
  

  

  

  

  

  

  اميرارسالن  در قصةهاي قالبيگزاره

  هادي ياوري                                                                              

  رسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبان و ادبيات فا

   

  

  چكيده 

ايـن مقالـه دربـارة تحليـل        . هاي عاميانه است  گزارة قالبي يكي از عناصر ساختاري قصه      

نخست مفهوم اين اصطالح در حوزة شعر       .  است اميرارسالن جايگاه اين عنصر در قصة    

هاي سازندة  هگزار(ها  بندي نقشگرا از گزاره   گاه دسته شود، آن   و ادبيات شفاهي روشن مي    

گردد، سپس با   ارائه مي ) وگويي  دهنده به فضاي داستان و گفت       روند خطّي داستان، شكل   

هاي اين سه گروه كلّي، تأثير كمي و كيفي عواملي چون سنّت ادبـي،              تحليل زيرمجموعه 

سنّت نقّالي، نقّال، مخاطب، كاتب، زمينة اجتماعي و بعضي از ديگر مـسائل وابـسته بـه                 

توان به تأثير بسيار نثـر فنّـي و متـون       مي ، ميان اين از   .شود  مين اثر نشان داده     آفرينش اي 

 مخاطـب و  آشـكار حماسي و بزمي، غلبة قطب استعاري زبان و شاعرانگي متن و تـأثير    

  .بر روند آفرينش قصه اشاره كرد) شاه و فخرالدولهناصرالدين(نويسندة قصه 

  

  .ة قالبي، نقّالي، قصة عاميانه، گزاراميرارسالن: هاي كليدي واژه

                                                 
  26/3/88: تاريخ پذيرش    26/2/88:  تاريخ دريافت 
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  مقدمه. 1

  بيان مسئله. 1-1

شود؛ از اين منظر كه اين اثر در  پرداخته مياميرارسالن در اين مقاله به قصة عاميانة

هاي دهندة روايت سنّت روايي كهنِ نقّالي آفريده شده و نگاه ما به يكي از عناصر شكل

  . استمعطوف » هاي قالبي گزاره«شفاهي، يعني 

  اهداف . 2-1

  : شودوجو مي  اين اهداف جستاميرارسالن هاي قالبي روايتدر بررسي گزاره

   در مقايسه با آثار مشابه چه ميزان است؟اميرارسالن هاي قالبي در سهم گزاره- 

  گيرند؟هايي جاي ميبنديها چه كاركردهايي دارند و در چه گروه اين گزاره- 

 در اميرارسالن توان دربارة جايگاه آيا مي،هاي قالبيبرد گزاره با توجه به ميزان كار- 

   كرد؟داوري) معلّق بودن بين رمانس و رمان(نظام ژانرها 

بر كيفيت و كميت ) فضاي اشرافي، مخاطب و نويسنده(گيري داستان   فضاي شكل- 

  ها چه تأثيري داشته است؟اين گزاره

   تأثير گذاشته است؟ها چه مقدار سنّت ادبي در اين گزاره- 

  )معرفي الگو و تعريف اصطالح: (روش كار. 3-1

اولريش مارزلف
1

هاي قالبي در داستان اي از گزارهگنجينه«شناس آلماني، در مقالة ، ايران

»حسين كردعاميانة 
2

اي مكتوب از قصة عاميانة ايراني و نشان قصد معرّفي نمونه ، به

نوشتة  ترين دست ت نقّالي ايراني، پس از معرّفي قديمدادن فنون آفرينش اثر در حوزة سنّ

پردازد و ضمن استخراج و  هاي قالبي آن مي، به تحليل گزارهحسين كردقصة 

وي از . دهد ها را در ساختار داستان نشان ميها، نقش و كاركرد آنبندي اين گزاره   هدست

د و پس از بررسي همة كن هاي سبكي اثر نيز اشاره مي به بعضي ويژگي،اين رهگذر

هاي قالبي در نقّالي ايراني اشاره شدة متن، به كاربرد گستردة گزاره هاي استخراجنمونه

  .كندمي
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 – را اميرارسالن ويژههاي عاميانة ايراني، بهاو در پايان، تجزيه و تحليل ديگر داستان

 همين منظر،  از- كه از شرايط آفرينش آن در دست استروشنيبا توجه به اطالعات 

اين پژوهش به همين منظور . كندبراي درك بهتر سازوكارهاي قصة عاميانه سفارش مي

اما براي ورود به بحث، آشنايي با اصطالح كليدي . و با الهام از مقالة يادشده آغاز شد

  .ضروري است» گزارة قالبي«

پيشينة نظري مفهوم گزارة قالبي
3

اهي، ميلمان هاي محقّق بزرگ شعر شف  به پژوهش

پري
4

، دربارة اشعار هومر و نظريات تكميلي شاگرد او، آلبرت لرد
5

گردد كه بعد از  برمي

. آراي او روي شعر شفاهي مردم يوگسالوي پرداختاستادش به كاربستِ
6

 لرد و پري 

كرّات تحت شرايط وزني  به«كنند كه را اراده مي» گروهي از واژگان «،از گزارة قالبي

فولي(» .شوند تا بر يك انگارة اصلي تأكيد كنندر گرفته ميكا يكسان به
7

 اين ).41: 1988، 

ها»مضمون«تر  هاي قالبي خود در ساختي بزرگگزاره
8

ها  دهند و مضمون را شكل مي

كار  هايند كه در روايت يك قصه با سبك مبتني بر گزارة قالبي بهگروهي از ايده«

  ).42  همان،(» .روند مي

 و ،و پري، پژوهندگان ديگر مفاهيم حوزة شعر شفاهي را بازخوانيپس از لرد 

در نگاه اخير، مفهوم شعر شفاهي. تعاريف آن را اصالح كردند
9

يابد و  گسترش مي

مفهومي  Poetryكند و واژة  را نميWritten فقط افادة معناي متضاد Oralديگر واژة 

ناجي( دارد Literatureمعادل 
10

گونه ن بازنگري، گزارة قالبي اين در اي).13: 1996، 

هاي سنّتيِ شعر شفاهي شده كه در كنار مضمون عبارتي تثبيت«: تعريف شده است

و » گزارة قالبي براي فرم، در حكم مضمون است براي محتوا. استقرار يافته است

  .)18همان، (است » واحد زيربنايي محتوا«مضمون 

دهند و ، سنّت روايي كهني را نشان ميشده و تكرارشونده هاي تثبيت اين عبارت

 تركيب ،در اين مقاله. دارندرا ... نقش تداوم، تأكيد، مقايسه، تمايزبخش زمان و فضا و

رودكار مي  بهFormulaمعادل اصطالح » گزارة قالبي«
11

ها  با اين توضيح كه اين گزاره،  

  :گيرنداز نظر دستوري در چهار گروه جاي مي

 ؛»بشنو... چند كلمه از «مانند ، جمله. 1
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گونه به جوالن خرام سخن را بدينتوسن خوش... اما راويان اخبار« مانند ،وارهجمله. 2

  ؛»...اند كهدرآورده

 دو مورد پركاربرد جز اغلب بهكه » حرامزاده«و » الغرض«، »القصه« مانند ،جملهشبه. 3

 گيرد؛ها در اين گروه جاي مينخست، دشنام

 .درگي در اين گروه جاي مياغلبها ؛ قياس»به سرعت اجل« مانند ،تمميگروه م. 4

   پيشينة تحقيق .4-1

نظرية آفرينش ادبي شفاهيفصل چهارم كتاب 
12

هاي  به معرّفي آن دسته از پژوهش

نويسنده دامنة .  استپردازد كه با توجه به آراي لرد و پري انجام شده ادبيات شفاهي مي

داند و از آن ميان را بيش از صد حوزة سنّت زباني ميپژوهشگر ن دو  اينظرياتتأثير 

» هاي قالبي شفاهيگزاره «ةطور خاص به نظري كه بهكند  بندي مي مرور و دستهآثاري را 

 اين كاربستِ به  پژوهندگاني پس از انتشار اين اثر، در حوزة زبان فارسي نيز.اندپرداخته

است مرتبط  فردوسيشاهنامة   با سنّت نقّالي وها بررسيين اند كه عمدة انظريه پرداخته

ديويدسون. ها تحقيقات الگا امترين آنو مفصل
13

، استاد دانشگاه هاروارد است
14

؛ 

، آن را حاصل سنّت شعر شفاهي شاهنامههاي قالبي ديويدسون با بررسي بعضي گزاره

پس از وي كوميكو ياماموتو. شماردمي
15

ژاپني، در بخشي از كتاب خودپژوه شاهنامه، 
16

 

پردازد ها با طومارهاي نقّالي مي فردوسي و مقايسة آنشاهنامةهاي قالبي به تحليل گزاره

.اي تحت تأثير سنّت شعر شفاهي است تا اندازهشاهنامهگيرد  و نتيجه مي
17  

وي . گيرد كار مي به آثار منثور فارسي  دربار اولريش مارزلف اما اين نظريه را اولين

پردازد و مي حسين كرد قصة هاي قالبي اي كه ذكرش گذشت، به تحليل گزارهدر مقاله

ها را در ساختار داستان ها، نقش و كاركرد آنبندي اين گزاره ضمن استخراج و دسته

  .كندهاي سبكي اين اثر نيز اشاره ميوي از اين رهگذر به بعضي ويژگي. دهدنشان مي

ها و تعبيرهاي مكرّر اند، به جمله نوشتهاميرارسالن كه دربارة يبيشتر پژوهشگران

، در سه اميرارسالنمحمدجعفر محجوب، مصحح ويرايش انتقادي . اند آن اشاره كرده

هاي عاميانة فارسي منتشر  دربارة داستانسخنمقاالتي كه در مجلّة  شماره از سلسله
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كند و هاي توصيفگر اشاره ميبعضي گزاره به تكرار ،كرد، ضمن معرّفي كلّي اين اثر مي

 اميرارسالن ي و.داندمي» خوانانهاي نقّاالن و قصهپردازيها و جملهكالمتكيه«آن را از 

: 1383محجوب، (داند هاي عاميانه يكسان مي با ساير قصه،ها آندربرگرفتنرا از نظر 

497-498(.  

 و نشان دادن قوت و ضعف الناميرارسغالمحسين يوسفي نيز ضمن معرفي كلّي 

تكرار در نحوة «هاي توصيفگر با عنوان نويسي جديد، از بعضي گزاره آن از منظر داستان

 برشمردن هفت مورد از اين تعبيرهاي مكرّر، آن را متأثّر از پس ازكند و ياد مي» تعبير

  .)35: 1358يوسفي، (داند از ضعف اثر ميناشي  و ،شيوة نقّالي

الييكريستف با
18

، جايگاه اميرارسالن كه با پرداختن به ساختار و ارزش داستاني 

 ديد داناي كلّ، ة رمان فارسي نشان داده است، ضمن اشاره به زاويگيري شكلآن را در 

) …و» بشنو... چند كلمه از«، »القصه«مانندِ (متني  هاي ميان پروايي در استفاده از گزارهبي

نويسان قرن نوزدهم اروپا   رمانشيوةر داستان با واسطة راوي را دو حضور بي

  .)266-267: 1377بااليي، (داند  ميپذير  قياس

هاي توصيفگر، هاي قالبيِ سنّت نقّالي، يعني گزارهاي مهم از گزاره دستهدربارةاما 

 خباراالطرازنام اين كتاب .  شده استنوشتهدر روزگار صفويان كتابي درخور توجه 

اي است از  سفينه«اين كتاب .  است.) ه1041 بعد از 998(فخرالزّماني نّبي تأليف عبدال

... پردازي نوعي بوطيقاي قصه«و درواقع » گوييآداب قصه«همراه  به» نظم و نثر فارسي

 فخرالزّماني در .)109: 1381كدكني، شفيعي(ست »هادر سنّت ايراني سخنوري و نقل قصه

 رزم، بزم، عاشقي و عياري، نوعها به چهار هبندي قص اين كتاب، ضمن دسته

هاي   مثالهمراه با چهار نوع قصه را در دوازده طراز اينهاي خاص هر كدام از  توصيف

هاي نظم گوي اگر خواست به وصفي بپردازد، از آن نمونهگوناگون آورده است تا قصه

  .)110 ،همان(و نثر ياري بجويد 

  اميرارسالن قصة .5-1

، نامهداراب اي چونهاي منثور عاميانه روايتي است عاشقانه از گروه رمانسارسالنامير

  تخيل نقّاالن هنرمندينتيجةها كه همة آن... و رموز حمزه، سمك عيار، نامهفيروزشاه
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 كه در طول تاريخ ادبي اين مرز و بوم در كنار سبك فاخر ادبي، آثاري با زبان و است

ي كلّي يها از الگواين روايتبيشتر . آفريدند ميك عامة مردم بيان درخور فهم و در

   :ها حوادث همة آن.كنند ميپيروي

. شود اما محدودة جغرافيايي عظيمي را شامل مي؛گيرد را دربرمي... يك دورة كوتاه 

شده  سفر عاشقي است به دنبال معشوقش كه تقريباً تمام جهان شناخته... الگوي عام

د تا او را كه به دست فردي شرير دزديده شده بيابد و قسمت مهم آن، نوردرا درمي

و داستان معموالً با اتحاد عاشق و معشوق و ... است ... سفر به دنياي پريان

هاناوي(يابد  گذاري به جاي پدر پايان مي تاج
19

 ،1991.(  

 ، گرفتهنام» هاي عاميانة فارسيمظهر داستان«حق   اين اثر كه بهدرستمتن كامل و 

 شصت يك و همقدم: 1356الممالك، نقيب( واژه است هزار180 صفحه و بيش از 536داراي 

دهد  اي روي مي  حادثهبندگفتة هاناوي تقريباً در هر   به،حادثهپرو در اين روايت ) سه و

