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  نامهآفرينشناسي نوشقصه
 

           1دكتر حسن ذوالفقاري 

 2دكتر بهادر باقري 

          3صديقه مهرانفر
  چكيده

شاهزاده ابراهيم فرزند جهانگيرشـاه،   منثوري در شرح عشق ةداستان عاميان ،نامهآفريننوش
تاج، دختر پادشاه نوش آفرين گوهر ،هاي او براي رسيدن به معشوق خودپادشاه چين و دالوري

هاي عاشقانه سـنتي و عاميانـه را   ها يا رمانسهاي سبكي بسياري از داستانويژگي. دمشق است
هـا،  هـا، انسـان  آوري چون خـرق عـادت  هاي شگفتتوان ديد؛ ازجمله جنبهدر اين داستان مي

البي، هـاي قـ  ها و اشياي شگفت انگيز، طـرح مـدور، گـزاره    جانوران، گياهان، موجودات، مكان
. زبان و بيان اين داستان، نيمه ادبي اسـت . ها ها، كنايات و اغراقاستفاده از اشعار و ضرب المثل

افعـال وصـفي و   . صـفويه را نـدارد   ةنثر دوران قاجار است و كهنگـي آثـار دور   ةنثر آن به شيو
ي در عيـار و هـاي عاميانـه   هاي مهم داستانمايهبن. شودفراواني در آن ديده مي ةعبارات عاميان

نامدار، الگوي داستان گويي نقيب الممالـك   ةاين داستان و داستان شيروي. شودداستان ديده مي
اين مقالـه ضـمن معرفـي و تحليـل ابعـاد گونـاگون       . در نوشتن داستان امير ارسالن بوده است

ستان امير آفرين گوهرتاج، به بيان نمونه هايي از تاثيرپذيري داساختاري و محتوايي داستان نوش
 . پردازدارسالن نامدار از آن مي

  . عصر قاجار ادبياتعاشقانه،  ةعاميانه، قص ة، اميرارسالن نامدار، قصآفرين نامهنوش: ها كليدواژه
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  مقدمه - 1

ي در عيـار رمـانس   ،اين داسـتان . است "نامهآفريننوش"قاجار  ةدورمنثور  ةهاي عاميانقصهيكي 
هاي او براي رسيدن به معشوق فرزند جهانگيرشاه، پادشاه چين و دالوري شاهزاده ابراهيم شرح عشق

خانـه در   بمكت ادبياتاين داستان ازجمله آثار . نوش آفرين گوهرتاج، دختر پادشاه دمشق است ،خود
مقاله بـا هـدف شـناخت    . عصر قاجار بوده كه خواننده فراوان داشته و چند چاپ سنگي آن برجاست

  . فراهم آمده است قصهها و عناصر داستاني اين مايهيي و بنگوقصهروش  ،محتوا
ضـمن آوردن   عاشـقان قـديمي   قصةآن ايرج بهرامي در كتاب  ،جز چند چاپ ،اين داستان ةدربار

در . دارد قصـه اشاراتي كوتاه بـه  ) 1387تهران، (نامدار ةآفرين گوهر تاج، به همراه شيرويي نوشقصه
هـا و تـأثير آن بـر    مايـه اين داستان عصر قاجاري  و عناصـر و بـن   دربارةر تاين مقاله به طور گسترده

  . شوداميرارسالن به تفصيل بحث مي
آفـرين نامـه براسـاس روش    شناسـي نـوش  قصـه روش نويسندگان پرداختن به وجـوه مختلـف   

مقالـه مسـتخرج از   . اساس ارجاعات دراين مقاله به چاپ ايرج بهرامي اسـت . تحليلي است- توصيفي
است كه در مركز تحقيقات دانشگاه » هاي ايرانيمطالعه در رمانس«طرح پژوهشي نويسندگان با عنوان 

  . تربيت مدرس در حال اجراست

 هاي عاميانه قصه - 2

شود كه در آموزنده اطالق مي لي، سرگرم كننده وهاي تخيِداستاني عاميانه به تمامي روايت ادبيات
 ادبيـات . يا شفاهي در كنار ادب رسمي در ميـان مـردم رواج دارد   قالب نظم و نثر به صورت مكتوب

ـ   داستاني عاميانه آن  ،آن ةدسته آثاري هستند كه محتوا و مضمون، سبك نگارش، مخاطبان و شكل ارائ
ايرج پزشك نيا به همين دليل كه داستان اميرارسالن قبل از . پسند عامه و در ميان مردم رايج باشد  باب

- در عاميانه بودن آن ترديد ميهاي گوناگون پيدا نكرده، روايت ان مردم چرخش نيافته وكتابت، در مي

هـايي   قصهداند؛ زيرا  محجوب داوري قطعي را دشوار ميجعفر  اما محمد )370 :1341،نياپزشك(كند
، شـب  هـزار و يـك  و  بهار دانش، سندبادنامهاند؛ مانند  مضمون عاميانه نيز نوشته شدهاما  ،با نثر فصيح

وي بـه  . )126 :1383محجـوب، ( بختيارنامـه در دست است؛ مثل  قصهگاه تحرير ادبي و عاميانه يك 
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شاهنامه، رموز حمزه و حسين گويان شنيده شده مثل  قصههاي مكتوبي كه از زبان  قصهطور مشخص 
را  اميرارسـالن، چهـل طـوطي و سـليم جـواهري     مثل  شده يا از روي كتاب خوانده مي شبستري كرد

عـوام بـه آن، خوانـدن بـه      توجهمحجوب شاهنامه را به دليل . )32 :همان( شمارد داستان عاميانه برمي
هـاي   جزو داستان) انجوي شيرازي، مردم و شاهنامه: ك. ر(هاي شفاهي  صورت نقالي و وجود روايت

داند  عاميانه ميميرصادقي داستاني را اما  .كالسيك است ادبياتآورد؛ درحالي كه قطعاً جزو  عاميانه مي
پردازي و طنزآميز بودن را  آسابرگر دو وجه خيال. )101 :1376ميرصادقي،(كه مخاطب آن مردم باشند 

هـاي   شمارد كه درواقع هدف داسـتان  هاي عاميانه برمي هاي داستان به قصد تفنن و سرگرمي از ويژگي
هـاي كهنـي   قصه« عاميانه به قصة، فرهنگ اصطالحات ادبيدر . ) 144 :1380آسابرگر،(عاميانه است 
شود كه به صورت شفاهي يا مكتوب در ميان يك قوم از نسلي به نسل ديگر منتقل شـده و  اطالق مي

ات آن برگرفتـه از  هاي مكتوبي كه موضـوع قصههاي پريان تا قصههاي متنوعي از اساطير بدوي، گونه
هـا و موضـوع   و گردش بين نسـل  در اين تعريف، كهن بودن. )234 :1375داد،(» فرهنگ قومي است

