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 چکیده
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 شه وسوسه شیرینی است در نهاد آدمی که همیشه او را به وجه آورد  و به خاطرش جرقه نزاع را 
هاای  اشاقیب را در دز زماان ساینه باه      بال را به جان خریه  است و حکایتزد  و در طپبب سیل 

آگینب را به رشته نظم کشیه  یا بردوش واژگان نور گذاشته سینه منتقل کرد  و وصف شیرینی غم
زیبا در لباس سکایی به « اداتیس»د تا برای وصاز میخزماد « زریادس»ز شقی که به خواب ا. است

را « گل و جام »برسه و جام وصپب را بنوشه تا سحر حاللی که شرح  شه « امارتس» تاالر جشن 
قپمارو وسایا ادب   .  رساه های سوزان آتب به پایان میکنه که دلهادگیشان در میان شعپهبیان می

تجپی گا  فرهنگ و ادب و مظاهری از ذوق و هنر ایرانای   دازهای زیبا و متنوع خوانهرسی با چشمپا
، از پیشاینیان ،سرشاار از گوهرهاای آباهار     تااریخی اسات و آثاار ادبای بازماناه      در دوران مختپف 

ان توگوناگون از آن می  ای است که میوسترد باغ گ.  حکمت و بالغت و سخنوری است مرواریههای
زاینه  و خروشانی است که راهی طوالنی را در معبر پرفراز و نشی  قرون و  همچون رودخانۀ چیه و

یشاه فاراهم نماود     انهو مناظری زیبا و دلفری  را برای صاحبان ذوق وا صار پشت سر هم گذاشته 
داستانهای  اشقانه اسات   ،ی ادبیات غناییهای ی جال  و جذاب و از بارزترین جپوهایهاز نمون.  است

 ه و منبعث از من شاا ر یاا گویناه    که  شه و دلهادگی و دیگر  واطف انسان که جنبه غنایی داشت
شناخت شخصایتها و قهرماناان   . آن است ، در آن نمود خاصی دارد و از پایگا  واالیی برخوردار است

جمپاه ماواردی اسات کاه باه      ،نقب موبت یا منفی و تحپیل جایگا  آنان در ساختار هر داساتان از  
ادبیات گرانسنگ فارسی از همان آغااز باا   . حفظ،احیا،ابقا و نشر این گونه داستانها کمک خواهه کرد
و مضاامین و  هاا ی نظام و نوار و قالا    هاای هتوان ذاتی و غنای بی نظیر خود توانست در تمامی  رص

نی در سایه سار ایان نخال باارور    صهها اثر و پهیهآورنه  خپه کنه و پرورش دهه تا ایرا موضو ات ،
ناایی، یکای از ماوثرترین و    ادب غ. ادب، اخالق و زنهگی خود را به سامان کناه  هنر، بتوانه فرهنگ،

ای است که شایه نتوان قهمت وگستردگی آن به گونه. ی استترین انواع ادبی در زبان فارسپرمخاطب
آمیخته نباشهزمانی که انسان خود را شناخت و هیچ متن ادبی را یافت که به نو ی با ادبیات غنایی 

در جواماا باهوی ناوا و صاها باا      . و همرا  شهبرقرار کرد، با نوا و شعر آشنا  با همنوع خویب ارتباط
، تربیات کودکاان، جناگ،    هایهتمامی زنهگی ارتباط داشته است از جمپه با کشت، درو، شکار، پیش

خنیا و شعر بیان واضح و آشکار  واطف انساانی  . و مرگ شفای بیماران، مراسم مربوط به توله، بپوغ
جویبااران مارثرترین    ۀز پرنهگان و آوای جانوران و زمزماست که از فراز اصوات طبیعت، از قبیل آوا

انساان در آغااز    ۀمه و ترنم با روح و احسااس و  اطفا  خنیا، نوا، نغ. احساسات خود را نشان می دهه
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ریزد؛ راز و نیاز گونه ای مجزا و منفرد اشک می به هر انسانی .ط داردشکل گیری هنر و ادبیات، ارتبا
و این  واطف را آشکارا در قال  هنار و ادب،   شوده و هجران و امیه و یاس مبتال میمی کنه؛ به  ش

ی زایب ادبیاات غناایی فاراهم    هایههارد و بهین سان است که زمینهر چنه ابتهایی و بهوی، ارائه می
بهیهی است کاه ایان ناوع مهام ادبای در       . ت غنایی میراث  ظیم جواما بشری استادبیا.  شودمی

 . ی انکارناپذیر داشته استهای ایران نیز جپو

 معرفی نویسنده
تاوان از  تنها سرنخی کاه می  نویسنه  این اثر شناخته نشه ، ،سفانه با تمام تالش صورت پذیرفتهمتا

خطی منزوی تحت  ناوان روایتای از شایخ     هایهآن است که در فهرست نسخاین اثر به دست داد 
 .  طار ذکر گردیه  است

  نوشته منحصر به فرد این داستان منثورنگاهی به دست 
ای اسات کاه باه خاط شکساته      نساخه  ای که از این  داستان منوور بااقی ماناه ،  تنها دست نوشته

. میشاود در کتابخانه آیت اهلل العظمی گپاایگانی نگهاهاری  531/51نستعپیه کتابت شه  و با شمار  
 .  باشهبرگ می 552مجموع صفحات آن 

 :   گزارش داستان
ای باه  روزی ماردی آییناه  . اما از هیچیک فرزناهی ناهارد   ،شا  اسالمبوز چهل زن در حرم داردپاد

