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 مقدمه -1

 بیان مسئله-1-1

ها،  یوانات، يدادی تیالی از زندگی انسانای است  اوی سرگذشت يا رواصّه ،افسانه      

پرندگان يا موجودات وهمـی وـون ديـو، پـری، وـول و اژدهـا كـه بـا رمـز و رازهـا و گـاه            

آموزشی توأم اسـت و نگـارش آن بیشـتر بـه اصـد سـرگرمی و تفـري          مقاصدی اتالای و

هاسـت   ن آنآمیـز بـود  ها، تخیت اـوی و اوـراق  ز افسانهوجه ممیّ .گیردتوانندگان انجام می

  افسانة پهلوانی و افسانة عاشقانه، افسانة پريان، ها انواعی دارند از جمله  افسانة تمثیلیافسانه

-های شفاهی يا مکتـوب تشـکیت مـی   ها و افسانهبخش مهمی از ادبیات عامه را همین داستان

ه مطالعـاتی،  كرد  يکی از وجـو توان بررسی ها را از منظرهای گوناگون میدهند  اين افسانه

شناســی متعلـه بـه آمــار   هاســت  نثـر فارسـی در آمــار مکتـوب و سـبک    تمركـز بـر زبـان آن   

شناسان، بیشتر همـان آمـار را بـرای مطالعـه برگزيـده و آگاهانـه يـا        كالسیک است و سبک

توان در آمار مکتوب بازمانـده از  اند  نمونة نثر عوام را میناآگاهانه از نثر عوام، وفلت كرده

هـا را بـا نثرهـای ادبـی نشـان      تفاوت سبک ايـن داسـتان  « عامیانه»های عامه جست  اید نهافسا

شـده و نقاـاالن، راويـان و پردازنـدگان     ها در محافت مردمی نقت مـی دهد؛ زيرا اين افسانهمی

ها تركیبـی  كوشیدند زبان نثر را به مخاطبان نزديک كنند  البته برتی از اين داستانها میآن

ساز و  ماسـی  های پرشور و سرنوشتها و لحظهاند؛ بويژه در صحنهفرهیخته و عامیانهاز نثر 

شـود و راوی يـا نويسـنده، شـوق و اوق ادبـی بیشـتر و       ای ديگر میيا ا ساسی، نثر از گونه

مورخ هنـر و ادبیـات، در    (André Jolles)گذارد  اندره يولس تری به نمايش میپررنگ

صـور ادبیـات   »بیات نوشتاری و تقابت میان ايـن دو گونـه ادبیـات    وصف ادبیات شفاهی و اد

يابنـد  در برابـر   مـی « در زبان گفتار تبلـور »داند كه می« ای ساده و بالبداههشفاهی را فراورده

پیچیده و ابداعاتی تودآگاهانـه  »انگارد كه ای میرا فراورده« های ادبیات كتبیصورت»آن 

  يک( زبان اين آمار، روايی و نقالی است كه از سويی مبـین گفتـار   1410ای، )بدره« هستند 

هـا  دهندة بخشی از فرهنگ آن دوران است  گـاه ايـن نوشـته   مردم و از سوی ديگر، انعکاس
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يابـد  بـرای   ويژه در جايگاه وصف، بیان ادبی نمود بیشـتری مـی  رود؛ بهسوی بیان ادبی میبه

-های بلند عامیانه، گنجینـة ارزشـمندی بـرای پـژوهش    استاننامه مانند ديگر دنمونه، ابومسلم

های زبانی از جمله تاريخ و سیر تحول واژگان و اصطال ات است  در اين كتاب، در كنـار  

روند، به مواردی اند و در نوشتارها و گفتارهای فارسی به كار میواژگانی كه هنوز هم زنده

هايی از ايران يا ممکن است به ندرت در بخشتوريم كه امروزه يا كاربردی ندارند و برمی

به نـو  زنـدگی و تعـامالت اجتمـاعی و      ديگر هايیكاربرد داشته باشند  واژگانی كه دريچه

گشايد و با كمـال شـگفتی و دريـا بايـد گفـت      فرهنگی اديم، فراروی توانندة امروزی می

هـا  انـد  برتـی از آن  شـده مبت و ضبط ن ،های زبان عامیانة  اضرها در فرهنگبسیاری از آن

د  مـثالً ارضـدار  طلبکـار،    نـ رفتـه، دار امروزه، معنايی كامالً عکس آنچه در اديم به كار می

انـد و  كسی كه ارض داده باشد؛ در  الی كه امروزه به معنی بدهکار اسـت  برتـی عامیانـه   

م بسـیار، صـا     ها آشنايند  نمونـه  سـالم مـا الكـالم  سـال     تنها محققان متون عامیانه، با آن

پرست، پسرگی فروتتن  بچّگـی  وجودانه  كنايه از توانمندانه، صا   مذاق  عیاش يا شکم

دهنـد و  هايی از معیشت آن دوران را نشان مـی اند و جنبهكردن  برتی مربوط به دنیای كهن

  رسـند  نمونـه  گلبانـگ )گلبـام(    امروزه كاربرد ندارند  بنابراين، مشکت و عجی  به نظر می

بستن به يـک  زدن و معركهگیران در هنگام شلنگآواز بلندی كه شاطران، الندران و معركه

بار بركشند، اردوبازاری )اردو بازاروی(  فروشگاه سیّار همراه اردو  كپنک  پوشش پشـمینه  

و نمدين درويشان، روستايیان و ووپانان  كیپای  شکنبة گوسفند كه در آن گوشـت ایمـه و   

بند  آن كه ابريشم بافد، بـاوروی )بـاورجی(  آشـپز     آكنده، پزند و تورند  عالاه برنج و لپّه

گـرفتن، آبخانـه    سـتاندن  جريمـه و تـاوان   دار، جرمانـه وـی  اسـلحه  كرياس  دربار شاه، جبّه

 اند  شلتاق  نزا ، اويماق  ابیله   مستراح، مبال، ادبخانه  برتی واژگان نیز تركی

توان جسـت  اسـتخراج و ترتیـ  دادن    را تنها در متون عامیانه میبسیاری از اين واژگان 

های واژگان و اصطال ات عامیانه بـر اسـاس اينگونـه متـون، ضـرورتی انکارناپـذير       فرهنگ

است و نگاه توارشمارانه به ايـن متـون و پـرداتتن صـر  بـه شـاهکارهای ادبـی، مـا را از         

 گذارد نصی  میعامیانه، بیهای پربار زبانی، فرهنگی و تاريخی متون ظرفیت
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اين پژوهش براساس بیست مـتن ادب مکتـوب عامـه بـه ترتیـ  زمـانی و بـه شـرح زيـر          

اهرمـان ااتـت  ابوطـاهر    ؛ ابوطـاهر طرسوسـی   امر جنیدنامه و نامهابومسلماست  صورت گرفته

اسـکندرنامه منثـور )روايـت فارسـل كالیسـتنس      ؛ نامه  ابوطـاهر طرسوسـی  داراب ؛طرسوسی

نامه  محمـد  فیروزشاه ؛عیار  فرامرزبن تداداد ابن عبداللاه الکات  االرجانیسمک ؛ین(دروو

الملــک و بــدي  ؛الممالــکامیرارســالن نامــدار  نقیــ  ؛محمــد بیغمــی  نامــهداراب ؛بیغمــی

-مشهور به اصة شاهزاده ممتاز يـا طـرب   بوستان تیال  ؛الجمال  ا مدبن علی اشکوریبدي 

؛ نقـالی )اسـکندر و عیـاران(    ةاسـکندرنام  ؛فری  سینی ا مدآبادی  محمدتقی جعالمجالس

شیروية نامدار يـا   ؛نامة منثوررستم ؛تسرو ديوزاد ؛تاورنامه ؛نامه مزه ؛ سین كرد شبستری

-  نقیـ   جمشید طلسـم آصـف و طلسـم  مـام بلـور     ملک ؛شاهزاده هرمز ؛شاهزاده شیرويه

    نامهآفريننوش؛ الممالک

 پیشینه و روش تحقیق -1-2

هـای فراوانـی صـورت    هـا، پـژوهش  هـای محتـوايی افسـانه   دربارة ابعاد گوناگون بويژه جنبه

اسـت  از جملـه    ها بسـیار انـدم  های زبانی و بیانی و نثر آناست اما سهم بررسی جنبهگرفته

تـوان بـه ايـن    اند، میها پرداتتههای نثر افسانهشماری كه به بخشی از سويهتحقیقات انگشت

های اـالبی داسـتان   ای از گزارهگنجینه»( در مقالة 1401موارد اشاره كرد  اولريش مارزلف )

شناسـی  گونه»( در مقالة 1433؛ ترجمة عسکر بهرامی؛  سن اوالفقاری )«عامیانة  سین كرد