كهـن تـا چـه    . كهن بـودن امـري نسـبي اسـت    . هاي آن دانسته شده استها از مشخصهقصهمردمي 
- ها در دست است، مثل بسياري از داستانمتفاوتي از آن هايهاي كهن كه روايتقصهزماني؟آيا تمام 

 هاي مثنوي و عطار، عاميانه است؟ 

هـا و لطـايف و    ها، متـل  هاي عاميانه را افسانه عظيمي از داستان هاي مكتوب، بخش قصهعالوه بر 
شفاهي همواره سـينه بـه سـينه نقـل شـده و بـه        ادبياتدهند كه در  هاي غيرمكتوب تشكيل مي تمثيل
  . هاي بعدي رسيده است نسل

ميرصـادقي در  . هاي عاميانه، سرگرمي و تفريح خـاطر مـردم بـوده اسـت     نقل داستان ةهدف عمد
مايـه و زيربنـاي فكـري و     ترويج اصول انسـاني و عـدالت اجتمـاعي را هـم درون     ،اين هدفوراي 

 قصـه چادويك با مقايسه شـعر پهلـواني بـا    ) 1376:58ميرصادقي،(. كند ها قلمداد مي اجتماعي داستان
داند كه  هاي عاميانه را سرگرمي مردم روستا مي قصهعاميانه، شعر پهلواني را موجب سرگرمي دربار و 

كودكـان بـوده    توجهها همواره مورد   قصهاين . )1/548 :1376چادويك،( قدمت آن بسيار بيشتر است
ها و خدمتكاران  درگذشته دايه«. اندكرده است چرا كه مادران و مادر بزرگان براي فرزندان خود نقل مي
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. كردنـد  هـا را از حفـظ بودنـد و بـراي سـرگرمي كودكـان نقـل مـي         قصـه حرمسراها بسياري از اين 
  . )243- 249 :1355كوب، زرين ؛153 :1335كريستنسن،(»

كه از احوال گذشتگان َآن اول:گويد شنيدن مي خواندن و قصهموالنا حسين واعظ كاشفي در فوايد 
سـيم  . نظر او به قدرت الهـي گشـاده گـردد    ،عجائب و غرائب شنود كه چوندويم آن. خبر داده شود

كس از بند محنت آزاد نبوده اسـت، او  شنود و داند كه هيچ گذشتگان چون قدرت و محنت و شدت
چهارم چون زوال ملك و حال سالطين گذشته شنود، دل از حال دنيا و دنيـا بـر دارد و   . را تسلي يابد

ـ . كه با كسي وفا نكرد و نخواهد كرد داند » . آيـد  شـمار او را حاصـل   بـي  ةپنجم عبرت بسيار و تجرب
  . )1128 :1383محجوب،(

  قاجار ةهاي عاميانه در دورقصه - 3

يافت و   ديگرگون  اي سنگي، چهره و رواج چاپ  ايجاد چاپخانه  قاجار با ةدر دور  هاي عاميانهقصه
بعد   به  شاه فتحعلي ةاز دور.  ق1232  از سال  چاپخانه  نخستين.  اي ميان مردم رواج يافتبه طورگسترده

  هـاي  قصـه . آورد  را فراهم  داستاني  هاي كتاب  از جمله  كتب  چاپ  جباتافتاد و مو  راه) تبريز(  در ايران
  مذهبي  هاي قصهو منثور و   منظوم  بزمي  هاي و منثور و داستان  منظوم  حماسي  هاي داستان ، بلند عاميانه
هـا بـا    اسـتان د  نـوع   ايـن  بيشـتر .  قرار گرفت  در اختيار خوانندگان  سنگي  با چاپ  تمامي  به  و تعليمي
- مهـم .  يافـت   انتشـار    ياي سميعاول    شاهنامه    مصور، مشهور به  اي شاهنامه. بود  يافته  تزيين  تصاويري

سال  دراين. اتفاق افتادهزار و يك شب به  الف ليله و ليله ةق با ترجم1259ادبي در سال  ةترين حادث
. رداند و سروش اصفهاني اشعار آن را سرودعربي را به فارسي بازگ ةعبداللطيف طسوجي متن الف ليل

محتاله، سليم جواهري، سيف الملوك و بديع الجمال كه مربوط بـه دوران   ةدليلرواياتي از آثاري مانند 
اي رواج يافـت و بـيش از   خانهچاپ آثار مكتب  دوره  دراين. شد قبل بود در اين دوره تجديد روايت

  . بودند  ديني و اخالقياغلب اين آثار . هفتاد اثر پديد آمد
  ةنامـ  پهلـوان    ؛ ق 1276و  1263  هـاي  در سـال    نامـه  آفـرين  نـوش   و  نـاز و خورشـيدآفرين   فلك 

  مـردم   ةعامـ   ها منتشر و با اقبـال  همين سال نامدار در  تر، اميرارسالنبا روايتي تازه  كرد شبستري حسين
، نقال خاص ناصـرالدين  الممالكف به نقيبشيرازي معرو يا احمدعلي محمدنقش ميرزا . شد  مواجه
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ملك جمشـيد  يكي : او دو اثر ديگر هم دارد. بسيار برجسته است و خالق اميرارسالن نامدار شاه قاجار
. است و ديگـري زريـن ملـك    فارسي مشهور ةهاي منثور عاميانقصهاز  كه حمام بلور آصف و طلسم
 . شودشده، در همين دوران خلق مي نامه كه تحت تاثير اين داستان نوشتهآفريننوش

 آفرين نامهنوش - 4

شاهزاده ابراهيم فرزند جهانگير شاه، پادشاه  آفرين نامه داستاني عاميانه و به نثر در شرح عشقنوش
دختـر پادشـاه دمشـق     ،هاي او براي رسيدن به معشوق خود نوش آفرين گـوهر تـاج  چين و دالوري

هـاي  قصـه آن همچـون بسـياري از    ةنويسـند . اي نيز بوده است انهخاز متون مكتب اين داستان. است
 ةخطي از كتاب در فهرست نسخ خطي موجود است؛ ازجمله نسـخ  ةچند نسخ. عاميانه نامعلوم است

 ةقصـ اهللا صـفا حـدس زده    ذبـيح  . 1126 ةبه شمار) 4/43فهرست،بلوشه(ملي پاريس ةخطي كتابخان
ملي پاريس، تحريري ديگر از نـوش   ةرين موجود در كتابخانسلطان ابراهيم شاه و عشق او به نوش آف

به زبان كردي گوراني وجود دارد  قصهروايت منظومي از اين . )5/1525: 1372صفا،(رين نامه باشد آف
  . )14: 1387بهرامي،( است ع كليا از شاعران كرمانشاهيميرزا شفي ةكه سرود