از نهاشتن فرزنه شاکو   . میبینهشا  در آیینه یک موی سفیه در محاسن خود . هههدست پادشا  می
دیاهن پادشاا  باه    و باا   رساه درویب ژولیه  مویی از را  می .نهطبیبان از  الج شا  در میمان. میکنه

 :  اردازدمهح و ثنای او می
 پادشاااها بارگاهاات از مپااک پاار نااور باااد    
 ای سااکنهر حشاامت و فاارم رم جمشاایه  

 

 دار  ااهلت در ساارای معااهلت معمااور باااد   
 تیغ تاو بار فارق دشامن ناصار منصاور بااد       

 

از  ،ری داردکه اگر با  او ازدواج کنای گویه که وزیر شما دختبه شا  می بعه از آن. میبینهطالا شا  را 
هناه داد و او  او صاح  فرزنهی خواهی شه که تمام پادشاهان  الم از شرق تاا غارب بااج باه او خوا    

هرماز ناام   و پسری به دنیا می آیه که او را  میکنهشا  با دختر وزیر ازدواج صاح  قران خواهه شه. 
باه ناوزاد و   زنان دیگر شا  که به  پت نهاشاتن فرزنه، . رودشا  به  زم شکار بیرون میروزی . نهنهمی
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اما  .انگیزنه که داروی به تن شاهزاد  بماله و او را بکشها بر می،گنه  پیری رکننهمادر او حسادت می
از  ، از ماادر ناوزاد اجا   پیار زن و بعاه از کشاتن    میشاود دایه که زنی هوشیار است از مکر آنها آگا  

در را  دایاه گرفتاار راهزناان    . به نزد پادشا  برساانه  گیرد که کودک را برای محافظت از شر زنان،می
ناام باباطااووس و همسارش    به شهر خجستان میرود و به باغبان پیاری ب . میکنهو را  را گم  میشود

و باه مکتا     دمیشوهرمز در آن باغ بزرگ . میکنهباغبان در نزد پادشا  آن شهر خهمت . میبردپنا  
روزی  . گویاه هزاد  باودن هرماز را باه باغباان می    مرگ راز شا و در لحظۀ میشوددایه بیمار .  رودمی

ناام فیروزشاا    پادشااهی ب  .بنهدآیه و با دیهن هرمز به او دز می، دختر پادشا  ، به باغ مینازنین گل
پادشا  پیشانهاد خواساتگاری را   . را به خواستگاری نازنین گل میفرستهساهساالر خود، فوالد خان، 

هرماز   ،بعه از جنگ. کشههرمز در جنگ فوالدخان را می .یردگنمیاذیرد و بین دو ساا  جنگ در می
پادشا  برای رفتن باه ساوی اساالمبوز و دیاهار پاهر و      حقایه به . با گفتن میشوداز تبار خود آگا  
خجساتان  بعه از رفتن هرمز برادر فوالد خان هم به جنگ پادشاا   . خواهه  اجاز  میمادرش از پادشا

فیروزشاا  دو  . میشاود او باز می گاردد و دوباار  در جناگ پیاروز     . رسهمی آیه که خبر به هرمز می
ههه که خواهر خود حسانا را باه یکای از آن دو    فرسته و و ه  میگل میجادوگر را به آوردن نازنین 

نه و شاو رادر نازنین گل،از ماجرا آگا  میشاهزاد  هرمز و مپک  پی ،ب. میشودنازنین گل ربود   .بههه
هاا را  آن قطمیران پادشا  زنگیاان، . گردنهدر را  گرفتار زنگیان می. شونهبرای رها کردن او رهساار می

 .  میشود اشه شاهزاد   «ماد  زنگی»دختر قطمیران .  میکنهزنهانی 
  اشااااقم بااااه بانااااگ بپنااااه   اشااااقم 

  اشاااااااقان کشاااااااتگان معشاااااااوقنه
 ج

  اشاااااااقان را باااااااه دار برنکشااااااانه  
 برنیایااااااااااااه ز کشااااااااااااتگان آواز

 

باه خاهمت او   و  میشاود به دست شاهزاد  مسپمان و  سازدمی از بنه قطمیران رها ها را آنماد  زنگی 
کاه در پاای   شااهزاد  در حالی  .میبارد حضارت ساپیمان    ها را به کنار چشمۀماد  دیو آن. در می آیه

درخت را بجوشاننه و به دیوانه دهنه،  اقل  رختی خوابیه  است از دو فاخته میشنود که اگر ریشۀد
و باه   گیارد هزاد  برگ و ریشه ی درخت را برمیشاههه. و برگ درخت چشم نابینا را شفا می میشود

زاد  خاود را  شااه  .  خاورد و بیماار اسات   چیازی نمی نازنین گل . شونهسوی شهر فیروزشا  روانه می
مساپمان اسات شااهزاد  را باه نازد شاا         میشودو وزیرشا  که در پایان معپوم  میکنهحکیم معرفی 

خواهر فیروزشاا  دز باه شااهزاد     حسنا . میکنهشاهزاد  به  نوان طبی  با نازنین گل دیهار . میبرد
عه از هفت شبانه ب میشودحسنا نیز با آنان همرا  . کننهفرار میبنهد و با کمک او شاهزاد  و یاران می
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و باا   میشاود در بغهاد مردی یهودی به نام شمعون  اشه حسنا و نازنین گال  . رسنهروز به بغهاد می
و  میکناه فری  دادن شاهزاد  دو دختر را به قصار خاود مای آورد آن دو را در قصار خاود زناهانی       

