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 -1مقدمه

آثار نثر و نظم فارسي ،دارای جذابيتها و زيباييهای ادبی فراوانی است .از مهمترين
ويژگيهای نثر فارسي ،كاربرد اشعار و ابيات فارسی و عربي ،آيات قرآني ،احاديث ،اقوال،
حكايات و ضربالمثلها در خالل متن داستان است .كمتر اثر ادبی ديده ميشود كه از
اين خصوصيت و ويژگی برخوردار نباشد .نمونۀ عالی اين ويژگي ،كتاب گلستان سعدی
است .كاربرد نظم درخالل نثر اهداف و آثار زيادی دارد كه از ديرباز برای اقناع و ترغيب
مخاطب و رسايی و زيبايی سخن و به عنوان ركن استداللی و به منظور اثبات نظر گوينده
به كار ميرفته است .در عصر صفوی به دليل رونق زندگی شهرنشينی و پيدايش زمينۀ
توجه به ادب عا ّمه زياد شد ،لذا
تحرك فرهنگی و اجتماعی ميان اقشار گوناگون شهريّ ،
قصههای عاميانه است.
حجم بزرگی از اين مجموعه مربوط به ّ
يكی از ويژگی نثر دورۀ صفويّه آميختگی نثر و نظم است .دورۀ صفوی (-1148
907هـ.ق) شامل تعداد بسياری از اين گونۀ ادبی است« .استاد صفا در تاريخ ادبيات
خود (جلد  ،5بخش سوم) تعداد كثيری از اين داستانها را معرفی كرده است .در اين
عناوين همه گونه داستان مذهبي ،تاريخي ،عاشقانه و  ...به چشم ميخورد .برخی از
اين داستانهای عاميانه عبارتند از :تحرير جديدی از داستان اسكندر كه قديمترين آن
متعلّق به قرن پنجم است .طوطينامه ،ترجمۀ رامايان (حماسۀ هندي) ،ترجمۀ مهابهارات
قصۀ چهار درويش و  ...نثر اين داستانها معموالً ساده
قصۀ هزار گيسوّ ،
(حماسۀ هندي)ّ ،
و ح ّتی محاورهای و عاميانه است»( .شميسا)229 :1376 ،
 -1-1بيان مسأله
در داستانهای عاميانه ،اشعار فراوانی از شعرای مختلف در بافت نثر داستانی وجود
دارد كه ميتواند سير تح ّول شعر فارسی و نيز چگونگی به كارگيری آنها را در يك متن
روايی عاميانه نشان دهد« .داستان عاميانۀ فارسي ،آميزهای از عناصری است كه ريشه
در سنتهای روايي ،هندی و ايرانی دارند كه در روزگار صفويان باليد و عالقۀ خاص
فرمانروايان مغولی هند ،از جمله پادشاه مشهور آنها يعنی اكبرشاه به اين گونۀ ادبي ،آوازۀ
بسيار داشت»( .مارزلف)440-441 :1386 ،
قصهخوانان
از جمله متون منثور فارسي ،داستانهای عاميانه است كه از زبان ن ّقاالن و ّ
قصهها و داستانها ،ابيات پراكندهای از شعرای معلوم و
بيان ميشده است .در خالل اين ّ
قابليت تحقيق و تدقيق دارد .اين
نامعلوم آورده شده است كه از لحاظ صنعت استشهاد ّ
آثار عا ّمه شامل منابع و مطالب ارزشمند ادبي ،اخالقي ،اجتماعي ،اندرزي ،ديني ،فرهنگی
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و  ...هستند .اين داستانهای عاميانه بيشتر نثری ساده و محاورهای دارند.
«داستان عاميانه ،نوعی روايت مردمی است كه به صورت شفاهی يا ن ّقالی در قهوهخانهها
اجرا ميشد .مضمون اغلب اين گونه داستانها ،جنگ ،زندگی و ماجراهای عاشقانه بود و
شخصيتهای آنها را پهلوانان ،شاهان خوب و بد و  ...تشكيل ميدادند»( .جانسن:1397 ،
)461
قصههای س ّنتی ايرانی بيشتر از هر موضوعی برای سرگرمی و لذت
آثار عاميانه و ّ
بردن ،بررسی سير تح ّول نثر فارسی و جمعآوری مواد تاريخ اجتماعی ايران مورد استفاده
قرار ميگرفتند .با گذشت زمان و اختراع چاپ اين آثار تدوين و مكتوب شدند .چون
اين داستانها منبعی از مسائل اجتماعي ،اخالقي ،رسوم و آيين ،باورها و مطالب اندرزی
اهميتاند.
گوناگون هستند ،بسيار مهم و حائز
ّ
 -2-1پيشينۀ تحقيق
قصههای عاميانه ،ميتوان به اثر
در باب ابيات پراكنده و استشهادی در داستانها و ّ
زير اشاره نمود:
 -1-2-1كتاب «اشعار فارسی پراكنده در متون تا سال  700هجري» جلد 1و ،2از
آقای علی صفری آق قلعه ،مؤلف در اين اثر ،به تحقيق و پژوهش در  224متن فارسی
چاپ شده در اين دوره تا سال (700هـ.ق) پرداخته كه از ميان آنها  136متن ،دارای
اشعار فارسی بوده و  88اثر فاقد شعر فارسی بودند .اين اثر تنها در بردارندۀ اشعار متون
فارسی چاپ شده تا قرن هفتم است .دربارۀ اشعار استشهادی موجود در متون فارسی چه
اشعار عربی و چه فارسی نيز تحقيقات زير قابل ذكر است:
 -2-2-1حسين فقيهي« ،)1373( ،ابيات عربی در متون ادب فارسی تا نيمۀ دوم قرن
ششم» ،رسالۀ دكتری تخصصی دانشكدۀ علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس تهران .در
اين رساله ،به جمعآوری و ترجمه و حركتگذاری اشعار پرداخته شده است.
 -3-2-1ابراهيم سروستاني« ،)1388( ،فرهنگ اشعار فارسی موجود در متون نثر
عرفانی فارسي» ،پايان نامۀ كارشناسی ارشد ،دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه ولی
عصر رفسنجان .در اين پاياننامه به ارائۀ فرهنگ اشعار فارسی موجود در متون نثر عرفانی
قصههای عاميانۀ
پرداخته شده و سپس به بررسی و تحليل آنها اقدام گرديده است .دربارۀ ّ
عصر صفوی نيز پژوهشهای زير به عنوان نمونه ارائه گرديده است.
قصههای عاميانه در عصر صفوي ،ادبيات داستاني،
 -4-2-1محمد دشتيّ ،)1387( ،
شمارۀ .52

