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  1 رودمعجنيد فتوحيومحمدكتر
  2هادي ياوري                     

  چكيده

-ملك و اميرارسالنة شاه دو قـص ناصرالدينباشي دربار نّقالالممالك شيرازي،   از نقيب 

شاه ساخته و بارها براي او نقل لدينناصرا را براي اميرارسالناو .  به جا مانده استجمشيد

 اين مقاله بـه بررسـي     . است پديد آورده  را در شرايط متفاوتي      جمشيدملكا   ام ،كرده است 
و هدف آن نشان دادن نقش عوامل بافتي و   اين دو اثر اختصاص داردسبك نثر هايتفاوت

در سـه حـوزة   ه ي به دست آمدهاتفاوت. است اين دو متن     در تفاوت سبك   زمينة آفرينش 
ها، سوگندها المثلضرب(هاي قالبي  و گزاره، واژگان و تركيبات عاميانه ،ساختارهاي نحوي 

-روايـت  و در هر مورد، نقش عامل بافت متفاوت و           اند ارائه شده  بندي و دسته) هاو دشنام 

  . نمايانده شده استهاي سبكي در اين تفاوتشنو
  .شناختيشنو، تحليل سبكبافت، روايت، جمشيداميرارسالن، ملك :ها كليد واژه
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1-لهئمه و طرح مس مقد  

شاه دو اثر از خـود بـه يادگـار          ناصرالدين دربار   نّقال،  .) ق 1309. فـ(الممالك شيرازي   نقيب
هـاي زبـاني، روايـي و       ه به ويژگي  اين دو اثر با توج    . جمشيدملك و   اميرارسالن: گذاشته است 

گويي قصهت  شوند و از جملة واپسين آثار برجستة سّن       يانه شمرده مي  محتوايي از جملة آثار عام    
  .اندايراني

شـوند   مـي   رمـانس خوانـده    انـد و    نّقـالي محصول   كه   هاي بلند عاميانة ايراني   از ميان روايت  
ـ   اين دو اثر    ) 1991 و هاناوي،    1970،  1هاناوي( اميرارسـالن ،  انـد و در آن ميانـه        هدر خور توج 

آن دقيقـاً آگـاهيم و از    و نگارش   ايي دارد، چون تنها اثري است كه از شرايط نقل           تي استثن موقعي
هـاي مـشابه    توانيم با تجزيه و تحليل عناصر زباني و روايي و مقايسة آن بـا روايـت               اين رو مي  

  . العات سودمندي در خصوص فرايند آفرينشِ اين گونه آثار به دست آوريماّط
باشي نّقالالممالك شيرازي،   به روايت نقيب   جمشيدملك و   ناميرارسال دو متن    مقالهدر اين   

 نشان دادن تأثير زمينة تكوين روايـت        اين بررسي هدف  .  بررسي شده است   شاهناصرالديندربار  
تفاوت مخاطـب  : پرسش اصلي مقاله اين است   .اثر در سبك نويسنده و ساختارهاي زباني است       

. آورد كننده چه تفاوتي در سبك دو متن پديد مـي          وايتق به يك ر   متعّل تي دو متن  بافت موقعي و  
 برخي مقوالت معنـادار سـبكي در مـتن اسـتفاده       ختيشنابراي يافتن پاسخ از روش تحليل زبان      

  .شده است

  دو متن زمينة پيدايش :1-1

 يغمـا  كـه در مجّلـة    » رجال عهد ناصري  «مقاالت      در يكي از سلسله    معيرالممالكدوستعلي  
بـانويي اديـب و     «كـه   نويـسد     مـي شاه  ناصرالدين، دختر   فخرالدوله سرگذشت   ردكرد،  چاپ مي 

 ديوانش مشتمل بر چند هزار بيت است كه به خطّ خود            .خط بود سخن و خوش  شاعر و شيرين  
گونـه عنـوان   را ايـن  اميرارسالنچگونگي پيدايش قـصة  در آن مقاالت ، »با نهايت سليقه نوشته   

شـده و  ن و نوازنـدگان بـاز مـي      نّقـاال شاه به اتـاق     ناصرالدينابگاه  كند كه يكي از سه درِ خو      مي
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كـرده و  الممالـك، خـود را بـراي نقـل آمـاده مـي      رفته است، نقيـب هنگامي كه شاه به بستر مي     
كـشيده اسـت و قـصة        چنـدين روز طـول مـي       قـصه نقـل هـر     . انـد دادهنوازندگان نغمه سر مي   

هـايي بـوده كـه شـاه بـدان          قصهلممالك بوده است جزو     ال خود نقيب   كه ثمرة تخي   اميرارسالن
 فخرالدولـه هـا،       در يكي از ايـن نوبـت      . شنيده است   بار آن را مي     عالقة بسيار داشته و سالي يك     

شـود،  كند و چون شاه مّطلـع مـي   را شروع مي نّقاليپنهاني از پشت در اتاق خواجگان كار ثبت         
باشـي  نّقـال  حضور دارد،    فخرالدولهدهد هر زماني كه     گردد و فرمان مي   بسيار شيفتة اين كار مي    

-555: 1334،  معيرالممالك(تر كند تا وي هميشه چيزي براي نوشتن داشته باشد            را متنوع  قصه
شـاه نقـل كـرده    ناصـرالدين  را بـراي  اميرارسالنالممالك چندين بار    بر اين اساس نقيب   ). 556

 :1377،  2بـااليي . ( ش 1259. /  ق 1298 حـدود سـال      است و در يكي از اين دفعات و احتماالً        
  .  آن را به كتابت در آورده استفخرالدوله، )243

 ام بلورجمشيد، طلسم آصف و حمملك با نام كامـل      جمشيدملك الممالك، نقيب اثر ديگر 
 توسط بنگاه مطبوعاتي فهم در تهران منتشر شده است و در پايان كتاب كه عينـاً                 1327در سال   

ام بلـور  كتاب طلسم آصف و طلسم حم«:  روي نسخة خّطي اصل نقل شده، چنين آمده است       از
»  هجري قمري بـه پايـان رسـيد   1292الممالك در غرّة شهر رمضان   علي نقيب محمداز تأليفات   

 در حضور   ملكينزر و   اميرارسالن  نقل و كتابت   از معيرالممالك ).150: 1327الممالك،  نقيب(
 شـاه  ناصرالدينشنو  الممالك بوده، روايت نقيب قصهاين دو    نّقال .ه خبر داده است   شاناصرالدين

 يعنـي   ،الممالـك ا اثر ديگر نقيـب    ام). 556: 1334،  معيرالممالك( فخرالدولهو كاتب، دختر وي     
  3.در دربار براي شاه روايت نشده است جمشيدملك
س از اين كه انتـساب ايـن اثـر را بـه             ، پ » رومي رارسالنيام«جعفر محجوب در مقالة     محمد 
 بـه  رارسـالن ياماي در جهـت اثبـات انتـساب    خواند، بـه عنـوان قرينـه   الممالك يقيني مي نقيب

دهد؛ بـه    نشان مي  جمشيدملكهاي داستاني و سبكي اين اثر را با         الممالك، بعضي شباهت   نقيب
بعـضي  « دو مـتن يكـي اسـت و          ي»ها و شعرها  كالمها، تكيه ها، توصيف پردازيعبارت«گفتة او   

  ). 493-489: 1383محجوب، (است » ها در هردو كتاب تكرار شدهنام
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توانـد  ها نمي وجود اين شباهت   اين انتساب را داشته باشيم بايد بگوييم كه        بي آنكه قصد ردِّ   
ت قاطعي باشد بر يكي بودن خالق دو اثر؛ چـرا كـه هـر دوي ايـن آثـار محـصول فراينـد                        حج
ـ » هـا كـالم ها، تكيـه ها، توصيفپردازيعبارت«هايي از قبيل   ، شباهت نّقاليد و در    ان نّقالي ي و حّت

 وجـود  4. بلكه طبيعي است،ن مختلف اصالً دور از ذهن نيست   نّقاالكاربرد اشعار يكسان در نزد      
 دليلـي  )1381كـدكني،  شفيعي( ن بوده استنّقاالماني كه كتاب باليني    فخرالزّ طرازاألخباركتاب  

اي كه محجوب به عنوان قرينه ذكر        اتفاقاً دو صحنه   ؛ است نّقاليت استوار تقليد در     ر وجود سّن  ب
، از »قـراري عاشـق در فـراق معـشوق        بـي «و  » عاشق شدن با ديدن تصوير معشوق     «: كرده است 

و غالباً  ) 86: 1387؛ خديش،   290: 1371،  5مارزلف(هاي ايراني است    قصههاي پربسامد   موتيف
  6.آيدهاي عاميانه و جز آن مياي قالبي و با صور خيالي مشابه در روايتبه شيوه

  لهئطرح مس :1-2

 تهـاي چـشمگيري بـا سـّن       ت شفاهي، به لحـاظ كيفـي تفـاوت        فرايند آفرينش ادبي در سّن    
بنياد به اندازة آثار نوشـتاري از پـيش انديـشيده نيـستند و بـه ميـزان                 آثار شفاهي . نوشتاري دارد 
 7خوانندة تلـويحي  ه به    هميشه با توج   چهآثار نوشتاري اگر  . يابندن اجرا حيات مي   زيادي در حي  