شااهزاد     رحم می آورد و او را نمیکشه. شاهزادغالم بر . فرستنهاد  میمب را برای کشتن شاهزغال
. میشاود بغاهاد از مااجرا آگاا      .   خپیفاۀ یاباه شمعون را میکشه و به ثروت بای پایاان او دسات می   

شونه و به دست با او همهز می و پسرش شیرزاد که در آغاز در پی کشتن شاهزاد  بودنه  وزیرخپیفه
  .آورنهاو اسالم می

 آمهی که خاوش آماه از خوشاامهنت   ای جوان خوش 
           

   هاااازار جااااان گراماااای فااااهای هاااار قااااهمت    
ای در مصر و شاهزاد  و یاران راهی مصر میشونه و بر  زیز مصر غپبه مییابنه و فتاح،که نگهبان قپعه

.   میشاود  زیز مصر نیز به دست شاهزاد  مسپمان . به خهمت شاهزاد  در می آیه بسیار شجاع است،
 ،اد  گپفاام در آنجاا شااهز  رود تا محارک شا  را شکسات دهاه.   آنجا شاهزاد  به دشت محارون میز ا

  .  بنهنهو هر دو به هم دز می میبینهدختر محارک شا  ، را 
 نااااااااازنینی فرشااااااااته کاااااااارداری
 دهاااانب تنااااگ تاااار ز حپقااااه ماااایم  

 

 حاااااااوروش چاااااااابکی وفااااااااداری   
 لااا  او بااارگ گااال و دلااای باااه دو نااایم 

 

رش  موی گپفام دختر را برای ازدواج با پس. محارک شا  نیز اسالم آورد ،ارجنگ و گریز بسیپس از 
گپفاام و   .  کشاه ها میرود و گپفام را نجات میههاه و  ماوی او را می  هزدد که شاهزاد  به جنگ آنمی

روناه و در را   هزاد  و یاران به ساوی مرجانیاه می  شاافکن هم همرا  شاهزاد  میشونه.  رش شیربراد
کشه و پریزادی کاه اسایر او گشاته را آزاد    و او را می میکنهشاهزاد  طپسم بالخان جادوگر را باطل 

 .روناه در مرجانیاه باه جناگ مرجاان شاا  می     . میشودساس بالخون برادر بالخان هم کشته  میکنه
حضرت ر خواب ما  نوش که دمیشودو  اشه او  میکنهشیرافکن با ما  نوش دخترمرجان شا  دیهار 

مرجان شا  نیز به دسات   .  است مسپمان شه  و در پی کمک به شاهزاد  و یاران اوست پی را دیه 
آنان را نیاز   و میکنهو پهر و جه خود را مالقات  میشودهرمز راهی اسالماوز . میشودهرمز مسپمان 

آیه این بار ماادر دو جاادوگری کاه    روزشا  دوبار  به جنگ شاهزاد  میفی. آوردبه دین اسالم در می
هرماز  . یک بار نازنین گل را ربود  بودنه و به دست شاهزاد  کشته شه  بودنه نازنین گل را میرباینه

ی کاه  و طپسام  میکنهبا مجنون شا  مالقات و  میشودبرای آوردن نازنین گل راهی سرزمین مغرب 
ن دو را رها و آ میکنهباطل  انهن گرفتار شه پسر شا  مغرب به نام آزادچهر و نازنین گل هر دو در آ

آیه مجنون شا  دختر خود ما  مغربی را پیشکب شااهزاد   آزادچهر به خهمت هرمز در می. سازدمی
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ما  ناوش را باه    حسنا را به مپک  پی ،گپفام را به شیرزاد،.  گرددشاهزاد  به اسالماوز باز می میکنه
ههه و خاود باا ناازنین گال از دواج     هر میاهر خود را به آزاد چما  مغربی را به فتاح و خو شیرافکن،

 . رسنهشاهزادگان به پادشاهی سرزمینی میدر پایان هر یک از . میکنه
  

 :  تحلیل داستان

 :  ی که تشکیل دهنه  این داستان است  بارتنه از هایه ناصر و نقب مای
طرح داستانهای  اشقانه حالتی مهور دارد:   اشه از کشور خود حرکت میکنه، پس از رسیهن به -5

معشوق و طی مهالک فراوان، دوبار  به همان کشور باز میگردد. جریان داستان برشی از یک زناهگی  
 نیست بپکه تمام زنهگی یک قهرمان از توله تا مرگ است.  

انه ساوم شاخم مفاردوراوی، داناای کل اسات کاه در تماامی        زاویه دیه در این داساتان  اشاق  -2
. اساساَ قصه و  933وکهنمویی:هاحضوردارد. طبه نظریۀ ژنت وتودورف،کانون روایی راوی صفر استصحنه

افسانه برای حکایت شهن، روایت شهن و گوش ساردن به نقل راوی، قصه گو و نقاز به وجاود مای   
دلیال وجاود راوی اسات.  راوی در آغااز     «اناه کاه  آورد »لبی چونهایی قاها با گزار آیه.  اغپ  قصه

کتاب میکوشه برای مستنه کردن روایات خاود آن را از کسای نقال کناه. سانتی کاه در متنهاای         
 دیه  میشود.  «امانه، میگوینه که، چنین شنیه انه،آورد حکایت کرد »شفاهی، با  بارتهایی چون

 اشاه و معشاوق، پادشاا ،     .زبان و گفتار تمام قهرمانان داساتان نیاز زباان و گفتاار راوی اسات     -9
اطال ات ما درباار  قهرماناان از زباان     .درویب، وزیر، منجم همه و همه ، با یک زبان سخن میگوینه