/74

فصلنامهی علمی زبان و ادبیات فارسی

قصههای
در اين مقاله ،نويسنده با توضيحی دربارۀ حكومت صفوي ،به مشهورترين ّ
قصههای عاميانۀ عصر صفوی پرداخته و ضمن ارائۀ مطالبی
عاميانۀ اين عصر و ويژگيهای ّ
قصههايی كه رنگ دينی و مذهبی دارند و در آنها از مبالغه و اغراق استفاده
در اين باره به ّ
تشيع به خود گرفته و سپس
شده ،اشاره گرديده و به ّ
قصههايی چون ابومسلمنامه كه رنگ ّ
قصهها از جمله
با اشاره به مفاصد عصر صفوی و مواد افيونی در آن زمان به حجيم بودن ّ
قصههای
رموز حمزه ،بوستان خيال ،اسكندرنامه و  ...پرداخته است .در پايان سه تا از ّ
معروف عصر صفوی يعنی اسكندرنامه ،حمزهنامه و حسين كرد شبستری را معرفی كرده
و سپس به شرح مختصری دربارۀ آنها پرداخته است.
قصههای عاميانه در دورۀ
 -5-2-1منيره احمد سلطاني« ،)1392( ،نگاهی به سير ّ
صفويه با محوريت رموز حمزه» ،مجلّۀ تاريخ ادبيات ،شماره .73
قصههای عاميانه ،ويژگيهای نثر دورۀ صفويّه و
در اين مقاله ،نويسنده به ويژگيهای ّ
قصهخوانی و همچنين به ممنوع
قصه و ّ
درون مايههای آن ،تمايل مردم در عصر صفوی به ّ
قصهها مانند ابومسلمنامه از سوی حاكمان صفوی اشاره كرده است .در
كردن بعضی از ّ
ادامه به داستانهايی كه ريشۀ مذهبی داشته و مورد تأييد محافل مذهبی روزگار صفوی
بود ،مثل :رموز حمزه ،مختارنامه و  ...كه رواج داشته ،اشاره نموده است .در ادامه به بررسی
مختصات سبكی پرداخته و نثر حمزهنامه را متفاوت و ناهماهنگ دانسته و سرانجام به
قصههای عاميانه كه در همۀ كتابهای دورۀ صفوي ،ديده ميشود ،اشاره
ويژگيهای عمدۀ ّ
نموده است.
 -6-2-1حاتم طایی سمیرمی و اطهر تجلی اردکانی(« ،)1399نوستالژی دوران
حماسی در شعر بختیاری» ،فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،سال ششم،
شمارۀ سوم ،شمارۀ پیوسته.29
در این مقاله به اصالت اقوام ایرانی از جمله قوم بختیاری که دارای فرهنگی ریشهدار
میباشند ،پرداخته شدهاست .اغلب میراث و مردهریگ فرهنگی این قوم بهصورت شفاهی
است .ازآنجاکه دسترسی به ادب عامیانۀ بختیاری کمتر بهشکل مکتوب وجود داشتهاست،
شناساندن آن به جامعۀ فرهنگی نیز مغفول واقع شدهاست .نویسنده در ادامۀ مقاله،
به مطالب دربارۀ نوستالژی دوران حماسی ایل بختیاری ،جنگها ،جنگهای داخلی،
جنگهای بیرونی ،ابزار جنگ و غیره اشاره کردهاست و تعدادی از شاعران بختیاری را
معرفی نمودهاست .از اینگونه ادبیات عامه ،اطالعات فراوانی در زمینههای مردمشناسی،
روانشناسی قومی ،بومشناسی ،تاریخ و فرهنگ بهدست میآید .این بخش از ادبیات،
اطالعاتی از تاریخ شفاهی ایران را دربر دارد.
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 -2بحث و بررسي

قصههای حمزهنامه
با ّ
توجه به تعاريف داستان عاميانه و آنچه ارائه گرديد ،ضمن شرحی از ّ
و حسين كرد ،ابيات استشهادی در دو اثر عاميانۀ حمزهنامه و حسين كردشبستری با هم
مقايسه شدهاند .سپس نتايج حاصله با جدول و استنتاج الزم ارائه گرديده است.
قصۀ حمزهنامه
ّ -1-1-2
قصۀ امير حمزه بر مسائل دينی و اعتقادی تأكيد دارد و بيشتر دارای جنبۀ حماسی
ّ
است .اين كتاب در روزگار صفويّه تحرير شده ،ولی نويسندۀ آن نامعلوم است .اگرچه قدمت
قصه با ظهور اسالم
و پيشينۀ آن به دوران قبل از اسالم ميرسد ،حوادث منقول در اين ّ
مطابقت دارد .قهرمان اصلی اين داستان مذهبي ،جناب حمزه عموی پيامبر اسالم(ص)
است .از مهمترين ويژگيهای اين كتاب همين بس كه در سرزمينهای اسالمی از قلب
«قصۀ اميرالمؤمنين حمزه كه به نامهای
جزيرۀالعرب تا هند و اندونزی شناخته شده استّ .
رموز حمزه و حمزهنامه معروف است ،يكی از داستانهای پهلوانی است كه ريشۀ مذهبی
دارد و قهرمان اصلی داستان ،حمزه ،عموی رسول خدا(ص) است .ذبيح اهلل صفا مينويسد:
اين كتاب به دستور حمزه بن عبداهلل خارجی [متوفی در 213هـ.ق] كه برای خود در
نواحی شرقی ايران ،دستگاه حكومت تشكيل داده بود ،انجام گرفت ...نثر كتاب متفاوت
است ...در پايان كتاب نيز نشانهای از تاريخ تحرير كتاب ديده نميشود و كاتب آن نيز
معلوم نيست»( .حمزهنامه)19-20 :1362 ،
قصه ،به سبك قديم و مطالبی درهم آميخته دارد كه بيشتر آنها هيچگونه تناسب
اين ّ
زمانی ندارند .نثر آن ،ساده ،زيبا ،جمالت كوتاه و خالی از صنايع لفظی است ،در برخی
قصه كلمات فارسی اصيل و هندی زياد است ،ولی دارای
موارد ،نثر متكلّف دارد .در اين ّ
غلطهای اماليی و عبارات و ابيات تكراری و گاه سست است كه باعث خستگی خواننده
ميشود.
خاصه آخرين تحرير آن ،كه به رموز حمزه موسوم
«قصۀ جهانگشاييهايی حمزهنامه و ّ
ّ
قصهها برای ن ّقاالن بود ،زيرا هم جنبۀ دينی
است ،روزگاری رايجترين و معروفترين ّ
حد اعالی امكان،
داشت و با سياست مذهبی شاهان صفوی سازگاری مينمود و هم تا ّ
داستانهای آن اغراقآميز و عجيب و غريب و دور از واقعيت زندگی بود ...داستان طی
قرون بعد از اسالم به تدريج از واقعيت دور و به خيالبافی نزديك ميشود( .»...محجوب،
)130 :1393
در حمزهنامه كه در روزگار صفويان و بعد از آن به وسيلۀ راويان و نقاالن شفاهی بيان
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ميشد ،ابيات پراكندهای از سرايندگان معلوم و نامعلوم مشاهده می شود كه نياز به تحقيق
و پژوهش دارد.
قصۀ حسين كردشبستري
ّ -2-1-2
قصۀ عاميانه است كه پيشينۀ و قالب آن به روزگاران قبل از
قصۀ حسين كرد نوعی ّ
ّ
اسالم ميرسد كه تا قرن بيستم ميالدی ادامه داشته است .اين اثر با ديگر داستانهای
اهميت چندانی ندارد،
تخيلی ّ
عامه تفاوت دارد ،زيرا ،در اين داستانها ماجراهای عاشقانه و ّ
قصه دربارۀ وفاداری قهرمان يعنی حسين كرد به شاه عباس صفوی و مذهب
بلكه اين ّ
شيعۀ اثنيعشری است .اين داستانهای مردمی از نظر زبان ،مضمون و محتوا با ادب
سنتی كه اثر فرهيختگان است ،تفاوتهای اساسی دارد و بيشتر برای سرگرمی مردم عامی
تخيالت ،فرهنگها ،آداب و رسوم و  ...بيان ميشود .در
است .در اين كتاب ،باورها ،آرزوهاّ ،
قصههای ن ّقاالن نمودار است ،ا ّما نبايد فراموش
قصه واقعيتهای تاريخی بيش از همۀ ّ
اين ّ
قصه است و كتاب تاريخی نيست .اين كتاب هم مانند حمزهنامه يك اثر
كرد كه اين يك ّ
عامه است كه تصويری حماسی و مذهبی دارد .نويسندۀ اين كتاب نامعلوم است و نثر
قصه،
كتاب نيز ساده است ،حسين كرد ،يكی از پهلوانان عصر صفوی بوده و نام ديگر اين ّ
قصۀ حسين كرد)15-40 :1397 ،
حسيننامه است( .ن.كّ :
 -2-2ضرورت و اهم ّيت تحقيق
قصهها و داستانهای عامه به دليل در برداشتن اشعار فارسی در طول مطالب ،قابل
ّ
تأ ّمل و بررسی است ،زيرا اين متون شامل ارزشهای اجتماعي ،اخالقي ،ادبي ،تاريخي،
آيين و رسوم مفيد و تأثيرگذار هستند كه برای همه واضح و روشن است .در نتيجه
ضروری است دربارۀ داستانهای عاميانه تحقيق و پژوهشهای گستردهای صورت گيرد.
بررسی ابيات استشهادی در آثار عوامانه كمك شايانی به موضوع تح ّول و دگرگونی
شعر فارسی و تحقيقات تاريخ ادبی و سبكشناسی ميكند .پژوهشهای زيادی در اين
راستا صورت گرفته است ،ا ّما در اين مقاله هدف آن است تا ابيات پراكنده در دو اثر
حمزهنامه و حسين كردشبستری را با هم مقايسه كنيم ،لذا در ادامه به دستهبندی اين
ابيات در اين دو اثر ميپردازيم تا مشابهتها و افتراق اين ابيات استشهادی را دريابيم .در
تعريف مقايسه چنين آمده است:
«قياس كردن ،با هم سنجيدن دو چيز را ،سنجش»( .فرهنگ فارسی معين:1382 ،
)4286

