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چکیده
 قّصه های عامیانه با پیشینه ای دیرینه، حامل نکات ارزنده ای هستند. در نتیجه، ضرورت دارد، 
این متون از زوایای مختلف مورد پژوهش قرار گیرند. دو تا از این آثار، قّصۀ حمزه نامه و حسین 
کردشبستری است که در زمان صفویان مکتوب شده اند. در این متون، ابیاتی به کار رفته که با 
هم مقایسه شده اند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفي-تحلیلی است. در مقدمه و متن حمزه نامه 
120 بیت به کار رفته، که بسیاری از آن ها تکرار شده اند، ولی در متن حسین کرد 40 بیت به 
کار رفته است. اشعار این کتب به موضوعات مدحي، اندرزي، اجتماعي، حماسي، عاشقانه، دعایی 
و توصیفی دسته بندی شده اند. بعضی از تشابهات این دو اثر عبارتند از: مذهبی بودن، حماسی 
بودن، عامیانه بودن و ... این دو قّصه، تا مدت مدیدی به شیوۀ نقالی و شفاهی بیان مي شدند. 
حمزه نامه  در  اگرچه  است،  عامیانه  و  ساده  دو،  هر  نثر  است،  نامعلوم  نیز  اثر  دو  هر  نویسندۀ 
اندکی نثر متکلّف مشاهده مي شود. تفاوت های دو اثر: حمزه نامه حجیم تر و دارای واژگان اصیل 
و کهن فارسی بیشتری است، اّما در قّصۀ حسین کرد واژگان ترکی، عامیانه تر و جدیدتر به کار 
رفته، قدمت حمزه نامه نیز بیشتر است. تکرار ابیات در دو کتاب زیاد است، ولی ابیات تکراری 
در حمزه نامه خیلی بیشتر است. بسیاری از مطالب حمزه نامه تناسب زمانی  ندارند، اّما مطالب 
تاریخی و جغرافیایی حسین کرد به حقیقت نزدیک ترند. بعضی از اشعاری که در این دو متن به 
کار رفته از فردوسي، نظامی و ... است. تشابه و تفاوت های هر دو کتاب با مثال، جدول، آمار و 

درصد، در ادامه نشان داده شده است.
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1- مقدمه
آثار نثر و نظم فارسي، دارای جذابیت ها و زیبایي های ادبی فراوانی است. از مهمترین 
ویژگي های نثر فارسي، کاربرد اشعار و ابیات فارسی و عربي، آیات قرآني، احادیث، اقوال، 
حکایات و ضرب المثل ها در خالل متن داستان است. کمتر اثر ادبی دیده مي شود که از 
این خصوصیت و ویژگی برخوردار نباشد. نمونۀ عالی این ویژگي، کتاب گلستان سعدی 
است. کاربرد نظم درخالل نثر اهداف و آثار زیادی دارد که از دیرباز برای اقناع و ترغیب 
مخاطب و رسایی و زیبایی سخن و به عنوان رکن استداللی و به منظور اثبات نظر گوینده 
به کار مي رفته است. در عصر صفوی به دلیل رونق زندگی شهرنشینی و پیدایش زمینۀ 
تحرک فرهنگی و اجتماعی میان اقشار گوناگون شهري، توّجه به ادب عاّمه زیاد شد، لذا 

حجم بزرگی از این مجموعه مربوط به قّصه های عامیانه است.
-1148( صفوی  دورۀ  است.  نظم  و  نثر  آمیختگی  صفویّه  دورۀ  نثر  ویژگی  از  یکی 

ادبیات  تاریخ  در  صفا  »استاد  است.  ادبی  گونۀ  این  از  بسیاری  تعداد  شامل  907هـ.ق( 
خود )جلد 5، بخش سوم( تعداد کثیری از این داستان ها را معرفی کرده است. در این 
از  برخی  مي خورد.  چشم  به   ... و  عاشقانه  تاریخي،  مذهبي،  داستان  گونه  همه  عناوین 
این داستان های عامیانه عبارتند از: تحریر جدیدی از داستان اسکندر که قدیم ترین آن 
متعلّق به قرن پنجم است. طوطي نامه، ترجمۀ رامایان )حماسۀ هندي(، ترجمۀ مهابهارات 
)حماسۀ هندي(، قّصۀ هزار گیسو، قّصۀ چهار درویش و ... نثر این داستان ها معموالً ساده 

و حّتی محاوره ای و عامیانه است«. )شمیسا، 1376: 229( 

1-1- بیان مسأله
در داستان های عامیانه، اشعار فراوانی از شعرای مختلف در بافت نثر داستانی وجود 
دارد که مي تواند سیر تحّول شعر فارسی و نیز چگونگی به کارگیری آن ها را در یک متن 
از عناصری است که ریشه  فارسي، آمیزه ای  روایی عامیانه نشان دهد. »داستان عامیانۀ 
خاص  عالقۀ  و  بالید  صفویان  روزگار  در  که  دارند  ایرانی  و  هندی  روایي،  سنت های  در 
فرمانروایان مغولی هند، از جمله پادشاه مشهور آن ها یعنی اکبرشاه به این گونۀ ادبي، آوازۀ 

بسیار داشت«. )مارزلف، 1386: 440-441(
از جمله متون منثور فارسي، داستان های عامیانه است که از زبان نّقاالن و قّصه خوانان 
بیان مي شده است. در خالل این قّصه ها و داستان ها، ابیات پراکنده ای از شعرای معلوم و 
نامعلوم آورده شده است که از لحاظ صنعت استشهاد قابلّیت تحقیق و تدقیق دارد. این 
آثار عاّمه شامل منابع و مطالب ارزشمند ادبي، اخالقي، اجتماعي، اندرزي، دیني، فرهنگی 
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و ... هستند. این داستان های عامیانه بیشتر نثری ساده و محاوره ای دارند.
»داستان عامیانه، نوعی روایت مردمی است که به صورت شفاهی یا نّقالی در قهوه خانه ها 
اجرا مي شد. مضمون اغلب این گونه داستان ها، جنگ، زندگی و ماجراهای عاشقانه بود و 
شخصیت های آن ها را پهلوانان، شاهان خوب و بد و ... تشکیل مي دادند«. )جانسن، 1397: 

)461
لذت  و  سرگرمی  برای  موضوعی  هر  از  بیشتر  ایرانی  سّنتی  قّصه های  و  عامیانه  آثار 
بردن، بررسی سیر تحّول نثر فارسی و جمع آوری مواد تاریخ اجتماعی ایران مورد استفاده 
مکتوب شدند. چون  و  تدوین  آثار  این  اختراع چاپ  و  زمان  با گذشت  مي گرفتند.  قرار 
این داستان ها منبعی از مسائل اجتماعي، اخالقي، رسوم و آیین، باورها و مطالب اندرزی 

گوناگون هستند، بسیار مهم و حائز اهمّیت اند.

