که مادرش را بادستور می

روزها  که روزی ازکند تا اینها با عدل و داد پادشاهی میخسرو سالخالصه، کی

خوش  شنود که با صداییزند، صدای درویشی را میهنگامی که در حیاط قصر قدم می

 خواند: گونه میاین

        ..فالنی رفتند، تو هم خواهی رفت. فریدون و جم و        پادشاهان همه رفتند، تو هم خواهی رفت

 رغ خبریهاست از سروش غیبی و سیمآورد که مدتها به یاد میبا شنیدن این جمله

دن به ندیشیاندیشد که سرگرم شدن به امور مملکت، او را از آخرت و انیست. با خود می

 وی دعا تر برارود که پیشهای تاریک قصر میمرگ بازداشته است. درون یکی از اتاق

ا راتاق  رفت. تا هفت روز و هفت شب، هیچ کس اجازة ورود به آنجا میمناجات به آن

 یابد. نمی

از  ند تازبانو که نگران حال فرزندش شده بود، پری از پرهای سیمرغ را آتش میکی

و به تگوید: فرزند بانو میشود و خطاب به کیسیمرغ کمک بگیرد. سیمرغ حاضر می

 شما سروش غیبی تصمیمی گرفته که به زودی به همگان خواهد گفت. او به زودی کمک

ود با شمی گوید: آیابانو میرا ترک خواهد کرد و از هیچ کس هم کاری ساخته نیست. کی

مین در رغ آمدعا جلوی رفتن او را بگیرم؟ سیمرغ گفت: نه بانو. او دعایی کرده که چون 

 گذر بوده، مستجاب شده است. 

خواهد آید و از وزیر اعظم میخسرو پس از هفت روز و هفت شب، از اتاق بیرون میکی

ها پادشاه گوید: من سالخسرو در جمع درباریان میکه همة درباریان را فرا بخواند. کی
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شما بودم و کوشیدم پادشاهی عادل باشم و نگذارم حقی از کسی ضایع شود. اکنون زمان 

 ت. فرزندم لُراس پس از من پادشاه شما خواهد بود. رفتن من فرا رسیده اس

ردازد. پند میخیزد و به راز و نیاز با خداوخسرو برمیفردای آن روز، هنگام سحر، کی

ی ارچشمخسرو، سگ چهبندد تا برای همیشه از قصر برود. کیسپس بار و بندیلش را می

ا رای ابه، غُردارد. هنگام رفتندارد که همواره مراقب اوست. او عالقة عجیبی به این سگ 

شیر  کی ازتوانست همه چیز را در آن ببیند، سگ چهار چشم و گاوی را که در کودکه می

ز اه رفتن خسرو تصمیم ببرد که کیبرد. رستم پی میراه خود میاو خورده بود، به هم

یرون بقصر  زخسرو اماند. هنگامی که کیقصر گرفته است. بنابراین همة شب را بیدار می

منة ن به داها راه رفتخسرو پس از فرسنگشود. کیرود، رستم نیز در پی او راهی میمی

ه خسرو بهنگام، کیکند. شبای دورتر چادرش را برپا میرسد. رستم در فاصلهکوه می

رد، شود که در این هوای سزده میکند. رستم شگفترود و غسل میسرچشمة آب می

 گردد وخسرو پس از غسل کردن به چادرش برمیکند. کیغسل میخسرو چگونه کی

 شود. مشغول راز و نیاز می

پس از  شود.راه سگ چهار چشم و گاو، راهی کوه میخسرو به همفردای آن روز، کی

 حنة عمرشترین صایستد و عجیبای دورتر میرسد. رستم در فاصلهها به غاری میساعت

 حض ورودمشوند و به راه سگ چار چشم و گاو وارد غار میهم خسرو بهبیند: کیرا می

. رستم ماندمینای که هیچ نشانی از آن غار برجا شود؛ به گونهها دهانة غار بسته میآن

ند و کوه میها شروع به کندن کرساند و مانند دیوانهزده خود را به محل غار میشتاب

ر دحال بی وشنود. رستم درمانده چ پاسخی نمیزند. اما هیخسرو را صدا میزمان کیهم

وید: گو میبیند که خطاب به ارود. در خواب سروشی غیبی را میدهانة غار به خواب می

ه کرگرد خسرو بنا به تقدیر خود به درون این غار رفت و به خدا رسید. تو نیز بکی

 سرزمین ایران به تو نیازمند است. 

