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Abstract
One of the popular Persian folk tales in the Qajar era is Malek Jamshid, Asef Spell and Crystal
Bath, which is the last remaining Persian mythological tradition by Naqib al-Malak. It is one of the
rare folk tales that the author has. The author of this book and Amir Arsalan are the same, but Malek
Jamshid has been less known due to Amir Arsalan's fame. The difference between these two books is
due to the audiences; Malik Jamshid's audience is general but that of Amir Arsalan is specific. This
study aims to familiarize the literary people with this less known story, its literary and social
dimensions, and textology of it. Therefore, while introducing the story and its narrator, Mohammad
Ali Shirazi, known as Naqib al-Mamalik, and introducing the manuscripts editions and making a
report of the story, we try to deal with this work from three perspectives: first, linguistic and literary
aspects; second, the narrative aspects and themes of the story, and third, the social aspects. Examining
the literary and social dimensions of the story, in addition to revealing some aspects of life in the
Qajar era, manifests the thoughts and ideas of people of that era and their tastes and entertainments.
The purpose of this article is, thus, to introduce one of the Iranians’ fictional legacies in an era very
close to the constitution and literary developments.
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مقاله پژوهشي

متنپژوهي و قصهشناسي داستان ملكجمشيد
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ذوالفقاری1

سيده زیبا

بهروز2

چكيده
داستان «ملكجمشيد ،طلسم آصف و حمام بلور» يکی از داستانهای عاميانة فارسی عصر قاجار است .اين کتاب از آخرين بازماندگان
سنت افسانهسرايی ايرانی به قلم نقيبالممالك است و از جمله قصههای عامة نادری است که مؤلف دارد .نويسندۀ اين کتاب ،همان
پردازندۀ «اميرارسالن» معروف است که به دليل شهرت آن اثر ،داستان «ملكجمشيد» کمتر شناخته شده است .هدف اين مقاله آشنايی
اهل ادب با اين داستان کمتر شناخته شده و بررسی ابعاد ادبی و اجتماعی و متنشناسی اثر است؛ از اين رو ،کوشش میشود به روش
توصيفی-تحليلی ضمن معرفی قصه و پردازندۀ داستان ،محمدعلی شيرازی -معروف به نقيبالممالك -و معرفی نسخهها و چاپها و
گزارش داستان از سه منظر به قصهشناسی اين اثر پرداخته شود :اول جنبههای زبانی و ادبی ،دوم جنبههای داستانی و بنمايههای قصه
و سوم جنبههای اجتماعی .دستاورد پژوهش حاضر را میتوان اينگونه بيان کرد که نثر کتاب روان ،ساده ،شيرين و نزديك به زبان
محاوره است و قاعدتاً واژگان ،کنايات و ترکيبات عاميانه به فراوانی به کار رفته است .تشبيه ابزار اصلی نويسنده در توصيفات و بيان
ادبی و اغلب برآمده از سنتهای ادبی و تکراری هستند .حوادث اصلی داستان بر محور جنگ ،عشق و بازگشت به سرزمين پدری شکل
میگيرد که همگی از بنمايههای رايج افسانههاست .برخی آداب و رسوم مربوط به جنبههای گوناگون زندگی ،حکومت و جنگ را در
خالل داستان میتوان يافت که بازتابندۀ آداب و رسوم زمانه است و برخی از پيشههای مورد اشاره در داستان ،امروزه يا وجود ندارند يا
تغيير نام دادهاند.
کليدواژهها :نقيبالممالك ،ملكجمشيد ،طلسم آصف و حمام بلور ،ادبيات عامه.
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 .1مقدمه
دورۀ قاجار را بايد دوران اوج قصهپردازی و قصهسازی ناميد .با ايجاد چاپخانه و رواج چاپ سنگی در دورۀ قاجار،
قصههای عامه چهرهای ديگرگون يافت؛ بيشتر آنها با تصاويری تزئين شد و بهطور گستردهای ميان مردم رواج يافت.
«اميرارسالن نامدار» نوشتة نقيبالممالك ،يکی از مهمترين ،مشهورترين و پرخوانندهترين افسانههای اين دوران است .اين
افسانه ،شرح دلدادگی و کوشش اميرارسالن پسر ملکشاه ،پادشاه روم ،برای رسيدن به فرخلقا و سفر او به فرنگ است.
اميرارسالن تأثير زيادی بر مردم نهاد و تقليدهای ناشيانهای از آن پديد آمد؛ ازجمله کتاب اميرهوشنگ ملكسهرابشاه خطايی
که داستان آشنايى و رسيدن اميرهوشنگ به دختر ملكشاپور خطايى است.
اثر ديگر نقيب« ،ملكجمشيد ،طلسم آصف و حمام بلور» است که شباهت بسيار با اميرارسالن دارد .افسانة پهلوانی ديگر
اين دوره« ،نوشآفريننامه» است .داستانی عاميانه و به نثر در شرح عشق شاهزاده ابراهيم فرزند جهانگيرشاه ،پادشاه دمشق و
دالوریهای او .اين داستان و داستان «شيروية نامدار» ،الگوی داستانگويی نقيبالممالك در «اميرارسالن» بوده است.
«خاورنامه» شامل افسانهها و داستانهای خيالی است از سفرها ،جنگها و دالوریهای حضرت علی(ع) و يارانش مالكاشتر
و ابوالمحجن در سرزمين خاوران با شاه خاور به نام «قباد» که در اين دوره بهصورت سنگی منتشر شد .کتاب ،متن منثور
«خاوراننامه» است .مهمترين حادثة ادبی ،در سال ( 12۵9ه.ق) و با ترجمة «الف ليلة و ليلة» (هزارويكشب) اتفاق افتاد.
هزارويكشب تأثير فراوانی بر شکلگيری افسانههای پهلوانی داشت .حتی آثاری بازنويسی داستانهای هزارويكشب است؛
مثل «دليلة محتاله»« ،سليم جواهری»« ،بديعالملك و بديعالجمال» .از افسانههای پهلوانی ديگر «خاور و باختر» از نويسندهای
ناشناس است که به دستور شاهزاده طغرلتکينميرزا چاپ شد؛ همچنين «خسرو ديوزاد» ،سرگذشت پهلوانی به همين نام که
حاصل زناشويی کامران ديو و شاهزاده ماهجبين است.
اين داستانها را میتوان شکل تغيير يافته و قاجاری شدۀ قصههای پيشين چون «حمزهنامه»« ،قصة حسين کرد شبستری»،
«رستمنامه»« ،شاهزاده شيرويه» يا «شيروية نامدار» ،و نظاير آن دانست .بیشك مطالعة اين داستانها و قصهشناسی آنها به ما
کمك می کند بخش مهمی از تاريخ ادبيات اين دوران که همين آثار کمترشناخته شده است ،بشناسيم و از اين رهگذر به
اطالعات مهمی از فرهنگ و ادب عصر قاجار دست يابيم.
 .1-1پيشينۀ پژوهش
اين قصه باتوجه به اهميت داستان و نقش آن در سير مطالعة نقالی ،تاکنون به طور جامع و از ابعاد مختلف زبانی ،ادبی،
داستانی و اجتماعی بررسی و تحليل نشده است .محمدجعفر محجوب در مجموعه مقاالت (چشمه )1388 ،صحت انتساب
متن «ملكجمشيد ،طلسم آصف و حمام بلور» را به نقيبالممالك با توجه به گزارههای قالبی مشترک ميان اين متن و متن«
اميرارسالن» اثبات میکند .ذوالفقاری ( )1394نيز آن را در ذيل آثار ادبيات مکتوب عامه به اختصار معرفی کرده است .همچنين
در حوزۀ زبان داستان در پاياننامهای با عنوان «بررسی تأثير زبان قصههای عاميانة دوره قاجار بر نثر داستانی جمالزاده» نوشتة
رستمی ( )1392به تأثير زبان داستانهای عاميانه قاجار بهويژه داستانهای ملكجمشيد و اميرارسالن از نقيبالممالك بر نثر
دورۀ معاصر اشاره شده است .در زمينة بررسی کلی داستانهای عاميانه دورۀ قاجار ،پاياننامة ديگری با عنوان «بررسی ادبيات
داستانی در عصر قاجار با تأکيد بر قصههای عاميانه» به کوشش دشتی ( ) 1376نوشته شده که در آن به تأثير اجتماعی
عاميانههای زمان قاجار ازجمله «اميرارسالن» و «ملكجمشيد» در کنار «الفالنهار» و «بديعالملك و بديعالجمال» تأکيد شده
است .در زمينة قصهشناسی نيز میتوان به مقالة «قصهشناسی نوشآفريننامه» ( )1390اشاره کرد که اين داستان و ارتباط آن با
ملكجمشيد در مقدمة اين جستار بيان شد.
