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Abstract 

The syntactic structure of a text is one of the most important indices to determineits 

style. An artwork is a system in which all of its elements are interconnected. The 

syntax structure is very effective in reading the text and is closely interrelated with its 

meaning; as a result, part of our understanding of a text comes from its syntactic clues. 

The story of Qiran Habashi, which was written by the Persian narrator Abu Tahir 

Tarsusi in the sixth century, is a prosed epic on the gallantry and chivalry of the 

eponymous champion, Qiran Habashi. Using the descriptive-analytic method, this 

study examined the syntactic layer of the tale and its proportion to the theme. The 

findings revealed the most important stylistic features of this literary work as the 

following: high frequency of verbs in sentences, abundance of short sentences, 

independent and dependent sentences, frequent nominal dependencies, verb 

thematization, displacement of sentence parts due to rhetorical motive, abundance of 

active and state verbs, use of active voice, use of simple and prefixed verbs, 

emergence of grammatical mood and indicative mood in verbs, rising and falling 

intonation in speech, and emotive language. Also, the linkage between the sentences is 

a blend of disjunctive and conjunctive styles, which is of artistic function in the text. 
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  چكيده
يـك   است.  هاي تعيين سبك يك متن هاي مهم و شاخص يكي از اليه ساختار نحوي يك متن
ساختار نحوي در  اند. ديگر درارتباط مند است كه همة عناصر آن با يك اثر هنري سيستمي نظام

بخشي از ادراك  كه طوري خوانش متن بسيار مؤثر است و با معناي آن ارتباط تنگاتنگي دارد؛ به
داسـتاني زيبـا و    يحبشـ  قـران شود. داستان  هاي نحوي آن حاصل مي شاخص ها و ما از نشانه

پـرداز ايرانـي، ابوطـاهر     اي منثور است دربارة دالوري و عياري قران حبشي كه روايت ماسهح
نوشته است. در اين پژوهش الية نحوي اين داستان و تناسـب   طرسوسي، آن را در قرن ششم

هـاي   تـرين ويژگـي   مهـم  بررسي شده است كـه  تحليليــ  توصيفيروش  ماية اثر به آن با درون
انـد از: بسـامد و فراوانـي بـاالي فعـل در جمـالت؛ فراوانـي         نحوي عبـارت سبكي آن در الية 

جايي  هاي اسمي؛ تقديم فعل بر مسنداليه و جابه پايه؛ فراواني وابسته هاي ساده، كوتاه، و هم جمله
هاي كنشي و حركتي و ايجاد صـداي   شناختي و بالغي؛ فراواني فعل داليل زيبايي اركان جمله به
وندي؛ بروز وجهيت (مداليته) در فعل جمله؛ فراواني وجه  يار افعال ساده و پيشفعال؛ كاربرد بس

چنـين،   عاطفة موجود در كـالم. هـم   وخيزان با معنا و اخباري؛ نقش و سپس تناسب آهنگ افتان
  پايه است كه كاركردي هنري در متن دارد. اي از سبك گسسته و هم ها آميخته پيوند جمله
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 . مقدمه1

در تحليـل و بـازخواني متـون اهميـت      كـه  اسـت  مهم ادبي هاي دانش از يكي شناسي سبك
: دانند يم نوشته مؤثر يك سبك يريگ شكلدر  شناسان دو عامل را ترِ سبك بيشخاصي دارد. 

 اسـت   توان گفت سبك روشـي  مي تعريف، ترين كلي در(شكل) و محتوا (معني).  بيان شيوة
 يعني شيوة سرودن و گزيند؛ برمي هنر خود يا موضوع بيان براي هنرمند يا نويسنده و شاعر كه

  هنري. اثر ارائة و نوشتن
هاي حماسـي و   اي كهن دارد. پس از فردوسي نيز بيان داستان گويي در ايران سابقه قصه

صورت شفاهي،  ها را، به پهلواني و عياري در ميان ايرانيان ادامه يافت. بسياري از اين داستان
هـا بـا عناصـر عاميانـه آميختـه       اند، اين داستان كرده پردازان براي مردم نقل مي نقاالن و قصه