1-2- پیشینۀ تحقیق
در باب ابیات پراکنده و استشهادی در داستان ها و قّصه های عامیانه، مي توان به اثر 

زیر اشاره نمود:
1-2-1- کتاب »اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجري« جلد 1و2، از 
آقای علی صفری آق قلعه، مؤلف در این اثر، به تحقیق و پژوهش در 224 متن فارسی 
چاپ شده در این دوره تا سال )700هـ.ق( پرداخته که از میان آن ها 136 متن، دارای 
اشعار فارسی بوده و 88 اثر فاقد شعر فارسی بودند. این 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 نیز تحقیقات زیر قابل ذکر است:
1-2-2- حسین فقیهي، )1373(، »ابیات عربی در متون ادب فارسی تا نیمۀ دوم قرن 
ششم«، رسالۀ دکتری تخصصی دانشکدۀ علوم انساني، دانشگاه تربیت مدرس تهران. در 

این رساله، به جمع آوری و ترجمه و حرکت گذاری اشعار پرداخته شده است.
نثر  متون  در  موجود  فارسی  اشعار  »فرهنگ   ،)1388( سروستاني،  ابراهیم   -3-2-1
عرفانی فارسي«، پایان نامۀ کارشناسی ارشد،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی 
عصر رفسنجان. در این پایان نامه به ارائۀ فرهنگ اشعار فارسی موجود در متون نثر عرفانی 
پرداخته شده و سپس به بررسی و تحلیل آن ها اقدام گردیده است. دربارۀ قّصه های عامیانۀ 

عصر صفوی نیز پژوهش های زیر به عنوان نمونه ارائه گردیده است.
1-2-4- محمد دشتي، )1387(، قّصه های عامیانه در عصر صفوي، ادبیات داستاني، 

شمارۀ 52.
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با توضیحی دربارۀ حکومت صفوي، به مشهورترین قّصه های  نویسنده  این مقاله،  در 
عامیانۀ این عصر و ویژگي های قّصه های عامیانۀ عصر صفوی پرداخته و ضمن ارائۀ مطالبی 
در این باره به قّصه هایی که رنگ دینی و مذهبی دارند و در آن ها از مبالغه و اغراق استفاده 
شده، اشاره گردیده و به قّصه هایی چون ابومسلم نامه که رنگ تشّیع به خود گرفته و سپس 
با اشاره به مفاصد عصر صفوی و مواد افیونی در آن زمان به حجیم بودن قّصه ها از جمله 
از قّصه های  تا  پایان سه  ... پرداخته است. در  رموز حمزه، بوستان خیال، اسکندرنامه و 
معروف عصر صفوی یعنی اسکندرنامه، حمزه نامه و حسین کرد شبستری را معرفی کرده 

و سپس به شرح مختصری دربارۀ آن ها پرداخته است.
قّصه های عامیانه در دورۀ  به سیر  1-2-5- منیره احمد سلطاني، )1392(، »نگاهی 

صفویه با محوریت رموز حمزه«، مجلّۀ تاریخ ادبیات، شماره 73.
در این مقاله، نویسنده به ویژگي های قّصه های عامیانه، ویژگي های نثر دورۀ صفویّه و 
درون مایه های آن، تمایل مردم در عصر صفوی به قّصه و قّصه خوانی و همچنین به ممنوع 
کردن بعضی از قّصه ها مانند ابومسلم نامه از سوی حاکمان صفوی اشاره کرده است. در 
ادامه به داستان هایی که ریشۀ مذهبی داشته و مورد تأیید محافل مذهبی روزگار صفوی 
بود، مثل: رموز حمزه، مختارنامه و ... که رواج داشته، اشاره نموده است. در ادامه به بررسی 
مختصات سبکی پرداخته و نثر حمزه نامه را متفاوت و ناهماهنگ دانسته و سرانجام به 
ویژگي های عمدۀ قّصه های عامیانه که در همۀ کتاب های دورۀ صفوي، دیده مي شود، اشاره 

نموده است.
دوران  »نوستالژی  اردکانی)1399(،  تجلی  اطهر  و  سمیرمی  طایی  حاتم   -6-2-1
حماسی در شعر بختیاری«، فصلنامۀ ادبیات و زبان های محلی ایران زمین، سال ششم، 

شمارۀ سوم، شمارۀ پیوسته29.
در این مقاله به اصالت اقوام ایرانی از جمله قوم بختیاری که دارای فرهنگی ریشه دار 
می باشند، پرداخته شده است. اغلب میراث و مرده ریگ فرهنگی این قوم به صورت شفاهی 
است. ازآنجاکه دسترسی به ادب عامیانۀ بختیاری کمتر به شکل مکتوب وجود داشته است، 
مقاله،  ادامۀ  در  نویسنده  شده است.  واقع  مغفول  نیز  فرهنگی  جامعۀ  به  آن  شناساندن 
داخلی،  جنگ های  جنگ ها،  بختیاری،  ایل  حماسی  دوران  نوستالژی  دربارۀ  مطالب  به 
ابزار جنگ و غیره اشاره کرده است و تعدادی از شاعران بختیاری را  جنگ های بیرونی، 
معرفی نموده است. از این گونه ادبیات عامه، اطالعات فراوانی در زمینه های مردم شناسی، 
ادبیات،  از  بخش  این  می آید.  به دست  فرهنگ  و  تاریخ  بوم شناسی،  قومی،  روانشناسی 

اطالعاتی از تاریخ شفاهی ایران را دربر دارد.
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2- بحث و بررسي
با توّجه به تعاریف داستان عامیانه و آنچه ارائه گردید، ضمن شرحی از قّصه های حمزه نامه 
و حسین کرد، ابیات استشهادی در دو اثر عامیانۀ حمزه نامه و حسین کردشبستری با هم 

مقایسه شده اند. سپس نتایج حاصله با جدول و استنتاج الزم ارائه گردیده است.

2-1-1- قّصۀ حمزه نامه
قّصۀ امیر حمزه بر مسائل دینی و اعتقادی تأکید دارد و بیشتر دارای جنبۀ حماسی 
است. این کتاب در روزگار صفویّه تحریر شده، ولی نویسندۀ آن نامعلوم است. اگرچه قدمت 
و پیشینۀ آن به دوران قبل از اسالم مي رسد، حوادث منقول در این قّصه با ظهور اسالم 
مطابقت دارد. قهرمان اصلی این داستان مذهبي، جناب حمزه عموی پیامبر اسالم)ص( 
است. از مهمترین ویژگي های این کتاب همین بس که در سرزمین های اسالمی از قلب 
جزیرۀ العرب تا هند و اندونزی شناخته شده است. »قّصۀ امیرالمؤمنین حمزه که به نام های 
رموز حمزه و حمزه نامه معروف است، یکی از داستان های پهلوانی است که ریشۀ مذهبی 
دارد و قهرمان اصلی داستان، حمزه، عموی رسول خدا)ص( است. ذبیح اهلل صفا مي نویسد: 
این کتاب به دستور حمزه بن عبداهلل خارجی ]متوفی در 213هـ.ق[ که برای خود در 
نواحی شرقی ایران، دستگاه حکومت تشکیل داده بود، انجام گرفت... نثر کتاب متفاوت 
است... در پایان کتاب نیز نشانه ای از تاریخ تحریر کتاب دیده نمي شود و کاتب آن نیز 