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 .1بحث
 .1-2معرفي قصه
«ملكجمشيد ،طلسم آصف و حمام بلور» از قصههای منثور عاميانة مشهور فارسی ،تأليف محمدعلی نقيبالممالك در
رمضان ( 1292ه.ق) نوشته شده است« .1ملكجمشيد و حمام بلور» ،داستان شاهزادهای هندی به نام ملكجمشيد است که در
شکارگاه گم میشود و برای فرار از سرزنش ديگران ،راهی سفری دور و دراز میگردد و در سرزمين اکره با يك نگاه ،عاشق
ملکة آفاق ،دختر شاه نعمان می شود و بنا به شرطی که نعمان برای ازدواج داوطلبان با دخترش تعيين کرده ،برای رهايی
رستمخان ،برادر ملکة آفاق از طلسم حمام بلور ،راهی سفری دشوار و پرمخاطره و پرماجرا میشود؛ تمام موانع را از سر راه
برمیدارد و سرانجام به وصال معشوق خود میرسد و بهجای پدر ،پادشاه هند میشود.
کتاب مثل اغلب داستان ها هفت بخش دارد .شايد اين کار برای تقسيم کتاب به تعداد روزهای هفته برای خواندن يا نقالی
بوده است .انتخاب نام حمام بلور برای محل طلسمشکنی ،ممکن است ناظر به حمام بلور ازجمله نمونههای نادر بر جای
مانده از دورۀ صفويه و قاجاريه در بافت قديم شهر قزوين باشد که به لحاظ سالمت و پايداری اجزا و عناصر معماری کمنظير
و از حمامهای معروف بوده است.
قهرمان اصلی داستان ،ملكجمشيد است که ع نوان قصه برگرفته از نام اوست .ملكجمشيد قهرمان چندين داستان عاميانة
فارسی ديگر نيز هست؛ ازجمله «ملكجمشيد و کره بادی»« ،ملكجمشيد و ديب سفيد»« ،ملكجمشيد پسر وزير با پریزاد»،
«ملكجمشيد و طلسم دختر شاپورشاه» .قهرمان اصلی داستان «خسرو ديو زاد» نيز ملكجمشيد است( .ر.ک :خسرو ديوزاد،
 1298ق)؛ گويا نقيبالممالك با توجه به تعدد اين روايات شفاهی ،داستان خود را با تغييراتی چند بر مبنای همان روايات
ساخته است .ساختار روايی اين داستان با داستانهای شفاهی با همين بنمايه بسيار نزديك است.
عبارات و شعرهای داستان «ملكجمشيد» مشابهت بسيار با «اميرارسالن» دارد و محجوب بهتفصيل شباهتهای اين دو
کتاب را نشان داده است (محجوب .)490 :1387 ،اين داستان پيش از «اميرارسالن» نوشتهشده و «ملكجمشيد» نمونة اوليه و
سادۀ «اميرارسالن» است .البته ملكجمشيد مثل قهرمانان سلف خود راستگو ،شجاع و پايبند به عشق است؛ برخالف
اميرارسالن که دروغگوست و از هيچ کاری برای رسيدن به مقصود رویگردان نيست .در عوض ،در «اميرارسالن» ،شايد به
دليل شرم حضور نقيب از ناصرالدينشاه ،صحنههای معاشقه کمتر از داستان «ملكجمشيد» است .دست غيبی که گاه و بیگاه
از ميان ،ابر قهرمان را میربايد در هر دو داستان هست  .سوسن جادو در اين داستان و مادر فوالدزره در «اميرارسالن» الگوی
شخصيتی واحد دارند؛ هر دو پيرزن ،جادوگر ،بدسرشت و دارای فرزندانی ديوسيرت هستند که نگهبانی طلسم به آنها
سپردهشده و تنها با مرگشان باطل میشود؛ هيچ حربهای بر آنان کارگر نيست .سوسن جادو که دل به ملكجمشيد داده ،يادآور
ريحانة جادو در «اميرارسالن» است که سر در راه اين عشق داد .نعمانشاه و ملكشهبال در ملكجمشيد به خواجه نعمان و
شهبالشاه در «اميرارسالن» بدل میشود.
اين کتاب در قياس با «اميرارسالن» چه به لحاظ نثر و چه داستان ضعيفتر است؛ زيرا «اميرارسالن» به دليل داشتن مخاطب
فرهيخته و خاص (ناصرالدينشاه) در قياس با اين اثر عامهپسند ،از نظر داستانی برجستهتر است« .ملكجمشيد» مثل بسياری
از قصههای نقالی همعصر پر از تصادفات و شانس و عناصر شگفتانگيز تصاوير تکراری ،جمالت تکراری ،گزارههای قالبی
زياد و حتی وقايع تکراری است .ملكجمشيد هم مثل حمزه در «حمزهنامه» دائم در حال جنگ و کسب پيروزی است.
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 .2-2قصهپرداز
پردازندۀ داستان ،بنابر پايان کتاب ميرزا محمدعلی شيرازی معروف به نقيبالممالك ،نقال خاص ناصرالدينشاه قاجار و
خالق «اميرارسالن نامدار» است .نقيبالممالك آخرين نقال برجستهای است که منصب نقابت و نقالی دربار ناصرالدينشاه را
داشته است (دربارۀ وظايف نقيب ر .ک :محجوب 496-493 :1381 ،و  .)10۵3شاه قاجار او را برای نقل قصه و داستانگويی
برگزيد ،و وظيفهای بر او معين ساخت تا هنگام استراحت بعد از ناهار و شبها پيش از خواب به داستانگويی (گاهی همراه
با نواخته شدن کمانچه) بپردازد .ناصرالدينشاه بعدها او را ملقب به نقيب الممالك نمود .قصههای مشهور «امير ارسالن»،
«ملكجمشيد و زرين ملك» از جمله داستانهايی بوده است که او در خالل اين داستانگويیها برای شاه قجر میگفته است.
مرگ نقيب الممالك را در روز شنبه  17ربيع االول سنه 1300ق .نوشتهاند (اعتمادالسلطنه.)213 :1379 ،
آل داود نقال «اميرارسالن» را ميرزا احمد نقيبالممالك شيرازی میداند( .آل داود .)27 :1378 ،ميرزا احمد از شاعران عصر
قاجار است که نامش در تذکره های آن عصر آمده و ديوان شعری هم از او بر جای مانده است .در برخی از منابع آن عصر و
نيز در ديوان شعر او اشاراتی به تبحر وی در فن داستانسرايی و حضور او در دربار ناصرالدينشاه ديده میشود .محمدعلی
نقيبالممالك نيز از نقاالن دربار ناصرالدينشاه بوده که حکيم الممالك در روزنامة سفر خراسان خويش از او نام برده است.
در هيچيك از منابع مذکور دربارۀ قصة مشهور «امير ارسالن» مطلبی ذکر نشده است؛ از اينرو نمیتوان با قطعيت گفت
کداميك از اين دو ،نقال اميرارسالن بودهاند .اما با توجه به انجامة قصة «ملكجمشيد» میتوان احتمال داد نقال اين قصه
محمدعلی نقيبالممالك بوده است« .ملكجمشيد» نخستينبار در سال ( 1327ه.ق) منتشر شد .کاتب در پايان قصه ،نام
محمدعلی نقيبالممالك را به عنوان مؤلف ذکر کرده است .در قصة «ملكجمشيد» شباهتهای بسيار با «اميرارسالن و
زرينملك» ديده می شود ،اما از آن فخامت و استواریِ دو داستان مذکور ،در اينيك اثری نيست .با اينهمه با توجه به اينکه
تاريخ چاپ اين کتاب با روزگار زندگی هر دو نقيبالممالك ،فاصلة چندانی ندارد ،میتوان احتمال داد نقال قصة «امير
ارسالن» نيز همين محمدعلی نقيبالممالك بوده است (سيدان.)174-1۵7 :1392 ،
 .3-2نسخهها و چاپها
اين داستان عاميانه درخور توجه عامة مردم بوده و همهجا خوانده میشده و بارها چاپ سنگی شده است؛ ازجمله
نخستينبار بنگاه مطبوعاتی فهم در سال ( 1327ه.ق ).آن را چاپ کرد .سپس بارها به چاپ رسيد که آخرين آن در سال 1384
انتشارات ققنوس ،عيناً از روی همين چاپ منتشر کرد .چون اين داستان از کتب مکتبخانهای بوده ،در سال  1390نشر چشمه
ذيل ادبيات مکتبخانه به چاپ رسانده است.
نسخهای خطی از اين کتاب با عنوان «داستان ملكجمشيد و شکستن طلسم حمام بلور» در کتابخانة مجلس شورای اسالمی
به شماره ( 4026ر.ک :فهرست مجلس  29تا  )31وجود دارد که در چهارشنبه پنجم سال ( 1307ه.ق) در شيراز کتابت شده
که با چاپ  1327اين قصه ،از لحاظ نثر اندک تفاوت هايی دارد ،اما همان داستان است بدون نامی از نقيب .کاتب ناشناس در
پايان گويد« :نسخه ،مغلوط بود و من بهحسب مقتضی مقام اشعار مناسب بر آن افزودم و بهاکراه سمت تحرير يافت».