اند.  ها را مكتوب كرده هاي بعد، آن اند، و، درنهايت، براي حفظ و انتقال اين آثار به نسل شده
عهـد كيقبـاد. ايـن    بـه   اي منثور است مربـوط  داستاني زيبا و حماسه حبشي قرانداستان 

گشــايي، دالوري، پهلــواني، و عيــاري قــران حبشــي اســت كــه  دربــارة جهــانداســتان 
مكتـوب كـرده اسـت.     هر طرسوسـي، آن را در قـرن ششـم   ايرانـي، ابوطـا   پرداز روايت

هاسـت و   هـا و عيـاري   ها و پهلواني ها گزارش جنگ گونه داستان اي از اين  عمده بخش«
انـد تـا داسـتان را بـا ذوق و سـليقة شـنوندگان آن در        كوشـيده  گويان مي تر داستان بيش
  ).262: 1394رضايي  (غالم» دوره و زمان سازگار كنند هر

توانـد،   كـه نويسـندة هنرمنـد مـي     زبـان اسـت   داسـتانْ نويس در نوشتنِ  داستانابزار 
هاي نثـر، سـبك و سـاختاري     هاي هنري و توانايي گيري از قابليت با بهره وسيلة آن و به

سبك و سـاختار  «توان گفت  اساس، مي  اين ماية متن بيافريند. بر زيبا و متناسب با درون
هـا،   پيمايد كه از وحدت و همـاهنگي موضـوع بـا واژه    مييك متن زماني راه درست را 

شناسـي   در سـبك . )24: 1396(پيتـر  » نوشته برخوردار باشد ها، و تمام ها، جمله عبارت
روســاختي كــه نويســنده بــراي بيــان «هــاي روســاخت اهميــت زيــادي دارد.  ويژگــي
هـا و   نگزيند زيرمعناهـا و طنـي   هاي ممكن برمي ساخت مدنظرش از بين روساخت ژرف
يـك   ). مثالً، ممكن است43: 1396(فاولر » آورد وجود مي هاي سبكي و بالغي را به تداعي

هـاي نحـوي    بر اطناب يا سـاخت  هاي بلند و مبتني به جمله«شاعر يا نويسنده در يك متن 
» دهنـد  اي سبكي به كار فـرد مـي   ها، درمجموع، مشخصه پيچيده تمايل داشته باشد كه اين

  .)238: 1393(قاسمي 
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  . بيان مسئله2
اي  ديگر آينه سويترين نمود آن است و از سو از كاربردهاي خالق زبان و عالي ادبيات ازيك

چيزي   آيد كه چه اساس، اين سؤال پيش مي  اين ها، افكار، عقايد، و باورهاست. بر از ديدگاه
نگـي  آه دهندة سرعت و ضـرب  تواند نشان ها مي جريان جمله خلق شده است و چگونه؟

كه توجـه   طوري وترتيبي خاص در عرضة اطالعات باشد؛ به معين در خوانش متن و نظم
نحوي يك روايـت   كند. نويسنده در ساختار اش را اداره مي خواننده را هدايت و حافظه

كند تـا خواننـده را بـه مركزهـاي معنـايي نوشـته        و داستان از چه ابزارهايي استفاده مي
گاهي اهميت جلوه دهد؟ ها را در نظرش بااهميت يا بي نياز آن  هدايت كند يا درصورت 

اسـت و   ها و عبارات در آن مـوزون  انگيز است و جمله نثر يك داستان پرشور و هيجان
طـرزي پيچيـده پرداختـه     ها معناهـا بـه   ها و داستان گونه نيست. گاه در روايت گاهي اين

عهـدة نحـو اسـت كـه      ن كـالم بـه  بخش مهمي از تبيـي درواقع،  شوند و گاهي ساده. مي
هـاي   هـاي مشـخص بـه تكـرار گونـه      گرايشكند.  بندي خطي پيام را ايجاد مي استخوان