   .)جا همان( كند كه پيرنگ داستان را گزارش مي

  متن مورد استناد اين تحقيق

براي نقد اين ( اند كردههاي گوناگون منتشر  در حجمبسياريرها ناشران بارا  اميرارسالن 

 22شناسي ملّي مشخّصات   در لوح فشردة كتاب.)523-518: 1383محجوب، . ها نكچاپ

ترين  درست ).شناسي ملّي ايران، لوح فشرده، نگارش يازدهم كتاب(چاپ مختلف آن آمده است 

 محجوب است كه بر اساس نسخة خطّي  تصحيحناميرارسال چاپ ترين و باارزش

صورت گرفته است .  ق1318 و 1317و چاپ سنگي سال .  ق1305احتماالً به تاريخ 

 بر اساس همين چاپ پژوهش نيز و اين )مقدمه شصت و سه به بعد: 1356الممالك، نقيب(

هاي قالبي در قصة براي شناخت كاركرد گزاره. ه استشد انجام )نامه كتاب. ك.ر(

  : كلّي داستان ضروري استماية درون، نگاهي كوتاه به يرارسالنام

شاه، پادشاه فرنگ كشته خان فرنگي، فرماندة لشكر پطرسملكشاه رومي توسط سام

. مانداي از جمع اسيران جدا ميشود و همسر باردار ملكشاه در لباس كنيزان در جزيره مي

. شودكودك متولّد مي. بندداو دل مييابد و به خواجه نعمان، تاجر مصري، او را مي

گردد و هفت زبان در كودكي و اوان نوجواني در همة علوم استاد مي. گيردارسالن نام مي

پيك . شودمقرّب درگاه خديو مصر مي. آموزدگيرد و آداب رزم را ميخوبي فرامي را به

. كند ان را طلب مينعمكند و او، مادرش و خواجهشاه هويت ارسالن را آشكار ميپطرس
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گيرد و ضمن كشد، تاج و تخت پدر را پس ميكُشد، به روم لشكر ميارسالن پيك را مي

گردد و با لباس مبدل راهي بيند و دلباختة او ميلقا را ميتخريب كليساها، تصوير فرّخ

  .شودفرنگ مي

بيند و را ميلقا، دختر شاه، تصوير ارسالن فرّخ. گرددشاه از ماوقع آگاه ميپطرس

. گمارند  يآويزند و نگهبان مهاي پطرسيه ميتصوير ارسالن را بر دروازه. شودعاشق او مي

عنوان  گيرد و به ارسالن، الياس نام مي. كندنامي ارسالن را از خطر آگاه مي طاووس خواجه

 با .شودكار مي  مشغول به، زير نظر برادرش، خواجه كاووسة وي در كافةفرزند بازگشت

هايي پنهاني صورت  مالقات. گويدكند و هويت خود را به او ميلقا مالقات ميفرّخ

نما، او را  قمر وزير، دشمنِ دوست. شودخان داروغه گرفتار ميبه دست الماس. دهد مي

بند   در مالقاتي پنهاني گردن.شودارسالن در دام مكر وي گرفتار مي. دهدنجات مي

 فوالدزره ديو، .گشايد  مي- كه فقط او قادر به گشودن آن بوده– را لقا بندشدة فرّخ طلسم

  .شودربايد و داستان وارد دنياي پريان مي لقا را ميفرّخ

ارسالن در دنياي پريان براي يافتن معشوقة خود با عفريت، جن، القيس و پريان 

عل، شهر صفا، هاي بسيار، قلعة سنگ، شهر لدر گذر از بيابان. شود رو مي هبسياري روب

گشايد، دوستاني هاي بسياري را ميجان، طلسم باران و ملكدشت و باغ فازهر، قلعة سنگ

ديو و مادرش، قمر وزير، شير گويا، ريحانة جادو  فوالدزره: جنگديابد و با بسياري ميمي

 .شوندبه دست او كشته مي... و 

 شمس وزير كه ياريگرش بوده و لقا،همراه فرّخ  به، پس از چهار سال ماجرا،سرانجام

شدة  شاه، پدرِ نامزدِ كشتهگردد كه درگير جنگ با پاپاس اي بازميلشكري بزرگ به پطرسيه

لقا شاه را در ازدواج با فرّخگيرد و رضايت پطرسارسالن مزد زحماتش را مي. لقاستفرّخ

گردد و تاج وم برميكند، به ردهد، ازدواج ميشاه را شكست ميآورد، پاپاسدست مي هب

  .نهدشاهي بر سر مي

   و نويسندة آناميرارسالنخالق قصة 

: 1340؛ محجوب، 439: 1383محجوب، (الممالك ميرزا محمدعلي شيرازي معروف به نقيب

 نقابت و نقّالي دربار جايگاهاي است كه   آخرين نقّال برجسته،)دوازده تا چهارده

 496-493: 1383محجوب، . ك.ارة منصب و وظايف نقيب ردرب(شاه را داشته است ناصرالدين

 دوستعلي ).نامهكتاب. ك.ر( است جمشيدملك و اميرارسالنشدة وي   دو اثر چاپ.)1053و

 چاپ سخن كه در مجلّة» رجال عهد ناصري«مقاالت  الممالك در يكي از سلسله معير



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         160

بانويي اديب و « كه كند مي را بيان شاهكرد، سرگذشت فخرالدوله، دختر ناصرالدينمي

ديوانش مشتمل بر چند هزار بيت است كه به . خط بودسخن و خوششاعر و شيرين

گونه بيان را اين اميرارسالناو چگونگي پيدايش قصة . »خطّ خود با نهايت سليقه نوشته

شده  يشاه به اتاق نقّاالن و نوازندگان باز مكند كه يكي از سه درِ خوابگاه ناصرالدينمي

كرده و باشي خود را براي نقل آماده ميرفته است، نقّالكه شاه به بستر مي و هنگامي

كشيده و قصة  نقل هر قصه چندين روز طول مي. انددادهنوازندگان نغمه سر مي

بار آن را  هايي بوده كه شاه بدان عالقة بسيار داشته و سالي يك از آناميرارسالن

، فخرالدوله پنهاني از پشت در اتاق خواجگان ها  نوبت از اين در يكي. شنيده است مي

گردد و شود، بسيار شيفتة اين كار مي ميآگاه و چون شاه آغازد ميكار ثبت نقّالي را 

 كند تا تر گوناگونباشي قصه را  نقّال،كه فخرالدوله حضور دارد دهد هرزمانيفرمان مي

  ).556: 1334معيرالممالك، (د وي هميشه چيزي براي نوشتن داشته باش

 با توجه ).489: 1383محجوب، (افزايد هاي ديگري ميمحجوب بر اين شاهد گواهي

اين اثر در واقع محلّ تالقي دو شيوة «: گويد كريستف بااليي مي،ها به اين سخنان و گواه

نده توان گفت اين اثر داراي دو نويساز جهتي مي... شفاهي و نوشتاري : روايت است

ابتدا شخصي كه براي نخستين بار آن را گفت و نقل كرد و دومي آن كه به : بوده است

  ).236: 1377بااليي، (» .كتابت آن پرداخت و موجب تداوم و برجا ماندن آن شد

  هاي قالبيبندي گزارهدسته

 .1: گيرد با توجه به نقش خود در سه گروه كلّي جاي مياميرارسالنهاي قالبي گزاره

 .3 ؛دهنده به فضاي داستانهاي شكل گزاره.2 ؛هاي سازندة روند خطّي داستان گزاره

  .گوييو هاي گفتگزاره

  هاي قالبي سازندة روند خطّي داستان گزاره.1

ها روايت خود ياري آن هايي است كه نقّال بهجملهها و شبهها، جملهمنظور از اين گزاره

 و پيوندد ميف زماني يا مكاني داستان را به يكديگر كند، دو موقعيت مختلرا شروع مي

  :گيردها در سه گروه جاي مياين گزاره. زندپايان روايت را رقم ميسرانجام 
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  هاي قالبي آغازين گزاره.1-1

هاي فرعي گنجانده در ها يا روايتهاي قالبي آغازگر قصه عبارت،هامنظور از اين گزاره

اما راويان اخبار و ناقالن آثار و « : اين استاميرارسالنگر در گزارة آغاز. هاستدل قصه

داني و صرّافان سر بازار  چينان خرمن سخنگفتار و خوشهطوطيان شكّرشكن شيرين

گونه به جوالن خرام سخن را بدين سواران ميدان دانش، توسن خوشمعاني و چابك

  ).1/1(» ...اند كه درآورده

 پيشينة يكي دربارة :ها در ادب فارسي گفتني است قصهزآغادو نكته دربارة شيوة 

نگاري اسالمي از گفتة هاناوي تا قرن هفتم به شيوة تاريخ هاست كه بنا بهاين گزاره

مقولة مستندساختن اثر بوده
20

 معمولها صورتي   و از روزگار خواجوست كه اين گزاره

راويان اخبار و ناقالن « با عبارت ها معموالًو قراردادي به خود گرفته و مرجع همة آن

 با ايجاز همراههاي در عبارت  ؛ نكتة دوم به تفاوت)251-250: 1970هاناوي، (آيد مي» آثار

 - واحداي  قصههاي مختلف از  و حتّي روايت- هاي گوناگونها در قصهو اطناب آن

استمربوط 
21

د و درواقع هاي نقّالي دارم روايتئ و دگرگوني دارواني كه نشان از 

هميشگي  دگرگوني محققان با اين توضيح كه .رود شمار مي ها بهويژگي ذاتي آن

 نظر به. دانند هاي شفاهي را چيزي فراتر از تغييراتي اندك در ساختار روايت مي روايت

آنچه . وابسته استاثر اصلي نيز   جديد است كه در عين حال، بهاثري هر اجرايي ،آنان

 است آفرينش ديگربارهن هستيم، قائم به ذات است و هر اجرايي ما مشغول شنيدن آ

شويم كه در چند  ميرو هروبله ئ اگر ما اين نظر را بپذيريم، با اين مس.)45: 1988فولي، (

شده و درواقع ميبرساخته  ديگرگون يشده، هر سال اثر روايت مياميرارسالن سالي كه

باور داشتن اين  شده است و نوشتهالدوله فخربه قلم ها را داريم كه ما يكي از آن

  .كندتر ميبرجسته  رارسالنيام آفرينش نقش فخرالدوله را در فرايند ،موضوع

  )تداومي(متني هاي قالبي ميان گزاره.2-1

 شنونده را طور مستقيم و به نقّال ةن واسطو كه بداستهايي منظور از اين عنوان، گزاره

  :شودكار گرفته مي  به جا در دواغلبها زارهاين گ. دهد مخاطب قرار مي
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خواهد به صحنة مورد وصف يا كردار اشخاص بيشتر كه نقّال نمي  نخست زماني

هاي ديگر حوصله يا علّتاقتضاي حال مخاطبان كم  و اين ممكن است به-  بپردازد

ه ادامة دهد و ب ميپايانآن صحنه را » القصه«كارگيري گزارة معروف   پس با به-باشد

» ... .زد روز در بيابان قدم ميالقصه مدت پنج شبانه...  «؛ براي مثالپردازدروايت مي

هاي   مورد از گزاره5كار رفته و در  بار به49 اميرارسالندر » القصه«گزارة  .)15/247(

. استنيز استفاده شده» الجملهفي«و » الغرض«
22 

انداز داستان و در براي تغيير چشم «اغلبي متنهاي قالبي ميان گزاره، اينكهديگر

طور  بهنقّال . شودكار گرفته مي به» نتيجه تغيير شخصيت، جريان داستان و زمينة داستان

» .بشنو... از ... را داشته باش... «: گويدشخص به مخاطب ميمستقيم با خطاب دوم

 گوني گونه ، پيشينبنددر هاي يادشده نمونهدر مقايسه با  اين گزاره .)1999مارزلف، (

 .واژگاني بيشتري دارد

هزار واژه و شصت 43( حسين كرد قصةمتني هاي ميانمارزلف بين مجموع گزاره

هزار واژه و كمتر از 180 ( مشدي گلين خانمهايقصهه و مجموع) گزاره] و دو[

ها در  گزاره اين شده كه تراكم نتيجه. اي انجام داده استنسبي مقايسهاز نظر ) گزاره40

گيرد  او نتيجه مي.  استمشدي گلين خانم هايقصهبرابر   بيش از ششحسين كرد

 پيچيده كرده است و داستان به تا حدي ساختار آن را حسين كردطوالني بودن 

 پايه همصورت   و رويدادهاي مختلفي اشاره دارد كه بارها جداگانه يا بهبسيارقهرمانان 

اين پيچيدگي نسبي، تغيير وضعيت و چرخش ميان . يابنددر لحظاتي خاص ظهور مي

هاي كوتاه و كند كه شمارشان بسي بيشتر از قصههاي مختلفي را ايجاب ميصحنه

از اين منظر، تفاوت تراكم .  است كه ساختاري ساده دارندمشدي گلين خانمعاميانة 

 .)447: 1385لف، مارز( پيوند دارد و سبك روايت با شگردهاي قالبي بيشتر گزاره

 . با دو اثر يادشده جالب توجه استاميرارسالنهاي مقايسة آمار اين نوع گزاره 

 با حجمي بيش )وسه  شصت مقدمه:1356الممالك، نقيب(هزار واژه 180 شتن با دااميرارسالن

 يعني اين نوع گزاره در ؛ دارد را مورد از اين گزاره25، تنها حسين كرداز چهاربرابر 

 .كار رفته است به اميرارسالن برابرِ  بيش از يازدهكردحسين 
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علّت وجود   بهاميرارسالن كه روايتاين يكي :اين نكته ناشي از دو علّت است