ایدريغا خلق عالم بيشتر طفلاند طفل کز برای خنده میخواهند شيرين قصهای
هم مگر قاآنيا صاحبدلی پيدا شود

تا که در هر قصه يابد از نصيحت حصهای
(ر.ک :نقيبالممالك 1307 ،ق)
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 .4-2گزارش داستان
در واليت زيرباد هندوستان ،پادشاهی عادل به نام ملكهمايونشاه حکومت میکند .فرزندی شجاع به نام ملكجمشيد
دارد .ملكجمشيد در شکارگاه ،در تعقيب آهويی گم میشود .قافلة دزدان اموالش را غارت میکنند و او برای حفظ آبرو به
شهر بازنمیگردد .ملكجمشيد در بيابان به چوپانی پناه میبرد تا به شهر اکره میرسد .پادشاه آنجا ،ملكنعمانشاه نام دارد.
ملكجمشيد در بازار شهر با رستم خان آشنا میشود و او را به فرزندی قبول میکند .روزی ملكجمشيد در بازار دختر
زيباروی شاه را میبيند .ملكفريدون ،برادر ملکه و پسر نعمانشاه ،سال هاست که در طلسم حمام بلور اسير است و برای
رسيدن به او بايد ملكفريدون را نجات دهد .ملكجمشيد که عاشق اوست ،عهد میبندد که فريدون را نجات دهد تا به وصال
ملکة آفاق برسد .رستم خان او را به غاری میبرد که طلسم شده و کسی بازنگشته است .ملكجمشيد به دربار میرود و
تصميمش را برای رفتن به طلسم حمام بلور و آزاد کردن ملكفريدون بيان میکند .اين خبر به ملکة آفاق میرسد .او که در
يك نگاه عاشق و دلدادۀ ملكجمشيد شده است ،از خدا میخواهد تا ملكجمشيد از تصميم خود منصرف شود و به طلسم
نرود .ملكنعمانشاه هم ازآنجاکه ملكجمشيد را فرد بالياقتی ديده ،او را از رفتن به طلسم باز میدارد .اما ملكجمشيد که
عهد کرده ملكفريدون را نجات دهد ،درخواست شاه را نمیپذيرد .ملکة آفاق به کمك دايه خاتون ،پنهانی به وصال
ملكجمشيد میرسد .سپس ملكجمشيد به طلسم میرود و با شجاعت تمام در هفت مرحله ،طلسم را میشکند .به توصية
پير دانايی او بايد بر سر چاه حمام ،حلوا بپزد تا طلسم شکسته شود .ملكجمشيد اين کار را میکند ،افغان ديو را هم میکشد
سپس تمام جوانان اسير طلسم را آزاد میکند .در ميان جوانان ،ملكفريدون و دختر پریزاد هم هستند .آنها عاشق يکديگرند،
اما دختر پریزاد به شکل کبوتری پرواز میکند و میرود .ملكجمشيد عهد میبندد آنها را به وصال يکديگر برساند .همة
آنها به سمت شهر حرکت میکنند .اکوان ديو ،برادر افغان ديو برای انتقام خون برادرش ،ملکة آفاق را میربايد و به طلسم
آصفبن برخيا میبرد و ملكجمشيد را در کوه سرانديب به جنگ فرامیخواند .او هم پس از هشت روز سفر در بيابان به
شهری میرسد و ازآنجا با کشتی تجاری به سرانديب میرود .در ميان راه ،رعد ديو ،برادر ديگر ديوها ،به شکل نهنگی پيش
میآيد ،اما ملكجمشيد او را هم میکشد.
ملكبهمنشاه ،پادشاه شهر سرانديب است و همة اهالی شهرش سياهپوشاند .ملكجمشيد علت را جويا میشود که برق
ديو ،برادر سوم افغان ديو ،هر روز يکی از اهالی شهر را می خورد و تا وقتی خود مردم برای خورده شدن داوطلب شوند ،به
شهر حمله نمیکند .او دارابشاه ،پسر بهمنشاه را هم اسير کرده است .اکنون برق ديو در انتظار جمشيد است تا از او انتقام
بگيرد و اگر ملكبهمنشاه ،جمشيد را به او تسليم نکند ،به شهر حمله میکند .ملكجمشيد تصميم میگيرد به جنگ برق ديو
برود .ملكبهمنشاه هم میخواهد او را منصرف کند ،اما ملك جمشيد تصميم خود را گرفته است .اين چهار ديو فرزندان
سوسن جادواند که هيچ حربهای بر آنها سازگار نيست و آنها ناميرا هستند .ملكجمشيد به جنگ برق ديو میرود و او را
میکشد .ناگهان دستی از آسمان ملكجمشيد را میربايد و به قصر سوسن جادو میبرد .سوسن جادو ،به او ابراز عشق میکند
و میگويد اگر او را به وصال خود برساند ،از انتقام خون سه پسرش صرفنظر میکند .ملكجمشيد میخواهد او را با دشنهای
بکشد ،اما هيچ سالحی بر او کارگر نيست .سوسن جادو ملكجمشيد را طلسم میکند و به شکل آهويی درمیآورد .ملك-
جمشيد از قصر میگريزد ،به باغ جهانآرایپری میرسد .دختران پریزاد که در آنجا مشغول شکارند ،او را میگيرند و بهعنوان
آهويی دستآموز ،به جهانآرایپری پيشکش میکنند .ملكجمشيد سعی می کند تا به او بفهماند کيست و سرانجام داية
جهانآرا میفهمد که او انسان است و سوسن جادو وی را طلسم کرده است .پس او را از بند طلسم نجات میدهد.
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ملكجمشيد که میفهمد جهانآرا هم عاشق ملكفريدون شده ،با او عهد میکند آنها را به وصال يکديگر برساند .داية
جهانآرایپری ،که همدرس سوسن جادو بوده ،به ملكجمشيد کمك میکند تا سوسن جادو را بکشد .آنها نزد شهبالشاه
می روند تا از او اجازۀ خروج از شهر را بگيرند .او ابتدا آنها را از درگيری با سوسن جادو منع میکند ،اما میپذيرد .دايه به
شکل عقابی درمیآيد و جمشيد را به قصر سوسن جادو میبرد و خنجر طلسمشکن را میيابد .ملكجمشيد با خنجر ،سوسن
جادو را میکشد و ناگهان بیهوش میشود .چند روز در بيابان سرگردان میماند تا به قصری میرسد که همة دختران زيباروی
آن در انتظار اويند .اينجا قصر طلسم آصفبن برخياست ،هرکه درآيد از اخالق و انسانيت دور میشود .دختری زيبارو به نام
آذرچهر ،ملکة هندوستان و معشوقة ملكداراب در طلسم زندانی است .ملكجمشيد بايد خوددار باشد و اسير شهوت نشود.
بايد سه شب شکيبايی کند و به دختر نزديك نشود .او توان خودداری کردن ندارد ،اما دختر و نيروهای غيبی که حامی اويند،
او را در مهار نفس خويش ياری میکنند .بااينحال ،موکّل دختر ملكجمشيد را دو بار تنبيه میکند چون اسير حوادث جادويی
میشود و شب سوم دختر تا صبح جمشيد را بيدار نگاه میدارد تا اسير شهوت نشود .روز سوم اکوان ديو از شکار بازمیگردد.
جمشيد در نبردی سخت او را میکشد ،طلسم را میشکند و ملکة آفاق را نجات میدهد .سرانجام ،زوجهای خوشبخت به
کاخ شهبالشاه میروند و ملكفريدون و جهانآرا به وصال يکديگر میرسند .سپس ملكجمشيد و ياران ،به سمت شهر اکره
حرکت میکنند و متوجه میشوند که ملكنعمانشاه از شدت نوميدی ،پادشاهی را رها کرده و سام جزيرهنشين از اين فرصت
استفاده و به شهر حمله کرده است تا ماه عالمگير را با خود ببرد .جمشيد با او میجنگد و شکست میدهد .هفت شبانهروز
برای جهانآرا و ملكفريدون جشن عروسی برپا میکنند .او و ماه عالمگير به زيرباد بازمیگردند و ملكهمايونشاه نيز چهل
شبانهروز برای آن دو جشن عروسی میگيرد ،سپس تخت پادشاهی را به او میسپارد و به عبادت روی میآورد و همه تا آخر
عمر با يکديگر با خوبی و خوشی زندگی میکنند.