-هاي شفاهي  حال آنكه روايت   ؛شوندا به هرحال در غياب مخاطب نوشته مي        ام ،گيرندشكل مي 

 .تـر اسـت    و تأثير آنها در فرايند خلق اثر ملمـوس         گيرندشكل مي  8»شنوروايت«بنياد در حضور    
 است كه از آن به عنوان       هاي شفاهي گيري روايت ي از آن عوامل مؤثر بر شكل      شنو، بخش روايت

  ).19: 2002، 9ناج(شود در خلق اين آثار تعبير مي» اكنون و اينجا«
 بنيـادِ   شـفاهي  مـتن دو  بر  » اكنون و اينجا  «عوامل  همين  در اين مقال، در پي نشان دادن تأثير         

 عامل  گويي،قصه فضاي حاكم بر مجلس       است از  هستيم كه عبارت   جمشيدملكو   اميرارسالن
 مجلـس روايـت     آن؛ توضيح اين كه بـر اسـاس آنچـه پيـشتر ذكـر كـرديم               كاتب  شنو و   روايت

الممالـك در   مخاطـبِ نقيـب   شاه، آدابي مخصوص داشـته و       ناصرالدين در خوابگاه    اميرارسالن

دانـيم،  بي آن گونه كه ميد ادشاه، كسي است كه از نظر ذوق و پسنناصرالدين، اميرارسالنخلق  
 منثور هـم چنـد      ادبيات اهل ذوق بوده است و عالوه بر ديوان اشعار، در            وگير   سخت ديرپسند،
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 با انواع مدرن ادبي     ؛ از او باقي مانده است     حكايت پير و جوان   سفرنامه نوشته و داستاني به نام       
دي آثـار    و دايم مترجمان متعـد     هاي برجستة اروپايي آشنا بوده است     مخصوصاً بسياري از رمان   

انـد  كـرده رماني اروپايي را به دستور شخص وي يا صالحديد اطرافيانش بـراي او ترجمـه مـي                
، مثالً آگاهي داريم كه او در كتابخانة غني خود ترجمة           )562: 1383؛ امانت،   86: 1377بااليي،  (

، كسي اسـت كـه   فخرالدوله كاتب اثر، و). 562: 1383امانت،  ( را نيز داشته است      دون كيشوت 
گذرانده اسـت و در     شاه به مطالعه مي   ناصرالديناوقات فراغت خود را در كتابخانة غني پدرش         

هاي ترجمه شـدة فراوانـي دسترسـي داشـته و خـود از ذوق شـعري و ادبـي نيـز                   آنجا به رمان  
: 1334،  مالـك معيرالم(ي ديوان شعري نيز از او به جـا مانـده اسـت              برخوردار بوده است و حّت    

گيري ال در شكل   نقشي فع  ،ت فرهيخته شنوي با ذهني  شاه به عنوان روايت   ناصرالدينيقيناً  ). 555
نـويس   يـك نـسخه   قـشي فراتـر از       نيز در امر كتابت احتمـاالً ن       فخرالدولهروايت داشته است و     

كـه   -شاهخوابگاه  گويي در   قصه مجلس فضاي حاكم بر      براي  افزون بر اين   ؛صرف داشته است  
نظر بگيريماميرارسالنبايد سهمي در رنگ و بوي روايت  نيز -مه آمددر مقد .  

 با توج   ـ        ه به اين مقد هـاي متفـاوت نقـل و كتابـت        ه بـه زمينـه    مات، در اين مقاله ما بـا توج
. پـردازيم شناسـي مـي   ، به بررسي و مقايسة اين دو اثر از منظر سبك          جمشيدملك و   اميرارسالن

متفـاوت بـر   و كاتبـان  شـنوها  اين دو اثر، عامل روايت فرايند خلق   ن است كه در     فرض ما بر اي   
ميـان دو  هـاي سـبكيِ معنـاداري       ر بوده كه تفاوت    و نهايتاً در تكوين سبك چنان مؤّث        متن سياق

  . آورده است متن يك راوي بوجود

  هاي سبكي تفاوت-2

را به خـود  نگاه ما   سه زمينه   در يارمعناد زباني   هاي  تفاوت،   دو متن  در مطالعة چند بارة اين    
  :اين سه زمينه عبارتند از  ؛جلب كرد

-المثـل ضرب(هاي قالبي   گزاره -3 واژگان و تركيبات عاميانه؛    -2 ساختارهاي نحوي؛  -1

 :كنيم اينك هريك از اين سه مقوله را جداگانه بررسي مي .)هاها، سوگندها و دشنام
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  ساختارهاي نحوي:2-1

 نحـوي   الگوهاي  بسامد يكي: شود  ديده مي  سبكي   تفاوتدو   ،دو متن وي   نح هايدر ساختار 
  .يوصف فعل و ديگري بسامد كاربردگفتار نزديك به 

  الگوي نحوي

كـه عبـارت اسـت از       » ها  هاي جمله نظم عادي ساخت  «در زبان فارسي نحو پاية زبان، يعني        
ـ هاي نحـوي، از چنـين الگـويي تبع        ترين و پركاربردترين ساخت     متداول نهـاد   : (كنـد ت مـي  ي +
ـ  ،اين الگو، نمايندة نظم نحوي پاية نوشـتار اسـت         ). فعل/ ... + مسند/ متمم/ مفعول ا سـاختار    ام

هاي ديگر مثالً انگليـسي،  اي است كه الگوهاي نحوي نسبت به بعضي زبان     زبان فارسي به گونه   
هاي سـبكي   تپذيري بيشتري دارد و اين جابجايي عناصر جمله، موجب گسترش صور          انعطاف

دربارة نظـم نحـوي   .  نظم نحوي گفتار با نظم نحوي نوشتار متفاوت است       ،از اين منظر  . شودمي
ه بدان الگوي نحوي پاية آن را       اي صورت نگرفته است كه با توج       تحقيق جداگانه  ،گفتار فارسي 

  .فاوت استا يقيناً اين الگو به ميزان زيادي با الگوي نظم پاية نثر فارسي مت ام،بيان كنيم
 به صورت چـشمگيري تحـت تـأثير الگوهـاي           اميرارسالننظم نحوي و چينش كلمات نثر       

آيد و در موارد     آغاز كتاب اين ويژگي به چشم مي       از همان صفحات نخستِ   . نحو شفاهي است  
 جمـشيد ملـك شود و از اين منظر اختالفي آشكار با بسياري ساخت نحو پاية زبان رعايت نمي  

 ، هر يك از دو مـتن       درصد كلِّ  3ن مواردي كه نمايندة اين ويژگي باشد، تقريباً         براي جست . دارد
  .  بررسي كرديم10فاقي واژه از هر يك را به صورت اّت5700يعني حدود 

و در صـفحات     شـد     پيدا  جمله با نظم نحوي گفتار     26اميرارسالن مجموعاً    انتخابي   متندر  
ه به الگـوي    با توجه به جابجايي كلمات در جمل        يافتيم كه   جمله 14 تنها جمشيدملكبرگزيدة  

  11.نحوي گفتار نزديك است
.  اسـت جمشيدملك تقريباً دو برابـر  اميرارسالن در نظم نحو گفتار   ميزان كاربرد    بينيم كه مي

 تحـت   اميرارسـالن از ايـن سـاختارها در       )  جمله 26 جمله از مجموع     13(از اين گذشته نيمي     
 نوشتار دارد و در واقع ناشي از        نحوت كه معموالً الگويي متفاوت با        گفتار اس  نحوتأثير مستقيم   
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 نـشان از الگـوي نحـو طبيعـي در     هاي داستان است كه ت شخصي گويوگفتثبت شكل طبيعي    
جملـه   14نمايي داستان را باال برده است؛ در حالي كه از مجموع          ميزان واقع  ي دارد و  نّقالسبك  

شـدة گفتـار     شـكل ثبـت    دهنـدة   ، فقط يك مورد نـشان     مشيدجملكشفاهي در    نحويالگوي  با  
 عـدم   البتـه ايـن   . ها غير گفتـاري اسـت     ؛ و ساير جمله   »خوردم به طاق ابروي تو    «: طبيعي است 

در دو اثر فقط ناشي از دوگانگي زمينة خلق و ثبت         تناسب در توزيع و پراكنش الگوهاي نحوي        
، عنـصر   اميرارسـالن بب اسـت كـه در روايـت         يقيناً نسبتي از اين اختالف به اين س       . اثر نيست 

ـ . تر است  نمايشي اميرارسالن دارد و    جمشيدملكگفتگو سهم بيشتري از      تـرين  ا بايـد اصـلي  ام
شاه عالوه بر برنامـة  ين؛ ناصرالد بدانيمآنها را شرايط خلق و ثبت  در تفاوت سبك دو اثر   عوامل

روز نيز ساعاتي طـوالني پـاي نقـل وي          ، گاه در طول     الممالكشبانة گوش سپردن به نقل نقيب     
  :نشسته استمي

قبـل از ناهـار شـكار رفتـه دسـت خـالي       . شاه امروز تا عصر قصر فيروزه تشريف داشـتند    «
شـش  .  احضار شد  نّقالبعد از ناهار نقيب     . مراجعت فرمودند و در سر ناهار روزنامه عرض شد        
اي الممالك گوشه ملك و حكيم  المن و امين  . ساعت اين مردكه مسلسل حرف زد و دروغ گفت        