چـاپ سـال    نامـه  آفـرين  نـوش جمله كتاب از اين داستان چندين چاپ سنگي در دست است؛ از 
چـاپ سـال    نامه گـوهر تـاج   آفرين نوش، كتاب 1284، چاپ نوش آفرين گوهر تاج، كتاب . ق1279
آفـرين گوهرتـاج بـر حسـب     تمام شد كتـاب نـوش  : در آخرين برگ اين كتاب آمده است. ق 1323

. ق1323ذيقعده ةتاريخ غر به. فرمايش جناب مستطاب عمده التجار آقا ميرزا احمد تاجر كتاب فروش
 ةقصـ نامدار دو  ة، به همراه شيروينوش آفرين گوهر تاج ةقصآخرين چاپ آن با نام . تقي محمدكتبه 

  . منتشر شد 1387عاشقان قديمي در سال 
 لـك در اميرارسـالن بـوده اسـت    گـويي نقيـب المما  دار،الگوي داسـتان مـ نا ةاين داستان و شيروي

هاي دو داستان اميرارسـالن و نزديكـي   مايهها و بنبرخي از صحنه ةيسمقا. )97- 103: 1387بهرامي،(
دهد تا چه اندازه نقيب الممالـك از نـوش آفـرين    ها و زبان و بيان  دو كتاب، نشان ميعبارت پردازي

ير گرفته است؛ ازجمله نوش آفرين نيز مثل اميرارسالن و ديگر عشـاق بـا ديـدن تصـوير شـاهزاده      أثت
: رك(سي و عاشقانه بسيار پـر بسـامد اسـت   هاي حمامايه در داستاناين بن. شوداو ميابراهيم، عاشق 
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 اسـت جنگيدن قهرمانان در دو داستان دقيقا يكـي   ةنحو. ) 39اميرارسالن، ص ؛135نوش آفرين، ص
هـا   قصـه هر دو قهرمان طبـق معمـول ايـن گونـه     . ) 32اميرارسالن، ص ؛144نوش آفرين، ص: رك(

يگري مثل خيـار بـه دو   قدرت مافوق طبيعي دارند و سر دشمنان را يكي پس از د شكست ناپذيرند و
       . گويي زمين بازي است ،هاهاي نبرد سهمگين در آنصحنه. كنندنيم مي
اميرارسالن ماننـد شـاهزاده ابـراهيم    : داري اميرارسالن و نوش آفرين يكسان استشب زنده ةنحو

شود، سپس لبـاس شـبروي را   مند افكني به كاخ معشوق وارد ميروي پوشيده و با لباس شبروي با ك
نـوش آفـرين،   : رك(. نوشـد پوشد و بـا معشـوق شـراب مـي    آورد و لباس مرصع نشان ميبيرون مي

نـوش آفـرين،   : رك(. ، طلسم شكستن دو قهرمان نيز مثل هم اسـت ) 129و اميرارسالن، ص 142ص
در هر » و شكر خدا به جا آورد تپتياره درگذش ةنتير از سي«، عبارت ) 367اميرارسالن، ص ؛152ص

ولي غير ايراني و هر  ،هاي فارسي دارندنام قصهعالوه براين، قهرمانان دو . دو كتاب  تكرار شده است
: كننـد هر دو با دختراني مسيحي ازدواج مـي . چيني است و ديگري رومي ةيكي شاهزاد. دو مسلمانند

   . گير و اميرارسالن با فرخ لقاشاهزاده ابراهيم با خورشيد عالم

  خالصه داستان :1- 4

پوشد و به عبـادت  لباس درويشي مي. پادشاه دمشق، هنگام پيري آرزوي فرزند دارد ،جهانگير شاه
شاه با خوردن دو دانه گنـدم از دسـت عابـد،    . دهندعابد را به او مي فياضدرباريان نشاني . پردازدمي

نوش آبتني كنـد تـا از    ةاي يك روز در چشمشود كه بايد هفتهميصاحب دختري به نام نوش آفرين 
كنـد؛ چنـان كـه    سازد و در تربيت او از هيچ كاري دريغ نمـي پدر قصري براي او مي. نحوست درآيد

ابـراهيم  . دهدسوداگري عكس او را به شاهزاده ابراهيم در چين نشان مي. رسداو به همه جا مي ةآواز
- ها دچار طوفان ميكشتي آن. رودوزير شاه به دمشق مي ،محمدي و همراه خان شكار با كشت ةبه بهان

شوند كه عاشق ناهيد بوده و گرفتار شده وتوسـط  ملك موقيا با حميد مالح آشنا مي ةجزير درشود و 
- گويد و با هم به دمشق ميشاهزاده هم داستان خود را مي. يابدنجات مي ،جهانسور كه عاشق اوست

آفرين شاهزادگان خطا و مصر و مغرب و مشرق با خيـل خـدم و حشـم صـف     قصر نوشدر . رسند
انگشـتري خـود را   . يابـد شبي شاهزاده ابراهيم با لباس مبدل و كمند افكنـي بـه قصـر راه مـي    . اندزده
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خواهد فردا شب صـاحب  اش مينوش آفرين از دايه. رودكند و ميآفرين ميدرخواب بر دست نوش
شب سـوم نـوش آفـرين    . گذارداي بر بالين وي ميفردا شب نيز شاهزاده نامه. ام اندازدانگشتر را به د

، يكـي از خواسـتگاران   محمدهمان شب ملك . شودبيند و عاشق او مياده را ميماند و شاهزبيدار مي
ـ   . بيندآيد و آن دو را در حال معاشقه مينوش آفرين، با لباس مبدل به باغ مي ين از حسـد و بـراي ازب

روزي ديگر غـالم  . كندشاهزاده او و تمام شاهزادگان را زخمدار مياما  ،گيردبردن ابراهيم راه بر او مي
ريـزد و  هـا مـي  يابد و داروي بيهوشي در غذاي آنابراهيم را مي ةالياس يكي ديگر از شاهزادگان، خان

براهيم دير كرد، لباس مردانـه  آن شب نوش آفرين چون شاهزاده ا. بردابراهيم را بيهوش نزد الياس مي
روزي نوش آفرين در چشمه نوش مشغول غسل بود كه دسـتي  . و رزم پوشيد وشاهزاده را نجات داد

او اسير سه ديو بـه نـام ضـيغم و ديلـم و     . برددريا ميربايد و به درون قصر سليمان در غيبي او را مي
واند درج در گـردن طـوطي را   دگان كه بتدهد كه يكي از شاهزاعابد بشارت مي فياض. شودعلقمه مي

دسـتورهاي الزم را   فيـاض . كنـد شاهزاده ابراهيم چنين مـي . ، قادر است شاهزاده را نجات دهدبردارد
شـاهزاده در راه بـا   . شـود با خوردن برگ درخت عوسج تير بر او كارگر نمي. افتددهد و به راه ميمي