معلوم نیست«. )حمزه نامه، 1362: 19-20(
این قّصه، به سبک قدیم و مطالبی درهم آمیخته دارد که بیشتر آن ها هیچگونه تناسب 
زمانی ندارند. نثر آن، ساده، زیبا، جمالت کوتاه و خالی از صنایع لفظی است، در برخی 
موارد، نثر متکلّف دارد. در این قّصه کلمات فارسی اصیل و هندی زیاد است، ولی دارای 
غلط های امالیی و عبارات و ابیات تکراری و گاه سست است که باعث خستگی خواننده 

مي شود.
»قّصۀ جهان گشایي هایی حمزه نامه و خاّصه آخرین تحریر آن، که به رموز حمزه موسوم 
دینی  جنبۀ  هم  زیرا  بود،  نّقاالن  برای  قّصه ها  معروف ترین  و  رایج ترین  روزگاری  است، 
داشت و با سیاست مذهبی شاهان صفوی سازگاری مي نمود و هم تا حّد اعالی امکان، 
داستان های آن اغراق آمیز و عجیب و غریب و دور از واقعیت زندگی بود... داستان طی 
قرون بعد از اسالم به تدریج از واقعیت دور و به خیال بافی نزدیک مي شود...«. )محجوب، 

)130 :1393
در حمزه نامه که در روزگار صفویان و بعد از آن به وسیلۀ راویان و نقاالن شفاهی بیان 
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مي شد، ابیات پراکنده ای از سرایندگان معلوم و نامعلوم مشاهده می شود که نیاز به تحقیق 
و پژوهش دارد.

2-1-2- قّصۀ حسین کردشبستري
قّصۀ حسین کرد نوعی قّصۀ عامیانه است که پیشینۀ و قالب آن به روزگاران قبل از 
اسالم مي رسد که تا قرن بیستم میالدی ادامه داشته است. این اثر با دیگر داستان های 
عامه تفاوت دارد، زیرا، در این داستان ها ماجراهای عاشقانه و تخّیلی اهمّیت چندانی ندارد، 
بلکه این قّصه دربارۀ وفاداری قهرمان یعنی حسین کرد به شاه عباس صفوی و مذهب 
ادب  با  محتوا  و  مضمون  زبان،  نظر  از  مردمی  داستان های  این  است.  اثني عشری  شیعۀ 
سنتی که اثر فرهیختگان است، تفاوت های اساسی دارد و بیشتر برای سرگرمی مردم عامی 
است. در این کتاب، باورها، آرزوها، تخّیالت، فرهنگ ها، آداب و رسوم و ... بیان مي شود. در 
این قّصه واقعیت های تاریخی بیش از همۀ قّصه های نّقاالن نمودار است، اّما نباید فراموش 
کرد که این یک قّصه است و کتاب تاریخی نیست. این کتاب هم مانند حمزه نامه یک اثر 
نامعلوم است و نثر  عامه است که تصویری حماسی و مذهبی دارد. نویسندۀ این کتاب 
کتاب نیز ساده است، حسین کرد، یکی از پهلوانان عصر صفوی بوده و نام دیگر این قّصه، 

حسین نامه است. )ن.ک: قّصۀ حسین کرد، 1397: 15-40(

2-2- ضرورت و اهمّیت تحقیق
قّصه ها و داستان های عامه به دلیل در برداشتن اشعار فارسی در طول مطالب، قابل 
تأّمل و بررسی است، زیرا این متون شامل ارزش های اجتماعي، اخالقي، ادبي، تاریخي، 
نتیجه  در  است.  روشن  و  واضح  همه  برای  که  هستند  تأثیرگذار  و  مفید  رسوم  و  آیین 

ضروری است دربارۀ داستان های عامیانه تحقیق و پژوهش های گسترده ای صورت گیرد.
بررسی ابیات استشهادی در آثار عوامانه کمک شایانی به موضوع تحّول و دگرگونی 
شعر فارسی و تحقیقات تاریخ ادبی و سبک شناسی مي کند. پژوهش های زیادی در این 
اثر  دو  در  پراکنده  ابیات  تا  است  آن  مقاله هدف  این  در  اّما  است،  گرفته  راستا صورت 
حمزه نامه و حسین کردشبستری را با هم مقایسه کنیم، لذا در ادامه به دسته بندی این 
ابیات در این دو اثر مي پردازیم تا مشابهت ها و افتراق این ابیات استشهادی را دریابیم. در 

تعریف مقایسه چنین آمده است:
»قیاس کردن، با هم سنجیدن دو چیز را، سنجش«. )فرهنگ فارسی معین، 1382: 

)4286
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2-3- روش تحقیق
در تهّیه و تدوین این مقاله و به منظور مقایسۀ ابیات دو قّصۀ حمزه نامه و حسین کرد، 

از روش توصیفي-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای استفاده گردیده است.

2-4- تعریف و تاریخچۀ استشهاد
این فن و صنعت ادبی از مهمترین ویژگي های نثر فارسی است که در آغاز به شکل یک 
رکن و اصل استداللی و به منظور اثبات نظر گوینده به عنوان شاهد مثال کاربرد داشته 
است و هم اکنون بیشتر مردم به منظور قبوالندن نیت و گفتۀ خویش به دیگران از این 

آرایه و شیوه استفاده مي کنند.
دربارۀ تعریف استشهاد چنین آمده است: »آرایه ای که طی آن، نویسنده یا شاعر برای 
به کرسی نشاندن سخنی که مدعی آن است، به ذکر شواهدی مي پردازد که این شواهد 
از آیات قرآن، احادیث، شعر تا کالم بزرگان و ... را دربر مي گیرد«. )همایي، 1387: 299(

در چهار مقالۀ نظامی عروضی که به تفضیل در باب دبیری و ماهیت آن سخن گفته 
شده، استشهاد به عنوان یکی از شگردهای اعتباربخشی به کالم که شامل استشهاد به 
منابع دینی و تاریخ و امثال و اشعار است، تأکید بسیار شده است. )ر.ک: نظامی عروضي، 

)30-33 :1382
کاربرد فن استشهاد در نامه ها و مکاتیب پیامبر به طریق اقتباس و نقل آیاتی از قرآن 
به جای رکن اصلی مکتوب و سپس در خطب و بعضی از نامه های خلفا و زعمای عرب نیز 
از دالیل اهمّیت این صنعت در تاریخ ادبیات و بالغت است. »جاحظ پایه گذار بالغت عربي، 
استعمال آیات و اخبار را بر سبیل استشهاد در خطب، از محاسن کالم و دالیل و رونق آن 