  ).15: 1356لطنه، اعتمادالس(» را پيدا كرده قدري راحت شديم
  سيار و  دهد كه حوصلة ب   ، نشان مي  باشد غرض ن  شايد خالي از  لطنه كه   اين شهادت اعتمادالس
  ه مجلس  فضاي  آسودگي حاكم بر    شاه و   ينآسودگي خيال ناصرالدوي گـويي در خوابگـاه    قـص  

  .ساخته استالممالك فراهم ميتفصيل مطالب را براي نقيبة چه ميزان زمين

  صفيفعل و -2-1-2

هاي چشمگير نحوي بين دو متن تفـاوت آنهـا در ميـزان كـاربرد فعـل      يكي ديگر از تفاوت   
  :وصفي است

آيد و  كند و با فعلي كه غالباً بعد از آن مي         اسم مفعولي است كه كار فعل را مي       فعل وصفي   «
اين وجه در قـديم جنبـة قيـدي و وصـفي نيـز      ... گردد واحديست همنشين ميادنهن داراي   آبا  

 ولي از قرن نهـم و       ،اي ديگر بوده است   قات خود در حكم قيد براي جمله      داشته است و با متعّل    
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دهم به بعد جنبة قيدي آن ضعيف شده و از بين رفته است و امروز فقط به اعتبـار گذشـته نـام             
ف اسـت و بـراي تمـام       متـصرّ  وصفي بر خالف ديگر وجـوه، غير       وجه  ...آن فعل وصفي است   

  . )66: 1353فرشيدورد،  (»ها يك صيغه دارداشخاص و وجوه و نمودها و زمان
فـرض مـا   ) 57: 1379وحيديان، (» فعل وصفي در فارسي گفتاري كاربرد ندارد« از آنجا كه   

برد فعل وصفي در اين متن كمتـر   ميزان كاراميرارسالنبر اين بود كه با توجه به شرايط تكوين  
هي پس از بررسي صفحات انتخابي كه پيشتر گفته شد، تفاوت قابل تـوج            .  باشد جمشيدملكاز  

-ملـك  بـار و در      12 به ازاي همة صفحات انتخابي،       اميرارسالندر  . كرديمدر دو متن مشاهده     

ارد به ايـن شـرح      اين تفاوت وجه ديگري نيز د     .  بار فعل وصفي به كار رفته است       245 جمشيد
تنهـا اسـتثنا   ( تقريباً هيچ گاه دو فعل وصفي پشت سر هم به كار نرفته اسـت        اميرارسالنكه در   

ـ   بستهدل به كرم خدا     «:  است كه دو فعل وصفي پشت سر هم آمده است          27/350در   هـا  ه، از پّل
سه يا چهار   دي از كاربرد     موارد متعد  جمشيدملكدر صورتي كه در     ) »، عقب پرده ايستاد   برآمده

  : شودفعل وصفي پشت سر هم ديده مي
جمع ، چهار دست و پا را       انتخاب كرده تر بود   ميانة آنها دختري كه از همه نيكوتر و قشنگ        «
، دسـت انداختـه  ، غافـل  سرازير شـده «؛ )1/80(» ، خود را در بغل او انداخت     بلند شده ، و   نموده

  ).7/130( و )4/150 (نيز؛ )19/130(» ه فلك برد، از زمين كند و بتكان داده، گرفتهگريبان او را 
به سوي  و  كاهد  دهد و از رواني آن مي     تغيير مي كاربرد فعل وصفي فضاي متن را       اين ميزان   

هـاي  هاي نثر رمـانس    از ويژگي  توضيح اين كه كوتاهي جمله    . بردسبك رسمي قجري پيش مي    
و ايـن ويژگـي در   ) 276: 1970ي، هانـاو (عاميانه است و از نقاط افتـراق بـا نثرهـاي مـصنوع             

 جمـشيد ملـك وجود اين حجم گسترده از فعل وصـفي در         .  به خوبي مشهود است    اميرارسالن
 ، سـاده و بـه لحـاظ معنـايي         ،كه در واقع به لحاظ سـاختار نحـوي        ي  يهاجملهسبب شده است    
اختار نحوي، نثر   صل به نظر برسند و طبيعتاً كاربرد بسيار اين س         اند، وابسته و مّت   مستقل و منقطع  

 3فقـط  )  واژه213 (اميرارسـالن مثالً در صفحة پايـاني  . گير كرده است  بسيار سنگين و نفس    را
  .  بار15)  واژه214(جمشيد بار فعل وصفي به كار رفته درحالي كه در صفحة پاياني ملك
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 تحـت  لهفخرالدو. ب كاتبان متفاوت دو متن بگذاريماين ميزان تفاوت را بيشتر بايد به حسا     
 استفاده كـرده اسـت    كمترنوشتارهاي رماني يا هر عامل ديگر، از اين ساختار فعلي   مطالعة  تأثير  

ن اسـت،   نّقـاال  و   نّقال كه احتماالً سبك نوشتاري خود       جمشيدملكاش با سبك كتابت     و نوشته 
 بـراي وجـه وصـفي آورده        )1353(دي كـه فرشـيدورد      هـاي متعـد    از مثال  .متفاوت شده است  

ـ       شود كه در ادبي   باط مي استن ؛ ات عاميانـه معمـول بـوده اسـت     ات كهن، اين كاربرد بيشتر در ادبي
نامة داراب  و نامة طرسوسي داراب،  ارسمك عي  از   مذكور در متن مقالة وي    هاي  چون اكثر مثال  

   . استبيغمي
وجـه   كـاربرد  در متون كهـن  :شوداستنباط ميد فرشيدورد هاي متعد از مثال نيزنكتة ديگري   

 و قطعـاً ايـن كـاربرد افراطـي بـسيار            معمول نبوده اسـت   عبارت  هر  در  بيش از يك بار     وصفي  
  .ر است و چنان كه پيشتر گفتيم احياناً در دوره قاجار رواج بسيار يافته استمتأّخ

ي نّقـال  در    نـشانة آن   و داشته است     نيز ردي زيباشناختي ك كار ، در اجراي شفاهي   وجه وصفي 
انـد و   بخـشيده  نوعي آهنگ به كالم خود مـي       آن، كاربردن با   نّقاال :شوديده مي دوران اخير نيز د   

انـد و از    بـرده به كار مـي    هاي واژگاني غير فعلي، به عنوان اركان سجع       گاه آن را به همراه قرينه     
 چيزي شبيه به بحـر       محصول اين عمل   ؛اندساختهاين راه كالم خود را در حين اجرا مطنطن مي         

قطعـة زيـر ايـن شـباهت را نـشان           . رودبه شـمار مـي    هاي ادب عاميانه     از گونه   كه  است طويل
  :دهد مي

بـادة خّلـري گفتـي     . األمر بساط نشاط گستردند؛ و از هر مقوله عيش فراهم آوردنـد           حسب«
-، رياحين و گل ورق    ريختهطبق  ساغر بلور مهر درخشان؛ سنبل و گل طبق       . لعل بدخشان است  

... شـمع روشـن   . من، سـنبل در خـرمن     اگل در د  . بستهه، شقايق بسته  دستگل دسته . آميختهورق  
  .)284: 1970هاناوي، (» ...بادام منّقا، لوز مصّفا. افروخته، مجمر سوختهعود 

، ظـاهر  12 ديگـر يالممالك شخصاً مكتوب كرده باشد و چه شخص    را چه نقيب   جمشيدملك
اجراي شفاهي وفـادار بـوده اسـت و يـا           ها به   دهد كه به ميزان زيادي در ثبت فعل       امر نشان مي  

ن ثبت كرده است   نّقاالاقل متن را نزديك به متن طومار        حد .    گيـرد  ت مـي اين احتمال از آنجا قو
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هـاي  كه در بسياري از مواضع داستان، روايت بـه اجمـال ثبـت شـده اسـت و ايـن از ويژگـي                      
 نّقالدث اصلي بوده است و      ن است كه معموالً دربردارندة مختصري از ذكر حوا        نّقاالطومارهاي  

. بخشيده استبه تناسب زمان و مكان و مخاطبان، شاخ و برگ كمتر يا بيشتري به نقل خود مي                
 هـاي پهلـواني ايرانـيِ   داستان بعضي   شمسي كه در دهة چهل   ) مرشد برزو  (مرشد عباس زريري  

 و نثـرش از     اسـت ها را به ايجاز ثبت كـرده        داستان را مكتوب كرده،     نّقاليث سنت شفاهي    ميرا
  : شبيه استجمشيدملكنظر كاربرد افعال وصفي به 

، خندق دور شهر را مملـو از آب         گشتهباري منوچهر و لشكر ايران در اصفهان حصاري         ... «
، بـرج و بـاروي      كـرده ها را بستند و پشت آنها را خاكريز         ، دروازه برداشتهها را    ، تخت پل  نموده

آباد و سـپاهي    ا ترتيب دادند كه سلم و تور به اتفاق امير گل          ، سنگره نمودهشهر را سرباز احاطه     
، خـود بـه   برافراختـه  و اطراف شهر را محاصره كردنـد و چنـد خيمـه    رسيدهبيرون از حساب،    

درون خيمه رفتند و فرمان طبل يورش را دادند و افسران لـشكر بـه فرمـان سـالطين، اطـراف                     
گفتنـد  ، مـي نموده را به اطاعت دولتين دعوت      مردم شهر  ،گشتند و با فريادهاي مهيب    خندق مي 

: 1346دوستخواه،  (» ا يك تن از شما زنده نخواهيد ماند       ، تسليم شويد و اّل    نمودهها را باز    دروازه
101(.  