 .5-2جنبههای زباني و ادبي داستان
نثر کتاب شباهت بسيار زيادی به «اميرارسالن» دارد .نثر ،روان ،ساده ،شيرين و نزديك به زبان محاوره است .کوتاهی
جملهها ،توصيفهای کوتاه از حوادث و موقعيتها ،جابهجايی ارکان جمله و بهخصوص تقدم فعل و کاربرد فعلهای وصفی
از ويژگیهای نثر کتاب است:
روز چهارم ،ملك فريدون به بارگاه رفته ،دست نعمانشاه و ملكجمشيد را بوسيده ،روى صندلى قرار گرفت و
اميران مبارکباد گفتند و ملكجمشيد برخاسته ،در برابر نعمانشاه سر فرود آورده ،گفت« :چون مدت مديدى است
پدرم ،همايونشاه ،از من خبر ندارد و نمى داند زنده هستم يا مرده ،استدعا دارم مرخصم کنيد؛ بروم که مىترسم
آرزوى ديدار پدر و مادرم به دلم بماند ».نعمانشاه يك هفته مهلت خواسته ،تدارک شاهزاده را ديد و روز هفتم،
حکم کرد مرکب آوردند.
واژگان ،اصطالحات ،کنايات و ترکيبات و امثال عاميانه رايج در «اميرارسالن» به فراوانی کاربرد دارد؛ مثل در کنار چشمة
آب دست و روی خود را صفا داد (ص  ،)4تااندازهای خاطرش جمع شد (ص  ،)4هنگام چاشت دل شاهزاده آب شد (ص
 ،)14اول برو ادب ياد بگير (ص  ،)23به طاق ابروی مردانه تو! لب بر لب جام نهاده و نوشيد (ص  ،)40يكوری ،خدا را
خوش نمیآيد ،شيشکی انداختن ،نوش جان کردن ،تشر ،سروکله کسی پيدا شدن ،سربهسر گذاشتن ،آب پاکی را به دست
کسی ريختن ،آب از آب تکان نخوردن ،خود را به موشمردگی زدن.

 /81فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال يازدهم ،شمارة چهل و يك ،زمستان 89-74 / 1400

ضربالمثلها همه آشنايند و امروزه نيز کاربرد دارند :سر بريده صدا ندارد (ص  ،)4هرچه در حروف ابجد کاف است ،بر
اين قبای کهنه شکاف است (ص  ،)6تکيه بر جای بزرگان نتوان زد بهگزاف (ص  ،)13هر سخنی جايی و هر نکته مکانی
دارد (صص  104و  ،)191عشق پيری گر بجنبد سر به رسوايی زند (ص .)134
کتاب از نظر تعداد و تنوع کنايات ،غنی است و نکتة درخور توجه اين است که تمام کنايات ،آشنا و سادهاند و در زبان
مکتوب و شفاهی امروز نيز کاربرد دارند؛ ازجمله :از خون کسی گذشتن (ص  ،)۵جهان روشن پيش چشم کسی سياه گشتن
(صص  ،)4۵ ،6هزار تير از کمانخانه آن شوخچشم پرتاب شد (ص  ،)7اجاقم خاموش است (ص  ،)9سر زبان مردم افتادن
(ص  ،)9تير غمزه را بر چلة کمان عاشقکشی گذاردن (ص  ،)16دين و ايمانش را نزد شاهزاده گذاشته (ص  ،)17دستم به
دامنت (صص  ،)17 ،10قلب مرا آتش میزنی (ص  ،)18صورت را به ضرب سيلی سرخ ساخت (ص  ،)29از جگر ناليدن
(ص  ،)3۵مرغ دلم را به تير غمزه صيد کرده (ص  ،)31هنوز از دهنت بوی شير میآيد (ص  ،)31گونهاش زرد شد (ص
 ،)3۵دامان او را گرفت (ص  ،)3۵امروز قيامت میشود (ص  ،)38طاير هوش از سر شاهزاده پريد (ص  ،)39دود ناخوش از
دماغش به درآمد (ص  ،)93انگشت تعجب به دندان گزيد (ص  ،)63حلقة غالمی او را به گوش دارد (ص  ،)6۵خاک عالم
بر سرم شد (ص  ،)76اين آهو ،گاو خوشعلف است (ص  ،)83زهره در آسمان سوم انگشت عبرت به دندان گرفت (ص
 ،)83چشمبهراه بودن (ص  ،)9۵دل مرا آب کردی (ص  ،)41چون سپند از جا پريد (ص  ،)40تا چشم به هم بزنی (ص ،)42
اين سکه به نام من بخورد (ص  ،)43جگرش آب گرديد (ص  ،)48دل را کباب کرد (ص  ،)48جگر شاهزاده کباب شد (ص
 ،)۵2انگشت قبول بر ديده نهاد (ص  ،)۵7آب خوش از گلويم پايين نمیرود (ص  ،)۵9چه هيزم تری به تو فروختهام؟ (ص
 ،)60جان به مالکان دوزخ سپرد (ص  ،)101جانم به لب رسيده (ص  ،)102دامن مردی به کمر زدن (ص  ،)102طاير عقل
از آشيان سر شاهزاده پرواز کرد (ص  ،)103قدم بر سر چشم گذاشتن (ص  ،)103دستدرازی کردن (ص  ،)106پرده از
پيش چشمش برداشته بود (ص  ،)108من تو را در آسمان میجستم (ص  ،)120باران مرگ باريدن گرفت (ص  ،)146هادم
اللذات بر ايشان بتاخت (ص .)1۵0
برخی سوگندها که در گفتوگوهای شخصيتهای داستان بيان میشود ،رنگ و بوی دينی و آيينی دارد؛ ازجمله :خدای
عالم و آدم (ص  ،)4دين و آيين مردانگی (ص  ،)9دين و آيينت (ص  ،)30دين و آيين مردان روزگار (ص  ،)32روح سليمان
نبی (ص  ،)44برخی به جان و نعمت و مکنت پادشاه است ،مانند سر مبارک شهبالشاه (ص  ،)80نمك پادشاه ،سر مبارک
(ص  ،)16برخی به جان خود يا بستگان و ارزشهای واالی انسانی :به جان خودم (ص  ،)9جانت (صص ،)88 ،30 ،19 ،13
مويت (ص  ،)42پدرم (ص  ،)43سر پدرم (ص  ،)88نازنين به جان تو قسم (ص  ،)88شرفم (ص  ،)67مردی مردان روزگار
(ص  .)۵6گاه مانند ديگر داستانهای عاميانه ،شخصيتهای منفی نيز به ابليس سوگند میخورند؛ در حقيقت نويسنده از زبان
آنان چنين میکند :روح ناپاک ابليس (ص  ،)67روح ابليس (ص .)120
دعاها اغلب جنبة عاطفی دارند :قربانت شوم /بروم /گردم (صص  ،)120 ،103 ،74 ،۵2 ،43 ،42 ،40 ،28 ،12قربان قد و
بااليت (صص  ،)106 ،104 ،103 ،41 ،40 ،3۵ ،17دردت به جانم (صص  ،)40 ،17باليت به جانم بخورد (صص ،39 ،3۵
 ،)41تصدقت بروم (صص  ،)106 ،41 ،3۵ملکة آفاق بهسالمت باشند (ص  ،)17ملکه بهسالمت باشد (ص  ،)29نوش جان
کن (ص  ،)3۵سرت را بنازم (ص  ،)38ياربيارب (ص  ،)77عمر و دولت و جاللت را خدا زياد کند (ص  ،)96خدا از تو
راضی باشد (ص  ،)۵3جانم قربان يك تار مويت (ص  ،)41خدايا به تو پناه برده (ص  ،)44بسماهلل ،خدايا به اميد تو (ص
 ،)44باليت به جان من بخورد ،قربان مهر و وفايت ،دردت به جانم (صص  ،)126 ،111 ،107 ،106پروردگار ،خودت
وسيلهای بساز (ص  ،)101يارببارب ،يااهلليااهلل (صص  ،)109 ،102پروردگارا خودم را به تو سپردم (ص .)109
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ناسزای «حرامزاده» ،نسبت به ديگر قصهها ،بسامد بيشتری دارد و از بين ديگر ناسزاها« ،سفيدچشم» و «لچكبهسر» ،درخور
توجه است .ديگر اينکه عفت کالم نويسنده نسبت به آثار ديگر نويسندگان داستانهای عاميانه بيشتر است؛ طوریکه ناسزاهای
رکيك در آن ديده نمیشود و اين مايه فحش و سخنان بد در متن داستان ،طبيعی جلوه میکند:
ملكجمشيد قاهقاه خنديد و گفت« :اى ناپاک ،سگ کيستى که از تو مهلت بخواهم؟ حريف جنگ تو منم که
آمدهام پدرت را بيرون آورده ،داغت را به دل مادرت بگذارم ».از اين حرف ،جهان روشن به چشم آن ناپاک سياه
گرديده ،مثل اينکه گنبد سپهر را بر سرش کوبيدند .گفت« :اى جوان نابالغ ،به من فحش مىدهى؟ اگر تو را زنده
بگذارم و شهر اکره را خراب نکنم ،از نامردان روزگارم .بگرد تا بگرديم».
