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25/6/1389: تاریخ پذیرش5/3/1389: تاریخ دریافت

نقش بافت و مخاطب
جمشیدملکو امیرارسالندر تفاوت سبک نثر 

1رودمعجنید فتوحیومحمدکتر

2هادي یاوري

چکیده

ـ ناصرالدینباشی دربار نقّالالممالک شیرازي، از نقیب ملکو امیرارسالنۀ شاه دو قص-

شاه ساخته و بارها براي او نقل لدینناصرارا براي امیرارسالناو . به جا مانده استجمشید
این مقاله بـه بررسـی  . استپدید آوردهرا در شرایط متفاوتی جمشیدملکا ام،کرده است

و هدف آن نشان دادن نقش عوامل بافتی و این دو اثر اختصاص داردسبک نثرهايتفاوت
در سـه حـوزة   ه ي به دست آمدهاتفاوت. استاین دو متن در تفاوت سبکزمینۀ آفرینش

ها، سوگندها المثلضرب(هاي قالبی و گزاره،واژگان و ترکیبات عامیانه،ساختارهاي نحوي
-روایـت و در هر مورد، نقش عامل بافت متفاوت و اندارائه شدهبندي ودسته) هاو دشنام

.نمایانده شده استهاي سبکیدر این تفاوتشنو
.شناختیشنو، تحلیل سبکبافت، روایت، جمشیدامیرارسالن، ملک:هاکلید واژه

Fotoohirud@yahoo.comدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد -1

Hadi.yavari@gmail.comنویسندة مسؤول،دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد-2
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی2

لھئمھ و طرح مسمقدّ -١
شاه دو اثر از خـود بـه یادگـار    ناصرالدیندربار نقّال، .)ق1309. فـ(الممالک شیرازي نقیب

هـاي زبـانی، روایـی و    ه به ویژگیاین دو اثر با توج. جمشیدملکو امیرارسالن: گذاشته است
گویی قصهت شوند و از جملۀ واپسین آثار برجستۀ سنّیانه شمرده میمحتوایی از جملۀ آثار عام

.اندایرانی
شـوند  مـی رمـانس خوانـده  انـد و نقّـالی محصول که هاي بلند عامیانۀ ایرانیاز میان روایت

ـ این دو اثر ) 1991و هاناوي، 1970، 1هاناوي( امیرارسـالن ، انـد و در آن میانـه  هدر خور توج
آن دقیقـاً آگـاهیم و از   و نگارش ایی دارد، چون تنها اثري است که از شرایط نقل تی استثنموقعی

هـاي مشـابه   توانیم با تجزیه و تحلیل عناصر زبانی و روایی و مقایسۀ آن بـا روایـت  این رو می
. العات سودمندي در خصوص فرایند آفرینشِ این گونه آثار به دست آوریماطّ

باشی نقّالالممالک شیرازي، به روایت نقیبجمشیدملکو نامیرارسالدو متن مقالهدر این 
نشان دادن تأثیر زمینۀ تکوین روایـت  این بررسیهدف . بررسی شده استشاهناصرالدیندربار 

تفاوت مخاطـب  : پرسش اصلی مقاله این است.اثر در سبک نویسنده و ساختارهاي زبانی است
. آوردکننده چه تفاوتی در سبک دو متن پدید مـی وایتق به یک رمتعلّتی دو متنبافت موقعیو 

برخی مقوالت معنـادار سـبکی در مـتن اسـتفاده     ختیشنابراي یافتن پاسخ از روش تحلیل زبان
.شده است

دو متنزمینة پیدایش :١-١
یغمـا کـه در مجلّـۀ  » رجال عهد ناصري«مقاالت در یکی از سلسلهمعیرالممالکدوستعلی 

بـانویی ادیـب و   «کـه  نویسـد  مـی شاه ناصرالدین، دختر فخرالدولهسرگذشت ردکرد، چاپ می
دیوانش مشتمل بر چند هزار بیت است که به خطّ خود .خط بودسخن و خوششاعر و شیرین

گونـه عنـوان   را ایـن امیرارسالنچگونگی پیدایش قصـۀ  در آن مقاالت ، »با نهایت سلیقه نوشته
شـده و  ن و نوازنـدگان بـاز مـی   نقّـاال شاه به اتـاق  ناصرالدینابگاه کند که یکی از سه درِ خومی

کـرده و  الممالـک، خـود را بـراي نقـل آمـاده مـی      رفته است، نقیـب هنگامی که شاه به بستر می
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3جمشیدملکو امیرارسالننقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر چهل و دومسال 

کشـیده اسـت و قصـۀ    چنـدین روز طـول مـی   قصـه نقـل هـر   . انـد دادهنوازندگان نغمه سر می
هـایی بـوده کـه شـاه بـدان      قصهلممالک بوده است جزو ال خود نقیبکه ثمرة تخیامیرارسالن

فخرالدولـه هـا،  در یکی از ایـن نوبـت  . شنیده استبار آن را میعالقۀ بسیار داشته و سالی یک
شـود،  کند و چون شاه مطّلـع مـی  را شروع مینقّالیپنهانی از پشت در اتاق خواجگان کار ثبت 

باشـی  نقّـال حضور دارد، فخرالدولهدهد هر زمانی که گردد و فرمان میبسیار شیفتۀ این کار می
-555: 1334، معیرالممالک(تر کند تا وي همیشه چیزي براي نوشتن داشته باشد را متنوعقصه
شـاه نقـل کـرده    ناصـرالدین را بـراي  امیرارسالنالممالک چندین بار بر این اساس نقیب). 556

:1377، 2بـاالیی . (ش1259. / ق1298حـدود سـال   است و در یکی از این دفعات و احتماالً
. آن را به کتابت در آورده استفخرالدوله، )243

ام بلورجمشید، طلسم آصف و حمملکبا نام کامـل  جمشیدملکالممالک،نقیباثر دیگر
توسط بنگاه مطبوعاتی فهم در تهران منتشر شده است و در پایان کتاب که عینـاً  1327در سال 

ام بلـور  کتاب طلسم آصف و طلسم حم«: روي نسخۀ خطّی اصل نقل شده، چنین آمده استاز
» هجري قمري بـه پایـان رسـید   1292الممالک در غرّة شهر رمضان علی نقیبمحمداز تألیفات 

در حضور ملکینزرو امیرارسالننقل و کتابتازمعیرالممالک).150: 1327الممالک، نقیب(
شـاه  ناصرالدینشنو الممالک بوده، روایتنقیبقصهاین دو نقّال.ه خبر داده استشاناصرالدین

یعنـی  ،الممالـک ا اثر دیگر نقیـب ام). 556: 1334، معیرالممالک(فخرالدولهو کاتب، دختر وي 
3.در دربار براي شاه روایت نشده استجمشیدملک

س از این که انتسـاب ایـن اثـر را بـه     ، پ»رومیرارسالنیام«جعفر محجوب در مقالۀ محمد
بـه  رارسـالن یاماي در جهـت اثبـات انتسـاب    خواند، بـه عنـوان قرینـه   الممالک یقینی مینقیب
دهد؛ بـه  نشان میجمشیدملکهاي داستانی و سبکی این اثر را با الممالک، بعضی شباهتنقیب

بعضـی  «دو مـتن یکـی اسـت و    ي»ها و شعرهاکالمها، تکیهها، توصیفپردازيعبارت«گفتۀ او 
). 493-489: 1383محجوب، (است » ها در هردو کتاب تکرار شدهنام
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی4

ّتوانـد  ها نمیوجود این شباهتاین انتساب را داشته باشیم باید بگوییم کهبی آنکه قصد رد
ت قاطعی باشد بر یکی بودن خالق دو اثر؛ چـرا کـه هـر دوي ایـن آثـار محصـول فراینـد        حج

ـ » هـا کـالم ها، تکیـه ها، توصیفپردازيعبارت«هایی از قبیل ، شباهتنقّالید و در اننقّالی ی و حتّ
وجـود  4.بلکه طبیعی است،ن مختلف اصالً دور از ذهن نیستنقّاالکاربرد اشعار یکسان در نزد 

دلیلـی  )1381کـدکنی،  شفیعی(ن بوده استنقّاالمانی که کتاب بالینی فخرالزّطرازاألخبارکتاب 
اي که محجوب به عنوان قرینه ذکر اتفاقاً دو صحنه؛استنقّالیت استوار تقلید در ر وجود سنّب

، از »قـراري عاشـق در فـراق معشـوق    بـی «و » عاشق شدن با دیدن تصویر معشوق«: کرده است
و غالباً ) 86: 1387؛ خدیش، 290: 1371، 5مارزلف(هاي ایرانی است قصههاي پربسامد موتیف
6.آیدهاي عامیانه و جز آن میاي قالبی و با صور خیالی مشابه در روایتبه شیوه

لھئطرح مس:٢-١
تهـاي چشـمگیري بـا سـنّ    ت شفاهی، به لحـاظ کیفـی تفـاوت   فرایند آفرینش ادبی در سنّ