 يعني خطّ سير ؛ استحسين كردتر از  شخصيت بسيار محوري اميرارسالن منسجم

 براي روايت رود و راوي كمتر نياز داردروايت معموالً با حضور اميرارسالن پيش مي

 302 ،ها  قهرمانتعداد بسيار حسين كرد در اما. اي ديگر، قهرمان را رها كندصحنه

 34 و در مقابل )چهل و يك تا پنجاهمقدمه : 1385 و افشاري، ،افشار( كرد حسينشخصيت در 

 روايت را به پيوسته ،)سيزده و چهاردهمقدمه : 1379الممالك، نقيب(  اميرارسالنشخصيت در

 از اين رده از بايد بسيارهاي كشاند و نقّال براي پيوند اين صحنه سو مي سو و آن ينا

  .ها استفاده كندگزاره

كه پيشتر ذكر شد  گونه  آن. دانستاميرارسالنعلّت ديگر را شايد بتوان كاتب قصة 

 و خود صاحب ذوق نوشته اين اثر را ،شاه دختر اديب و شاعر ناصرالدين،فخرالدوله

دور نيست وقتي فخرالدوله روايت . برده است  پدر بهره ميپرمايةوده و از كتابخانة ب

هايي را نپسنديده و  تراكم چنان گزاره،گذراندهشفاهي قصه را از صافي ذهن خود مي

  .ها را از قلم انداخته باشدمقداري از آن

  : استهاي اين رده از اين قرارگزاره

، 1/187، 2/150، 6/113، 1/54، 2/8(: »~اما / بشنويد/ شنوب... كالمي از / چند كلمه«

، 28/59، 21/52(: » ~اما... / عرض كنيم از / چند كلمه«؛ )25/531، 20/310، 10/288

بداريد، / باشيد/ را داشته باش... «؛ )26/509، 1/507، 8/439، 12/438، 2/150، 28/123

اين را اينجا داشته / اينها«؛ )1/242، 27/233، 10/218( :»بشنويد/ بشنو... چند كلمه از 

، 27/452، 1/445، 24/63( :»... تا ، چند كلمه عرض كنيم از / داشته باش/ بداريد/ باشيد

: »تا به داستان ايشان برسيم«؛ )5/179( :»گو بداريدو ايشان را در اين گفت«؛ )24/63

)6/506.( 

  هاي قالبي پاياني گزاره.3-1

ها بسيار شبيه به هم هاي عاميانة ايراني، همانند گزارة آغازين آنقصهگزارة پاياني اغلب 

 قهرمان داستان داللت دارد صورتي فشرده بر ادامة زندگي همراه با خوشيِ است و به

 هاي قرون وسطايي اروپا نيز اين ويژگي ديدهكه در رمانس چنان؛)231: 1970هاناوي، (
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بير(شود مي
23

هاي اسالمي اين كند، در قصه ميبازگوه مارزلف گونه ك آن اما .)16: 1379، 

 اخالق اسالمي با خاطرنشان كردن برتري حكم اهللا و ذكر برابر بابندي خوش، پايان

 :گونه است ايناميرارسالن گزارة پاياني. )448: 1385مارزلف، (شود مرگ قهرمان تمام مي

تا به مرور ايام ... شرت و كامراني دادند هاي دراز در اين دار فاني داد عيش و عسال... «

 به سراي جاوداني شتافتند و اين داستان شيرين از ،هريك جهان فاني را وداع گفته

 ).21/536(» .ايشان به يادگار ماند

اين . پسند بيان شده است گزارش مرگ قهرمانان با تعبيرهايي دل،بينيمكه مي  چنان

شودتر ميها برجستهياني ديگر قصههاي پانكته در مقايسه با گزاره
24

تواند نشان  و مي

نقش پسند شاهانة مخاطب باشد كه نقّال ضمن وفاداري به اصل بيان سرنوشت محتوم، 

 .از اين تعابير خوش سود جسته است

  )توصيفگر(دهنده به فضاي داستان هاي قالبي شكل گزاره.2

 بر شگردهاي اغلبعهده دارند و  قصه بهها وظيفة عام توصيف را در اين رده از گزاره

از آنجا كه نقّالي پيوندي استوار با سنّت ادبي . ويژه تشبيه و استعاره استوارند هبالغي، ب

ميراث سنّت هستند، بيشترين تأثير را در ايجاد اغلب ها كالسيك دارد و اين گزاره

تر باشد، آشناين فضا در جريان نقّالي هر چقدر مخاطب با ا. فضاي سنّتي قصه دارند

شدت اين تأثير را  الخباراطرازكتابي چون . ها داردنقّال مجال بيشتري در عرضة آن

  :گيردها در پنج گروه جاي مياين گزاره. دهدنشان مي

  هاي قالبي توصيفگر زمان گزاره.1-2

ستة كلّي ند و در دو دك حوادث را ترسيم مي» زمان«ويژه  هها فضاي داستان، باين گزاره

يكي در وصف آغاز صبح و طلوع خورشيد و ديگر در وصف آغاز شب : گيردجاي مي

ها سنّتي ديرين در متون نظم و نثر فارسي دارند هر دوي اين مقوله. و غروب خورشيد

 از تهيكه عمومًا ساده و روان و -  اميرارسالنهاي و در مقايسه با نثر ديگر قسمت

 در چند ويژه به ؛اند  دنبالة سنّت نثر فنّي-  ديگر استپردازي و مالحظات لفظيسجع
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جهان «:  در توصيف شببراي مثال ؛شودمورد كه تلميحات خاصي چاشني كار مي

.»لباس عباسيان پوشيد
25

  

جاي ها از نظر ماهيتي تفاوت چنداني با ابياتي كه در جاي اين نوع توصيف واقعدر

ماهيت منشأ و سرچشمة . ستا ت توصيف شاعرانه ندارد و ادامة سنّ، آمدهاميرارسالن

اي  و اين، نكتهستهاكه گفته شد، در ويژگي استعاري آن  چنان،هاشعري اين وصف

 در رمان زيرا ؛رمان واقعگرا با شعر و ادبيات رمانسي استتفاوت ترين مهم و از اساسي

 در شعر بر و است واقعگرا فرايند حركت زبان بر اساس رابطة مجاورت و مجاز مرسل

ياكوبسن(مدار فرايند شباهت 
26

 ،1369 :46(. 

كه همة  (اميرارسالنبودن قصة  محور، دوپارههاي استعارهبا نگاهي به بسامد گزاره

 ؛گيرد خود مي اي بهعد تازهرسد و بنظر مي دارتر بهامعن) تاكيد دارندمحقّقان بر آن 

شود و به  اش خالي مي محجوب چنتهگفتة به هاي قصه كه نقّالتوضيح اينكه از نيمه

كه در   درحالي،شودمحور بيشتر مي هاي استعارهزند، فراواني گزارهدنياي پريان گريز مي

نقطة ورود به دنياي پريان در . نسبت واقعگراي اثر، فراواني كمتري دارد  بهنيمة نخستِ

اما از مجموع . ب است يعني تقريباً نيمة كتا246اي محجوب، صفحة صفحه536چاپ 

درصد 65(مورد 45در نيمة نخست و ) درصد از كل35(مورد 25گزارة اين رده، تنها 70

  از اين قراربه صورت جداگانهها اين گزاره. در نيمة دوم كتاب جاي دارد) از كل

است
27

:  

   وصف صبح و طلوع- 

هاي پر پلنگ سر كوه/ بن/ آفتاب گلرنگ به امر ملك بافرهنگ از درياهاي پر نهنگ و«

، 30/397، 25/119(: »مزين ساخت/ جهان را به نور منير خود منور/ به درآورد و عالم

برقع از روي خود / صبح برقع گشود/ نشين خورشيد عروس خلوت«؛ )21/441

و عالم را به نور جمال / و شاهد بازاري گرديد/ خانة افق بيرون آمداز حجله/ برداشت

، 23/464، 11/308، 27/269، 13/149، 23/108، 27/68(: »اختخود منور و مزين س

قدرت در خزانة افق را گشود و دست / نماگنجور قدرت«؛ )7/530، 27/503، 19/495

، 24/259، 11/253، 22/179(: »زرافشان آفتاب جواهر كواكب را به زير مخزن دامان آورد
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اهللا درداد و سحر نداي قم باذن/ ببال آفتامرغ زرين«؛ )24/524، 30/467، 8/461، 4/407

آفتاب جهانتاب سر از جيب افق بيرون كشيد و عالم را به نور منير خود منور و مزين 

  ).17/437، 28/389، 16/331، 18/315، 10/35(: »ساخت

   وصف شب و غروب-

و شب بر سر دست / خورشيد سر به چاهسار مغرب كشيد/ قرص آفتاب/ آفتاب«

، 19/393، 4/382، 6/368، 24/307، 10/263، 19/115، 25/82، 2/69، 1/68 ،25/36(: »درآمد

بال خورشيد آهنگ آشيانة مغرب نمود و غراب سياه شب بال مرغ زرين«؛ )7/427

، 30/185، 19/115، 25/82(: »شه زنگ جهان را مسخّر كرد«؛ )12/480( :»ظلمت گشود

آبنوسي فلك قرار / نگ آبنوسشه زنگ بر اور«؛ )20/393، 10/263، 8/247، 1/186

  ).7/382، 1/125(: »جهان لباس عباسيان پوشيد«؛ )7/427، 7/382( :»گرفت

  

  هاي قالبي توصيفگر مكان گزاره.2-2

 ،در مقابل.  بسيار اندك استاميرارسالنها برخالف انتظار در فراواني اين دسته از گزاره

تنها . جه را در اين قصه سراغ دادگرايانة قابل توهاي واقعتوان بسياري توصيفمي

، 24/67، 5/2( قصه جاي وصف طبيعت و جنگل است كه در پنج ،استثنا در اين ميان

گرفته از سنّت ادبي آمده   با اندك تغييراتي با اين عبارات وام)4/481، 22/411، 17/260

بيد درختان سردسيري و گرمسيري و عرعر و صنوبر و سرو و كاج و چنار و « :است

سر به فلك كشيده و پا به كيمخت زمين استوار كرده، نهرهاي آب روان از هر طرف 

  .)4/481-7( ».چون كوثر و سلسبيل جاري

رخ هاي فرنگ ها و كاخاز آنجا كه بسياري از حوادث قصه در تماشاخانه، خيابان

 نيز و ها را از نزديك ديدههمة آن مكان) شاهناصرالدين(و مخاطب نقّال دهد  مي

الذّهن  يا خالينقّال ،مقابل كرده است و در عرضه هايشهاي دقيقي در سفرنامه گزارش

هايي   گزارشةواسط و يا به) ها خالي است  در سنّت ادبي جاي اين توصيفزيرا(بوده 

نمايي گرفته و هم  هم رنگي از واقعاغلبهايش ها خوانده و شنيده، توصيفدربارة آن

  . استتصر معموالً بسيار مخ
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  هاهاي توصيفگر شخصيت گزاره.3-2

 بر قطب استعاري زبان اغلبهاي توصيفگر  گزارهتمامهاي اين حوزه نيز مانند گزاره

اي تصويري، توان خوشههاي آن را مي و بسياري نمونهر استاستوا) با تلقّي ياكوبسن(

، با چاشني كنايه و شده از چندين گزارة قالبي مبتني بر عنصر قياس و تشبيه تشكيل

توان هر يك از اين شناسي ذكرشده در مقدمه، مياستعاره شمرد كه با توجه به اصطالح

 در سنّت اغلبها كه اين مضمونمنشأ . دانست» مضمون«هاي تصويري را يك خوشه

 و گاه فشردهاقتضاي مقام و موقعيت قصه و نيز حوصلة مخاطب گاه  ، بنا بهاستادبي 

  .است دار منه دابسيار

 حضور دارند كه به سه شيوة قالبي اميرارسالن ها در قصة از شخصيتسه گروه

هاي مربوط به هر گروه از اين قرار گزاره. هاپهلوانان، زنان و عفريت: شوندوصف مي

  :است

  وصف ظاهر پهلوانان. 1-3-2

نقّال . دهدكيل ميها را تشترين مضمونبلند اميرارسالن توصيف ظاهر پهلوانان در قصة

گيري از سنّت ادبي تصوير در صورت اقتضاي فضاي نقّالي، ظاهر پهلوان را با بهره

  :اين نمونة مفصل گواه خوبي است. كند مي

چشمش بر آفتاب جمال و زلف و خال اميرارسالن افتاد؛ ديد تا آسمان سايه بر 

 و تركيب ثاني بين فلك چون او نديده، از قدزمين انداخته است، چشم جهان

قد چون سرو ! السالمسهراب يل و از حسن و جمال تالي حضرت يوسف عليه

آزاد، گردن كشيده، سينه فراخ، شانه پهن، بازو قوي، كمر باريك، چهره چون طبق 

ياقوت رماني، قد سرو جويبار زندگاني، لب چون لعل بدخشاني، دو چشم مست 

 كمان رستم تا بناگوش كشيده، پشت لب انگيز چون دو نرگس شهال، ابرو چونفتنه

را تازه آب بقا سبز كرده، دستة سنبل زلف را چون خرمن مشك بر اطراف پريشان 

  ).127(! كرده هزار يوسف مصري در چاه زنخدانش اسير

 انـدك و گـاه بـا        جايي  ههاي وصفي با جاب   ها و تركيب   همين تشبيه  ،در اغلب موارد  