زباان  ». نویسنه  است نه از زبان قهرمانان داستان تا بتوان به مقهار دانب، هنر و بیان آنها واقف شه
قهرمانان و نحو  گفتگو،  یکسان است.  امی و شاهزاد ، پیر و جوان، همه، همانگوناه حارف میزنناه    

صایات روحای و خپقای شخصایت را از گفتگوهایشاان      که راوی ، نقاز، داستانسرا حرف میزنهخصو
  .13ومیرصادقی: «نمیتوان دریافت

شیو  داستان در داستان و نیز پرداختن به حکایتهای میان پیوناهی کاه در بیشاتر داساتانهای      -4
غنایی مرسوم است و نیز حضور رقی  سرساخت  شاقی و  شاه مرباا وچهارجانباه کاه در دیگار        

ق العاد  در این داستان بسایار پار رناگ    رامور خا به همرا  جپو  ویژ  شودمیدیه   داستانهای روایی
های داساتان کاه باه آن    میشاود های  اشقانه ،گا  یک یا چنه داستان فر ی گنجانه  در داستان است

داستان از یک دستی بیرون آیاه   میشودهای میان پیونهی موج  . داستانمیشودمیان پیونهی گفته 



شاهزاده هرمز و نازنین گل، داستان غنایی منثور نفیس و ناشناخته / 269

7 
 

داستان های فر ی بیشتر دلیل آوری برای یک موضوع و .»و متنوع تر شودو هیجان داستان باال رود
داساتان در   شایو   معپوم اسات کاه  و تفکر هنرمنه به حساب می آیه. شه یانهوسیپه ای برای تپقین

 .   299:وخانپری«ط استداستان به جواما پیچیه  و افکار رمزآلود مشرق زمینی مربو

 شاق از لحاظ طبقه اجتما ی ونظیر بسیاری از داستانهای  امیاناه و  اشاقانه هم ساطح و و از     -1
، حسنا خواهر فیروزشاا   نازنین گل فرزنه پادشا  خجستان ،. هرمز فرزنه سپطان ابراهیمشاهزادگاننه

 .شا و نازنین گپفام دختر محارک

در این داستان هرمز همچون دیگر  شاق رقی  دارد یکی فیروزشا  و دیگاری شامعون یهاودی     -1
 .  است

در خجساتان اسات اماا گویناه  در خپاه داساتان از والیااتی چاون           ماهتاَ  جغرافیای داستان، -3
هاای جغرافیاایی   مکان. میبردهای مناس  نام موقعیت بنابر... چشمه سپیمان و مصر، بغهاد، اسالماوز،

 دشات محاارون،   موال سرچشامه حضارت ساپیمان،     :در داستان همگی منطبه با واقعیات نیسات  
به اشاخا،، زماان و   یاخسرونامه به استانبوز انتقاز می مکان داستان از روم در. خجستان و مرجانیه

توان تصویر درستی از نمی اهدر این گونه داستان. های  اشقانه با یکهیگر تطابه نهارنهمکان در داستان
از دالیال مابهم باودن    . زنهگی روزمر  و سایر اطال ات دیگر به دسات داد  تفکر، اشیا، ،ابنیه محیط،

ت و روشنی مکان و یا زمان آن است که قصه پردازان به دلیل کمی اطال ات و معپومات تصویر درس
روم و چاین   یعنی فاصپۀ ههنهرا در  رض هم قرار می بنابراین اماکن ها نهارنهاز جغرافیا و مسافت آن

و  ارداز هوشیار که اشاخا، داستان. جغرافیایی کوتا  است ها روی نقشۀآنۀ فاصپ از  انهاستانبوز بهو 
پادشاهان برگزیه  تا داستان را به فراخور ذوق و  الیاه خوانناهگانب    قهرمانان داستانب را از طبقۀ

اشاخا،  ، پاس بناابر احتیااط   . ر سخت احتیاط کنه که شاروط کاار اسات   بایه در این ام در آورد ،
انطبااق  . گزیناه بار می  مصر، داستان و مکان و جغرافیای آن را از کشورهای دوردست چون استانبوز

چه اهمیت دارد بیان یک  شاه باا   و نادرستی آن چنهان مهم نیست آن حوادث با جغرافیا یا درستی
 .  انگیز  الی استتوصیفات بهیا و تصاویر خیاز 

 اشه شهن شامعون یهاودی   .  میشوددر بافت داستان نیز اثر پذیری از داستانهای پیشین دیه   -8
مالقات هرمز باه  .  بر تمواز نازنین گل  و حسنا یادآور  شه شیرین به خسرو با دیهن تصویر اوست

ستان کنیزک و پادشا  در موناوی  پی بردن به دردش به دا  نوان حکیم با حسنا و گرفتن نبض او و
 .  مانهمی
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در داستان هرمز و ناازنین گال رزم و بازم در هام مای      ، همچون بسیاری از داستانهای  اشقانه  -3
آمیزد و هرمز قهرمان اصپی داستان در را  وصاز نازنین گل مجبور به طی کردن موانا و دفاا آنهاا   

و بار جاذابیت    میکنهرزمی در این داستان گا  آن را به حماسه نزدیک  یهایهتوصیف صحن .میشود
 و اساساا از ادبیاات غناایی پهیاه     ن اسات کاه حماساه اصاال    تان می افزایه ذبیح اهلل صافا بار آ  داس