بنیاد به اندازة آثار نوشـتاري از پـیش اندیشـیده نیسـتند و بـه میـزان       آثار شفاهی. نوشتاري دارد
7خوانندة تلـویحی ه به همیشه با توجچهآثار نوشتاري اگر. یابندن اجرا حیات میزیادي در حی

-هاي شفاهیحال آنکه روایت؛شوندا به هرحال در غیاب مخاطب نوشته میام،گیرندشکل می

.تـر اسـت  و تأثیر آنها در فرایند خلق اثر ملمـوس گیرندشکل می8»شنوروایت«بنیاد در حضور 
است که از آن به عنوان هاي شفاهیگیري روایتی از آن عوامل مؤثر بر شکلشنو، بخشروایت

).19: 2002، 9ناج(شود در خلق این آثار تعبیر می» اکنون و اینجا«
بنیـاد  شـفاهی مـتن دو بر » اکنون و اینجا«عوامل همین در این مقال، در پی نشان دادن تأثیر 

عامل گویی،قصهفضاي حاکم بر مجلس است ازهستیم که عبارتجمشیدملکو امیرارسالن
مجلـس روایـت   آن؛ توضیح این که بـر اسـاس آنچـه پیشـتر ذکـر کـردیم      کاتب شنو و روایت

الممالـک در  مخاطـبِ نقیـب  شاه، آدابی مخصوص داشـته و  ناصرالدیندر خوابگاه امیرارسالن
دانـیم،  بی آن گونه که مید ادشاه، کسی است که از نظر ذوق و پسنناصرالدین، امیرارسالنخلق 

منثور هـم چنـد   ادبیاتاهل ذوق بوده است و عالوه بر دیوان اشعار، در وگیر سختدیرپسند،
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با انواع مدرن ادبی ؛از او باقی مانده استحکایت پیر و جوانسفرنامه نوشته و داستانی به نام 
دي آثـار  و دایم مترجمان متعـد هاي برجستۀ اروپایی آشنا بوده استمخصوصاً بسیاري از رمان

انـد  کـرده رمانی اروپایی را به دستور شخص وي یا صالحدید اطرافیانش بـراي او ترجمـه مـی   
، مثالً آگاهی داریم که او در کتابخانۀ غنی خود ترجمۀ )562: 1383؛ امانت، 86: 1377باالیی، (

، کسی اسـت کـه   فخرالدولهکاتب اثر، و). 562: 1383امانت، (را نیز داشته است دون کیشوت
گذرانده اسـت و در  شاه به مطالعه میناصرالدیناوقات فراغت خود را در کتابخانۀ غنی پدرش 

هاي ترجمه شـدة فراوانـی دسترسـی داشـته و خـود از ذوق شـعري و ادبـی نیـز         آنجا به رمان
: 1334، مالـک معیرالم(ی دیوان شعري نیز از او به جـا مانـده اسـت    برخوردار بوده است و حتّ

گیري ال در شکلنقشی فع،ت فرهیختهشنوي با ذهنیشاه به عنوان روایتناصرالدینیقیناً ). 555
نـویس  یـک نسـخه  قشـی فراتـر از   نیز در امر کتابت احتمـاالً ن فخرالدولهروایت داشته است و 

کـه  -شاهخوابگاه گویی در قصهمجلسفضاي حاکم بر برايافزون بر این؛صرف داشته است
نظر بگیریمامیرارسالنباید سهمی در رنگ و بوي روایت نیز -مه آمددر مقد.

با توجـ  ه به این مقد هـاي متفـاوت نقـل و کتابـت     ه بـه زمینـه  مات، در این مقاله ما بـا توج
. پـردازیم شناسـی مـی  ، به بررسی و مقایسۀ این دو اثر از منظر سبکجمشیدملکو امیرارسالن

متفـاوت بـر   و کاتبـان  شـنوها  این دو اثر، عامل روایتفرایند خلق ن است که در فرض ما بر ای
میـان دو  هـاي سـبکیِ معنـاداري    ر بوده که تفاوتو نهایتاً در تکوین سبک چنان مؤثّمتنسیاق

. آورده استمتن یک راوي بوجود

ھای سبکیتفاوت-٢
را به خـود  نگاه ما سه زمینهدريارمعنادزبانی هايتفاوت، دو متندر مطالعۀ چند بارة این

:این سه زمینه عبارتند از ؛جلب کرد
-المثـل ضرب(هاي قالبی گزاره-3واژگان و ترکیبات عامیانه؛-2ساختارهاي نحوي؛-1

:کنیماینک هریک از این سه مقوله را جداگانه بررسی می.)هاها، سوگندها و دشنام
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی6
ساختارھای نحوی:١-٢

نحـوي  الگوهايبسامدیکی: شوددیده میسبکی تفاوتدو ،دو متنوي نحهايدر ساختار
.یوصففعل و دیگري بسامد کاربردگفتار نزدیک به 

الگوی نحوی
کـه عبـارت اسـت از    » هاهاي جملهنظم عادي ساخت«در زبان فارسی نحو پایۀ زبان، یعنی 

ـ هاي نحـوي، از چنـین الگـویی تبع   ترین و پرکاربردترین ساختمتداول نهـاد  : (کنـد ت مـی ی +
ـ ،این الگو، نمایندة نظم نحوي پایۀ نوشـتار اسـت  ). فعل/ ... + مسند/ متمم/ مفعول ا سـاختار  ام

هاي دیگر مثالً انگلیسـی،  اي است که الگوهاي نحوي نسبت به بعضی زبانزبان فارسی به گونه
هاي سـبکی  تپذیري بیشتري دارد و این جابجایی عناصر جمله، موجب گسترش صورانعطاف

دربارة نظـم نحـوي   . نظم نحوي گفتار با نظم نحوي نوشتار متفاوت است،از این منظر. شودمی
ه بدان الگوي نحوي پایۀ آن را اي صورت نگرفته است که با توجتحقیق جداگانه،گفتار فارسی

.فاوت استا یقیناً این الگو به میزان زیادي با الگوي نظم پایۀ نثر فارسی متام،بیان کنیم
به صورت چشـمگیري تحـت تـأثیر الگوهـاي     امیرارسالننظم نحوي و چینش کلمات نثر 

آید و در موارد آغاز کتاب این ویژگی به چشم میاز همان صفحات نخست. نحو شفاهی است
جمشـید ملـک شود و از این منظر اختالفی آشکار با بسیاري ساخت نحو پایۀ زبان رعایت نمی

،هر یک از دو مـتن درصد کل3ِّن مواردي که نمایندة این ویژگی باشد، تقریباً براي جست. دارد
. بررسی کردیم10فاقیواژه از هر یک را به صورت ات5700ّیعنی حدود 

و در صـفحات  شـد  پیداجمله با نظم نحوي گفتار26امیرارسالن مجموعاً انتخابی متندر 
ه به الگـوي  با توجه به جابجایی کلمات در جملیافتیم کهجمله14تنهاجمشیدملکبرگزیدة 

11.نحوي گفتار نزدیک است

. اسـت جمشیدملکتقریباً دو برابـر  امیرارسالندر نظم نحو گفتارمیزان کاربرد بینیم کهمی
تحـت  امیرارسـالن از ایـن سـاختارها در   ) جمله26جمله از مجموع 13(از این گذشته نیمی 

نوشتار دارد و در واقع ناشی از نحوت که معموالً الگویی متفاوت با گفتار اسنحوتأثیر مستقیم 
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7جمشیدملکو امیرارسالننقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر چهل و دومسال 

نشـان از الگـوي نحـو طبیعـی در     هاي داستان است کهتشخصیگويوگفتثبت شکل طبیعی 
جملـه  14نمایی داستان را باال برده است؛ در حالی که از مجموع میزان واقعی دارد ونقّالسبک 

شـدة گفتـار   شـکل ثبـت  دهنـدة ، فقط یک مورد نشـان مشیدجملکشفاهی در نحويالگوي با 
عـدم  البتـه ایـن  . ها غیر گفتـاري اسـت  ؛ و سایر جمله»خوردم به طاق ابروي تو«: طبیعی است

در دو اثر فقط ناشی از دوگانگی زمینۀ خلق و ثبت تناسب در توزیع و پراکنش الگوهاي نحوي 
، عنصـر  امیرارسـالن بب اسـت کـه در روایـت    یقیناً نسبتی از این اختالف به این س. اثر نیست

ـ . تر استنمایشیامیرارسالندارد و جمشیدملکگفتگو سهم بیشتري از  تـرین  ا بایـد اصـلی  ام
شاه عالوه بر برنامـۀ  ین؛ ناصرالدبدانیمآنهارا شرایط خلق و ثبت در تفاوت سبک دو اثرعوامل

روز نیز ساعاتی طـوالنی پـاي نقـل وي    ، گاه در طول الممالکشبانۀ گوش سپردن به نقل نقیب
:نشسته استمی

قبـل از ناهـار شـکار رفتـه دسـت خـالی       . شاه امروز تا عصر قصر فیروزه تشریف داشـتند «
شـش  . احضار شدنقّالبعد از ناهار نقیب . مراجعت فرمودند و در سر ناهار روزنامه عرض شد