شود و او را به كـاخ سـليمان و   مرغي به نام رخ آشنا مي در راه با. جنگدجانوري فيل و شتر مانند مي
نوش آفـرين را  . آوردها را از پاي درميجنگد و آنشاهزاده با دو ديو مي. بردآفرين ميبه جايگاه نوش

شود كـه او نيـز سرنوشـت    در زندان با ميمونه خاتون، دختر شاه گلستان ارم، آشنا مي. كنندزنداني مي
دسـتي غيبـي   ، اما دهدكند و هر دو را نجات ميشاهزاده با اژدها و پتياره نبرد مي. دنوش آفرين را دار

ميمونه، نوش آفـرين  . دهدشاهزاده را در قاف نجات مي،برد و به كمك رخنوش آفرين را به قاف مي
يـد بـه   با اولخواهد دامادش شود ولي او برد و پدر ميمونه از شاهزاده ابراهيم ميرا به گلستان ارم مي

يكي ديگر از خواستگاران براي قتل شاهزاده ابراهيم ناكـام   ،توطئه امير سليم. وصال نوش آفرين برسد
- در حلب نيز جنگ سختي با ملـك بهمـن در مـي   . رسدماند و او به دست نوش آفرين به قتل ميمي

دختـر او را  . ندرساكه در جنگ مجروح شده خود را به باغ شاهزاده ماه زرافشان مي محمدخان . گيرد
پدر ماه زرافشان وي را با چهل هزار سـپاهي بـه كمـك    . شودمي محمدكند و عاشق خان معالجه مي

شاهزاده الياس و ملك طوفان شاهزادگان . دهندفرستد و ملك بهمن را شكست ميشاهزاده ابراهيم مي
سـرانجام او را  . بردارنـد شـاهزاده ابـراهيم را از ميـان     ،گيرند با طرح دوستيدمشق و مصر تصميم مي
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، اما دهدولي دستي غيبي كه پرورش جادوست، شاهزاده را نجات مي ،مسموم كرده وبر سر دار بردند
به كمك رخ شاهزاده الياس و . بردولي رخ او را نجات داده و به واليت خطا مي ،كشدبه بند خود مي

شـاهزاده  . گي در حال وقوع استجن. شونددهد و عازم واليت فرنگ ميملك طوفان را شكست مي
در اين ميان خورشيد عـالمگير، دختـر   . دهدرود و سپاه دشمن را شكست ميبه كمك سپاه فرنگ مي

شاهزاده پس از مرگ ملك قانيار دخترش . شودشاه فرنگ به نام ملك قانيار، عاشق شاهزاده ابراهيم مي
نوش آفرين و ميمونه چون عشق شاهزاده را . نشاندخورشيد عالمگير را بنا به وصيت پدر بر تخت مي

شـاهزاده ابـراهيم از فرنـگ بـه     . كنند تا به وصال رسديابند، به او كمك ميبه خورشيد عالمگير درمي
جا كيانوش پسر عموي خورشيد عالمگير، به قصد تصاحب فرنگ به آن. رودسوي واليت مغرب  مي

- گردد و كيانوش را از پـاي در مـي  ميانه راه باز مي شاهزاده ابراهيم كه دلتنگ است از. كشدلشكر مي

رود و با پادشاه مغرب، به  واليت دمشق و نزد پدرش جهانگير مي محمدپس از شكست ملك . آورد
را بـراي مـاه زرافشـان و     محمـد سـپس خـان   . رودكند و به واليت چين مـي نوش آفرين ازدواج مي

شب عروسي ضرير اما  .كندخورشيد عالمگير ازدواج ميجهانسوز را براي عادلشاه عقد بسته وخود با 
شـب  . شـوند و آنان زنده مي گشايدها را ميمحمد طلسم آنخان ، اما كندجادو آنان را خواب بند مي

در پايان هم حورالعين دختر جهان فرما پادشاه طلسم زريـن  . كندسوم با ميمونه خاتون هم ازدواج مي
سـرانجام عادلشـاه   . آوردد و او را به عقـد اميراالمـراي قـاف در مـي    دهرا از دست زنگيان نجات مي

 . شودسپارد و خود گوشه نشين ميحكومت را به شاهزاده ابراهيم مي

  درون مايه و محتوا :2- 4

نظـام اداري و   ات ارزشمند فرهنگي و اجتمـاعي اسـت؛ ازجملـه اشـاره بـه     اطالعداستان حاوي 
هـايي  آيـين اشـاره بـه    دادن شاه به شاهزاده در هجده سالگي او وواليت : اجتماعي عصر قاجار مانند

قـرار دادن تصـوير شـاه در كليسـا بـراي       ،)1()135ص(چون آذين بستن شهر به يمن تولد فرزند شـاه 
 ، تا هفت روز از حرم بيرون نيامدن شاه، پس از تاجگـذاري )170ص(مشاهده و عبرت شاهان بعدي 

تعيين نام دختر ، )135ص(اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد  :لو برخي از آداب زندگي مث) 172ص(
، ساختن قصـر بـراي نـوش    )135ص(ها ، سپردن طفل و تربيت او به دايه)135ص(شاه توسط عابد 
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، )147ص(انـدوه   ة، پوشيدن لباس سـياه بـه نشـان   )135ص(آفرين در ده سالگي و انتقال وي بدانجا 
  . )169ص(وصيت شاه پيش از مرگ 

، اعتقاد بـه تقـدير الهـي   : توان بدين موارد اشاره كردمي سائل ديني و مذهبي مطرح در داستاناز م
 ل بـه ائمـة  ، توسـ )146ص(، خدا را شكر كـردن  )138ص(شكر  ة، سجد)137ص(توكل به خداوند 

، تلقين كردن اسم اعظم در گـوش  )148ص(، به زبان فصيح حمد خدا گفتن طوطي )148ص(اطهار 
، )154ص(، مناجـات نـوش آفـرين    )151ص(، مسـلمان شـدن ديـو    )148ص(ابد شاهزاده توسط ع
  . )158ص(مناجات شاهزاده 

  سبك و نثر داستان :3- 4

 عبارات. صفويه را ندارد ةكهنگي آثار دور ادبي است و ةنيمنثر دوران قاجار و  ةنثر داستان به شيو
، بلكه، به سر عزيـزت قسـم، خـوش    از براي: شود؛ مثلفراواني در آن ديده مي ةاصطالحات عاميان و

چـاق نمـودن بـه معنـاي     طبعي كردن به معني شوخي، خود را قايم گرفتن به معني خودداري كردن، 
، )163ص(، يك مو از سر كسـي كـم شـدن    )154ص(شاق شاق شدن اندام  ،)150ص(درمان كردن 

، )184ص(ن ، چون خيار تر دو نـيم كـرد  )179ص(سرشكسته شدن  ،)175ص(قربان و صدقه رفتن 
، )165ص(، جناب اقـدس الهـي   )165ص(، اي قبله )164ص(، به هزار زحمت )144ص(تيغ بازي 