 بحث و بررسي

پیش از این گفته شد، این روایت جز در برخی از محورها، شباهتی همان گونه که 

های متفاوت ای از روایتندارد. در واقع این روایت نقالی، آمیزه شاهنامهچندان به روایت 

توان به درستی مشخص کرد که دلیل این همه آمیزش چه بوده است. است. هر چند نمی
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های حماسی کهن را شنیده اغلب داستان توان گمان زد که شنوندگان داستان،اما می

نموده است. از همین روی، کلیت تر میخسرو در نظر آنان از همه مهمبودند و شاید کی

تدریج ماند و بهها میها را فراموش کردند. اما حوادث و وقایع مهم در ذهن آنآن داستان

 آید.می خسرو فراهمها پیرامون کیهای طوالنی، همة آنو در طول زمان

ب در ، مطالشاهنامههای این روایت با روایت ها و شباهتبرای روشن شدن تفاوت

گرانی پادشاه از نبررسی دلیل  -2خسرو؛ ولد کیتچگونگی  -1شود: هفت بخش ارائه می

 شدن تدابیر چگونگی برمال -4خسرو؛ کیدابیر پادشاه برای نابودی ت -3و؛ خسرتولد کی

 خسرو. رجام کار کیف -6خسرو  نشستن کی برد و به تختچگونگی ن -5پادشاه؛ 

 خسروچگونگي تولد کي -1

خسرو در روایت ام مادر کین -1در این بخش از داستان چند گفتنی مهم وجود دارد: 

ت از افراسیاب و در این روای -2فرنگیس است.  شاهنامهبانو آمده ولی در روایت نقالی، کی

به شدت زیر تأثیر  آغاز داستان -3آید. میان نمیسخنی بهخسرو هیچ دشمنی او با کی

ار ن دیباورهای مردم منطقه است. جن آل از دیرباز نقشی بنیادی در زندگی مردم ای

 و تغذیهـزائ اند که جن آل از جگر زنومیان این منطقه بر این باور بودهـداشته است. ب

ر رای دوبگزند آل در امان نیست. کند. کودک تازه متولد شده نیز به هیچ روی از می

ست اکردن آل از کودک بهترین راه گذاشتن مقداری باروت و آهن در گهوارة کودک 

ک گرفتن از اسم اعظم خداوند در اساطیر و از دیگر سو، کم (.35-25: 1368بیگی، )بهمن

محفوظ برای  که استفاده از دعاگفتنی دیگر این 6ای کهن دارد.های حماسی ریشهداستان

ید دست. از قه انگه داشتن کودک از گزند دیوان و اجنه، از باورهای عامیانة مردم این منط

 ایهساکنان این منطقه، دعای سنگین دعایی است که دعانویس برای نوشتن آن هزین

هم مقاصد مکند و البته این گونه از دعا بسیار اثرگذار است و برای گزاف دریافت می

شود: الف( سخن یخسرو نوزاد برشمرده مسه  ویژگی اساسی برای کی -4شود. نوشته می

ن یادآور خسرو با اجنه و دیوارتباط کیا -گفتن او در گهواره یادآور مسیح )ع( است؛ ب(

آور یاد ماجراهای سلیمان و جمشید است؛ ج( اندام پهلوانی و سیر نشدن از شیر مادر

رای بها ژگیـک از این ویـ، هیچ ینامهشاهکودکی رستم و سهراب است که در روایت 

 خسرو ذکر نشده است. کی
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 خسروررسي دليل نگراني پادشاه از تولد کيب -2

که اسیاب است؛ حال آنورزد، افرخسرو دشمنی می، پادشاهی که با کیشاهنامهدر  -1

دای بتات که ، پادشاه ایران این نقش را بر عهده دارد. البته گفتنی اسروایت نقالیدر 

، افراسیاب به شاهنامهر پایة ب -2خسرو است. ای از داستان فریدون و کیداستان آمیزه

. (1/397: 1394)فردوسی، اند، بیمناک است. خسرو کردههایی که دربارة کیگوییدلیل پیش

خسرو تن کیشود و از کشها افراسیاب نیز در برابر تقدیر تسلیم میبا همة این نگرانی

ژاد ننام و  که پیران کودک را به شبانان بسپارد تا ازکند مشروط به اینیپوشی مچشم

نی او س نگرابیند که اسا، پادشاه خوابی میروایت نقالیکه در خود چیزی نداند؛ حال آن

وایت تر شبیه به داستان کوروش است. بر اساس رشود. این بخش از داستان بیشمی

ر به که بیند که از شکم دخترش تاکی روییدب میهرودوت، آستیاگ پادشاه ماد در خوا

 یر آنانتعب پرسد و ازسراسر آسیا سایه افکنده است. آستیاگ از مغان تعبیر خواب را می

خست، ن، پادشاه در خواب روایت نقالیدر  (.159: 1374)خالقی مطلق، افتد به هراس می

خنی از رود و سمیآسمان اوت که آن درخت تنها به بیند با این تفهمین صحنه را می

گو و کشتن او و شم گرفتن پادشاه بر پیشخ -4سایه افکندن بر آسیا و... نرفته است. 