شمرده است«. )ن.ک: خطیبي، 1366: 197(
با توّجه به آنچه گفته شد، این آرایۀ ادبی سابقه ای کهن و دیرینه دارد. از دیرباز تا 
کنون افراد برای اثبات و تأیید سخن خود با اتکاء بر آیات و روایات، سخن بزرگان، اشعار و 
امثله و ... به بیان نظر و عقیدۀ خود پرداخته، تا مورد قبول دیگران قرار گیرد. به مرور زمان 
صنعت استشهاد، شکل های هنری و متنوعی در متون ادب فارسی پیدا کرد. از نیمۀ قرن 
پنجم این فن به شیوۀ یک آرایۀ بالغی مورد توّجه ادیبان قرار گرفت و کم کم، شکل های 
جدید و متنوع تری در متون ادبی رایج شد، تا اینکه در قرن ششم و هفتم به نشانۀ روشن 
و بارز آثار عرفانی مبدل گردید، از این رو مي توان قرن ششم و هفتم را دوران شکوفایی 

صنعت بالغی استشهاد دانست. )ر.ک: هادي، 1396: 244-246(
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2-4-1- دو نمونه از آرایۀ استشهاد در حمزه نامه
مثال 1: »چند روز امیر حمزه، هرمز خران را با جمله سپاه او مهمان داشت، چنچ هرمز 

جنگ را فراموش کرد، مطیع امیرالمؤمنین حمزه شد و شرمنده گشت.
آزادگان را به غالم ســازد1 «. احسان همه خلق را نــوازد  

)حمزه نامه، 1362: 326(
مثال 2: »گفت: من پسر لندهور و مرا فرهاد گویند. بهمن گفت: پدرت باری پهلوان 
است، ترا نمي دانم. چون بهمن این سخن گفت، گرز برکشید و حمله بر فرهاد آورد. فرهاد 
ضرب گرز خود برو زد. بهمن گفت: هم زور پدري. هر آینه پسر این چنین باید که جای 

پدر نگاه دارد.
       پسر کو ندارد نشـان پــدر       تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر2 «.

)حمزه نامه، 1362: 326(
2-4-2- دو نمونه از آرایۀ استشهاد از قّصۀ حسین کرد

مثال 1: »رفت راست بشود که آن دالور سر و سینه را بر روی او لنگر انداخته و دستی 
روی گریبان و دستی زنجیر او را گرفته، از ته دل نالید و گفت: ای آقا، فدای تو شوم!

تفاوتی نکنـد قدر پادشـــایی را      گر التفات کند کمترین گدایی را3 «. )قّصۀ حسین 
کرد، 1397: 357(

مثال 2: »قران صحرایی چو سّید را دید، برخاست و سّید را نشانید و گفت: بیا ما و تو 
آشتی بکنیم و تو را با عبید صلح دهم و من از این والیت بروم. سّید گفت: بس کن ای 

نامرد، بگرد تا بگردیم.
یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ         یــا او تـن مـا بـه دار ســازد آونــگ

القّصـه در این زمانـۀ با فرهنــگ         یا کشته برم، به که به صد زنده به ننگ4«.
)قّصۀ حسین کرد، 1397: 87(

 

آزادان را به بنـده ســـازد«. )نظامي گنجه اي، 1386: 408( 1- »احســان همه خلــق را نــوازد 
2 - در شاهنامه فردوسي این بیت چنین آمده است:

    »پدر چون به فـرزند مانـد جهـان       کنــد آشکــارا بر او بـر نهـــان
    گــر او بفکنـــد فـّر و نـام پــدر        تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر«. )فردوسي، 1376: 76(
3 - »تفاوتي نکنـد قـدر پادشـائي              را       که التفات کند، کمترین گدائي را«. )سعدي، 1366: 35(

4- بیت دوم، وزن درستي ندارد. اصل این بیت چنین است:
یـا او سـر مـا بـه دار ســازد آونـــگ »یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ  

یک کشته به نام، به که صد زنده به ننگ«. القّصـه در این زمانـۀ پـر نیـرنــگ  
)فرخي سیستاني، 1384: 201(
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با  ابیات دو کتاب حمزه نامه و حسین کرد را از نظر موضوع و کارکرد  در این مقاله 
هم مقایسه کرده و سپس با جدول و آمار و درصد نیز نشان داده شده است. مقدمۀ قّصۀ 
حمزه نامه دارای 14 بیت است که یک بیت آن مغشوش است و کلماتی از آن بیت افتاده اند 
و نامفهوم است. در آغاز کتاب، پس از عباراتی در حمد و ثنای خداوند، 13 بیت دیگر 
آن در مدح و منقبت پیامبر اسالم)ص( و حضرت حمزه)ع( عموی بزرگوار پیامبر اسالم 
هستند. اّما در مقدمۀ قّصۀ حسین کرد بیتی نیامده و به ذکر اسامی قهرمانان این قّصه از 
جمله حسین کرد، میرباقر آجرپز، مسیح تکمه بند، نقی ریخته گر و حیدر چاقچوردوز که 
از پهلوانان و پیشه وران محلّی بوده اند، پرداخته شده است. پس ابیات مقدمۀ حمزه نامه از 
نظر موضوع مدحی ولی از لحاظ کارکرد ابیاتی تأییدی در رسالت و سروری پیامبر بزرگوار 
اسالم هستند. ولی در مقدمۀ حسین کرد، بیتی نیامده است تا از نظر موضوع و کارکرد 

بررسی و مقایسه شود.
2-5- طبقه بندی ابیات حمزه نامه

لحاظ  از  و  مدحی  ابیاتی  موضوع  نظر  از  که  است  بیت   13 حمزه نامه  مقدمۀ  ابیات 
ابیات متن حمزه نامه 107 بیت  پیامبر اسالم هستند.  تأییدی در رسالت  ابیاتی  کارکرد 
دعایي،  مدحي،  حماسي،  اندرزي،  اجتماعي،  اخالقي،  موضوعات  به  را  آن ها  که  هستند 
عاشقانه و توصیفی دسته بندی شده است. ابیات متن این کتاب را از لحاظ کارکرد به ابیات 

تأییدي، تأکیدی و تکمیلی و توصیفی تقسیم گردیده است.
2-6- ابیات تکراری در حمزه نامه

غریو از خم چرخ چاچی بخاست 2-6-1- ستون کرد چپ را و خم کرد راست 
بیت فوق در صفحات )75، 85، 116، 178، 179، 256، 261، 279، 44، 469، 568( 

یازده بار تکرار شده است.
کمان بلندی و گرز گران 2-6-2- بیا تا چه داری ز مردی نشان  

این بیت سه بار در صفحات )85، 174 و 238( قّصۀ حمزه نامه تکرار شده است.
چشم ساقی بادۀ احمر گرفت 2-6-3- می حجاب از چشم مردان برگرفت 

این بیت 26 بار در صفحات)87، 97، 122، 159، 181، 191، 207، 216، 225، 285، 
 ،504 ،477 ،474 ،460 ،440 ،429 ،405 ،376 ،356 ،353 ،345 ،336 ،307 ،298

529 و 551( کتاب حمزه نامه تکرار شده است.
که جان دادن خصم نامد دریغ 2-6-4- دو دستی چنان مي گزارید تیغ  

این بیت دو بار در صفحات )233 و 584( آمده است، ولی در صفحۀ 584 ناقص و 
مغشوش است.
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2-6-5- بودنی بود، هرچه خواسته بود            غم به دل داشتـن ندارد سود
های و هوی شبان ندارد سود گــرگ از گلـه گوســــــپنــد ربــود  
این ابیات چهار بار در صفحات )145، 252، 513 و 577( حمزه نامه تکرار شده اند.