بررسی مقايسهای ابيات استشهادی در حمزهنامه و حسين كرد

77 /

 -3-2روش تحقيق
قصۀ حمزهنامه و حسين كرد،
تهيه و تدوين اين مقاله و به منظور مقايسۀ ابيات دو ّ
در ّ
از روش توصيفي-تحليلی و مطالعات كتابخانهای استفاده گرديده است.
 -4-2تعريف و تاريخچۀ استشهاد
اين فن و صنعت ادبی از مهمترين ويژگيهای نثر فارسی است كه در آغاز به شكل يك
ركن و اصل استداللی و به منظور اثبات نظر گوينده به عنوان شاهد مثال كاربرد داشته
است و هم اكنون بيشتر مردم به منظور قبوالندن نيت و گفتۀ خويش به ديگران از اين
آرايه و شيوه استفاده ميكنند.
دربارۀ تعريف استشهاد چنين آمده است« :آرايهای كه طی آن ،نويسنده يا شاعر برای
به كرسی نشاندن سخنی كه مدعی آن است ،به ذكر شواهدی ميپردازد كه اين شواهد
از آيات قرآن ،احاديث ،شعر تا كالم بزرگان و  ...را دربر ميگيرد»( .همايي)299 :1387 ،
در چهار مقالۀ نظامی عروضی كه به تفضيل در باب دبيری و ماهيت آن سخن گفته
شده ،استشهاد به عنوان يكی از شگردهای اعتباربخشی به كالم كه شامل استشهاد به
منابع دينی و تاريخ و امثال و اشعار است ،تأكيد بسيار شده است( .ر.ك :نظامی عروضي،
)30-33 :1382
كاربرد فن استشهاد در نامهها و مكاتيب پيامبر به طريق اقتباس و نقل آياتی از قرآن
به جای ركن اصلی مكتوب و سپس در خطب و بعضی از نامههای خلفا و زعمای عرب نيز
اهميت اين صنعت در تاريخ ادبيات و بالغت است« .جاحظ پايهگذار بالغت عربي،
از داليل ّ
استعمال آيات و اخبار را بر سبيل استشهاد در خطب ،از محاسن كالم و داليل و رونق آن
شمرده است»( .ن.ك :خطيبي)197 :1366 ،
توجه به آنچه گفته شد ،اين آرايۀ ادبی سابقهای كهن و ديرينه دارد .از ديرباز تا
با ّ
كنون افراد برای اثبات و تأييد سخن خود با اتكاء بر آيات و روايات ،سخن بزرگان ،اشعار و
امثله و  ...به بيان نظر و عقيدۀ خود پرداخته ،تا مورد قبول ديگران قرار گيرد .به مرور زمان
صنعت استشهاد ،شكلهای هنری و متنوعی در متون ادب فارسی پيدا كرد .از نيمۀ قرن
توجه اديبان قرار گرفت و كمكم ،شكلهای
پنجم اين فن به شيوۀ يك آرايۀ بالغی مورد ّ
جديد و متنوعتری در متون ادبی رايج شد ،تا اينكه در قرن ششم و هفتم به نشانۀ روشن
و بارز آثار عرفانی مبدل گرديد ،از اين رو ميتوان قرن ششم و هفتم را دوران شكوفايی
صنعت بالغی استشهاد دانست( .ر.ك :هادي)244-246 :1396 ،
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 -1-4-2دو نمونه از آرايۀ استشهاد در حمزهنامه
مثال « :1چند روز امير حمزه ،هرمز خران را با جمله سپاه او مهمان داشت ،چنچ هرمز
جنگ را فراموش كرد ،مطيع اميرالمؤمنين حمزه شد و شرمنده گشت.
1
آزادگان را به غالم ســازد ».
		