ــان عامــه ســاتت ــة  « هــای اــالبی در زب ــد در مقال ــانی؛ يعقــوب آژن در مجلــة جســتارهای زب

های زبـان عامیانـه در نثـر دورة مشـروطه )بـا نگـاهی بـه داسـتان و نمـايش( در مجلـة           جلوه»

 هـا افسانه زبان دراماتیک در»بیان در مقالة نیا و میترا تواجهفرهنگ و مردم و اشر  سلطانی

هـای  جنبـه »بهـادر بـااری در مقالـة     سن اوالفقـاری و  ، «بوشهر در پريون افسانة بر تأكید با

هـای محـدود و مشخصـی از    ، بخـش «)با تأكید بر تاورنامـه(  های بلند عامیانهستانبالوی دا

هـای  هـای نثـر افسـانه   ای كه تمام ويژگیاند؛ اما مقالهها را كاويدهمسائت مربوط به نثر افسانه

 باشد، يافت نشد   جا بررسی كردهعامیانة مکتوب را مستقالً و يک
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http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/253225/%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4--%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87-(%d8%a8%d8%a7-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4)
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 بحث-2
 ای عامیانة مکتوبهنثر در افسانه سبک -2-1

نثر عوام جنبة عـاطفی دارد و سـاده و    :سادگی، روانی و نزدیک بودن به گفتار-2-1-1

ها روايی و نقلی هستند، زبان و بیانی ساده دارند كه نزديک به زبـان  طبیعی است  وون اصّه

ز ها، همان سهت و سادگی است كه آن را اترين ويژگی زبان اين اصّهرايج مردم است  مهم

هـای  هـا بـرای پـژوهش   روسـت كـه مطالعـه در ايـن اصّـه     كنـد؛ از ايـن  زبان ادبی متمايز می

هـا  مفید است  علت نزديکی نثر اصّه ، بسیارشناسی و دريافت زبان و بیان مردم هر عصرزبان

ها كتابت و به همان شکت گفتـاری  به زبان گفتار، آن است كه اول  هنگام نقت، اين داستان

هايی، عامة مردم بودند كه بايـد زبـان اصّـه    است؛ از طرفی مخاط  ونین اصّهشدهضبط می

متناس  با فهم آنان باشد  به همین دلیت است كه با آنکه نثر فارسی از دورة سامانی به بعد به 

ها همچنان در طول تاريخ تطور نثر فارسی، تصـلت  تکلاف و تصنا  گرايش داشت، نثر اصّه

هـای عامیانـه بـه يـک سـبک و سـیاق       همة داسـتان نداد؛ گروه نثر  گفتاری تود را از دست

كرد شبستری اابـت مقايسـه    سین عامیانة با نثر  ،عالی سمک عیارنیست و برای نمونه سبک 

 شود ساز ادبیات داستانی جديد در ايران مینیست  همین نو  نثر است كه بعدها زمینه

در   (48  1410شود )يوسـفی،  كراات ديده می در امیرارسالن نامدار ويژگی لحن محاوره به

اين كتاب، به واژگان و زبانزدهايی وون لچک، پفیـوز، فکـری شـدن، ول شـدن، مردكـه،      

پاوـه شـدن و   برق زدن، دسـت وری، جفنگ گفتن، شیشکی انداتتن، بدپیله، تشر، برقيک

واژگـان   ةامیانـ شکت عاز كند  گاه توريم كه واژگان آن دوره را مبت میمرگی برمیشغال

كـوب  دار(  زرينجای وفاشوی( و بفادار )بهجای رتتشور )بهشود؛ نظیر رتتاستفاده می

ابیـات   جـای شیوة نثرنويسی اصـه هـم كـه در آن، جـای    »در بارة امیرارسالن برآن است كه  

،  ـال  های عامیانة اديم فارسی را دارد و در همهاصه شود، سادگی و روانیمناس  نقت می

رسد  البته استعمال تركیبـات معمـول در زبـان محـاوره و     ساده و روان و پرهیجان به نظر می

عامیانه هم كـه كـالم را از تنـو  و هیجـان،      هایها و دعاها و تحسینها و نفرينتکرار دشنام

دهـد و هرونـد ايـن نکتـه كـه      مـی  گرايیسازد، به طرز بیان گوينده، رنگ طبیعتسرشارمی

اص اصه، با وجود تفاوت در مرات ، طرز بیان وا دی دارند، از تـأمیر ايـن صـبغه    تمام اشخ
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جـذاب و   گفتار، شیوة نقت را در سراسر داستان، همچنان كاهد، باز سادگی بیان و روانیمی

شـده   ای كه داروی مجرب تـواب تلقـی  انگیز اصهمالل دارد و از يکنواتتیدلپسند نگه می

                                            (131-131  1410)زرين كوب،  «كاهداست تا  دی می

 

هـا و  ها پر است از اصطال ات، زبانزدها، مثـت اصّه :ای و یکسان بودن نثرکلیشه-2-1-2

افزايد  اگر هم از عناصر ادبی مثـت تشـبیه و   واژگان عیاری كه بر لطف و شیرينی داستان می

ای است  صفات اهرمان و ضـداهرمان معمـوالً   ، بسیار ساده و كلیشهشوداستعاره استفاده می

هـا،  نثـر اصّـه  «  مثت ماه ش  وهـارده »و « مثت اژدهای دمان»، «مثت اجت معله»يکسان است  

نظـم اسـت و رابطـة    شـود  افکـار، گسـیخته و بـی    لغات و افعال تکرار می»گفتاری است كه 

   (121  1411ای، )میرصاد« معنوی كلمات زياد استوار نیست

دوـار تحـول و تغییـر     ،های مختلفشناسی نثر فارسی، زبان آمار ادبی در زماندر سیر سبک

تـوان تفـاوت   شـود و نمـی  گردد و انواعی دارد؛ اما زبان آمار عامیانه كمتر دوار تغییر میمی

ارات نامه و آمار بعدی ديد؛ جز برتی عاليـم و اشـ  وشمگیری میان نثر سمک عیار و داراب

 ،نادرسـت دلیـت نیسـت كـه گـاه بـه     كنندة زمان نگارش است  بـی فرهنگی در متن كه روشن

اند؛ مثت ابوطـاهر طرسوسـی   ها را ننوشتهاند كه آنبرتی آمار را به نويسندگانی انتساب داده

 كه وندين كتاب به او منسوب است 

عامـه وجـود دارد  در    گیری آمار نیز تفاوت مـاهوی میـان آمـار ادبـی و    به لحاظ نحوة شکت

بنیاد، متن از پیش انديشیده نیست و اول  در  ـین اجـرا و در  رـور مخاطـ      آمار شفاهی

تر است، اما آمار نوشـتاری در ویـاب   ها در فرايند تله امر ملموسگیرد و تأمیر آنشکت می

 بـا تری آمار عامه كه تودِ نقال مبت كند تشابه نزديک درشود  تواننده و مخاط  نوشته می

 ونین كند  شخصی ویرنقال مردم تواهد داشت تا سبک شفاهی

امیرارسالن نامدار و برتی آمار نزديک به آمـار كالسـیک و متـأمر از     ازجملهدر برتی آمار 

و شاهزاده، پیـر و جـوان، زن    ها يکسان است  عامیوگفتزبان اهرمانان و نحوة گفت» ،آن

سـرا و نـاظم   زنند كـه راوی، نقـال، داسـتان    ر  می گونهو مرد، كودم و برنا همه، همان
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تـوان  وگوهايشـان نمـی  ز گفـت هـا را ا زنند  تصوصیات رو ی و تلقی شخصیّت ر  می

زبان و گفتار تمام اهرمانان داستان نیز زبان و گفتار راوی   (13  1411)میرصادای، « دريافت

زبان سخن همه و همه با يک است  عاشه و معشوق، پادشاه، درويش، وزير، منجم و سا ر،

نـه از زبـان اهرمانـان داسـتان تـا       ؛اهرمانان از زبان شاعر است ةگويند  اطاالعات ما دربارمی

 ها وااف شد بتوان به مقدار دانش، هنر و بیان آن

 

هـا در مجـام  و محافـت عامیانـه ازجملـه      وون بیشتر اين اصـه : هاکوتاهی جمله -2-1-4

شـده، تحـت تـأمیر زبـان     ها به شکت نقـالی روايـت و سـپس مکتـوب مـی     ها و تکیهتانهاهوه

اسـت تـا شـنوندگان، بـه     شـده پیوسـته ادا مـی  هـم های ساده، كوتاه و بهگفتار، در اال  جمله

را تـی بـه مخاطبـان منتقـت شـود  ضـمن       ها ارتباط برارار كنند و پیام داستان بـه را تی با آن

