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چکیده
شمندي نامه، اطالعات ارزآفریني نوشداستان عامیانه

از اوضاع فرهنگی و اجتماعی عصر قاجار در اختیار 
دهد. نظام اداري مانند والیت دادن خواننده قرار می

هایی همچون شاه به شاهزادگان دختر و پسر، آیین
هاي هاي مختلف، آیینآذین بستن شهر به مناسبت

اعتقادي مانند اذان و اقامه خواندن در گوش نوزاد، 
دیر، توکل، شکرگزاري، توسل به اعتقاد به جبر و تق

ائمه و ... آداب اجتماعی مانند سپردن طفل به دایه، 
پوشیدن لباس سیاه براي عزاداري و ... در این داستان 

اي تلفیق گونهالگویی بههاي اساطیري و کهنمایهبا بن
شود که براي مخاطب درك دیو و سحر و جادو و می

ر کنار اعتقادات اعتقاد به طلسم و باز کردن آن، د
شود. روش ما اسالمی، مضحک و تمسخرآمیز نمی

توصیفی و استفاده از کتابخانه بوده است.-تحلیلی
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Abstract
Nooshafarin-nameh folk story gives the
reader , valuable information about
cultural and social conditions of Qajar
era. Administrative system like that the
King gives the governorship to the
prince boy and princess Some customs
like decorating the city for different
occasions . Some beliefs like reading
Azan and Iqame in new born's ear ,
believe in determinism and fate ,
reliance , thanksgiving , appealing to
Imams and etc.Social etiquettes like
entrusting the baby to the nanny ,
wearing black clothes for mourning and
etc. . In this story , mythological theme
and archetyping compiled in a way that
understanding fiend and black magic
and believing in charm won't be
derisive beside Islamic beliefs .Our
method was analytical-descriptive and
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مقدمه
هاي غیررسمی زندگی عامه، بازتاب جنبهفرهنگ

عنوان مظاهر فکري و رفتاري جامعه است اجتماعی به
ي تاریخی و آبا و اجدادي دارد. درواقع شینهکه پی
ي هر ملت و قومی، نظام فرهنگی و هاي عامیانهقصه
دهد. یونگ هاي اجتماعی آن قوم را نشان میکنش

معتقد است که نظام باورها و نوع نگرش نیاکان یک 
هاي اجتماعی افراد آن قوم بر رفتارها، باورها و کنش
). 42: 1377رد (شاملو، قوم و ملت، تأثیر مستقیمی دا

ي منثوري است که در نامه، داستان عامیانهآفریننوش
ي عشق جهانگیرشاه، پادشاه چین و زمان قاجار درباره

آفرین گوهرتاج هاي وي در راه وصال نوشدالوري
شده است. این داستان اطالعاتی ارزشمند از نوشته

اوضاع فرهنگی و اجتماعی عصر قاجار در اختیار 
دهد. نظام اداري مانند والیت دادن اننده قرار میخو

هایی همچون سالگی، آیینشاه به شاهزادگان در هجده
هاي هاي مختلف، آیینآذین بستن شهر به مناسبت

اعتقادي مانند اذان و اقامه خواندن در گوش نوزاد، 
اعتقاد به جبر و تقدیر، توکل، شکرگزاري، توسل به 

ی مانند سپردن طفل به دایه، ائمه و ... آداب اجتماع
پوشیدن لباس سیاه براي عزاداري و... در این داستان 

اي تلفیق گونهالگویی بههاي اساطیري و کهنمایهبا بن
شود که براي مخاطب درك دیو و سحر و جادو می

- در کنار اعتقادات اسالمی مضحک و تمسخرآمیز نمی

دیگر اگر نگوییم مخاطب اینعبارتیشود؛ به
توانیم کند؛ اما میناهمخوانی و ناهمگونی را باور می

آمیختگی جزییات واقعی زندگی ادعا کنیم که درهم
انسانی با خرافه و اسطوره، حقیقت و رؤیا را با تسامح 

باره معتقد است: در پذیرد. نورثراپ فراي دراینمی

- آمیخته میها، خواب و رؤیا درهمنامهجهان هوس

هاي عامیانه، جریان وایت قصهشود. در جریان ر
گیرد و زندگی عادي یا در سطح رؤیا و آرزو باال می

).78: 1384شود (فراي، یا اینکه تبدیل به کابوس می
ي شکوفایی انواع نثر ي قاجار، دورهدوره

اي و رسمی و غیررسمی است. رشد نثر محاوره
عامیانه در کنار فراوانی انواع نثر رسمی، بسیار 

یک از ادوار ادبی هیچ«و درخور تأمل است. چشمگیر
قدر پرمحصول و برومند نبوده ایران از حیث نثر، این

و تا این درجه از جهت مضمون و مطلب تنوع نداشته 
هاي ادبیات ایران ها بهترین نمونهو در بسیاري از رشته

: 1326(خانلري، » در این دوره به وجود آمده است
- ي این دوره، اغلب با لفظ). نثر رسمی و دربار131

پردازي و آرایش متن همراه است. آثار این دوره به 
ي فرهنگی و ذوق ادبی نویسندگانی که درد پشتوانه
- خوبی درك میي قاجار را بهماندهي عقبجامعه

توان گفت تفکر کردند، متکی است. درواقع، می
انتقادي این اندیشمندان از جامعه، یکی از دالیل 

ي نثر بوده گسترش و ایجاد تنوع در حوزهي عمده
است.

عنوان منبع مواد هاي عامیانه، بهنثر غیررسمی قصه
هاي روانی، اعتقادي، خام مطالعات، بسیاري از مؤلفه

عقالنی، اقتصادي، سیاسی و... را در دسترس 
شناسی، دینی، هاي مختلف روانپژوهشگران حوزه

توان دید که خوبی میهدهد؛ مثالً بفلسفی و ... قرار می
ي مردم، سوادي عامهي قاجار به دلیل بیدر دوره

هاي گرایش جدي به خرافات و اوهام که یکی از مؤلفه
: 1380عامه است، وجود دارد (شمیم، اساسی فرهنگ

طورکلی، هدف از نگارش و بیان )؛ اما به380-381
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ي سرگرمی، انبساط هاي عامیانه را عمومًا وسیلهقصه
- اطر، تقویت نیروي تخیل، تعلیم و آموزش انسانخ

).58: 1366اند (میرصادقی، دوستی دانسته
نامه در آفریني خطی از نوشچند نسخه

ي خطی فهرست نسخ خطی موجود است. نسخه
) به 4/43ي ملی پاریس (فهرست، بلوشه کتابخانه

و روایت منظومی از این قصه به زبان 1126ي شماره
ي میرزا شفیع کلیا وجود دارد که سرودهکردي گورانی

) 14: 1387از شاعران کرمانشاهی است (بهرامی، 
آفرین نوش-ق1279نامه چاپ آفرینکتاب نوش

-ق1323آفرین نامه گوهرتاج نوش-1284گوهرتاج 
آفرین گوهرتاج ي نوشو آخرین چاپ آن با نام قصه

می در ي عاشقان قدیبه همراه شیرویه نامدار دو قصه
ي منتشر شد. ایرج بهرامی در کتاب قصه1387سال 

عاشقان قدیمی این داستان را بیان کرده است (تهران، 
هاي اجتماعی در ).این جستار در پی تبیین جنبه1387
نامه است. متأسفانه باوجود ظرفیت آفریني نوشقصه

نسبتاً خوبی که این قصه یا رمانس براي تحقیق در 
- ف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانهاي مختلزمینه

شناسی، ادبی و ... دارد؛ اما بسیار کم مورد توجه 
پژوهشگران قرارگرفته است. در این زمینه، تنها 

شناسی ي قصهپژوهشی که صورت گرفته است، مقاله
آفرین نامه است که توسط حسن ذوالفقاري، نوش

ي شده و در مجلهبهادر باقري و صدیقه مهرانفر نوشته
به چاپ رسیده است. 1390جستارهاي ادبی سال 

تازگی پژوهش حاضر از این حیث است که تاکنون 
هاي اجتماعی ي جنبهي مستقلی دربارههیچ مقاله

نشده است.نامه نوشتهآفریننوش
نامهآفرینخالصه داستان نوش

پادشاه والیت دمشق در سنین پیري از خداوند طلب 
عابد فیاض با دادن دو دانه کند. به سفارشفرزند می

شود که گندم و خوردن پادشاه، اوصاحب دختري می
سالگی براي نهند. در چهاردهآفرین مینامش را نوش

آید. از بین آفرین چندین خواستگار شاهزاده مینوش
تواند شاهزادگان، تنها شاهزاده ابراهیم است که می

عاشقه کند؛ شبانه خود را به قصر دختر برساند و با او م
رود ي نوش میآفرین به چشمهاما یک روز که نوش

هاي علقمه و دیلم و ضیغم که غسل کند، سه دیو به نام
کنند. عابد ربایند و در کاخ سلیمان زندانی میاو را می

گوید کسی که بتواند درج را فیاض به شاهزادگان می
از گردن طوطی درآورد شاهزاده را نجات خواهد داد. 

آورد و براي نجات زاده ابراهیم درج را درمیشاه
ازآنکه اسم شود. شاهزاده پسآفرین راهی مینوش

گیرد به همراه خان محمد و اعظم را از فیاض می
- رود. نوشسوي کاخ سلیمان میحمید و امیرسلیم به

آفرین در طلسم زنگوله با میمونه خاتون که پري است 
م را به طلسم زنگوله شود. رخ، شاهزاده ابراهیآشنا می

برد و شاهزاده، پس از نبرد سختی با دیو، اژدها، می
- آفرین میپتیاره و طلسمات دیگر، خود را به نوش

دهد. شاهزاده با پدر رساند و آن دو دختر را نجات می
آفرین، گذارد که پس از عقد نوشمیمونه قرار می

اه میمونه خاتون را هم عقد کند. ماه زرافشان، دختر ش
شود. شاهزاده ابراهیم انطاکیه نیز عاشق خان محمد می

شود و به کمک او در گیر میعاشق خورشید عالم
شود. جنگ علیه کیانوش، پسرعمویش پیروز می

گردد، شاه آفرین بازمیازآنکه شاهزاده با نوشپس
آورد. عادل شاه به آفرین را به عقد شاهزاده درمینوش

ان محمد را بر کرسی وزارت پذیرد. خگرمی او را می
آورد. نشاند ماه زرافشان را به عقد او درمیمی
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کند و چندي جهانسوز را براي حمید خواستگاري می
گیر و میمونه خاتون را به عقد بعد، خورشید عالم

آورند.شاهزاده درمی
تر بیان شد، این داستان را بر اساس بر اساس آنچه پیش

ورسوم آداب-2اده العامور خارق-1سه گروه 
کنیم و ها تقسیم میالمثلضرب-3اجتماعی، سیاسی 