احسان همه خلق را نــوازد
(حمزهنامه)326 :1362 ،
مثال « :2گفت :من پسر لندهور و مرا فرهاد گويند .بهمن گفت :پدرت باری پهلوان
است ،ترا نميدانم .چون بهمن اين سخن گفت ،گرز بركشيد و حمله بر فرهاد آورد .فرهاد
ضرب گرز خود برو زد .بهمن گفت :هم زور پدري .هر آينه پسر اين چنين بايد كه جای
پدر نگاه دارد.
2
تو بيگانه خوانش ،مخوانش پسر ».
پسر كو ندارد نشـان پــدر
(حمزهنامه)326 :1362 ،
قصۀ حسين كرد
 -2-4-2دو نمونه از آرايۀ استشهاد از ّ
مثال « :1رفت راست بشود كه آن دالور سر و سينه را بر روی او لنگر انداخته و دستی
روی گريبان و دستی زنجير او را گرفته ،از ته دل ناليد و گفت :ای آقا ،فدای تو شوم!
(قصۀ حسين
تفاوتی نكنـد قدر پادشـــايی را گر التفات كند كمترين گدايی راّ .» 3
كرد)357 :1397 ،
سيد را نشانيد و گفت :بيا ما و تو
سيد را ديد ،برخاست و ّ
مثال « :2قران صحرايی چو ّ
سيد گفت :بس كن ای
آشتی بكنيم و تو را با عبيد صلح دهم و من از اين واليت برومّ .
نامرد ،بگرد تا بگرديم.
يــا او تـن مـا بـه دار ســازد آونــگ
يا ما سر خصم را بكوبيم به سنگ
4
يا كشته برم ،به كه به صد زنده به ننگ ».
القصـه در اين زمانـۀ با فرهنــگ
ّ
(قصۀ حسين كرد)87 :1397 ،
ّ
« -1احســان همه خلــق را نــوازد آزادان را به بنـده ســـازد»( .نظامي گنجهاي)408 :1386 ،
 - 2در شاهنامه فردوسي اين بيت چنين آمده است:
كنــد آشكــارا بر او بـر نهـــان
«پدر چون به فـرزند مانـد جهـان
تو بيگانه خوانش ،مخوانش پسر»( .فردوسي)76 :1376 ،
فـر و نـام پــدر
گــر او بفكنـــد ّ
كه التفات كند ،كمترين گدائي را»( .سعدي)35 :1366 ،
« - 3تفاوتي نكنـد قـدر پادشـائي را
 -4بيت دوم ،وزن درستي ندارد .اصل اين بيت چنين است:
		يـا او سـر مـا بـه دار ســازد آونـــگ
«يا ما سر خصم را بكوبيم به سنگ
		يك كشته به نام ،به كه صد زنده به ننگ».
القصـه در اين زمانـة پـر نيـرنــگ
ّ
(فرخي سيستاني)201 :1384 ،
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در اين مقاله ابيات دو كتاب حمزهنامه و حسين كرد را از نظر موضوع و كاركرد با
قصۀ
هم مقايسه كرده و سپس با جدول و آمار و درصد نيز نشان داده شده است .مقدمۀ ّ
حمزهنامه دارای  14بيت است كه يك بيت آن مغشوش است و كلماتی از آن بيت افتادهاند
و نامفهوم است .در آغاز كتاب ،پس از عباراتی در حمد و ثنای خداوند 13 ،بيت ديگر
آن در مدح و منقبت پيامبر اسالم(ص) و حضرت حمزه(ع) عموی بزرگوار پيامبر اسالم
قصه از
قصۀ حسين كرد بيتی نيامده و به ذكر اسامی قهرمانان اين ّ
هستند .ا ّما در مقدمۀ ّ
جمله حسين كرد ،ميرباقر آجرپز ،مسيح تكمهبند ،نقی ريختهگر و حيدر چاقچوردوز كه
از پهلوانان و پيشهوران محلّی بودهاند ،پرداخته شده است .پس ابيات مقدمۀ حمزهنامه از
نظر موضوع مدحی ولی از لحاظ كاركرد ابياتی تأييدی در رسالت و سروری پيامبر بزرگوار
اسالم هستند .ولی در مقدمۀ حسين كرد ،بيتی نيامده است تا از نظر موضوع و كاركرد
بررسی و مقايسه شود.
 -5-2طبقهبندی ابيات حمزهنامه
ابيات مقدمۀ حمزهنامه  13بيت است كه از نظر موضوع ابياتی مدحی و از لحاظ
كاركرد ابياتی تأييدی در رسالت پيامبر اسالم هستند .ابيات متن حمزهنامه  107بيت
هستند كه آنها را به موضوعات اخالقي ،اجتماعي ،اندرزي ،حماسي ،مدحي ،دعايي،
عاشقانه و توصيفی دستهبندی شده است .ابيات متن اين كتاب را از لحاظ كاركرد به ابيات
تأييدي ،تأكيدی و تكميلی و توصيفی تقسيم گرديده است.
 -6-2ابيات تكراری در حمزهنامه
غريو از خم چرخ چاچی بخاست
 -1-6-2ستون كرد چپ را و خم كرد راست
بيت فوق در صفحات ()568 ،469 ،44 ،279 ،261 ،256 ،179 ،178 ،116 ،85 ،75
يازده بار تكرار شده است.
		كمان بلندی و گرز گران
 -2-6-2بيا تا چه داری ز مردی نشان
قصۀ حمزهنامه تكرار شده است.
اين بيت سه بار در صفحات ( 174 ،85و ّ )238
چشم ساقی بادۀ احمر گرفت
 -3-6-2می حجاب از چشم مردان برگرفت
اين بيت  26بار در صفحات(،285 ،225 ،216 ،207 ،191 ،181 ،159 ،122 ،97 ،87
،504 ،477 ،474 ،460 ،440 ،429 ،405 ،376 ،356 ،353 ،345 ،336 ،307 ،298
 529و  )551كتاب حمزهنامه تكرار شده است.
		كه جان دادن خصم نامد دريغ
 -4-6-2دو دستی چنان ميگزاريد تيغ
اين بيت دو بار در صفحات ( 233و  )584آمده است ،ولی در صفحۀ  584ناقص و
مغشوش است.
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غم به دل داشتـن ندارد سود
 -5-6-2بودنی بود ،هرچه خواسته بود
های و هوی شبان ندارد سود
		
گــرگ از گلـه گوســــــپنــد ربــود
اين ابيات چهار بار در صفحات ( 513 ،252 ،145و  )577حمزهنامه تكرار شدهاند.
		يافت از سرچشمۀ خرشيد نـور
 -6-6-2روز ديگر كين جهان پر غرور
هندوی شب را به تيغ افكند سر
ترك روز آخر كـــــه با زريـن كمــر
اين ابيات نيز هفت بار در صفحات (397 ،325 ،233 ،176 ،202 ،171و  )478كتاب
حمزهنامه تكرار شدهاند.
تو گويی درآمد زمانه ز پاي
		