 ايـن تـصوير، تركيبـي اسـت از          مـشاهده شـد   كـه    چنان. شود  ميايجاز، دستماية روايت    

نقّـال در   . شناسـي سـنّتي    با جمـال   برابرهاي قدرتمندي پهلوان و زيبايي معشوق       ويژگي
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هاي قراردادي  اغلب موارد با نظمي مشخّص و البتّه با تفاوت در ايجاز و اطناب، وصف             

دهد، سپس با     خبر مي   مانند قهرمان  زيبايياو نخست از    . آوردرا يكي پس از ديگري مي     

گاه زيبايي و قدرتمندي او را بـا        گويد قهرمان در اين دنيا مانند ندارد، آن       بياني كنايي مي  

) قد، گردن، سينه، شانه، بازو، كمر، چهـره، لـب، چـشم، ابـرو و زلـف            (وصف جسم او    

 فراخـي  بـه ) ويژه تشبيه و سجع  هب( بياني و بديعي     هاي  آرايهدهد و در اين راه از       ادامه مي 

.جويدسود مي
28  

او بـا همـان     . شـود   قائـل نمـي    بين قهرمانانش     تفاوتي هاالممالك در توصيف   نقيب

 يعنــي ،)138 و 81( و اميرهوشــنگ )16(خــانِ ايلچــي  بيــاني شــكوهمندي المــاس  

 ،شايد تنهـا اسـتثنا    . كند كه خود اميرارسالن را     قهرمان را وصف مي    مقابلهاي   شخصيت

.گرايانه داردهايي از وصف واقعوغه باشد كه نشانهخان دار توصيف الماس
29  

  وصف عفريت، اژدها و موجودات غيرانساني . 2-3-2

هاي قالبيِ مسجع و مبتني بر تشبيه استفاده شده ها از گزاره عفريتشكلدر وصف 

قد مثل «: ترين شكلش چنين است با تغييراتي اندك در كاملاست كه اين نوع گزاره

قالج از كاسة سرش  ها قالجها چون شاخ چنار، سر به طريق گنبد دوار و شاخمنار، بازو

ها از چاك لب به در رفته، دو چشمش چون دو مشعل سوزان، دهاني مثل غار و دندان

 2/350، 21/263، 2/245(: »...به در رفته، دارشمشادي از هفت سنگ آسيا بر دوش

20/413 ،6/443.(  

 گزارة تصويري ،شوندها شناخته ميبا توجه به آن عفريتترين عبارتي كه اما مهم

.باشد مي» به هوا بلند شدن«است كه به مفهوم » باد در تنوره انداخت«
30  

  وصف معشوق. 3-3-2

منير لقا، ماهوي ملكشاه، فرّخبان. دارندرا نقش معشوق بيشتر  اميرارسالن زنان در قصة

اما با . كننده قهرمانان داستان را شيفتة خود ميكشوند  تصوير ميكساني در جايگاه ... و

.  وصف معشوق در آن برجسته نيست،ترين موضوع اين قصه، عشق استاينكه محوري

يابد كه آن را از نظر كيفي با توصيف پهلوانان اين ويژگي آنجايي بيشتر نمود مي

 بدن بلند وصف  حمام رفتن اميرارسالن و چگونگي در مقايسه با مواردي چون.بسنجيم

لقا و ديگر زنان داستان سخن  آنجا كه نقّال از فرّخ،)210(عريان او از نگاه قمروزير 
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كند، گاه  بسنده مي» ...يك شبه حرير بر سر انداخت «گويد، گاه به ذكرِ گزارة مكرّر  مي

» چون يك بهشت حور«، »چون سرو آزاد« مبتني بر قياس مانند كوتاهبا يك يا دو گزارة 

سخن را » هفت قلم مشّاطة جمال كرده بود«كند و گاه با تعبير زيبايي او را بيان مي ... و

گويد كه او زيباست و در اين دنيا شبيه ندارد و از انبوه  مياغلباو . كندكوتاه مي

:كند بسنده مياي اندك هاي سنّت ادبي اين حوزة معنايي، به بهرهها و تشبيهاستعاره
31  

ساله دختري افتاد كه تا آسمان سايه بر زمين انداخته از حسن و  دهچشمش به پانز

 ،جمال و رعنايي و زيبايي و قد و تركيب و شكل و شمايل و گل و نمك و دلبري

در قد و تركيب و زلف و خال و چشم و ! اش را به وجود نياوردهمادر دهر قرينه

ان و باريكي ميان در ابرو و لب و دهن و چاه زنخدان و بياض گردن و كمند گيسو

  .)38(اين كرة ارض لنگه و شبيه ندارد 

  :كند ميبسندهها  و ديگر پوششگاهي نقّال به وصف كلّي لباس

ملكه هم با كمال . مشاهده كردند كه عقل از سرشان به در رفت... چنان حسني 

س كشي، يكشبه حرير بر سر انداخت، نيمتاج مكلّل به الماطنّازي و دلبري و عاشق

بر سر نهاد، و سر تا پا غرق درياي جواهر گرديده، تعليمي مرصع به دست گرفت، 

  .)498(چون يك بهشت حور و يك فلك ماه بر صندلي نشست 

  ها و رخدادهاهاي قالبي توصيفگر كنش گزاره.4-2

 يا افكار قهرمانان يا رخدادهاي تكراري قصه ها كنش ،هانقّال به ياري اين رده از گزاره

  :ها از متن استخراج شده استسه گروه از اين گزاره. دهدا گزارش مير

 بزم / توصيف بيداري صبحگاهي و آماده شدن براي رزم. 1-4-2

شود، وصف قالبي كارهايي است  تكرار مياميرارسالن هايي كه بارها دريكي از صحنه

هايي كه كنش. شود مي رزم يا بزمآمادةدهد و معموالً كه قهرمان در آغاز روز انجام مي

هايي اندك در دهد در اغلب موارد يكسان است و با اختالفنقّال به قهرمان نسبت مي

 :ترين نمونة اين گزارش اين مورد استبلند. شودها گزارش ميالفاظ يا چينش آن

در برآمدن آفتاب جهانتاب اميرارسالن نامدار سر از بستر راحت برداشت، به حمام 

وشو كرد و  كلّه را صفا داد، زلف و كاكل را با مشك و عنبر شسترفت، سر و 
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بيرون آمده لباس مرصع پوشيد، تاج مكلّل به الماس به سر گذاشت، كمر مرصع بر 

ميان بست، شمشير زمرّدنگار حمايل كرد، خنجر زمرّدنگار پيش كمر زد، چون 

واهرها بر سرو آزاد و نخل طوبي چهره مانند قرص ماه شب چهارده شعاع ج

صورتش افتاده پرتو رويش به روشني روز برتري داشت، چون يك بهشت غلمان 

 .)430( از عمارت حرم بيرون آمد

هاي  اين وصف پرزرق و برق و شاهانه از آغاز روز در كنار ديگر كنش،گمانبي

 نمودن ،شاهانه است كه هاناوي را بر آن داشته تا بگويد هدف اخالقي نهفته در رمانس

 اما مخاطب آن بيشتر عموم مردم ؛شاهزادگان براي شاهي استآموزش به لگويي براي ا

 سياسي نيز -هاي اشرافي، كاركردي اجتماعي البتّه اين توصيف.)1991هاناوي، (است 

 اقتدار و فاصلة ميان قدرت سياسي  وهاي عاميانه، ميزان شكوه يعني در بستر قصه؛دارد

 ؛پسندداي كه ذوق طبقة اشراف نيز آن را ميويژگي. شودمي فهماندهو توده، به مردم 

است و اين در مبتني  كاركردش بر تثبيت وضع و نظم اجتماعي و نشان دادن اقتدار زيرا

  .كام اهل قدرت سخت خوشايند است

 از آگاهي ما نظرهاي فارسي از  در ميان همة رمانساميرارسالندانيم كه البتّه مي

اش اين ترين نكته  دارد و مهم ديگرگوناستثنايي وجايگاهي ابت آن ، نقل و كتآفرينش

 شده و در ابتدا اصالً قرار برساختهشاه گمان متناسب با پسند و خواست است كه بي

هر   به.)556: 1334معيرالممالك، ( به دست مخاطب عام برسد و شود نوشتهنبوده است 

نيز ها و عنوان پشتوانة سنّتي آن  عاميانه بههاي قصهگيري شكل اين آگاهي از بستر روي،

 يعني انتظار شاهانة مخاطب، چرايي پرزرق و برق بودن اين ،اميرارسالن بستر آفرينش

 .كندخوبي توجيه مي توصيفات را به

 است، در شكل بلند  هم پيوسته و گاه اي بههاي قالبي كه مجموعهاين رده از گزاره

گوني آن  رود و گونهكار مي  تمام موارد براي اميرارسالن بهمضموني پربسامد تقريباً در

: استنيز چنين
32 

سر / از خواب برخاست... ارسالن نامدار برآمدن آفتاب جهانتاب ملك/ در سر زدن«

زلف و كاكل را با گالب و /  سر و كلّه را صفا داد/ از خواب برداشت و به حمام رفت

، 18/493، 1/474، 3/84، 9/77، 25/14(: »دوشو كرد و بيرون آم شست/ مشك شست
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خسرو خاوري، امير ارسالن نامدار سر از بالش / در برآمدن نير اعظم«). 14/530، 28/524

استراحت برداشت و به حمام رفت، زلف و كاكل را با گالب و مشك شست و سر و 

به كمر ... نجر بر كمر بست و خ... شمشير ... كلّه را صفا داده از حمام بيرون آمد و 

 ).2/504، 10/501، 25/469، 26/441، 1/399، 7/393، 16/381، 5/364، 21/149، 14/35(:»زد

  توصيف نبرد. 2-4-2

تن و كشتن حريف  به هاي رويارويي با حريف، رجزخواني، پنجه افكندن، نبرد تنصحنه

الممالك  هاي بديعي و شگردهاي بياني است و نقيب آرايشجاهاي نمودن از يكي ديگر

با توجه به پيوند استوار نقّالي . در بيان اين مضمون كامالً به سنّت نقّالي وفادار است

هاي گونه مضمون اي پر از اينالممالك چنتههاي ملّي و حماسي، نقيبايراني با روايت

 و هم از نظر مايه درونها هم از نظر رو، قصه در اين صحنه  ازاين؛رزمي داشته است

ها  اين رده از گزارهنشان دادنتفصيل يا اجمال در . و بيان كامالً حماسي استزبان 

  .بيشتر به ميزان اهميت مبارزه و حريف وابسته است

طبع و  آتش«و » بادرفتار«و » صرصرتك«هاي قصه، مركب گونه صحنهدر اين

ة شود و پنجبركشيده مي» ظلمت غالف« برق شمشير پهلوان از  است؛»مزاج خاك

 .ايستد مي» چون خيار تر، راست«فشارد كه انگشتان او پهلوان چنان دست حريف را مي

گاه قهرمان به لشكر حريف   آن،شودمي» چون خيارِ تر به دو نيم«سرانجام حريف 

  .سازدمي» از كشته، پشته«تازد و  مي

مل وصف ها، نبرد اميرارسالن با فوالدزره ديو است كه شاترين نمونة اين كنشبلند

ها، ترس، دودلي و  آنافزارهاي دو مبارز، رجزخواني و جنگشكل و ظاهر طوالني

 نهايي و كشته شدن ضربةتن و سرانجام  به  فوالدزره، نبرد تنسويانديشة گريز از 

: استچنين مضموني ةدو نمونة برجسته و نسبتاً متفاوت از اين رد. فوالدزره است
33  

طبع زد؛ چگونه مركبي  مزاجِ آتشپيمايِ خاكرفتارِ باديهاميرارسالن هي بر مركب باد

چنين مركبي را به جوالن درآورد تا رسيد به دودانگه ميدان، چنان طريد نبردي ... 

به جاي آورد كه احسنت از دل دوست و دشمن برآمد و نيزه را كوبيد بر دل زمين 

نعره برآورد كه  ... پاي راست از حلقة ركاب بيرون آورده بر گردة مركب انداخت،
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برق شمشير را از ظلمت ... يكي از مردان بيايد تا سر و پايي بگرديم! خوش باشد

  .)31( چنان بر فرقش نواخت كه تا جگرگاهش شكافت ،غالف كشيد

/ سرخ دست برده كمان را از قربان نجات داده، يك تير خدنگ زرنگ چابك لب... 