پيـرو،   ــ   هـاي پايـه   جملـه  پايـه،  هاي هم هاي كوتاه يا بلند، جمله سان (جمله نحوي يك
  ايـن  شود كه بـر  هاي گوناگون از سبك مي برداشت ) موجبِ...هاي بدون فعل، و  جمله
 ... بريـده، متكلـف، و   سبك و زبان نويسـنده را مـوجز، سـليس، پيچيـده، بريـده      اساس

هـا   هاي سبكي يك نويسنده در چيدمان و روسـاخت جملـه   ناميم. شگردها و ويژگي مي
هـا، و ... جـايِ    هـا، توصـيف   هـا، كـنش   توجه خواننده و شنونده به احساس براي جلب

  درپيِ پاسخ به سؤاالت زير هستيم:بنابراين، در اين پژوهش بررسي و توجه دارد. 
هاي  هاي جمله چگونه است و ويژگي ها و واژه نشيني گروه آيي و هم در اين اثر هم. الف

  و ساخت غالب نحوي آن كدام است؟ برجستة الية نحوي اين داستان چيست
 مايـه و سـاخت و لحـن و    و درون  آيا تناسـبي ميـان سـاخت نحـوي ايـن داسـتان      . ب

  ماسي و پهلواني آن وجود دارد يا خير؟هاي ح مايه بن
  

  . ضرورت و اهميت تحقيق3
حبشـي اسـت. ايـن داسـتان      قراندالوري، پهلواني، و عياري در شرح  حبشي قرانداستان 

كـه بـا عناصـر عاميانـه و      هاي منثور حماسي و پهلـواني اسـت   اي از داستان نمونة برجسته
شـود،   شاه توراني مي دادة دختر ايرج اردشير بن قبادشاه دل شده است. هنرهاي نقالي آميخته 

انتقـام خـون سـياوش در تـوران      عـامي كـه رسـتم و ايرانيـان بـه      دليل قتل اما شاه توران، به
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كنـد و   ها مخالفـت مـي   با خواستگاري آن اساس،  اين اند، از ايرانيان كينه دارد. بر داده  انجام
شود و  د. اين امر موجب نبردهايي ميان ايران و توران ميكش فرستادگان قبادشاه را دربند مي

  كند. هاي قران حبشي فراهم مي ها و رشادت زمينه را براي دالوري
اي  آاليش و ساده شده است؛ يعني فارسيِ بي  به زبان فارسيِ قرن ششم نوشته  داستاناين 

شتاري كه فاصلة چنداني با آن فارسيِ نو يافتند؛ را درمي گفتند و آن كه مردم با آن سخن مي
هرچنـد ايـن مـتن بـه زبـان فارسـي دورة پايـاني عصـر تكـوين، كـه            فارسيِ گفتار ندارد؛

تكلفي زبان متون ادبي و هنري است، نوشته شده اسـت و بالفاصـله در    سادگي و بي  عصر
شويم، كه زبان كاركردهاي هنري برجسته  قرن هفتم ما با سبك متكلف و مصنوع مواجه مي

ران شـناختي   بررسي سبك كند. پيدا مي سالتي جز تفهيم و تفاهم و انتقال معناو ر حبشـي  قـ 
اليـه مـتن سـاده و     يآن است كه توصيف اين متن، كه منته كند ضرورت ديگري كه پيدا مي

تواند نحوه و چگونگي استحالة سـبكي را، كـه    مي سپس پيوستگي آن به متن مصنوع است،
خيـز و تحـولي كـه نثـر      بـين اسـت، نشـان دهـد.     يسندگان بـين عهدة متون و نو معموالً به

سـمت نثـر پيچيـدة عراقـي      از بستر صـاف و همـوار نثـر سـادة خراسـاني بـه       حبشي  قران
  همـين   بـه  اهميت اسـت.  از نظر مطالعة زباني و سبكي، بسيار ضروري و حائز كند، مي  پيدا