 ثبـت  نّقال  كه خودِرواياتيها، به تفاوت كتابت هاناوي نيز در بررسي عنصر زبان در رمانس    
كند، خود بنويسد،   هايي را كه تعريف مي    قصه نّقالاگر  «: دكن، اشاره مي  نّقالكند يا شخصي غير     

اش خواهد رسيد تا اين كه شخصي غير        تري بين سبك شفاهي و نوشته     احتماالً به تشابه نزديك   
كنـد كـه    اين گمان را ايجاد مـي ه اين نكت).284: 1970هاناوي، (» ، همين كار را انجام دهد    نّقال
هـاي  فهرسـتي از تعـداد فعـل       .الممالك بوده است  د نقيب  خو جمشيدملك كاتب نخستين    شايد

  13.نوشت آمده است در پي، آنها در دو متننشانيوصفي و 

 الفاظ عاميانه:2-2

  : عبارت است ازآثار بررسي شده در زبان عاميانهبرجستة عناصر 
  .المثل ضرب-3 ؛ تعابير كنايي-2 ؛)باسم و فعل مرّك( الفاظ يا واژگان -1
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هـاي   آن در بخش گـزاره ها، به خاطر كاركرد ساختاري خاصالمثلموارد ضرب ن  از ميان اي  
  .شودقالبي بررسي خواهد شد و فهرستي از ديگر عناصر زبان عاميانه در همين قسمت ارائه مي

 ويژگي لحـن محـاوره بـه كـرّات          اميرارسالناند در   قان اشاره كرده  گونه كه ديگر محّق   همان
خي مفردات و تركيبات رايج عاميانة ايـن   از بر   بلندي  يوسفي فهرست  غالمحسين. شودده مي دي

هـا را نيـز   ايـن تعبيـرات و تركيـب    كـه  )30: 1358يوسـفي،  . نك( استخراج كرده استرا متن  
، )19/281(خـراب  ، خانـه )24/225(، ايـن پـسره   )11/214(مردگـي  موش: افزود آنتوان به   مي

، بلـد نيـستم     )268/ 25(، يـواش يـواش      )12/40(شـود   شـود بـه جـاي كاسـته مـي         كاهيده مي 
، دو پـول ارزش  )6/200) (اجـازه دادن (، راه دادن )19/410(تـر  تر و قـايم ، به ضرب  )26/268(

، 9/7(، گيـر آمـدن      )24/458(، كشيدن غذا    )14/300(، خوب از آب در آمدن       )26/294(داشتن  
). 24/449(» ــة مـن بمالـد     ...ه  تواند ماست ب  نمي«ي كناية بسيار غريب     و حّت ) 9/514 و   1/200

شـوند كـه بـدانيم در كنـار         تر مـي  اي و گاه جديد زماني برجسته     اين واژگان و تعبيرات محاوره    
-، نعـم )2/247(، يمـين و يـسار   )27/220(لف زينهار أزينهار  : اندتعبيراتي مانند اين موارد آمده    

بند از  « عبارت در كنار تعبير ادبي       در اين » گير آوردن «مثالً عبارت عاميانة    ). 22/347(المطلوب  
رفت به جستجوي تو كه هر جا گيرت بيـاورد بنـد از بنـدت جـدا             «: آمده است » بند جدا كردن  

  .ها اندكي از بسيار استه اين؛ و البّت14/250» كند
پس از جستجوي دقيق سراسر متن، فقط اين موارد از الفاظ و تعبيـرات               جمشيدملكا در   ام 

  :شدعاميانه يافته 
؛ 6/120» قربانت بـروم  «؛  2/120» خاطر جمع باش  «؛  9/90» در بيابان سر داده است    ... او را   «

؛ 9/9: »اجـاقم خـاموش اسـت     «؛  4/89): فهمانـدن : حـالي كـردن   (» چه نوع حالي به دختر كند     «
شو اين عـشقت    مرده«؛  18/68: »قرمبه خنديد قاه چون آسمان  قاه«؛  1/16: »خودش را جمع كرد   «

بجـاي پـدرت را   [ام تا پدرت را بيـرون آورده       آمده«؛  75/؟: »مفت خود دانست  «؛  8/76: »را ببرد 
  .) مورديازدهمجموعاً . (5/144» ، داغت را به دل مادرت بگذارم]درآورده
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دو متن نيز ريـشه در اخـتالف        در  اين نسبت بسيار متفاوت كاربرد الفاظ و تعبيرات عاميانه          
 اميرارسالن م كاتب در اين زمينه بيشتر است؛ توضيح اين كه         البته سه . در مخاطب و كاتب دارد    

 مطالـب   اميرارسـالن در  .  از منظر اجمال و تفصيل مطالب با يكـديگر متفاوتنـد           جمشيدملكو  
كنـد كـه    گوها اقتـضا مـي    وآمده است، و اين تفصيل مخصوصاً در گفت       تر    و نمايشي  ترتفصيلي

اي بيشتري به مـتن  نتيجتاً الفاظ عاميانه و محاورهصورت طبيعي بيشتري از گفتارها ثبت شود و   
طبيعتاً علت تفصيل در اين مطالب يا ناشي از خواست و اقتضاي حال مخاطب اسـت                . راه بيابد 

ات و يا هر دوي اين عواملو يا نتيجة تالش كاتب در ثبت هر چه بيشتر جزئي.   
، چـه از مقولـة ذكـر        ، بنـاي كـار بـر اجمـال اسـت و تفـصيل مطالـب               جمشيدملكدر  اما   
ـ    . شودهاي طوالني كمتر ديده مي    ل و چه وصف   هاي مفص وگو گفت ت ايجـاز و    در اينجا نيز عّل

واژگان و تعبيرات عاميانه از چند حال بيرون نيست، يا ايـن ايجـاز بـه اقتـضاي                  در نتيجه كمي    
وي ايـن  ات را ثبت نكرده اسـت و يـا هـرد   يزئحال و مقام مخاطب بوده است، يا كاتب همة ج       

  14.موارد

 هاي قالبيگزاره:2-3

هـاي  شباهت اساسي دو متن مورد بحث بعد از پيرنگ مشترك داستاني كه در همـة رمـانس   
اي  ناشي از حـضور گـستردة عنـصر سـازه          ؛)56: 1991هاناوي،  (ايراني مبتني بر جستجو است      

ها ل دربارة حضور آن   هاي قالبي كه در جاي خود به طور مفص        اين گزاره . هاي قالبي است  گزاره
انـد  ت، از آنجا كه عمدتاً مبتني بر سّن       )1387ياوري،  . نك ( بحث شده است   اميرارسالندر متن   

- مـي  نّقـالي هاي مبتني بر    ي همة روايت  ت است، باعث شباهت كّل     ميراث سّن  نّقاليو اصالً هنر    

اهت بيـشتري    به خاطر اشتراك پديدآورنـده از ايـن نظـر شـب            جمشيدملك و   اميرارسالن. شود
 )493-489: 1383محجـوب،  (ها را محجوب بيان كرده اسـت  دارند چنان كه بعضي از شباهت  

كـه  هـا  ايـن گـزاره   15.افزود  آن بهتوانمي  نيز كه در انتهاي مقاله آمده       را  متعدد ديگري  موارد و
 متن  گرهاي بسيار پركاربرد توصيف   از گزاره  ه هم ،اند استخراج شده  جمشيدملكهمگي از متن    

  .هاي قالبي مشترك نيستندها همة گزارهكنيم كه اين البته تأكيد مي16.انداميرارسالن
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هـاي  بـارة دو مـتن تفـاوت      هاي غير قابل انكار، پس از مطالعة چنـدين        با وجود اين اشتراك   
ال، امثـ (ها  كاربرد اين گزاره  . هاي قالبي ديده شد    در به كارگيري بعضي از انواع گزاره       يدارمعني

ت شـفاهي    مربوط است، و لزوماً بازتاب دهنـدة سـّن         نّقالعمدتاً به سبك    ) هاسوگندها و دشنام  
هايي كه در ادامه خواهد آمد بايد همگي با مالحظة اين در نظر گرفته شـود                نسبت.  نيست نّقالي

مة مقد(  به گفتة محجوب  اميرارسالن.  است جمشيدملك بيش از سه برابر      اميرارسالنكه حجم   
 هـزار   60 به تخمـين مـا حـدوداً         جمشيدملكهزار واژه دارد و     190حدود  )  شصت و پنج   متن،
  . داردواژه

  المثلضرب

اي زبـان اسـت و      المثـل در پيونـدي تنگاتنـگ بـا گفتـار و كـاربرد محـاوره               با اينكه ضرب  
ور منظـ    يوسفي بـه   .، كاربرد آن در اين اثر اندك است        است به سبك محاوره نزديك    اميرارسالن