پردازیم.سپس به بررسی هرکدام می
العاده؛اتفاقات غیبی و غیرطبیعیبخش اول: امور خارق

همان کارکرد کهنش «: طوطی به سخن درآمدن طوطی
: 1379(ثمینی، » آوردرا به مثابۀ نماد جان به یاد می

ي رسد که در این داستان نیز نماینده). به نظر می203
پس «شود جان قهرمان است که با ذکر خدا بیدار می

طوطی به امر الهی به نطق آمد و به زبان فصیح گفت: 
و حمد خدا و نعت رسول "اهللا الرحمن الرحیم بسم"

).2290(همان: ...» و حیدر کرار را بیان فرمود 
که : هنگامیربوده شدن توسط دستی از غیب

کند که به ي نوش غسل میآفرین در چشمهنوش
ناگاه به امر الهی دستی «خدمت عابد فیاض برود 

نمودار گردید. آن گیسوان عنبرین را گرفت و از روي 
بار دیگر نیز ). یک2286(همان: » سنگ بلند شد

چال است و شاهزاده براي آفرین در سیاهکه نوشوقتی
شود و دختر نمایان میرود ناگهان دستی نجات او می

).2303رباید (همان: چال میرا از لب سیاه
ي بار دیگر نیز دستی از غیب در میانهیک

خان «گردد جنگ ملک بهمن و خان محمد پدیدار می
محمد در گیرودار بود که ناگاه دستی از هوا پیدا شد 

ي زین محمد را گرفت که از خانهو گریبان خان
ه هر دو دست به اسب چسبید. محمد بدربابید. خان

صدایی شنید [ه شد] که به سر عزیز شاهزاده قسم که 

دست از من بدارید و بروید شاهزاده را بیاورید تا ببیند 
که بر سر شاه حلب چه آوردم... این نازنین دیوان آمده 

). 2318(همان: » بودند که مرا به خدمت شاهزاده برند
ه ابراهیم نیز دستی از در نبرد شاهزاده الیاس و شاهزاد

ناگاه دستی از غیب «رباید غیب شاهزاده ابراهیم را می
نمودار گردید و گریبان شاهزاده را گرفت و بلند 
گردید... خان محمد نعره برآورد و گفت: اي شاهزاده 
الیاس، آماده باش که اینک سپاه دیو و پري و جن 

» ي سرت خواهند کردخواهند رسید و خاك در کاسه
) این دست غیب درواقع، پرورش جادو 2321همان: (

دیو و مادر خود، است که به انتقام خون برادرها سه نره
آرایش جادو آمده است.

- که می: لوحی که شاهزاده ابراهیم هنگامیلوح یا درج

آفرین را از طلسم زنگوله نجات دهد، خواهد نوش
ام حل هر کدبیند و راهاتفاقات و حوادث را در آن می

شاهزاده بدان «از حوادث نیز در آن نوشته شده است 
اي فرزند، دانسته "لوح نظر کرد. دید که نوشته است: 

و آگاه باش که کار را تمام کردي. حاال باید که تیر و 
ي تیر کمان را برداري و این عجوزه را به یک چوبه

کارسازي نمایی که کار به مدعاي تو خواهد شد و اگر 
د، واي بر تو که در این طلسم خواهی تیرت خطا کن

).2302(همان: » "ماند 
که شاهزاده ابراهیم بار دیگر نیز هنگامییک

ي جادو طلسم گیر توسط ضریرهو خورشید عالم
دهد اند، عابد فیاض لوحی به میمونه خاتون میشده

میمونه «که به خان محمد بدهد براي نجات آن دو 
» ت و دست او را بوسیدخاتون لوح را فیاض عابد گرف

) در این لوح دستورالعمل هم نوشته 2364(همان: 
هر کس که به طلسم ظلمانی رسد، باید داخل «شده 
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نشود تا شیر سفیدمویی، دو طوق در گردن و طوق 
وپا کرده، نمودار گردد. برخیزد شیر خلخال در دست

را گرفته، سوار شود. نترسد؛ داخل طلسم شود و از 
که شیر به سخن درآید و زیر نیاید تا آنپشت شیر به 

ایستاده شود. آن زمان، فرود آید و باز لوح را نگاه 
)2364(همان: » نماید تا چه شود

هاي فراواقعیموجودات فراواقعی و مکان
هاي ها یا داستانعناصر ماورایی و فراواقعی در رمانس

العادهکاربرد عناصر خارق«عامیانه بسامد باالیی دارد 
و فراطبیعی در رمانس است که گاهی نشانۀ شاخص 

)؛ مانند دیوها. 15: 1379(بیر، » شودرمانس پنداشته می
ترین آفرینش اهریمنی در اساطیر ایران دیو برجسته

هاي است که از متون اوستایی و سانسکریت به قصه
در فارسی میانه و Dewي دیو عامیانه راه یافت. واژه

و معادل آن در daevaتاو اوسdaivaباستان 
کاررفته است (موالیی، سانسکریت به معنی خدا به

). دیوان در اصل، به خدایان آریایی پیش 253: 1388
- شد که بعدها به خدایان گمراهاز زرتشت گفته می

کننده تغییر معنی دادند؛ اما دیگر اقوام هندواروپایی، 
اند همچنان دیو را در معناي اصلی خود به کار گرفته

).150: 1381وشی، (فره
آفرین را دستی از غیب با : وقتی نوشدیوها

بیند برد و دختر خود را در قصري بر دریا میخود می
دیو نمودار شدند و داخل قصر ناگاه در برابر سه نره«

)، 2288: 3/1393(ذوالفقاري و حیدري، » گردیدند
ا بدان و آگاه باش که م«گوید: آفرین میدیو به نوش

گویند و یکی را دیلم سه برادریم. یکی را ضیغم می
). دیوها 2288(همان: » نامند و مرا علقمه نام استمی

ها هستند. گروهی از اجنه تحت گاهی در اختیار انسان

- نفوذ ارباب خود هستند و بنا به ذات ارباب خود می

)؛ مثًال 158: 1379توانند خوب یا بد باشند (ثمینی، 
ان، پدر میمونه خاتون لشکري از دیو و شاه عبدالرحم

پري و جن دارد که در اختیار او هستندو به فرمان او 
روز دیگر چند دیو را «کنند. عبدالرحمان عمل می

فرمود که تخت را برداشته، متوجه دریاي محیط شدند 
و میمونه خاتون بر تخت دیگر قرارگرفته و روانه 

تختی آوردند. شاه فرمود تا «)، 2304(همان: » شدند
دیوان تخت را شاهزاده و یاران را نشانیدند و نره

)، 2306(همان: » ي گلستان ارم گردیدندبرداشته، روانه
فرهنگ دیو یکی از دیوهاي در خدمت و مورد اعتماد 

شاه «شاه عبدالرحمان و میمونه خاتون است 
عبدالرحمان فرمود فرهنگ دیو را حاضر کردند؛ به 

» حمد و حمید روانه نمودندجهت تحقیق خان م
شاهزاده فرهنگ دیو را گفت که برو «)، 2315(همان: 

ي گلستان و میمونه خاتون را بیاور. فرهنگ دیو روانه
گردید. میمونه خاتون را با جمعی از پریان به خدمت 

)2353(همان: » شاهزاده حاضر نمود
ها نمایانگر هویت : پري در داستانپري

حضور این موجودات فراطبیعی «ایرانی داستان است.
ها و تواند برخی قصههایی است که مییکی از نشانه

شان پیوند شب را به هویت ایرانیحکایات هزارویک
که در آفرین هنگامی). نوش57: 1379(ثمینی، » زند
ناگاه چشمش بر «شود چال مادر ضیغم اسیر میسیاه

که زنجیر رخسار بودجبینی افتاد که فرشتهنازنین ماه
» باشدهاي او گذاشته و در حبس میگرانی بر بال

). این پري که بال دارد، نامش میمونه 2300(همان: 
خاتون است دختر شاه عبدالرحمان، پادشاه ارم. 

روزي به عزم «گوید: آفرین میمیمونه خاتون به نوش
ي گشتم که ناگاه علقمهي خود در هوا میسیر با دایه
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) پدر میمونه خاتون، 2300(همان: » دیو نمودار شد
من «)، 2300لشکري از دیو و پري و جن دارد (همان: 

دو بار با پانصد هزار دیو و پري و جن آمدم که تو را 
که ) هنگامی2304-2303(همان: » نجات دهم...

رباید، شاه چال میآفرین را دوباره دستی در سیاهنوش
د تا دیوان و فرمو«عبدالرحمان، پدر میمونه خاتون 

) بعدها در 2303(همان: » پریان از باغ بیرون آمدند
ي شود که شاهزاده ابراهیم شیفتهداستان مشخص می

شود. پریان از موجودات فراواقعی هستند این پري می
که بال دارند و عمومًا قهرمان داستان با دیدن یکی از 

هاي شود و به خاطر یافتنش دشواريها عاشق میآن
).155: 1379گذارد (ثمینی، ري را پشت سر میبسیا

: شاهزاده در طلسم زنگوله با دیوها و اژدها
ها را شود و یکی پس از دیگري آنرو میاژدها روبه
اژدهایی به نظر درآورد که آتش از «کند هالك می

ریخت.آن اژدها رو نمود به شاهزاده و دهانش می
دمید و یخواند و بر خود مشاهزاده اسم اعظم می

شمشیر از میان برکشید. چنان به گردن اژدها زد که 
سرش از ملک بدن جدا شد؛ چون کوه بر زمین افتاد. 