 به بعه  54: وصفا. استمه آ

های  یااری و رزمای   را باه رمانسا   ا  چنان سرتاسر داستان را فرا میگیرنه که داستانگ، هاجنگ -51
فارسی اغپ  به دلیال روح حماساه و حماساه سارایی و پیشاینه       داستانهای  اشقانۀ. میکنهتبهیل 

داستان »گیردد و بزم و رزم در کنار هم شکل میبا این نوع ادبی در می آمیز، بسیارکهن آن در ایران
کاه   میکناه زمانی بیشتر رشه ، است چون جنبه تاریخی و سیاسی نهاردو بیشتر تفننی، های بزمی 

از آن جاا کاه ایان    .  فراغتی یاباه  بشر رفا  و آسایشی بیشتر داشته باشه و از کارهای  ادی زنهگی 
تاوان ادبیاات  اشاقانه را ادبیاات شاهری      می رفا  معموال در شهرها بیشتر حاصل می آیاه بناابراین  

  93: وخرمشاهی«نامیه

، غاز حادثه  شقی باین  اشاه و معشاوق   که آ، برخالف بسیاری از داستانهای روایی و  اشقانه  -55
یا دیهن در خواب و شنیهن وصف یا صهای معشوق است  شاه هرماز و ناازنین در    ، مشاهه  تصویر

و  میبیناه باغ پادشا  خجستان اسات   ز را که در حاز پاک کردن دریاچۀمهر، نظر اوز است نازنین 
همچنین  شه نازنین گپفام به هرمز در نظار اوز اسات ولایکن حسانا باا      .  میشودم  شه شکار دا

 .    میشودوصف هرمز  اشه او 

 ااری از  که دارای  ناوین گونااگون بارای هار بخشای     هادر این داستان بر خالف غال  داستان -52
  531:هاهویپممیشوداز یکهیگر جها  «القصه»های گوناگون داستان با واژ هرگونه  نوانی است و بخش

و موانا اصپی داستان در این اثر مانا مذهبی است هرمز مسپمان اسات و حسانا    هایکی از گر  -59
این بخب از  رقی   شقی نازنین گل بت پرست و او حاضر است برای رسیهن به هرمز مسپمان شود

ه و دختار  صنعان و دختر ترسا و نیز داستان مپک خورشای داستان قابل قیاس است با داستان شیخ 
ترین مانا یا گار  داساتانی اصاپی    945:وذوالفقاریمانا ا تقادی و مذهبی است، شا  بنارس که مانا وصاز

های غنایی وجود در پیهایب داستانصپی ترین  نصر اشایه بتوان گفت .  نصر پیهایب داستان است
این مانا ممکن است به اشکاز گوناگون و باا هنرمناهی    .معشوق باشه اشه به مانا در را  رسیهن 
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ای متناسا  و نسابت باه    د  شود که در هر داستان با شایو   خا، هنرمنه بر سر را   اشه قرار دا
 .  میشوداین موانا از سر را  برداشته ، پایان آن

 اشقانه به ویژ  از قرن دهم به بعه با اث گردیاه کاه زباان     رواج و فزونی چشمگیر داستانهای  -54
نویسانه  خاالی از    موضو ات نامتنوع تر و در بسیاری از موارد نیاز زباان وبیاان   ، این داستانها نازلتر

 ای تقپیهی و  امیانه باشهابتکار به شیو 

 یان بان مایاه نقطاۀ    ا .آرزویی ناهارد در این داستان  اشقانه پادشاهی است که جز فرزنه هیچ  -51
ها اغپ  نسبی شاهانه دارناه یاا    شاق یا یکی از آن. ی  اشقانه استهاو داستان هاآغازین اغپ  افسانه

کمتر داستانی پیب می آیه کاه  اشاه و   در. امیران و حکام محپی منتس  به دربارنه، چون وزیران
 .معشوق از طبقات فرودین اجتماع باشنه

نور داستان به شیو  نور دوران قاجار است افعاز وصفی و  باارات  امیاناه زیااد دیاه  میشاود       -51
جمالت کوتا  و گزارش گونه است تقهم فعل و جابجایی ارکاان جمپاه باه تااثیر از زباان گفتاار باه        

ی متن دیه  فراوانی در متن دیه  میشود برخالف آثار همهور  شاهزاد  هرمز اشعار زیادی در البه ال
 نمیشود.

رواز داستانهای سنتی ساختی دوگانه دارد و حوادث قرینه وار هساتنه. یکای از ویژگای هاای      -53
اصل تقارن در داستان نویسی کالسیک نیز هماوار   »هایی  اشقانه اصل تقابل و تقارن است.منظومه

هاایی  امیاناه باه    قصاه مه نظر بود  است چنانکه محققان و پژوهشگران ادبیات داستانی در تحپیل 
اگر  اشه . موقعیت و منص   شاق نیز قرینه وار است  589و41وباالیی:ساختار دوگانۀ آنها اشار  میکننه 

امیر یا شاهزاد  است، معشوق نیز چنان است حتی اغپ  داستانهای  اشقانه دو شخصیت دارنه یکی 
ابل همهیگر نقب آفرینی میکنناه.  وار در مققرینهموبتوقهرمان یکی منفیوضه قهرمان  شخصیتها 

حتی تیاهای مختپف در داستانهای متفااوت دوگوناه نقاب آفرینای میکنناه ماوالَ  شااهان ، امارا،         
 .حاکمان یا  ادلنه و ر یت پرور یا ظالمنه و مردم آزار

طپسام شاکنی اسات.  طپسامات ، نقاوش      یکی از ویژگیهای ریخت شناسی در این داساتان ،   -58
ای  است که برای دفا چشم زخم یا آفت تهیه میشاه  اسات.  یکای از    مخصو، یا شی نقب یافته

وظایف قهرمان داستانهای  امیانه طپسم شکنی است.  این طپسمها را دیو، جادوگر بهنهاد یا شاریر،  
شتن دیو و موانا دشوار ، طپسام  در جایی دفن کرد  که با ث مسخ و نحوست میشود و قهرمان با ک

 را باطل میکنه



272 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی34-زمستان95

11 
 

ای نیز شکل میگیرد. ازقبیل  شاه  در کنار و به موازات جریان اصپی داستان،  شقهای حاشیه -53
 مپک  پی به حسنا.  