هـاي   ها و ويژگي تبيين شاخصهاند كه براي كشف و  دليل، نگارندگان در اين پژوهش بر آن
  گامي مؤثر بردارند.  اي شناسي اليه الية نحوي آن در بستر سبك

  
  . روش تحقيق4

ــ تحليلـي اسـت. در ايـن       شـيوة توصـيفي   اي و به خانه روش تحقيق در اين پژوهش كتاب
تر سعي بر آن است كه به توصيف و تبيين الية نحوي اين داستان با رويكـرد   پژوهش بيش

اي پرداخته شود. بنابراين، دويسـت جملـه (ده جملـة ابتـدايي از بيسـت       شناسي اليه سبك
ــه  ــن داســتان انتخــاب و بررســي و از    صــفحة مختلــف) ب ــاتي از اي ــوان پيكــرة مطالع عن

جاكه زبان در  ها استفاده شد. ازآن هاي داستان نيز براي استخراج شواهد و نمونه بخش  ديگر
هـاي ديگـر    و داراي هدف خاصي است و از اين نظر با مـتن مند  اين داستان دستگاهي نظام

 كار در مسـائل دسـتوري    شود، به كاركرد بالغي آن نيز توجه شده است. اساس متفاوت مي
جاكـه   رضا عمراني اسـت. ازآن  از تقي وحيديان كاميار و غالم )1( فارسي زبان دستوركتاب 
هـاي خـاص    ش ممكن است كاستيهاي دستور زبان در پرداخت و بيان مطالب و رو كتاب

  ارز نيز توجه شده است. خود را داشته باشند، در برخي موارد به دستورهاي هم
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  . پيشينة پژوهش5
الگـوي   با چند ها متن ساختار و سبك سبب شده كه شناسي سبك الگوهاي تنوع و گستردگي
براسـاس نسـخة    حبشي قرانداستان  .شود تحليل و بررسي هاي گوناگون مختلف و از زاويه

همـت انتشـارات    به 1395تصحيح ميالد جعفرپور در دو جلد در  خانة برلين به فارسي كتاب
انـد، تـاكنون    كرده  جاكه نگارندگان بررسي و تحقيق تاآن علمي و فرهنگي منتشر شده است.

شناسي اين داستان و الية نحوي آن مقالـه و اثـري منتشـر نشـده اسـت؛ فقـط        دربارة سبك
كـرده اسـت.     هـاي خطـي آن منتشـر    اي درخصوص بررسي نسخه كتاب مقالهمصحح اين 

شناسـي اسـت و    اي نسـبتاً نـو در دانـش سـبك     اي شـيوه  شناسيِ اليه كه سبك اين   به باتوجه
گرفتـه    هـاي انجـام   ترين پژوهش اند، درادامه، فقط به مهم تازگي محققان به آن توجه كرده به
 شناسـي  سـبك ) در كتـاب  1390(  شـود: فتـوحي   شناسي اليـة نحـوي اشـاره مـي     سبك  در
هايي براي اليـة   شاخصه و  اي پرداخته شناسي اليه به سبك )ها روش و ،رويكردها  ها، نظريه(

 نحوي ساختار«اند با نام  اي منتشر كرده ) مقاله1395نحوي برشمرده است. اسدي و عليزاده (

منتشـر  اي  ) مقالـه 1390قوام و درپر (». اي شناسي اليه سبك براساس الگوي بهاءولد معارف
يك غزالـي   ةشمار ةمند سبك نام و تبيين بافت اي: توصيف اليه شناسي سبك« نامبا  اند كرده

) در پژوهشي 1393با رويكرد انتقادي. مقياسي و فراهاني (» كاربردشناسي و نحو ةدر دو الي
انـد.   ة نحوي اين خطبـه پرداختـه  به الي »البالغه نهج 27اي در خطبة  شناسي اليه سبك«با نام 

 31بالغـي نامـة   ــ    شناسـي اليـة نحـوي    سـبك «اي با نـام   ) در مقاله1396عبدي و كياني (
انـد. ابراهيمـي و    پايگي و روابط معنايي در اين نامه پرداختـه  به بررسي انواع هم» البالغه نهج