اي الممالک گوشهملک و حکیمالمن و امین. ساعت این مردکه مسلسل حرف زد و دروغ گفت
).15: 1356لطنه، اعتمادالس(» را پیدا کرده قدري راحت شدیم

سیار و دهد که حوصلۀ ب، نشان میباشدغرض نشاید خالی ازلطنه که این شهادت اعتمادالس
ـه مجلس فضاي آسودگی حاکم بر شاه و ینآسودگی خیال ناصرالدويگـویی در خوابگـاه  قص

.ساخته استالممالک فراهم میتفصیل مطالب را براي نقیبۀ چه میزان زمین

صفیفعل و-٢-١-٢
هاي چشمگیر نحوي بین دو متن تفـاوت آنهـا در میـزان کـاربرد فعـل      یکی دیگر از تفاوت

:وصفی است
آید و کند و با فعلی که غالباً بعد از آن میاسم مفعولی است که کار فعل را میفعل وصفی «

این وجه در قـدیم جنبـۀ قیـدي و وصـفی نیـز      ... گرددواحدیست همنشین میادنهن داراي آبا 
ولی از قرن نهـم و  ،اي دیگر بوده استقات خود در حکم قید براي جملهداشته است و با متعلّ
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی8

دهم به بعد جنبۀ قیدي آن ضعیف شده و از بین رفته است و امروز فقط به اعتبـار گذشـته نـام    
ف اسـت و بـراي تمـام    متصـرّ وصفی بر خالف دیگر وجـوه، غیر وجه...آن فعل وصفی است

. )66: 1353فرشیدورد، (»ها یک صیغه دارداشخاص و وجوه و نمودها و زمان
فـرض مـا   ) 57: 1379وحیدیان، (» فعل وصفی در فارسی گفتاري کاربرد ندارد«از آنجا که 

برد فعل وصفی در این متن کمتـر  میزان کارامیرارسالنبر این بود که با توجه به شرایط تکوین 
هی پس از بررسی صفحات انتخابی که پیشتر گفته شد، تفاوت قابل تـوج . باشدجمشیدملکاز 

-ملـک بـار و در  12به ازاي همۀ صفحات انتخابی، امیرارسالندر . کردیمدر دو متن مشاهده 

ارد به ایـن شـرح   این تفاوت وجه دیگري نیز د. بار فعل وصفی به کار رفته است245جمشید
تنهـا اسـتثنا   (تقریباً هیچ گاه دو فعل وصفی پشت سر هم به کار نرفته اسـت  امیرارسالنکه در 

ـ بستهدل به کرم خدا «: است که دو فعل وصفی پشت سر هم آمده است27/350در  هـا  ه، از پلّ
سه یا چهار دي از کاربرد موارد متعدجمشیدملکدر صورتی که در ) »، عقب پرده ایستادبرآمده

: شودفعل وصفی پشت سر هم دیده می
جمع ، چهار دست و پا را انتخاب کردهتر بود میانۀ آنها دختري که از همه نیکوتر و قشنگ«

، دسـت انداختـه  ، غافـل  سرازیر شـده «؛ )1/80(» ، خود را در بغل او انداختبلند شده، و نموده
).7/130(و )4/150(نیز؛ )19/130(» ه فلک برد، از زمین کند و بتکان داده، گرفتهگریبان او را 

به سوي و کاهد دهد و از روانی آن میتغییر میکاربرد فعل وصفی فضاي متن را این میزان 
هـاي  هاي نثر رمـانس از ویژگیتوضیح این که کوتاهی جمله. بردسبک رسمی قجري پیش می

و ایـن ویژگـی در   ) 276: 1970ي، هانـاو (عامیانه است و از نقاط افتـراق بـا نثرهـاي مصـنوع     
جمشـید ملـک وجود این حجم گسترده از فعل وصـفی در  . به خوبی مشهود استامیرارسالن

،سـاده و بـه لحـاظ معنـایی    ،که در واقع به لحاظ سـاختار نحـوي  ی یهاجملهسبب شده است 
اختار نحوي، نثر صل به نظر برسند و طبیعتاً کاربرد بسیار این ساند، وابسته و متّمستقل و منقطع

3فقـط  ) واژه213(امیرارسـالن مثالً در صفحۀ پایـانی  . گیر کرده استبسیار سنگین و نفسرا
. بار15) واژه214(جمشید بار فعل وصفی به کار رفته درحالی که در صفحۀ پایانی ملک
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9جمشیدملکو امیرارسالننقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر چهل و دومسال 

تحـت  لهفخرالدو. ب کاتبان متفاوت دو متن بگذاریماین میزان تفاوت را بیشتر باید به حسا
استفاده کـرده اسـت   کمترنوشتارهاي رمانی یا هر عامل دیگر، از این ساختار فعلیمطالعۀ تأثیر 

ن اسـت،  نقّـاال و نقّالکه احتماالً سبک نوشتاري خود جمشیدملکاش با سبک کتابت و نوشته
بـراي وجـه وصـفی آورده    )1353(دي کـه فرشـیدورد   هـاي متعـد  از مثال.متفاوت شده است

ـ شود که در ادبیباط میاستن ؛ ات عامیانـه معمـول بـوده اسـت    ات کهن، این کاربرد بیشتر در ادبی
نامۀ دارابونامۀ طرسوسیداراب، ارسمک عیاز مذکور در متن مقالۀ ويهاي چون اکثر مثال

.استبیغمی
وجـه  کـاربرد در متون کهـن  :شوداستنباط مید فرشیدورد هاي متعداز مثالنیزنکتۀ دیگري 

و قطعـاً ایـن کـاربرد افراطـی بسـیار      معمول نبوده اسـت عبارت هر در بیش از یک بار وصفی 
.ر است و چنان که پیشتر گفتیم احیاناً در دوره قاجار رواج بسیار یافته استمتأخّ

ی نقّـال در نشـانۀ آن وداشته است نیزردي زیباشناختیککار،در اجراي شفاهیوجه وصفی
انـد و  بخشـیده نوعی آهنگ به کالم خود مـی آن،کاربردن با نقّاال:شودیده میدوران اخیر نیز د

انـد و از  بـرده به کار مـی هاي واژگانی غیر فعلی، به عنوان ارکان سجعگاه آن را به همراه قرینه
چیزي شبیه به بحـر  محصول این عمل؛اندساختهاین راه کالم خود را در حین اجرا مطنطن می

قطعـۀ زیـر ایـن شـباهت را نشـان      . رودبه شـمار مـی  هاي ادب عامیانه از گونهکهاستطویل
:دهدمی

بـادة خلّـري گفتـی    . األمر بساط نشاط گستردند؛ و از هر مقوله عیش فراهم آوردنـد حسب«
-، ریاحین و گل ورقریختهطبق ساغر بلور مهر درخشان؛ سنبل و گل طبق. لعل بدخشان است

... شـمع روشـن  . من، سـنبل در خـرمن  اگل در د. بستهه، شقایق بستهدستگل دسته. آمیختهورق 
.)284: 1970هاناوي، (» ...بادام منقّا، لوز مصفّا. افروخته، مجمر سوختهعود 

، ظـاهر  12دیگـر یالممالک شخصاً مکتوب کرده باشد و چه شخصرا چه نقیبجمشیدملک
اجراي شفاهی وفـادار بـوده اسـت و یـا     ها به دهد که به میزان زیادي در ثبت فعلامر نشان می

ن ثبت کرده استنقّاالاقل متن را نزدیک به متن طومار حد .گیـرد  ت مـی این احتمال از آنجا قو
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی10

هـاي  که در بسیاري از مواضع داستان، روایت بـه اجمـال ثبـت شـده اسـت و ایـن از ویژگـی       
نقّالدث اصلی بوده است و ن است که معموالً دربردارندة مختصري از ذکر حوانقّاالطومارهاي 

. بخشیده استبه تناسب زمان و مکان و مخاطبان، شاخ و برگ کمتر یا بیشتري به نقل خود می
هـاي پهلـوانی ایرانـیِ   داستانبعضی شمسیکه در دهۀ چهل) مرشد برزو(مرشد عباس زریري

و نثـرش از  اسـت ها را به ایجاز ثبت کـرده  داستانرا مکتوب کرده، نقّالیث سنت شفاهی میرا
:شبیه استجمشیدملکنظر کاربرد افعال وصفی به 

، خندق دور شهر را مملـو از آب  گشتهباري منوچهر و لشکر ایران در اصفهان حصاري ... «
، بـرج و بـاروي   کـرده ها را بستند و پشت آنها را خاکریز ، دروازهبرداشتهها را ، تخت پلنموده

آباد و سـپاهی  ا ترتیب دادند که سلم و تور به اتفاق امیر گل، سنگرهنمودهشهر را سرباز احاطه 
، خـود بـه   برافراختـه و اطراف شهر را محاصره کردنـد و چنـد خیمـه    رسیدهبیرون از حساب، 

درون خیمه رفتند و فرمان طبل یورش را دادند و افسران لشـکر بـه فرمـان سـالطین، اطـراف      
گفتنـد  ، مـی نمودهرا به اطاعت دولتین دعوت مردم شهر،گشتند و با فریادهاي مهیبخندق می

: 1346دوستخواه، (» ا یک تن از شما زنده نخواهید ماند، تسلیم شوید و الّنمودهها را باز دروازه
101(.