هاا صاورت میگیارد.  ایان     در این داستان دیهارهای نهانی میان  شااق باهون کماک واساطه     -21
دیهارهای پنهانی گا  با لباس مبهز صورت میگیرد یا به بهانۀ معالجۀ معشوق است. گا  این دیهارها 
تصادفی و ناخواسته است.  یک را  ناشناس مانهن، پوشیهن لباس مبهز برای نفوذ در اردوی دشمن 

ج  یاران باود  اسات. هماوار  ایان     و جاسوسی یا ورود به ایوان و پرد  معشوق یکی از کردارهای رای
دیهارها با موفقیت همرا  نیست زیرا رقی ، جاسوس و خبرچین ، این دیهار شیرین را تپخ و نااگوار  

 میسازد.  

در تمام داستانهای  اشقانه پس از جرقۀ اصپی و ایجاد مانا ، جهایی و فراق حادث میشود، که  -25
 امیانه با پایان خوش به وصاز مای انجاماه. در ایان داساتان ایان معشاوق       این فراق در داستانهای 

ونازنین گل  است که در فراق  اشهوشاهزاد  هرمز  زردروی و ضعیف و ناتوان میشود.  زردرویای و  
هایی بارز  شه است و چاون  انهاز  ، به نظر ارسطو از نشانهاغما و ضعف و ناتوانی و اشک ریختن بی

 شه یک کیفیت روحی است، طبیعتاَ درمان ناپذیر یا مشکل است ایان ویژگای را در    بیماری بر اثر
 تمامی داستانهای  اشقانه بهون استونا میتوان دیه.  

داستانارداز در پی تالش برای طوالنی کردن داستان حوادث بیربط زیادی در داستان گنجاناه    -22
ههف نشان دادن پیروزی شاهزاد  هرمز بر پادشاهان سرزمینهای دیگر و مسپمان شاهن آناان   . است

 به دست شاهزاد  است.  .   
 حضور دایم درویب و نام باباطاوس نشان از رواج درویشی در  صر قاجار دارد. -29
سات.   در آغاز داستان شا  چهل زن در حرمسرا دارد کاه یاادآور حرمساراهای شااهان قاجاار ا      -24

برخی آداب و رسوم دیگر آن دور  هم در داستان بازتاب یافته است مول سالم دادن در دربار، نقاار   
 شادی نواختن.

در پایان داستان شاهزاد  هرمز در نهایت شگفتی زنانی را که هر یک به  شه وی گرفتار شاه    -21
م همسر شیرزاد، ماا  ناوش   بودنه به همسری مردان دیگر در می آورد حسنا همسر مپک  پی ، گپفا

همسر شیر افکن، ما  مغربی همسر فتاح و خواهرش همسار آزادچهار میشاود. ایان تقسایم کاردن       
دختران و این که تمام آنها به همسری یک مرد در نیامهنه در متونی از این دست نادر و قابل توجاه  

  923وذوالفقاری: . است
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ر ریشه درخت را بجوشاننه و به دیوانه بههنه  اقال  شاهزاد  هرمز از دو فاخته می شنود که اگ -21
میشود و برگ درخت چشم نابینا را شفا میههه. شاهزاد  برگ وریشه درخت را برمیگیرد و به شاهر  

نویسنه  فراموش میکنه از ایان ریشاه و برگهاا در طاوز داساتان اساتفاد  کناه.        .  فیروزشا  میبرد
ز زبااان کبااوتر از مضااامین مشااهور داسااتانی بنمایااه پاای بااردن بااه خاصاایت جااادویی درخاات ا »

  519ومارزلف:«است.

داستان ، برداشتی از خسرونامه و شکل قاجاری شه  آن است. به لحاظ کانب و ماجراهاا نیاز     -23
 همچون آثار همهور  خود مول: خسرو دیوزاد، نوش آفرین نامه و مپک جمشیه است.  

ن را در کناار امیرهوشانگ، باهیا المپاک و     پیرنگ داستان ضعیف است.  محجوب این داساتا  -28
انه که بود و نبود آن یکی به قهری ناشیانه نوشته شه »خسرودیوزاد از جمپه داستانهایی میهانه که 

است و اگر خواننه  جزیی ذوق و سپیقه ای داشته باشهپس از خوانهن چنه صفحه ، آن را به گوشه 
  511ومحجوب:«.ای پرتاب میکنه

هایی فراوانی در این داستان دیه  میشود چاون بای فرزناهی ، حیپاه ، دورنگاه داشاتن       بنمایه -23
 کودک، جنگ، فری ، شکار، تغییر چهر ، رنجوری بر اثر  شه، آدم ربایی.  