که روز تاریک گردیده، گردوغبار بسیار پدید آمد چنان
آفتاب پنهان شد و خوفی عظیم بر شاهزاده روي نمود 

(همان: » که بعد از ساعتی، گردوغبار ناپدید شدتا آن
شاهزاده به هر گوشه «ر همان طلسم زنگوله ) د2302

(همان: » دیدکرد، جانورهاي عجیب مینظر می
2302.(

ي گویا ناگهان : در جزیرهحیوانی عجیب
سرش «بیند که شاهزاده ابراهیم حیوانی عجیب می

» مثال گاو، پایش مانند فیل، گردن و دست مانندشتر
)2292(همان: 

گویا، ي : در جزیرهدو مرغ عجیب گویا
توانند حرف بیند که میشاهزاده دو مرغ عجیب می

شاهزاده پاي «ها شبیه انسان است بزنند و هوش آن
درختی که برگ قرمز داشت و شاخ او سبز بود و 

ي آن سیاه، خوابیده بود؛اما هنوز به خواب نرفته میوه
کرد. شاهزاده دید مرغ بود و نظر بر آن درخت می

بر شاخ آن درخت نشستند سبزي و قرمزي آمدند و 
- کند و میو آن مرغ قرمز پوست آن درخت را می

- ي آن را نمیخورد. آن مرغ سبز پرسید که چرا میوه

خوري؟ در جواب گفت: اي برادر، رسمی دارد که تو 
دانی. آن مرغ گفت: مرا آگاه کن. گفت: آن را نمی

دانسته و آگاه باش که این درخت را عوسج نام است. 
اي بر او کار نکند رگش را بخورد، هیچ حربههر که ب

و هر که پوستش را بخورد، به دام گرفتار نشود و هر 
که شاخش را با خود نگاه دارد، حشرات از وي 

اش را بخورد، به مراد نرسد و بگریزند و هر که میوه
اش را بسوزاند، بر هر جراحتی بمالد، به هر که میوه

(همان: » ی نماندشود. چنانچه هیچ از جراحت باق
2292.(

: نیز در اواسط داستان مرغی عجیب به نام رخ
اي رخ براي نخستین شود. مرغ افسانهوارد صحنه می

شود. جهانگرد معروف شب دیده میبار در هزارویک
کند اي سندباد بحري آن را توصیف میافسانه

الجثه هم در ). این مرغ عظیم253: 1387(محجوب، 
اب وجود دارد و هم به سیمرغ ایرانی فرهنگ مردم اعر

شباهت دارد. رابرت ایروین معتقد است که این تصور 
زیاد از تصویرهاي گروداي هندي که نیمی احتمالبه

نگاري هندي مرغ الشخور و نیمی انسان و در شمایل
ویشنو را به چنگال گرفته، گرفته شده است. این پرنده 
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که نام دارد و اي استدر فرهنگ مردم ترکی، پرنده
). در مورد رخ در 240: 1383جسم ندارد (ایروین، 

ي او پنجاه گام سندباد نامه گفته شده که دور بیضه
). البته با این 257: 1387بوده است (محجوب، 

هایی که براي این پرنده بیان شده است، احتماًال ویژگی
ي تخیالت مالحان و جهانگردان است.بازمانده

اي این داستان، این مرغ افسانههرحال در به
ناگاه «آید در مواقع خطر به کمک شاهزاده ابراهیم می

دیدند یک مرغ سفید بسیار بزرگ، مانند فیل، افتاده و 
کند. چون آن مرغ رود و ناله میخون از اندامش می

اید شاهزاده را دید، آواز داد که اي آدمیزاد، چه کرده
ید؟ شاهزاده حیران آن اکه به این مکان گرفتار شده

) این مرغ در کنار دریاي محیط 2294(همان: » مرغ بود
که شاهزاده دچار ). هنگامی2294آشیانه دارد (همان: 

شود دهد و او حاضر میشود، او را آواز میمشکل می
) به همراه داشتن پر مرغی بزرگ در 2300(همان: 

آورد. یایران باستان براي مرد توانایی و فر به همراه م
پري از مرغ «گوید ) می14در بهرام یشت (یشت 

وارغن بزرگ شهپر بجوي و آن را بر تن خود بپسا... 
کسی که استخوانی یا پري از این مرغ دلیر با خود 
داشته باشد، هیچ مرد توانایی او را از جاي به در نتواند 

کس پناه برد و نتواند کشت، آن پر مرغکان مرغ بدآن
) رخ نیز گاهی با آتش زدن 36-34، 14ت (یش» دهد...

هر وقت تو را مشکلی افتاد، پر «شود پر او حاضر می
(همان: » مرا در آتش گذار. در ساعت من حاضر گردم

آنگاه رخ چند پر از بال خود کشید و به «)، 2301
)، 2308(همان: » شاهزاده داد و یاران را وداع کرد

خان محمد پر حمید گفت: پر رخ را در آتش انداز. «
رخ را از بازوي شاهزاده بیرون آورده، در آتش 
انداختند. چون پر را در آتش انداختند، رخ در ساعت 

- ) هنگامی هم که خان2310(همان: » حاضر گردید

ي جادو محمد را به طلسم ظلمانی براي کشتن ضریره
چون طلسم را شکستی، پر «خواهد که برد از او میمی

(همان: » شومه من حاضر میمرا در آتش گذار ک
آفرین ) بچگان این مرغ سخنگو نیز با نوش2364

بچگان رخ «گویند و احساسات انسانی دارند سخن می
نعره برآوردند و گفتند: این آتش به جهت ما و شما 

ترسیم که است. ما از سوختن پروا نداریم. از این می
اگر خبر سوختن تو به شاهزاده برسد، خود را هالك 

» خواهد کرد و از فراق تو جان به باد خواهد داد
)2304(همان: 

یکی از ي گویاهاي عجیب: جزیرهمکان
اشجار و انهار «هاي عجیب این داستان است که جزیره

هاي باحالوت دارد؛ اما جانوري چند دارد بسیار و گیاه
العین دهند و به طرفهکه اگر آدمیزاد را ببینند، امان نمی

).2292(همان: » برندرومیآدم را ف
آفرین را : ضیغم وقتی نوشطلسم زنگوله

برد و او را به دست دزدد، او را به طلسم زنگوله میمی
) طلسم 2299سپارد (همان: مادرش، آرایش جادو می

زنگوله مکانی عجیب است که هر کس به آن داخل 
آواز عجایب و غرایب بشنود. باید که خوف «شود 

هیچ طرف نگردد تا خود را برابر آن نکند و متوجه 
عمارت رساند و سنگ سیاه در آن عمارت بیند. در 
باالي آن سنگ رود و دو دام به هم خواهد رسید. قصد 

که شاهزاده وقتی). در پایآن2301(همان: » او کنند...
بیند شکند میابراهیم، طلسم را در طلسم زنگوله می

» یگر ریختهگنج و گوهر بسیاري بر روي یکد«که 
)2303و 2302(همان: 

: که امیراالمراي کوه قاف آن را طلسم زرین
کند. به شاهزاده ابراهیم و خان محمد معرفی می
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صلصال دیو نام یکی از غالمان امیراالمرا است که 
- نورالعین، دختر عم امیراالمرا را که نامزد اوست می

کند. دزدد و در طلسم زرین حضرت سلیمان پنهان می
قدر هزار دیو فهمد بهوقتی امیراالمرا ماجرا را می

برد. در آنجا دارد و با خود به طلسم زرین میبرمی
فرستد و ماجراي صلصال را به خبر به اکران دیو می

- گوید و اکران دیو نیز صلصال را به زنجیر میاو می

فرستد. سوي امیراالمرا میکشد و همراه نورالعین به
)2369(همان: 

ي جزیرهخوارها:ي کالیکوتو آدمیرهجز
هاي عجیبی بود که شاهزاده و زنگیان، یکی از جزیره

متوجه "شاهزاده گفت: «رو شدند یارانش با آن روبه
باشید که سپاه شیاطین درگذرند. مبادا به ما ضرري 

- خواندند که ناگاه شمع و مشعلو عزایم می"رسانند.

یاران بر جماعتی ها نزدیک گردیدند. چشم شاهزاده و
هاي آسیا را سوراخ افتاد که قدشان مانند چنار، سنگ

کرده، مانند طوق در گردن کرده، هر کدام درخت 
هاي عظیمی بر دوش گرفته و آن روشنی از چشم

خوار هستند ). این زنگیان آدم2293(همان: » ایشان بود
کار ایشان آدمی کشتن و آدمی خوردن است و شما «

همین مهلت داده که عمارت را تمام کنید را از براي 
). در طلسم 2294(همان: » و بعد، شما را بخورد

قرب «شود و ظلمانی خان محمد به عمارتی وارد می
صد هزار کس از دیو و مار و اژدها بر او حمله آوردند 

- ریختند و از هر طرف، حمله میو آتش از دهان می

).2365(همان: » آوردند
و رسوم اجتماعیبخش دوم: عادات

ویژگی زنان و جایگاه اجتماعی آنان: 
مایه جنگاوري زنان ریشه در اساطیر دارد. براي بن

در -1) سه دلیل وجود دارد. (Heroinقهرمان زن 
ي کشاورزي بشر و عصر مادرساالري زنان مرحله

بانوان اساطیري متأثر از بغ-2یابند. جایگاه قدسی می
ردساالري در برخی جوامع اعتراض به م-3جنگجو. 
آفرین و دیگر زنان این ). نوش11: 1387(آیدنلو، 

داستان، نقش زنده و پویا، اثرگذار دارند، اینان 
قدم در عشق، فداکار جنگجو، پرستار، آبرومند، ثابت

ي حجاب نیستند و در کنار و ... هستند. در پس پرده
جویی و عشرتطلبی نیز دالوري، اهل طنازي و کام

ستند. برعکس زنان در آثار غنائی که عمومًا منفعل، ه
خواستنی و تزیینی هستند.

عنوان زنی اولین زنی که در این داستان به
کند، تأثیرگذار و شجاع خود را به خواننده معرفی می

- سوز، دختر اسکندر شاه است. این زن نجاتجهان

ي حمید فالح از زندان اسکندر شاه است. دهنده
د، پاسبانی چند موکل من کردند که مرا چون شب ش«

کشیک بکشدتا روز شود و مرا تیرباران کنند. چون 
پوشی پیدا شد، نقاب بر روي خود شب شد، ناگاه سیاه

کشیده، نعره برکشید و تیغ از میان برکشیده، بر 
العین دو تن را سر پاسبانان حمله کرد و به یک طرفه

پوش ند. سیاهاز بدن جدا کرده و باقی دیگر گریخت
ي من برید و مرا ها را از دم سینهپیش آمد و ریسمان

: 3/1393(ذوالفقاري و حیدري، » مرخص نمود
2266.(

- لوفلر دالشو معتقد است که حضور شاهزاده خانم

ها به سبک زنان زیباي ایرانی که در آزادي کامل به 
شب محسوس است. این برند در هزارویکسر می
انی هر طور که بخواهند بر ناوگان و هاي ایرشاهزاده

رانند. مسافران بیگانه را در لشکریان خود فرمان می
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پذیرند. اهل جشن و بزم هستند و خلوت خود می
ي امور مملکت خود را به دست شاهزاده اداره
- ). نوش134: 1379سپارند (ثمینی، فریب خود میدل

آفرین از زنان فعال و تأثیرگذار این قصه است. 
که پنج شاهزاده توسط وزیر ملک محمد، هنگامی

خورانند و شاهزاده به قصر شاهزاده ابراهیم را زهر می
رسم مردان در بر قبایی به«آفرین آید، نوشدختر نمی

کرده و کمر خنجر مرصع در باالي او بسته و کاله بر 
ي زر بر دور سر پیچیده و شمشیر سر گذاشته و شده

دهن حلقه در پاي کرده و حمایل کرده و جوراب 
پاتابه به دور پا پیچیده، چهار میل فوالد کمند شصت 

حلقه، مانند زلف چین حلقهخم ابریشمین چین
عروسان، بر دور کمر پیچیده ... کمند را بر دور کمر 

ي قصر محکم کرده و پیچیده ... و کمند را بر کناره
ر اهللا گفت. دست بر کمند گرفته و از قصر به زیبسم
) و در برخورد با وزیر ملک محمد 2284(همان: » آمد