سـرعت،  ركـت، پويـايی و وافلگیركننـدگی در      اينکه اين جمالت كوتاه، در ايجاد  ـس 

يوسـفی در توصـیف نثـر امیرارسـالن     است  كردههای داستانی، نقشی بسزا ايفا میسیر كنش

را ويژگی اصـلی كتـاب    تأمر از زبان گفتار های كوتاه و دایه، بهنامدار بیان مقصود با جمله

اه و در  ـد يـک سـطر يـا     توصیفات معمـوالً كوتـ    (21-41  صص 1410يوسفی، ) داندمی

ها مربوط به میدان جنگ و نبردهای تـن بـه تـن، جنـگ بـا انـوا        كمتر است  بیشتر توصیف

ها مانند نیـزه، عمـود، شمشـیر، گـرز، كمنـد و لشکركشـی و رجزتـوانی و شـجاعت         سالح

و كوفت بر ابة سپرش كه سپر بر سر و سر بر گردن و گـردن بـر سـینه و    »جنگجويان است  

  (01  تاورنامه)   « شت مرك  و مرك  بر زمین  مرد و مرك  نرم شدند و سینه بر پ

 

بسـامد افعـال   هـای منثـور،   در بیشـتر افسـانه   :هاای وفافی  کاربرد فراوان جمله-2-1-3

  ها برشمرد  نمونـه های سبکی آنتوان از ويژگیوشمگیر است و اين موضو  را می وصفی

به هوش آمده و ادری آب به او داده، تـورده   ادری آب به سر و صورت سعد ريخته و او»

در بارگـاه شـاهزاده بـا امـرای     »  (4  )تاورنامـه  «و بعد سعد را برداشته، به سر وشـمه آورده 
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پوش دست بـر كمـر گرفتـه، داتـت     های زرنگار ارارگرفتند  وزيران مرص فرنگ بر كرسی

   (118 نامهآفرين)نوش «بارگاه شدند

 

هـا ازنظـر واژگـانی در    ايـن افسـانه  : تعابیر و افطالحات عاماه  کاربرد واژگان،-2-1-5

دوره و  تی نثر معیار امروز، واژگـان عربـی كمتـری دارنـد و بیشـتر از      مقايسه با نثرهای هم

هـا ديـده   ها و اصطال ات علمی انـدكی در آن كنند  واژههای تاص محلی استفاده میواژه

عـابیر تـاص، امـروزه كـاربردی ندارنـد و بـرای       شود  برتی از اين لغات و تركیبـات و ت می

اين لغـات و   ةهای اصطال ات عیاری مراجعه كرد  نمونها بايد به فرهنگدريافت معانی آن

اتـالن    / ( 12آب تاتتن  ادرار كردن ) اند از تركیبات و تعابیر در اسکندرنامة نقالی عبارت

(  231پکانیده  آراسته )/ ( 241سرزمین )الگه   / (201اشتلم  فرياد )/ ( 411بر اس  پريدن )

دسـتک   / (231 فیظه  يبوسـت )  / (230آرامی ورتیدن و  لقه بستن دود )تنوره زدن  به/ 

سـنبک   / ( 418گـری ) بـازی   یلـه  روباه/ ( 18دوستاای  زندانی ) / (438زدن  دست زدن )

پرستار  / ( 11تندرست ) واق / ( 184تورده  مغبون )كله/ ( 444سرنج  بوق )/ ( 482اايه )

معــروض / ( 100بقمــه  گلــوگیر )/ ( 111هــی زدن )/ ( 11شــیالن  مهمــانی )/ ( 111كنیــز )

   (211عف كنان  تقلید صدای سگ توسط عیار )عف/ ( 281تلعت  لخت )

دتلـی بـه كسـی داشـتن     / ( 183جفنگ گفتن )/ ( 231اسکندر و عیاران   ر  مفت زدن )

رفـت و روب   / (112وتـاب ) امیرارسـالن نامـدار  بـا هـزار آب     ( 11( و پدر درآوردن )11)

شـاهزاده شـیرويه نامـدار  تـرد و      ( 11( و تصـدق سـر تـو )   0شکم سـیر تـوردن )  / ( 144)

  بـه مـا دتـت    فیروزشاه نامـه  ( 288آب توش از گلوی كسی پايین رفتن )/ ( 212تاكشیر )

از  / (11بگـرد تـا بگـرديم )    / (101)آتر زود بگو دلم از وال  بیرون آمـد  / ( 144ندارد )

دل نه هزار دل عاشـه  اهرمان ااتت  يک ( 331( و دستت درست )311صداة سر تو بخورم )

جارو كشیدن تاورنامه  آب ( 2( و گیر افتادن )28بند از بند او جدا شد )/ ( 28كسی شدن )

ببیـنم  / ( 32بیـداد )  ای داد / (31اتـتالط كـردن )  / ( 18و  11، 11، 33، 0اجت معله ) /(23)

( و وه 32مفت به گیرم آمدی )/ ( 31بکش توی دشمن انداتتن )بکش/ ( 03ای؟ )كارهوه

 ( 18جوانی! مادر نزايیده! )
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تعــابیر و اصــطال ات عامیانــة مــورد اســتفاده در ايــن آمــار، نزديکــی زبــان محــاورة امــروز  

مطالعـات مربـوط بـه    کتـه در  دهـد و ايـن ن  زبانان را با زبـان مـردم گذشـته نشـان مـی     فارسی

بـريم؛  شناسی زبان اهمیت دارد  اين اصطال ات را امروز نیز در محـاوره بـه كـار مـی    جامعه

محـت  / ( 231   ـر  مفـت )همـان   / ( 223  یكنی )اسکندرنامه نقالبرای مثال  ببینم وه می

 (313 /2  مهناتدايا به دور دار! )ابومسلم/ ( 43ااه تنديدن )ااه/ ( 41  نگذاشتن )همان

 و يا بازمانده از نثر اديم ،شود كه يا بايد گويشیهای نادر در اين متون ديده میگاه نیزكلمه

بركـردن   ركـت   / ( 210نامه نادر است  بـانون  بـانو )  ها در  مزه؛ برای مثال اين واژهباشد

ی پیکـان  بیلـک  نـوع  / ( 03بیدبرگ  نوعی پیکان شبیه به بـرگ بیـد )  / ( 242دادن، راندن )

    ( و 141، 31پركاله  پاره و  صـه )  / (243پالنگ  كفش ) / (212پالنگ  پلنگ ) / (213)

تفک  گلولة سنگ كـه بـا آب   / ( 211اراری و اضطراب )تابام  بی / (123پیشوا  پیش ) /

بخشــی  جــان / (121ای از تفــو )تهــو  لهجــه/ ( 31تــونگر  تــوانگر ) / (110دهــان اندازنــد )

/ ( 131وپــا  وــ  )/ ( 211جانــدار  مــأمور و نگهبــان )/ ( 183از تــون كســی )درگذشــتن 

/ ( 428داتول  دام صـیاد ) / ( 138 ويلی  ممال  والی )/ ( 283وقمه  وقماق و وخماق )

تـاب، پختـه و   تاو  سنگسنگ/ ( 488ستاهش  ستهش، ستیزه ) / (284زنخ زدن  ال  زدن )

شـارم    / (248سـیرم  تسـمه )  / ( 124رسـیدن ) سـهمیدن  ت / ( 423شده روی سنگ )برشته

كُـروه  وا ـد   / ( 03دسـت ) كتـک  وـوب  / ( 133( شپیلیدن  فشـردن ) 213)/ سار، سارم 

( و 13گـری و توطئـه )  متحركی   یلـه / ( 11كمنگر  كمانگر )/( 10مسافت، ملث فرسنگ )

 ( 418نبسه  نواده و نبیره )

 

مندی از كنايـات، كـم و   عامیانه از نظر بهرههای داستان: کاربرد فراوان کنایات -2-1-6

هـای پنهـانی   دهـد كـه همـواره كنايـات در اليـه     بیش ونی و اابت اعتنايند و اين امر نشان می

جامعه، كاربرد و مقبولیت فراوان داشته و بار معنايی ادبی و پیچیدة بسیاری از مفاهیم تلـخ و  

دستة كنايـات   سهتوان به را می ناياتكشیده است  اين كشیرين زندگی آنان را بر دوش می

بندی كرد  كنايات ساده و تقسیمو كنايات تغییرمعنا داده كاربرد كنايات پیچیده و كم ،آشنا



 96 34شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

ها بسیار بیشتر از كنايات وري  است، هم در تداول عامـه و هـم در متـون    آشنا كه تعداد آن

انـد از  از دهـن   هـا عبـارت  از آن ها ساده است  برتینظم و نثر فراوان تکرار شده و فهم آن

/ ( 401  نامـه با دل بريان  شدت نـارا تی ) مـزه   / (41  جمشیدكسی بوی شیر آمدن )ملک