ثبـت  نقّالکه خودروایاتیها، به تفاوت کتابت هاناوي نیز در بررسی عنصر زبان در رمانس
کند، خود بنویسد، هایی را که تعریف میقصهنقّالاگر «: دکن، اشاره مینقّالکند یا شخصی غیر 

اش خواهد رسید تا این که شخصی غیر تري بین سبک شفاهی و نوشتهاحتماالً به تشابه نزدیک
کنـد کـه   این گمان را ایجاد مـی هاین نکت).284: 1970هاناوي، (» ، همین کار را انجام دهدنقّال
هـاي  فهرسـتی از تعـداد فعـل   .الممالک بوده استد نقیبخوجمشیدملککاتب نخستین شاید

13.نوشت آمده استدر پی،آنها در دو متننشانیوصفی و 

الفاظ عامیانھ:٢-٢
:عبارت است ازآثار بررسی شدهدر زبان عامیانهبرجستۀ عناصر 

.المثلضرب-3؛تعابیر کنایی-2؛)باسم و فعل مرکّ(الفاظ یا واژگان -1
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هـاي  آن در بخش گـزاره ها، به خاطر کارکرد ساختاري خاصالمثلموارد ضربن از میان ای
.شودقالبی بررسی خواهد شد و فهرستی از دیگر عناصر زبان عامیانه در همین قسمت ارائه می

ویژگی لحـن محـاوره بـه کـرّات     امیرارسالناند در قان اشاره کردهگونه که دیگر محقّهمان
خی مفردات و ترکیبات رایج عامیانۀ ایـن  از بربلنديیوسفی فهرستغالمحسین. شودده میدی

هـا را نیـز   ایـن تعبیـرات و ترکیـب   کـه  )30: 1358یوسـفی،  . نک(استخراج کرده استرا متن 
، )19/281(خـراب  ، خانـه )24/225(، ایـن پسـره   )11/214(مردگـی  موش: افزودآنتوان به می

، بلـد نیسـتم   )268/ 25(، یـواش یـواش   )12/40(شـود  شـود بـه جـاي کاسـته مـی     کاهیده می
، دو پـول ارزش  )6/200) (اجـازه دادن (، راه دادن )19/410(تـر  تر و قـایم ، به ضرب)26/268(

، 9/7(، گیـر آمـدن   )24/458(، کشیدن غذا )14/300(، خوب از آب در آمدن )26/294(داشتن 
). 24/449(» ــۀ مـن بمالـد   ...ه تواند ماست بنمی«ی کنایۀ بسیار غریب و حتّ) 9/514و 1/200

شـوند کـه بـدانیم در کنـار     تر مـی اي و گاه جدید زمانی برجستهاین واژگان و تعبیرات محاوره
-، نعـم )2/247(، یمـین و یسـار   )27/220(لف زینهار أزینهار : اندتعبیراتی مانند این موارد آمده

بند از «عبارت در کنار تعبیر ادبی در این» گیر آوردن«مثالً عبارت عامیانۀ ). 22/347(المطلوب 
رفت به جستجوي تو که هر جا گیرت بیـاورد بنـد از بنـدت جـدا     «: آمده است» بند جدا کردن

.ها اندکی از بسیار استه این؛ و البت14/250ّ» کند
پس از جستجوي دقیق سراسر متن، فقط این موارد از الفاظ و تعبیـرات  جمشیدملکا در ام

:شدعامیانه یافته 
؛ 6/120» قربانت بـروم «؛ 2/120» خاطر جمع باش«؛ 9/90» در بیابان سر داده است... او را «

؛ 9/9: »اجـاقم خـاموش اسـت   «؛ 4/89): فهمانـدن : حـالی کـردن  (» چه نوع حالی به دختر کند«
شو این عشـقت  مرده«؛ 18/68: »قرمبه خندیدقاه چون آسمانقاه«؛ 1/16: »خودش را جمع کرد«

بجـاي پـدرت را   [ام تا پدرت را بیـرون آورده  آمده«؛ 75/؟: »مفت خود دانست«؛ 8/76: »را ببرد
.)موردیازدهمجموعاً . (5/144» ، داغت را به دل مادرت بگذارم]درآورده
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دو متن نیز ریشـه در اخـتالف   در این نسبت بسیار متفاوت کاربرد الفاظ و تعبیرات عامیانه 
امیرارسالنم کاتب در این زمینه بیشتر است؛ توضیح این کهالبته سه. در مخاطب و کاتب دارد

مطالـب  امیرارسـالن در . از منظر اجمال و تفصیل مطالب با یکـدیگر متفاوتنـد  جمشیدملکو 
کنـد کـه   گوها اقتضـا مـی  وآمده است، و این تفصیل مخصوصاً در گفتتر و نمایشیترتفصیلی

اي بیشتري به مـتن  نتیجتاً الفاظ عامیانه و محاورهصورت طبیعی بیشتري از گفتارها ثبت شود و 
طبیعتاً علت تفصیل در این مطالب یا ناشی از خواست و اقتضاي حال مخاطب اسـت  . راه بیابد

ات و یا هر دوي این عواملو یا نتیجۀ تالش کاتب در ثبت هر چه بیشتر جزئی.
، چـه از مقولـۀ ذکـر    ، بنـاي کـار بـر اجمـال اسـت و تفصـیل مطالـب       جمشیدملکدر اما 

ـ . شودهاي طوالنی کمتر دیده میل و چه وصفهاي مفصوگوگفت ت ایجـاز و  در اینجا نیز علّ
واژگان و تعبیرات عامیانه از چند حال بیرون نیست، یا ایـن ایجـاز بـه اقتضـاي     در نتیجه کمی 

وي ایـن  ات را ثبت نکرده اسـت و یـا هـرد   یزئحال و مقام مخاطب بوده است، یا کاتب همۀ ج
14.موارد

ھای قالبیگزاره:٣-٢
هـاي  شباهت اساسی دو متن مورد بحث بعد از پیرنگ مشترك داستانی که در همـۀ رمـانس  

اي ناشی از حضـور گسـتردة عنصـر سـازه    ؛)56: 1991هاناوي، (ایرانی مبتنی بر جستجو است 
ها ل دربارة حضور آنهاي قالبی که در جاي خود به طور مفصاین گزاره. هاي قالبی استگزاره

انـد  ت، از آنجا که عمدتاً مبتنی بر سنّ)1387یاوري، . نک(بحث شده استامیرارسالندر متن 
-مـی نقّـالی هاي مبتنی بر ی همۀ روایتت است، باعث شباهت کلّمیراث سنّنقّالیو اصالً هنر 

اهت بیشـتري  به خاطر اشتراك پدیدآورنـده از ایـن نظـر شـب    جمشیدملکو امیرارسالن. شود
)493-489: 1383محجـوب،  (ها را محجوب بیان کرده اسـت  دارند چنان که بعضی از شباهت

کـه  هـا  ایـن گـزاره  15.افزودآنبهتوانمینیز که در انتهاي مقاله آمدهرامتعدد دیگريمواردو
متن گرهاي بسیار پرکاربرد توصیفاز گزارهههم،انداستخراج شدهجمشیدملکهمگی از متن 

.هاي قالبی مشترك نیستندها همۀ گزارهکنیم که اینالبته تأکید می16.اندامیرارسالن
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13جمشیدملکو امیرارسالننقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر چهل و دومسال 

هـاي  بـارة دو مـتن تفـاوت   هاي غیر قابل انکار، پس از مطالعۀ چنـدین با وجود این اشتراك
ال، امثـ (ها کاربرد این گزاره. هاي قالبی دیده شددر به کارگیري بعضی از انواع گزارهيدارمعنی

ت شـفاهی  مربوط است، و لزوماً بازتاب دهنـدة سـنّ  نقّالعمدتاً به سبک ) هاسوگندها و دشنام
هایی که در ادامه خواهد آمد باید همگی با مالحظۀ این در نظر گرفته شـود  نسبت. نیستنقّالی

مۀ مقد(به گفتۀ محجوبامیرارسالن. استجمشیدملکبیش از سه برابر امیرارسالنکه حجم 
هـزار  60به تخمـین مـا حـدوداً    جمشیدملکهزار واژه دارد و 190حدود ) شصت و پنجمتن،
.داردواژه

المثلضرب
اي زبـان اسـت و   المثـل در پیونـدي تنگاتنـگ بـا گفتـار و کـاربرد محـاوره       با اینکه ضرب

ور منظـ یوسفی بـه .، کاربرد آن در این اثر اندك استاستبه سبک محاوره نزدیکامیرارسالن
نشان دادن تأثیر زیاد این جنبه از گفتار در این اثر، بعضـی تعبیرهـاي کنـایی را نیـز در ردیـف      

؛ اما تعبیرهـایی  )31: 1358یوسفی، (هاي بیشتري را گردآوري کرده است ها آورده و نمونهمثل
دید من هرگز به خاك «و » هایش آویخته شدسبیل«، »شويتو سگ کدام گلّه حساب می«چون 