چنان نعره کشید که دل در بر وزیر بلرزید و پایش از «
رفتن ماند... و چنان شمشیري بر فرق وزیر زد که تا 

) 2285-2284(همان: » ي سینه برهم شکافتصندوقه
کشد و در برخورد با ترتیب داناي وزیر را میاینبه

اي حرامزاده، دانسته باش «گوید: میافراسیاب داروغه 
ام قبض روح تو نمایم. گویند. آمدهکه مرا عزرائیل می

چنان تیغی دختر آن«) و 2285(همان: » بگرد تا بگردیم
اش ي سینهي سپر افراسیاب زد که صندوقهبر قبه

) و درنهایت نیز شاهزاده 2285(همان: » درهم شکافت
اده را برداشته، به دوش شاهز«برد را با خود به قصر می

کشیده، در ساعت خود را به قصر رسانید. سرو آزاد 
را گفت که کمند را به زیر انداخته و شاهزاده را به 
کمند پیچیده و خود باال رفت. شاهزاده را باال کشیده 

) از دیگر 2285(همان: » و او را برداشته، به قصر آورد

شان، دختر زنان فعال و دلیر این داستان، ماه زراف
پادشاه انطاکیه است که با سپاهی گران به کمک خان 

چون روز «پردازد محمد علیه ملک بهمن به نبرد می
دیگر گردید، سان لشکر را دید. چهل هزار ترك 

پوشبا خان محمد کرد و ماه زرافشان را سردار جوشن
) حتی پس از شکست سپاه 2317(همان: » سپاه کرد

زرافشان خطاب به سپاه خود حلب و فرار سپاه، ماه 
» مگذارید که سپاه حلب زنده به در روند«گوید: می

)2318(همان: 
رساند گونه به قتل میآفرین، امیرسلیم را ایننوش

بگیر از من "آفرین ... از جا برخاست و گفت: نوش«
. دست انداخت و شمشیر را از دست "اي حرامزاده 

ان بر کمر امیرسلیم زد او جبرًا و قهرًا به در کرد و چن
آفرین سر که چهار انگشت فرو رفت و درغلتید. نوش

او را از بدن جدا کرده و بینی او را سوراخ کرده و 
ریسمانی گذرانیده و بر ترك اسب آویخت و او را 

) و 2312(همان: » برهنه کرده، لباس او را خود پوشید
از جاي جسته، «کند سر از تن گلفام دیو جدا می

یر را گرفته، خدا را یاد کرده، چنان زد که سرش شمش
(همان: » پنج قدم دور افتاد و به جهنم واصل شد

2358(
باوجوداین جنگاوري و دالوري، زنان داستان 
پایبند رسوم نیز هستند، دختران در پس پرده هستند و 

ناگاه «خواستگاران باید دختر را در پس پرده ببینند 
ي زنبوري افکتده و پردهي قصر برهم خورد دریچه

ي زنبوري آمد. چون گردید. دختر در عقب پرده
شاهزادگان را معلوم شد که دختر در پس پرده آمده، 

(همان: » شروع به ابیات عاشقانه خواندن کردند
گیر نیز در پس پرده شاهزاده را ).خورشید عالم2270

خورشید عالم [گیر] در «شود ي او میبیند و شیفتهمی
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پرده نشسته بود و تماشاي حسن و حرکات عقب
کرد و او را به نظر خریداري مشاهده شاهزاده را می

).2326(همان: » کردمی
روابط زنانی که درواقع رقیب عشقی نیز محسوب 

اي است. درواقع شوند، روابط مثبت و محترمانهمی
توان گفت که این زنان به چشم رقیب عشقی به می

رسد که داشتن چند کنند. به نظر مییکدیگر نگاه نمی
پاافتاده است و زن براي یک مرد، امري عادي و پیش

این مسأله، ریشه در تفکر کهن به چندهمسري دارد. 
به عقیده تکاملیون، داشتن چند زن از خصوصیات «

دوران پدرساالري است. تملک و تصاحب هرچه 
کنندة موقعیت بیشتر اغنام و احشام و افراد، مشخص

اجتماعی و سیاسی رؤساي قبایل و افراد زورمند و 
)؛ مثًال 181: 1368االمینی، (روح» باقدرت بوده است

آفرین را بر تخت نشانید. آواز میمونه خاتون نوش«
- برآورد که اي شاهزاده، خاطر جمع دار که من نوش

آفرین را بردم به گلستان ارم که تو نیز از عقب ما 
آفرین، امیر که نوشگامی) هن2305(همان: » بیایی

کشد از زبان امیرسلیم به مزاح شاهزاده سلیم را می
آفرین را بردم و حال آمدم تا تو را نوش«گوید: می

(همان: » گوش کنم و میمونه خاتون را نیز ببرمبهحلقه
گیر، ). شاهزاده ابراهیم با دیدن خورشید عالم2312
فرین توان بیان آشود، اما در برابر نوشي او میشیفته

آفرین که کند. نوشندارد و عشق خود را پنهان می
اي شاهزاده، من «گوید: شود میمتوجه عشق وي می

از دیدن آن صورت دل از دست دادم و گرفتار شدم. 
شاهزاده گفت: اي نازنین، تو سرآمد خوبان جهانی و 

گیر نداري. حیف نباشد که پاي کم از خورشید عالم
آفرین گفت: اي شاهزاده، ر دل نهی؟ نوشتو این داغ د

چنین زاهدي مکن... به خدا قسم که تا او را به تو 
ندهم و با او همدم نشوم، از والیت فرنگ بیرون 

).2329(همان: » نخواهم رفت
میمونه خاتون در جریان شکست ملک بهمن و 
پدرش در نبرد با خان محمد با وساطت خود، جان 

چند دار بلند «دهد جات میملک بهمن و پدرش را ن
بر سر پا کردند و ملک بهمن را با پدرش بر دار 

ي کمان کشیدند و سپاه ترکستان تیرها بر چله
گذاردند... که از هوا تخت میمونه خاتون نمایان 
گردید. شاهزاده از تخت به زیر آمد. در برابر خان 

(همان: » محمد ایستاد و گفت: ایشان را به من ببخش
2318.(

آفرین و ماه زرافشان، دو زن دلیر این که نوشهنگامی
داستان، اسیر شاهزاده الیاس هستند، شاهزاده الیاس از 

ها هاي آن دو، ده هزار کشیک مراقب آنترس دالوري
شاهزاده الیاس در ساعت فرمود تا به دور «گذارد می

آفرین و ماه حرم کشیک کشیدند که مبادا نوش
نمایند و کار ایشان را بسازند. زرافشان دست بر تیغ

(همان: » قدر ده هزار کس به دور حرم درآمدندپس به
گیر در جریان نبرد با کیانوش، ). خورشید عالم2323

(همان: » خود نقاب انداخته، در پاي علم قرار گرفت«
گذارند که سپاه او پا به گریز می) و هنگامی2342

و کیانوش نهیب زد گیر هر دم نعره میخورشید عالم«
)2343(همان: » کردداد و جنگ میمی

و گاهیجایگاه اجتماعی  این زنان به حدي است 
رسند. بعد از فوت ملک قانیا، پادشاه که به پادشاهی می

رسد گیر به پادشاهی میفرنگ، دختر او خورشید عالم
اتفاق وزیران به کلیسا درآمده و بعد از سه روز، به«

گیر را بر تخت نشان و او را د عالمفرزند من، خورشی
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فرمانروا بنما. چون در پادشاهی مستقل گردید، 
(همان: » وقتاختیارداري به هر جا که خواهی، بروآن

2327(
تأمل در این داستان وفاداري زنان داستان ي قابلنکته

نسبت به یکدیگر است. میمونه خاتون به پدر 
او عهد نبسته بود، آفرین به اگر چنانچه نوش«گوید: می

بستم و به شاهزاده شوهر وشوهري میمن عهد زن
)؛و از طرفی شاهزاده ابراهیم 2303(همان: » کردممی

گوید که با که پدر میمونه خاتون به او میهنگامی
دخترش ازدواج کند، شاهزاده وفاداري خود را نسبت 

من با جنیان و پریان شرط «کند. آفرین بیان میبه نوش
ام که هر که میمونه خاتون را نجات دهد، من او هکرد

را به وي دهم... شاهزاده گفت: اي شاه، من شرط 
آفرین ننشینم، با دیگري صحبت ام که تا با نوشکرده
).2308(همان: » ندارم

ي بکارت در این داستان، مسألهبکارت: 
آفرین تا پایان داستان که تأمل است. نوشبسیار قابل

کند، همچنان رسمی با شاهزاده ازدواج میدر مراسمی 
توان تأکید بر بکارت را البته می«ماند. باکره باقی می

نامه به دالیل اجتماعی دریافت. در شرایط در هوس
اجتماعی موردنظر، بکارت براي زن همچون نام و 
ننگ براي مرد است، یعنی نشانۀ این واقعیت که او 

هاي مۀ موقعیتبرده نیست. مفهوم نهفته در پس ه
نامه با سرنوشت از مرگ بدتر است که در هوس

شوند این است که زنی که بکارت خوشحالی یاد می
کم آن را هرروي، جز همسري که دستخویش را به

پذیرفته است، از کف داده باشد، به سخن عامیانه، در 
ناپذیري قرار دارد. هرآینه دالیل وضعیت تحمل

، هراندازه آشکار، در درك و اجتماعی تأکید بر بکارت
(فراي، » نامه بازهم بسنده نیستدریافت ساختار هوس

ي که شاهزاده را آماده). فیاض عابد هنگامی95: 1384
کند یک نکته را آفرین میسفر براي نجات نوش

کند که تا پایان داستان از اهمیت برخوردار گوشزد می
ت: سر به گوش شاهزاده گذاشت و گف«است. عابد 

زنهار تا به شهر خود نروي، دست بر دختر دراز "
» شاهزاده قبول نموده و دست عابد را بوسه داد"مکن.

- ) درواقع می2291: 3/1393(ذوالفقاري و حیدري، 

بکارت اعتبار زنانه و نماد استقالل «توان گفت که 
: 1384(فراي، » استوار طبقۀ متوسط قهرمان زن است

98.(
متولد شدن فرزند جدا از : دنیا آمدن فرزندبه

ذکور یا مؤنث بودن آن همراه با مراسمی خاص بنا به 
پایگاه و موقعیت اجتماعی صاحب فرزند است. 

آید، عادل شاه فرمان آفرین به دنیا میکه نوشهنگامی
ساله را بندیان را آزاد کنند و مالیات هفت«دهد که می

یین بخشیده، فرمود تا هفت روز والیت دمشق را آ
). این جشن 2261(همان: » بستند و چراغان کردند

ساله نشان روزه باوجود بخشودگی مالیات هفتهفت
اهمیت این تولد است و در همین ابتداي داستان 

شود که این شاهزاده قرار است در مخاطب متوجه می
مرکز حوادث داستان قرار گیرد.