 -7-6-2غرنبيد كوس و بناليدی ناي
بيت فوق دوبار در صفحات ( 171و  )234كتاب حمزهنامه تكرار گرديده است.
سودی نكند ياری هر يار كه هست
 -8-6-2تا در نرسد وعدۀ هر كار كه هست
اين بيت دوبار در صفحات ( 163و  )439كتاب حمزهنامه تكرار شده است.
عرب را بدين جا رسيدست كار
 -9-6-2به شير شتر خوردن و سوسمار
تهــو بـاد بـر چرخ گـردان تهو
بـه مــلك عـــجمشــان كــنــد آرزو
اين ابيات پنج بار در صفحات ( 434 ،385 ،200 ،121و  )513كتاب حمزهنامه تكرار
شدهاند.
در حمزهنامه از اشعار شاعران بزرگی از قبيل حكيم فردوسي ،حكيم نظامي ،عطار،
ابوسعيد ابوالخير و ...استفاده گرديده است .همانطور كه گفته شد ،بيشتر اين ابيات بارها
تكرار شدهاند كه باعث اطناب متن و ماللانگيزی خواننده ميگردد .از مجموع  120بيت و
مصراع اين كتاب ،دو تا مصراع به كار رفته و  118تای ديگر بيت است ،كه نشان ميدهد
توجه و تأكيد نويسندۀ اين كتاب بر كاربرد بيت بوده است.
ّ
دو مصراع به كار رفته در اين كتاب عبارتند از:
الف -مصراع« :مار چه خورد ُ
(خرد) بنگري ،زهر فزون ترش بود»( .حمزهنامه:1362 ،
)98
ب -مصراع« :شب محرم عاشقان است ،شبهاش طلب»( .حمزهنامه)143 :1362 ،
قصۀ حمزهنامه
 -7-2اسامی شاعران در ّ
از اشعار حكيم فردوسي ،حكيم نظامي ،انوری ابيوردي ،عطار ،ابوسعيدابوالخير و ...در
قصه استفاده گرديده است .همانطور كه اشاره شد ،بسياری از اين ابيات تكرار شدهاند
اين ّ
و باعث خستگی و مالل خواننده ميگردد .در اين اثر ،بيشترين ابيات از حكيم فردوسي،
حكيم نظامی و عطار هستند.
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قصۀ حسين كرد
 -8-2طبقهبندی ابيات ّ
قصۀ حمزهنامه را كه  13بيت در مقدمه و  107بيت در متن كتاب بود ،طبقهبندی
ابيات ّ
قصه
قصۀ حسين كرد كه  40بيت در متن ّ
موضوعی و كاركردی نموديم .اينك ابيات ّ
گنجانده شده را از نظر موضوعی به ابيات حماسي ،اندرزی و حكمي ،عاشقانه ،توصيفی و
دعايی دستهبندی كرده و از لحاظ كاركرد اين ابيات را به ابيات تأييدي ،تأكيدی و تكميلی
و توصيفی تقسيم نموديم.
قصۀ حسين كرد
 -9-2ابيات تكراری در ّ
قصۀ عاميانه ،مذهبی و حماسی حسين كرد بيشتر از كلمات تركي ،عاميانه و ركيك
در ّ
استفاده شده است ،درحالی كه كاربرد و استفاده از كلمات فارسی اصيل ،كهن و همچنین
قصۀ
نامهای خاص هندی از قبیل جیپال ،شهیال و لگهنوتی و ...در حمزهنامه زیاد استّ .
حسين كرد را ميتوان يك حماسۀ عامه دانست .در اين كتاب مانند حمزهنامه بعضی از
ابيات تكرار شدهاند كه در زير به آنها اشاره ميشود.
 -1-9-2تيری از آن غمزۀ دلدوز جست برجگرش آمد و تا پر نشست
قصۀ حسين كرد ،دوبار آمده است.
اين بيت در صفحات ( 57و ّ )151
گرفتند هر دو دوال كمر
 -2-9-2به كشتی گرفتن نهادند سر
قصۀ حسين كرد آمده
اين بيت چهار بار در صفحات ( 243 ،219 ،99و  )356كتاب ّ
است.
 -3-9-2قضا چون ز گردون فرو ريخت پر همه عاقالن كور گشتند و كر
قصۀ حسين كرد ،آمده است.
اين بيت سه بار در صفحات ( 272 ،242و ّ )339
 -4-9-2گردن چرا نهيم جفای زمانه را قانع چرا شويم به هر كار مختصر
قصۀ حسين كرد تكرار شده است.
اين بيت دو بار در صفحات ( 268و ّ )318
 -5-9-2يا ما سر خصم را بكوبيم به سنگ	يا او تن ما به دار سازد آونگ
قصۀ حسين كردشبستری تكرار شده است.
اين دو بيت دو بار در صفحات (97و ّ )382
قصۀ حمزهنامه
با ّ
قصۀ حسين كرد و حمزهنامه ،تكرار ابيات در ّ
توجه به ابيات تكراری در ّ
قصۀ حسين كردشبستری بيشتر است .اگرچه اين تكرار و اطناب خسته
در مقايسه با ّ
كننده و ماللآور است ،ولی اين ابيات استشهادی بر تأييد و تأكيد ،تكميل و توصيف
قصه ،تأثير زيادی دارند و با متن داستان تناسب و همخوانی دارند.
موضوع مطرح شده در ّ
قصۀ حسين كرد
 -10-2اسامی شاعران در ّ
در اين اثر ،از اشعار شاعران مشهور و بزرگی همچون حكيم فردوسي ،فرخی سيستاني،
حكيم نظامی گنجهاي ،مولوي ،سعدي ،شيخبهايي ،ابوسعيد ابوالخير ،رضيالدين آرتيمانی
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و غيره استفاده شده است ،در حالی كه در حمزهنامه نيز از ابيات حكيم فردوسی و نظامی
و ابوسعيد ابوالخير و ديگران نيز به كار رفته است.
قصهها بوده و خصوصاً در دورۀ صفوی
«اين شرح جهانگشاييهای حمزه از رايجترين ّ
روحيۀ مذهبی عصر صفوی همخوانی داشته و البته دامنۀ گسترش آن از ايران فراتر
با
ّ
رفته و تا هندوستان و اندونزی و جاوه و مااليا نيز رسيده بوده است ...در ميان داستانهای
قصۀ حسين كردشبستری يا حسيننامه ،خصوصيتی يگانه دارد و آن درست
عاميانهّ ،
بودن زمينۀ تاريخی و جغرافيايی است( .»...ذكاوتي )61-66 :1387 ،عصاره و ماحصل
مطالب ارائه شده از اين دو كتاب ،در جدول زير با آمار و ارقام نشان داده شده است .اهم
قصۀ عاميانه ،مذهبی و حماسی كه سابقهای ديرينه دارند ،چنين است:
ويژگيهای اين دو ّ
قصههای حمزهنامه و حسين كرد
جدول شمارۀ  :1آمار و مقايسۀ ابيات استشهادی در ّ
ابيات