نامـه  بـه دسـت و پـای فـرو مـردن )داراب     / ( 11  نامه منثوربندبند كسی را صداكردن )رستم

نامـه  ت )دارابسـرع بـه   تا مروی را آب توردن / (1/01  نامه بیغمیداراب ؛3/1  طرسوسی

جـاهلی   / ( 138  تاريک بازار شدن )اسکندرنامه منثـور / ( 431  فیروزشاه نامه ؛1/20  بیغمی

جگـر  / ( 11  جايی را وون مسجد نمودن  تالی كـردن )تاورنامـه  / ( 01  جوانی )تاورنامه

ها امروزه ( و كنايات پیچیده و وري  كه برتی از آن30  جمشیدكسی آب گرديدن )ملک

ها بايد بـه فرهنـگ كنايـات مراجعـه     ندرت كاربرد دارند و برای يافتن معنای برتی از آنبه

از هـوا  / ( 183  دماغ شدن  نارا ت و نومید شدن )تاورنامـه اند از  از كسی بیكرد، عبارت

انگشت در بینی كـردن   / (214  گرفتن )از تدا تواستن( مشتاق ویزی بودن )فیروزشاه نامه

 /4 ،نامـه آاا برمخیز تـوردن )ابومسـلم  / ( 38 /2  نامهای كسی بردن )ابومسلمو تبر آن را بر

بـر نعـت بلغـار نشـاندن  بـرای      / ( 3  پرسـتی )تاورنامـه  بت بـه گـردن انـداتتن  بـت    / ( 401

بگیر را بر كسی بستن  تعقی  / ( 08  گیر شدن )بوستان تیالبغت/ ( 33  سربريدن )تاورنامه

به ویزی دلبـاز شـدن     / (134 /1  نامهه االغ گرفتن كسی )ابومسلمب/ ( 11  كردن )تاورنامه

پاشـنة پـاپوش را در جـايی تکانیـدن  وارد شـدن      / ( 18 شیفته شدن، دل سوزاندن )تاورنامه

پیاله / ( 181  نامهپک در گلو كردن  از تنده جلوگیری كردن ) مزه/ ( 14، 00  )تاورنامه

تسمه از پشت كسی كشـیدن  / ( 3  ر  كردن )تاورنامهرا راه به راه كسی كردن  دادن، تعا

تصـدق وزغ نـر و مـاده شـدن  كشـته شـدن دشـمن  تحقیـر           / (241، 281  ) سـین كـرد  

ویـزی را  والـة كسـی     / (11  تصدي  كشتن  رف  دردسر )بوستان تیـال / ( 181  )تاورنامه

( 1  تداوند )تاورنامهاعتقاد به   تدا به گردن داشتن/ ( 13  كردن  پرتاب كردن )تاورنامه

در ويـت ویـزی بـودن  فرصـت كـاری را      / ( 4/11  عیاردر باای كردن  رها كردن )سمک/ 

دمـادم  / ( 14  دستمال در گردن انداتتن  تدمتگزاری )اهرمان ااتت/ ( 13  نامهيافتن ) مزه

 ةامـ نرسـتم  ؛21  شـاهزاده هرمـز   ؛1/121  عیـار نفس افتـادن )سـمک  به نفس  بر كسی افتادن
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نامـة   كاوذ گرفتن  / ( 342 /2  نامهگونه زدن  رد گم كردن )ابومسلمفعت باری/ ( 14  منثور

كسـی را  / ( 418 :عیـار كسی را به د  زدن )سمک/ ( 24   کم يا اجازه گرفتن )تاورنامه

گرد پاپوش را در / ( 231  عیاردر آب، طلبکار بودن  با جديت به دنبال كسی بودن )سمک

( 1/104  عیـار زاده  گمنام )سـمک مجهول / (14  اندن  وارد جايی شدن )تاورنامهجايی تک

مطلـ  داشـتن  كـار يـا     /  (31  اابت تحمت نبودن )تاورنامـه  ،مصر  نداشتن )بیجا بودن(/ 

   (2/3  عیارمکابر درآمدن  ستیزه كردن )سمک/ ( 11  دستور داشتن )تاورنامه

فته هستند  برتی از اين كنايات نیز امروزه معنـای ديگـری   های تغییر معنا ياگروه سوم كنايه

هـا را در  توان معنـای درسـت آن  ها، نمیاند و با در نظر گرفتن مفهوم امروزين آنپیدا كرده

هـا را تشـخیص داد    توان معنای دایـه آن های تود متن میمتن اصلی دريافت و تنها با ارينه

تودداری كـردن  جلـوگیری   / ( 10دن  ترسیدن )برای نمونه در تاورنامه  دل كسی آب ش

شمشـیر توابانیـدن     / (34دلباز كسی شدن  شیفته شدن ) / (38از  ملة دشمن،  فظ جان )

   (41شمشیر كشیدن )

 

هـای شـیرين و   المثـت گیری از ضرببهره: هاالمثلگیری فراوان از ضرببهره -2-1-7

هاست  اين امثال يا از زبان راوی يا از زبان نهای اين داستاآموزندة فارسی، از ديگر ويژگی

 شـود  بـه  های مثبت و منفی داستان بازگو و متناس  با  ال و هوای اصّه مطرح میشخصیت

تـر شـدن آن بـه    باعـث تلطیـف فرـای داسـتان و نزديـک      ،هـا المثـت كارگیری ايـن ضـرب  

ظـوم و منثـور، هـم    گفتگوهای روزمره است  نکتة اابت توجه اين است كـه در ايـن امثـال من   

شود؛ هم امثالی عامیانه، سست و گـاه طنزآمیـز كـه والبـاً     هايی فخیم و استوار ديده مینمونه

يـن  ا از نـه  وبیش در بین مردم و همچنین در متون ادبی، رواج دارند  بـرای نمو اكنون نیز كم

د پشیمانی؟ ورا عاات كند كاری كه بازآر/ ( 28  نمد، ما را كالهی است )اسکندر و عیاران

دسـت بـاالی دسـت    / ( 131  سوزانند )همانتر را با هم نمی ووب تشک و/ ( 408  )همان

شـود؛  هـای انـدكی ديـده مـی    المثـت ، ضـرب جنیدنامـه در كتـاب   ( 241  بسیار است )همـان 

 (  ديوار موش دارد و مـوش گـوش دارد )بـدي    331جز شیربچه )ازجمله  از شیر وه زايد به
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تواهـد؟ دو وشـم بینـا    كور وه مـی / ( 3  جمشیدسربريده صدا ندارد )ملک(  143  الجمال

كمتر شنیده شـده  تیـزی درفـش بـر سـر درفـش اسـت        امثال و گاه  (34  )امیرارسالن نامدار

بـا تأمـت در ايـن      (281  آتش از جای تود بیشتر نسوزاند )شیرويه نامـدار / ( 11  )تاورنامه

ن ارن، هنوز ايـن امثـال بـر زبـان مـردم جـاری اسـت         يابیم پس از گذشت ونديامثال درمی

ها يکی از مناب  مطالعاتی بکر اسـت كـه مـا را بـا اهـن و      گنجینة امثال موجود در اين افسانه

 سازد   آشنا می ماننیاكان ةزبان و انديش

 

 هـای های عیاری، گـزاره يکی از عناصر زبانی و ساتتاری اصّه :های قالبیگزاره-2-1-8

ای هـای تکرارشـونده  هـا، عبـارت  مقصود از اين گـزاره   (343  1401)مارزلف،  االبی است

رسانند و اولـ  ابـزاری سـاتتاری بـرای تمـايز زمـان و فرـا        هستند كه معنايی تاص را می

های فرهنگی در آواز و پايـان و میانـة   ها، باورها و ديدگاهها  اوی انديشههستند  اين گزاره

زبـانی و ادبـی دارنـد و بـه نـو  زبـان در بیـان و توضـیحات اّصـه           داستان هستند كه يا جنبة

هـای تکـرار شـونده يـا  ـاالت و      مايـه يا جنبة كنشی دارند كه شامت برتی بن ؛گردندبازمی

هـای اـالبی، آوـازی، میـانی و پايـانی      شـوند  گـزاره  هـا مـی  ای اهرمانان در اصّهرفتار كلیشه

 هستند 

هايی كوتاه برای گشـايش  جمله ،های آوازين داستانارههای آوازين  گزگزاره -2-1-0-1

گفتـار روايـت   اما روايان اتبار و نااالن آمار و طوطیـان شکرشـکن شـیرين   »اصّه است؛ مثت 

هـا،  کـم   دار هستند  اين آوازينههای آوازين معموالً آهنگین و اافیهگزاره « اند كه   كرده

هـای اـديم و جديـد نیـز در همـین آوـاز داشـتن        مقدمة اصّه را دارند  تفاوت اساسـی اصّـه  