کودك را به دایه به دایه سپردن کودك: 
شده است. از رسوم اجتماعی محسوب میسپردن نیز

سپارند آفرین را هنگام تولد به دست دایگان مینوش
عنوان همراز و ). این دایگان بعدها به2261(همان: 

آفرین ازآنکه نوشکند. پسکننده ایفاي نقش میکمک
شود متوجه حضور ابراهیم در قصر و در اتاق خود می

دانم ه گفت که نمیاحوال شب گذشته را به دختر دای«
» از این شش شاهزاده کدام است که ابراهیم نام دارد

کند آفرین کمک می) و دایه  به نوش2273(همان: 
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سرو آزاد که دختر دایه بود، گفت که هر که دیشب «
آمده، امشب هم خواهد آمد. باید او را گرفت و از 

بسیار "آفرین گفت: خودش احوال پرسید. نوش
که تو در پاي تخت من بیدار رط آنشخوب، اما به

» "باشی که چون آن جوان بیاید، مرا خبردار نمایی 
)2274-2273(همان: 

آذین آذین بستن مراسم مهمانی و تشریفات: 
هاي شایع رسوم ایرانی بستن باغ و کاخ نیز از نمونه

است که نشان از اهمیت موضوع و اشخاص دارد. 
رود، میمونه خاتون وقتی شاهزاده به گلستان ارم می

هاي تا باغ ارم را چراغان نمودند فرش«دهد دستور می
دیبا انداختند و آیین بستند. خود با نازنینان تمام از باغ 

(همان: » بیرون آمدند و شاهزاده را استقبال نمودند
- هنگام، میمونه خاتون فرمان می). همچنین شب2306

و مزه و در باغ ارم، تختی فرش کردند و نقل «دهد 
مرغ بریان و انار و سیب در مجلس گذاردند و 

هاي کافوري در هاي طال و نقره [و] شمعشمعدان
ها روشن کرده، گذاردند و جمعی از باالي آن شمعدان

(همان: » دیوان را فرمود که در باغ کشیک کشیدند
شاهزاده چشمش بر دو هزار شمع و مشعل «) و 2307

روشن کرده بودند. شاهزاده ي باغ افتاد که در هر گوشه
ونبات و زر و جواهر نثار رفت، نقلاز خیابان که می

)2307(همان: » کردندمی
شهر را آیین «هنگام بازگشت شاهزاده ابراهیم 

) و با خبر رسیدن شاهزاده به 2350(همان: » بستند
فرمود تا والیت دمشق را آیین «دمشق، جهانگیرشاه 

مردم، تمام، لباس فاخر بستند و چراغان نمودند و 
پوشیدند. جهانگیرشاه فرمود تا سی هزار کس از مردم 

(همان: » اعزه و اعیان مردم دمشق، همه بیرون رفتند

مدت یک ماه که از آمدن شاهزاده «) تا آنجا که 2351
گذشت، شاه فرمود تا والیت دمشق ترتیب نمودند و 

).2353(همان: » ي چراغان گرفتندتهیه
استقبال از شاهزاده ابراهیم، تمام در مراسم 

ها جمعی بر در خیمه«شود شهر دمشق آذین بسته می
هاي هاي طال و نقره و عرقپاشایستاده، با گالب

افشاندند. جهانگیرشاه با امرا و خوشبوي بر روي می
وزرا سوار گردیدند و به استقبال شاهزاده بیرون رفتند 

پاي کردند و تمام هاي پادشاه را بلند در سر و خیمه
ارکان دولت، دست بر سینه، در برابر جهانگیرشاه 

» ایستادند و منتظر شاهزاده بودند که ناگاه علم پیدا شد
).2351(همان: 

گري زنان در این مشاطهگري زنان: مشاطه
داستان بیشتر در محور سه زن اصلی داستان صورت 

کند آفرین را آرایش میگیرد. میمونه خاتون، نوشمی
آفرین از جاي میمونه خاتون داخل حرم گردید، نوش«

» برخاست و [میمونه خاتون] خود [او] را مشاطه نمود
- سوز نیز مشاطه) میمونه خاتون و جهان2353(همان: 

ماه زرافشان را آرایش کردند «شوند ي ماه زرافشان می
). 2362(همان: » ي ناز کردندو به خلوت در حجله

اهمیت دارد که این سه زن هنگام این نکته بسیار 
فرستادن یکدیگر به حرم و حجله شاهزاده ابراهیم 

هاي زنانه، یکدیگر را خواهرانه جاي حسادتبه
رسد که در این مقطع زمانی کنند. به نظر میآرایش می

ازدواج یک مرد با چند زن امري عادي و طبیعی است.
خوراك مردم عامه خوراك مردم عامه: 

نان و دوغ و غذاي ابتدایی است. شاهزاده مختصر به
پیر «رسد و ي پیر زالی میکه به خانهابراهیم هنگامی

ي زالی پیش آمد؛ شاهزاده را به خیمه برد و کاسه
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(همان: » دوغی و قرص نان جوي پیش شاهزاده آورد
). این در حالی است که غذایی که شاهزاده 2322
بیند ارك میآفرین براي شاهزاده ابراهیم تدنوش

آفرین سرو آزاد را نوش«غذایی تشریفاتی است. 
روغنی حاضر فرمود که جام شراب و مرغ بریان و نان

» سازد و آنچه فرموده بود، سرو آزاد مهیا کرده...
).2276(همان: 

که شاهزاده ابراهیم هنگامیوصیت کردن: 
منتظر تیرباران خود توسط شاهزاده الیاس است، 

چون مرا تیرباران کردي، نعش مرا «ه: کند کوصیت می
آفرین اظهار بر دار نگذارید و خبر کشتن مرا به نوش

مکنید. مبادا که خود را از فراق من ناقص کند و قبرم 
شود [بکنید و اي که به دمشق باز میرا به در دروازه

مرا در آن] دفن نمایید تا هر کس از دمشق آید، بوي 
)2321(همان: » ددمشق را به مشام من برسان

ملک قانیا هنگام مرگ به شاهزاده وصیت 
که چون درگذرم، مرا به دخمه دفن کن و بعد «کند می

اتفاق وزیران به کلیسا درآمده و فرزند از سه روز، به
گیر را بر تخت نشان و او را من، خورشید عالم

فرمانروا بنما. چون در پادشاهی مستقل گردید، 
(همان: » ه هر جا که خواهی، برووقت اختیارداري بآن

2327.(
سیاه پوشیدن و خود را در ها: سوگواري

خاك غلطاندن در این زمان از رسوم سوگواري و 
آفرین را که نوشآید. هنگامیحساب میعزاداري به

- برند و شاهزادگان متوجه میدیو با خود میسه نره

پوش گردیدند. خیمه و تمام شاهزادگان سیاه«شوند 
پوش کردند و عیش ایشان مبدل به عزا رگاه را سیاهخ

شد. وزیران و ندیمان و شهریاران، به قرب صد هزار 
ي شاه آمدند و خود را بر خاك کس، به در خانه

انداختند. چنان غلغله در گنبد خضرا پیچید که عالم 
ملکوت را به زلزله درآوردند و داغ جهانگیرشاه را تازه 

پوش، مردم دمشق، سیاه«) و 2287(همان: » نمودندمی
). 2288(همان: » کردندبرسر میبر دور قصر خاك

گریه و زاري و عزاداري حتی در بین دیوان نیز دیده 
شود. وقتی ضیغم دیو حکایت کشته شدن برادران می

- را به دست شاهزاده براي مادر، آرایش جادو نقل می

ه و آرایش آغاز گریه و زاري نمود؛ عزاي علقم«کند 
)2299(همان: » دیلم را نمود

هاي عامیانه، در بیشتر قصهخواستگاري: 
دهد ازدواج و تولیدمثل اساس داستان را تشکیل می

» جویی استها هدف غایی، جفتدر بیشتر قصه«
هاي مربوط به عشق و ). دغدغه19: 1364(دالشو، 

ازدواج با شاهزاده که درنهایت هفتاد درصد از این 
رسد (خدیش، ازدواج قهرمان به پایان میها با قصه

آفرین که نوش). در این داستان نیز هنگامی101: 1387
رسد، خواستگاران و سالگی میبه سن دوازده

شاهزادگان بسیاري از دور و نزدیک به خواستگاري 
)2261: 3/1393آیند (ذوالفقاري و حیدري، او می

براي در مراسم خواستگاري داشتن قشون و خزینه 
که تجمالت خواستگار اهمیت دارد. شاهزاده هنگامی

گوید: بیند به حمید میشاهزادگان دیگر را می
که من با دست تهی چگونه با شش تقریب آنبه«

شاهزادهکه چندین هزار قشون و با چنین خزینه و 
اند به خواستگاري دختر و هنوز دختر به دفینه آمده

سروپاي ه با من بیکدام راضی نشده است، چگونهیچ
(همان: » ام] رام خواهد شدونشان [آمدهنامکه بی
سوز براي حمید، ). در مراسم خواستگاري جهان2271

خواهم بروي به می«گوید: شاهزاده به خان محمد می
سوز قمریه و این نامه را به اسکندر خان دهی و جهان
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را از براي حمید درخواست کنی؛ برداشته، بیاوري و 
کشی و با او محاربه ر جواب گوید، شمشیر برمیاگ

سوز را گرفته، در کنی و به ضرب شمشیر جهانمی
).2354(همان: » آوريکجاوه نشانده، می

هایی که در یکی از ویژگیناشناس ماندن: 
شود، اصرار بر ناشناس وفور دیده میاین داستان به

هاي داستان براي شناخته ماندن است. شخصیت
کاري و پنهان«کنند عموماً لباس مبدل به تن مینشدن، 

پوشانی از بخشهاي ضروري سازوکار قهرمان زن چهره
رو که او غالبًا در نامه است؛ بخشی ازآنهوس

ست که قهرمان مرد باید پذیرفته باشد که به وضعیتی
). 97-96: 1384(فراي، » ابتکار خود عمل کند

مبدل وارد قصر شاهزاده ابراهیم چندین شب با لباس 
پس در همان شب لباس شبروي «شود آفرین مینوش

در بر کرده و شمشیر حمایل کرده، از خانه بیرون 
(ذوالفقاري و » آفرین شدندآمدند و متوجه قصر نوش

)2272: 3/1393حیدري، 
- وزیر شاهزاده ملک محمد نیز براي دیدن نوش

شبانه کند که او نیز با لباس مبدل آفرین، پیشنهاد می
آفرین برود و دالو را به دست بیاورد به قصر نوش

چون شب شود، هنگام وقت، تغییر لباس کرده، خود «
را به قصر برسانی. به هر نحو که بوده باشد، خود را 
به دختر نموده باشی و راز دل را با او در میان 

شمشیر «) بنابراین شباهنگام 2277همان: »(آوري
بسته، لباس شبروي درپوشیدو زهرآلود خود را بر میان