قصۀ حمزهنامه
ّ
ابيات

قصۀ حسين كرد
ّ

ابيات متن حمزهنامه بر اساس موضوع

ابيات

مقدمه

قصۀ حسين كرد
ابيات متن ّ

مقدمه

تعداد

100

20/56

12/15

12/15

8/42

2/80

43/93

100

-

22/5

10

17/5

5

45

100

از نظر موضوع

مدح و منقبت

حماسي

اندرزي

اجتماعی و اخالقي

مدحی و دعايي

عاشقانه

توصيفي

كل ابيات متن و مقدمه

ندارد

حماسي

اندرزي

عاشقانه

دعايي

ابيات توصيفي

كل ابيات كتاب

تعداد

13

22

13

13

9

3

47

120

-

9

4

7

2

18

40

ابيات از نظر كاركرد

تأييدی مقدمه

تأييدی متن

تأكيدی متن

تكميلی متن

توصيفی متن

كل ابيات كاركردی متن

كل ابيات متن و مقدمه

-

-

ابيات تأييدی متن

ابيات تأكيدی متن

ابيات تكميلي

ابيات توصيفي

كل ابيات كتاب

درصد

100

3/73

16/82

35/52

43/93

100

100

-

-

12/5

17/5

25

45

100

-

-

تعداد

13

4

18

38

47

107

120

-

-

5

7

10

18

40

-

 -11-2مقايسۀ ابيات حمزهنامه و حسين كرد
قصۀ حمزهنامه و حسين كرد شبستری كه آثاری مذهبي،
بر اساس جدول قبل در دو ّ
حماسی و عاميانهاند .ابيات استشهادی به كار رفته در اين دو اثر ،از لحاظ زير با هم تشابه
دارند:
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قصههای حمزهنامه و حسين كردشبستري:
الف -وجوه تشابه در ّ
 -1در حمزهنامه و حسين كرد ابيات مدحی و دعايی به كار رفته است.
 مثال از ابيات مدحی در نعت و مدح پيامبر اسالم(ص) و حضرت حمزه(ع) عمویبزرگوار آن حضرت:
چو دلتنگ گشتــی به كار اندرون
«محمد كه بد ُمعلن كـاف و نون
مثال :1
ّ
نمايـد تــــرا ره ســوی بارگــاه
بــرادر ورا چـــار يــار گـزيـن
سيـد المـرسليـن
عـم پاكيـزه ديـن
روايـت كنـد ّ
به پيـش نبـی ّ
اميـر شهيـدان بــه روز قــضــا
ز اخبــار حمـزه عـم مصطفـي
قصه نشنودهايم».
كه گوينده گفته است تا بودهايم از اين تحفه تر ّ
(حمزهنامه)43 :1362 ،
قصۀ حسين كرد ،هنگام كشتی گرفتن حسين كرد با بد
 مثال از ابيات دعايي؛ در ّرگخان:
مثال « :2آن نهنگ زمان و شير بالد آذربايجان (حسين كرد) ،روی خود را به جانب
قبله كرده ،از ته دل ناليد و گفت :يا مظهر العجائب يا اسداهلل الغالب يا مطلوب ّ
كل طالب
السالب؛
يا هزبر ّ
ای شاه توئـی كه خــدا راشــيـری مرحبكش و خندق جه و خيبرگيري
مپسند كه بيش از اين غالمان تو را ايــام كنــد ذليـل هـر بيپيــــري».
(قصۀ حسين كرد)356-357 :1397 ،
ّ
 -2در هر دو اثر ابيات حماسی و پهلوانی از حكيم فردوسی و  ...به كار رفته است:
مثال « :1پس مقبل دست بر كمان عاج قبضه تيار گوشه زد و تير خدنگ ز رنگ عقاب
پ ِر يازده مشتی را در بحرۀ كمان پيوست.
غريو از خم چرخ چاچی بخاست».
ستون كرد چپ را ،خم آورد راست
(حمزهنامه)116 :1362 ،
مثال « :2هر دو روی در عقب كرده ،اين قدر ق ّوت كردند تا كمندها چون تار عنكبوت
گسسته شد .پس كمر يكديگر را گرفتند.
گرفتنــد هـر دو دوال كمـــر».
به كشتــی گرفتــن نهادنـد سـر
(قصۀ حسين كرد)243 :1397 ،
ّ
قصه ،از ابيات حكمی و اندرزی استفاده شده است.
 -3در هر دو ّ
اميه گفت :ای جهانگير ،تا اين زمان چرا نكشتي؟ امير گفت:
مثال « :1عمر ّ
بسيارخواستم ،نميتوانستم.
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سودی نكند ياری هر يار كه هست».
تا در نرسد وعدۀ هر كار كه هست
(حمزهنامه)272 :1362 ،
مثال « :2چون پاسی از شب گذشت ،غرق در سالح شبروی گرديده ،از درون كاروانسرا
و راستای كوچه و بازار ميآمد و در فكر و خيال بود.
همـه عاقـالن كـور گشتنـد و كـر».
قضا چون ز گردون فرو ريخت پر
(قصۀ حسين كرد)272 :1397 ،
ّ
 -4در اين دو اثر ،ابيات اخالقی ،اجتماعی ،تربیتی ،انتقادی و ...به كار رفته است.
مثال « :1چنين آوردهاند ،در قرون ماضيه در ايران زمين به شهر مداين پادشاهی بود
رعيت نواز و مخالف شكن بود.
كه او را قباد شهريار گفتندی ،شاهی عادل و ّ
سر گرگ را بست بر پای ميش».
چنان دادگر بُد كه از دا ِد خويش
(حمزهنامه)51 :1362 ،
مثال « :2چند روز امير ،هرمز خزان را با جمله سپاه او مهمان داشت .چنچ هرمز جنگ
فراموش كرد ،مطيع اميرالمؤمنين حمزه شد و شرمنده گشت.
آزادگـــان را غــــالم ســازد».
		
احسـان همـه خلــق را نـوازد
(همان)108-109 :
مثال « :3شب ديگر پهلوان صادق سالح دربر كرده و روی در سر چهار سو نهاده ،در
راه با خود گفت:
قانع چرا شويم به هر كار مختصر؟».
		