ها يا بـه زمـان يـا    شود  در اين گزارهباره شرو  نمیمقدمه و يکهای اديم است كه بیاصّه

دور يـا مـبهم   نامشـخص،  هـا،  ه بنـابر همـین گـزاره   شود  زمان اصاهرمانان اشاره می مکان يا

 است 

شده است يا راوی تـود نويسـنده و   هايی كه نام راوی در آن مشخصگزاره -2-1-0-1-1

  كنـد )در جمالتـی سـاده يـا ادبـی(     سراينده است و يا از راوی ديگری با اكر نـام، يـاد مـی   
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( 313 /4  نامـه موسی طرطوسی گويـد )ابومسـلم   بنعلی بننمونه  اما تداوند  ديث،  سین

طوسـی ونـین   بـن  سـین موسـی طر   ی اتبار و ناات آمار و مهنـدس روزگـار ابـراهیم   واما را

 سـین طرطوسـی    بـن ی اتبار، ابوطاهربن علیو( اما را318 /3  نامهكند )ابومسلمروايت می

( اما صا   تاريخ جلد اول، موالنا منووهر ناات 111 /1  نامهكند )ابومسلمونین روايت می

وهر ( اما صا   تاريخ جلد دوّم، موالنا منو41 /4  فرمايد كه )اسکندرنامه منثوراست و می

 ( 121 /4   کیم ناات است كه )اسکندرنامه منثور

ها تنها از راوی بدون اكر نام و با عباراتی ساده و بدون هايی كه در آنگزاره-2-1-0-1-2

شود  در اين موارد، راوی بـا صـفاتی وـون دانـا، كـاردان، فیلسـو ،       های ادبی ياد میآرايه

كند/ روايت كـرده/  می شود  اما راوی  ونین  گويد/ نقتبد، مهندس و دهقان معرفی میمو

نامـه، ج  ( اما راوی ونین روايت كرد )ابومسلم42  كند ) سین كردمی روايت كند/ روايت

اوی ( امـا ر 122 /2  نامـه كند )ابومسـلم ونین روايت می نامهابومسلم ( اما راوی داستان41ِ  2

، 12 /1  انـد )اسـکندرنامه منثـور   ( اما راويـان اتبـار روايـت كـرده    113  الجمالگويد )بدي 

113)   

هـای  ها از راوی همراه با عباراتی زيبا و شاعرانه و آرايههايی كه در آنگزاره-2-1-0-1-4

از  شود  اما راوی اين روايت تاطرتواه و ناات اين  کايـت تـالی  ويژه سج  ياد میادبی به

ــور    ــکندرنامه منث ــرده )اس ــر ك ــین اك ــتباه ون ــه    / (320 /2  اش ــیم ك ــ  گفت ــا از آن جان ام

اما راوی اين روايت رنگین و ناات اين  کايت شـیرين ونـین   / ( 331 /2  )اسکندرنامه منثور

راوی ايـن  کايـت دلگشـا ونـین روايـت      / ( 484 /2  كنـد )اسـکندرنامه منثـور   روايت مـی 

افزا و ايـن  کايـت دلگشـا    اما راوی اين روايت روح/ ( 411 /2  وركند )اسکندرنامه منثمی

اما راوی اين كهن تاريخ وـراا و نااـت ايـن    / ( 331 /2  )اسکندرنامه منثور ونین روايت كرده

امـا ابـت از ايـن    / ( 311 /2  اند كه )اسـکندرنامه منثـور   کايت دلگشا ونین به سکاه رسانیده

اما راويان اتبار و نااالن آمار و مهندسان  ـديث   / (328 /2  مذكور شد )اسکندرنامه منثور

امـا   / (24 /4  انـد )اسـکندرنامه منثـور   وینان تـرمن سـخن ونـین اكـر كـرده     كهن و توشه

   (12 /4  اند كه )اسکندرنامه منثورراويان اين  کايت رنگین اكر نموده
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و تنهـا بـه ايـن نکتـه اكتفـا      شـود  ها يادی از راوی نمـی هايی كه در آنگزاره -2-1-0-1-3

 ( 418  نامهاند كه  به روايت آمده است كه ) مزهشود كه روايت كردهمی

هـای اصّـه   هايی هستند كه پـالن های میانی عبارتهای االبی میانی  گزارهگزاره -2-1-0-2

ث تغییر ها باعاين عبارت«  اما وند كلمه بشنو از   »هايی مثت  كنند؛ عبارترا از هم جدا می

نامیـد؛ زيـرا باعـث نـوعی     « تعلیقـی »هـا را بايـد   شوند  اين گزارهفرا، زمان و مکان اصّه می

ای ديگـر، صـحنة   دهد پیش از شرو  صـحنه نقال ايرانی ترجی  می»شوند  انتظار و تعلیه می

 )مـارزلف، « اليه كار كنـد های موازی و اليههآيد كه با صحنندرت پیش میابلی را ببندد  به

1401  331)  

 حکایة  الشـأن و  هايی با اكر نام راوی  اما بعد، ای طال  اصـة عجیـ   گزاره-2-1-0-2-1

عبـد  الکاتـ     بـن البیان، مصنف اين كالم و مؤلـف ايـن معـانی، فرامـرزبن تـداداد     وري 

  عیـار ا  الباری در لسـان فارسـی ونـین بیـان كـرده اسـت     )سـمک       االرجانی علیه ر مت

ــه      / ( 4/231 ــت ك ــداداد آورده اس ــرز ت ــت فرام ــتاد كام ــوار، اس ــار، مصــنف اط راوی اتب

 ( 4/213  عیار)سمک

هايی كه توجه تواننده را بـا جمالتـی سـاده، بـه سـوية ديگـر داسـتان        گزاره -2-1-0-2-2

از آن  / (113 /1  ای از     بشـنو )اسـکندرنامه منثـور   كنند )از آن جان  وند كلمـه جل  می

( از ايـن  4/131  عیاراصة پر وصه به داستان فرخ روز باز آمد كه )سمکجان  سخن گوی 

( از اين جانـ  ونـین گويـد تداونـد     4/210  عیارجان  به داستان     باز گرديم كه )سمک

  (3/12  عیار ديث كه )سمک

هايی كه توجه تواننده را با عباراتی زيبا، آهنگین و شاعرانه، بـه سـوية   گزاره-2-1-0-2-4

كنند  از اين جان  راوی اصة عجیبه و  اكی  کايت وريبه روايـت  ر داستان جل  میديگ

افــروز رســید كــه     از ايــن جانــ  اصــة پــر وصــة عــالم/ ( 4/214  عیــاركنــد كــه )ســمک

  (4/231  عیار)سمک

هايی كه داستان را در بخشـی متواـف و توجـه مخاطـ  را بـه بخشـی       گزاره -2-1-0-2-3

او را به     بدار و وند كلمه  / (1410    او را بدين  الت بگذار )تاوركندديگر معطو  می
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دار و اين زمان تو اصّـة     را  او را در راه نگه / (111 /1  از     گوش كن )اسکندرنامه منثور

ايشان را به رفـتن  / ( 1/131  عیارايشان در گفتار )سمک / (213 /2  نامهگوش كن )ابومسلم

  (133 /1  ای از    بشنو )اسکندرنامه منثورمهبگذار و وند كل

 / (1/303  عیـار القصـه )سـمک  هايی با واژگان پیوندی القصـه، يـا فـی   گزاره -2-1-0-2-1

  (11 /1  اسکندرنامه منثور ؛143 /1  نامهالقصه )ابومسلم

هايی كه راوی برای ادامة روايت، از مخاطبان تود، طل  هدية مـادی  گزاره -2-1-0-2-1

كند  اگر تواهید كه بدانید كه ا وال ايشـان بـه وـه رسـید، هريکـی يـک بـار        يا معنوی می

الحمد از بهر جم  كنندة كتاب و نويسنده بخوانید تا تدای تعـالی بـر ايشـان ر مـت كنـد       

روز تواست كه بنگـرد تـا او كیسـت كـه     فرخ/ ( 1/11  عیارآمرزيده باد كه بخواند )سمک

تواهـد تـا بگويـد ايـن شـخص      كنندة كتاب،  لـوا مـی  هزاده، جم شا افروز گفت  ایعالم

مـا   روز گفـت )دوسـتان  ما را راه نمايد كه وگونه از میان اوم بیرون رويم و فـرخ  كیست و

   عیـار )سـمک  نمـای را ديـد  گفـت( بازنگريـد، گیتـی   بسیارند كه  لوا به شکر بدهند  ايـن ب 

افروز در آن  الت به وـه رسـید و وگونـه    مهر كه تواهد تا بداند كه ا وال عال/   (3/180