 ةاف دلدوز از تركش نجات داده به چلشكزره/ پرّ يازده مشت خارا شكافعقاب

 زانو بر زمين زد كمان را گوش تا به گوش و . طيارگوشه گذاشتةقبضكمان عاج

از / دوش تا به دوش كشيد تير ورشكنان آمد و تا پر و سرخي سوفار قرار گرفت

  ).19/490، 12/480، 11/443، 30/366، 22/245(مهرة پشتش به در رفت 

هاي نبـرد بيـشتر    صحنه، چند هستة اصلي قصه، عاشقانه است هراينكه  نكتة گفتني   

 از  اميرارسالن اينكهديگر   و   هاي قهرمانان داستان است   ر از وصف دلدادگي   ت  گون  گونهو  

 بدين شرح كه    .هاي سنّتي تفاوت دارد   اش با اغلب قصه   نظر چهرة قهرمان و شيوة مبارزه     

كه سـمك عيـار و حـسين         گونه   آن ،عيار است  قهرمان داستان معموالً يا      ،هادر ديگر قصه  

از قبيل دزدي،   (كرد يا قهرمان داستان ياريگري از عياران دارد كه كارهاي خاص عياران             

كـه در     چنـان  ؛دهـد را براي قهرمان انجام مـي     ...) فريبي، نقب بريدن و     گيري، دشمن باج

 اما در   .شودر نسيم ديده مي    مهت اسكندرنامه اميه حضور دارد يا در    ، عمروبن رموز حمزه 

يكي شبانه رفتن ارسالن به كليـسا و كـشتن          (جز يكي دو صحنة استثنايي       ه ب اميرارسالن

  . نيستها كنشخبري از اين گونه ) لقااميرهوشنگ و ديگري چند مالقات شبانه با فرّخ

هـا و    از لحـاظ تنـوع صـحنه       اميرارسـالن «: گويدحق مي   محجوب به  ،با وجود اين  

 كارهاي  نبوداو براي   » .هاي عاميانة ايراني برتري دارد    اگوني حوادث، بر تمام داستان    گون

: آورد دو دليـل مـي  ،هاي عاميانه بـوده اسـت       قصه ناپذير  جدايياي عياري كه جزء     كليشه

آور شـده بـوده     هـاي گونـاگون مـالل      نقل در كتاب   بسيارياول اينكه كارهاي عياران از      

 ديگر رسم شاطري و عيـاري كـامالً از ميـان            ، دوران نقل اين قصه    است؛ ديگر اينكه در   

محجـوب،  (ها را ناديده وارد داسـتان خـود بكنـد           توانسته آن رفته بوده است و راوي نمي     

1383 :449-450(.   

ـ        ؛دليل نخست محجوب پذيرفتني است      : نيـست  ه اما دليل دوم به چند علّت پذيرفت

در فـضاي   ويـژه    بـه مشاهدة مـستقيم آن نيـست،        هميشه   ييكي اينكه الزمة وصف چيز    

 ؛جاي تجربة مـستقيم حـسي را پـر كـرده اسـت            اغلب  سنّتي نقّالي كه تقليد از پيشينيان       
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 حاصـل مـشاهدة مـستقيم       يقـين  بـه  كـه    هـست هـايي    صحنه اميرارسالن ديگر اينكه در  

داب ترين آن وصـف تماشـاخانه و آ  آشكارالممالك نبوده و اين موارد كم نيست و      نقيب

  .حضور در آن و كنش كاركنان آن است

  هاي قالبي توصيفگر حاالت گزاره.5-2

 مخاطب نقش گيرنده را دارد و عمالً منفعل است، نقّال ،از آنجا كه در فضاي نقّالي

 درنتيجة اين .گيردكار مي تالش بسياري براي درگير نگه داشتن او با ماجراي قصه به

 وصف  درخور و كردارهاي چشمگير قهرمانان كهويژگي، گزارش رخدادهاي بيروني

 در اولويت كار نقّال ،اند و پشتوانة پرباري در سنّت دارند هاي لفظيبيشتر و هنرنمايي

هاي قصه كمتر وصف د و درنتيجه حاالت روحي و عوالم دروني شخصيتنگيرقرار مي

رمان / ه با نوشتاريقص/ هاي اساسي گفتمانِ گفتاري، يكي از تفاوت واقعدر. شودمي

اي ه دگرگونيدر رمان، توصيف حاالت دروني و نشان دادن . نتيجة همين ويژگي است

خواند و فعاالنه با  مخاطب رمان را مي؛ زيرا شخصيت جايگاهي اساسي داردژرف

سطحي و  قصه هاي شخصيتكه   درحالي،شود هاي ذهني شخصيت همراه ميدرگيري

هاي توصيفراه ها و از هرمان قصه را ضمن ماجراجويي و مخاطب، قگذرا هستند

بسامد نسبتاً اندك . شناسدهاي جسمي او بازميهاي قهرمانانه و درگيري كنشدار دامنه

ها از سه گروه از اين گزاره.  تأييدي بر اين امر است،آيدها كه در ادامه مياين گزاره

  :متن استخراج شده است

  توصيف شادي. 1-5-2

هاي قالبي استفاده گاه كه براي بيان شادي قهرمانان قصه از گزارهالممالك آننقيب

. كندآورد و معموالً به همين اندك بسنده مي را ميزيريكي از سه گزارة اغلب كند،  مي

 است و دو مورد ديگر  پيوسته احوال دروني شخصبهاز اين موارد نيز فقط مورد دوم 

  :باشد ميمان قصه و همراهانش وصف مظاهر بيروني شادي قهر
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گويا همة دنيا  «؛)14/519، 12/432، 10/424( :»خانة شادي به نوازش درآوردندنقّاره«

چنان كه ملك سر «؛ )8/502، 19/466، 19/460، 8/456، 26/448، 20/426( :»را به او دادند

  .)17/526، 2/433، 9/473( :»نموداز فلك بيرون آورده سير آن مجلس مي

   توصيف اندوه .2-5-2

 بياني تشبيه و كنايه و با بياني هاي  آرايهكمك بهافسوس و اندوه نمودار هاي همة گزاره

 در تعبيرات آشناي ادب كهن  آن و منشأآبشخورشود و تصوير كشيده مي آميز بهاغراق

 آورد و فقط دراي ميگزارهصورت تك ها را معموالً بهنقّال اين رده از توصيف. است

گريبان دريد، گيسو ... بانو « :صورت تركيبي چنين آمده است هيك صحنه از قصه ب

گريبان جان تا به دامن چاك زد، تاج بر زمين زد و ... پطرس شاه ... پريشان كرد 

 .)10/234- 14(» .بيهوش شد

: استها از اين قرارپربسامدترين اين گزاره
34 

، 1/286، 23/285، 2/284، 4/242، 25/234، 23/216( :»برآمد... نهاد / آه از جان«

؛ ) مورد25) (27/437، 13/419، 5/397، 20/391، 11/369، 12/341، 9/339، 1/319، 15/318

، 10/152، 7/151، 23/111، 30/104، 10/62، 12/42، 19/4(: »چاك كرد/ گريبان دريد«

24/152 ،20/153 ،12/179 ،20/232 ،6/234 ،10/234 ،2/286.( 

  وصيف خشم و عصبانيت  ت.3-5-2

هاي قالبي اين رده، بيشتر در وصف موجودات غيرانساني داستان يا اشخاصي گزاره

نقّال به پايبندي . ها اندك استتعداد اين گزاره.  قهرمان قرار دارندرودرروياست كه 

  : استنمايان در گزارة نخست  ويژه  به ادبي استوارسنّت و زبان

اش  بر كلّه/ نيلگون فلك را و بر سرش زدند/ ر نيلگونگويا كندند نه گنبد سپه«

؛ )14/457، 12/419، 4/397، 17/256، 14/168، 16/90، 4/86، 11/56، 7/33( :»كوبيدند

دود «؛ )16/467، 13/89، 14/55(: »و موهاي بدنش راست ايستاد/ هايش برگشتچشم«

گويا عالم را بر فرقش «؛ )17/507، 22/384، 17/256(: »متصاعد شد... ناخوش از دماغ 

  .)7/20(: »پوست در پيكرش بتركد... نزديك بود «؛ )27/153، 13/138(: »زدند
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  عنصر قياس و تشبيه. 6-2

يقين ناشي  اين فراواني به. هاستترين نوع گزاره فراوان،هاي قالبي مبتني بر قياسگزاره

اوي نخستين ثبت و اي با رهيچ فاصله  بياميرارسالن نوشتاري است كه شكل ايناز 

الممالك و از  نقيبمهارت به ذوق و ييسوها از  اين گزارهگوناگوني . ضبط شده است

خاطر   بهزيراگردد؛  با گزارش شفاهي آن برمينوشتاري شكل نزديكيسويي به همين 

كاربرد .  در وصفش بسيار دشوار استگوني گونهسپردن روايتي چنين طوالني با همة 

دهد حركت ذهن نقّال بر مسير فرايند  مبتني بر قياس، نشان ميگزارة340بيش از 

 و متن  است از ميزان واقعگرايي متن كاسته شده،در نتيجه. شباهت است نه مجاورت

  .داردگرايش به شاعرانگي 

ويژه  به شود؛ مي  ديدههاتأثير گستردة سنّت ادبي نيز با نگاهي به اين رده از گزاره

البتّه .  تشبيه در هر دو برجسته استجايگاهو نثر فنّي كه مقام و تأثير ادبيات حماسي 

 در ، نقّال استهاي  برساخته اززياداحتمال  تصويرهايي از مسائل تمدني جديد نيز كه به

 )16/164، 8/160(: »ثانية ساعت« قياس گردش چشم با مانندشود؛ ها ديده مياين قياس

  .)24/423، 30/88، 4/30(): هاي كبريتچوب(» دستة گوگرد« لشكر منظّم با و

قصة در : متون مشابه چشمگير استدر مقايسه با ها نيز  اين نوع گزارهگوناگوني

 اميرارسالن  اما در؛)452-3: 1385مارزلف، (كار رفته  شكل مختلف قياس به24 حسين كرد

قصة ابر  بيش از پنج برگوناگوني يعني ميزان ؛گونة متفاوت است130 بيش ازاين رقم 

  .  استحسين كرد

: استها از اين قراربعضي از پربسامدترين قياس
35  

، 18/341، 18/280، 11/266، 14/243، 17/218( ):گريه(» ~مثل/ چون ابر بهار«

» قطرات باران/ چون باران بهار«؛ )1/532، 17/460، 7/453، 10/408، 1/404، 18/384

، 11/265، 25/252، 3/249، 6/237، 1/108، 4/65، 25/11 (/ ...):عرق/ ريزش اشك(

: »چون جان شيرين «؛)مورد17 ()20/403، 4/402، 26/367، 29/362، 24/324

)25/340 ،16/419 ،20/427 ،16/432، 16/488 ،19/495 ،3/519 ،14/520 ،23/524 ،

قرص / قرص خورشيد/ خورشيد تابان/ چون خورشيد«؛ )21/530، 4/529، 18/528



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         176

،  2/300،  25/291،  7/173، 6/125، 1/123، 14/65، 5/15، 27/14، 13/11(: »آفتاب

  .)مورد21 ()23/339، 7/327، 16/325

  

  ييگوو هاي گفت گزاره.3

هاي قصه بر زبان  كه شخصيتاستگوهاي پربسامدي و ها، گفتاين رده از گزاره

. شوندديل مي يا در اين قصه به كليشه تب وآورند و يا ريشة استواري در سنّت دارند مي

  :گيرندها بر اساس نقشي كه دارند، در چهار حوزة معنايي قرار مياين گزاره

  

  تهديد. 1-3

ها زارهاين گ. شوند از زبان پهلوان بيان ميبيشترهايي كه بر تهديد داللت دارند، گزاره

، هر روي به . و گاه غير آنخورد چشم مي به ميدان جنگ گاه در ميانة رجزخواني و

 هست و در ديگر ناميرارسالاي كه محجوب معتقد است در  تصويريگوني نهگو

شده   مورد استخراج4دركل .شود ه ميديدخوبي  هاي عاميانه نيست، در اين حوزه به قصه

: تصوير متفاوت بيان شده است9با 
36  

، 22/470، 12/451، 22/447، 13/445(: »كنند/ كردممي/ كنممي... خاك در كاسه سر «

چنان بكشم كه مرغان هوا به حالت / به زجري«؛ )23/516، 19/489، 22/488، 1/482

با / كنمخاك شهرت را زير و زبر مي«؛ )12/287، 24/281، 7/180،25/250(: »گريه كنند

: »نشانمخندق خرابات مي/ عيال همه را به خرابات/ كشم و زن و بچهتوبرة اسبان مي

، 12/268، 27/200(: »كنمات ميشقّه/ شمشير دو نيمتبا «؛ )14/507، 7/494، 24/18(

25/447 ،26/460.(  

  

   سوگند.2-3

 536در. هاي قالبي را داردهاي مبتني بر قياس بيشترين طيف گزارهسوگند، پس از گزاره

. ازاي حدود هر دو صفحه يعني يك مورد بهاست؛  بار سوگند ياد شده 223 ، متنةصفح

شكل گوناگون 39مجموع اين سوگندها در :  استشمگيرچ سوگندها نيز گوني گونه
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آوري اين رساند كه با اين بسامد زياد مانع از ماللآمده و اين هوشياري نقّال را مي

شود، در گوني در آنچه بدان سوگند ياد مياين تنوع عالوه بر گونه. تكرارها شده است

ي سوگند »به« كه با يج آنراهاي زباني نيز وجود دارد؛ يعني عالوه بر شكل ساخت

ها مفهوم آيد و معناي كنايي آنشكل جملة كنايي مي شود، بعضي سوگندها بهشناخته مي

 .شودياد مياز آن  بارهاكه » ات را دشمنمجيقه« مانند ؛سوگند را دارد

گويد و هاي فراواني است كه اميرارسالن ميبسياري از اين سوگندها، پشتوانة دروغ 

 در ؛ زيرادهدهاي عاميانه نشان ميهاي قصهانحرافي اساسي را در ارزشله ئاين مس

 به حقّ نان و نمك يا حقّ ويژه به عياري، سوگند موضوعتر، در هاي عاميانة كهنقصه

اين كتاب محجوب در مقدمة .  استگويندهبودن سخن  يقينيمعناي  به صحبتي هم

وپنج به  مقدمه چهل: 1356الممالك، نقيب(داند ان مي از زمينة اجتماعي داستبرگرفتهله را ئمس