رنـگ رخسـار پريـدن    كنايات متن نيز گاه همان كنايات متقدمان است؛ مثـل  . )166ص(االمان گويان 
، انگشت )136ص(، خود را در قدم كسي انداختن )136ص(، خاك حسرت بر سر ريختن )136ص(

، )144ص(، تيغ بر كسـي كشـيدن   )145ص(، كسي را تمام كردن )143ص(دندان گرفتن  حسرت به
آه از نهـاد كسـي    ،)147ص(، خاك بر سر ريخـتن  )147ص(دريدن ، جامه )147ص(گريبان دريدن 

، از پا درآمـدن  )141ص(ص شدن ، از خدمت مرخ)140ص(، دل به جوش آمدن )136ص(برآمدن 
، كـار بـر كسـي تنـگ شـدن      )157ص(، شـبيخون زدن  )157ص(، تيغ بـر كسـي نهـادن    )157ص(
، تيــر عشــق خــوردن )141ص(، صــد دل والــه و شــيدا شــدن )141ص(، رنجــه گشــتن )157ص(
، )160ص(پشت كسي بر زمين نقـش بسـتن    ة، مهر)160ص(، رنگ از روي كسي پريدن )159ص(

، كار )164ص(سر كردن  ة، خاك بر كاس)164ص(، دست بر دست زدن )163ص(دن رضا به قضا دا
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، )167ص(، قدم رنجه نمـودن  )167ص(، انگشت حيرت به دندان گرفتن )165ص(كسي را ساختن 
، آرام و قـرار از  )169ص(، پاي شكيبايي كسي به سنگ آمدن )168ص(دست و دل از كار فروبستن 

، سر )169،170ص(، انگشت قبول بر ديده نهادن )169ص(دن ، گريبان چاك ز)169ص(دست دادن 
و گاه كنايـات قـالبي پـر تكـرار     . )171ص(، صبر از دل كسي ربودن )170ص(تا پا در عرق نشستن 

 ،)168ص(، يك دل نه صد دل عاشق شـدن  )142ص(هاي عاميانه؛ مثل گرم شدن بازار بوسه داستان
، شـب بـر سـر    )157ص(، به جهنم واصل كـردن  )153ص(ناليدن ماهيان دريا و مرغان هوا بر كسي 

  . ،)158ص(دست درآمدن 
عاميانه در آغاز داستان بينيم كه مثل تمام آثار بلند را مي )2(هاي قالبيدر زبان داستان برخي از گزاره

مـه  اما چنـد كل ": يا  ميانه مثل) 134ص( ". . . اما بعد چنين گويند راويان اخبار و ناقالن آثار كه"مثل 
 145، 144 ،155،156،158،162،161،147 ،153، 151، 146، 181،183، 4،166،165"بشـــــنو. . . از
ها حكم عناصر انسـجامي  اين گزاره. شودتكرار مي 136،139،142،144،151،172،178: "،الصه"141،

بـه   هاي زباني سوگندهاسـت؛ مثـل  بخش ديگري از كليشه. كندها را برقرار ميرا دارد كه پيوند بخش
. )163،171ص(، بـه خـدا قسـم    )161ص(، تو را قسم به سـر شـاهزاده    )141ص(سر عزيزت قسم 

، نابكـار  )156،162ص(، نـامرد  )145ص(، ناپاك )141،164ص(نارعنا : ناسزاها بيشترچند كلمه است
  . )163ص(

ـ   . هاستقاها و اغروصف ةبالغت نثر داستان، بيشتر درحوز ر از نثر داستان همچون آثـار نقـالي پ
، چنان تيغ بـر كتـف او زد كـه    )156ص(چنان بر كمرش زد كه چهار انگشت فرو رفت : اغراق است

، از روي قـوت چنـان   )160ص(هر دو پاي او از ركاب خالي شد و مهره پشتش بر زمين نقش بست 
: ك. هـاي ديگـر ر  و براي اغراق( گرزي به دروازه زد كه برج به لرزه درآمد و فروريخت و راه باز شد

  . )161،167،182،184،185ص
هـا بـه   توصـيف اشـخاص و صـحنه   . گيردهاي عاميانه را دربرميتوصيف بخش مهمي از داستان

شاهزاده قدم در اندرون قصر نهاد، تختي ديد چهار پايـه  : گيردسادگي و با كمترين كلمات صورت مي
ت از حنا رنگين نموده در باالي از طالي ناب كه رختخوابي از حرير در باالي آن گسترده، نازنيني دس

. هاي زرنگار قرارگرفتنددر بارگاه شاهزاده با امراي فرنگ بر كرسي. )140ص( آن به خواب رفته است
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هـاي  فضاي فيزيكـي صـحنه   .)170ص( وزيران مرصع پوش دست بر كمر گرفته، داخل بارگاه شدند
  . شده، اغلب قاجاري است توصيف

نازنين صنمي داخل شد در چادر حرير پيچيده، : شوندر توصيف مياشخاص و به خصوص زنان بيشت
سر بند كرده، خلخـال طـال در پـاي و چنـان پـاي       ةنقاب مرصع به روي انداخته و عقد مرواريد در گوش

دختـري  . )170ص( پراكنـد خرامد و همه جا بوي مشك و عنبـر مـي  داشت كه گويا جان جهان ميبرمي
  .)173ص( ه از جن و نه از انس و نه از پري چنين باشدديدم كه ن) خورشيد عالمگير(

اشـعار  . به الي متن و به مناسـبت اسـت  استفاده از شعر درال ،، مثل آثار مشابهراه ديگر بالغت متن
از شـعر بيشـتر در وصـف حـاالت     . متن يا از قول عشاق است يا در وصف هجران يا صفت عشـاق 

بخشي از اشعار كه از شاعران معروف است، به . شوداده ميها استفنگاريعشاق به هم و در خالل نامه
. رسد از پردازنده باشـد، سسـت و عاميانـه اسـت    مناسبت حال بيان شده و برخي ديگر كه به نظر مي

خوشا عشق : برخي اشعار متن ضرب المثل شده است كه سراينده بخشي شناخته شده است؛ از جمله
، به طـاقتي كـه   )166ص(دم نيست جهان خوشتر ازين يك ، ما را به)140ص(و خوشا بدنامي عشق 

اگر پنهان كنم ترسـم كـه   / مرا دردي است اندر دل اگر گويم زبان سوزد ، )180ص(ندارم كدام بار كشم 
/ خبر ما برسانيد به مرغان چمن  :و برخي از شاعران مشهور چون سعدي )143ص(مغز استخوان سوزد

كه پادشـاه گهـي هـم    / يكي به گوشه چشم التفات بر ما كن  )152ص(كه هم آواز شما در قفسي افتاده 
ـنم     شرح: وحشي بافقي ،)168ص(نظر به عام كند  عـاجزم چـاره دل    / درماندگي خود بـه كـه تقريـر ك