نمونه برخی ناسزاهای ديگر :حرامزاده (ص  ،)48 ،4۵جادوی حرامزاده (ص  ،)76پتياره و ديو حرامزاده (ص  ،)61حرام
نادرست (ص  ،)108بیحيا (ص  ،)44ناجوانمرد (ص  ،)44خيرهسر (ص  ،)117 ،100 ،44جوان بیباک (ص  ،)4۵آدميزاد
خيره (ص  ،)4۵پتياره (ص  ،)4۵بیمروت (ص  ،)48ناپاک (ص  ،)10گرفتار (ص  ،)100فلك کجرفتار (ص  ،)102سگ
نفس (ص  ،)106سفيدچشم خيرهسر (ص  ،)108ديو نابکار ،ناپاک (ص  ،)126نامرد لچكبهسر (ص  ،)141سام ناپاک (ص
 ،)141نامرد روزگار (ص  ،)14۵بیادب (ص  ،)23نانجيب (ص  ،)23پست بیشرم (ص .)28
جمالت تهديدآميز در اين داستان ،بسيار اندک است؛ ازجمله :چنانش بکنم که داستانش را همهجا نقل کنند (ص ،)10
مادرت را به مرگت نوحهگر میسازم (ص  ،)49پدر را بيرون آورده ،داغت را به دل مادرت میگذارم (ص .)144
قصهها محل جوالن و هنرنمايی نويسندگان است .در اين قصه نيز توصيف صحنههای جنگ ،عشقبازی و شخصيتهای
داستان بهويژه معشوقان و زيبارويان ،در جایجای آن ديده میشود و بدين ترتيب ،متن زنده و طبيعی به نظر میرسد.
توصيفهايی از قبيل باغ (صص  ،)102 ،43 ،39دختر (صص  ،)104 ،102زيبايی زن (صص  ،)10 ،7دختر رقاص (صص
 ،)104 ،10دختر پریزاد (ص  ،)79پوشش زن (صص  ،)37 ،1۵شاهزاده (ص  ،)49زيبايی مرد (صص  ،)16 ،10تأثير اولين
ديدار (ص  ،)16معاشقه (ص  ،)3۵مشاطهگری (صص  ،)38 ،27گريه (ص  ،)104توصيف ديو (ص  ،)109مجلسآرايی
(صص  ،)129 ،119 ،112صبح (صص  ،)120 ،8جنگ و دالوری (صص  ،)143 ،121 ،109 ،61 ،۵0حرکت اسب (ص
 ،)142جنگ انسان با انسان (ص  ،)143شادی شهر از پيروزی (ص  ،)146شکار (ص  ،)4صبح (صص  ،)78 ،18 ،14شب
(ص  ،)18نيمهشب (ص  ،)18پوشش جنگی (ص  ،)18پوشش و ابزار جنگ (ص  ،)19غروب (ص  ،)38پيرزن فرتوت
(صص  ،)87 ،38مجلس (ص  ،)39فصاحت و بالغت (ص  ،)64صحنهآرايی (ص  ،)69ديو (صص  ،)70 ،4۵کشتن (ص
 ،)7۵بدبختی و بد بياری (ص  ،)78رفتار آهو (ص  ،)80لباس شاه (ص  ،)9۵جوان (ص  ،)96پير استاد (ص  ،)98وردخواندن
و تغيير شکل (ص  ،)98بزم (ص  ،)43جنگ (ص .)44
نمونه توصيف حاالت و حرکات:
تشنگی :از تشنگی زبان در دهان شاهزاده خشکيد (ص ،)101
زيبايی :سروکله آفتاب جمال دختری داخل گرديد (ص ،)103
ظرافت :شراب از زير گلوی آن صنم نمايان بود (ص ،)40
معشوق :چهره هر دو چون طبق ياقوت رومانی سرخ گرديد (ص ،)41
لذت :آب از چاک دهان دايه و کنيزان سرازير شد (ص ،)40
عاشق شدن :هزار تير از کمانخانه دو ابروی وی رها شد (ص ،)1۵
نمونهای از صحنة رويارويی:
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مرکب را در ميدان جوالنى داده ،اُشتُلمکنان سر راه را به عزم جنگ بر سپاه نعمانشاه بست و نعرهاى کشيد که
زمين ميدان به لرزه برآمد و فرياد کرد که اى ملك نعمانشاه ،حرف مرا نشنيده ،فرار نکردى .اگر تو را امروز نکشم،
از نامردان روزگار هستم .حاال خوش باشد .اگر مردى دارى ،به ميدان بفرست و اگر ندارى ،خودت قدم به ميدان
بگذار .نعمانشاه رو بهجانب اميران و سرداران سپاه کرده ،گفت« :کدام مرد به ميدان اين ناپاک مىرود؟» يك نفر از
اميران داوطلب گرديده ،رکاب بر مرکب زده ،سر راه را بر سام نابکار گرفته ،پس از مقدارى مبارزه ،به دست سام
ناپاک کشته گرديد .باز مرد خواست .امير ديگرى رفته ،کشته شد .القصه تا وقت چاشت ،دوازده امير به ميدان رفته،
کشته شدند و عرصه بر سپاه نعمانشاه تنگ گرديده ،هرچه گفت« :يك نفر به ميدان اين ناپاک برود» ،کسى جرئت
نکرد.
تشبيه ابزار اصلی نويسنده در توصيفات و بيان ادبی است .تشبيهات متن اغلب برآمده از سنتهای ادبی و تکراریاند و
تازگی ويژهای در آنها ديده نمیشود؛ نظير :چون سرو آزاد (ص )4؛ گوی زنخ (ص )4؛ تار گيسو چون شب يلدا (ص )7؛
آفتاب جمال (ص )7؛ جوان رستمصولت (ص )8؛ چون سام نريمان (ص )8؛ زلف چون دستة سنبل (ص )9؛ چهره چون
قرص آفتاب (ص )9؛ چون ابر بهاری گريه کرد (صص )76 ،30 ،12 ،11؛ زلف چو دسته سنبل ،دو خال چون دو هندو و
کنار چشمة لب ،دو چشم چون نرگس شهال دو ابرو چون کمان و( ...ص )1۵؛ و نمونههای ديگر،41 ،38 ،3۵ ،2۵ ،20 ،17( :
.)102 ،9۵ ،80 ،77 ،68 ،4۵ ،44 ،43 ،42
اغراقهای اين متن که فراوان نيستند ،بيشتر در توصيف زيبايی معشوق و صحنههای نبرد است:
هر دو به نيزهبازى پرداختند و چهارصد طعن نيزه ميانة ايشان رد و بدل شد که صداى نعرۀ ملكجمشيد بلند گرديد
که اى ناپاک ،بگير از دست من .و نيزه را چنان به بند دستش نواخت که چهل ذرع نيزهاش به روى فلك بلند شد و
عالم به چشم آن نابکار تيره وتار گرديده ،به قسمى لب را به دندان جويد که خون از چال لبش سرازير شده ،گفت:
«من تا حاال به تو رحم مىکردم؛ ولى از حاال اگر تو را زنده گذارم ،نامرد روزگارم».
شيوۀ نقاالن و طومارنويسان بهرهگيری حداکثری از شعر در خالل متن و گفتار خود است .اشعار فراوان در البهالی داستان،
نثر را خواندنی کرده است:
نيزه را دراز کرد به سينة شاهزاده؛ که آن يل ارجمند هم نيزه را به نيزهاش انداخته ،هر دو به نيزهبازى مشغول شدند:
دو نيزه ،دو بازو ،دو مرد دلير يـــکى اژدها و دگــر نرّه شير
چراگاه نيزه بر و دوش بود

زبان و لب هر دو خاموش بود

اشعار ،اغلب از شاعران بزرگ چون سعدی (ص )104؛ حافظ (ص )168؛ ابوسعيد ابوالخير (ص  )10۵و گاه شاعران
درجه دوم چون عمادالدين نسيمی (ص  )147و بيش از همه قاآنی (ص  )91است .اشعاری که از گزارنده است نيز از قوت
و استحکام الزم برخوردار است .نقيب با ذهن آماده و حافظة قوی خود با هر کلمه شعری به ياد میآورد و به مناسبت و البته
درست و بجا نقل میکند .تعدادی از اشعار کتاب با اشعار «اميرارسالن» يکی است؛ مثل شعرهای ص  48و  ۵2اميرارسالن
که در ص  7و  12ملك جمشيد تکرار شده است .حتی بخشی از يك قصيده در اميرارسالن آمده و بخش ديگر در ملكجمشيد.