: شودعالوه بر اين، در بعضي انواع سوگند نيز تأثير زمينة اجتماعي ديده مي). بعد

شاه است، درواقع سوگند به نقش سرو ) جقّه(سوگندهايي كه در پيوند با جيقة 

 .سرافكندة كاله قجري است

: استپربسامدترين سوگندها از اين قرار 
37 

، 11/70، 5/59، 27/51، 26/47، 9/47، 18/40، 10/12، 5/13(: »ي عالم/ به جالل خدا« 

ات جيقه«؛ ) مورد80( )... و 16/99، 15/96، 29/89، 15/85، 29/80، 6/75،  22/72، 18/72

، 23/180، 1/175، 16/173، 19/172، 13/104، 18/98، 1/98، 5/97، 13/27(: »را دشمنم

اهللا روح/ دشمني به عيسي بن مريم «؛)15/512، 24/239، 13/235، 1/214، 6/184، 2/183

، 25/185، 25/170، 22/168، 24/153، 8/121، 21/89، 25/85، 26/80، 4/58(: »امكرده

، 3/73(: »جالل خداي هجده هزار عالم/ به خداي «؛)5/238، 14/209، 10/208، 27/195

16/98 ،16/168 ،16/206 ،21/207 ،3/220 ،3/236 ،20/279 ،30/289 ،6/494.(  

   دشنام.3-3

مورد دشنام خطابي 188 است و اميرارسالنهاي قالبي ها از پركاربردترين گزاره دشنام

كه نقّال در ادامة نام شماري   بيگونةهاي دشنام صفتشمارشبدون -مستقيم 

جاري هاي قصه  كه بر زبان شخصيتهست در متن - هاي منفور داستان آوردهشخصيت
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، )30: 1358يوسفي، (» كمتر در زبان قلم راه داشته«اين ميزان فراواني دشنام كه . شده است

 تأثيردهندة  ، نشان...و » گه خوردي«، »درد پدرم«، »سياه نفهمِ خر«مواردي چون ويژه  به

نقّال از بافت اجتماعي عصر قاجار است و سبك قصه را بيش از پيش به گفتار نزديك 

 .كند مي

مستقيم (ها بر حرامزادگي آن)  از كل154(درصد  80 بيش از ،ها از ميان اين دشنام 

مارزلف . بيشترين بسامد را دارد»  حرامزاده«دارند و از آن ميان عبارت داللت ) يا كنايي

ترين طيف گويد دشنام در اين حوزة معنايي داراي گستردهبا استناد به اورلند و وارن مي

 فرهنگي اي پيشينهله ئ اين مس.)451: 1385مارزلف، (هاي زبان فارسي است در ميان دشنام

در اين .  پايبندي ايرانيان به نژادگي و اصالت خاندان و اهميت آن استنموداردارد و 

له در تعرّض ئبرانگيزترين مسحساسيت) خواهر/ مادر(فرهنگ، دشنام به حريم ناموس 

 .به فرد است

: استا از اين قراره پربسامدترين دشنام
38 

، 10/82، 9/81، 7/81، 7/81، 5/79، 25/75، 1/72، 12/33، 17/21، 11/20(: »حرامزاده« 

10/83 ،8/100 ،20/105 ،23/146 ،22/154 ،11/155 ،21/155 ،30/155 ،15/160() 74 

، 12/199، 22/185، 17/174، 4/179، 8/170، 24/146، 20/21 (:»خطا مادر به «؛)مورد

24/199، 26/200 ،9/250 ،28/253 ،30/253 ،2/255 ،9/256 ،12/268 ،18/275() 44 

 ،14/254 ،25/246، 3/213( :»خطاي حرامزاده مادر به/ خطا  مادر بهحرامزادة «؛)مورد

29/267 ،10/287 ،5/319 ،20/337 ،19/365 ،5/397 ،22/447 ،7/451 ،21/467 ،4/471 ،

  ).24/182، 20/154، 22/100، 2/22، 11/20، 20/18(: »جلبزن«؛ )23/476، 14/476

  المثلضرب. 4-3

اي زبـان اسـت و      تنگاتنگ بـا گفتـار و كـاربرد محـاوره         پيوندي  المثل در    ضرب اينكهبا  

 بايـد   بالطبعكاربرد آن در اين اثر اندك است و         ،  باشد   مي اين سبك   بازتابندة اميرارسالن

منظـور نـشان     يوسفي به .  دانست الكالمم هاي سبكي نقيب  اين كمي كاربرد را از ويژگي     

دادن تأثير زياد اين جنبه از گفتار در اين اثر، بعضي تعبيرهـاي كنـايي را نيـز در رديـف        

امـا  ؛  )31: 1358يوسـفي،   (كـرده اسـت     گـردآوري   هـاي بيـشتري را      ها آورده و نمونـه    مثل

ديـد   «و» هايش آويخته شد  سبيل«،  »شويتو سگ كدام گلّه حساب مي     «تعبيرهايي چون   
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نيـز سـهم     حـسين كـرد   در  . المثل شـمرد  توان ضرب را نمي » من هرگز به خاك نيفتاده    

هـاي  گو در كاربرد فراوان آن در قصه      ها اندك است و مارزلف از تبحر قصه       المثلضرب

كـار رفتـه از    هاي بـه المثلضرب .)448: 1385مارزلف، (داده است   خبرمشدي گلين خانم

 : استاين قرار

: »آب كه ريخت جمع نخواهـد شـد       «؛  )18/341(: »كي بر دست كسي ريختن    آب پا «

دريـغ از راه دور و رنـج        «؛  )2/12(: »از كوزه همان برون تـراود كـه در اوسـت           «؛)16/24(

  ).6/200(: »شتر ديدي نديدي«؛ )16/305(: »گل به آب دادندسته«؛ )4/405(: »بسيار

   خطاب دروني.5-3 

هاي ذهني قهرمان قصه  وصف بعضي درگيرياميرارسالن هاي نقّال دريكي از ظرافت 

شود گاه كه قهرمان دچار گرفتاري، ترديد يا پشيماني ميويژه آن ه ب،در طول قصه. است

پردازي از شخصيت عاملها، جزء بيان اين ترديدها و دودلي. گويدبا خود سخن مي

اين . تار رماني استسوي نوش رود و گامي كوچك بهشمار مي گو بهو طريق گفت

 :شودصورت كامل بيان مي ها گاه  بهنفس حديث

من دو ماه است كه سلطنت ! نامرد: گفت. ها با خود فكر كردتا اينكه شبي از شب

لذّت سلطنت و ! دانمكنم و شب و روز خودم را از عشق اين دختر فرنگي نميمي

خورم دانم مي مينمي! ه استام به من زهرمار شدمملكتي را كه به قوت بازو گرفته

-10(...بزن پشت پا بر اين تاج و تخت پادشاهي! بيا اي ارسالن... يا خون جگر 

1/50.( 

 بلكه نهيبي به خود ،صورت دشنام به كسي نه به» نامرد«عبارت   اما اغلب با تك

 :شناسدكالم ميشود و در طول قصه، خواننده اميرارسالن را با اين تكيهخالصه مي

، 22/169، 7/148، 25/142، 16/142، 15/71، 20/69، 19/66، 1/50، 1/12( :»نامرد« 

 .) مورد32 ()12/246، 6/245، 5/232 ،20/206، 21/202، 20/200، 2/200، 7/189، 8/188

  گيرينتيجه

هايي حاصـل شـد كـه در         دريافت اميرارسالنهاي قالبي قصة    از بررسي و تحليل گزاره    

  :  استچنينها خالصة اين دريافت. مدالي نوشتار آالبه
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، )توصيفگر(دهنده به فضاي داستان     هاي قالبي شكل  ويژه گزاره  هها، ب  اين گزاره  بيشتر

 اسـت و ويژگـي رمانـسي ايـن اثـر را             اميرارسـالن نشانة غلبة قطب استعاري زبـان در        

مي در روايـت    شعر و نثر فنّي و ادبيات حماسي و بز        ويژه    به سنّت ادبي،    .كندبرجسته مي 

گيـري تـصاوير     داشته و اين تأثير بيـشتر در قالـب وام          چشمگير تأثيري   اميرارسالنمتن  

هـايي از فرهنـگ      جلـوه  .صورت گرفته اسـت   )  در حوزة تشبيه و استعاره     ويژه  به(سنّتي  

ـ –هـاي قـالبي   صورت گزاره عامه و زبان اجتماعي عصر قاجار به       ويـژه در سـوگندها    ه ب

 بعـضي   فـراوان  بـسامد    . در اين اثر نمود يافته است      -هاو دشنام ) جيقهسوگند مكرّر به    (

 .نتيجة تأثير بافـت گفتـاري روايـت اسـت         ) هاها و دشنام  مانند سوگند (هاي قالبي   گزاره

ماننـد  (اي قـالبي در مـتن آمـده         شـيوه  جلوة شكل آرماني زندگي و ذوق اشرافي كـه بـه          

بـا ايـن ميـزان تكـرار، نتيجـة          ) بزم/ متوصيف بيداري صبحگاهي و آماده شدن براي رز       

حضور فخرالدوله هـم در كـم    . بوده است ) شاهناصرالدين(مخاطب خاص و مكرّر قصه      

  .  يعني شكل نوشتاري مؤثّر بوده است، كاربرايندو كيف روايت و هم در 

 و  جمـشيد ملك(الممالك   استوارتر خواهد شد اگر دو اثر ديگر نقيب        دستاوردهااين  

 ؛ و بـا يكـديگر مقايـسه شـود         ،همين شـيوه تحليـل     نيز به ) ملكزرينتياب شود   اگر دس 

 اسـت و     اميرارسالن قيقاً مانند آفرينش و نگارش آن د     كه شرايط    ملكزرين قصة   ويژه  به

  . آن را هم فخرالدوله مكتوب كرده است

  

    نوشت پي

1. Ulrich Marzolph 
2. "A Treasury of Formulaic Narrative: The Persian Popular Romance 
Hosein-e Kord" in Oral Tradition. 14/2:pp. 279-303. (1999). 
3. Formula 
4. Milman Parry 
5. Albert Lord 

منتـشر كـرد و    The Singer of Tales كتاب معروف خود را با عنوان .م1960آلبرت لرد در سال . 6

اثري كه بعدها جان مايلز فولي از آن بـه          . بازگو كرد د  هاي خو همراه يافته  در آن آراي استادش را به     

  .تعبير كرد) the Bible of Oral Theory(كتاب مقدس نظرية شفاهي 

  

7. John Miles Foley  



 181 هاي قالبي در قصة اميرارسالن                             زارهگ                            4ةشمار/ 1سال 

8. Theme 
9. Oral Poetry 
10. Gregory Nagy  

ننـد  جـو و انديـشة بـسيار شـد، تعبيرهـاي ديگـري ما             و براي يافتن و انتخاب معادلي دقيق جـست       . 11

» گـزارة قـالبي   « و سرانجام تركيب     ،نيز بررسي » سازة قالبي «اند يا   كار برده  كه ديگران به  » فرمولواره«

  .برگزيده شد

12. Foley, John Miles. (1988). The Theory of Oral Composition: History and 
Methodology. Bloomington: Indiana University Press.  
13. Olga M. Davidson 
14. "A Formulaic Analysis of Samples Taken from the Shâhnâma of 
Firdowsi" in Oral Tradition, 3/1-2 (1988): 88-105. 
- Poet and Hero in the Persian Book of Kings. Cornell University Press. 
(1994). 
- Comparative Literature and Classical Persian Literature. Mazda. (2000).  
15. Kumiko Yamamoto 
16. Kumiko, yamamto. (2003). The Oral Background of Persian Epics: 
Storytelling and Poetry. Brill Studies in Middle Eastern Literatures 26, 
Leiden: Brill. 

و ) Omidsalar, 2005: (ات اين دو محقّق نگاه كنيد به فهرست منابعيبراي نقد نظر .17 

)Omidsalar & Omidsalar, 2002(. 

18. Christophe Balaÿ 
19. Hanaway 

كنندة اين كتاب فرامرز، كه چنين گويد جمع«: گونه آمده است  اينسمك عيارچنان كه در ابتداي . 20

ر سال در  به سيصد و هفتاد و دو هزا-الصلوه و السالمعليه -چنان شنيدم كه پيش از مولود رسول ... 

احتماالً كتابت شده در قرن ( نامهحمزه يا در آغاز ،)1: 1385ارجاني، (» ...شهر حلب پادشاهي بود 

شعار، (» ...زمين به شهر مداين پادشاهي بود اند در قرون ماضيه در ايرانچنين آورده«: آمده است) هفتم

1362 :51(.  