 و روایت هرودوت از داستان کوروش دیده شاهنامهشکستن شیشة عمرش در روایت 

شده  فزودهاشود. این بخش نیز زیر تأثیر باورهای عامیانة مردم منطقه به داستان نمی

 یشة عمرن شردـدا کـابودی دیوها تنها راه، پیـرای نـد مردم این منطقه، بـدی است. از

 شود. هاست. شکستن شیشة عمر باعث کشته شدن دیو میآن

 خسرو دابير پادشاه برای نابودی کيت  -3

 شود:دیده می شاهنامهو روایت  روایت نقالیهای زیادی میان در این بخش تفاوت

خسرو را به زور از مادرش جدا کنند و دهد کیادشاه دستور میدر روایت نقالی پ -1 

های بنیادی یکی از تفاوت -2نیامده است.  شاهنامهبه دربار بیاورند. این بخش در روایت 

، ایزد سروش روایت نقّالی، نقش سروش در داستان است. در شاهنامهو روایت  روایت نقالی

شود. ساکنان این منطقه بر موکل ظاهر میشود، در نقش نامیده می« سروش غیبی»که 

ا باشند. هر چند ـهتوانند از آدمیان مراقبت کنند و حافظ آناین باورند که اجنه می

شود که سروش شود، اما آشکارا بیان میای به جن یا دیو بودن سروشی غیبی نمیاشاره
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دی دارد و همواره ، نقشی کلیروایت نقالینقش موکل را بر عهده دارد. سروشی غیبی در 

 شود. های داستان ظاهر میدر بزنگاه

به  1ش، سروشاهنامهنیز سروش نقشی مهم دارد. بر پایة روایت  شاهنامهدر روایت 

 ه ایرانو را بخسرخواهد گیو را به توران بفرستد تا کیآید و از او   میخواب گودرز می

د. شویارها مـوجب گشایش در که ایران مـخسرو بروش، ورود کیـه گفتة سـبیاورد. ب

 کند:چنین سروش رسالت او را نیز این گونه بیان میهم

ـــدر ــین پـ ـــه ک ــدد بـــ ــان را ببن  می

ــوش آرد آب ــه ج ــزُم ب ــای قُل ــه دری  ب

ــود ــن ب ــر زی ــگ ب ــب و روز در جن  ش

 

 کنـــد کشـــور تــــــــور زیـــــــر و زبـــر 

ـــیاب ــــن افراس ـــر از کیـــــ ـــارد س   نخ

ـــن کـــین بـــو ـــه ســـاله در جوش دهم  
(1/420: 1394)فردوسی،   

 رابر باـبه فرمان سروش و ـخسرو ب، کیشاهنامهرسد در روایت نظر میهـدر واقع ب

د هم ایز وند، بازخسرو به درگاه خداای کیکند. پس از نیایش پنج هفتههای او کار میپیام

نی فر پایادر س ونمای اکند و راهزد      میسروش است که بایدها و نبایدها را به او گوش

 است:

 ... چـو بخشــی بــه ارزانیـان بخــش گــنج

ــش را ــه دروی ـــون ک ــوی چـ ــوانگر ش  ت

 ...ســـر تخـــت را پادشـــاهی گُـــــــزین

 چــو گیتــی ببخشــی، میاســای هــیچ

 