انـد  نجات يافت، پنجاه دينار زر بدهد و يکی توانايی نـدارد، بـدين جمـ  كـه  اضـر آمـده      

بدهند تا من بگويم كه سمک با محنت بماند يا رستگار شد  اگر زر نداريد، هريکی صحنی 

گر ازآنچـه گفـتم هـی     توريد، بفرستید تا من نیز بخورم و ا لوای به شکر ازآنچه تود می

كنندة اين كتاب بخوانید و از تدای تعـالی او را  نیست، هريکی يک بار الحمد از برای جم 

  (1/181  عیارآمرزش تواهید )سمک

ها اول ، پايان توشـی دارنـد و تمـامی    های پايانی اصّههای پايانی  گزارهگزاره-2-1-0-4

و اين داسـتان  »كنند  ای شنونده و تواننده میآرزوی توشی بر ،ها همسو با پايان داستانآن

   (111  )امیرارسالن نامدار «شیرين از ايشان به يادگار باای ماند

رسـد   معموالً كتاب با دعا و يا اكر راوی يا نويسنده و تاريخ اتمام داستان، به پايـان مـی  

الی او را كننـدة ايـن كتـاب بخوانیـد و از تـدای تعـ      هريکی يک بـار الحمـد از بـرای جمـ     

باای داسـتان را در جلـد دوم و    ،تا ان شاء ا  تعالی/ ( 1/181  عیار)سمک  آمرزش تواهید
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الکتـاب بعـون    ةالعـالمین    تتمـ  آشکار شدن نقابدارها را بیـان تـواهیم نمـود، آمـین يـا رب     

مســتدعل از تواننــدگان كــه / ( 284 /2  )اســکندرنامه منثــور  الملــک الوهــاب، تمــام شــد

بـانل و كاتـ  را شـاد نماينـد  كتبـه مرترـل        ،ش را به نظرِ عفو درنگرند و بـه دعـايل  عیوبات

  (1403  نامه)تاور     الحسینل البروانل

 

 ها، تهدیدها و نفرینها، سوگندهادشنام فراوان کاربرد -2-1-9

بـه كـار بـردن كلمـات      ،كووه و بـازار فرای در نثر داستانی همانند ها: دشنام -2-1-9-1

هـای عیـاری در ونـین محـافلی و بـرای      اسـت  داسـتان  و ناسـزاها رواج تمـام داشـته    ركیک

گونـه تعـابیر در   است  پس بسامد باالی ايـن شدهسرگرمی و نشاط عامه توانده يا روايت می

شـوند؛ مثـت   های عامیانة اين دوره، شگفت نیست  برتی ناسزاها بسیار تکرار میتمام داستان

كه ا تماالً بر تزلزل بنیادهای اتالای و تـانوادگی داللـت توانـد    « اده رامز»و « تطامادربه»

دهندة بخشی از پوشش عیاران است، امـا  كه نشان« باريکپاوه»آمیز داشت و تطاب توهین

جـا دشـنام نیسـت و    ، همـه «زاده ـرام »اسـت  البتـه عنـوان    رفتهبرای طعن و تحقیر به كار می

رود كـه نـوعی تشـويه و اعجـاب     طل  به كار میفرصتگر و گاهی به معنای زيرم،  یله

شود  برتی نیز به مشاوت و طبقات فرودست جامعه اشاره دارد پنهانی نیز در آن ا ساس می

كه در آن روزگار فراوان بوده و در میان شاعران و اهت ادب نیز از اين طبقات فراوان ديـده  

هـا را نیـز در   وا بیگانگـان و تـارجی  شده است  بازتاب مسائت و مشکالت ااتصادی و نفمی

ها با هم متفـاوت  توان رصد كرد  البته میزان رعايت عفت كالم در داستانها میبرتی دشنام

هـايی  است و برتی نويسندگان يا راويان، ادب و اعتـدال را رعايـت كـرده و برتـی دشـنام     

 اند ه كار بردهها يا از زبان تود در برابر دشمنان بركیک و زننده از زبان شخصیت

های داستانی يا راوی، نويسـنده و يـا سـرايندة    ها يا ناسزاهايی كه بر زبان شخصیتدشنام

هـايی بـا يکـديگر دارنـد  در برتـی از      شود، ازنظر شدت و نو ، تفاوتها جاری میداستان

های گاه ركیک و تال  عر  گونه موارد، عفت كالم رعايت نشده و دشناممتون، در اين

شناسـی، نشـان از افـول ادب و    شـود و از منظـر جامعـه   سادگی و وفور ردوبدل میادب، بهو 
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ها وندان ركیک و آزاردهنـده  هايی وون صفويه دارد  در برتی نیز دشنامفرهنگ در دوره

 بندی كرد توان بدينگونه تقسیمها و الفاظ را مینیست  اين جمله

دارنـد  ا مـه    عقلـی طـر  مقابـت تأكیـد    هايی كـه بـر  مااـت و كـم    دشنام -2-1-3-1-1

  (1/181  عیاردانش )سمکبی/ ( 133  شیرويه نامدار ؛ 1/331 نامه طرسوسی)داراب

جلـ   زن/  (411 ستیزانه  از زن كمتـر ازل و ابـد ) سـین كـرد    های زندشنام  -2-1-3-1-2

  (143 /2  مهنازنک شالفه )ابومسلم / (111  طبیعتان ) سین كردزن/ ( 11  )تاورنامه

ها فراوان است  بـدفعت  هايی با صبغة جنسی و ناموسی  بسامد اين دشنامدشنام  -2-1-3-1-4

 ـرام نادرسـت   / ( 1/134  نامـه طرسوسـی  پـدر )داراب بی/ ( 3/233  عیارزاده )سمک رام

   عیـار گـر اسـت )سـمک   زاده )بیشتر بـه معنـای زيـرم و  یلـه     رام/ ( 180  جمشید)ملک

  نامـه طرسوسـی  داراب ؛4  تاورنامـه  ؛بیشـتر صـفحات  در زاده ) سین كرد،  رام/  (3/484

ــارزادة بــدفعت )ســمک ــرام/ ( 21  شــاهزاده هرمــز ؛133  شــیرويه نامــدار ؛1/30،188   عی

التبان/  / (131  گیسو بريده ) سین كرد/ ( 3/138  عیاراصت )سمک رامزادة بی/ ( 3/211

تطـا ) سـین   مادربـه / ( 388 /1  نامـه ابومسلم ؛414   سین كرد ؛1/11  عیارولطبان )سمک

   (1/34  نامه طرسوسیمخنث )داراب/ ( 18  مادراحبه )تاورنامه/ ( 13  كرد

كنـد  در  تر از  یوان المداد میهايی كه طر  مقابت را  یوان يا پستدشنام  -2-1-3-1-3

دهـد كـه از ديربـاز نگـاه     و نشان می شودبیش از همة  یوانات ديده می« سگ»ها اين دشنام

ترطبیعـت )شـیرويه   / ( 10  است  پیرسگ )شاهزاده هرمـز ايرانیان به اين  یوان وگونه بوده

سـگ  / ( 1/103  نامه طرسوسـی سگ بدكردار )داراب / (432 /2  نامهابومسلم ؛224  نامدار

 /2  نامـه )ابومسـلم  كفتار تر/ ( 181  جمشیدنفس )ملکسگ/ ( 23  بغت گنديده )تاورنامه

423)   

هـا، مبـارزة   هايی كه مبنای دينی و اعتقادی دارند  معموالً در اين داستاندشنام -2-1-3-1-1

هـا بايـد   ها و دشنامگیریلشکر اسالم و سپاه كفر جريان دارد و طبیعی است كه برتی ترده

جاهـت زنـديه   /  (214 /1  نامـه مبنايی دينی و مـذهبی داشـته باشـند  اهـت بـدعت )ابومسـلم      

   (183 /2  نامه)ابومسلم



 193 34شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

هايی كه به بخت و اابال اشاره دارند و تقديرگرايانه، دشـمن يـا رایـ     دشنام  -2-1-3-1-1

را محروم از بخـت و اابـال نیـک و شايسـته و بـه نـوعی محـروم از لطـف تداونـد المـداد           

   (4/413  عیاربدبخت )سمک /  (1318  كنند  بدبخت تیره روزگار )تسروديوزادمی

دهنـد   هايی كه صفات اتالای ناپسندی را به طـر  مقابـت نسـبت مـی    دشنام  -2-1-3-1-1

  جمشـید بـام )ملـک  بـی / ( 24  جمشـید ادب )ملکبی/ ( 301 /1  نامهبخیت لعین )ابومسلم

31)   

بخـت و  رويـی و بدانـدامی دشـمن يـا رایـ   دژم     هايی مبنی بـر زشـت  دشنام  -2-1-3-1-0

) سـین     دارای شش اسـتخوان پهلـو؛ كنايـه از نـادان    راهبُو و بدسرشت  سیاه شش وَرسگ