نشان دادن تأثير زياد اين جنبه از گفتار در اين اثر، بعـضي تعبيرهـاي كنـايي را نيـز در رديـف                       
؛ اما تعبيرهـايي    )31: 1358يوسفي،  (هاي بيشتري را گردآوري كرده است       ها آورده و نمونه    مثل

ديد من هرگز به خاك     «و  » هايش آويخته شد  سبيل«،  »شويتو سگ كدام گّله حساب مي     «چون  
 مورد اسـت و از      6 اميرارسالنهاي متن   المثل ضرب كلّ. المثل شمرد توان ضرب را نمي » فتادهني

  17. مورد13 جمشيدملك

 به كار رفتـه  المثل هزار واژه يك ضرب32 به ازاي حدوداً هر اميرارسالنبا اين حساب، در    

حـدوداً  و   دمـور  واژه يك    4300 براي حدوداً هر     جمشيدملك در حالي كه اين نسبت در        است
در مرحلة كتابت   توان  ميرا   تفاوت معنادار سبكي     ريشة اين .  است اميرارسالنهفت و نيم برابر     

 كتابـت كـرده باشـد و در    ، خـود الممالـك  را نقيبجمشيدملك ممكن است :جستاين دو اثر  
ري هاي بيـشت المثلي بيشتري از نقل شفاهي است، ضربضمن اين كار كه طبيعتاً با درنگ و تأّن   

ه با در نظر گرفتن اين نكته كه پيشتر ذكـر كـرديم در مجمـوع بنـاي                   البّت .در متن گنجانده باشد   
-ملـك المثـل در   بر ايجاز، اين بسامد باالي ضـرب   جمشيدملك بر تفصيل است و      اميرارسالن
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المثل، ايجاز اسـت و از ايـن طريـق    هاي ضربيكي از ويژگي: يابد وجهي ديگر نيز مي جمشيد
ت را دارد كه معاني بسيار را در لفظ اندك بيان كند و طبيعتاً ايـن شـگرد در آنجـا كـه                    لياين قاب 

  .ر باشدتواند مؤّثدهد، بسيار مي نمينّقالمثالً حال و مقام مخاطب اجازة تفصيل بسيار به 

  سوگند :2-3-2

 223عاً  سوگند در اين اثر مجمو    .  است اميرارسالنهاي قالبي   سوگند، از پربسامدترين گزاره   
گـوني در  اين تنوع عالوه بر گونه. )176: 1387ياوري،  ( شكل گوناگون آمده است   39بار و در    

هاي زباني نيز وجود دارد؛ يعني عالوه بر شكل رايـج           شود، در ساخت  آنچه بدان سوگند ياد مي    
اي آيـد و معنـ    شكل جملة كنايي مي     شود، بعضي سوگندها به   ي سوگند شناخته مي   »به«آن كه با    
» امدشمني به جالل خـدا كـرده  «يا » ات را دشمنمجيقه«ها مفهوم سوگند را دارد؛ مانند     كنايي آن 

-ملك سراسر متن  اين حجم گسترده و نسبت باال، در          در مقابل  .شود بار ياد مي   51كه مجموعاً   

  18.سوگند به كار رفته است مورد 29 فقط مجموعاً جمشيد

-ملـك  اسـت و در  مـورد  واژه يـك     852 به ازاي هـر      اميرارسالننسبت كاربرد سوگند در     

 سه برابر بيشتر سوگند به كار رفته       اميرارسالن يعني در    بار؛ واژه يك    2550 به ازاي هر     جمشيد
، سـوگند بـا   »امدشمني به روح ابليس كرده    «:  فقط يك بار   جمشيدملكگذشته از اين، در     . است

 چنـان كـه     اميرارسـالن  حـال آنكـه در       ،ار رفته اسـت   استفاده از نحوي جز شكل متعارف به ك       
-ر مـي  له به مقداري از مالل حاصل از سـوگندهاي مكـرّ          ئو اين مس  .  است 51گذشت اين رقم    

) جّقـه (، در پيونـد بـا جيقـة    اميرارسالن مورد از سوگندهاي     20 مجموعاً   گفتني است كه  . كاهد
اين در حالي اسـت كـه       . ي است شاه است و در واقع سوگند به نقش سرو سرافكندة كاله قجر           

گمـان   سـوگند بـي   و اين كاربرد خاصشود ديده نمي  جمشيدملكاي از اين نوع در      هيچ نمونه 

توان به احتمال   ه به اين نكته مي    با توج  است و    اميرارسالنناشي از تأثير مخاطب بر بافت كالم        
كـرده   ناصري نقـل نمـي      را در فضاي دربار    جمشيدملكالممالك  قريب به يقين گفت كه نقيب     

  . است
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 العـات  اّط. ، فراواني آنها نيـز ريـشه در دربـار قاجـار دارد    اميرارسالنع سوگندهاي بجز تنو
  نمـود عينـي ايـن بـي       . اعتمادي بر دربار ناصري وجود دارد     ت فضاي بي  فراواني دربارة حاكمي-

شـاه، در بـه     دينناصـرال  درباريـان و بـويژه       19 غيـر رسـمي    ي حّت اعتمادي در مكاتبات رسمي و    
تـوان     را مـي   اميرارسـالن  اين فراواني ميزان سوگندهاي      .گر است كارگيري فراوان سوگند جلوه   

 به انگيزة تأكيد بر سـخن و باورانـدن آن بـه             سوگند: نتيجة تأثير بافت بر گفتمان به شمار آورد       
بـه   ن خـود  به انگيزة باورانـدن سـخ  اهل دربار   قجري، اعتماديدر آن فضاي بي    ؛مخاطب است 

شـاه بـه    ناصـرالدين چند سطر از نامـة       .اندشدهل مي به اين شيوه متوس   و اعتمادسازي،   مخاطب  
در نوشـتار   اي از كاربرد فراوان سـوگند را        هاي دارد، شم  فاقاً بياني محاوره  صدراعظم نوري كه اّت   

  : دهد نشان ميوي
مـن آشـكارا   . م گـشت مـزة مـردم از خيـال خـود برنخـواه         حال به حرف جفنگ و بـي      ... «
، به ارواح شاه مرحوم اگـر       )ع(نويسم شما هم آشكارا بگوييد، به خدا قسم، به مرتضي علي             مي

زنـم و    شما داشته باشد با دست خـودم گـردنش را مـي            احدي خيال خالف و نادرستي در حقّ      
اه، شـ ناصـرالدين ، بـه نقـل از مكاتبـات    344: 1383امانـت،  (» ...دهـم   زنش را به قاطرچي مـي     

  ) ، موجود در كتابخانة بريتانيا19-20هاي شمارة  نامه

  هادشنام -2-3-3

 مـورد دشـنام خطـابي       188 اسـت و     اميرارسالنهاي قالبي    از پركاربردترين گزاره   دشنام نيز 
هـاي   در ادامة نـام شخـصيت  نّقالشماري كه  گونة بيهاي دشنام بدون شمارش صفت-مستقيم  

يـاوري،   ( جاري شده اسـت    قصههاي   متن هست كه بر زبان شخصيت       در -منفور داستان آورده  
، )30: 1358يوسـفي،   (» كمتر در زبان قلم راه داشته     «اين ميزان فراواني دشنام كه      . )177: 1387

 از  نّقـال دهندة تأّثر     ، نشان ...و  » گه خوردي «،  »درد پدرم «،  »سياه نفهمِ خر  «: ويژه مواردي چون    به
جار و بيش از آن مطابق با پسند و خواست مخاطبي است كه شـواهدي               بافت اجتماعي عصر قا   

 دهد كه به كار بردن امثال اين تعبيرات    ها و منقوالت و محيط دربارش نشان مي       ها، نوشته از نامه 
 و شواهد حاكي از اين است كـه گذشـته           )355-6: 1383امانت،  ( رايج بوده است     در آن محيط  
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 كه  شده است  انجام مي   نيز اي گاه در حضور شاه  اعمال زننده       و بدل شدن سخنان ركيك،     از رد 
 بـه   اميرارسـالن  در    كاربرد اين حجم دشنام    20. بازتاب يافته است   اميرارسالناي از آن در     نمونه

، سبك آن را بيش     )30: 1358 (» يافته هكمتر به زبان قلم را    «ويژه آن گروهي كه به تعبير يوسفي        
-ملـك  در سراسـر مـتن        اين حجم بسيار،   در مقابل ا   ام .كندديك مي  به گفتار نز   جمشيدملكاز  

  21. مورد دشنام به كار رفته است22 مجموعاً جمشيد

-ملك اين نسبت در     . واژه يك بار دشنام به كار رفته است        1010 به ازاي هر     اميرارسالندر  

وم سـ ؛ يعنـي يـك   واژه يـك بـار    3363به ازاي هـر     :  به صورت چشمگيري كمتر است     جمشيد

 در و نظـاير آن را كـه  » غيـرت نامرد بـي « چون    تركيبي يها دشنام  هر يك از   ه اگر  البّت .اميرسالن

. شـد مـي تـر  اين نـسبت بـسيار متفـاوت   كرديم،  كم هم نيستند دو مورد محاسبه مي   اميرارسالن
   در  داري دارنـد؛  هـاي معنـي   هاي دو مـتن تفـاوت     ي، از نظر كيفي نيز دشنام     گذشته از نسبت كم 