یکی از مباحث شخصیت پردازی در این اثر نام گزینی بارای قهرماناان میباشاه. قهرماناان باه       -91
تناس   مپکرد، کنب و طینت خود نام میگیرنه. قصه پرداز با انتخاب اسامهای باا مساما میکوشاه     
قهرمان را به مخاط  معرفی کنه. شخصیت اصپی یا قهرمان این داستان قراردادی و نمایناه  تاام و   

 تیپ خود است.   تمام

 برخی نامهای خسرونامۀ  طار در داستان باقی مانه  است مول: هرمز، حسنا، زنگی و فیروز. -95

نامهای اشخا، منفی داستان چون بالخون و بالخان دو برادر جادوگر ، قطمیران، ماد  زنگای،    -92
 هاست. همان نامهای معموز این گونه قصه

وجو  مشترک این داستان با داستانهای  اشقانه برتری انکارناپذیر اصوز اخالقی اسات.   یکی از  -99
در هیچیک از این داستانها، کسی که خالف اصوز جوانمردی و اخالق و شرافت رفتار میکنه، توفیه 

یابه و قهرمانان هرگز برای پیشرفت خویب به حیپه و تزویار و ریاکااری و نااجوانمردی توسال     نمی
 .ویهنمیج
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شیو   داستان در داستان در این اثر، روشی تعپیقی برای باال بردن هیجان و انتظاار شانونه  و    -94
خواننه  است. در ادبیات غنایی دو یا چنه داستان میان پیونهی در کنار هم جریان داستان را پایب  

 میبرد.  الو  برآن در ادبیات  امیانه داستان های میانی بر هیجان داستان می افزایه.   

رهایی از طپسمات، جناگ باا    نقطه اوج این داستان، گذر از کوهها و صحراها ، مبارز  با غوالن، -91
که  اشه بایه از همه بگذرد و با همه مبارز  کنه  تا به معشوق دست یابه پیهاست هر چاه   دیواست

ها و حوادث داستان بیشتر و در نتیجه کوشب قهرماان  موانا و مشکالت بیشتر باشه ، فراز و نشی 
داستان و اشه  برای پشت سر گذاشتن آنها  افزون تر است و این البته برای سارگرمی خوانناهگان   

 بسیار  الی است.  

 ها بسیار دیه  میشود.  ها و یکنواختی  بارتدر این داستان تکرار درون مایه و تم، صحنه -91

سیر روایت داستان مشخم است. آغاز و پایان داستان طبه سنتهای داساتان  اشاقانه اسات.     -93
 داستانهای  اشقانه معموال دو پایان بیشتر نهارد یا مرگ  شاق یا وصاز آنان.   

 
 گزیده ای ازمتن شاهزاده هرمز و نازنین گل

اقالن الحمهاهلل رب العالمین و الصپو   پی خیر خپقه محمه و اله الطاهرین اما بعه راویان اخبار و ن
شاهی بود آثار و طوطیان شکر شکن شیرین گفتار چنین روایت کرد  انه که در شهر اسالماوز پاد

 ه و آینهکه چهل حرم داشت و از حرم ها هیچ اوالدی نهاشت یک روز مرد مسپمانی داخل بارگا  ش
ی به دست پادشا  داد چون مالحظه فرمود یک موی سفیه در ریب خود دیه شروع به گریه و زار

عه از تو نمود و بسیار گریست و گفت مرگ نزدیک شه  و محاسن سفیه شه  این روزها بایه مرد ب
پادشا  ه ای لشکر تو تیغ بر یکهیگر خواهنه کشیه و همهیگر را قتل خواهنه کرد وزیر  رض کرد ک

ا غم مخور که الت و  زی درین آخر  مر بشما فرزنهی شفقت خواهه کرد پادشا  چون این سخن ر
من فرزنهی  شنیه فرمود تا منجمانرا آوردنه و در بارگا  قرار گرفتنه پادشا  گفت به بینیه در طالا

نه در دنه فرزمیباشه یا خیر پس آن منجمان رمل و نجوم بیرون آوردنه و نگا  برمل و کتابها کر
شان طالا شا  نهیهنه همه از خوف سر بزیر انهاختنه و ترس جان نگا  به شا  نمیکردنه شا  ازی

ی شهریار هر پرسیه که چرا سر بزیر انهاختنه و جواب نمیگوینه ازین سخن سرباال کردنه و گفتنه ا
ن را  بقتل وزیر ایشاچنه نظر میکنیم  در طالا شما فرزنهی نمی بینیم شا  در غض  شه فرمود ای 

برسان.    
ام داشت تا روز چهارم در پای قپعه رسیهنه که سیصه زنگی در آن بود و سرکرد  ایشان قطمیران ن 

یاوریه آن چون آن مپعون از دور دو سوار بهیه د  نفر زنگی فرستاد که برویه آن دو سوار را گرفته  ب



شاهزاده هرمز و نازنین گل، داستان غنایی منثور نفیس و ناشناخته / 275

13 
 

ت به  پی را به جهنم واصل کردنه و هرمز دسزنگیان بیرون آمهنه سر را  بر ایشان گرفتنه مپک 
 شمشیر کرد  چنان بر کمر دارشمشاد زد چون خیار تر بهو نیم کرد

 سبک و نثر داستان
نور داستان به شیو  ی نور دوران قاجار و نیمه ادبی است و کهنگای آثاار دور  ی صافویه را ناهارد.     