ـــن ســـرای ســـپنج   کســـی را ســـپار ای

  کنـــی شـــاد و هـــم مـــردم خـــویش را

 کـــه ایمـــن بـــود مـــور ازو بـــر زمـــین

ــــو را روزگــــار بســــیچ  کــــه آمــــد ت
(2/893: 3941)فردوسی،   

افزوده شده است.  روایت نقالیخسرو، شخصیتی دیگر است که به کیخا، مادربزرگ کی -3

دهد که کودک را در قصر نگه دارند و با کمک دایه او را کیخا به پادشاه پیشنهاد می

هایی بسیار به داستان موسی )ع( دارد: کیخا شباهتورش دهند. این بخش از داستان پر

خسرو نیز مانند کند. کیسر فرعون را بازی میای نقش آسیه همان به گونهدر این داست

خسرو کیشود مادر نوشد و پادشاه ناگزیر میای جز مادر خود نمیموسی از شیر هیچ دایه

شباهت به کوشش خسرو به دربار نیز بیرا به قصر بیاورد. هجوم مأموران برای آوردن کی

های چهار فصل در وجود میوه -4اسرائیل نیست. سران بنیمأموران فرعون برای یافتن پ

. (37)آل عمران: های آسمانی برای مریم مقدس است خسرو، یادآور رسیدن مائدهاتاق کی

ت نقالی پادشاه ـدر روای -5شود. دیده نمی شاهنامهاین بخش از داستان نیز در روایت 
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است و خداوند به او نگاه ویژه دارد، خسرو از نیرویی ماورایی برخوردار داند که کیمی

میان نیامده است. از این موضوع سخنی به شاهنامهاصطالحا نظرکرده است، اما در روایت 

که دوباره همان خواب خسرو ندارد تا ایندر روایت نقالی، پادشاه تصمیم به کشتن کی -6

ار جوان با بازهای شود با این تفاوت که در خواب دوم در کنپیشین برای او تکرار می

ادشاه خوابی ـپ شاهنامهشود. در روایت سفید بر دوش، سگ چهار چشم نیز دیده می

بیند. اما افراسیاب وقتی به جنگ ایرانیان آمده بود، دو بار خواب پریشان دید و عاملی نمی

 شد برای صلح با سیاوش.

 گونگي برمال شدن تدابير پادشاهچ  -4

خسرو را به شبانان بسپارد خواهد کیدشاه از پیران ویسه می، پاشاهنامهدر روایت  -1

رسد قصد کشتن او را ندارد. هر چند خالقی تا از نام و نژاد خود باخبر نشود و به نظر می

معتقد است که موضوع  شاهنامهبا ذکر دالیلی از « خسرو و کوروشکی»مطلق در مقالة 

اما در  (160-159: 1374خالقی مطلق، )هم وجود دارد  شاهنامهکشتن کودک در روایت 

ارد تا او را از میان بردارد. ـسپدة سپاه میخسرو را به فرمان، پادشاه کیروایت نقالی

خسرو را به دهی دوردَست ببرد و به شبانان بسپارد تا گیرد کیدة سپاه تصمیم میفرمان

رودوت از زندگی کوروش شباهت به روایت هاو را بزرگ کنند. این بخش از داستان نیز بی

نیست. در داستان کوروش نیز پادشاه به هارپاگ، مردی صاحب قدرت، دستور نابودی 

کند. اما زن دهد. هارپاگ این مهم را به یکی از سرشبانان پادشاه واگذار میکوروش را می

دارد و مانع کشتن او دادة خود نگه میسرشبان، کودک را به جای کودک تازه از دست

دة سپاه است. تفاوت این دو روایت در تصمیم هارپاگ و فرمان(. 161-160)همان: شود می

خسرو از دة سپاه به دلیل آگاهی از شخصیت فوق انسانی کیفرمان روایت نقالیدر 

که در روایت هرودوت، هارپاگ این وظیفه را به دیگری کشتنش بیم دارد؛ حال آن

دة سپاه برای مطمئن کردن پادشاه از کشته شدن ان، فرمروایت نقالیواگذارده است. در 

کند. این بخش از داستان خسرو را به خون گوسفندی آغشته میخسرو، پیراهن کیکی

یادآور مکر برادران یوسف برای متقاعد کردن یعقوب نبی از کشته شدن یوسف است 

که مادرش او را چنین این ماجرا به ماجرای زندگی داراب شبیه است . هم(18-15)یوسف: 

اش، گیرد و به جای فرزند تازه مردهکند، گازری او را از آب میبا سبدی روی آب رها می
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در روایت نقالی، پادشاه برای بار سوم، خوابی  -2(. 238-3/237: 1394)فردوسی، پرورد می

ری داهای بزرگی که برای نگهشود از طریق غُرابه )شیشهبیند که ناگزیر میتکراری می

خسرو را بیابد. در شود( جای کیها استفاده میلیمو و... از آنغوره، آب مایعاتی مانند آب 

دة سپاه به دستور او عمل نکرده است. این بخش از شود که فرمانواقع پادشاه متوجه می

خسرو با ، کیشاهنامهوجود ندارد. به دیگر سخن، در روایت  شاهنامهداستان در روایت 

های افراسیاب خود را به دیوانگی بزند، از خواهد در برابر پرسشیران که از او میدرایت پ