   .)152ص(از كوي وفات بر نخيزم / تيغ تيزم/ گر سر ببري به :حافظ ،)179ص(چيست چه تدبير كنم 
ـاي تغزلـي بـه كـار     ت متن يا در وصف معشوق و معاشـقه و بخـش  اشعار بيشتر  به مناسبت موقعي ه

  :رود مي
  مه محمود اياز ناز با هم             همه هم صحبت و همراز با همــه

  ) 139ص( 
  همه معشوق رنگ عاشق آيين           همه عذرا خصال و وامق آيين

  فروز عشق من و حسن آن دل ا اد باد هر روز           ـــــيارب كه زي
  ) 136ص(
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  عناصر داستاني - 5

  طرح :1- 5
ها آرزومند داشتن فرزندي است، با عنايـت  پادشاه دمشق است كه سال ،داستان ماجراي عادل شاه

ديـوي دختـر را در ده سـالگي    . گذارندنام او را نوش آفرين مي. شودخداوند صاحب دختري زيبا مي
شاهزاده چيني كه دلباخته وي است، نـوش   ،سلطان ابراهيمكه ربايد تا اينميان انبوه خواستگاران ميدر

. كندگرداند و با او ازدواج ميهاي بسيار پس از هفت سال به سرزمينش برميآفرين را بعد از دشواري
كنـد و رهسـپار كشـور    شاهزاده ابراهيم، از كشور خود، چين حركت مي. حالتي مدور دارد قصهطرح 

ها و حـوادث بسـياري   معشوق خود نوش آفرين، درگير ماجراجويي براي رسيدن به. شودمعشوق مي
ديد داستان، سـوم شـخص و راوي، دانـاي كـل      ةزاوي. گرددشود و سرانجام به كشور خود باز ميمي

  . است
و حميـد همـراه و    محمـد خان  :شودهاي داستان ديده ميدر تمامي كنش) ساخت دوگانه(تقارن 

ريـزد تـا او را   گونه نيست و در غذاي  شاهزاده زهر مـي اميرسليم ايناما  .اندياور خوبي براي شاهزاده
اند، نقشي منفي در برابر وي دارنـد و  شاهزاده الياس و شاهزاده طوفان كه رقيبان سلطان ابراهيم. بكشد

ـ  روابط علي و معلولي داستان مانند تمـام داسـتان  . كننددر كار وي كارشكني مي فارسـي   ةهـاي عاميان
داستان  ةحوادث به خصوص در نيم. هاي داستان، برحسب تصادف استاست و بيشتر اتفاقضعيف 
  . گيردشود و شتاب ميتر ميتر و جادوييمتراكم

  پردازيشخصيت :2- 5

هاي داستان همگي ايسـتايند  شخصيت. كنندآفريني ميدراين داستان نقش شخصيتسي و شش  
اي در داستان تيپ شده شخصيت. ها صورت نمي گيردتار آنگونه تغيير و تحولي در منش يا رفو هيچ

هاي مثبت عبارتنـد از  شخصيت. اندهاي سنتي، تك بعديقصهها همچون تمام آن ةهم. شودديده نمي
، حميـد، جهانسـوز، سـروآزاد،    محمد، نوش آفرين، عادلشاه، سلطان ابراهيم، خان فياضجهانگيرشاه، 

: هاي منفي عبارتنـد از شخصيتپيره زال، خورشيدعالمگير و سروشاه، ه خاتون، ماه زرافشان، خميمون
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، اميرسليم، سه نره ديو، اليابش جادو، ملك بهمـن،  محمدناهيد، شاهزاده طوفان، شاهزاده الياس، ملك 
  . پرورش جادو، ضرير جادو، صلصال

نـوش آفـرين،   ، ناهيـد،  فيـاض عادلشـاه،  : دارند مثـل هاي داستان، برخي معنيشخصيتاز بين نام 
و . جهانگيرشاه، ميمونه خاتون، ماه زرافشان، حورالعين، پرورش جادو، ضـريرجادو، شـاهزاده طوفـان   

عادلشـاه، سـلطان ابـراهيم، خـان     : هايي عربي اسـت نام. كاليكوت، اليابش جادو:  معنيبرخي ديگر بي
ورالعين، ميمونـه  ، اميرسـليم، صلصـال، حـ   محمـد ، حميد، شاهزاده الياس، سعيد، مسعود، ملك محمد

ناهيد، نـوش آفـرين، خورشـيدعالمگير، مـاه زرافشـان، جهـان فرمـا،        : هايي فارسي استخاتون و نام
  . جهانگيرشاه، جهانسوز، سروآزاد، ملك بهمن و خسروشاه

  : ها و عوامل جادويي داستان براساس ريخت شناسي پراپ چنين استشخصيتتيپ شناسي 
  لم و علقمهضيغم، دي: سه نره ديو: شرور - 1
  حورالعين، دختر پادشاه طلسم زرين )اهدا كننده (  بخشنده - 2
  سلطان ابراهيم، پسر پادشاه چين: ) جست وجوگر يا قرباني ( قهرمان - 3
 شاهزاده مغرب و شاهزاده طوفان خواستگاران نوش آفرين: قهرمان دروغين - 4

  سلطان ابراهيم، پسر پادشاه چين : روانه شونده - 5
  عادلشاه و همراه و همدم شاهزاده ، وزيراعظممحمدخان : رياريگ - 6
  نوش آفرين، دختر جهانگيرشاه:  شاهزاده خانم - 7

  زمان و مكان :3- 5

مثـل واليـت دمشـق،     ؛ها نيمي واقعي استمكان. زمان وقوع داستان، مبهم، نامعين و فرضي است
، )157ص(، حلب )136ص(، بندرگاه ليكوت )134ص(سرزمين جهانگيرشاه و دخترش نوش آفرين 

گويا  ة، و گاه غيرواقعي؛ مثل جزير)166ص(، فرنگ )160ص(، واليت خطا )160ص(واليت انطاكيه 
و كـوه قـاف   ) 152،185ص(،  طلسم زنگوله )154ص(، سرانديب )154ص(، سد سكندر )149ص(
  . )185ص(
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  هاي داستانيمايهبن - 6

ها بيشـتر  شوند و رنگ حماسي آنه فراواني ديده ميهاي عاميانه در متن بهاي رايج داستانبن مايه
  : كنيمها را ذيل دو گروه اخير بررسي ميمايهي دارد، بنعيار - چون داستان طرحي عاشقانه. است

  يعيارهاي بن مايه :1- 6

. كمند انـداختن دو گونـه اسـت   . انداختندان براي ورود به قصر يا قلعه كمند ميعيار: كمند افكني
درحلـق يكـديگر   تن كمند در كنگرة قصر و بارگاه و باالرفتن با كمند و گونة ديگـر كمنـد   يكي انداخ