یافت از سرچشمۀ خرشید نـور 2-6-6- روز دیگر کین جهان پر غرور  
ترک روز آخر کـــــه با زریـن کمــر                                                                                                                     هندوی شب را به تیغ افکند سر

این ابیات نیز هفت بار در صفحات )171، 202، 176، 233، 325، 397و 478( کتاب 
حمزه نامه تکرار شده اند.

تو گویی درآمد زمانه ز پاي 2-6-7- غرنبید کوس و بنالیدی ناي  
بیت فوق دوبار در صفحات )171 و 234( کتاب حمزه نامه تکرار گردیده است.

2-6-8- تا در نرسد وعدۀ هر کار که هست         سودی نکند یاری هر یار که هست
این بیت دوبار در صفحات )163 و 439( کتاب حمزه نامه تکرار شده است.

2-6-9- به شیر شتر خوردن و سوسمار       عرب را بدین جا رسیدست کار
بـه مــلک عـــجم شــان کــنــد                     آرزو       تهــو بـاد بـر چرخ گـردان تهو

این ابیات پنج بار در صفحات )121، 200، 385، 434 و 513( کتاب حمزه نامه تکرار 
شده اند. 

از قبیل حکیم فردوسي، حکیم نظامي، عطار،  از اشعار شاعران بزرگی  در حمزه نامه 
ابوسعید ابوالخیر و... استفاده گردیده است. همان طور که گفته شد، بیشتر این ابیات بارها 
تکرار شده اند که باعث اطناب متن و مالل انگیزی خواننده مي گردد. از مجموع 120 بیت و 
مصراع این کتاب، دو تا مصراع به کار رفته و 118 تای دیگر بیت است، که نشان مي دهد 

توّجه و تأکید نویسندۀ این کتاب بر کاربرد بیت بوده است.
دو مصراع به کار رفته در این کتاب عبارتند از:

الف- مصراع: »مار چه خورد )ُخرد( بنگري، زهر فزون ترش بود«. )حمزه نامه، 1362: 
)98

ب- مصراع: »شب محرم عاشقان است، شبهاش طلب«. )حمزه نامه، 1362: 143(
2-7- اسامی شاعران در قّصۀ حمزه نامه

 از اشعار حکیم فردوسي، حکیم نظامي، انوری ابیوردي، عطار، ابوسعیدابوالخیر و... در 
این قّصه استفاده گردیده است. همان طور که اشاره شد، بسیاری از این ابیات تکرار شده اند 
و باعث خستگی و مالل خواننده مي گردد. در این اثر، بیشترین ابیات از حکیم فردوسي، 

حکیم نظامی و عطار هستند.
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2-8- طبقه بندی ابیات قّصۀ حسین کرد
ابیات قّصۀ حمزه نامه را که 13 بیت در مقدمه و 107 بیت در متن کتاب بود، طبقه بندی 
قّصه  متن  در  بیت  قّصۀ حسین کرد که 40  ابیات  اینک  نمودیم.  کارکردی  و  موضوعی 
گنجانده شده را از نظر موضوعی به ابیات حماسي، اندرزی و حکمي، عاشقانه، توصیفی و 
دعایی دسته بندی کرده و از لحاظ کارکرد این ابیات را به ابیات تأییدي، تأکیدی و تکمیلی 

و توصیفی تقسیم نمودیم.
2-9- ابیات تکراری در قّصۀ حسین کرد

در قّصۀ عامیانه، مذهبی و حماسی حسین کرد بیشتر از کلمات ترکي، عامیانه و رکیک 
استفاده شده است، درحالی که کاربرد و استفاده از کلمات فارسی اصیل، کهن و همچنین 
نام های خاص هندی از قبیل جیپال، شهیال و لگهنوتی و... در حمزه نامه زیاد است. قّصۀ 
حسین کرد را مي توان یک حماسۀ عامه دانست. در این کتاب مانند حمزه نامه بعضی از 

ابیات تکرار شده اند که در زیر به آن ها اشاره مي شود.
برجگرش آمد و تا پر نشست 2-9-1- تیری از آن غمزۀ دلدوز جست 

این بیت در صفحات )57 و 151( قّصۀ حسین کرد، دوبار آمده است.
گرفتند هر دو دوال کمر 2-9-2- به کشتی گرفتن نهادند سر 

این بیت چهار بار در صفحات )99، 219، 243 و 356( کتاب قّصۀ حسین کرد آمده 
است.

همه عاقالن کور گشتند و کر 2-9-3- قضا چون ز گردون فرو ریخت پر 
این بیت سه بار در صفحات )242، 272 و 339( قّصۀ حسین کرد، آمده است.

قانع چرا شویم به هر کار مختصر 2-9-4- گردن چرا نهیم جفای زمانه را 
این بیت دو بار در صفحات )268 و 318( قّصۀ حسین کرد تکرار شده است.

یا او تن ما به دار سازد آونگ 2-9-5- یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ 
این دو بیت دو بار در صفحات )97و 382( قّصۀ حسین کردشبستری تکرار شده است.

با توّجه به ابیات تکراری در قّصۀ حسین کرد و حمزه نامه، تکرار ابیات در قّصۀ حمزه نامه 
اطناب خسته  و  تکرار  این  اگرچه  است.  بیشتر  قّصۀ حسین کردشبستری  با  مقایسه  در 
توصیف  و  تکمیل  تأکید،  و  تأیید  بر  استشهادی  ابیات  این  ولی  است،  و مالل آور  کننده 
موضوع مطرح شده در قّصه، تأثیر زیادی دارند و با متن داستان تناسب و همخوانی دارند.

2-10- اسامی شاعران در قّصۀ حسین کرد
در این اثر، از اشعار شاعران مشهور و بزرگی همچون حکیم فردوسي، فرخی سیستاني، 
حکیم نظامی گنجه اي، مولوي، سعدي، شیخ بهایي، ابوسعید ابوالخیر، رضي الدین آرتیمانی 
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و غیره استفاده شده است، در حالی که در حمزه نامه نیز از ابیات حکیم فردوسی و نظامی 
و ابوسعید ابوالخیر و دیگران نیز به کار رفته است.