گردن چرا نهيم جفای زمانه را
(قصۀ حسين كرد)318 :1397 ،
ّ
 -5در هر دو كتاب ،ابيات عاشقانه و غنايی به كار برده شده است.
مثال « :1و از عقل معلوم كرد كه امير حمزه در دام عشق گرفتار شده .پس اميرالمؤمنين
حمزه(رض) قدری بنشست و بابرخاست و فرود كوشك رفت و آهسته ميناليد؛
ببند اكنون شكاری را به فتراك
چو صيدم كردهاي ،ای ترك چاالك	
تو دانی چـارۀ ايـن كار مشكل».
چون بنـمودی و بربودی ز مـن دل
(حمزهنامه)142 :1362 ،
مثال « :2شب افتاد ،امير را خواب نبود و زمانی نميآراميد ،در دل گذرانيد ای حمزه،
وگفت:
مصراع :شب محرم عاشقان است ،شبهاش طلب!
بايد كه در شب طلب كني .حمزه ،معشوقهوار آهسته كمند بستد و مقبل حلبی را
بيداركرد و از بارگاه برون آمد»( .حمزهنامه)143 :1362 ،
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مثال « :3نظرش بر جمال دختری افتاد كه آفتاب در پيش حسن او ،نمودی نداشت.
ميرباقر نظرش بر جمال آن نازنين افتاد ،فيالفور؛
بر جگرش آمد و تا پر نشست».
تيری از آن غمزۀ دلدوز جست
(قصۀ حسين كرد)57 :1397 ،
ّ
مثال  « :4قدبدين ديد كه يك مرتبه اشك از چشم پيچك روانه شد .قدبدين گفت:
پهلوان تو را چه شد؟ گفت:
به ســر زلــف آن نگــار قســم».
عاشقم عاشم ،به يار قسم
(قصه حسينكرد)74-75 :1397 ،
ّ
قصه ،از ابيات توصيفی استفاده شده است.
 -6در هر دو ّ
مدت حمل سپری شد ،پسری از او در وجود آمد،
مثال  ،1در توصيف شخص« :چون ّ
چون ماه شب چهارده ،پسري! چگونه پسري!
يوسـف به جهـان دوبـاره آمـد».
گــويی به زمين ستـاره آمـد
(حمزهنامه)462 :162 ،
«سيد سپر را از پشت سركشيده ،بر سر دست گرفته ،در
مثال  ،2در توصيف اشياءّ :
زير اب ِر سپر پنهان شد.
آسمــان رنگ و آينــه كــردار
سپری داشت آن گزيده سوار
پر ز ياقوت و لعل و گوهر بود».
همچــو دور قمر ُمد ّور بـود
(قصۀ حسين كرد)61-62 :1397 ،
ّ
يادآوري :در هر دو كتاب از ابيات توصيفی (توصيف اشخاص ،مكانها و اشياء و)...
استفاده گرديده است .همچنين در اين دو اثر از آرايههای ادبی مانند تشبيه ،استعاره،
كنايه ،تمثيل ،غلو و اغراق ،جناس و ...استفاده شده است .در مثال ،1ستاره ،استعاره از
نوزاد پسر و در مصراع دوم به حضرت يوسف تمليح و اشاره شده است.
در مثال  ،2سپر به آسمان و دور قمر تشبيه شده است كه تشبيهاتی سادهاند.
 -7هر دو كتاب ،ريشۀ مذهبی و اعتقادی دارند و از اسالم و پايبندی به اسالم ،بيشتر
سخن ميگويند.
قصهايست معروف و مشهور درعرب و عجم و در ّ
كل بالد اسالم به روايات
مثال  :1اين ّ
قصه به روايت صحيح از اميرالمؤمنين عباس رضياهلل عنه ،ابوطالب و
مختلف ،ا ّما اين ّ
عباس اودران حضرت رسالت صلياهلل عليه و سلّم...
چو دلتنـگ گشتـی به كـار اندرون
محمد كه بُد ُمعل ِن كــاف و نون
ّ
كه بر حمزه دور فلك چون گذشت
عباس گفتی مرا سر گذشت
چو ّ
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نمايـد تـــرا ره ســوی بـارگـاه».
محمـد رسـول اسـت نـزد الـه
ّ
(حمزهنامه)42-43 :1362 ،
اجاق علی ولی اهلل و به قدر دو ساعت
مثال « :2و آن دالور راست شده ،ميگفت :اجاق
ِ
در تالش بودند و دالوران درتاريكی تماشای ايشان ميكردند ...گفت يا مظهر العجائب يا
اسداهلل الغالب يا مطلوب ّ
السالب؛
كل طالب ياهزبر ّ
مرحب كش وخندق جه و خيبرگيري
ای شاه توئی آن كه خدا را شيـری
ايـام كنـد ذليــل هـر بــيپيــــري».
مپسند كه بيش از اين غالمان تو را
(قصۀ حسين كرد)357-358 :1397 ،
ّ
 -8از ديگر وجوه تشابه اين دو كتاب ميتوان به قدمت و پيشينۀ آنها اشاره كرد كه
سابقۀ آنها به قبل از اسالم تا ظهور اسالم ميرسد:
« ...وقايع مربوط به پيش از مسلمان شدن حمزه است و كتاب خود بدين امر
تصريح ميكند ،چنانكه در اواخر داستان (شصت و هشتم) ص  579آمده« :پس حضرت
رسالت(ص) ،امير حمزه را در دين خود دعوت كرد ...اميرالمؤمنين ...پيغامبر را به رسالت
قبول كردند»( .حمزهنامه)12 :1362 ،
 «حسين كرد شبستري ،ازگونه داستانهای عاميانه است كه پيشينه و قالب آنها(قصۀ
به روزگاران پيش از اسالم ميرسد ولی تا سدۀ بيستم ميالدی تداوم داشته است»ّ .
حسين كرد)461 :1397 ،
 -9نويسندۀ اين دو كتاب نامعلوم است و نامی از مؤلف در اين دو اثر نيامده است:
«قصۀ اميرالمؤمنين حمزه ...ريشۀ مذهبی دارد .حوادث آن مقارن ظهور اسالم اتفاق
ّ
افتاده و ...درهيچ جای داستان از راوی نامی برده نشده است»( .حمزهنامه)19 :1362 ،
«قصۀ حسين كرد شبستری كه در زمان صفويّه نوشته شده ...كام ً
ال محرز است كه
ّ
قصه ،آدمی عامی و ن ّقالی بيمايه وبي ّ
اطالع بوده است»( .ميرصادقي:1390 ،
فراهم آورندۀ ّ
)54-55
قصههای حمزهنامه و حسين كرد ،در عصر صفويّه تحرير و مكتوب شدهاند ،اگرچه
ّ -10
پيشينهای ديرينه دارند.
قصۀ حمز ه يكی از متنهای داستانی است كه ظاهرا ً در دورۀ صفويّه تأليف شده
 «ّ ...و به استثنای بعضی موارد ،اغلب نثری زيبا و فصيح دارد»( .حمزهنامه)15 :1362 ،
قصهپردازی نزول
قصۀ حسين كرد كه درزمان صفويّه نوشته شده ،از نظر ّ
 «در ّقصه ،هم دچار نقص و سستيهای ابتدايی ساختی و پرداختی
فاحشی ديده ميشودّ ...
است و هم از نظر معنا و مضمون و تن ّوع وقايع كممايه و حقير است .نثرش سست و فقيرانه
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است»( .ميرصادقي)1390:54 ،
 -11كتابهای حمزهنامه و حسين كرد قب ً
ال به شيوۀ ن ّقالی و شفاهی در ميدانها،
قهوهخانهها ،معابر و  ...اجرا ميشدند.
قصۀ
 «داستانهايی كه در اماكن عمومی و قهوهخانه از روی آنها نقل گفته ميشدّ ...جهان گشاييهای حمزه وخاصه آخرين تحرير آن كه به رموز حمزه موسوم است ،روزگاری
قصهها برای ن ّقاالن بود ،زيرا جنبۀ دينی داشت و با سياستهای
رايجترين ومعروفترين ّ
شاهان صفوی سازگاری مينمود( .»...محجوب)129-130 :1393 ،
قصههای ن ّقاالن شخصيتی تاريخی است و همين امر اين نوع
 «قهرمان اصلی برخی از ّدهد...قصۀ حسين كرد شبستری يكی از اين گونه
قصهها رابه گونهای به تاريخ پيوند مي
ّ
ّ
قصههای ن ّقاالن است،ا ّما نبايد فراموش
قصهها است كه واقعيتهای تاريخی بيش از همۀ ّ
ّ
نيست»(.قصۀ حسين كرد)15 :1397،
تاريخی
وكتاب
است
ه
قص
درواقع
كتاب
اين
كردكه
ّ
ّ
 -12نثر هر دو كتاب ساده و عاميانه است ،بجز در بعضی قسمتهای حمزهنامه كه نثر
متكلف به چشم ميخورد.
 «نثر كتاب ناهماهنگ است ،ا ّما بيشتر صبغۀ سبك قديم دارد و در آن لغات اصيلفارسی فراوان ديده ميشود .نثری است مرسل با جمالت كوتاه و روان و ساده از صنايع
لفظی بجز در برخی موارد نادر كه ...نثر اندكی به تكلّف ميگرايد»( .حمزهنامه)23 :1362 ،
 «داستان حسين كرد ساده و از بسياری جنبهها سر راست و آشكار است»( .قصۀحسين كرد)443 :1397 ،
قصه بهویژه(رموز حمزه) میتوان به «:آموزش و
 -13از دیگر شباهتها و فواید این دو ّ
تجربۀ کلی برای حکومتها درباب لشکرکشی و جنگ کردن با دشمنان و مدارا کردن و»...
اشاره کرد(.ذکاوتی قراگزلو )77:1387،ایرانیان در دالوری و طرحریزی وترسیم آرایشهای
جنگی و پاسداری از ایران زمین نمونه و مثالزدنی هستند.
ب -وجوه افتراق و تفاوتهای اين دو كتاب:
درقصۀ حسين
 -1قصِ ۀ حمزهنامه ،در مقدمۀ كتاب ابيات مدحی و تأييدی دارد ،ا ّما
ّ
كرد ،در مقدمۀ كتاب بيتی نيامده است.
 -2در هر دو كتاب ،بعضی از ابيات چند بار تكرار شدهاند ،ا ّما تكرار و اطناب در
حمزهنامه خيلی بيشتر است.
 -3بيشتر مطالب در حمزهنامه تناسب زمانی ندارند ،ا ّما بيشتر مطالب تاريخی و
جغرافيايی در حسين كرد تناسب دارند و به حقيقت نزديكترند.
 -4در دو كتاب غلطهای اماليی وجود دارد ،ولی در حمزهنامه غلطهای اماليی خيلی
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بيشتر است.
قصۀ رموز حمزه ،نقش اصلی را حضرت حمزه(ع) بر عهده دارد ،در حالی كه در
در ّ
قصۀ حسين كرد ،يكی از پهلوانان كه با رستم زال همانند شده است و به حكومت صفوی
ّ
ُ
وفادار است ،نقش و وظيفه اصلی را بازی ميكند .اين فرد ،حسين كرد يا حسين گرد است
قصه پررنگ است و از حكومت شيعی صفويّه طرفداری و
و حضور او در تمام صحنههای ّ
حمايت ميكند ،همانطور كه حضرت حمزه(ع) در نقاط گوناگون مردم را به دين اسالم
دعوت ميكرد.