باید اضافه کرد که در این روایت، غرابه،  (.1/400: 1394)فردوسی، یابد مرگ نجات می

در روایت نقالی، وقتی پادشاه از  -3دارد.  شاهنامهخسرو را در بین کیکارکرد جام جهان

زند. در روایت شود، او را گردن میخسرو باخبر میاه در کشتن کیده سپکوتاهی فرمان

کند. ای وحشیانه سیاست میهرودوت از زندگی کوروش نیز، آستیاگ، هارپاگ را به گونه

در این بخش از داستان باز هم سروشی  -4این بخش وجود ندارد.  شاهنامهدر روایت 

خسرو را از کند تا کیا باخبر میکند. سروشی غیبی، سیمرغ رآفرینی میغیبی نقش

شبانان برباید و به درون غاری ببرد که گاوی نیز در آن غار وجود دارد. این بخش از 

تر شبیه به داستان فریدون و گاو شود، بیشدیده نمی شاهنامهداستان که در روایت 

است در این  گونه که در داستان فریدون، گاو برمایون پرورندة فریدونبرمایون است. همان

، فرانک، شاهنامهخسرو است. در روایت دهندة کیسالگی پرورش 14روایت نیز، گاو تا 

بان مرغزاری شود فرزندش را به نگهمادر فریدون، برای نجات جان فرزندش ناگزیر می

بسپرد تا با شیر گاوی که در آن مرغرار بوده است، فریدون را بپرورد. فریدون سه سال از 

شود که ضحاک از محل گاو برمایه و فریدون باخبر مییابد تا اینگاو پرورش میشیر این 

ای ایزدی از تصمیم ضحاک گیرد؛ اما فرانک بر اثر اندیشهها میو تصمیم به کشتن آن

سپارد؛ اما گاو برمایه به برد و به مردی دینی میشود، فریدون را به البرزکوه میباخبر می

 (. 36-1/33: 1394) فردوسی، شود دست ضحاکیان کشته می

 خسروونگي نبرد و به تخت نشستن کيچگ -5

کند که چگونه سپاهیانی برای نمایی میخسرو را راه، سیمرغ کیروایت نقالیدر  -1

خسرو که به کمک ، سیمرغ حضور ندارد و کیشاهنامهنبرد با پادشاه گردآورد. در روایت 

قدرت رسیدن  برای گرفتن انتقام خون پدرش راهی  گیو به ایران آمده است، پس از به

خسرو طی هفت روز و هفت در روایت نقالی، کی -2شود. توران و نبرد با افراسیاب می
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آورد. در این باره دو گفتنی مهم وجود دارد: عدد دیده فراهم میشب سپاهی از مردم ستم

توان ای مید و به گونهشوهای این دیار دیده میهفت روز و هفت شب در همة روایت

، روایت نقالیکه در شود. گفتنی دیگر اینگفت همة کارهای مهم در همین مدت انجام می

، شاهنامهشود؛ در حالی که در روایت دیده تشکیل میخسرو از مردم ستمسپاهیان کی

مده دیده به میان نیاکنند و سخنی از مردم ستمراهی میخسرو را همسپاهیان ایرانی، کی

گریزد و سرانجام ، پادشاه به دریا میشاهنامههمانند روایت  روایت نقالیدر  -3است. 

میان از جزئیات گرفتار شدن افراسیاب سخنی به روایت نقالیشود. هر چند در کشته می

خسرو بر سپاه دیوان پیروز شود که کیدر روایت نقالی، آشکارا عنوان می -4نیامده است. 

سخنی از دیوها به میان نیامده است. سخن مهم این  شاهنامهکه در نشود؛ حال آمی

)بویس،  استهای منابع کهن نیز به دیو بودن افراسیاب اشاره شده است که در روایت

خسرو پس از غسل کردن در ، کیروایت نقالیدر  -5 (.89: 1372؛ ثعالبی، 146-147 /1: 1367