)، 2277(همان: » روي را مثال غالمان سیاه کرده...
ملک محمد یراق درپوشید؛ با سه غالم متوجه قصر «

).2280(همان: » دختر گردیدند

جاي لفظ معموًال در این داستان بهها: قول
شود. شاهزاده قول دادن از شرط کردن استفاده می

- ند و ماجراي او را با جهانبیکه حمید را میهنگامی

اي حمید، شرط کردم که «گوید: فهمد میسوز می
هرگاه به مراد برسم، به هر نحو که باشد، تو را به 

) و در مقابل 2267(همان: » سوز برسانموصال جهان
من شرط کردم به خداي خود که «گوید: حمید نیز می

). 2268(همان: » در رکاب تو باشم تا کام تو برآید
اي «گوید: آفرین میشاهزاده ابراهیم در دیدار با نوش

جان من، من شرط کردم که اگر تمام عالم را به من 
» دهند، دست از تو برندارم تا کام دل تو را برنیارم

ي عجیب نیز به شاهزاده رخ، پرنده. )2276(همان: 
شاهزاده گفت: اگر من تو را چاق «دهد قول کمک می

کنی که ما را از ایم، شرط میو از جراحت خالص نم
این جزیره نجات دهی؟ آن مرغ گفت: چنانچه اگر مرا 
چاق کنی شرط کردم که شما را از این جزیره نجات 

. )2294(همان: » دهم و کنار دریاي محیط رسانم
- ضیغم دیو در قبال آزادي از دست شاهزاده قول می

دهد که مسلمان شود و در خدمت شاهزاده باشد 
ي غالمی تو را در دم که تا زنده باشم، حلقهشرط کر«

گوش بکشم و هر چه فرمایی، چنان کنم ... دیو از 
پدر میمونه . )2298(همان: » ترس اسالم قبول کرد

من با جنیان و «گوید: خاتون به شاهزاده ابراهیم می
ام که هر که میمونه خاتون را نجات پریان شرط کرده

شاهزاده گفت: اي شاه، دهد، من او را به وي دهم... 
آفرین ننشینم، با دیگري ام که تا با نوشمن شرط کرده
)2308(همان: » صحبت ندارم

معالجه کردن و مرهم گذاشتن براي رفع 
در درگیري بین شاهزاده ابراهیم و پنج جراحات: 
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هاي شاهزادگان ي دیگر، شاه براي التیام زخمشاهزاده
» ان فرستادقدري مرهم سلیمانی جهت شاهزادگ«

ي شاهزاده ) حکیمان قاف براي معالجه2282(همان: 
پس شروع به کوبیدن و صالیه کردن «آیند ابراهیم می

دواها و هر یک به امري مشغول بودند... نصراهللا حکیم 
بود، مهره میگفت: اي شاه عبدالرحمان، اگر شاه

کردم. شاه عبدالرحمان درحال عالج شاهزاده را می
مهره بیرون آورد... بعد نصراهللا کرده، شاهدست در بغل

مهره حکیم گفت تا حوضی را پر از شیر کردند و شاه
را در گلوي شاهزاده انداختند و بیرون آورده، شاهزاده 

آفرین ) نوش2310(همان: » را در حوض شیر انداختند
و شاهزاده با مرهم سلیمانی در گلستان ارم توسط 

)2315یند (همان: آمیمونه خاتون به هوش می
از هوش رفتن و به هوش آمدن از طریق 

که هنگامیگالب پاشیدن بر سروصورت و بوي کباب: 
از «بیند، آفرین را میشاهزاده ابراهیم تصویر نوش

هوش برفت و از تخت به زیر افتاد. وزیران و ندیمان 
از جا برخاستند و شاهزاده را در کنار گرفتند و گالب 

). 2262(همان: » ند تا به هوش آمدبر رویش افشاند
- ي شاهزاده ابراهیم را میآفرین نامهکه نوشهنگامی

گالب بر رویش «رود سرو آزاد بیند و از هوش می
). شاهزاده با 2275افشاند تا به هوش آمدم (همان: 

آفرین رود، نوشآفرین از هوش میدیدن عشق نوش
گالب بر سرو آزاد را در نزد خود طلبید و فرمود که«

میمونه خاتون گالب «)، 2276(همان: » روي او افشاند
» حاضر نمود و به روي ایشان افشاند تا به هوش آمدند

- گاهی نیز شخصی که بی. )2313و 2307(همان: 

هوش شده را از طریق آتش روشن کردن و بوي کباب 
آوردند؛ مثالً زمانی که ماه زرافشان، خان به هوش می
کند، ابتدا مرهم بر زخمش پیدا میهوش محمد را بی

دهد چند مرغ گذارد و پس از چند روز دستور میمی
در حضور خان محمد آتش برافروختند و «کباب کنند 

ها را بریان کردند تا بوي کباب به مشام او برسد مرغ
اي خان محمد به هوش تا به هوش آید. بعد از دقیقه

).2316(همان: » آمد
گذارينی و مراسم تاجرسوم سیاسی: جانشی

آفرین، خواننده متوجه در همان ابتداي داستان نوش
عامه شود که زن جایگاه نسبتًا باالیی در فرهنگمی

سالی به دنبال دارد؛ زیرا پادشاه دمشق که در سنین کهن
فرزندي براي جانشینی خود است، با کمال میل و 

- یآفرین را پذیرا مرغبت فرزند دختر خود یعنی نوش
امروز «کند شود و براي تولد او جشنی بزرگ برپا می

عمر من آخر رسیده و مرا فرزندي نیست که وارث 
).2259(همان: » وتخت باشدتاج

ي امور مملکت عادل شاه، پادشاه چین اداره
سپارد اش، ابراهیم میسالهخود را به فرزندش هجده

). جهانگیرشاه بعدازآنکه متوجه 2262-2261(همان: 
آفرین، شاهزاده ابراهیم ي نوشدهندهشود نجاتمی

کند وتخت خود معرفی میاست رسماً او را وارث تاج
جهانگیرشاه از جا برخاست. شاهزاده را چون جان «

در برکشید و رویش را بوسه داد و بر تخت خود 
نشانید و تاج را از سر خود برداشته، بر سر او گذاشت 

د و فرمود که اي جان پدر، داو شاهزاده را دلداري می
آفرین را به من رسانی، او را به تو خواهم داد اگر نوش

)2291(همان: » و وارث تخت من خواهی شد
ملک قانیا هنگام مرگ به شاهزاده ابراهیم 

کند که بعد از مرگ او، فرزندش خورشید وصیت می
گیر را بر تخت سلطنت بنشاند و چون ملک قونیا، عالم

گذاري در کلیسا فرنگ است، مراسم تاجشاه والیت 
اتفاق وزیران به کلیسا بعد از سه روز، به«دهد. رخ می
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گیر را بر تخت درآمده و فرزند من، خورشید عالم
نشان و او را فرمانروا بنما. چون در پادشاهی مستقل 

» وقت اختیارداري به هر جا که خواهی، بروگردید، آن
شود ونه انجام میگ) و مراسم این2327(همان: 

شاهزاده با امراي فرنگ داخل کلیسا شدند؛ در «
وقت وزیران کمر مرصع در هاي زر نشستند. آنکرسی
ي زرتاري گذاردند و در پیش شاهزاده بر زمین بقچه

گذاردند و از عقب جمعی از نازنینان، همه 
مرصعپوش، دست یکدیگر را گرفته به آداب تمام 

ها نازنین صنمی داخل شد. داخل شدند و از عقب آن
سراپا خود را در چادري پیچیده و نقاب مرصع در 

ي سربنده ي مروارید در گوشهروي کشیده و شده
کرده و خلخال طال پر از مشک و عنبر در پاي و چنان 

- داشت که گویا جان جهان میگذاشت و برمیپاي می

خرامید و همه جا آمد تا در برابر شاهزاده رسید... 
اده اول تاج را از دست پادریان گرفت و بر سر شاهز

» گیر نهاد و سرش را پادشاهانه بستخورشید عالم
گیر براساس رسوم ). خورشید عالم2328(همان: 

هفت روز که «فرنگ هفت روز باید در حرم بماند 
دختر از حرم بیرون نیامد، شاهزاده با یاران به کلیسا 

چون روز هشتم کردند.رفتند و سیر آن صورت میمی
رود. شد، منادي ندا کرده که امروز پادشاه به باغ می

کس که از خانه بیرون آید! هر قدغن نموده. واي بر آن
(همان: » که را در کوچه ببیند، او را پوست کنند

2330.(
پایگاه اجتماعی و موقعیت سیاسی شاهزادگان: 

که توفان، پسر پادشاه مصر به جلوي قصر هنگامی
شود گونه به تصویر کشیده میرسد، اینفرین میآنوش

اندازه از دور صداي دورباش بلند گردید و سپاهی بی«

پیدا گردیدند و جوانی تاج مرصع بر سر و کمربند 
بسته، بر مرکبی گلگون سوار گشته و به زرین بر میان

قرب دوهزار زربفت پوش در برابر قصر صف 
، پسر پادشاه ) و ملک بهمن2269(همان: » کشیدند.

پوش در سی هزار مخمل«شود گونه وارد میحلب این
) و به همین 2269عقب سرش سوار بودند (همان: 

سراندر پاي در لباس «ترتیب الیاس، پسر پادشاه ختا 
بسته. قریب دوازده گوهر آراسته و کمر مرصع بر میان

) 2269(همان: » آمدندهزار کس، همه گوهرپوش، می
قدر به«محمد، پسر پادشاه مغرب و همچنین ملک 

» آمدندشش هزار نفر، همه مروارید پوش، از عقب می
که ماه زرافشان اولین بار خان ). هنگامی2269(همان: 

چشم «بیند بیند، آثار بزرگی را در او میمحمد را می
اندام و خون بسیار از دختر بر جوانی افتاد که خوش

ثار بزرگی در وي سرش رفته، پاها را خضاب کرده و آ
)، ماه زرافشان، خود را 2316(همان: » مشاهده کرد

من دختر «کند گونه به خان محمد معرفی میاین
- پادشاه انطاکیه هستم و پدرم چهل هزار ترك جوشن

).2317(همان: » پوش دارد
باورها و اعتقادات

باورها شامل، عادات دنیاي انسانی، حیوانی، نبات و 
وجودات مافوق بشري، سحر و نفس و روح است. م

گویی و پیشگویی، دیو و پري...جادو، غیب
نشینی: دعا و اجابت دعا با گریه و تضرع و گوشه

که پادشاه دمشق آثار پیري و فرتوتی خود در آنگاه
بیند و اندوه نداشتن جانشین پادشاهی و فرزند آیینه می

لباس «ي بسیار شود؛ پس از گریهبر او مستولی می
ادشاهی از تن به درآورد و لباس درویشی درپوشید پ