 نمونه شود؛ براي مياي عاميانة فارسي كامالً روشن ه بعضي قصهشمار  بياين نكته با مقايسة نسخ .21

» در نحوة نگارش مغايرت كامل«هاي اين اثر آورده است كه نسخه نامهحمزهجعفر شعار در مقدمة 

هايي از اين اما نمونه.  تصحيح حسين اسماعيلينامهابومسلممقدمة . نيز نك). 37: 1362شعار، (دارند 

اما راويان اخبار و ناقالن «:  شبستريحسين كرد قصةهاي ان دادن تفاوتهاي آغازين براي نشگزاره

اما راويان «:  نسخة مارزلفحسين كرد؛ )53: 1385افشار و افشاري، (» ...اند كه آثار چنين روايت كرده

ف، مارزل(» ...اند كه بدين گونه روايت نموده... گفتار اخبار و ناقالن آثار و طوطيان شكرشكن شيرين

گفتار چنين شكن شيرينراويان اخبار و ناقالن آثار و طوطيان شيرين«: جمشيد ملك؛)446: 1385



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         182

شعار، (» ...اند در قرون ماضيه چنين آورده«: نامهحمزه؛ )3: 1327الممالك، نقيب(» ...اند كه روايت كرده

  ).13 :1343، افشار(» ...چنين روايت كند خداوند حديث كه «: اسكندرنامه؛ )51: 1362

، 18/84، 9/71، 10/63، 30/53، 8/43، 1/37، 15/32، 22/27 (:»القصه«: هانشاني اين گزاره. 22

23/108 ،1/117 ،21/129 ،20/187 ،16/191 ،1/194 ،6/210 ،3/211 ،22/217 ،21/226 ،14/233 ،

15/247 ،8/260 ،7/269 ،21/271 ،14/277 ،10/307 ،18/308 ،23/309 ،26/314 ،20/316 ،29/339 ،

11/346 ،29/348 ،21/368 ،16/374 ،12/381 ،23/390 ،29/423 ،17/438 ،18/461 ،12/473 ،

، 8/66(: »الغرض«؛  )30/525، 6/517، 18/509، 10/503، 13/497، 21/494، 8/493، 15/479، 19/478

  .)15/67 (:»الجملهفي«؛ )27/123، 16/509، 27/123

23. Beer 
: 1385افشار و افشاري، (» و اين داستان از ايشان به يادگار ماند... « : د شبستريقصة حسين كر. 24

 ملك؛ )448: 1385مارزلف، (» زنندة لذّات بر ايشان بتاختتا برهم«:  نسخة مارزلفكردحسين، )433

حان فسب. اللذّات بر ايشان بتاختتا آنكه سپاه مرگ شهربند وجودشان را مسخّر نموده و هادم«: جمشيد

  ).150: 1327الممالك، نقيب(» من اليموت

  ز263-258ويژه صفحات   به بعد، به251: 1375خطيبي، . براي نمونه مشابه در نثر فني نك. 25

26. Jakobson, Roman 
آفتاب جهانتاب به امر ملك وهاب سر از درياي آب «: ها از اين قرار استبقية اين رده از گزاره. 27

آفتاب جهانتاب سر از چاهسار «؛ )26/428، 6/77(: »ن را به نور خود مزين نمودبيرون آورد و جها

، 5/269، 15/134(: »عالم را به نور جمال خود منور ساخت/ برآمد و جهان/ آورد/ مشرق بيرون كشيد

آورد و / قرص زرين آفتاب از پس اين نه حجاب سر بيرون كشيد/ آفتاب جهانتاب«؛ )6/370، 28/313

آفتاب خاور به امر ملك داور سر «؛ )14/493، 19/433(: »ساخت/ را به نور منير خود مزين نمودعالم 

سلطان روم بر اورنگ «؛ )15/515(: »از كوه مشرق بيرون كشيد و جهان را از نور جمال خود منور نمود

ورنگ آبنوس سلطان چرخ چهارم بر ا«؛ )16/67(: »آبنوس قرار گرفت و سپاه انجم رو به هزيمت نهاد

نشين خورشيد از پس  عروس حجله«؛ )20/480(: »فلك قرار گرفت و سپاه انجم رو به هزيمت نهاد

قرص آفتاب از مشرق طلوع كرد و «؛ )21/14(: »پردة افق بيرون آمد و بر اورنگ آبنوس قرار گرفت

شيد جهانتاب از قرص خور«؛ )27/363، 11/63(: »مزين نمود/ جهان را به نور جمال خود منور ساخت

قرص زرين آفتاب از پس «؛ )20/445 (:»زندان افق بيرون آمد و عالم را به نور منير خود منور ساخت

: »تنه منهزم ساختاين نه حجاب بيرون آمد و شاه روم بر اورنگ آبنوسي قرار گرفت، سپاه انجم را يك

نجم زد و شاه انجم با سپاه رو به هزيمت تنه خود را بر قلب سپاه اسوار عرصة خاور يكيكّه«؛ )13/29(

؛ )21/469، 2/395، 21/316(: »لشكر شام را منهزم ساخت و عالم را به نور خود مزين نمود/ نهاد

يوسف خورشيد از زندان افق سر بيرون كرد و بر تخت پادشاهي مصر فلك قرار گرفت و عالم را به «

  .)25/83(: »نور جمال خود مزين ساخت
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، 22/210، 2/158، 13/127، 4/17(: »كرة بازو/ بازو قوي«؛ )22/210، 13/127(: » پهنةشان«؛ )19/521

/ چهره چون طبق لعل«؛ )19/521، 2/158،22/210، 13/127(: »كمر باريك«؛ )19/521، 5/484، 22/292

؛ )21/521، 14/127، 5/17(: »قد سرو جويبار زندگاني«؛ )9/499، 10/484، 13/127 (:»ياقوت رماني

، 29/16(: »دو چشم چون دو نرگس شهال«؛ )21/521، 7/484، 14/127(: »بدخشاني/ لب چون لعل«

، 25/292، 15/127، 6/17(: »رستمابرو چون كمان «؛ )21/521، 6/484، 25/292، 15/127، 6/17

، 2/396، 24/292، 26/261، 16/127، 25/88(: »پشت لب را تازه آب بقا سبز كرده«؛ )22/521

، 9/484، 2/396، 26/292، 27/261، 16/127، 9/17(: »سنبل زلف چون خرمن مشك«؛ )23/521

صالبت «؛ )18/521، 11/391، 28/261، 23/57، 28/16(: »صالبت رستم/ صولت«؛ )23/521، 8/499

اگر ماني نقاش سر از قبر بيرون بياورد تصوير يك حلقة چشمش را «؛ )2/158، 28/16 (:»اسفنديار

 .)1/396، 24/261، 23/88، 21/57(: »تواند بكشد نمي

زادگـي و مـردي از صـورتش        جواني ديد به سنّ بيست و هفت سالگي كه آثار شـجاعت و حـرام              «. 29

 و موهاي زرد  و دو سبيل از بناگوش به در رفته، سر و زنخ تراشيده، قد بلند                   هاي كبود،  پيداست؛ چشم 

  .)157-158(» ...تنو گردن كشيده، سينه فراخ، كمر باريك، بازو قوي، چون اسفنديار رويين

، 8/468، 28/465، 11/463، 29/435، 8/348، 17/343، 23/266، 30/264(: هانشاني اين گزاره. 30

25/468(.  

، 8/231، 17/196، 1/190، 20/126، 17/124، 18/106، 9/60، 12/38، 17/2(: هاشاني اين گزارهن. 31

  .)مورد19 ()18/530، 7/498،  26/483، 18/450، 4/423، 12/422، 13/351، 1/337، 17/265، 1/249

سر از ... اب، در برآمدن نير اعظم يعني آفتاب جهانت«: ها از اين قرار استبقية اين رده از گزاره. 32

سرتاپا غرق درياي آهن و فوالد / پيكر سوار شدبر مركب كوه... مكمل و مسلّح / بستر خواب برداشت

سر از خواب ... در برآمدن آفتاب جهانتاب «؛ )10/395، 2/390(: »از سراپرده بيرون آمد/ ... گرديد

به «؛ )25/495، 1/260، 26/29(: »برداشت، دست و رو را صفا داد و چند جامي به رسم صبوحي نوشيد

از خواب برخاست و به حمام «؛ )25/114(: »حمام رفت، زلف و كاكل را شست و خود را آراست

  .)9/217، 13/63(: »رفت، لباس پوشيد و از عمارت حرم بيرون آمد
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، 9/201 ،6/201، 25/146، 16/33، 26/32، 12/32، 10/22، 18/12 (:هـا نشاني بقية اين رده از گزاره  . 33

19/201  ،11/222  ،25/267  ،9/273  ،14/309  ،27/311  ،22/314  ،16/315  ،14/317  ،4/319  ،23/321 ،

24/332  ،30/343  ،5/364  ،24/385  ،10/390  ،1/392  ،10/395  ،7/397  ،22/412  ،9/413  ،20/417 ،

16/432  ،8/442  ،26/469  ،25/470  ،2/471  ،13/472  ،20/474  ،19/476  ،25/476  ،4/479  ،5/482 ،

24/488 ،9/516 ،15/517 ،1/518(.  

آتـش  «؛  )16/404،  4/404(: »زد/ افتاد... آتش به جان    «: ها از اين قرار است     بقية اين رده از گزاره     -. 34

، 24/234،  14/234(: »تـاج بـر زمـين زد      «؛  )14/233(: »بيهوش شـد  «؛  )25/248(: »به خرمن جانش افتاد   

گريبان «؛  )24/2(: »دود آهي به جانب گردون رها كرد      «؛  )6/153،  28/152(: »خاك بر سر كرد   «؛  )2/286

 .)10/234(: »گيسو پريشان كرد«؛ )1/404، 13/234(: »صبوري تا به دامن چاك كرد/ جان

به «؛ )29/489، 13/472، 29/466، 14/463، 23/267( :»به سرعت اجل«؛ )23/422 (:»بادرفتار«. 35

» آساپلنگ«؛ )11/447، 2/350، 21/263(): سر(» ه طريق گنبد دوارب«؛ )3/401(: »طريق ران كرّه شتري

، 13/141(): بخشيجان/ در تاريكي پنهان شدن(» چون آب حيات«؛ )16/471، 17/319(): پنجه(

، 18/53(: »~مثل/ صرصر/ چون باد«؛ )17/323، 4/260(: »چون ارم شداد«؛ )17/488، 8/327، 21/188

بر (» ~مثل/ چون برگ درخت«؛ 2/69): سرعت(» چون برق«؛ )13/491، 30/283، 18/269، 1/269

: »چون بز كوهي«؛ )12/535، 24/493، 13/447، 14/370، 22/35(): خاك افتادن براي تعظيم

، 30/317 (:»چون پارچة كوه«؛ )2/418، 24/265، 28/18، 17/13(: »چون بيد مولّه«؛ )11/258(

/ چون توپ شكسته«؛ )8/231(: »چون تختة عاج«؛ )16/470، 5/443، 23/417، 6/414، 27/333

 :»چون تير«؛ )6/467، 23/448، 4/443، 10/350(: »)خنديدن (~مثل/ ~چون صداي/ شكسته لب

؛ 20/471: »چون چنار سالخورده«؛ )16/164، 8/160 ():در گردش چشم(»  ساعتةچون ثاني«؛ )9/318(

/ قطع شدن انگشتان/ راست ايستادن(» ن خيار ترچو«؛ )6/433، 11/273():دندان/ سبيل(» چون خنجر«

، 6/482، 18/471، 21/417، 11/397، 26/385، 19/319، 29/142،  19/33، 10/22( ):كمر حريف

؛ )27/497، 26/469، 22/437، 6/390، 2/314، 24/311(): لشكر(» ي جوشان/ چون دريا«؛ )21/517

؛ )24/423، 30/88، 4/30(): با نظم و ترتيب(»  گوگردةچون دست«؛ )2/123(: » سنبل ترةچون دست«

؛ )20/471، 7/482، 5/482، 23/319(: »چون دو پارچه كوه«؛ )15/475(): تنگي غار(» چون دل عاشقان«

؛ )22/521، 25/292، 10/273، 24/191(: »چون دو نرگس شهال«؛ )13/231(: »چون دو گوي عاج«

/ چون رستم دستان«؛ )21/137(): زدهبهت(» نگانچون ديوا«؛ )3/418(: »چون ديوانة زنجيرگسسته«

، 9/390، 22/345، 23/293، 13/273(: » ِ زال/چون رستم«؛ )9/442، 16/317، 6/173، 23/16(: »~مثل

چون «؛ )12/386، 23/324(): سوختن(» چون سرگين سگ«؛ )1/318(: »چون رعد«؛ )17/395، 9/391

، )از پا درآمدن ()13/150، 23/149، 11/147(، )وصف قد( )12/127(: »~مثل/ خرامان/روان/ آزاد/ سرو

)4/234 ،20/318 ،14/422 ،5/430 ،13/432، 16/447 ،14/466 ،20/493 ،20/500 ،12/501 ،21/521 (
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: »~مانند/ چون سهراب يل«؛ )20/18():  مشتةضرب(» چون سندان فوالد«؛ )سرو جويبار زندگاني(

، 14/196، 4/190، 3/142(: »وارسيالب/ خون/ اجل/ بچون سيال«؛ )12/470، 6/344، 22/318(

/ چون سيماب«؛ )18/507، 14/274، 25/219(): قطرات اشك(» چون سيالب«؛ )1/327، 4/247، 3/199

ها چسباندن لب(» چون شاخ حجامت«؛ )17/351() گوشت بر بدن فربه(، )23/210، 3/23(: »وارسيماب

چون «؛ )14/481، 20/413، 2/350، 21/263(): بازوها(» چنارچون شاخ «؛ )15/467(): و بوسه گرفتن

؛ )20/413(): سفيد(» چون شير«؛ )19/482(): آب مواج(» چون شكم ماهي«؛ )23/210(: »شاخة بلور