(صص ،49 ،47 ،46 ،44 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،3۵ ،34 ،31 ،30 ،22 ،19 ،18 ،17 ،16 ،1۵ ،14 ،13 ،12 ،10 ،11 ،7 ،۵
،111 ،110 ،106 ،10۵ ،104 ،103 ،102 ،101 ،98 ،96 ،9۵ ،94 ،88 ،80 ،79 ،78 ،74 ،69 ،61 ،60 ،۵9 ،۵8 ،۵7 ،۵۵ ،۵4
)1۵0 ،144 ،142 ،141 ،133 ،132 ،129 ،127 ،126 ،120 ،118 ،116 ،11۵ ،114
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گزارههای قالبی و پرتکرار داستان روش خاص و هميشگی گزارندگان داستان است :القصه ،حاال چند کلمه بشنو ،...قربانت
شوم ،باليت به جانم ،حرامزاده ،چند کلمه از غالمان شاه بشنو (ص )۵؛ اين وقتی بود که (ص )28؛ القصه (صص ،38 ،3۵
 )100 ،۵8 ،42 ،40و اما ( ...ص .)141
 .6-2جنبههای داستاني
 .1-6-2عناصر داستاني
طرح فشردۀ داستان چنين است :ملكجمشيد هنگام شکار گم و از شهر خود دور میشود .در شهر اکره ،عاشق دختر شاه
می شود و برای رسيدن به وصال او ،به جنگ طلسم و جادوان میرود و عاقبت پيروزمندانه به معشوق خود و پادشاهی
میرسد .اين پيرنگ تکراری بسياری از قصههای عاشقانه و عياری است .نقشمايههای اصلی قصه ،گمشدن ملكجمشيد و
عاشق شدن و تصميم او برای رفتن به طلسم حمام بلور است که حوادث اصلی داستان و جنگ ،دزدی ،دوستی ،عهد و
پيمانهای فرعی ،دشمنی ،ازدواج و بازگشت به سرزمين پدری از حوادث فرعی آن است .در اين داستان حوادث بهشکلی
پشت سر هم بيانشده و به يکديگر مربوطند و ساختار مدور ندارند.
زاوية ديد داستان ،سوم شخص مفرد (دانای کل) است .رعايت نشدن روابط علی و معلولی در اين اثر کمتر به چشم
میخورد .روابط زمانی و مکانی (جغرافيايی) گرچه خيالی است ،اما در تمام دنيای خيالی درست و منطقی است .البته اين نظر
وقتی درست است که خرق عادتها و اغراق را از اين روابط جدا بدانيم؛ مثال :هوا تاريك است ،او راه را نمیشناسد ،بهتر
اين است که امشب اينجا بماند (ص  )4اينجا علت ماندن بيان میشود .خواب است و فردا يك ساعت از روز گذشته از
خواب بيدار میشود (ص  )100به شکلی دقيق زمان را مشخص میکند .سه شبانهروز بيابان را پشت سر گذاشت و روز
چهارم نااميد مراجعت کرد (ص  .)6تمام مثال های مربوط به مکان و زمان ،پيوستگی منطقی را تأييد میکند و مثالهايی که
در بخش خرق عادت آمده است ،عدم پيوستگی بعضی حوادث را نشان میدهد؛ اما درمجموع میتوان گفت پيوستگی منطقی
بين حوادث داستان وجود دارد و ناهماهنگی در پيوستگی حوادث ،اشخاص ،زمان و مکان داستانی ديده نمیشود.
شخصيتهای داستان ،ايستا و تيپ (نوع) شده هستند و پويايی و حرکت درونی ندارند .تكبعدیاند؛ يا مثبت هستند يا
منفی و شخصيتی از ترکيب هر دوی اين خصلتها خلق نشده است .نام همة شخصيتها نيز بامعنی و همواره دارای بار
تجملی و مناسب طبقة شاهان و درباريان است .شخصيتهای ايستا موقعيتهای ايستا به وجود میآورند ،اما در رمانسها و
سبك خاص سلحشوری آنها ،داستانها حادثه محورند و بر اين اساس میتوان پويايی موقعيت دراماتيك را در حوادث
جستوجو کرد؛ حتی اگر شخصيت ها به تيپ نزديك شوند و تنها بر اساس آنچه هستند رفتار کنند ،نه بر اساس آنچه انسان
در شرايط معمول زندگیاش است .در رمانسها شخصيتهای داستانی قابل پيشبينی هستند و کشمکشهای آنها نيز بر
اساس قواعدی قابل حدس.
شخصيتهای اصلی همايونشاه ،ملكجمشيد ،بهرام دزد ،چهل نفر دستيار ،ملكنعمانشاه ،رستم خان ،ماه عالمگير،
نعمانشاه ،ملكفريدون پسر نعمانشاه ،قهرمان سپهساالر ،خواجه ياقوت ،دايه خاتون ،ملكبهمنشاه ،برق ديو ،ملكداراب،
سوسن جادو ،رعد ديو ،افغان ديو ،اکوان ديو ،جهانآرایپری ،آذرچهر ،شهرآشوبپری ،خواجه عبدالرحمنپری ،پدر و مادر
جهانآرایپری هستند .از اين ميان ملكجمشيد ،ملكهمايون ،ملکة آفاق اشخاص حقيقی و اشخاص جهانآرایپری،
شهبالشاهپری ،سوسن جادو ،ديوها؛ مکانهای حقيقی :بازار ،کوچه ،قصر ،غار ،چاه؛ مکانهای غيرحقيقی :طلسم حمام بلور،
طلسم آصف ،کوه سرانديب ،شهر اکره ،سرانديب غيرحقيقیاند.
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صحنههای داستان ،بيشتر در مکانهای حقيقی اتفاق میافتد؛ مانند حيدرآباد ،هندوستان (ص  ،)122جنگل (ص  ،)4کنار
چشمه (ص  ،)4مسجد (صص  ،)9 ،7چهارسوق (ص  ،)8شهر اکره (ص  ،)8حمام (ص  ،)8حرمخانه (ص  ،)12کوچه (ص
 ،)14دکان جواهرفروشی (ص  ،)14عمارت ،بارو (ص  ،)19خندق (ص  ،)19جزيره (ص  ،)21صندوقخانه (ص ،)37
کاروانسرا (ص  ،)60پلة قصر (ص  ،)49کنار درياچه (ص  ،)49دريا (ص  ،)۵7شهر اکره ،شهر سرانديب (ص  )60و گاه
در مکانهای خيالی و افسانهای؛ مانند :باغ گنبدی بلوری (ص  ،)20باغ طلسم (ص .)20
 .2-6-2بنمایههای داستاني
در اين داستان ،به موارد شگفتآوری برمیخوريم که به داستان شکل فانتزی میدهد؛ مثل اينکه قهرمان يك نفر را
میکشد ،ده نفر میشود (ص 1 )109يا عمر چهارصدسالة قهرمان (ص  .)74چينن مواردی قصه را در جرگة قصههای
گروتسك درمیآورد؛ ازجمله وجود جانوران شگفت؛ مثل :رعدديو ،برقديو و افغان و اکوانديو ،ديو (ص  )6۵يا کارهای
شگفت حيوانات مثل آنجا که آهويی پايش را انداخت و روی صندلی نشست و قليان کشيد (ص  )83يا ديو تختی را به دوش
میکشيد (ص  )9۵آهويی با شاخ طاليی (ص  ،)20شنيدن صداهای مهيب قبل از وقوع حادثه (ص )3؛ دستهکليد را از شاخ
ديو باز کردن (ص .)۵2
حوادث داستان همگی از بنمايههای رايج افسانههاست؛ مثل زاده شدن ملكجمشيد در خاندان شاهی ،گمشدن هنگام
شکار آهو ،ترک حکومت برای عبادت يا نااميدی از مرگ فرزند ،عاشق شدن ملكجمشيد با تصوير ملکة آفاق بر دروازۀ
شهر ،آزمايش ملك جمشيد در طلسم آصف برای سنجش خودداری او در برابر شهوت ،تبديلشدن جهانآرایپری به کبوتر
و طلسم شدن جمشيد و تبديل آن به آهو ،رويينتن بودن سوسن جادو ،ديدارهای نهانی جمشيد و ملکه ،سفرهای ملكجمشيد
از بيابان به جنگل و دريا .وعدۀ ازدواج با دختر پادشاه (ص  ،)33مشغول عبادت شدن پس از ترک پادشاهی (ص ،)33
نامهنگاری معشوق به عاشق (ص  ،)38پير و راهنما (ص  ،)60رويينتنی (صص  ،)93 ،67جادوگر (ص  ،)67قلة قاف (ص
 ،)67انتقال بدون جابهجايی ظاهری (ص  ،)78دختر پریزاد (ص  ،)79وجود يك رقيب برای جادوگر در گوشهای از جهان
که تنها او میتواند جادوگر را نابود کند (ص  ،)94چاه ژرف (ص  ،)44پيرزال خميدهقد (ص  ،)4۵عشق ديو به انسان (ص
 ،)۵1عاشق شدن (ص  ،)۵2عهد و شرط (صص .)107 ،74 ،69 ،33 ،18
آنچه بيش از همه در داستان جلوهگر است طلسم و طلسم گشايی است .نام داستان نيز بيانگر اين موضوع است .جادو،
سحر و طلسم جزء ناگسستنی قصهها و از ابزار الزم و گيرا و جذاب قصههاست .در قصه عاميانه ،رسوبات اعتقادی و
جهاننگرانه مردم آشکار است .فراوانی سحر و جادو در اين گونه قصهها بيانگر حضور پررنگ جادو در زندگی مردم به عنوان
عنصر اصلی کارگشايی است :طلسم حمام بلور (ص  ،)۵2باغ طلسم حمام بلور حضرت سليمان (ص  ،)20پيرمرد نگهبان
طلسم (ص  ،)123کتاب جادو (ص  ،)100صندوق (ص  ،)100قدرت پيشگويی (ص  ،)100بیهوش شدن (صص ،118 ،10
 ،)122هاتف غيبی (ص  ،)117نامهنگاری (ص  ،)140عهد و شرط (ص  ،)107دختر زيباروی (ص  ،)7طلسم آصف بن
برخيا (صص  ،)63 ،۵4ديو پاسبان طلسم (ص  ،)67طلسم و تغيير شکل حيوان به انسان يا برعکس (صص ،)94 ،7۵ ،۵1
خنجر طلسمبند (ص  ،)100يافتن خنجر طلسمشکن برای کشتن سوسن جادو توسط دايه ،ديوکشی در جنگ ،ناشناس ماندن
ملكجمشيد بهعنوان شاهزاده ،طلسمشکنی توسط ملك جمشيد با پختن حلوا بر سر چاه حمام بلور و کشتن سوسن جادو
برای طلسم آصف ،شکستن طلسم توسط قهرمان ،قهرمان برای رسيدن به پادشاهی بايد طلسم را بشکند (ص  46و  )90و
صدها نظاير اين.