مورد اسـت و از  6امیرارسالنهاي متن المثلضربکلّ. المثل شمردتوان ضربرا نمی» فتادهنی
17.مورد13جمشیدملک

به کار رفتـه  المثلهزار واژه یک ضرب32به ازاي حدوداً هر امیرارسالنبا این حساب، در 
حـدوداً  و دمـور واژه یک 4300براي حدوداً هر جمشیدملکدر حالی که این نسبت در است

در مرحلۀ کتابت توان میرا تفاوت معنادار سبکی ریشۀ این. استامیرارسالنهفت و نیم برابر 
کتابـت کـرده باشـد و در    ، خـود الممالـک را نقیبجمشیدملکممکن است:جستاین دو اثر 

ري هاي بیشـت المثلی بیشتري از نقل شفاهی است، ضربضمن این کار که طبیعتاً با درنگ و تأنّ
ه با در نظر گرفتن این نکته که پیشتر ذکـر کـردیم در مجمـوع بنـاي     البتّ.در متن گنجانده باشد

-ملـک المثـل در  بر ایجاز، این بسامد باالي ضـرب جمشیدملکبر تفصیل است و امیرارسالن

المثل، ایجاز اسـت و از ایـن طریـق    هاي ضربیکی از ویژگی: یابدوجهی دیگر نیز میجمشید
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی14

ت را دارد که معانی بسیار را در لفظ اندك بیان کند و طبیعتاً ایـن شـگرد در آنجـا کـه     لیاین قاب
.ر باشدتواند مؤثّدهد، بسیار مینمینقّالمثالً حال و مقام مخاطب اجازة تفصیل بسیار به 

سوگند:٢-٣-٢
223عاً سوگند در این اثر مجمو. استامیرارسالنهاي قالبی سوگند، از پربسامدترین گزاره

گـونی در  این تنوع عالوه بر گونه. )176: 1387یاوري، (شکل گوناگون آمده است39بار و در 
هاي زبانی نیز وجود دارد؛ یعنی عالوه بر شکل رایـج  شود، در ساختآنچه بدان سوگند یاد می

اي آیـد و معنـ  شکل جملۀ کنایی میشود، بعضی سوگندها بهي سوگند شناخته می»به«آن که با 
» امدشمنی به جالل خـدا کـرده  «یا » ات را دشمنمجیقه«ها مفهوم سوگند را دارد؛ مانند کنایی آن

-ملکسراسر متناین حجم گسترده و نسبت باال، در در مقابل.شودبار یاد می51که مجموعاً 

18.سوگند به کار رفته استمورد 29فقطمجموعاً جمشید

-ملـک اسـت و در  مـورد واژه یـک  852به ازاي هـر  امیرارسالننسبت کاربرد سوگند در 

سه برابر بیشتر سوگند به کار رفته امیرارسالنیعنی در بار؛واژه یک 2550به ازاي هر جمشید
، سـوگند بـا   »امدشمنی به روح ابلیس کرده«: فقط یک بارجمشیدملکگذشته از این، در . است

چنـان کـه   امیرارسـالن حـال آنکـه در   ،ار رفته اسـت استفاده از نحوي جز شکل متعارف به ک
-ر مـی له به مقداري از مالل حاصل از سـوگندهاي مکـرّ  ئو این مس. است51گذشت این رقم 

) جقّـه (، در پیونـد بـا جیقـۀ    امیرارسالنمورد از سوگندهاي 20مجموعاً گفتنی است که. کاهد
این در حالی اسـت کـه   . ي استشاه است و در واقع سوگند به نقش سرو سرافکندة کاله قجر

گمـان  سـوگند بـی  و این کاربرد خاصشوددیده نمیجمشیدملکاي از این نوع در هیچ نمونه
توان به احتمال ه به این نکته میبا توجاست و امیرارسالنناشی از تأثیر مخاطب بر بافت کالم 

کـرده  ناصري نقـل نمـی  را در فضاي دربارجمشیدملکالممالک قریب به یقین گفت که نقیب
. است

العـات  اطّ. ، فراوانی آنها نیـز ریشـه در دربـار قاجـار دارد    امیرارسالنع سوگندهاي بجز تنو
نمـود عینـی ایـن بـی    . اعتمادي بر دربار ناصري وجود داردت فضاي بیفراوانی دربارة حاکمی-
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شـاه، در بـه   دینناصـرال درباریـان و بـویژه   19غیـر رسـمی  یحتّاعتمادي در مکاتبات رسمی و
تـوان  را مـی امیرارسـالن این فراوانی میزان سوگندهاي .گر استکارگیري فراوان سوگند جلوه

به انگیزة تأکید بر سـخن و باورانـدن آن بـه    سوگند: نتیجۀ تأثیر بافت بر گفتمان به شمار آورد
بـه  ن خـود به انگیزة باورانـدن سـخ  اهل دربارقجري،اعتماديدر آن فضاي بی؛مخاطب است

شـاه بـه   ناصـرالدین چند سطر از نامـۀ  .اندشدهل میبه این شیوه متوسو اعتمادسازي، مخاطب 
در نوشـتار  اي از کاربرد فراوان سـوگند را  هاي دارد، شمفاقاً بیانی محاورهصدراعظم نوري که اتّ

: دهدنشان میوي
مـن آشـکارا   . م گشـت مـزة مـردم از خیـال خـود برنخـواه     حال به حرف جفنگ و بـی ... «
، به ارواح شاه مرحوم اگـر  )ع(نویسم شما هم آشکارا بگویید، به خدا قسم، به مرتضی علی می

زنـم و  شما داشته باشد با دست خـودم گـردنش را مـی   احدي خیال خالف و نادرستی در حقّ
اه، شـ ناصـرالدین ، بـه نقـل از مکاتبـات    344: 1383امانـت،  (» ...دهـم  زنش را به قاطرچی مـی 

) ، موجود در کتابخانۀ بریتانیا19-20هاي شمارة نامه

ھادشنام-٣-٣-٢
مـورد دشـنام خطـابی    188اسـت و  امیرارسالنهاي قالبی از پرکاربردترین گزارهدشنام نیز

هـاي  در ادامۀ نـام شخصـیت  نقّالشماري که گونۀ بیهاي دشنامبدون شمارش صفت-مستقیم 
یـاوري،  (جاري شده اسـت قصههاي متن هست که بر زبان شخصیتدر-منفور داستان آورده

، )30: 1358یوسـفی،  (» کمتر در زبان قلم راه داشته«این میزان فراوانی دشنام که . )177: 1387
از نقّـال دهندة تأثّر ، نشان...و » گه خوردي«، »درد پدرم«، »سیاه نفهمِ خر«: ویژه مواردي چونبه

جار و بیش از آن مطابق با پسند و خواست مخاطبی است که شـواهدي  بافت اجتماعی عصر قا
دهد که به کار بردن امثال این تعبیراتها و منقوالت و محیط دربارش نشان میها، نوشتهاز نامه

و شواهد حاکی از این است کـه گذشـته   )355-6: 1383امانت، (رایج بوده است در آن محیط
که شده استانجام مینیزايگاه در حضور شاه  اعمال زنندهو بدل شدن سخنان رکیک،از رد
بـه  امیرارسـالن در کاربرد این حجم دشنام20.بازتاب یافته استامیرارسالناي از آن در نمونه
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی16

، سبک آن را بیش )30: 1358(»یافتههکمتر به زبان قلم را«ویژه آن گروهی که به تعبیر یوسفی 
-ملـک در سراسـر مـتن   این حجم بسیار،در مقابلا ام.کنددیک میبه گفتار نزجمشیدملکاز 

21.مورد دشنام به کار رفته است22مجموعاً جمشید

-ملکاین نسبت در .واژه یک بار دشنام به کار رفته است1010به ازاي هر امیرارسالندر 

وم سـ ؛ یعنـی یـک  واژه یـک بـار  3363به ازاي هـر  : به صورت چشمگیري کمتر استجمشید
در و نظـایر آن را کـه  » غیـرت نامرد بـی «چون ترکیبیيهادشنامهر یک ازه اگرالبتّ.امیرسالن

. شـد مـی تـر  این نسـبت بسـیار متفـاوت   کردیم، کم هم نیستند دو مورد محاسبه میامیرارسالن
در داري دارنـد؛ هـاي معنـی  هاي دو مـتن تفـاوت  ی، از نظر کیفی نیز دشنامگذشته از نسبت کم

یعنی کمتر از پنج ،به کار رفته است) حرامزاده(فقط یک بار و یک دشنام ناموسی جمشیدکمل
. در ایـن حـوزه اسـت   امیرارسـالن هـاي  در صورتی که هشتاد درصد دشنامها،درصد از دشنام

تـرین  گوید دشنام در ایـن حـوزة معنـایی داراي گسـترده    مارزلف با استناد به اورلند و وارن می
اي ایـن مسـئله پیشـینه   ،)451: 1385مـارزلف،  (هاي زبـان فارسـی اسـت   ن دشنامطیف در میا

در ایـن  . فرهنگی دارد و نمودار پایبندي ایرانیان به نژادگی و اصالت خاندان و اهمیت آن است
برانگیزترین مسئله در تعرّض بـه فـرد   حساسیت) خواهر/ مادر(فرهنگ، دشنام به حریم ناموس 