 يعني كمتر از پنج     ،به كار رفته است   ) حرامزاده( فقط يك بار و يك دشنام ناموسي         جمشيدكمل
.  در ايـن حـوزه اسـت       اميرارسـالن هـاي    در صورتي كه هشتاد درصد دشنام      ها،درصد از دشنام  

تـرين  گويد دشنام در ايـن حـوزة معنـايي داراي گـسترده         مارزلف با استناد به اورلند و وارن مي       
اي    ايـن مـسئله پيـشينه      ،)451: 1385مـارزلف،   ( هاي زبـان فارسـي اسـت      ن دشنام طيف در ميا  

در ايـن   . فرهنگي دارد و نمودار پايبندي ايرانيان به نژادگي و اصالت خاندان و اهميت آن است              
برانگيزترين مسئله در تعرّض بـه فـرد   حساسيت) خواهر/ مادر(فرهنگ، دشنام به حريم ناموس    

 كه خود را نژاده     -شاهناصرالدين و در اين مورد،      -آن مخصوصاً در نزد شاهان    ت  ا اهمي  ام ،است
 كـاربرد    و اين نسبت بسيار متفاوت     دانستند هميشه بسيار بيشتر بوده است     و برتر از ديگران مي    

 و فـضاهاي متفـاوت       متفـاوت  هايبه سبب مخاطب  شك   بي هاي ناموسي در اين دو متن     دشنام
 شـخص    به وسـيلة   هدي نيز از رواج فراوان دشنام در دربار ناصري و          شوا . دو روايت است   نقل

، 84: 1356 ( آورده اسـت روزنامة خاطرات  درلطنهاعتمادالساز شواهدي كه ؛  وي موجود است  
 در او. شاه بوده اسـت ناصرالديندشنام دادن از جمله عادات آيد كه  برمي)... و 186، 153،  139

ـ      كند كـه    نامي ياد مي  »اكبرليميرزاع«يك يادداشت جالب، از      بـه جهـت    «ت  شـاه او را در طفولي
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دشـنام   و ظـاهراً     ؛)89همـان،   (» گويي عادت داده بـوده اسـت      مزاح به فحش دادن مردم و هزله      
اي به اميركبير چنـين      وي در نامه   ؛ مثالً  بوده است  رايجدر گفتار و نوشتار وي بسيار       » حرامزاده«

تواند يك دم در حضور ما از شما بد بگويد به خـدا قـسم هـر                 مياي  كدام مادرقحبه ... «: نوشته
ام اگر نگـذارمش جلـو      حرامزادهكس از شما بد بگويد، چه در حضور ما چه در مقابل ديگران،              

  ).215: 1383به نقل از امانت، (» ...توپ
در جدول پاياني، آمارهاي شش مقولة معنادار سـبكي دو كتـاب را در كنـار هـم بررسـي و                     

 را جمشيدملك را به سبك گفتار و گرايش  اميرارسالنآمارها به روشني تمايل     . كنيم  سه مي مقاي
  .دهد به زبان نوشتار رسمي و ادبي نشان مي

 

  مالحظات  جمشيدملك  اميرارسالن  مقوالت

  اي واژه5700شدة در قطعة گزينش  14  25  نظم  بيجملة
   متنكلّ در  11  بسيار زياد  تعابير عاميانه

  بيشتر سوگندهاي عهد ناصري  51  223  سوگند
  ) فعل پياپي4گاه (اي  واژه5700شدة در قطعة گزينش  245  12  فعل وصفي

  ي و رسميزبان ادبكاربرد در   12  6  المثلضرب

  هاي عهد ناصري دشنامبيشتر   22  188  دشنام
  

ابير نظـم نحـوي، تعـ      جملة فاقـد  (چنان كه در جدول آمده است، بسامد عناصر زبان گفتار           
 باالتر است و بر عكس بسامد دو عنصر فعـل وصـفي و     اميرارسالندر  ) عاميانه، سوگند، دشنام  

زبان ز   ا اميرارسالن. المثل كه در زبان ادبي و رسمي فارسي كاربرد بيشتري دارند باالست           ضرب
تـايج  ن. ت بيشتري دارد فاصله گرفته و به جانب زبان گفتار نزديك شده است            ادبي كه   نّقاليي  فّن

بلنـد سـنتي     به منزلة متن گذار از قصة        ارسالناميرة ما را در بارة      شناختي اين بررسي نظري     زبان
 .كند رمان حمايت ميعصر  به )رمانس(
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  گيرينتيجه -3

-ملـك  و   اميرارسالنبنيادِ  هاي سبكي بررسي شده در دو متن شفاهي       فهمؤّل چنان كه ديديم،  

 تأثيرگذار  تيموقعياز ميان عوامل    . دهدرا نشان مي    روايت تي موقعي بافت پذيري از ، تأثير جمشيد
چنـان كـه    اسـت،  گذاشته عناصر زباني تأثير  بعضي  نوع و بسامد   بر ،شنوبر سبك، عامل روايت   

الممالـك شـيرازي هـستند،       يعنـي نقيـب    ،ل يك شخص   با وجود اين كه ساختة تخي      اثر  دو اين
ـ     ي سبكي معناداري با يكديگر دارن     هاتفاوت  بـه سـبك گفتـار       اميرارسـالن ي،  د و در نگاهي كّل
 نحو و واژگان متن به زبان طبيعي         دو عنصر   اين خود نتيجة نزديكي    كه  تر است   ه نزديك روزمرّ

صي ويـژه    است كه به مـتن تشّخـ        برجسته ها در بعضي موارد چنان    اين تفاوت . گفتگويي است 
كـاربرد فـراوان و   . دهـد  جاي مي)جريدربار ق(بخشد و آن را در بطن گفتمان رايج روزگار   مي

انـد اثـري از     گاه اين عوامل موجب شـده     . گونه است  اين اميرارسالن سوگند و دشنام در      خاص
: هاي بعـد منتقـل شـود      ف بماند و اثر ديگر از همين منظر به دوره         در يك دوره متوّق   نظر زباني   

 اسـت و    جمـشيد ملـك  ثـر  ن كاربرد فراوان وجه وصفي از عوامل اصلي كهنگي و كندي ريـتم           
، جمالت منقطع و سادة متن را كه متناسب بـا حـال و              اميرارسالنكاربرد اندك و معتدل آن در       

، اميرارسالندر مورد نقل    كه  گويي  قصهفضاي   .هواي انواع روايي جديد است حفظ كرده است       
ر بـر    از عوامل مـؤّث     نيز شاه است ناصرالدين يعني   ،شنوه در پيوند با روايت    فضايي متفاوت و البّت   

  . بوده استاميرارسالنسبك 
 صورت  گيري شكلتوانيم اين حكم را صادر كنيم كه در جريان          ه به آنچه گذشت مي    با توج
شـنو   است، سه عامل راوي، روايت     نّقاليبنياد، كه در اينجا منظور ما       هاي شفاهي  روايت مكتوب

 به شكلي كـه ضـروري اسـت در ايـن            ذارندگاند و گاه بر يكديگر تأثير مي      و كاتب باهم دخيل   
عامل پنهـان ديگـري نيـز در        . شنو و كاتب در نظر گرفت     فرايند آفرينش نقشي هم براي روايت     

 از  نّقـال هاي زبـاني    بسياري از انتخاب   ت كه  سّن كنندةتعيينعامل  : ر است  ايراني مؤّث  نّقاليروند  
  .گيردآن سرچشمه مي
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 قـصه هاي مختلف يك    هاي بسيار نسخه  گونيلة گونه ئسبنياد، م هاي شفاهي در چاپ روايت  
توان يك روايت مـستقل   را ميقصههاي مختلف يك    ي كه گاه نسخه   به حد . امري طبيعي است  

 منتشر شده حسين كرد شبستري ل از قصة عاميانة مشهور به       اخيراً روايتي مفص  چنان كه   . شمرد
 22هاي منتشر شدة پيـشين  با روايت در نام، كه با وجود اشتراك  ) 1385افشار و افشاري،    (است  
ـ   .  دارد  نوشـته  ه حجـم  هايي اساسي در ساختار روايي، زبان، اشخاص و البّت        تفاوت ه بـه   بـا توج

هـاي  توانند بـر روايـت    بررسي حاضر و اين كه فضا، مخاطب و كاتبان مختلف تا چه ميزان مي             
هـايي را  قـصه  به وجـود آمـده در چنـين    هايتوان اين ميزان تفاوت   مي  تأثير بگذارند،  نّقاليك  

شـنو و كاتـب در آن       زني درمورد كم و كيف تـأثير عوامـل فـضا، روايـت            تبيين كرد و به گمانه    
  .پرداخت
، اثـر ديگـر     ملكينزر از چاپ    216در پاورقي ص    ) 1334، مرداد   5، ش   8س  (ة يغما   مجّل
ـ    .خبر داده بوده است» يغماة  به اهتمام مجّل  «الممالك  نقيب ق نيافتـه   امري كه تـا بـه امـروز تحّق

اسـت  از نظـر شـرايط آفـرينش         اميرارسـالن است، اما اگر اين اثر كه در حكم فرزنـد توأمـان             