آورد. در روایت ر خورانده بود به دربار میچشمة آب مادرش و گاوی را که به او شی

 ها نیست. سخنی از این شاهنامه

 خسروفرجام کار کي  -6

پادشاهی و دادگری در میان  خسرو پس از شصت سال، کیشاهنامهدر روایت  -1

ای جسب به نام را از درباریانش به نام لهراشود. مردی گممردم، دچار تحول روحی می

 یل تحولدل شاهنامهشود. در رود و غایب میند و خود به کوهی مینشاخود بر تخت می

گرانی نخسرو پس از شصت سال پادشاهی، دچار خسرو این گونه آمده است: کیروحی کی

 شود که مبادا:شدیدی می

ـــم ــو ضــحاک و جــ ــدکنش همچ ــوم ب  ش

ــیاب ــادو افراس ــون ج ــاووس و چ ــو ک  ... چ

ــزدان شــوم یــک زمــان ناســپاس  بــــــه ی

 ــــن بگســلد فـــــــــــرّه ایــزدیز مــ

 

ــه زم  ـــد ب ــدر آمـ ــلم ان ــور و س ــا ت ـــه ب  ک

ــواب ــه خ ــدی ب ــژی ندی ــز روی ک ــه ج  ک

ـــراس ـــدر آرم ه ـــن روان ان ــــه روش  بـــ

 گــرایم بـــــــه کــژی و راه بـــــــدی...
(2/887: 1394)فردوسی،   

اوند با خد خسرو از همگان کناره بگیرد و به راز و نیازشود کیاین نگرانی سبب می

 عادی  حال خسرو بهبپردازد. کوشش پهلوانان و بزرگان ایرانی نیز برای بازگرداندن کی

 (. 900-885)همان: ماند نتیجه میبی
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گ به مر خسرو پس از شنیدن بیتی از یک درویش در اشاره، کیروایت نقالیبر پایة 

ی اتاق اندن درشود و پس از هفت روز و هفت شب مها، دچار تحول روحی میهمة انسان

ز ادر این بخش  -2گیرد لُراس را بر تخت بنشاند و خود راهی شود. تاریک، تصمیم می

سیمرغ را  خسرو،کیانو برای آگاهی از وضعیت بشود. کیداستان باز هم سیمرغ ظاهر می

یمرغ تان، ساین بخش نیامده است. در این بخش از داس شاهنامهکند. در روایت احضار می

واندن م دعا خکند. مردم این منطقه بر این باور هستند که هنگااشاره می« آمین مرغ»به 

به  روایت نقالیضای حاکم در ف -3شود. اگر مرغ آمین در گذر باشد، آرزو برآورده می

 ا به همرهای داستان ای همة بخشاست. این باور مانند رشته« تقدیر»شدت تحت تأثیر 

در روایت  شود.تر دیده میستان، نقش تقدیر بسیار پررنگپیوند زده است. در پایان دا

ایت ر رونیز نقش تقدیر بسیار پر رنگ است. راشد محصل دربارة نقش تقدیر د شاهنامه

یر سلط تقدت [خسروکی]نکتة عمده در زندگی او»نویسد: خسرو میاز داستان کی شاهنامه

ژه در ه ویخسرو را بصل زندگی کیو سرنوشت است که خرد قادر به دفع آن نیست... این ا

از و کارساکشد که خردمندی بند میپایان پادشاهی و پس از انجام رسالت، آن چنان به

راشد )« است کند، به فرمان یزدان و تسلط تقدیرگوید و هر کاری که میچه مینیست. آن

ان ند از پهلوانراه تنی چخسرو به هم، کینامهشاه بر اساس روایت -4 (. 23: 1395محصل، 

ر شود. بشوید و سپس ناپدید میهنگام در آب چشمه سر و تن میشود. شبراهی کوه می

ا را تنه خواهد که برگردند و اوخسرو از همة پهلوانان می، کیشاهنامهاساس روایت 

 گردند، اما:بگذارند. زال، رستم و گودرز برمی

ــو ــوس و گی ــون ط ــاز چ ــتند ازو ب  نگش

 

ـــژ  ـــرز و بی ـــوفریب ن، چـــو گســـتهم و نی  
(2/887: 1394)فردوسی،   

م رغلیعخسرو، این پهلوانان که روزی دیگر را نیز پس از رفتن و ناپدید شدن کی

ند سپاریمشوند و همگی جان خسرو در آن مکان مانده بودند، گرفتار برف میسفارش کی
  (.913-908)همان: 

شود و تنها رستم ری در دل کوه میخسرو به تنهایی راهی غااما در روایت نقالی، کی

تواند بامدادان از پشت سر او راهی شود. گفتنی است که همة شب را بیدار مانده است، می

خسرو به جای کوه، غار آمده است کیاز منابع کهن نیز محل ناپدید شدن در برخی 

سرو به خ، کیشاهنامهدر روایت  -5(. 259-258: 1387؛ عطار، 912-911: 1387)نظامی، 

راه سگ خسرو، غُرابه در دست و به  هم، کیروایت نقالیشود. اما در تنهایی ناپدید می
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خسرو به های عامیانه، کیشود. تنها در یکی از روایتچهار چشم و گاو به غاری وارد می