ود. موال:خود را قاایم گارفتن باه معنای       بارات و اصطالحات  امیانه ِ فراوانی در آن دیه  مای شا  
 ، چاون خیاار تار باه دو نایم      41  ، یک ماو از سار کسای کام شاهنو،     51خودداری کردنو ،

 ، کنایااات مااتن نیااز گااا  همااان کنایااات متقااهمان اساات؛ مواال: رنااگ رخسااار    511کااردنو،
 ، تیغ 28 ، انگشت حسیرت به دنهان گرفتنو، 83 ، خاک حسرت بر سر ریختنو،11پریهنو،

 ، رنااگ از روی کساای 93 ،تیاغ  شااه خااوردنو 551 ، شاابیخون زدنو، 32کساای کشاایهنو بار 
 ، و گا  کنایات قالبی پر تکرار  داستان های  امیانه؛ مول :یک دز نه صاه دز  اشاه   44پریهنو،
  .515 ، به جهنم واصل کردنو،81شهن و،

ر بپناه  امیاناه در آغااز    در زبان داستان برخی از گزار  های قالبی را می بینیم کاه موال تماام آثاا    
  یا مول: اما چنه کپماه از ...  5داستان مول: اما بعه چنین گوینه راویان اخبار و ناقالن آثار که ...و،

  تکرار می شود. این گزار  ها حکم  ناصر انسجامی را دارد که پیونه بخب ها را برقرار 52،98بشنوو
 . ناسازاها  89؛23ت؛مول: باه خاها قسامو،   می کنه. بخب دیگری از کپیشه های زبانی سوگنههاس

  511،31 ، نابکارو45؛59 ، ناپاکو،11بیشتر چنه کپمه است:نار ناو،
بالغت نور داستان ، بیشتر در حوز ی وصف ها و اغرله هاست. نور داستان همچون آثار نقالی پار از  

  513اغراق است.:چنان بر کمرش زد که چهار انگشت فرو رفتو،
گیارد. توصایف اشاخا، و صاحنه هاا باه       داستان های  امیانه را در بار می  ازتوصیف بخب مهمی 

ر پایاه از  اشاهزاد  قهم در انهرون قصار نهااد دیاه چها     گیرد:سادگی و با کمترین کپمات صورت می
طالی ناب که رختخوابی از حریر در باالی آن گسترد  ، نازنینی دست از حنا رنگین نمود  در باالی 

  35ستو،آن به خواب رفته ا
زنین گل افتاد تیاری  اشخا، و به خصو، زنان بیشتر توصیف می شونه:چون چشمب بر صورت نا

  11ابروی گل جستن کرد برسینه آن مپعون نشستو، از کمانخانۀ
را  دیگر بالغت متن ، مول آثار مشابه ، استفاد  از شعر در ال به الی متن و به مناسبت است. اشاعار  

ست یا در وصف هجران یا صفت  شاق. از شعر بیشتر در وصف حاالت  شااق  متن یا از قوز  شاق ا
 است.به هم استفاد  می شود.بخشی از اشعار که از شا ران معروف است، به مناسبت حاز بیان شه  

 گیری:نتیجه
 :  توان چنین نتیجه گرفت کهاز مجموع آنچه گذشت می
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  نن اجتماا ی  صار   دیگری از محتوای این داستان را اشار  باه آداب و رساوم و سا   بخب
، زناهگی شخصای   ن دربار توان از این داستامیای اطال ات تاز .  هههنویسنه  تشکیل می

آداب و رسوم و فرهناگ خاا، هار منطقاه و ساایر      ، قوانین و قوا ه اجتما ی ، اجتما ی
 .امعه استخراج کردمسایل جامعه شناسی و مردم شناسی آن ج

 طارح داساتان معپاوم و از    . نوع تشبیهات و تعابیر این اثر همگی تصنعی است، بیان، زبان
 .  میشودپیب ساخته است و هیچ نوآوری در حوادث دیه  ن

 نویسانهگان باا محاور قارار دادن  شاه      . ادبیات غنایی است  شه اصپیترین درون مایۀ ،
که هر یک به فراخور وسا و توان به دنبااز مطپاوب و هاهفی     انهکرد  هایی را بیانداستان
در ایان  . متغیار اسات   هااز همین رو نیز نوع  شه و مراتا  آن در اناواع داساتان    .انهبود 

پااک و سااد  و بای    ، انی شاقی خاالی از تمتاا جسام    ، داستان  شه از نوع  ذری است
نیاک  ، وفاادار ، پاکاهامن ، دور از دساترس ، در این داستان  شاق در هر حاز زیباا . آالیب
 . هستنهاهل بزم و رزم ، خردمنه، منب

     ایان هماان خصاپت    . اناه تمام قهرمانان در پایان داستان همان هستنه کاه در آغااز باود
در قهرمانان ، سنتی است یهایهگرایی که ویژگی قص. مطپهستهایهایستایی شخصیت قص
از ابتهای داستان تا انتها بر همان منب و کردار خود هستنه  میشوداین داستان نیز دیه  
و اگر هم دیاه    میشودها مشاهه  نتغییر فاحشی در رفتار و اخالق آنو در گذر زمان هیچ 

 یشاود محوادث داستان موج  تحوالت روحی آناان ن . تکوینییکبار  است نه آرام و ، شود
 .  میشودبپکه این حوادث موج  تغییر فضا و ساخت یکبار  داستان 

     در تمام داستانهای غنایی ادب فارسی، آنچه موج  جاذبه و شکو  هار داساتانی میگاردد
نازنین گل نیز نویسنه  به تناسا  مطالا  آن   توصیفات  آن اثر است. در داستان هرمز و 

بخب به وصف معشوق، مناظر طبیعی همچون باغ و مرغزار و...  میاردازد که در نوع خود 
 کم نظیر است.
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