»این شرح جهان گشایي های حمزه از رایج ترین قّصه ها بوده و خصوصاً در دورۀ صفوی 
با روحّیۀ مذهبی عصر صفوی همخوانی داشته و البته دامنۀ گسترش آن از ایران فراتر 
رفته و تا هندوستان و اندونزی و جاوه و ماالیا نیز رسیده بوده است... در میان داستان های 
درست  آن  و  دارد  یگانه  خصوصیتی  حسین نامه،  یا  کردشبستری  حسین  قّصۀ  عامیانه، 
تاریخی و جغرافیایی است...«. )ذکاوتي، 1387: 66-61( عصاره و ماحصل  بودن زمینۀ 
مطالب ارائه شده از این دو کتاب، در جدول زیر با آمار و ارقام نشان داده شده است. اهم 
ویژگي های این دو قّصۀ عامیانه، مذهبی و حماسی که سابقه ای دیرینه دارند، چنین است:

جدول شمارۀ 1: آمار و مقایسۀ ابیات استشهادی در قّصه های حمزه نامه و حسین کرد 
قّصۀ حسین کرد قّصۀ حمزه نامه ابیات

ابیات متن قّصۀ حسین کرد  ابیات

مقدمه

ابیات متن حمزه نامه بر اساس موضوع  ابیات
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2-11- مقایسۀ ابیات حمزه نامه و حسین کرد
بر اساس جدول قبل در دو قّصۀ حمزه نامه و حسین کرد شبستری که آثاری مذهبي، 
حماسی و عامیانه اند. ابیات استشهادی به کار رفته در این دو اثر، از لحاظ زیر با هم تشابه 

دارند:
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الف- وجوه تشابه در قّصه های حمزه نامه و حسین کردشبستري:
1- در حمزه نامه و حسین کرد ابیات مدحی و دعایی به کار رفته است.

- مثال از ابیات مدحی در نعت و مدح پیامبر اسالم)ص( و حضرت حمزه)ع( عموی 
بزرگوار آن حضرت:

مثال 1: »محّمد که بد ُمعلن       کـاف و نون      چو دلتنگ گشتــی به کار اندرون
           بــرادر ورا چـــار یــار              گـزیـن         نمایـد تــــرا ره ســوی بارگــاه
           روایـت کنـد عـّم پاکیـزه دیـن       به پیـش نبـی سّیـد المـرسلیـن
           ز اخبــار حمـزه عـم مصطفـي       امیـر شهیـدان بــه روز قــضــا

از این تحفه تر قّصه نشنوده ایم«. که گوینده گفته است تا بوده ایم 
)حمزه نامه، 1362: 43(

- مثال از ابیات دعایي؛ در قّصۀ حسین کرد، هنگام کشتی گرفتن حسین کرد با بد 
رگ خان:

مثال 2: »آن نهنگ زمان و شیر بالد آذربایجان )حسین کرد(، روی خود را به جانب 
قبله کرده، از ته دل نالید و گفت: یا مظهر العجائب یا اسداهلل الغالب یا مطلوب کّل طالب 

یا هزبر الّسالب؛
    ای شاه توئـی که خــدا را شــیـری     مرحب کش و خندق جه و خیبرگیري

    مپسند که بیش از این غالمان تو را     ایــام کنــد ذلیـل هـر بي پیــــري«. 
                                                        )قّصۀ حسین کرد، 1397: 356-357(

2- در هر دو اثر ابیات حماسی و پهلوانی از حکیم فردوسی و ... به کار رفته است:
مثال 1: »پس مقبل دست بر کمان عاج قبضه تیار گوشه زد و تیر خدنگ ز رنگ عقاب 

پِر یازده مشتی را در بحرۀ کمان پیوست.
ستون کرد چپ را، خم آورد راست            غریو از خم چرخ چاچی بخاست«.

)حمزه نامه، 1362: 116(
مثال 2: »هر دو روی در عقب کرده، این قدر قّوت کردند تا کمندها چون تار عنکبوت 

گسسته شد. پس کمر یکدیگر را گرفتند.
به کشتــی گرفتــن نهادنـد سـر             گرفتنــد هـر دو دوال کمـــر«.

)قّصۀ حسین کرد، 1397: 243(
3- در هر دو قّصه، از ابیات حکمی و اندرزی استفاده شده است.

گفت:  امیر  نکشتي؟  چرا  زمان  این  تا  جهانگیر،  ای  گفت:  امّیه  »عمر   :1 مثال 
بسیارخواستم، نمي توانستم. 
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سودی نکند یاری هر یار که هست«.  تا در نرسد وعدۀ هر کار که هست 
)حمزه نامه، 1362: 272(

مثال 2: »چون پاسی از شب گذشت، غرق در سالح شبروی گردیده، از درون کاروانسرا 
و راستای کوچه و بازار مي آمد و در فکر و خیال بود.

قضا چون ز گردون فرو ریخت پر                همـه عاقـالن کـور گشتنـد و کـر«.
)قّصۀ حسین کرد، 1397: 272(

4- در این دو اثر، ابیات اخالقی، اجتماعی، تربیتی، انتقادی و... به کار رفته است.
مثال 1: »چنین آورده اند، در قرون ماضیه در ایران زمین به شهر مداین پادشاهی بود 

که او را قباد شهریار گفتندی، شاهی عادل و رعّیت نواز و مخالف شکن بود.
سر گرگ را بست بر پای میش«. چنان دادگر بُد که از داِد خویش 
)حمزه نامه، 1362: 51(

مثال 2: »چند روز امیر، هرمز خزان را با جمله سپاه او مهمان داشت. چنچ هرمز جنگ 
فراموش کرد، مطیع امیرالمؤمنین حمزه شد و شرمنده گشت.

آزادگـــان را غــــالم ســازد«. احسـان همـه خلــق را نـوازد  
)همان: 108-109(

مثال 3: »شب دیگر پهلوان صادق سالح دربر کرده و روی در سر چهار سو نهاده، در 
راه با خود گفت:

قانع چرا شویم به هر کار مختصر؟«. گردن چرا نهیم جفای زمانه را  
)قّصۀ حسین کرد، 1397: 318(

5- در هر دو کتاب، ابیات عاشقانه و غنایی به کار برده شده است.
مثال 1: »و از عقل معلوم کرد که امیر حمزه در دام عشق گرفتار شده. پس امیرالمؤمنین 

حمزه)رض( قدری بنشست و بابرخاست و فرود کوشک رفت و آهسته مي نالید؛
چو صیدم کرده اي، ای ترک چاالک             ببند اکنون شکاری را به فتراک

تو دانی چـارۀ ایـن کار مشکل«.  چون بنـمودی و بربودی ز مـن دل 
)حمزه نامه، 1362: 142(