» تعالی مشغول شدو سجاده انداخته، به عبادت حق
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گونه، ) و این2259: 3/1393(ذوالفقاري و حیدري، 
کند. تأکید بر درآوردن لباس نشینی اختیار میگوشه

ي دهندهپادشاهی و پوشیدن لباس درویشی نشان
د دراویش در نزد جایگاه اجتماعی خاص و مورد تأیی

ازآنکه پادشاه و وزرا به نزد عابد مردم عامه است. پس
کنند. روند، شروع به گریه و زاري میفیاض می

» همگی بر خاك افتادند و بنیاد گریه و زاري نمودند«
).2260(همان: 

سالی در مورد نشینی در سنین کهنهمین گوشه
ن پادشاه شود؛ زیرا ایپادشاه والیت چین نیز دیده می
کند اش تقدیم میسالهنیز پادشاهی را به فرزند هجده

اي نشسته و به عبادت حق، سبحانه خود به گوشه«و 
شود. پادشاه چین، ) مشغول می2262(همان: » و تعالی

سوي ازآنکه از رفتن شاهزاده ابراهیم بهعادل شاه پس
- شود، حکومت را بار دیگر رها میدمشق خبردار می

پوشد و به عبادت مشغول ي درویشی میقهکند و خر
). حمید به شاهزاده ابراهیم 2265شود. (همان: می

» کار به دعاي برآید«گوید: دهد و میامیدواري می
).2271(همان: 

هاي گشاي گرهگر و گرهعابد، پیشگوي هدایت
هاي هاي عامیانه عمومًا، وقتی گرهدر قصهناگشودنی: 

- کس برنمیي هیچه از عهدهناگشودنی در کار است ک

گویی، پیشگویی آید؛ یک نیروي فراطبیعی مانند غیب
- ها میو یا رفتار غیرطبیعی باعث گشودن سریع گره

شود. در این داستان نیز گره اصلی در ابتداي داستان 
که صاحب فرزند نشدن پادشاه جهانگیر است با 

فیاض عابد دست در «شود پیشنهاد عابد فیاض باز می
غل نمود و دو دانه گندم بیرون آورده، به دست پادشاه ب

داد و گفت: یک دانه را خود بخور و یک دانه به حرم 
ده و با او مباشرت کن که به توفیق الهی فرزندي به 

). الگوي باروري یک الگوي 2260(همان: » هم رسد
بنیادین در اساطیر ایران و جهان است. فریزر در کتاب 

وید: تمام ادیان در اصل، متمرکز گي زرین میشاخه
ي اساطیر ي همهاند. عصارهبر آیین باروري بوده

جهان، قربانی کردن فرمانرواي مقدس، الوهیتی 
کند و ي زمین وصلت میخورشیدي بود که با الهه

میرد تا هنگام بهار دوباره تجسد یابد هنگام خرمن می
باور ). مسلمًا اساطیر بر فرهنگ و 7: 1384(فریزر، 

گذارد. به هر ترتیب، باروري از طریق عامه تأثیر می
هاي عامیانه است. هاي رایج داستانمایهخوردن از بن

ها، باروري از طریق خوردن عمومًا در این داستان
گیرد. بارداري جادویی یکی سیب یا انار صورت می

هاي کهن پارسی است (ثمینی، از الگوهاي افسانه
این قصه، جهانگیرشاه و همسرش )؛ اما در60: 1379

شوند.با خوردن دو دانه گندم صاحب فرزند می
ي دهندهاي است که پاالیشوشو نماد تصفیهشست

). 268: 1389هاي درونی و ذهنی است (سرلو، پلیدي
کند آفرین، عابد پیشگویی میپس از به دنیا آمدن نوش

که براي رفع نحوست، باید او را در چشمه غسل 
ي بسیار در پیش است و این دختر را واقعه«ند.ده

مشقت بسیار خواهد کشید و ازنظر تو غایب خواهد 
گشت. اگر خواسته باشی به سالمت بازآید و مونس 

ي مرتبه او را به چشمهاي یکجان گردد، باید که هفته
که نوش بري و سر و تن او را بدان آب بشویی تا آن

(ذوالفقاري و حیدري، »نحوست از طالع او بیرون رود
1393 :3/2261.(

- سالگی میآفرین به سن چهاردهکه نوشهنگامی

رسد و پادشاه و مردم دمشق از خواستگاران او به تنگ 
- ي کار را به مشورت با عابد میآیند، پادشاه چارهمی

ها از با عابد فیاض مصلحت نما که شاهزاده«بیند. 
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و در این شهر از کنند ها میبراي دختر چنین حرکت
براي دختر معطلند. چاره منحصر است. آنچه عابد 

آفرین که نوش).آنگاه2286(همان: » فرماید، چنان کنیم
شود، عابد فیاض به نزد دیو ربوده میتوسط سه نره

خاطر جمع دار در باب «گوید: رود و میپادشاه می
آفرین که به تو خواهد رسید؛اما تا هفت سال نوش

را نخواهی دید. یکی از این شاهزادگانکه به دیگر او
). 2289(همان: » دمشق آمدند، او را نجات خواهد داد

ي دیو آفرین را علقمهنوش«دهد که سپس توضیح می
برده است در دریاي محیط و آن مکان را کاخ حضرت 

دانم که بعد از هفت سال دیگر خوانند... میسلیمان می
(همان: » خواهد رسیدبه دستیاري شاهزاده به تو

2289.(
دیو اسیر آفرین در دست سه نرهکه نوشهنگامی

آورد شود، عابد یک طوطی از زیر خرقه بیرون میمی
کند و سخنی در گوش و درجی در گردن طوطی می

دهد و خواند و آن را به دست شاه میطوطی می
این طوطی را در قفس کن و نگاه دار. هر «گوید: می

ن شاهزادگان که این درج را از گردن طوطی کس از ای
بیرون آورد و با او متکلم گردید و سخن گفت، همان 

ي دختر همان دهندهشخص را بفرست که نجات
). عابد بار دیگر 2289(همان: » است. دختر را به او بده

آفرین در دست دیوها اسیر است به که نوشوقتی
ه تو خواهند سه کس همرا«گوید: شاهزاده ابراهیم می

آمد و از آن سه کس، یکی با تو خیانت خواهد کرد و 
ي چند گرفتار خواهد کرد؛ اما آخر به تو را به بلیه

مدعا نخواهد رسید و درج را که از گردن طوطی 
اي، با خود ببر و هرچه به تو مشکل شود، درآورده

(همان: » بدان درج نظر کن. کار بر تو آسان شود
2291.(

- در پایان داستان نیز به صحنه میعابد فیاض

که آید تا گره پایانی داستان را نیز بگشاید. هنگامی
گیر و ي جادو در روز عروسی خورشید عالمضریره

- بند میها را طلسم کرده و خوابشاهزاده ابراهیم، آن

کند و خود در طلسم ظلمانی حضرت سلیمان پناه 
- جه میگیرد، عابد فیاض تنها کسی است که متومی

ي جادو ها را مار نگزیده، بلکه توسط ضریرهشود آن
کند ها را نیز بیان میاند و راه نجات آنطلسم شده

فیاض عابد گفت: اي میمونه خاتون، دانسته باش «
ي جادو به نام است، آمده ي دیوکه ضریرهدختر علقمه
عوض پدر، شاهزاده را بکشد. از برکت بود که به

وده، آن جادو فرصت نکرده، ایشان اعظمکه هیکل او ب
بند کرده و رفته در طلسم ظلمانی حضرت را خواب

سلیمان؛ [پناه] به امیراالمراي قاف برده. تا قیامت دست 
حل ) سپس راه2364-2363(همان: » کسی به او نرسد

اي جان فرزند، این گوهر را ببر نزد «دهد را ارائه می
ه طلسم ظلمانی پدرت و بگو که باید خان محمد را ب

ي جادو است و غیر از ي ضریرهروانه کنید که کشنده
» او اگر تمام عالم بروند، کار از پیش نخواهند برد

).2364(همان: 
اعتقاد به طالع، نحوست و عزایم و سحر و 

آید به امر عابد که به دنیا میآفرین هنگامینوشجادو: 
ود تا بار شسته شاي یکي نوش، هفتهباید در چشمه

و 2261(همان: » نحوست از طالع او بیرون رود«
). براي ازدواج تعیین روز سعد اهمیت دارد؛ 2275

شبی «آفرین مثالً براي ازدواج شاهزاده ابراهیم و نوش
به طالع سعد که قمر را به مشتري نظر و مقابله بود، 
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ساعتی تعیین کرده، شاهان و شاهزادگان سلطان 
). 2362(همان: » به حمام بردندابراهیم را برداشته، 

گیر و میمونه خاتون با براي ازدواج خورشید عالم
شبی «) و 2362(همان: » ساعتی تعیین کرده«شاهزاده 

گیر را به دیگر ساعتی تعیین کرده، خورشید عالم
)2362(همان: » شاهزاده دادند

در جزیره کالیکوت ناگهان شاهزاده متوجه 
متوجه باشید «گوید: خود میشود. به یاران گروهی می

» که سپاه شیاطین درگذرند. مبادا به ما ضرري رسانند
- و بعد براي دفع شیاطین شروع به عزایم خواندن می

که ). هنگامی2293(همان: » خواندندو عزایم می«کنند 
برد و به آفرین را به طلسم زنگوله میضیغم دیو، نوش

چال سیاهسپارد، مادرش او را در دست مادرش می
بنیاد افسون «انداخته و زنجیر گرانی بر او زده و 

)، مادر ضیغم دیو، 2300(همان: » خواندن کرد
خود به «چال زندانی کرده و آفرین را در سیاهنوش

)، در نبرد 2301(همان: » فسون خواندن مشغول است
شاهزاده ابراهیم و دیوهاي طلسم زنگوله، شاهزاده 

دمد و پیرزالی وید و بر خود میگمدام اسم اعظم را می
- افسون می«از دور نشسته و کتابی در پیش گذاشته 

دمد و از نفس کند و میخواند و از هر طرف جادو می
- آید و از هر طرف خود پهن میآن جادو آتش برمی

). در روز عروسی خورشید 2302(همان: » گردد
ي جادو، دختر گیر و شاهزاده ابراهیم، ضریرهعالم

کند و خود در بند میها را خوابي دیو، آنقمهعل
طلسم ظلمانی حضرت سلیمان به امیراالمراي قاف پناه 

)2362برد (همان: می
هاالمثلبخش سوم: ضرب

اي از قوانین زبانی که هاي گفتاري به مجموعهسنت
کند و ریشه در در قالب کلمات و جمالت ظهور می

امعه دارد (فاضلی، هاي جباورها و اعتقادات و ارزش
ها، چیستان، ها، تمثیلالمثل). مثل ضرب83: 1381

گویی و ... نویسنده یا گوینده با استفاده لطیفه و بذله
هاي مشترك فرهنگی و زبانی و بافت از زمینه

اجتماعی مشترك براي تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب 
کند و به المثل استشهاد میو تقویت استدالل به ضرب