که خود را نژاده -شاهناصرالدینو در این مورد، -آن مخصوصاً در نزد شاهانت ا اهمیام،است
کـاربرد  و این نسبت بسیار متفاوتدانستند همیشه بسیار بیشتر بوده استو برتر از دیگران می

و فضـاهاي متفـاوت   متفـاوت هايبه سبب مخاطبشک بیهاي ناموسی در این دو متندشنام
شـخص  به وسـیلۀ هدي نیز از رواج فراوان دشنام در دربار ناصري وشوا.دو روایت استنقل

، 84: 1356(آورده اسـت روزنامۀ خاطراتدرلطنهاعتمادالساز شواهدي که ؛ وي موجود است
در او. شاه بوده اسـت ناصرالدیندشنام دادن از جمله عادات آید که برمی)...و 186، 153، 139

ـ  کند کـه  نامی یاد می»اکبرلیمیرزاع«یک یادداشت جالب، از  بـه جهـت   «ت شـاه او را در طفولی
دشـنام  و ظـاهراً  ؛)89همـان،  (» گویی عادت داده بـوده اسـت  مزاح به فحش دادن مردم و هزله

اي به امیرکبیر چنـین  وي در نامه؛ مثالًبوده استرایجدر گفتار و نوشتار وي بسیار » حرامزاده«
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تواند یک دم در حضور ما از شما بد بگوید به خـدا قسـم هـر    میاي کدام مادرقحبه... «: نوشته
ام اگر نگـذارمش جلـو   حرامزادهکس از شما بد بگوید، چه در حضور ما چه در مقابل دیگران، 

).215: 1383به نقل از امانت، (» ...توپ
در جدول پایانی، آمارهاي شش مقولۀ معنادار سـبکی دو کتـاب را در کنـار هـم بررسـی و      

را جمشیدملکرا به سبک گفتار و گرایش امیرارسالنآمارها به روشنی تمایل . کنیمسه میمقای
.دهدبه زبان نوشتار رسمی و ادبی نشان می

مالحظاتجمشیدملکامیرارسالنمقوالت
ايواژه5700شدة در قطعۀ گزینش2514نظمبیجملۀ

متنکلّدر11بسیار زیادتعابیر عامیانه
بیشتر سوگندهاي عهد ناصري22351سوگند

)فعل پیاپی4گاه (اي واژه5700شدة در قطعۀ گزینش12245فعل وصفی
ی و رسمیزبان ادبکاربرد در 612المثلضرب

هاي عهد ناصريدشنامبیشتر 18822دشنام

ابیر نظـم نحـوي، تعـ   جملۀ فاقـد (چنان که در جدول آمده است، بسامد عناصر زبان گفتار 
باالتر است و بر عکس بسامد دو عنصر فعـل وصـفی و   امیرارسالندر ) عامیانه، سوگند، دشنام

زبان ز اامیرارسالن. المثل که در زبان ادبی و رسمی فارسی کاربرد بیشتري دارند باالستضرب
تـایج  ن. ت بیشتري دارد فاصله گرفته و به جانب زبان گفتار نزدیک شده استادبیکه نقّالیی فنّ

بلنـد سـنتی   به منزلۀ متن گذار از قصۀ ارسالنامیرۀ ما را در بارة شناختی این بررسی نظریزبان
.کندرمان حمایت میعصر به )رمانس(

گیرینتیجھ-٣
-ملـک و امیرارسالنبنیاد هاي سبکی بررسی شده در دو متن شفاهیفهمؤلّچنان که دیدیم،

تأثیرگذار تیموقعیاز میان عوامل . دهدرا نشان میروایتتیموقعیبافتپذیري از، تأثیرجمشید
چنـان کـه   اسـت،  گذاشتهعناصر زبانی تأثیر بعضینوع و بسامدبر،شنوبر سبک، عامل روایت
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی18

الممالـک شـیرازي هسـتند،    یعنـی نقیـب  ،ل یک شخصبا وجود این که ساختۀ تخیاثردواین
ـ ي سبکی معناداري با یکدیگر دارنهاتفاوت بـه سـبک گفتـار    امیرارسـالن ی، د و در نگاهی کلّ
نحو و واژگان متن به زبان طبیعی دو عنصراین خود نتیجۀ نزدیکیکه تر است ه نزدیکروزمرّ

صـی ویـژه   است که به مـتن تشخّ برجستهها در بعضی موارد چناناین تفاوت. گفتگویی است
کـاربرد فـراوان و   . دهـد جاي می)جريدربار ق(بخشد و آن را در بطن گفتمان رایج روزگار می

انـد اثـري از   گاه این عوامل موجب شـده . گونه استاینامیرارسالنسوگند و دشنام در خاص
: هاي بعـد منتقـل شـود   ف بماند و اثر دیگر از همین منظر به دورهدر یک دوره متوقّنظر زبانی 

اسـت و  جمشـید ملـک ثـر نکاربرد فراوان وجه وصفی از عوامل اصلی کهنگی و کندي ریـتم 
، جمالت منقطع و سادة متن را که متناسب بـا حـال و   امیرارسالنکاربرد اندك و معتدل آن در 

، امیرارسالندر مورد نقل که گویی قصهفضاي .هواي انواع روایی جدید است حفظ کرده است
ر بـر  از عوامل مـؤثّ نیزشاه استناصرالدینیعنی ،شنوه در پیوند با روایتفضایی متفاوت و البتّ

.بوده استامیرارسالنسبک 
صورت گیريشکلتوانیم این حکم را صادر کنیم که در جریان ه به آنچه گذشت میبا توج

شـنو  است، سه عامل راوي، روایتنقّالیبنیاد، که در اینجا منظور ما هاي شفاهیروایتمکتوب
به شکلی کـه ضـروري اسـت در ایـن     ذارندگاند و گاه بر یکدیگر تأثیر میو کاتب باهم دخیل

عامل پنهـان دیگـري نیـز در    . شنو و کاتب در نظر گرفتفرایند آفرینش نقشی هم براي روایت
از نقّـال هاي زبـانی  بسیاري از انتخابت کهسنّکنندةتعیینعامل : ر استایرانی مؤثّنقّالیروند 

.گیردآن سرچشمه می
قصـه هاي مختلف یک هاي بسیار نسخهگونیلۀ گونهئسبنیاد، مهاي شفاهیدر چاپ روایت

توان یک روایت مسـتقل  را میقصههاي مختلف یک ي که گاه نسخهبه حد. امري طبیعی است
منتشر شده حسین کرد شبستريل از قصۀ عامیانۀ مشهور به اخیراً روایتی مفصچنان که . شمرد
22هاي منتشر شدة پیشـین با روایتدر نام، که با وجود اشتراك) 1385افشار و افشاري، (است 

ـ  . داردنوشـته ه حجـم هایی اساسی در ساختار روایی، زبان، اشخاص و البتّتفاوت ه بـه  بـا توج
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19جمشیدملکو امیرارسالننقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر چهل و دومسال 

هـاي  توانند بـر روایـت  بررسی حاضر و این که فضا، مخاطب و کاتبان مختلف تا چه میزان می
هـایی را  قصـه به وجـود آمـده در چنـین    هايتوان این میزان تفاوتمیتأثیر بگذارند،نقّالیک 

شـنو و کاتـب در آن   زنی درمورد کم و کیف تـأثیر عوامـل فضـا، روایـت    تبیین کرد و به گمانه
.پرداخت
، اثـر دیگـر   ملکینزراز چاپ 216در پاورقی ص ) 1334، مرداد 5، ش 8س (ۀ یغما مجلّ

ـ    .خبر داده بوده است» یغماۀ به اهتمام مجلّ«الممالک نقیب ق نیافتـه  امري که تـا بـه امـروز تحقّ
اسـت  از نظـر شـرایط آفـرینش    امیرارسـالن است، اما اگر این اثر که در حکم فرزنـد توأمـان   

، جمشـید ملکو امیرارسالن، با مقایسۀ آن بـا  23روزي منتشر شود) 556: 1334، معیرالممالک(
دسـت  شـنو و کاتـب  امـل روایـت  و میزان تأثیر عونقّالیوکار تري در ترسیم سازبه نتایج دقیق
.خواهیم یافت

ھایادداشت
1- Hanaway, William
2- Balaÿ, Christophe

چنان «در چندین موضع با عبارت امیرارسالنمثالً در . کندبعضی قراین آشکار متنی نیز این نکته را تأیید می-3
چنین جمشیدملکا در ام،نقّال داردشویم که نشان از شأن واالي مخاطبو مانند آن مواجه می» که عرض شد

.هایی نیستخطاب
-گوید تحریفداند و میی میگیرانه، همۀ آثار رمانسی را داراي یک طرح کلّییري سیپک در قضاوتی سخت- 4

).1162: 1383ریپکا، (» ت استاهمیبسیار اندك و بی«آید هایی که از این طرح کلی پیش می
5- Marzolph, Ulrich