   (211  كرد

عـرب  / ( 333 /1  نامـه توار )ابومسـلم های اومیتی و ملیتی  عرب موشدشنام  -2-1-3-1-3

  (41  نان جو تور )تاورنامه

ای نبـرد يکـديگر   هرایبان و هماوردان معموالً در صحنه :هاتهدیدها و نفرین -2-1-9-2

ها، امروزه نیـز  توانند  برتی از اين تهديدات و نفرينكنند و برای هم رجز میرا تهديد می

كـنم، مـادرت را در عزايـت    ات مـی در تداول عامة مردم رواج دارند؛ نمونه  پوست از كلـه 

 كنم   ات میایمهنشانم، ایمهنشانم، مادرت را به عزايت میمی

های داستان يا گاه از زبان نويسنده يا شاعر يـا راوی،  بین شخصیت سوگندها: -2-1-9-4

 بندی كرد ها را ونین دستهتوان آنشود كه میسوگندهايی بیان می

هـای آسـمانی،   ، كتـاب سوگندهای دينی و آيینی )نام تـدا، پیـامبران، اديـان    -2-1-3-4-1

 تـاطر  بـرای /   (08  مه منثـور های دينی و معتقدان راستین  ابراهیم ) ( )اسـکندرنا شخصیت

و اولـ  صـفحات(    4  جالل تدا )امیرارسالن نامدار/ ( 481  ) سین كرد عثمان آل اوجاق

جَـدت   / (31   ـه ديـنم )اهرمـان ااتـت    / ( 311   ه پروردگار عالم )اسـکندرنامه منثـور  / 

   (482  وهار يار  تلفای راشدين  ) سین كرد/ ( 232، 232، 231، 404  ) سین كرد

  (421  سوگند به مظاهر زيبای طبیعت  آتش گويا )فیروزشاه نامه -2-1-3-4-2 
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سوگند به شأن و منزلت و ادرت پادشاهان يا  اكمان و بزرگان )يا اسـباب   -2-1-3-4-4 

 / (311  اسـکندرنامه منثـور   ؛111  و لوازم  کومت آنان(  تاج و تخت شاه )فیروزشـاه نامـه  

 /1  نامهجان تلیفة روی زمین )ابومسلم / (310  کندرنامه منثورتاج و تخت من و داراب )اس

سـر شـاه   / ( 411  سر تان كالن ) سین كـرد / ( 41  سر اسکندر )اسکندرنامه منثور/ ( 123

ملکــه  / (241  ســر ابلــة عــالم ) ســین كــرد/ ( 283   ســین كــرد ؛13، 10  )بوســتان تیــال

  (10  )بوستان تیال

( 431   سین كـرد ؛ 13  عزيزان  تو بمیری )اسکندرنامه منثور سوگند به جان -2-1-3-4-3

   (13  جان مادرم )اسکندرنامه منثور/ 

ها يـا اعتقـادات تـويش  ابلـیس )امیرارسـالن      سوگند كافران به بزرگان، بت -2-1-3-4-1

  تیتی میتی )اسکندرنامه منثـور / ( 38  بت بزرگ )تاورنامه/ ( 131، 111، 410، 411  نامدار

   (334   ه ایس و ناایس )اسکندرنامه منثور/ ( 31

امـروزه نیـز كـاربرد     هـا برتی از اين دعاهـا و تحسـین   دعا، تصدق و تحسین: -2-1-9-3

ات آبادان، دسـتت را بنـازم،   آباد، تانهدارند؛ ازجمله  روی تو سفید باد، تصدق سرت، تانه

و  برتی ديگر از اين دعاهـا و  دست مريزاد، گرد كاكلت گردم، ناز سرت گردم و ناز سر ت

اند، همچون  دسـت مـادرت مريـزاد، ايـن مـزد كفـش شـما، بهـای         ها از رواج افتادهتحسین

 كفش شما 

 

اين جابجايی به تبعیت از گفتار همواره در ايـن آمـار    : جایی ارکان جملهجابه -2-1-19

در تـود بـرد   شود؛ برای نمونـه  وـون ايـن فـت  وسـام، عمـر معـدی شـنید،  سـد          ديده می

نظیر ولیکن ديدند شهری بی/ ( 144  نامه( میان ايشان تود را انداتت ) مزه30 ،نامه) مزه

رسـتم را كشـید از مركـ  بـه زيـر      / ( 114 نامـه شده اسـت ) مـزه  از سب  آن پلنگ تراب

 ملـه آورد  / ( 111  رسد ملک بهمن )فیروزشاه نامـه شک میفردا بی/ ( 01 )فیروزشاه نامه

  (31  پادشاه التفات كرد تمامی را )اهرمان ااتت/ ( 1  انند شیر گرسنه )اهرمان ااتتم
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وجه وصفی )يا فعت وصفی( وجهی از وجوه : کار بردن فراوان فعل وففیبه -2-1-11

وهارگانة فعت است كه زمان و شخص ندارد و زمان و شخص آن با زمان و شخص فعت يـا  

ين وجه از فعت، از آن جهـت كـه ماننـد صـفت مفعـولیِ      شود  اافعال پس از آن مشخص می

است  ونین كاربردی در متون نقالی كاربرد ساتته شده از فعت است، وجه وصفی نام گرفته

آهـويی  جمشید مرغ زده، آتش افروتتند، كباب كردند  بـره فراوان دارد؛ برای نمونه  ملک

يا او را گرفتـه، بـه در    (1311  ادتسرو ديوز) شکار كرده، برگرديد تا آنکه داتت اصر شد 

وخماق را به هـم تراشـیده، سـر فنـدم مـوی را روشـن كـرده، داتـت زنـدان شـد           /   برد

مسجد برهم تـورده، صـحابه متفـرق گرديدنـد  ارجـد از پـیش عمـر        / ( 12، 41  )تاورنامه

 ( 182  نامهمعدی بیرون آمده و در اس  سوار شد ) مزه

 

تر همچون سمک عیـار  در گروهی از متون اديمی: برد عنافر سبکی کهنکار-2-1-12

همـراه بـا    ،نثر سمک عیار نیز از نـو  نثرهـای سـادة عصـر اسـت     »اين كاربردها بیشتر است  

يی كـه تـاص زبـان    هـا های زبانی اعم از صرفی يـا نحـوی و بعرـی ويژگـی    بعری كهنگی

 تر اين آمار ونین است ويژگی اديم وند  (103  1403)والمرضايی، « داستان تواند بود

بهرام را مان  شد / ( 148  نامهی فک اضافه  بسی مرد را تیا از دست تواهد افتاد ) مزه«را»

 ( 12  ها بشکستیم )فیروزشاه نامهمرك  او را دست / (123  نامه) مزه

 ( 111    آتر نه دزد است )فیروزشاه نامهكاربرد تاص فعت نفی  فیروزشاه نامه

ناگاه بر / ( 312  افعال تاص و مرك  اديم  مدتی بود كه تواب نکرده بود )فیروزشاه نامه

(  مرا وند روز ديگر فرصت ده تا سـالک ديگـر راسـت    118 من تاتتی كرد )فیروزشاه نامه

 / (113  نامـه عج  باليی گیر آمد ) مزه / (11  تواب نکردم )اهرمان ااتت/  (183كنانم )

 / (32  مفت به گیرم آمدی  گیـر افتـادن )تاورنامـه    / (10   شکستن )تاورنامهآستین را باال

های جبین گوشت شکار را به انوا  طعامماه / (30  بنشین تا با هم نمکی كنیم )فیروزشاه نامه

   (1380  تسرو ديوزاد) رنگارنگ سرانجام داده
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نـین متـونی بـه دلیـت     و: وجود اشکاالت زبانی و کاربردهای نادرست زبانی -2-1-14

رواج میان نقاالن و مردم، از زبان و كاربردهای نادرسـت زبـان مـردم تـأمیر پذيرفتـه اسـت        

 برای نمونه 

 ( 181  نامهالجم   اااربان،  ُجّابان ) مزهاستفاده از جم 

 ( 1311  آوردن دو كلمه پرسشی در كنار يکديگر  آيا نصی  وه باشد؟ )تسروديوزاد

گفتنـد كـه تیـر گذشـت     مـی /  (10  نامـه  مـزه )ه  دعا جان امیـر گفـت    ذ   ر  اضاف

   (344  )فیروزشاه نامه

راس / ( 113  نامـه جای دامادی ) مـزه دامادگی به  كاربرد نادرست برتی تعابیر و كلمات 

گاه  گاهی در عمـر تـويش   جای هی گاهی به / (111  نامهجای راست كنند ) مزهكنند به

   باش  منتظر بـاش )فیروزشـاه نامـه   انتظار من می/ ( 141  د )امیرارسالن نامدارونین نديده بو