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از مقايسة اين طلسمات با نمونههای مشابه در قصص عاميانه به يکسانی و همانندی بسياری از طلسمات و حتی نامگذاری
آنها پی میبريم .انگيزههای قوی مذهبی-دينی درميزان طلسمات تأثيرگذار بوده است؛ زيرا بسياری از طلسمات را اجنه و
اباليس ساختهاند و قهرمانان بايد با نام خداوند و راهنمايی و همياری پيامبرانی چون :خضر و الياس و حضرت سليمان از اين
طلسمات درگذرند .حضور اساطير ايرانی مثل جمشيد در اين داستان حس حماسی -ملی را القا میکند .وجود موجوداتی
مانند خروس ،فيل ،مرغ ،گاو ،ببر ،شير ،کالغ ،عنتر ،اژدها و عناصر و اشيايی چون لوح ،تخت ،کتاب ،نردهبان ،زنجير ،صندوق،
کليد ،درب ،خنجر ،قلعه ،گنبد ،آب و آتش ،طوفان ،ابر ،جنگل ،بيابان و صحرا ،تختهسنگ ،ديوار ،خاک ،خون ،باغ ،قصر،
چهارچرخ ،چهارستون ،دخمه ،چاه و موجودات زندهای همچون ديو و پری ،زنگی ،زنان عجوزه (زاالن) ،شاهزادگان ،غالمان
و کنيزکان ،باغبان ،گنجور چوپان و...نهتنها در اين داستان ،در تمام قصههای مشابه ديده میشود .اين تشابه نشاندهندۀ ميزان
عالقة مردم به طلسم و شيوههای طلسمگشايی است که اين گونه در آثار تکرار میشود.
 .3-6-2جنبههای اجتماعي
جلوههای زندگی مردم و آداب آن به طور زنده و جاندار در سرتاسر کتاب ديده میشود که در اين ميان میتوان به مواردی
اشاره کرد؛ همچون:
آداب و رسوم اجتماعي :برخی آدابورسوم مربوط به جنبه های گوناگون زندگی ،حکومت ،جنگ را در خالل داستان
میتوان يافت .چون کتاب ماهيت عاشقانه دارد ،اشاره به آداب بزم در آن بسيار ديده میشود؛ مثل دزدانه نگاه کردن (ص ،)30
رقص (ص  .)83پوشش زنان (ص  )1۵مثل :نقاب زدن آنان (ص  ،)13و بزمآرايی (ص  )10و آداب آرايش (ص  ،)1۵زلف
و کاکل به عطر و مشك معطر کردن (ص  ،)10ماساژ دادن (ص  )10هم اشاراتی شده است .آداب شرابخواری به تفصيل
شرح داده شده است؛ مثل رسم شرابگردانی که سه دور داشته :دور اول خاموشی ،دور دوم به سر گوشی ،دور سوم به
بيهوشی (ص  )91يا به جای مزه ،چند بوسه از صنم گرفتن (ص  ،)40چند جام شراب خوردن (ص  ،)48به هوش آوردن
کسی (ص .)۵2
حکومت و آداب حکومتی رايج عصر در اين داستان نمود فراوان دارد؛ مثل باز دولت بر سر هر کس نشست ،پادشاه است
(ص  ،)116حلقة غالمی به گوش کشيدن (ص  ،)۵دست ادب بر سينه ايستادن (ص  ،)133سکة پادشاهی به نام کسی زدن
(ص  ،)1۵0رعايت ادب نزد شاه (ص  ،)64مژده دادن (ص  ،)68زمين بوسيدن و شکر خدا را بهجای آوردن (ص  ،)90رکاب
شاه را بوسيدن (ص  ،)43خلعت و مقام به کسی دادن (ص  ،)28دستبهسينه نهادن و تعظيم کردن (ص  ،)42مسندی به
کسی دادن (ص .)43
جنگ و آداب آن :عالوه بر انواع سالحها ،میتوان شيوههای گوناگون جنگ و شبيخون را نيز در اين کتاب يافت .رسم
سپاهآرايی (ص  ،)142طبل بشارت زدن (ص  ،)143شمشير به گردن انداختن (ص  ،)8نهيب دادن قبل از حمله (ص ،)7۵
خونخواهی (ص  ،)43مژدگانی دادن (ص  ،)۵2نقاره زدن برای جمع شدن اهل شهر درجايی (ص  ،)۵3مبارک باد و شادباش
گفتن (ص  ،)۵3وصيت کردن (ص  ،)61حالليت طلبيدن (ص  ،)۵6کمر را بر سردست حلقه کردن (ص .)4
انواع شكنجه و مجازات :در اين دوره ،بدرفتاری با زندانيان و متهمان رواج داشته است که میتوان شواهد بسياری از اين
بدرفتاریها را در کتابهای تاريخ اين عصر ديد .چارميخ کردن (ص  ،)12۵چهار کالف ابريشم بر چهار دست و پای کسی
بستن و او را به چارميخ کشيدن (ص .)47
عبادت :مراسم پس از بيداری صبح (ص  ،)11لباس سفيد برای عبادت پوشيدن (ص .)1۵0
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آداب قضا :گريبان پاره کردن (ص  ،)12عهد و پيمان (ص  ،)30شاهد داشتن (ص  ،)68حالل کردن کسی (صص ،43
 ،)94خوردن گوشت حالل (ص .)۵6
مشاغل :برخی از شغلها و پيشهها ،امروزه يا وجود ندارند يا تغيير نام دادهاند؛ همچون :خراش ،نسقچی (ص  .)14يکی از
مشاغل مهم درباری دورۀ قاجار که تنبيه بدنی و شکنجه و کشتن مردم را بر عهده داشته است؛ يساول(2ص  ،)21ريکا ، 3جارچی
(ص  ،)11۵شاطر (صص  ،)116 ،14داروغه (ص  ،)8شبرو (ص  ،)9فراش (ص  ،)14نقاش (ص ،)21جالد (ص  )28و
برخی هنوز هم وجود دارند :ناخدا ،مالح ،جاشو(4ص  ،)۵8امير ،سرهنگ و سروان سپاه (ص  ،)20شبان (ص  ،)6دايه (ص
.)29
ابزارها :کمان عاجقبضه (ص  ،)4تير خدنگ زرهشکاف (ص  ،)3چلة کمان (ص  ،)4زين مرصّع (ص  ،)4شمشير
گوهرنشان ،خنجر جواهر (ص  ،)4سينی طال (ص  ،)14صندلی مرصع (ص  ،)14پوست شير ،ببر و پلنگ (ص  ،)14آينه
(ص  ،)14شمشير ،خنجر ،مضراب ،آالت حرب (ص  ،)14چوبدست (ص .)4۵
سازها :هفتبند (ص  ،)6چنگ ،عود ،دف (ص  ،)10ارغنون ،رود ،عود ،رباب ،سازنگ (ص  ،)40دف ،چنگ ،بربط،
موسيقار ،تار ،سهتار ،نی ،تنبور (ص .)129
خوراک :در اين کتاب اشاره به خوراک خاصی که امروزه متداول نباشد ،نمیبينيم .روغن ،عسل ،دلك ،کنگر (ص .)44
پوشاک و پارچه :توصيف انواع لباس و پارچه در داستان ،صحنة آن را زنده و متنوع و باورپذير کرده است و در ضمن ما
را با انواع پوشش اين عصر آشنا می کند .بايد توجه داشت که اين داستانها برای عامة مردم روايت میشده و مطمئناً نام
پوشاکی برده میشده که برای عامة مردم قابل فهم و آشنا باشد؛ از جمله :لباس جواهرنشان (ص  ،)7کمربند جواهر (ص ،)10
خنجر الماس (ص  ،)10جامة قصب شاهی (ص  ،)10دف ،چنگ ،موسيقار و( ...ص  ،)91نقاب (ص  ،)13جواهر هفترنگ
(ص  ،)14تاج پر از جواهر (ص  ،)1۵جليقة الماس ،گردنبند گوهر ،آينة عنبرچه ،خلخال دستوپا (ص  ،)1۵ميل ،موزه (ص
 ،)18زره تنگحلقه (ص  ،)19تيغ مصری (ص  ،)19آستين و زره ،کمند ابريشمی ،ترکش ،خود و نيمخود ،عرقچين ،زره،