 -3نتيجهگيري

قصۀ عاميانۀ حمزهنامه و حسين كرد ،جنبۀ اعتقادی و حماسی دارند .اين دو اثر،
دو ّ
بسياری از رسوم و سنن ،اعتقادات ،باورها ،عقايد و مسائل اجتماعي ،تربيتی و اخالقی را
نشان ميدهند ،لذا الزم است ،در اين گونه آثار عامه ،تحقيق و تفحص بيشتری صورت
گيرد .آثار ملّی و معنوي ،باستاني ،ادبی و هنری هر كشوری پشتوانه و مرده ريگی برای
نسلهای آينده است .اين انواع ادبی بايد بيشتر مورد ارزيابی و جستجو و كنكاش قرار
گيرند تا به ماهيت و رموز زندگی پشينيان پی ببريم .در اين مقاله ابيات دو كتاب مذكور
با هم مقايسه گرديد و تشابه و تفاوتهای آنها بيان گرديد .الزم است كه بدانيم ،آثار اين
قصه نگاه كرد نه از دريچۀ كتاب تاريخی و دقيق .در اين متون
چنينی را بايد از زاويه و ديد ّ
قصه گو و داستان پرداز ابياتی استشهادی را برای
عامه و مردمی كه نوعی حماسه هستندّ ،
تلفيق ،تركيب و تأييد گفتههای خويش آورده است تا بر زيبايی و جذابيت داستان بيفزايد.
ابيات استشهادی اين دو كتاب ،از نظر موضوع و كاركرد ،بررسی و مقايسه گرديد .در
اين دو كتب از شعر شاعران بزرگی همچون فردوسي ،نظامي ،مولوي ،سعدی و  ...استفاده
گرديده است كه نشان از حماسي ،اخالقي ،حكمی و اندرزی بودن اين متون است .در
مقدمۀ حمزهنامه  13بيت به كار رفته كه از نظر موضوعی مدحی و از نظر كاركرد تأييدی
هستند .متن حمزه دارای  107بيت است كه اشعار توصيفی با 43/93درصد ا ّول ،اشعار
حماسی با  20/56درصد دوم و ابيات اجتماعي ،اخالقی و همچنين اندرزی هر كدام با
قصۀ حسين كرد ،در مقدمه بيتی نيامده ،ولی
12/15درصد مشتركاً سوم هستند .ا ّما در ّ
قصۀ دارای  40بيت است كه مانند حمزهنامه تعدادی از ابيات تكراری هستند .در
متن ّ
حسين كرد ابيات توصيفی با 45درصد ا ّول ،ابيات حماسی با 22/5درصد دوم و ابيات
عاشقانه با 17/5درصد در جايگاه سوم قرار دارند .در مقايسۀ ابيات اين دو اثر ،شباهتها و
قصه ،بر اساس ابيات تأييدي ،تأكيدي،
تفاوت بيان شد .از لحاظ كاركرد نيز ،ابيات هر دو ّ
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تکمیلی و توصيفی با جدول ،آمار و درصد در اين مقاله ارائه گرديده است .داستانهای
عاميانه ،گنجينهای از علوم و رسوم مختلف را در خود جای دادهاند ،در نتيجه به نظر
ميرسد ،اهل ادب و دانشجويان ادبيات بايد بيشتر در اين نوع ادبي ،تحقيقات جامعی
انجام دهند تا رموز جديدی را بازگشايی كنند.
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