کند که در این قصه، نوشته است اشاره میآفرین گوهرتاجقصۀ نوشاي که بر یرج بهرامی در مقدمها- 6
شود و مانند بیند و عاشق میرا می) آفریننوش(شاهزاده ابراهیم همچون امیرارسالن تصویرمعشوقش 

آفرین قصۀ نوشوجود ). 100- 96: 1387بهرامی، (کند قراري میرود و در فراق یار بیامیرارسالن از هوش می
- و چاپ آن را آقاي دکتر حسن ذوالفقاري گوشزد فرمودند که بدین وسیله از ایشان سپاسگزاري میگوهرتاج

.شود
7- Implied reader
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی20

است و منظور آن ) Gerald Prince(اصطالح و مفهومی برساختۀ جرالد پرینس ) Narratee(شنو روایت-8
. است) Narrator(اً مورد خطاب راوي اي است که مستقیمشنونده

9- Nagy, Georgy
، 3و صفحات رارسالنیاماز 500، و 450، 400، 350، 300، 250، 200، 150، 100، 50، 7تا 1صفحات (-10
، 120، 110، 100، 90، 80، 70-بود انتخاب نشدریتصويچون حاو60و 50صفحات - ،40، 30، 20، 10، 4

.)دیمشجلکماز متن 150، و 130
: مثالً- هاي دو متن آمده استها براي واژگان و عبارتنوشتهایی که در متن مقاله و پیضمناً در نشان

.عدد سمت راست ممیز، شمارة صفحه و عدد سمت چپ شمارة سطر است- )20/1(
گفت ... خواجه «؛ )20/1(» اي است در وسط دریاناخدا عرض کرد که این جزیره«: امیرارسالنهاي جمله-11

- 4(» بنا کرد در جزیره گردش کردن«؛  )2/2(» بعد از دو ساعت رسیدند به کنار«؛ )23/1(» کشتی را ببر آنجا
شراع کشتی را کشید به «؛ )14/5(» برم به شهر مصرتو را می«؛ )12/2(» ...آهسته آمد از پشت درختان «؛ )2/2

بزن پشت پا بر این تاج و تخت پادشاهی «؛ )19/6(» مانهمه آمدند به خدمت خواجه نع«؛ 12/6(» جانب مصر
بزن «؛ )14/50(» خورد؟آدم عاشق دنیا به چه کارش می«؛ )11/50(» یکّه و تنها برو از پی کارت«؛ )10/50(» روم

رسید به در «؛ 2/150(» چند کلمه عرض کنیم از امیرهوشنگ«؛ )14/100(» گردن این حرامزادة نمک به حرام را
مرا دزدید آورد در باغ که تو تیر به «؛ )22/150(» آورد به سر کشتۀ امیرهوشنگ... ملکه را «؛ )20/150(» گنبد

» خوب از آب درآمد... شمس وزیر «؛ )14/250(» رفت به جستجوي تو«؛ )3/250(» چشم راستش زدي
غالم «؛ )25/300(» وزیردادم به شمس ... «؛ )17/300(» حب وطن ایشان را گرفت و رفتند به فرنگ«؛ )14/300(

؛ )21/400(» آن آب را پاشیدند به قصر«؛ )24/350(» رسیدند به قصر«؛ )2/350(» پیلسیاهی دید به تنۀ یک ژنده
برو در «؛ )12/450(» یک نفر بفرست در قلعۀ سنگباران«؛ )22/400(» صداهاي عجیب آمد به قدر نیم ساعت«

). 14/450(» قلعۀ سنگباران
:جمشیدملکهاي جمله

» آهسته آمد کنار چشمهآهسته«؛ )10/4(» مرکبی را دیدند با زین مرصع«؛ )4/3(» مرغزاري دید سبز و خرم«
چمنی را دید سبز و «؛ )17/4(» با دستیاران زد به میان جنگل«؛ )13/4(» مرتبه ریختند بر روي اویک«؛ )11/4(

... پادشاه «؛ )7/20(» گنبدي دید از یک پارچه بلور«؛ )6/20(» باغ دلگشایی را دید چون باغ ارم«؛ )3/20(» خرم
16/40(» خوردم به طاق ابروي تو«؛ )13/20(» آهو رفت در میان این طلسم«؛ )10/20(» پسري داشت بیت ساله

» شروع کرد خواندن«؛ )11/90(» ریختند روي سر شاهزاده«؛ )11/90(» شروع کرد به دعا خواندن«؛ )19/40و 
)5/100 .(
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21جمشیدملکو امیرارسالننقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر چهل و دومسال 
چنان که در دیگر آثار چاپ شده در بنگاه مطبوعاتی فهم نیز - جمشیدملکبر پشت جلد نخستین چاپ -12

. ق1292تر به سال اي قدیمیه این اثر از روي نسخه، البتّ»انشاء و تصحیح پدر فهم«: آمده است- مرسوم بوده
. روشن نیست» پدر فهم«ا میزان دخل و تصرّف ام،نوشته شده است

، 22/400، 9/400، 6/400، 29/350، 28/350، 27/350، 8/250، 3/3، 8/2) سطر/ صفحه: (یرارسالنام-13
.29/500و 9/500، 30/400

) دهندة تعداد فعل وصفی و عدد سمت چپ، شمارة سطر استعدد سمت راست ممیز نشان: (جمشیدملک
: 10؛ صفحۀ 1/18، 2/17، 1/15، 2/12، 2/9، 4/7، 2/5، 3/4، 1/3: 4؛ صفحۀ 1/20، 1/8، 1/7، 1/4: 3صفحۀ 

، 1/12، 1/3، 1/2: 20؛ صفحۀ 1/20، 1/19، 1/17، 2/15، 1/14، 2/11، 2/10، 2/7، 1/5، 3/4، 3/3، 2/2، 3/1
، 1/1: 40؛ صفحۀ 2/18، 2/17، 2/15، 2/12، 2/7، 1/6، 1/1: 30؛ صفحۀ 1/19، 1/18، 1/16، 1/15، 1/14، 1/13
، 1/8، 1/6، 1/5، 1/3، 1/1: 70؛ صفحۀ 1/19، 1/18، 1/17، 1/16، 2/15، 1/14، 2/10، 2/4، 2/3، 2/2، 3/1
؛ 1/17، 1/15، 1/9، 1/8، 2/7، 3/5، 1/2، 5/1: 80؛ صفحۀ 2/19، 1/17، 1/16، 1/15، 1/14، 2/13، 1/12، 2/10

، 1/2: 100؛ صفحۀ 2/19، 1/17، 1/16، 1/15، 3/14، 3/13، 2/11، 1/7، 1/6، 2/5، 1/4، 3/3، 3/1: 90صفحۀ 
، 3/4، 3/3، 1/2، 1/1: 110؛ صفحۀ 1/20، 2/18، 2/17، 1/16، 1/15، 1/13، 1/12، 3/10، 1/9، 1/8، 2/7، 2/5
، 1/18، 1/15، 1/12، 1/9، 2/8، 1/7، 1/6، 1/4، 2/3: 120؛ صفحۀ 2/19، 1/18، 3/16، 1/15، 2/14، 1/12، 2/11
، 3/3، 1/2: 150؛ صفحۀ 3/20، 2/19، 2/18، 1/16، 1/10، 1/9، 3/7، 2/6، 1/5، 1/3، 3/2: 130؛ صفحۀ 2/20
4/4 ،1/5 ،3/6 ،2/7 ،1/8 ،3/9 ،2/10 ،1/11 ،2/12 ،2/13 ،2/14 ،1/15 ،2/16 ،2/18.

الممالک رود بدین شرح که ممکن است متن را خود نقیباحتمال دیگري نیز میجمشیدملکالبته درمورد -14
ا تا ه کامالً به شیوة کتابت طومارهاي نقّالی که بنایشان بر ایجاز است، اممکتوب کرده باشد و در این کار، اگر ن

چاپ . (ش1327چنان که از روي جلد چاپ سال حدودي شبیه به ثبت این طومارها عمل کرده باشد و بعداً آن
بت شده و با اندك تفصیلی بیشتر ث) پدر فهم(آید، این داستان به انشاي شخص دیگري بر می) نخست این اثر

.باشد
برو برو«؛ 10/19، 20/18: »از میل ابلق تا نعل موزه غرق دریاي آهن و فوالد«؛ 15/4: »آه از جانش برآمد«-15

: »اطرافیان/ چهارصد نفر شبرو«؛ 17/14،12/116: »رساندندبر فلک کجرو و دورباش دورباش بر سپهر قلّاش می
چنان بر دوال کمرش زد که چون خیار «؛ 16/19: »ح باال برآمدروچون مرغ سبک«؛ 6/8،8/26،19/95،18/115

در برآمدن آفتاب «؛ 20/46، 17/19: »چون سیالب اجل سرازیر گردید«؛ 6/109، 6/45: »تر به دو نیم گردید
جمشید برخاسته به حمام رفت و سر و بدن را صفا داده بیرون آمد یکدست لباس حریر پوشیده عالمتاب ملک

نگار حمایل نمود و زلف و کاکل خود را شانه کرد با مشک و گالب هر بر کمر بسته شمشیر الماسکمربند جوا
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی22