183)   

  (12  اسکندر و عیاران) ن جم  تال  ااعده  رُتوت جم  رتتآورد 

ای مـرا گرفتـه )اسـکندر و    صـورت اشـتباه  هنـر كـرده     ذ  شناسة ماضی نقلی به ارينه بـه 

  (133  عیاران

جـای  ـر  شـرط  اگـر راسـت گفتـی، جـان بـه در بـردی واال          ا بهبه كار بردن ادات استثن

  (101  كنم )اسکندر و عیارانسوراتت میگويی، مثت كفگیر سوراخدروغ

  كاربرد نادرست كلمات  آنچه )هرادر( اساسی )اماث، وسايت( كه در بارگاه بود، برداشـت 

بـه  والـة جـايی    / ( 38 امـه )تاورن  بلند شد  ا سنت  آواز ا سن ا سن/ ( 181  )تاورنامه

 ( 11و  2  رسیدن   والی )تاورنامه

 / (13  )تاورنامه  گرفتند و زمین زدیافعال ازنظر زمان و شخص  كشتی می نداشتن تناس 

 ( 11  )تاورنامه  القش زنده است و دوست پدر تو بود

 

يــان يــا راودر بســیاری از مـوارد،  : در میانااة نثاار عامیاناه  مااتنادبای شاادن   -2-1-13

نويسندگان متون داستانی عامیانه، برای نشان دادن شور و وووای صـحنة نبـرد، يـا توصـیف     
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معشوق و ماجراهای عاشقانه يا توصیف طبیعت، از نثر پر  ـرارت و پويـای مسـج  و ادبـی     

هــای عــادی و هــای مهــم،  ماســی يــا ونــايی را از بخــش كننــد تــا آن بخــشاســتفاده مــی

ها، همان صور تیـال معمـول   د  معموالً صور تیال اين بخشنكن متمايزگونة كتاب گزارش

شعر سنتی است؛ همچون تشبیه اد به سرو و مژگان به ناوم و     اما در كت، توصیفات زيبا 

  (1431رم  اوالفقاری و بااری، ) توان يافتها میب فراوانی در آنو جذا

های لفظی و معنـوی  ا به انوا  آرايهنويسندگان و راويان، در اينگونه موارد، نثر داستان ر

المثـت، اوـراق،   بديعی و بیانی از جمله تشبیه، استعاره، كنايه، سج ، مراعـات النظیـر، ارسـال   

هـای بیـانی   اند  در میـان آرايـه  ااتباس، ترمین، استشهادات شعری، تلمی  و توصیف آراسته

ويـژه  سـی بـه  سـی،     بیه بهتوان گفت تششود و میانوا  گوناگون تشبیه به وفور ديده می

انـدازة تشـبیه   هـا بـه   هاست  از استعاره در ايـن داسـتان  پربسامدترين آرايه در متن اين داستان

گرايند تا استعاره مدار  از میـان  های عامیانه بیشتر تشبیهتوان گفت داستاناستفاده نشده و می

و يـا معرفـی برتـی از     شـود  توصـیف  های بديعی و بدي  لفظی تنهـا سـج  ديـده مـی    آرايه

های اصّه با آراية سج  همراه است كه البته بسامد آن فراوان نیست؛ اما ها يا صحنهشخصیت

هـای  المثـت  اوـراق، ولـو و مبالغـه و دروغ    ها سرشار از بدي  معنوی است؛ مثت ارسالداستان

ــاورنکردنی و اوــراق ــوق ب ــز،  هــای مرــحک و دور شــدن ف از العــاده از محــیط وااعیــت نی

 های عامیانه است  های اصّهويژگی

القصه كه تمام مؤمنان به يکبار  ملـه كردنـد و آن دو لشـکر    »صحنة جنگ    وند نمونه

رفـت  پـس، شـیهة    ار مـی در هم ريختند  پس نعرة پردالن و آه و نالة زتمداران بر فلک دوّ

نیزه و ناجخ و عمود و مركبات باال گرفت و زلزله در عالم افتاد و آن دو لشکر گران، تیا و 

دَهَره و زوبین و ساطور در يکديگر نهادند  آتش كارزار تیره گرديد، بانگ ده و دار و گیـر  

و بدار بر اوج فلک گـردان رسـیدن گرفـت و زمـین از تـون مبـارزان وـون مرجـان سـرخ          

« ان در بحـر اجـت ووطـه تـوردن گرفتنـد     كرد و مبـارز گرديد  اجت بر سر مردان طوا  می

  (211 /3  نامهسلم)ابوم
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 گیرینتیجه-4

ای دارد و نبايـد  هـای گونـاگون، دسـتاوردهای ارزنـده    مطالعة ادبیات عامیانـه از نظرگـاه  

هـای ادبـی و محتـوايی    هـا و ظرفیـت  ، باعث فروداشت اينگونه آمـار و ارزش «عامیانه»عنوان 

هـای  یاری از گـره آنان شود  از اين  قیقت نیز نبايد وافت بود كه  تی درم و دريافت بسـ 

پـذير  محتوايی ادبیات رسمی و معیار نیز به كمک وـور در ادبیـات و فرهنـگ عامـه امکـان     

انـد  ادبیـات عامـه،    انـد و بـدان وابسـته   ها بردهها نیز از فرهنگ عامه نصی است؛ ورا كه آن

توبی مـنعکس  های جمعی و اومی را بهها، دردها و لذتای است كه آرزوها،  سرتآيینه

هـا، اطالعـات پربهـای تـاريخی،     هـای زبـانی، ادبـی و محتـوايی آن    كند و بررسـی سـويه  می

افسـانة منثـور مکتـوب    بیسـت   نهـد  بررسـی  شناتتی در اتتیار محققان مـی فرهنگی و جامعه

های مشترم نثـر عامـه را فـراروی مـا     ، برتی ويژگیعامیانه و استخراج شواهد از اين متون

اند و بدين شکت، بـا مخاطبـان تـود    روزمره روان و نزديک به گفتار ،هساد نهد  اين آمارمی

هـا يکسـان اسـت و    هـای مختلـف در آن  گفتـار شخصـیت   كنند؛سادگی ارتباط برارار میبه

ی ايـن  هـا جملـه  گويـد؛ گويی راوی از زبان يکايک آنان به يک سبک و سیاق سـخن مـی  

نتقــال ســري  و ســادة داســتان بــه هــا هــم اســلوب نقــالی و امتــون، كوتاهنــد وــرا كــه در آن

شنوندگان  اكم است و هم  جم عظیم و انبوه  ـوادث پیـاپی، فرـايی پـرتپش و تـنش را      

 طلبد كه جمالت كوتاه پیاپی، در انتقال اين  س و  ال، بهتر و كاراترند می

ها وشـمگیر  در آن واژگان، تعابیر و اصطال ات عامهبسامد  و های وصفیجملهكاربرد  

توان رديـابی  از اين نظر گنجینة پربهايی از تاريخ تطور اينگونه واژگان را در آنها میاست و 

شود و وارووب دسـتورمند جمـالت   یم جاجابهها در آناركان جمله گاه  و شناسايی كرد 

وجود اشکاالت زبانی و كاربردهای نادرست زبـانی،   و عناصر سبکی كهن شکند؛درهم می

هـای نثـر متـون عامیانـه اسـت       نیز از ديگـر شاتصـه   ابیر و كلماتكاربرد نادرست برتی تع

اند و الجـرم  ها، تود از طبقات عامة مردم بودهبسیاری از نويسندگان يا نقاالن اينگونه افسانه

های كالمی آنـان  اند و از اشتباهات و لغزشگفتهبه زبان و بیان و درتور فهم آنان سخن می

جـای ايـن متـون    اشـتباهات اماليـی، نگارشـی و دسـتوری در جـای      اند  بنابراينبركنار نبوده
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هـای پرشـور نبـرد،    گاه در البالی نثر معمول و گزارشگر، هنگام توصیف صحنه  هويداست

های ادبـی  گیرد و از انوا  آرايهمیادبی و شاعرانه يا بزم و عشه و شور و شیدايی، نثر صبغة 

 شود لبريز می وون سج ، تشبیه، استعاره، كنايه و تمثیت

 ،هـا نفـرين  ،، تهديـدها هاهای االبی، دشنامها، گزارهالمثتكاربرد فراوان كنايات، ضرب 

هـای سـبکی و پرتکـرار نثـر ايـن      ، نیـز از ديگـر شاتصـه   دعـا، تصـدق و تحسـین    دها،سوگن

شناسـی و  ها، هم به مسائت گوناگون زبانی و هـم مسـائت انسـان   هاست كه از تالل آنافسانه

    توان دست يافتشناسی و تاريخ فرهنگی مناطه مختلف ايران میهجامع
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