اما در آن روایت یک سگ معمولی (. 141-139: 1396)آیدنلو، شود راه سگی وارد غار میهم

کند. در روایت نقالی از سگ چهار چشم یاد شده است. گفتنیِ راهی میو را همخسرکی

الحا ـدوزد، اصطـسی چشم بـا کـه کسی که به چیزی یـکه مردم این دیار بجالب این

های تر روایتکند. نیز باید افزود، در بیشگویند: مانند سگ، چهار چشم نگاه میمی

از  (.147-142)همان:  کندراهی میی، قهرمان را هممرگان، سگمربوط به جاودانان و بی

های شبیه به سگ نقّالی روایتهای موجود در اساطیر جهان، سگ موجود در میان روایت

بینی یمه در اساطیر هندی است. در اساطیر هندی نیز، یمه، دو سگ چهار چشم پهن

؛ 134: 1392زاده، ؛ قلی1389:446)بهرامی، بان کاخ او در عالم فرودین هستند دارد که نگه

در هیچ یک از  روایت نقّالیکه، در نکتة افزودنی دیگر این (.296-285: 1386سن، کریستن

میان نیامده خسرو بهراهی او با کیخسرو، سخنی از گاو و همهای مربوط به کیروایت

خسرو کیخسرو است. غرابه، همان جام معروف است. نکتة مهم دیگر اشاره به غرابة کی

کند که از دیدن صحنة ناپدید ، رستم را توصیف میروایت نقالیآخرین صحنة  -6است. 

شود و پس از گریه و زاری راه سگ و گاو درون غار مبهوت میخسرو به همشدن کی

رود. باز در این بخش از جا به خواب میبسیار و کوشش برای ورود به غار، در همان

م از تقدیر سخن ـه رستـشود و در خواب خطاب باهر میداستان نیز سروشی غیبی ظ

 شاهنامهکه باید رستم به ایران بازگردد. این بخش از داستان نیز در روایت گوید و اینمی

خسرو او را راه گودرز و زال به توصیة کی، رستم به همشاهنامهشود. در روایت دیده نمی

 گردند. گذارند و برمیتنها می

 گيرینتيجه

بررسی تطبیقی روایت نقالی از  -1کند: ، نکات زیر را روشن میروایت نّقالیبررسی 

دهد که روایت نقالی تنها از همین داستان نشان می شاهنامهخسرو با روایت داستان کی

ها با شبیه است. به دیگر سخن، در بسیاری از بخش شاهنامهدر کلّیت داستانی به روایت 

هایی از داستان بخشه در ای که خوانندرو هستیم؛ به گونهروبه سره متفاوتداستانی یک

خسرو را بشنود تواند بپذیرد قرار است داستان کیبه ویژه در ابتدای داستان به سختی می

خسرو و عامیانة مکتوب کی های نقّالیروایتهای نگارندگان در بررسی -2و یا بخواند. 

خسرو با های موجود از داستان کیز دیگر روایتتر ادهد که این داستان بیشنشان می

ها و روایات مربوط به قهرمانان دیگر آمیخته است. به دیگر سخن، هر دیگر داستان
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ای، حماسی و برداری بخشی از زندگی قهرمانی تاریخی، اسطورهقسمتی از این روایت گرته

نند کوروش، فریدون، هایی ماتوان ردّ پای شخصیتای که مییا مذهبی است؛ به گونه

خوبی در داستان رصد کرد. با توجه به )ع(، داراب و... را به عیسا )ع( مریم مقدس موسا

اند و با توجه به سن باالی ادعای نقّال که این داستان را از کودکی برای او نقل کرده

رواج رسد این روایت از دیرباز در میان ساکنان این منطقه نظر میسال، به 115ایشان، 

خوش دگرگونی و که چگونه این روایت حماسی تا این میزان دستداشته است. اما این

ای که توان گفت به دلیل اهمیت بسیار ویژهتغییر شده است، چندان روشن نیست. می

گیر مربوط به بسیاری از بزرگان به او خسرو در اذهان مردم داشته، وقایع مهم و چشمکی

های ایجاد شده در شاید بتوان گفت بخش اعظم دگرگونینسبت داده شده است و 

داستان، نتیجة بومی شدن آن باشد که در دو بخش قابل بررسی است: الف( اصطالحات و 

واژگان: واژگانی مانند غُرابه، اونالَک، الیشتی، مرغ آمین، یک تخته و... هر چند در این 