  .)140ص( است اولدر اين داستان از نوع . ستانداختن در نبردها
نمك «يا » دارو«هوشانه، يا  داروي بي. ي داروي بيهوشي استعياريكي از لوازم  :هوشيداروي بي
قهرمـان بـا ريخـتن    . هوش كند يا از پـا درآورد  ند تا خصم را بيك  به قهرمان كمك مي» آش دردمندان

» يعيـار  ةحقـ «، »يعيـار شب پرك «از طريق بيني، » يعيار ةنيچ«در شراب، غذا يا با  يبيهوشداروي 
در ايـن داسـتان در چنـد جـا     . كـرد شـخص را بيهـوش مـي   شمع آغشته به دارو يا دستمال آغشـته،  

  . كنندو استفاده ميان از اين دارعيار،)145،154،163ص(
؛ مثـل گردآفريـد و   )140،143،145ص(پوشـد نوش آفرين لباس مردانه مـي : پوشيدن لباس مبدل

  . پوشندنبر در داستان حيدربيك يا عذرا در وامق و عذراي عنصري كه لباس مردانه ميمس
از خصــايص ) 154،164، 151،152ص(، ديوكشــي )152ص(، اژدهاكشــي )185ص(شيركشــي 

  . سي استقهرمان حما
عناصـر جـادويي و  پريـان در     ايـن . استها بر هيجان آن افزودهاين جنبه: آوريهاي شگفتجنبه

  :ها عبارتند ازبرخي از اين جنبه. هاي نظير آن نيستنوش آفرين نامه كمتر از كتاب
شـود و  ناگاه ابـري نمـودار مـي    ،)147ص(ربايد دست غيبي، نوش آفرين را مي: حوادث شگفت

، از روي هوا تخت شاه عبـدالرحمان پديـدار   )153ص(ربايد آيد و دختر را مياز ابر بيرون ميدستي 
، )185ص(شــكني ، طلســم)153،172،155،165ص(احضــار بــا ســوزاندن پــر . )155ص(شــودمــي

  .)185ص(جادوگري 
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 اي بي نام كه هركدام، درخت عظيميزنگيان بلند قامت در جزيره: هاي شگفتانسان آدم خواري 
كـاليكوت كـه    ة، پادشـاه جزيـر  )149ص(بر دوش خود گرفته و چشمشان به روشني مشـعل اسـت   

  .)150ص( آدمخوار است
، )149ص(انـد  مرغ سبز و مرغ قرمز كه روي درختـي در جزيـره گويـا نشسـته    : جانوران شگفت

نام ، پرنده اي به )149ص(جانوري كه سرش مانند گاو و پاهايش چون فيل و گردنش مثل شتر است 
درخت عوسـج او را   ةشاهزاده ابراهيم با سوزاندن ميواما  رخ ساكن درياي محيط كه زخمي مي شود،

  .)150ص( روندشوند و از آن جزيره بيرون ميكند و همراه با يارانش سوار بر رخ ميدرمان مي
ي اگويا كه هركس برگش را  بخورد، هـيچ حربـه   ةدرختي به نام عوسج در جزير: گياهان شگفت

اي از آن درخت را با خود داشته باشد، حشرات از او مي گريزند و بر او كارگر نمي شود و اگر شاخه
- اش را بسوزاند و بر جراحتي بپاشد، بـه رسد و اگر ميوهاش را بخورد، به مراد خود  نميهركس ميوه

  .)149ص( يابدسرعت بهبود مي
، كـوه قـاف   )149ص(گويـا   ةجزيـر ، )147ص(قصـر سـليمان در دل دريـا    : هاي شـگفت مكان

  . )185ص(، طلسم زرين )185ص(، طلسم حضرت سليمان )153ص(
عابد به شاهزاده ابراهيم مي دهد تا هرجا كار بر او مشـكل شـود،    فياضلوحي كه : اشياي شگفت

، مـرهم سـليماني   )155ص(شـفابخش   ة، مهـر )148ص(با نگريستن به آن، مشكلش برطـرف شـود   
  . )158ص(

ــانهموجــودات ا ــوطي ســخنگو : ايفس ــو )148ص(ط ــا )151ص(، دي ــاره )153ص(، اژده ، پتي
  . ، اليابش جادو)184ص(، ضرير جادو )164ص(، پرورش جادو )158ص(، فرهنگ ديو )153ص(

  هاي عاشقانه هاي داستانمايهبن :2- 6

- ر ميبا خوردن دو دانه گندم از دست عابد فرزنددا. فرزند است،شاه بي)135ص(فرزندي شاه بي

هاي ديگر كـه  دراين داستان، خالف داستان. هاي عاميانه استهاي رايج داستانمايهاين كار از بن. شود
قهرمان نَسب شـاهانه  . شودسيب يا انار موجب فرزنددار شدن است، قهرمان با دو دانه گندم متولد مي

  . است سلطان ابراهيم، فرزند عادلشاه و نوش آفرين، فرزند جهانگيرشاه: دارد
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ارتباطي عشاق است؛ به خصوص وقتي كه بعد مسافت درميـان   ةترين وسيل نامه مهم : نگارينامه 
وفـايي،   هاي عاشقانه شـكايت از بـي   محتواي نامه. باشد و يا بر اثر موانع بر سر راه ديدار ممكن نباشد

مثل ؛ و سوگند است حال، پرسش از احوال يار، دعا و طلب ديدار ها، وصف آرزوي وصال، ياد گذشته
  . )140ص(نوش آفرين هاي شاهزاده ابراهيم و نامه

پزشكان  ةشوند و همدختر يا پسر يا خود شاه به بيماري سخت گرفتار مي: درمان بيماري العالج
اي طلسـمي شـاهزاده را نجـات    قهرمان با كمك نيروي جادويي يا گيـاه و شـي  . ماننددر عالج درمي

بيمـاري سـختي    ،نيز نوش آفرين دچار چنـين )155ص( در اين داستان. كندمي دهد و با او ازدواج مي
  . شودمي

هـا صـورت    ها يا بـدون كمـك آن   ديدارهاي نهاني ميان عشاق به كمك واسطه: ديدارهاي نهاني 
عياران با كمندافكني بر  ةگيرد و گاه به شيو گيرد اين ديدارهاي پنهاني گاه با لباس مبدل صورت مي مي
ارهاي مكرر شاهزاده ابراهيم بـا نـوش   دمعشوق و جز آن؛ مثل دي ةمعالج ةاخ معشوق و يا به بهانبام ك

  . )140،177ص(آفرين 
سلطان ابراهيم براي رسيدن به معشوق خود، نوش آفرين به سفري طوالني ، )172ص(سفر كردن 

هـاي دور و درازي  خواسـتگاران نـوش آفـرين از جا   . افتدرود، سفر دريايي طبق معمول اتفاق ميمي
  . روندبراي ازدواج با او به دمشق مي