مثال 2: »شب افتاد، امیر را خواب نبود و زمانی نمي آرامید، در دل گذرانید ای حمزه، 
وگفت: 

مصراع: شب محرم عاشقان است، شبهاش طلب!
باید که در شب طلب کني. حمزه، معشوقه وار آهسته کمند بستد و مقبل حلبی را 

بیدارکرد و از بارگاه برون آمد«. )حمزه نامه، 1362: 143(
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مثال 3: »نظرش بر جمال دختری افتاد که آفتاب در پیش حسن او، نمودی نداشت. 
میرباقر نظرش بر جمال آن نازنین افتاد، في الفور؛

تیری از آن غمزۀ دلدوز جست              بر جگرش آمد و تا پر نشست«.
)قّصۀ حسین کرد، 1397: 57(

مثال 4: » قدبدین دید که یک مرتبه اشک از چشم پیچک روانه شد. قدبدین گفت: 
پهلوان تو را چه شد؟ گفت:

عاشقم عاشم، به یار قسم            به ســر زلــف آن نگــار قســم«.
)قّصه حسین کرد، 1397: 74-75(

6- در هر دو قّصه، از ابیات توصیفی استفاده شده است.
مثال 1، در توصیف شخص: »چون مّدت حمل سپری شد، پسری از او در وجود آمد، 

چون ماه شب چهارده، پسري! چگونه پسري!
گــویی به زمین ستـاره آمـد           یوسـف به جهـان دوبـاره آمـد«.

)حمزه نامه، 162: 462(
مثال 2، در توصیف اشیاء: »سّید سپر را از پشت سرکشیده، بر سر دست گرفته، در 

زیر ابِر سپر پنهان شد.
سپری داشت آن گزیده سوار         آسمــان رنگ و آینــه کــردار
همچــو دور قمر ُمدّور بـود         پر ز یاقوت و لعل و گوهر بود«.

)قّصۀ حسین کرد، 1397: 61-62(
و...(  اشیاء  و  اشخاص، مکان ها  )توصیف  توصیفی  ابیات  از  یادآوري: در هر دو کتاب 
استعاره،  ادبی مانند تشبیه،  آرایه های  از  اثر  این دو  استفاده گردیده است. همچنین در 
کنایه، تمثیل، غلو و اغراق، جناس و... استفاده شده است. در مثال1، ستاره، استعاره از 

نوزاد پسر و در مصراع دوم به حضرت یوسف تملیح و اشاره شده است.
در مثال 2، سپر به آسمان و دور قمر تشبیه شده است که تشبیهاتی ساده اند.

7- هر دو کتاب، ریشۀ مذهبی و اعتقادی دارند و از اسالم و پاي بندی به اسالم، بیشتر 
سخن مي گویند. 

مثال 1: این قّصه ایست معروف و مشهور درعرب و عجم و در کّل بالد اسالم به روایات 
و  ابوطالب  امیرالمؤمنین عباس رضي اهلل عنه،  از  روایت صحیح  به  قّصه  این  اّما  مختلف، 

عباس اودران حضرت رسالت صلي اهلل علیه و سلّم...
محّمد که بُد ُمعلِن کــاف و نون         چو دلتنـگ گشتـی به کـار اندرون
چو عّباس گفتی مرا سر گذشت        که بر حمزه دور فلک چون گذشت
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محّمـد رسـول اسـت نـزد الـه          نمایـد تـــرا ره ســوی بـارگـاه«.
)حمزه نامه، 1362: 42-43(

مثال 2: »و آن دالور راست شده، مي گفت: اجاق اجاِق علی ولی اهلل و به قدر دو ساعت 
در تالش بودند و دالوران درتاریکی تماشای ایشان مي کردند... گفت یا مظهر العجائب یا 

اسداهلل الغالب یا مطلوب کّل طالب یاهزبر الّسالب؛
ای شاه توئی آن که خدا را شیـری         مرحب کش وخندق جه و خیبرگیري

مپسند که بیش از این غالمان تو را        ایـام کنـد ذلیــل هـر بــي پیــــري«. 
                                                               )قّصۀ حسین کرد، 1397: 357-358(

8- از دیگر وجوه تشابه این دو کتاب مي توان به قدمت و پیشینۀ آن ها اشاره کرد که 
سابقۀ آن ها به قبل از اسالم تا ظهور اسالم مي رسد:

امر  بدین  خود  کتاب  و  است  حمزه  شدن  مسلمان  از  پیش  به  مربوط  وقایع   ...«
تصریح مي کند، چنانکه در اواخر داستان )شصت و هشتم( ص 579 آمده: »پس حضرت 
رسالت)ص(، امیر حمزه را در دین خود دعوت کرد... امیرالمؤمنین... پیغامبر را به رسالت 

قبول کردند«. )حمزه نامه، 1362: 12(
- »حسین کرد شبستري، ازگونه داستان های عامیانه است که پیشینه و قالب آن ها 
به روزگاران پیش از اسالم مي رسد ولی تا سدۀ بیستم میالدی تداوم داشته است«. )قّصۀ 

حسین کرد، 1397: 461(
9- نویسندۀ این دو کتاب نامعلوم است و نامی از مؤلف در این دو اثر نیامده است:

»قّصۀ امیرالمؤمنین حمزه... ریشۀ مذهبی دارد. حوادث آن مقارن  ظهور اسالم اتفاق 
افتاده و... درهیچ جای داستان از راوی نامی برده نشده است«. )حمزه نامه، 1362: 19(

»قّصۀ حسین کرد شبستری که در زمان صفویّه نوشته شده... کاماًل محرز است که 
فراهم آورندۀ قّصه، آدمی عامی و نّقالی بي مایه وبي اّطالع بوده است«. )میرصادقي، 1390: 

)54-55
10- قّصه های حمزه نامه و حسین کرد، در عصر صفویّه تحریر و مکتوب شده اند، اگرچه 

پیشینه ای دیرینه دارند. 
- »... قّصۀ حمزه  یکی از متن های داستانی است که ظاهراً در دورۀ صفویّه تألیف شده 

و به استثنای بعضی موارد، اغلب نثری زیبا و فصیح دارد«. )حمزه  نامه، 1362: 15(
نزول  قّصه پردازی  نظر  از  شده،  نوشته  صفویّه  درزمان  که  کرد  حسین  قّصۀ  »در   -
ابتدایی ساختی و پرداختی  فاحشی دیده مي شود... قّصه، هم دچار نقص و سستي های 
است و هم از نظر معنا و مضمون و تنّوع وقایع کم مایه و حقیر است. نثرش سست و فقیرانه 
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است«. )میرصادقي، 1390:54(
نّقالی و شفاهی در میدان ها،  11- کتاب های حمزه نامه و حسین کرد قباًل به شیوۀ 

قهوه خانه ها، معابر و ... اجرا مي شدند.
- »داستان هایی که در اماکن عمومی و قهوه خانه از روی آن ها نقل گفته مي شد... قّصۀ 
جهان گشایي های حمزه وخاصه آخرین تحریر آن که به رموز حمزه موسوم است، روزگاری 
رایج ترین ومعروف ترین قّصه ها برای نّقاالن بود، زیرا جنبۀ دینی داشت و با سیاست های 

شاهان صفوی سازگاری مي نمود...«. )محجوب، 1393: 129-130(
- »قهرمان اصلی برخی از قّصه های نّقاالن شخصیتی تاریخی است و همین امر این نوع 
قّصه ها رابه گونه ای به تاریخ پیوند مي دهد...قّصۀ حسین کرد شبستری یکی از این گونه 
قّصه ها است که واقعیت های تاریخی بیش از همۀ قّصه های نّقاالن است،اّما نباید فراموش 
کردکه این کتاب درواقع قّصه است وکتاب تاریخی نیست«.)قّصۀ حسین کرد،1397: 15(

12- نثر هر دو کتاب ساده و عامیانه است، بجز در بعضی قسمت های حمزه نامه که نثر 
متکلف به چشم مي خورد.