، 25/24، 1/23، 15/21، 30/18(: »دارزخم/ نرّه شير/ شرزه شير/ نر/ آلودخشم/ آلودهچون شير خشم«

13/89 ،26/141 ،24/201 ،2/203 ،22/234 ،8/254 ،27/283 ،18/318 ،16/319 ،3/320 ،4/390 ،

برافروختگي و (» چون طبق لعل«؛ )19/427، 18/196(: »چون طاووس مست«؛ )10/457، 16/390

؛ )8/258(: »شاخ و دم بيابانيچون غول بي«؛ )5/377(: »چون غزاالن وحشي«؛ )9/499(): زيبايي چهره

 ةچون كر«؛ )11/167، 7/91(): بسيار زيبا(» چون كارگاه بوقلمون«؛ )11/366(: »چون قطرات باران«

): ابرو(» چون كمان رستم«؛ )16/365، 8/284، 13/265، 10/13(...): لرزيدن دشت و (» سيماب

چون «؛ )16/426، 18/27(): رخسار(» چون گل«؛ )28/480، 7/349(: »چون كورة حداد«؛ )2/521(

/ پريدن سريع شير(» ~مثل/ چون گنجشك«؛ )23/410، 11/349، 24/324، 5/258(: »~مثل/ گالب

): تاريكي غار(» چون گور منافقان«؛ )23/443، 11/318، 7/245، 2/174، 12/13(): حالت سواركار

؛ )30/138(): بر خود پيچيدن(» چون مار«؛ )21/521(): سرخي لب(» چون لعل بدخشاني«؛ )16/475(

قرص شب / بدر/ قرص قمر/ خرمن ماه/ چون ماه«؛ )4/62(): نهايت اضطراب(» گزيدهچون مار«

، 1/337، 30/336، 17/265، 26/261، 21/261، 8/258، 19/169، 2/11 (:»~مانند/ يك فلك ماه/چهارده

): ور شدنغوطه(» چون ماهي«؛ )6/526، 19/515، 9/498، 6/430، 5/423، 1/423، 1/420، 15/351

؛ )11/475، 30/326، 5/189، 1/189، 30/141، 10/66(: »~ قوتبه/ روحچون مرغ سبك«؛ )16/434(

، 25/265(): اشك(» دانة مرواريد/ چون مرواريد«؛ )24/128(): تپيدن و اضطراب(» بسمل چون مرغ نيم«

چون «؛ )11/447، 20/413، 11/401(: »دو كاسه مشعل سوزان/ چون مشعل سوزان«؛ )27/403، 17/341

» چون موش«؛ )23/521، 10/419، 13/351، 2/249، 24/210(: »ترمشك / خرمن مشك/ مشك ناب

چون نخل «؛ )7/258(): هادراز شدن ناخن(» چون ناخن پلنگ«؛ )12/20(): گريختن و پنهان شدن(

» چون نيشكر«؛ )14/422(: »چون نقرة خام«؛ )21/493، 14/466، 5/430، 21/292، 15/211(: »طوبي

ياقوت / چون ياقوت«؛ )28/423(): مورد اشاره واقع شدن(» شبهچون هالل يك«؛ )3/420(): الغر(

، 8/430، 3/123(: »حور/ چون يك بهشت غلمان«؛ )20/521، 6/488(): چهره/ سرخي لب(» رماني

): ها در اثر گريهچشم(»  خونةدو كاس/ چون يك«؛ )26/292(: »چون يك خرمن سنبل تر«؛ )8/498

كانّه رستم زال يا سام «؛ )6/457، 24/276، 7/254(: »آساسپند «؛)11/467، 2/350، 16/111، 15/45(

؛ )2/116(: »... گويا بهشت عنبرسرشت «؛ )27/306(): از هم دريدن(» واركرباس«؛ )18/521(: »نريمان
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، 3/138، 12/55(: »برخاست/ قيام كرد/ گويا قيامت به پاشده«؛ )1/10(: »گويا سهراب بن رستم است«

» مثل برج زهر مار«؛ )27/527، 7/414، 5/379، 8/284، 17/246، 21/244، 22/181، 17/150

مثل خوك تير «؛ )6/167، 23/162، 2/103(): لرزيدن از ترس(» مثل بيد«؛ )27/104(): عصبانيت(

: » زنجيريةمثل ديوان«؛ )30/280 ():چشم(» مثل دو مشعل سوزان«؛ )13/451، 23/184(: »خورده

، 6/443(): گشودگي دهان(» ~چون/ مثل غار«؛ )16/115 (:»خوردهزنمثل سگ سو«؛ )27/111(

): زده و هراسان بهت(»  متحرّكةمثل مرد«؛ )13/87(): اضطراب(» خورده مثل مار زخم«؛ )11/447

، 2/350، 21/263( ):قد(»  ميل منار ~/ مثل منار«؛ 11/467): سياهي صورت(» مثل مركّب«؛ )15/170(

14/481(.  

: »بشوي/ شديبزنم كه دونيم مي/ زدمچنان بر فرقت مي«: ها از اين قرار استين رده از گزارهبقية ا. 36

به «؛ )23/185(: »خون به حال تو گريه كنند... كشم كه مردم به زاري زار تو را مي«؛ )30/312، 13/255(

  . )27/306(: »وار از هم بدرمكرباس«؛ )24/447: (»كنمصورت خرچنگت مي

37 .30/222،  5/192،  10/131(: »بـه جـان تـو قـسم اسـت         «: ها از اين قرار است    ة اين رده از گزاره    بقي ،

: »پادشاه/ ي پدرم / ات/ به جيقه «؛  )9/52(: »به جالل خدا و روح پاك پادشاهان روم       «؛  )23/262،  8/224

: »ي عـالم  / دابه خ «؛  )24/255،  1/171،  29/134،  19/85(: »به خاج اعظم  «؛  )30/354،  13/286،  23/90(

)29/85  ،19/87  ،11/107  ،26/134  ،2/136  ،21/168  ،27/168  ،5/169  ،19/170  ،1/174  ،27/193، 

هـر مـذهبي كـه      / به ديـن و مـذهبي     «؛  )18/328 ،17/293،  24/281،  23/225،  6/223،  3/223،  16/209

ــه «؛ )38/477، 20/396، 20/293 ،8/287، 6/287، 30/278 ،12/209 ،5/168، 6/126(: »دارم/ داري بـــ

، 3/88(: »و مـذهبت  / تـو را بـه خـدا      «؛  )8/508،  17/174،  5/161،  1/88(: »عيسي بن مريم قـسم اسـت      

: »به خداي عالم  «؛  )19/286،  15/272،    17/243،  22/221،  1/205،  25/204،  18/195،  10/187،  27/125

دشمني بـه خـاج     «؛  )1/238،  2/176،  15/155،  27/25(: »امات كرده دشمني به جيقه  «؛  )21/209  ،2/73(

دشـمني بـه ذات پـاك خـداي         «؛  )26/175،  4/175،  8/169،  12/162،  23/153،  14/80(: »ام اعظم كـرده  

: »آييـنم قـسم  / به دين و آيينت«؛ )30/455، 12/428، 3/243، 14/169(: »امو آدم كرده/ هجده هزار عالم  

ــيس «؛ )19/293، 20/286، 24/279، 12/243( ــه ابل ــس / ب ــيس ق  ،6/455، 4/312 ،26/246(: »مروح ابل

: »...ام كـه    دشمني بـه نـان و نمكـت كـرده         «؛  )6/294(: »به روح سليمان بن داوود    «؛  )17/486،  24/461

، 13/207، 9/132(: »...بـه خـدايي كـه    «؛ )2/371(: »امدشمني به جالل خـدا كـرده      «؛  )19/426،  21/98(

؛ )27/220، 29/109(: »تو را به جان ملكـه «؛ )22/286، 5/200 (:»به مردان عالم قسم   «؛  )8/307،  27/298

: »بـه ذات پـاك خـدا      «؛  )13/332(: »به نمكت قسم  «؛  )8/235،  11/174(: »امنمكت را به حرامي خورده    «

ات  به غيرت و مردانگـي    «؛  )12/466(: »به خداي الشريك له   «؛  )25/293(: »به كيش و آيينم   «؛  )17/286(

: »...نـامرد باشـم اگـر   «؛  )15/293(: »ن حسن و جمال را بـه تـو داد         به آن كسي كه اي    «؛  )14/293(: »قسم

؛ )11/450(: »امدشـمني بـه سـر خداونـد كـرده         «؛  )13/242(: »عيسي بـن مـريم را دشـمنم       «؛  )25/256(

 .)26/222(: »به جان من قسم«؛ )14/252(: »امدشمني به چشم مستت كرده«
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؛ )25/365(: »سرحرامزادة خيره«: هاي ناموسيامدشن .1:  استچنينها بقية اين رده از گزاره. 38

؛ )6/109( :» مفسدةحرامزاد «؛)21/470، 30/413، 25/318(: »رفتاركج/ كردارحرامزادة واژگون«

سگ «؛ )6/18 (:»درد پدرم «؛)29/255، 19/154، 14/100،  6/100، 10/98(: » به حرام نمكةحرامزاد«

: »مادر به خطاي ناپاك«؛ )1/462(: »پير حرامزادهگنده«؛ )2/179( :»قحبه «؛)4/461(: »حرامزاده

 ؛)19/135( :»غيرتنامرد بي«؛ )24/256، 28/24(: »نارعنا«؛ )14/490، 5/448(: »مادرقحبه«؛ )15/332(

هاي فرنگ / از قحبه«: هاي غيرناموسيدشنام .2 .)2/479، 6/268، 4/214(: »ولدالزناي حرامزاده«

: »خانه خراب«؛ )13/445(: »جلب گيسوبريده«؛ )8/245( :»شعوربي «؛)21/447، 19/255( :»)ي(كمتر

، 19/447، 22/454، 21/105(: »سگ«؛ )15/160، 2/115، 5/109( :»زهر مار «؛)9/268، 1/268(

/ گه خوردي«؛ )11/255(: »كيدي«؛ )23/105(: »غلط كرد«؛ )27/105(: »سياه نفهم خر«؛ )3/463

 ؛20/256: »)ت(لچك خراباتيان عالم بر سر«؛ )12/486(: »گيسوبريده«؛ )24/447، 23/105(: »خوري مي

  .)1/281، 25/277 ،26/263 ،13/255( :»نامرد«

  منابع 

 . با مقدمه و تصحيح پرويز ناتل خانلري.سمك عيار .)1385 (.ارجاني، فرامرزبن خداداد -

  .آگاه: تهران. 1ج. 8چ

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب:تهران. كندرنامهاس .)1343 (.)مصحح(افشار، ايرج  -

نشر : تهران .قصة حسين كرد شبستري .)1385 (.)مصحح( و مهران افشاري ،افشار، ايرج -

  .چشمه

.  مهوش قويمي و نسرين خطاطة ترجم.پيدايش رمان فارسي .)1377 (.بااليي، كريستف -

  .يرانشناسي فرانسه در ا  انتشارات معين و انجمن ايران: تهران

  .نشر مركز :تهران، ترجمة سودابه حقيقي، رمانس .)1379 (.بير، جيلين -

  . زوار: تهران. 2چ. فنّ نثر در ادب فارسي .)1375 (.خطيبي، حسين -

 شناسي لوح فشردة كتاب .)كننده تهيه(سازمان اسناد و كتابخانة ملّي جمهوري اسالمي ايران  -

  .  نگارش يازدهم.ملّي

   . كتاب فرزان: تهران. قصة اميرالمؤمنين حمزه .)1362 (.)مصحح(شعار، جعفر  -

 .1 ش.3 س.نامة بهارستان .»نگاهي به طرازاالخبار «.)1381 (.شفيعي كدكني، محمدرضا -

  .109-122صص

شناسي و نقد  زبان .»پريشيهاي استعاري و مجازي در زبانقطب «.)1369 (.ياكوبسن، رومن -

  . نشر ني: تهران.  ترجمة مريم خوزان و حسين پاينده.گران و دي، راجر فالر.ادبي
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 ترجمة .»هاي قالبي داستان عاميانة حسين كرداي از گزارهگنجينه «.)1385 (.مارزلف، اولريش -

 . تصحيح ايرج افشار و مهران افشاري.پيوست قصة حسين كرد شبستري .عسكر بهرامي

  .نشر چشمه: تهران

ها و مجموعه مقاالت دربارة افسانه (ادبيات عاميانة ايران .)1383 (.محجوب، محمدجعفر -

  . نشر چشمه:تهران. 2 چ به كوشش حسن ذوالفقاري،.)آداب و رسوم مردم ايران

-556صص .12 ش. 8 س.يغما .»رجال عصر ناصري «.)1334 (.معيرالممالك، دوستعلي -

554.  

  . بنگاه مطبوعاتي فهم:نتهرا. جمشيدملك .)1327 (.الممالك، محمدعلينقيب -

.  با مقدمه و تصحيح محمدجعفر محجوب.اميرارسالن .)1356(.  ــــــــــــــــــــــــ-

  .هاي جيبي شركت سهامي كتاب: تهران. 2چ

 ة با ويرايش و مقدم.كتاب مستطاب اميرارسالن نامدار .)1379 (. ــــــــــــــــــــــــ-

  .ح نوطر: تهران. زادهمنوچهر كريم

  . دانشگاه مشهد:مشهد .2 ج.ديداري با اهل قلم .»اميرارسالن «.)1358 (.يوسفي، غالمحسين -
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