ه مجال اندک ممکن نبود. ب( باورها جستار بیان همة اصطالحات و واژگان بومی با توجه ب

و اعتقادات: باور به جن آل، اعتقاد به استفاده از دعا، باروت، آهن و نیز اسم اعظم خداوند 

راهی برای دور کردن آل از کودک، نقش پر رنگ سروشی غیبی در داستان، اشاره به هم

ای کوتاه فرجام و اشارهاین روایت تنها به تولد،  -4خسرو و.... سگ چهارچشم و گاو با کی

خسرو خسرو بسنده کرده و دیگر ماجراهای مربوط به کیبه چگونگی به تخت نشستن کی

در روایت نقالی دو شخصیت سیمرغ و کیخا به  -5بازتابی در روایت نقالی نداشته است. 

 خسرو نیزاند که هر دو در سیر داستان نقشی بنیادی دارند. مادر کیداستان افزوده شده

دارد. گفتنیِ  شاهنامهتر و البته کامال متفاوت در قیاس با در روایت نقالی حضوری پررنگ

دة سپاه گو(، فرمانهای داستان نیز مانند رستم، جادوگر )پیشکه دیگر شخصیتمهم این

 دارند.  شاهنامهتایان خود در و پادشاه نقشی متفاوت نسبت به هم
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 هانوشتپي
ب است. کوهمره سرخی، سلسله جبال صع رم یکی از روستاهای منطقة کوهمره سرخیروستای ماصَ -1

نوب به ج، از العبور و مرتفعی است که از شمال به نواحی حومة شیراز و بلوک اردکان و نواحی ممسنی

ودان و نوهمرة ای فیروزآباد و از غرب به کالیی و عبدویی، کفراشبند و جره، از شرق به بلوک خواجه

رسد ینیان  مشود. قدمت این منطقه بر پایة مطالعات انجام شده به دورة ساسازیاری محدود میندشم

  .(.167: 1364؛ لسترنج، 215: 1362؛ مستوفی، 153: 1363؛ ابن بلخی، 2: 1366)شهبازی، 

 وارد کبدن کود بهنیز  و گاهی گذارندو به جای او کودک دیگری می دزدنداجنه گاهی کودکان را می  -2

 د. انکرده « ališti=لیشتیاَ »شود که جن ها کودک را می در این صورت گفته کهشوند می

ه بن است که انسان در ای تنها تفاوت او با و موجودی است شبیه انسان اونالکاز دیدگاه مردم کوهمره  -3

ست و با بانی اود مهرموج اوبر این باورند که  مردم این منطقهجای کف پا مانند چهارپایان سم دارد. 

  کند.ولی اگر با او و یا فرزندانش بدرفتاری شود تالفی می ،ها دوست استانسان

ر تن است. دندام خاص داشای معادل با پهلوان بودن و ااین اصطالح در میان مردم این منطقه به گونه -4

یلی خکه قفسة سینة  گویند( میpigeon breastکفتری )اصطالح پزشکی به این گونه افراد سینه

 برجسته دارند. 

اداش تن فرمان، نیک و پ های زیادی مانند مقدس، دلیر وو متون پهلوی صفات و ویژگی اوستادر  -5

: 1377، هاتیش؛ 15: 1382بخش، در هم کوبندة دیوان و... برای این ایزد یاد شده است )راشد محصل، 

 (.  52: 1378، هاگات؛ 759: 1346، ؛ رضی59: 1381، ویسپرد؛ 75: 1377، یسنا؛ 116

آفرینش  شود. در اساطیر ایرانی از همان آغازند و ایرانی به فراوانی دیده میدر اساطیر ه قداست کالم، -6

ا خواندن شویم. در آغاز آفرینش و در نبرد میان اهورامزدا و اهریمن، اهورامزدا برو میبا قداست کالم روبه

(. در اساطیر هندی نیز 35: 1369کند )فرنبغ دادگی، هوش میسه هزار سال بیدعای اهونور اهریمن را 

صوت در ردیف دیگر  ، کلمه وریگ وداای است که در هشود و این قداست به گونقداست کالم دیده می

ورة آفرینش در (. در اسط128-127: 1367خدایان و مانند دیگر خدایان ستوده شده است )جاللی نائینی، 

 (. 92: 1375پور، خوریم )اسماعیلمانی نیز به قداست کالم و قدرت آن برمیآیین 
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