ساعدبند ،زانوبند ،کمربند ،کمر خنجر ،کمر ترکش و کمر قربان (ص  ،)19قبضة تيغ ،يلمان شمشير ،پاافزار (ص  ،)19خلعت
گوهرنگار (ص  ،)28بستر حرير (ص  ،)33لباس حرير (ص  ،)34بستر ترمه (ص  ،)10لباس حرير ،شلوار حرير مرواريددوز،
شلوار زربافت ،توچتری ،توزلفی ،کمربند لعل (ص  ،)37وسمه ،سرمه ،سرخاب ،سفيداب و خال و خط (ص  ،)37بازوبند،
انگشتر (ص  ،)17لباس مرصع (ص  ،)43سپر فراخ (ص .)49
باورهای عاميانه :برخی از اين باورها هنوز در ايران ديده میشود؛ از جمله :اعتقاد به طالع نحس (ص  ،)۵9قربانی کردن
حيوان برای دفع شر(ص  ،)128نمك بر کسی حالل کردن (ص )43؛ فالگوش ايستادن (ص  ،)29تقديرگرايی (ص .)94
 .3نتيجهگيری
کتاب «ملكجمشيد ،طلسم آصف و حمام بلور» نام افسانهای مشهور و عاميانه و رايج در عصر قاجار است که نويسندۀ آن
نقيبالممالك ،پردازندۀ اميرارسالن معروف ،آن را در رمضان (1292ه.ق) نوشته است .ملكجمشيد ،که شباهت بسيار با
«اميرارسالن» دارد ،داستان شاهزادهای هندی به نام ملكجمشيد است که عاشق ملکة آفاق ،دختر شاه نعمان میشود و سرانجام
به وصال میرسد و بهجای پدر ،پادشاه هند میشود .اين داستان پيش از «اميرارسالن» نوشتهشده و نمونة اوليه و سادۀ
«اميرارسالن» و در قياس با آن ضعيفتر است.
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نثر کتاب روان ،ساده ،شيرين و نزديك به زبان محاوره است و شباهت بسيار زياد به «اميرارسالن» دارد .واژگان ،اصطالحات،
کنايات و ترکيبات عاميانه به فراوانی کاربرد دارد؛ ضربالمثلها همه آشنايند و امروزه نيز کاربرد دارند .برخی سوگندها که
در گفتوگوهای شخصيتهای داستان بيان میشود ،رنگ و بوی دينی و آيينی و دعاها اغلب جنبة عاطفی دارند .جمالت
تهديدآميز در اين داستان ،بسيار اندک است .توصيف صحنههای جنگ ،عشقبازی و شخصيتهای داستان بهويژه معشوقان و
زيبارويان ،در جایجای آن ديده میشود .تشبيه ابزار اصلی نويسنده در توصيفات و بيان ادبی است .تشبيهات متن اغلب
برآمده از سنتهای ادبی و تکراریاند و تازگی ويژهای در آنها ديده نمیشود؛ اغراقهای اين متن که فراوان نيستند ،بيشتر
در توصيف زيبايی معشوق و صحنههای نبرد است.
حوادث اصلی داستان بر محور جنگ ،عشق و بازگشت به سرزمين پدری شکل میگيرد .زاوية ديد داستان ،سوم شخص
مفرد (دانای کل) است .رعايت نشدن روابط علی و معلولی در اين اثر کمتر به چشم میخورد .روابط زمانی و مکانی
(جغرافيايی) گرچه خيالی است ،در تمام دنيای خيالی درست و منطقی است .شخصيتهای داستان ،ايستا و تيپ شده هستند
و پويايی و حرکت درونی ندارند .تكبعدیاند؛ يا مثبت هستند يا منفی و شخصيتی از ترکيب هر دوی اين خصلتها خلق
نشده است .نام همة شخصيتها نيز بامعنی و همواره دارای بار تجملی و مناسب طبقة شاهان و درباريان است .شخصيتهای
اصلی غيرحقيقی هستند .چهار ديوان ،تنها موجودات شگفت اين داستان به شمار میآيند .در اين داستان حوادث بهشکلی
پشت سر هم بيانشده و به يکديگر مربوطند و ساختار مدور ندارند .حوادث داستان همگی از بنمايههای رايج افسانههاست.
برخی آدابورسوم مربوط به جنبههای گوناگون زندگی ،حکومت و جنگ را در خالل داستان میتوان يافت که بازتابندۀ
آداب و رسوم زمانه است .برخی از شغلها و پيشههای مورد اشاره در داستان ،امروزه يا وجود ندارند يا تغيير نام دادهاند.
پينوشتها
 .1از اين پس ارجاعات به داستان «ملكجمشيد و طلسم آصف و حمام بلور» از چاپ سنگی آن (فهم )1327 .خواهد بود.
 .2مأمور تشريفات دربار( .لغتنامه :ذيل يساول)
 .3هريك از پسران زيبا و خوشلباس که پيشاپيش شاهان در رديف شاطران و يساوالن حرکت میکردند (همان :ذيل ريکا)
 .4ناويار ،مالح (همان :ذيل جاشو)
منابع
آل داود ،سيدعلی (« ،)1387وصف گروههای اجتماعی در شيراز يکصد سال پيش» ،فصلنامۀ فرهنگ مردم ،پاييز و زمستان ،ش
.28-27
اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان ( ،)1379روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه ،به کوشش ايرج افشار ،تهران :اميرکبير ،چاپ پنجم.
بی نا (1298ق) ،خسرو دیوزاد ،به خواهش آقا محمدعبداهلل و آقا عبدالکريم خوانساری ،تهران :سنگی ،کارخانه استاد محمدتقی.
دشتی سيدمحمد ( .)1376بررسی ادبيات داستانی در عصر قاجار با تأکيد بر قصههای عاميانه ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تربيت مدرس.

ذوالفقاری حسن ،باقری بهادر ،مهران فر صديقه (« .)1390قصهشناسی نوشآفريننامه» ،جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبيات و
علوم انسانی مشهد) ،تابستان  ،1390دوره  ،44شماره( 2مسلسل )173؛ .98-81
ذوالفقاری ،حسن ( ،)1391ادبيات مكتبخانهای ایران 3 ،جلد ،تهران :چشمه ،چاپ دوم.
______________ ( ،)1394زبان و ادبيات عامه ایران ،تهران :سمت.
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 دانشگاه، پاياننامه کارشناسی ارشد، بررسی تأثير زبان قصههای عاميانة دوره قاجار بر نثر داستانی جمالزاده.)1392(  راضيه،رستمی
.يزد
 صص، پاييز و زمستان،2  شماره،1  دوره، فرهنگ و ادبيات عامه،» «هويت ابهامآميز نقال قصه اميرارسالن،)1392(  مريم،سيدان
.174-1۵7
 چاپ، چشمه: تهران، به کوشش حسن ذوالفقاری،) ادبيات عاميانۀ ایران (مجموعه مقاالت محجوب،)1387(  محمدجعفر،محجوب
.چهارم
. ققنوس: تهران، ملك جمشيد،)1384(  محمدعلی،نقيبالممالك
. سازمان کتابهای جيبی: تهران، تصحيح محمدجعفر محجوب، اميرارسالن،)1340( ___________________
. فهم: تهران، ملكجمشيد و طلسم آصف و حمام بلور،)1327( ___________________
.4026  ش، نسخة خطی کتابخانة مجلس: تهران، ملكجمشيد،) ق1307( ___________________
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