، جمـشيد ملك و اميرارسالن، با مقايسة آن بـا   23روزي منتشر شود  ) 556: 1334،  معيرالممالك(
دسـت   شـنو و كاتـب    امـل روايـت    و ميزان تأثير عو    نّقاليوكار  تري در ترسيم ساز   به نتايج دقيق  
  .خواهيم يافت

  ها يادداشت

1- Hanaway, William 
2- Balaÿ, Christophe 

چنان « در چندين موضع با عبارت اميرارسالنمثالً در . كند بعضي قراين آشكار متني نيز اين نكته را تأييد مي-3
 چنين جمشيدملكا در  ام، نقّال داردشويم كه نشان از شأن واالي مخاطبو مانند آن مواجه مي» كه عرض شد

 .هايي نيستخطاب
-گويد تحريفداند و ميي ميگيرانه، همة آثار رمانسي را داراي يك طرح كّلييري سيپك در قضاوتي سخت - 4

  ).1162: 1383ريپكا، (» ت استاهميبسيار اندك و بي«آيد هايي كه از اين طرح كلي پيش مي
5- Marzolph, Ulrich 
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كند كه در اين قصه،  نوشته است اشاره ميآفرين گوهرتاجقصة نوشاي كه بر يرج بهرامي در مقدمها - 6
شود و مانند بيند و عاشق ميرا مي) آفريننوش(شاهزاده ابراهيم همچون اميرارسالن تصويرمعشوقش 

آفرين قصة نوشوجود ). 100- 96: 1387بهرامي، (كند قراري ميرود و در فراق يار بياميرارسالن از هوش مي
-  و چاپ آن را آقاي دكتر حسن ذوالفقاري گوشزد فرمودند كه بدين وسيله از ايشان سپاسگزاري ميگوهرتاج

  .شود
7- Implied reader 

است و منظور آن ) Gerald Prince(اصطالح و مفهومي برساختة جرالد پرينس ) Narratee(شنو روايت -8
  . است) Narrator(اً مورد خطاب راوي اي است كه مستقيمشنونده

9- Nagy, Georgy 

، 3 و صفحات رارسالنيام از 500، و 450، 400، 350، 300، 250، 200، 150، 100، 50، 7 تا 1صفحات ( -10
، 120، 110، 100، 90، 80، 70 - بود انتخاب نشدري تصوي چون حاو60 و 50 صفحات - ،40، 30، 20، 10، 4

  .)ديمشجلكم از متن 150، و 130
:  مثالً- هاي دو متن آمده استها براي واژگان و عبارتنوشتهايي كه در متن مقاله و پيضمناً در نشان

 . عدد سمت راست مميز، شمارة صفحه و عدد سمت چپ شمارة سطر است- )20/1(
گفت ... خواجه «؛ )20/1(» اي است در وسط درياناخدا عرض كرد كه اين جزيره«: اميرارسالنهاي  جمله-11

- 4(» بنا كرد در جزيره گردش كردن«؛  )2/2(» بعد از دو ساعت رسيدند به كنار«؛ )23/1(» كشتي را ببر آنجا
شراع كشتي را كشيد به «؛ )14/5(» برم به شهر مصرتو را مي«؛ )12/2(» ...آهسته آمد از پشت درختان «؛ )2/2

بزن پشت پا بر اين تاج و تخت پادشاهي «؛ )19/6(» مانهمه آمدند به خدمت خواجه نع«؛ 12/6(» جانب مصر
بزن «؛ )14/50(» خورد؟آدم عاشق دنيا به چه كارش مي«؛ )11/50(» يكّه و تنها برو از پي كارت«؛ )10/50(» روم

رسيد به در «؛ 2/150(» چند كلمه عرض كنيم از اميرهوشنگ«؛ )14/100(» گردن اين حرامزادة نمك به حرام را
مرا دزديد آورد در باغ كه تو تير به «؛ )22/150(» آورد به سر كشتة اميرهوشنگ... ملكه را «؛ )20/150(» گنبد

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

؛ )21/400(» آن آب را پاشيدند به قصر«؛ )24/350(» رسيدند به قصر«؛ )2/350(» پيلسياهي ديد به تنة يك ژنده
برو در «؛ )12/450(» يك نفر بفرست در قلعة سنگباران«؛ )22/400(» صداهاي عجيب آمد به قدر نيم ساعت«

  ). 14/450(» قلعة سنگباران
 :جمشيدملكهاي جمله
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» آهسته آمد كنار چشمهآهسته«؛ )10/4(» مركبي را ديدند با زين مرصع«؛ )4/3(» مرغزاري ديد سبز و خرم«
چمني را ديد سبز و «؛ )17/4(» با دستياران زد به ميان جنگل«؛ )13/4(» مرتبه ريختند بر روي اويك«؛ )11/4(

... پادشاه «؛ )7/20(» گنبدي ديد از يك پارچه بلور«؛ )6/20(» باغ دلگشايي را ديد چون باغ ارم«؛ )3/20(» خرم
 16/40(» خوردم به طاق ابروي تو«؛ )13/20(» آهو رفت در ميان اين طلسم«؛ )10/20(» پسري داشت بيت ساله

» شروع كرد خواندن«؛ )11/90(» ريختند روي سر شاهزاده«؛ )11/90(» شروع كرد به دعا خواندن«؛ )19/40و 
)5/100 .( 

 چنان كه در ديگر آثار چاپ شده در بنگاه مطبوعاتي فهم نيز - جمشيدملكبر پشت جلد نخستين چاپ  -12
.  ق1292تر به سال اي قديميه اين اثر از روي نسخه، البّت»انشاء و تصحيح پدر فهم«:  آمده است- مرسوم بوده

  . روشن نيست» پدر فهم«ا ميزان 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: (يرارسالنام -13
  .29/500 و 9/500، 30/400

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

، 1/12، 1/3، 1/2: 20؛ صفحة 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؛ صفحة 2/18، 2/17، 2/15، 2/12، 2/7، 1/6، 1/1: 30؛ صفحة 1/19، 1/18، 1/16، 1/15، 1/14، 1/13
، 1/8، 1/6، 1/5، 1/3، 1/1: 70؛ صفحة 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؛ صفحة 2/19، 1/17، 1/16، 1/15، 1/14، 2/13، 1/12، 2/10

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

الممالك رود بدين شرح كه ممكن است متن را خود نقيب احتمال ديگري نيز ميجمشيدملك البته درمورد -14
ا تا ه كامالً به شيوة كتابت طومارهاي نقّالي كه بنايشان بر ايجاز است، اممكتوب كرده باشد و در اين كار، اگر ن

چاپ . ( ش1327چنان كه از روي جلد چاپ سال حدودي شبيه به ثبت اين طومارها عمل كرده باشد و بعداً آن
بت شده و با اندك تفصيلي بيشتر ث) پدر فهم(آيد، اين داستان به انشاي شخص ديگري بر مي) نخست اين اثر

 .باشد
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 برو برو«؛ 10/19، 20/18: »از ميل ابلق تا نعل موزه غرق درياي آهن و فوالد«؛ 15/4: »آه از جانش برآمد «-15
: »اطرافيان/ چهارصد نفر شبرو«؛ 12/116 ،17/14: »رساندندبر فلك كجرو و دورباش دورباش بر سپهر قّلاش مي

چنان بر دوال كمرش زد كه چون خيار «؛ 16/19: »ح باال برآمدروچون مرغ سبك«؛ 18/115 ،19/95 ،8/26 ،6/8
در برآمدن آفتاب «؛ 20/46، 17/19: »چون سيالب اجل سرازير گرديد«؛ 6/109، 6/45: »تر به دو نيم گرديد

جمشيد برخاسته به حمام رفت و سر و بدن را صفا داده بيرون آمد يكدست لباس حرير پوشيده عالمتاب ملك
نگار حمايل نمود و زلف و كاكل خود را شانه كرد با مشك و گالب هر بر كمر بسته شمشير الماسكمربند جوا
غرق درياي «؛ 17/18: »شب به سر دست برآمد و شه زنگ جهان را مسّخر گردانيد«؛ 4/14-2: »معطّر ساخته
 .13/35: »لب بر لب هم نهادند و بازار بوسه رواج گرفت«؛ 6/8: »آهن و فوالد

 .175- 164صص: 1387ياوري، .  نكاميرارسالنها در اي مشاهدة همين گزارهبر -16
: »آب پاكي بر دست كسي ريختن«: اميرارسالنهاي دو متن از اين قرار است؛ در المثل مجموع ضرب-17
؛ )2/12: (»از كوزه همان برون تراود كه در اوست«؛ )16/24: (»آب كه ريخت جمع نخواهد شد«؛ )18/341(
در ). 6/200: (»شتر ديدي نديدي«؛ )16/305: (»گل به آب دادندسته«؛ )4/405: (»از راه دور و رنج بسياردريغ «

سيلي نقد بهتر «؛ 19/4، 16/14: »سر بريده صدا ندارد«؛ 6/36: »زمين تركيد و پيدا شد سر خر«: جمشيدملك
عشق پيري گر بجنبد سر به «؛ 17/31: »شكسته استخوان داند بهاي موميايي را«؛ 11/114: »است از حلواي نسيه