، هـر دو در داسـتان ديـده    )168ص(يا شنيدن صداي معشوق ، )135ص(عاشق شدن با تصوير  
  . شودمي

   .كندهاي بيشماري را تحمل ميآفرين سختيشاهزاده براي رسيدن به نوش: تحمل سختي
  . شوندعابد آزمايش مي فياضآفرين توسط هريك از خواستگاران نوش: آزمايش
شاهزاده ابراهيم مثل ديگـر عشـاق   : تعدد عشاقو ) 154،169،159،137ص: (ايهاي حاشيهعشق
ميمونـه و خورشـيد   : هاي عاميانه عالوه بر نوش آفرين، دو عاشق سينه چـاك ديگـر هـم دارد   داستان
ده ابـراهيم بـه خورشـيد    كه نوش آفرين و ميمونه وقتي شدت عشق شـاهزا  اين توجهجالب . عالمگير

- سـوزانند و مـي  بينند، به جاي حسادت و دسيسه چيني عليه آنان، به حال وي دل مـي عالمگير را مي

كنند و حتي در بزمي در حضور نـوش آفـرين، بـين    گريند و حتي مقدمات وصال آن دو را فراهم مي
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ايـن  . شـوق داشـته باشـند   تواننـد چنـدين مع  ها مـي قصهعشاق . دهدها، بوس و كناري نيز رخ ميآن
بـدين گونـه ماجراهـاي    . هاي تغزلي و كالسيك، به يك معشوق پايبندي ندارنـد قهرمانان مانند عشق

چنـد همسـري و عـادي     ةها  البته بازتاب مسئلقصهاين . شودداستان، بيشتر و هيجان آن افزون تر مي
  . بودن آن در عصر مولف بوده است

  گيرينتيجه - 7

منثـور،   ةاين داستان عاميان. نامه استآفرينقاجار، نوش ةهاي زيبا و پرمخاطب دوريكي از داستان
نـوش آفـرين    ،هاي او بـراي رسـيدن بـه معشـوق خـود     شاهزاده ابراهيم چيني و دالوري شرح عشق

آن همچون بسـياري از   ةاي بوده و نويسندخانهكتاب از متون مكتب. دمشقي است ةگوهرتاج، شاهزاد
سنتي و  ةهاي عاشقانها يا رمانسبسياري از داستان هاي سبكيويژگي. اميانه نامعلوم استهاي عقصه

نثر دوران قاجار اسـت و   ةنثر آن به شيوزبان و بيان داستان، نيمه ادبي و . توان ديدعاميانه را در آن مي
تـوان  ي در آن مـي وجهتاز نظر زباني و محتوايي، نكات تازه و قابل . صفويه را ندارد ةكهنگي آثار دور
هاي قـالبي، سـوگندها،    افعال وصفي، زبان عاميانه، تركيبات و توصيفات خاص، گزاره: يافت؛ ازجمله

داسـتان  . هـا و باورهـاي عاميانـه   تهديدها، اشعار گاه رسمي و واال و گاه عاميانه و سست متن، اغـراق 
نظـام اداري و   اشـاره بـه   ات ارزشـمند فرهنگـي و اجتمـاعي اسـت؛ از جملـه     اطالعهمچنين حاوي 

جـز    داسـتان . خطي و چاپ سنگي نيز از اين كتاب موجـود اسـت   ةچند نسخ. اجتماعي عصر قاجار
. اسـت داشـته  توجـه سرگرمي و تفريح خاطر مخاطبان، به ترويج اصول انساني و عدالت اجتماعي نيز 

معيشـت   ةها و آرزوها و شيوآرمانما را با بسياري از مسائل اجتماعي، باورها، عقايد،  قصهاين  ةمطالع
  . كندآن روزگار آشنا مي ةهاي حاكم بر جامعطبقات مختلف مردم و همچنين ارزش

دار، الگوي داستان گويي نقيب الممالك در نوشـتن داسـتان اميرارسـالن    منا ةاين داستان و شيروي 
  . دهدشان مياين نكته اهميت كتاب را در شكل گيري و تكوين رمان فارسي ن. بوده است
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  ها يادداشت

هاي قالبي اي از گزارهگنجينه«ريش، اولمارزلف،  :نك. اين اصطالح وام گرفته شده از مارزلف است - 1
. قصة حسين كرد شبستريپيوست . )1385( ، ترجمة بهرامي، عسكر»داستان عاميانة حسين كرد

  . تهران. نشر چشمه. تصحيح ايرج افشار و مهران افشاري
 . اين پس ارجاعات به  چاپ  بهرامي خواهد بوداز - 2

  كتابنامه

 . سروش :تهران. رضا ليروايمحمدترجمه . روايت در فرهنگ عاميانه، رسانه و زندگي. )1380( . آسابرگر، آرتور

  . ورجاوند :تهران. عاشقان قديمي قصه. )1387(. بهرامي،ايرج
 . تير. 13دوره  . سخن. )1341(. پزشك نيا، ايرج

 . علمي و فرهنگي :تهران. ايفريدون بدره ةترجم. ادبياترشد . )1376(. مونرو ون، كرشاو. ويك، هـچاد

  . انتشارات مرواريد: تهران. چاپ دوم. فرهنگ اصطالحات ادبي. )1375(. داد، سيما
 .  تهران. ها ها و انديشه يادداشت. ). 1355(.  ، عبدالحسين كوب زرين

  . ققنوس: هرانت. )1384(. شيرويه نامدار
  . فردوس :تهران . )جلد 8(. در ايران ادبياتتاريخ  . )1372(. اهللا ذبيح صفا،   

  . جامي :تهران. هزار و يك شب. )1379(. عبداللطيف طسوجي تبريزي،
ـيرويه نامـدار  . )1387(. نوش آفرين گوهر تاج ةقص كتـاب  . ورجاونـد  :تهـران . عاشـقان قـديمي   قصـه . به همراه ش

  .چاپ سنگي. ق1279امه ن آفرين نوش
  . 2و  1ش 7س. سخن. كيكاووس جهانداري ةترجم. »هاي ايراني قصه «. )1335(. آرتور. كريستنس

. )ها و آداب و رسوم مردم ايرانافسانه ةبارمجموعه مقاالت در( ايران ةعاميان ادبيات. )1383(. جعفرمحمدمحجوب، 
  . نشر چشمه: تهران. به كوشش

   . سخن: تهران. چاپ سوم. داستاني ادبيات. )1376(. ميرصادقي، جمال
 :تهـران . چـاپ دوم . جعفر محجـوب محمـد مقدمه و تصـحيح  با . اميرارسالن . )1356(. عليمحمدالممالك،  نقيب

  . هاي جيبيشركت سهامي كتاب
  . شهدانتشارات دانشگاه فردوسي م :مشهد. اولج . )جلد 2.( ديداري با اهل قلم. )1355(. يوسفي، غالمحسين