هاي استداللی و جذابیت طریق ازنظر روانی، جنبهاین
بخشد. رنگ و بوي اصطالحات کالم خود را قوت می

ها و کنایات در این داستان در المثلعامیانه، ضرب
تر و ي صفوي امروزيمقایسه با زبان عامیانه دوره

(ذوالفقاري » بازار شفتالو گرم دید«تر است؛ مانند تازه
چه خوش بود که برآید «)، 2276: 3/1393و حیدري، 

چون شیر «)، 2264(همان: » به یک کرشمه دو کار
).2350(همان: » گرسنه در میان گله افتادن

ازجمله کنایاتی که در این داستان زیاد دیده 
» انگشت قبول بر دیده نهاده«شود این کنایه است: می

گوید: ) و براي پایان شب می2282و 3/2264(همان: 
آه «)، 2314و 2351(همان: » ر دست آمدشب بر س«

خود «)، 2279و 2262و 2259(همان:» از دل کشیدن
قدم «)، 2270و 2260(همان: » را به خاك انداختن

از چیزي به «)، 2370و 2260(همان: » رنجه کردن
خود را به قدم کسی «)، 2261(همان: » تنگ آمدن

» رآمدنآه از نهاد ب«)، 2276و 2263(همان: » انداختن
)، 2265(همان: » جان به در بردن«)، 2265(همان: 

(همان: » گریبان شکیبایی را تا به دامن چاك زدن«
- بی«)، 2284و 2272(همان: » اهللا گفتنبسم«)، 2270

یک دل نه صد دل عاشق «)، 2275(همان: » دماغ شدن
(همان: » در پوست نگنجیدن«)، 2275(همان: » شدن

از «)، 2278(همان: » کردنگوش فلک را کر«)، 2276
انگشت حیرت بر «)، 2279(همان: » پی کار خود رفتن
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ي کسی چیزي را حواله«)، 2279(همان: » لب گرفتن
» سرد و گرم چشیده«)، 2281-2280(همان: » کردن

2314(همان: » به جهنم واصل شدن«)، 2299(همان: 
» ي پشت کسی بر زمین نقش بستنمهره«)، 2367و 

» ي سر کسی کردنخاك در کاسه«)، 2318(همان: 
(همان: » عنان اختیار از دست رفتن«)، 2321(همان: 

» از پا افتادن«)، 2337(همان: » زهره نداشتن«)، 2336
)، 2363(همان: » برسر ریختنخاك«)، 2358(همان: 

).اصطالحات 2369(همان: » گریبان چاك کردن«
فدایت «د. شوعامیانه نیز در این داستان زیاد دیده می

(همان: » سر تو را نازم«)، 2281و 2275(همان: » گردم
سرم «)، 2294(همان: » کسی را چاق کردن«)، 2283

(همان: » گیسو بریده«)، 2296(همان: » فداي تو باد
).2309(همان: » شاق شدن بدن«)، 2299
گیرينتیجه

این فصل در سه بخش اصلی مورد بررسی قرار گرفته 
العاده با اتفاقات غیبی ل، امور خارقاست. در بخش او

در این داستان بسامد نسبتًا باالي دارد. طوطی فیاض 
- گشاید. دستعابد در این داستان، به امر الهی زبان می

هایی هستند که چند مرتبه در طول داستان از غیب 
برند. آفرین یا خان محمد را با خود میآید و نوشمی

- هایی هستند که نوشاین دستان غیبی درواقع دیو

برند و یا قصد دارند خان محمد آفرین را با خود می
آید و شاهزاده ابراهیم را ببرند. دستی که از غیب می

برد و کسی جز پرورش جادو نیست.دیگر، را می
که لوحی یا درجی است که شاهزاده ابراهیم هنگامی

آفرین را از طلسم زنگوله نجات دهد، خواهد نوشمی
حل هر کدام بیند و راهت و حوادث را در آن میاتفاقا

از حوادث نیز در آن نوشته شده است. لوحی دیگر 

هم هست که در آن، دستورالعمل ورود و عبور از 
طلسم ظلمانی در آن نوشته شده است. سه دیو در این 
داستان وجود دارد که بسیاري از حوادث داستان را 

که سه برادر زنند. ضیغم و دیلم و علقمهرقم می
خاتون یک پري است که در راستاي هستند. میمونه

گیرد. آفرین قرار میکمک به شاهزاده ابراهیم و نوش
ي گویا ناگهان شاهزاده ابراهیم حیوانی در جزیره
سرش مثال گاو، پایش مانند فیل، «بیند که عجیب می

ي گویا، است. در جزیره» گردن و دست مانندشتر
توانند حرف بیند که میعجیب میشاهزاده دو مرغ

ي ها شبیه انسان است. جزیرهبزنند و هوش آن
- خوار، یکی از جزیرهي زنگیان آدمکالیکوت، جزیره

رو هاي عجیبی بود که شاهزاده و یارانش با آن روبه
اي به نام رخ در این داستان به شدند. یک مرغ افسانه

کمک تصویر کشیده شده است که در مواقع خطر به
آید. این مرغ در کنار دریاي محیط شاهزاده ابراهیم می

آشیانه دارد. رخ نیز گاهی با آتش زدن پر او حاضر 
آفرین شود. بچگان این مرغ سخنگو نیز با نوشمی

هایی گویند و احساسات انسانی دارند. طلسمسخن می
مانند، طلسم زنگوله و طلسم زرین در این داستان 

وغریب و چیزهایی هاي عجیبوجود دارد که صدا
ها وجود دارد.عجیبی در آن

در بخش دوم، رسوم و آداب اجتماعی مورد 
آفرین به دنیا که نوشتحلیل قرار گرفته است. هنگامی

بخشد. کودك ساله را میآید، پدرش مالیات هفتمی
- را به دایه سپردن نیز از رسوم اجتماعی محسوب می

م تولد به دست دایگان آفرین را هنگاشده است. نوش
هاي سپارند. آذین بستن باغ و کاخ نیز از نمونهمی

شایع رسوم ایرانی است که نشان از اهمیت موضوع و 
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دهد در باغ ارم، اشخاص دارد. میمونه خاتون فرمان می
تختی فرش کردند و نقل و مزه و مرغ بریان و انار و 

هاي طال و نقرهسیب در مجلس گذاردند و شمعدان
ها روشن هاي کافوري در باالي آن شمعدان[و] شمع

کرده، گذاردند و جمعی از دیوان را فرمود که در باغ 
گري زنان در این داستان بیشتر کشیک کشیدند. مشاطه

گیرد. در محور سه زن اصلی داستان صورت می
کند. این نکته آفرین را آرایش میمیمونه خاتون، نوش

ن سه زن هنگام فرستادن بسیار اهمیت دارد که ای
جاي یکدیگر به حرم و حجله شاهزاده ابراهیم به

- هاي زنانه، یکدیگر را خواهرانه آرایش میحسادت

کنند.
رسد که در این مقطع زمانی به نظر می

ازدواج یک مرد با چند زن امري عادي و طبیعی است. 
خوراك مردم عامه مختصر به نان و دوغ و غذاي 

ن در حالی است که غذایی که شاهزاده ابتدایی است. ای
بیند آفرین براي شاهزاده ابراهیم تدارك مینوش

غذایی تشریفاتی است. سیاه پوشیدن و خود را در 
خاك غلطاندن در این زمان از رسوم سوگواري و 

آید. در مراسم خواستگاري حساب میعزاداري به
داشتن قشون و خزینه براي خواستگار اهمیت دارد. 

وفور دیده هایی که در این داستان بهاز ویژگییکی
هاي شود، اصرار بر ناشناس ماندن است. شخصیتمی

داستان براي شناخته نشدن، عمومًا لباس مبدل به تن 
ها در سنین بسیار پایین براي کنند. عیش و عشرتمی

آفرین به سن شود. نوششاهزادگان شروع می
- ي او قصري میرسد، شاه براسالگی که میدوازده

سازد. از هوش رفتن و به هوش آمدن از طریق گالب 
پاشیدن بر سروصورت و بوي کباب در این داستان 

ي بکارت در این داستان، بسیار شود. مسألهدیده می

آفرین تا پایان داستان که در تأمل است. نوشقابل
کند، همچنان مراسمی رسمی با شاهزاده ازدواج می

اند. سوگندها در این داستان بسیار مباکره باقی می
هاي داستان اهمیت دارد. تقریبًا هر کدام از شخصیت

کنند تا پایان داستان که بنا بر هر دلیلی سوگندي یاد می
آورند.همیشه در این نوع جا میحتمًا سوگند را به

هاي مثبت، ها، در مقابل قهرمان با ویژگیداستان
ود دارد که خیال هایی وجضدقهرمان یا ضدقهرمان

کند و مخاطب را در تحسین قهرمان، آسوده می
.تواند قضاوت کندمخاطب با خیال راحت می

شود که در بخش باورها و اعتقادات دیده می
اعتقاد به گریه و زاري و تضرع به بارگاه الهی سبب 

آفرین از طریق تضرع شود. نوشگشایش کارها می
آید. یک عابد میپدر خود که پادشاه است به دنیا

عنوان پیشگو در تفکر عامیانه وجود دارد که گره از به
کند و در این داستان، عابد فیاض است کارها باز می

دهد که از طریق دو دانه گندم که به پادشاه دمشق می
شود. همچنین اعتقاد به سبب بارداري همسر شاه می

تقدیر الهی نیز در این قصه کامًال مشهود است. 
شرط مسلمان شدن او اهزاده از خون ضیغم دیو بهش

گذرد. اعتقاد به طالع، نحوست و عزایم و سحر درمی
شود.وفور دیده میو جادو در این داستان به

در قسمت سوم، رسوم سیاسی را در مرکز 
آفرین، ایم. در همان ابتداي داستان نوشتوجه قرار داده

سبتًا باالیی در شود که زن جایگاه نخواننده متوجه می
- عامه دارد؛ زیرا پادشاه دمشق که در سنین کهنفرهنگ

سالی به دنبال فرزندي براي جانشینی خود است، با 
آفرین کمال میل و رغبت فرزند دختر خود یعنی نوش

شود و براي تولد او جشنی بزرگ برپا را پذیرا می
ها از پایگاه اجتماعی هر کدام از شخصیت. کندمی
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شود. در بخش ها نشان داده میوحشمآنمطریق خد
ها را بیان المثلسوم نیز برخی اصطالحات و ضرب

چه خوش بود که «، »بازار شفتالو گرم دید«ایم. کرده
چون شیر گرسنه در «، »برآید به یک کرشمه دو کار

ازجمله کنایاتی که در این داستان زیاد ».میان گله افتادن
انگشت قبول بر دیده «شود این کنایه است:دیده می

شب بر سر دست «گوید: و براي پایان شب می» نهاده
و »خود را به خاك انداختن«، »آه از دل کشیدن«، »آمد
...
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