: »خواستي نمكدان بشكنينمك خوردي مي«؛ 5/105: »كارها نيكو شود اما به صبر«؛ 74/8: »رسوايي كشد
هر چه در حروف ابجد كاف است، در اين قباي كهنه شكاف «؛ 4/69: »هر چه پيش آيد خوش آيد«؛ 1/107

يكدم «؛ 9/31: »آيدهنوز از دهنت بوي شير مي«؛ 18/104: » داردهر سخن جايي و هر نكته مكاني«؛ 12/6: »است
 .8/36: »نشد كه بي سر خر زندگي كنيم

؛ مجموع سوگندهاي متن 186 و 177: 1387ياوري، .  نكاميرارسالنبراي ديدن فهرستي از سوگندهاي  -18
به «؛ 4/55: » دست قدرت اوستبه آن كه جان من در«؛ 19/73: »به آئين و كيشم«:  از اين قرار استجمشيدملك

: »به خداي عالم و آدم«؛ 17/81 ،9/69، 4/37 ،8/14 ،9/13 ،3/13 ،7/9: »جمشيدملك/ خودت/ جان خودم
 ناپاك ~/ به روح ابليس«؛ 18/32 ،13/9: »مردان روزگار/ به دين و آئين و مردانگي«؛ 18/32: »به دينت«؛ 20/4

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

  .2/121: »امدشمني به روح ابليس كرده«؛ 5/42: »به مويت«؛ 7/56 ،19/24: »مردان روزگار
نوشته است، در ) عايشه خانم يوشي(شاه در دو نامة كوتاه كه به يكي از زنان خود  مثال ناصرالدين به عنوان-19

 ).225- 220: 1381آغداشلو، . براي ديدن متن نامه، نك( بار سوگند ياد كرده است 5 جملة كوتاه، 34مجموعاً 
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، ماجراي 74-73شاه، صفحات نهايي از زندگي خصوصي ناصرالديالع رجوع كنيد به يادداشت براي اّط-20
و دست خري كه در زير جبه پنهان كرده بود و آن را در حضور شاه به » مشتريِ شاعر«با » مايلِ شاعر«دشمني 

  .4/468 و 17/446: اميرارسالنمشتري حوالت داد و همين موتيف در 
هاي به ؛ مجموع دشنام187 و 178: 1387ياوري، .  نكاميرارسالنهاي  براي ديدن ديدن فهرستي از دشنام-21

 ،18/23: »خردبي«؛ 2/24 ،15/23: »ادببي«؛ 5/76: »احمق«:  از اين قرار استجمشيدملككار رفته در متن 
/ سفيدچشم«؛ 18/120): ~آدمِ بني(» سفيدسرسياهِ دندان«؛ 6/121: »حرامزاده«؛ 20/145: »غيرتبي«؛ 1/121

؛ 20/143 ،2/126: »نابكار«؛ 10/141: »چه زن هست به سرت باشدلچك هر«؛ 20/114 ،20/108: »سفيدچشم
- نمك« و 17/23: »نانجيب«؛ 10/141: »نامرد«؛ 13/145 ،8/145 ،10/144 ،4/144 ،13/143 ،20/114: »ناپاك«

 .8/108: »بحرام
 .1344تر آن به كوشش علي حصوري، طهوري،  يا چاپ كهن1384مثالً چاپ انتشارات ققنوس،  -22
   .وگو با آقاي دكتر حسن ذوالفقاري از چاپ اين كتاب در آيندة نزديك آگاه شديمندي پيش در گفت چ-23

  كتابنامه

  .225-220 صص .25، ش بخارا، »شاه قاجاردو نامة عاشقانه از ناصرالدين«).1381(آغداشلو، آيدين
:  تهران.س ايرج افشار با مقدمه و فهار. خاطراتروزنامه ).1356. (خاناعتمادالسلطنه، محمدحسن

   .موسسه انتشارات اميركبير
   .نشر چشمه:  تهران.قصة حسين كرد شبستري ).1385. ()مصححان(افشار، ايرج و مهران افشاري 

نشر :  تهران. ترجمة حسن كامشاد.شاه و پادشاهي ايرانناصرالدين: قبلة عالم ).1383. (امانت، عباس
  .كارنامه

انتشارات : تهران.مهوش قويمي و نسرين خطّاطةترجم.رمان فارسيپيدايش .)1377(.بااليي، كريستف
  .معين و انجمن ايرانشناسي فرانسه در ايران
 احمد ة ترجم.هاي داستان كوتاه فارسيسرچشمه ).1366. (باالئي، كريستف و كويي پرس، ميشل

  .يرانانتشارات پاپيروس و انجمن ايرانشناسي فرانسه در ا:  تهران.كريمي حّكاك
  .ورجاوند: تهران. قصة عاشقان قديمي ).1387. (بهرامي، ايرج
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. هاي جادوييشناسي افسانهريخت). 1387. (خديش، پگاه

   .سخن: تهران. ترجمة ابوالقاسم سرّي.)جلد2( تاريخ ادبيات ايران ).1383. (ريپكا، يان و ديگران
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لوح فشردة  .)نگارش يازدهم (.)تهيه كننده(ابخانة ملّي جمهوري اسالمي ايران سازمان اسناد و كت

  .كتابشناسي مّلي
  .109-122 .1.  ش.3.  س.نامة بهارستان .»نگاهي به طرازاالخبار«).1381(.شفيعي كدكني، محمدرضا

ات دانشگاه  ادبيّلة دانشكدةمج .»فعل وصفي وتحول آن در زبان فارسي «).1353(.فرشيدورد، خسرو

  .83-51 صص .88 پياپي .4.  ش.21 س .تهران
 ترجمة عسكر .»هاي قالبي داستان عاميانة حسين كرداي از گزارهگنجينه «).1385. (مارزلف، اولريش

.  صص. نشر چشمه. تصحيح ايرج افشار و مهران افشاري.قصة حسين كرد شبستري پيوست .بهرامي
439-459.  

  .سروش:  تهران. كيكاووس جهاندارية، ترجمهاي ايرانيبندي قصهطبقه ).1371. (مارزلف، اولريش
ها و اداب و مجموعه مقاالت دربارة افسانه( ادبيات عاميانة ايران ).1383(. محجوب، محمدجعفر

  .نشر چشمه: تهران. 2 چ. به كوشش حسن ذوالفقاري.)رسوم مردم ايران
  .554-556 .12.  ش. 8.  س.يغما .» ناصريرجال عصر «).1344. (معيرالممالك، دوستعلي
نشر :  تهران.2. چ.شاههايي از زندگي خصوصي ناصرالدينيادداشت ).1362( .ـــــــــــــــــــــ

  .تاريخ ايران
موسسة :  تهران. به كوشش كورش منصوري.حكايت پير و جوان ).1385( .شاه قاجارناصرالدين

  .مطالعات تاريخ معاصر ايران
  .بنگاه مطبوعاتي فهم: ، تهرانجمشيدملك ).1327. (الممالك، محمدعلينقيب

 شركت سهامي .2. چ. با مقدمه و تصحيح محمدجعفر محجوب.اميرارسالن .ــــــــــــــــــــــ
  .تهران: هاي جيبيكتاب

  .ققنوس:  تهران.طلسم آصف و حمام بلور: جمشيدملك ).1384. (ــــــــــــــــــــــ
 . سمت.تهران.1دستور زبان فارسي ). 1379. (يان كاميار، تقيوحيد

 صص.4. ش.1.س.نقد ادبي فصلنامة .»هاي قالبي در قصة اميرارسالنگزاره«).1387(.هاديياوري،
188- 153.  

  .انتشارات دانشگاه مشهد:  مشهد.ديداري با اهل قلم ).1358(.يوسفي، غالمحسين
 

Foley, John Miles,(1988). Theory of Oral Composition: History and Methodology, 
Bloomington: Indiana University Press. 



  25               جمشيدملك و اميرارسالننقش بافت و مخاطب در تفاوت سبك نثر             چهل و دومسال  

 
 

Fuchs, Barbara.(2004). Romance, New York & London: Routledge. 
Hanaway, William Lippincott, JR.(1970). “Persian Popular Romances before the 
Safavid Period”, Ph.D. diss. Columbia University, In Dissertations & Theses: 
Full Text [database on-line]; available from http://www.proquest.com 
(publication number AAT 7233423; accessed March 1, 2009). 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=984544461&sid=5&Fmt=3&clientId=61590
&RQT=309&VName=PQD 

Hanaway, William. (1985). «AMĪR ARSALĀN», in Encyclopaedia Iranica Online, 
available at www.iranicaonline.org. 

Hanaway, William L.(1991). “Amir Arsalan and the question of genre”, Iranian 
Studies, Vol. 24,pp, 55 – 60. 

Marzolph, Ulrich.(1999). “A Treasury of Formulaic Narrative: The Persian Popular 
Romance Hosein-e Kord”. Oral Tradition, 14/2: pp. 279-303. 
<http://journal.oraltradition.org/files/articles/14ii/2_marzolph.pdf> [accessed 9 
February 2008]. 

Marzolph, Ulrich.(2001). «Persian Popular Literature in the Qajar Period», Asian 
Folklor Studies, Volume 60,pp. 215–236. 

Nagy, Gregory.(2002). Homeric Questions, Austin: University of Texas Press, 
Second Printing. 

Roney, R. C.(2001). The Story Performance Handbook, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc. 

 

  