غرق دریاي «؛ 17/18: »شب به سر دست برآمد و شه زنگ جهان را مسخّر گردانید«؛ 4/14-2: »معطّر ساخته
.13/35: »لب بر لب هم نهادند و بازار بوسه رواج گرفت«؛ 6/8: »آهن و فوالد

.175- 164صص: 1387یاوري، . نکامیرارسالنها در اي مشاهدة همین گزارهبر-16
: »آب پاکی بر دست کسی ریختن«: امیرارسالنهاي دو متن از این قرار است؛ در المثلمجموع ضرب-17

؛ )2/12: (»از کوزه همان برون تراود که در اوست«؛ )16/24: (»آب که ریخت جمع نخواهد شد«؛ )18/341(
در ). 6/200: (»شتر دیدي ندیدي«؛ )16/305: (»گل به آب دادندسته«؛ )4/405: (»از راه دور و رنج بسیاردریغ «

سیلی نقد بهتر «؛ 19/4، 16/14: »سر بریده صدا ندارد«؛ 6/36: »زمین ترکید و پیدا شد سر خر«: جمشیدملک
عشق پیري گر بجنبد سر به «؛ 17/31: »شکسته استخوان داند بهاي مومیایی را«؛ 11/114: »است از حلواي نسیه

: »خواستی نمکدان بشکنینمک خوردي می«؛ 5/105: »کارها نیکو شود اما به صبر«؛ 74/8: »رسوایی کشد
هر چه در حروف ابجد کاف است، در این قباي کهنه شکاف «؛ 4/69: »هر چه پیش آید خوش آید«؛ 1/107

یکدم «؛ 9/31: »آیدهنوز از دهنت بوي شیر می«؛ 18/104: »داردهر سخن جایی و هر نکته مکانی«؛ 12/6: »است
.8/36: »نشد که بی سر خر زندگی کنیم

؛ مجموع سوگندهاي متن 186و 177: 1387یاوري، . نکامیرارسالنبراي دیدن فهرستی از سوگندهاي -18
به «؛ 4/55: »دست قدرت اوستبه آن که جان من در«؛ 19/73: »به آئین و کیشم«: از این قرار استجمشیدملک

: »به خداي عالم و آدم«؛ 9/69،17/81، 7/9،3/13،9/13،8/14،4/37: »جمشیدملک/ خودت/ جان خودم
ناپاك ~/ به روح ابلیس«؛ 13/9،18/32: »مردان روزگار/ به دین و آئین و مردانگی«؛ 18/32: »به دینت«؛ 20/4

،9/43،19/88: »و به مردان عالم/ به سر پدرم«؛ 12/121،14/130،12/131، 13/49،18/68،7/70: »ابلیس
مردي و / به مردانگی«؛ 12/5: »)خدا(به عزّت و جالل تو «؛ 7/68: »به شرفم«؛ 6/82: »...به سر مبارك «؛ 20/92

.2/121: »امدشمنی به روح ابلیس کرده«؛ 5/42: »به مویت«؛ 19/24،7/56: »مردان روزگار
نوشته است، در ) عایشه خانم یوشی(شاه در دو نامۀ کوتاه که به یکی از زنان خود مثال ناصرالدینبه عنوان-19

).225- 220: 1381آغداشلو، . براي دیدن متن نامه، نک(بار سوگند یاد کرده است 5جملۀ کوتاه، 34مجموعاً 
، ماجراي 74-73شاه، صفحات نهایی از زندگی خصوصی ناصرالدیالع رجوع کنید به یادداشتبراي اطّ-20

و دست خري که در زیر جبه پنهان کرده بود و آن را در حضور شاه به » مشتريِ شاعر«با » مایلِ شاعر«دشمنی 
.4/468و 17/446: امیرارسالنمشتري حوالت داد و همین موتیف در 

هاي به ؛ مجموع دشنام187و 178: 1387یاوري، . نکامیرارسالنهاي براي دیدن دیدن فهرستی از دشنام-21
،18/23: »خردبی«؛ 15/23،2/24: »ادببی«؛ 5/76: »احمق«: از این قرار استجمشیدملککار رفته در متن 

/ سفیدچشم«؛ 18/120): ~آدمِ بنی(» سفیدسرسیاه دندان«؛ 6/121: »حرامزاده«؛ 20/145: »غیرتبی«؛ 1/121
؛ 2/126،20/143: »نابکار«؛ 10/141: »چه زن هست به سرت باشدلچک هر«؛ 20/108،20/114: »سفیدچشم
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- نمک«و 17/23: »نانجیب«؛ 10/141: »نامرد«؛ 20/114،13/143،4/144،10/144،8/145،13/145: »ناپاك«

.8/108: »بحرام
.1344تر آن به کوشش علی حصوري، طهوري، یا چاپ کهن1384مثالً چاپ انتشارات ققنوس، -22
.وگو با آقاي دکتر حسن ذوالفقاري از چاپ این کتاب در آیندة نزدیک آگاه شدیمندي پیش در گفتچ-23

کتابنامھ
.225-220صص .25، ش بخارا، »شاه قاجاردو نامۀ عاشقانه از ناصرالدین«).1381(آغداشلو، آیدین

: تهران.س ایرج افشاربا مقدمه و فهار.خاطراتروزنامه).1356. (خاناعتمادالسلطنه، محمدحسن
.موسسه انتشارات امیرکبیر

.نشر چشمه: تهران.قصۀ حسین کرد شبستري).1385. ()مصححان(افشار، ایرج و مهران افشاري 
نشر : تهران.ترجمۀ حسن کامشاد.شاه و پادشاهی ایرانناصرالدین: قبلۀ عالم).1383. (امانت، عباس

.کارنامه
انتشارات : تهران.مهوش قویمی و نسرین خطّاطۀترجم.رمان فارسیپیدایش .)1377(.باالیی، کریستف

.معین و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران
احمد ۀترجم.هاي داستان کوتاه فارسیسرچشمه).1366. (باالئی، کریستف و کویی پرس، میشل

.یرانانتشارات پاپیروس و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ا: تهران.کریمی حکّاك
.ورجاوند: تهران. قصۀ عاشقان قدیمی).1387. (بهرامی، ایرج
.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. هاي جادوییشناسی افسانهریخت). 1387. (خدیش، پگاه

.سخن: تهران.ترجمۀ ابوالقاسم سرّي.)جلد2(تاریخ ادبیات ایران).1383. (ریپکا، یان و دیگران
لوح فشردة .)نگارش یازدهم(.)تهیه کننده(ابخانۀ ملّی جمهوري اسالمی ایران سازمان اسناد و کت

.کتابشناسی ملّی
.109- 1.122. ش.3. س.نامۀ بهارستان.»نگاهی به طرازاالخبار«).1381(.شفیعی کدکنی، محمدرضا

ات دانشگاه ادبیلّۀ دانشکدةمج.»فعل وصفی وتحول آن در زبان فارسی«).1353(.فرشیدورد، خسرو
.83- 51صص .88پیاپی .4. ش.21س .تهران

ترجمۀ عسکر .»هاي قالبی داستان عامیانۀ حسین کرداي از گزارهگنجینه«).1385. (مارزلف، اولریش
. صص.نشر چشمه.تصحیح ایرج افشار و مهران افشاري.قصۀ حسین کرد شبستريپیوست .بهرامی

439 -459.
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چهارمشمارة )ادبیات و علوم انسانی سابق(جستارهاي ادبی24

.سروش: تهران.کیکاووس جهانداريۀ، ترجمهاي ایرانیبندي قصهطبقه).1371. (مارزلف، اولریش
ها و اداب و مجموعه مقاالت دربارة افسانه(ادبیات عامیانۀ ایران).1383(. محجوب، محمدجعفر

.نشر چشمه: تهران. 2چ.به کوشش حسن ذوالفقاري.)رسوم مردم ایران
.554-12.556. ش.8. س.یغما.»ناصريرجال عصر«).1344. (معیرالممالک، دوستعلی
نشر : تهران.2.چ.شاههایی از زندگی خصوصی ناصرالدینیادداشت).1362(.ـــــــــــــــــــــ

.تاریخ ایران
موسسۀ : تهران.به کوشش کورش منصوري.حکایت پیر و جوان).1385(.شاه قاجارناصرالدین

.مطالعات تاریخ معاصر ایران
.بنگاه مطبوعاتی فهم: ، تهرانجمشیدملک).1327. (الممالک، محمدعلینقیب

شرکت سهامی .2.چ.با مقدمه و تصحیح محمدجعفر محجوب.امیرارسالن.ــــــــــــــــــــــ
.تهران: هاي جیبیکتاب

.ققنوس: تهران.طلسم آصف و حمام بلور: جمشیدملک).1384. (ــــــــــــــــــــــ
.سمت.تهران.1دستور زبان فارسی ). 1379. (یان کامیار، تقیوحید

صص.4. ش.1.س.نقد ادبیفصلنامۀ.»هاي قالبی در قصۀ امیرارسالنگزاره«).1387(.هاديیاوري،
188 -153.

.انتشارات دانشگاه مشهد: مشهد.دیداري با اهل قلم).1358(.یوسفی، غالمحسین
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