- »نثر کتاب ناهماهنگ است، اّما بیشتر صبغۀ سبک قدیم دارد و در آن لغات اصیل 
فارسی فراوان دیده مي شود. نثری است مرسل با جمالت کوتاه و روان و ساده از صنایع 
لفظی بجز در برخی موارد نادر که... نثر اندکی به تکلّف مي گراید«. )حمزه نامه، 1362: 23(

- »داستان حسین کرد ساده و از بسیاری جنبه ها سر راست و آشکار است«. )قصۀ 
حسین کرد، 1397: 443(

13- از دیگر شباهت ها و فواید این دو قّصه به ویژه)رموز حمزه( می توان به:» آموزش و 
تجربۀ کلی برای حکومت ها درباب لشکرکشی و جنگ کردن با دشمنان و مدارا کردن و...« 
اشاره کرد.)ذکاوتی قراگزلو،77:1387( ایرانیان در دالوری و طرح ریزی وترسیم آرایش های 

جنگی و پاسداری از ایران زمین نمونه و مثال زدنی هستند.
ب- وجوه افتراق و تفاوت های این دو کتاب:

1- قِصۀ حمزه نامه، در مقدمۀ کتاب ابیات مدحی و تأییدی دارد، اّما درقّصۀ حسین 
کرد، در مقدمۀ کتاب بیتی نیامده است.

در  اطناب  و  تکرار  اّما  شده اند،  تکرار  بار  چند  ابیات  از  بعضی  کتاب،  دو  هر  در   -2
حمزه نامه خیلی بیشتر است. 

و  تاریخی  مطالب  بیشتر  اّما  ندارند،  زمانی  تناسب  حمزه نامه  در  مطالب  بیشتر   -3
جغرافیایی در حسین کرد تناسب دارند و به حقیقت نزدیک ترند.

4- در دو کتاب غلط های امالیی وجود دارد، ولی در حمزه نامه غلط های امالیی خیلی 
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بیشتر است.
در قّصۀ رموز حمزه، نقش اصلی را حضرت حمزه )ع( بر عهده دارد، در حالی که در 
قّصۀ حسین کرد، یکی از پهلوانان که با رستم زال همانند شده است و به حکومت صفوی 
وفادار است، نقش و وظیفه اصلی را بازی مي کند. این فرد، حسین کرد یا حسین ُگرد است 
و حضور او در تمام صحنه های قّصه پررنگ است و از حکومت شیعی صفویّه طرفداری و 
حمایت مي کند، همانطور که حضرت حمزه)ع( در نقاط گوناگون مردم را به دین اسالم 

دعوت مي کرد.

3- نتیجه گیري
دو قّصۀ عامیانۀ حمزه نامه و حسین کرد، جنبۀ اعتقادی و حماسی دارند. این دو اثر، 
بسیاری از رسوم و سنن، اعتقادات، باورها، عقاید و مسائل اجتماعي، تربیتی و اخالقی را 
نشان مي دهند، لذا الزم است، در این گونه آثار عامه، تحقیق و تفحص بیشتری صورت 
گیرد. آثار ملّی و معنوي، باستاني، ادبی و هنری هر کشوری پشتوانه و مرده ریگی برای 
انواع ادبی باید بیشتر مورد ارزیابی و جستجو و کنکاش قرار  نسل های آینده است. این 
گیرند تا به ماهیت و رموز زندگی پشینیان پی ببریم. در این مقاله ابیات دو کتاب مذکور 
با هم مقایسه گردید و تشابه و تفاوت های آن ها بیان گردید. الزم است که بدانیم، آثار این 
چنینی را باید از زاویه و دید قّصه نگاه کرد نه از دریچۀ کتاب تاریخی و دقیق. در این متون 
عامه و مردمی که نوعی حماسه هستند، قّصه گو و داستان پرداز ابیاتی استشهادی را برای 
تلفیق، ترکیب و تأیید گفته های خویش آورده است تا بر زیبایی و جذابیت داستان بیفزاید.

ابیات استشهادی این دو کتاب، از نظر موضوع و کارکرد، بررسی و مقایسه گردید. در 
این دو کتب از شعر شاعران بزرگی همچون فردوسي، نظامي، مولوي، سعدی و ... استفاده 
گردیده است که نشان از حماسي، اخالقي، حکمی و اندرزی بودن این متون است. در 
مقدمۀ حمزه نامه 13 بیت به کار رفته که از نظر موضوعی مدحی و از نظر کارکرد تأییدی 
هستند. متن حمزه دارای 107 بیت است که اشعار توصیفی با 43/93درصد اّول، اشعار 
حماسی با 20/56 درصد دوم و ابیات اجتماعي، اخالقی و همچنین اندرزی هر کدام با 
12/15درصد مشترکاً سوم هستند. اّما در قّصۀ حسین کرد، در مقدمه بیتی نیامده، ولی 
متن قّصۀ دارای 40 بیت است که مانند حمزه نامه تعدادی از ابیات تکراری هستند. در 
ابیات  و  با 22/5درصد دوم  ابیات حماسی  اّول،  با 45درصد  توصیفی  ابیات  حسین کرد 
عاشقانه با 17/5درصد در جایگاه سوم قرار دارند. در مقایسۀ ابیات این دو اثر، شباهت ها و 
تفاوت  بیان شد. از لحاظ کارکرد نیز، ابیات هر دو قّصه، بر اساس ابیات تأییدي، تأکیدي، 



89 /

تکمیلی و توصیفی با جدول، آمار و درصد در این مقاله ارائه گردیده است. داستان های 
نظر  به  نتیجه  را در خود جای داده اند، در  از علوم و رسوم مختلف  عامیانه، گنجینه ای 
ادبي، تحقیقات جامعی  نوع  این  بیشتر در  باید  ادبیات  و دانشجویان  ادب  اهل  مي رسد، 

انجام دهند تا رموز جدیدی را بازگشایی کنند.
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