  دستوري صداي »چوبك صادق “قفس” داستان نحوي شناسي سبك«) در مقالة 1393صباغ (
 .اند دهكر توصيف و بررسي را داستان اين در

  
  اي شناسي اليه سبك. 6

 بسـياري  كمـك  آن مطالـب  و مايـه  درون فهـم  و دريافـت  بـه  اثري هر زبان و سبك شناخت
 گـران  پـژوهش  درخورتوجـه  موضوعات از همواره متون شناسي كرد. بنابراين، سبك  خواهد
هـا، و   هـا، روش  طرح تنوع و ديگر، گستردگي است. ازسويِ بوده فارسي ادبيات و زبان حوزة
  همـين   به كند. مي دوچندان موضوعاتي چنين به را محققان توجه نيز شناسي هاي سبك مكتب

 تحليـل  و بررسـي  مختلـف  الگوي چند با و زاويه چند از متن يك ساختار و سبك سبب، گاه
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مند رفتارهاي زباني خاص در يـك   هاي مهم سبك تكرار و تداوم هدف شود. از شاخصه مي
هاي برجسته  شاخصهشناسي است كه  اي از سبك اي شيوه شناسي اليه سبكاثر و متن است. 

نقـش و  كنـد و   مـي متن را در پنج اليـه بررسـي   هاي مؤثر در پيدايي سبك فردي  و ويژگي
در ايـن روش ارتبـاط و پيونـد عناصـر و      شـود.  ن و معرفي ميها در هر اليه تعيي ارزش آن
اليـه و   بررسي اليـه  شدني است. بررسي  هاي ظاهري متن با محتوا و مضمون كالم مشخصه

كند تا در هر  ها جلوگيري و اين زمينه را فراهم مي جداگانه از آشفتگي تحليل و تداخل داده
سـطوح  «هـا   آن اليه استفاده شود. اين اليـه هاي مناسب و درخور  ها و ديدگاه اليه از روش

نحـوي،    واحدهاي تحليل در زبان هستند و عبارت است از: الية آوايي، الية واژگاني، اليـة 
  ).237: 1395(فتوحي  »ايدئولوژيكالية [و] ، بالغيالية 

  
  . بحث و تحليل7

 الية نحوي 1.7

هـاي زبـاني در    صـورت واژگـان و روابـط    آرايـش و چيـنش   چگـونگي  بررسـي  نحو علم
شـود كـه از يـك يـا چنـد گـروه سـاخته         جمله به واحدي از زبان گفته مـي «است.   جمله
پذير باشد. جمله ممكن اسـت مسـتقل باشـد     باشد و به دو قسمت نهاد و گزاره بخش  شده
دهندة جمله گـروه اسـت؛    اجزاي تشكيل). «9: 1389(وحيديان كاميار و عمراني » وابسته  يا

). بين 32(همان: » تاست: گروه اسمي، گروه فعلي، و گروه قيدي زندة جمله سهسا  هاي گروه
اي  روساخت نحوي يك اثر يا قطعة زبـاني بـا انديشـه و طـرح ذهنـي صـاحب آن رابطـه       

تـأثير از سـاخت معنـايي آن نيسـت. هـر       ساخت نحوي يك اثر بـي «تنگاتنگ وجود دارد. 
ب و توالي نحوي ظاهر شود و صـراحت  تواند در هر قال ذهني و ساخت معنايي نمي  طرح

). عبــدالقاهر جرجــاني در كتــاب 103: 1387طــاهري ( »و رســانگي الزم را داشــته باشــد
هـا را متـأثر از    پردازد و نظم آن هاي جمله مي وترتيب كلمات و گروه به نظم االعجاز دالئل

ـ  هـا مـي   ها در ذهـن گوينـده و معنـاي ايجادكننـدة آن     برجستگي و اهميت آن د و نيـز  دان
» ديگـر اسـت   چه در نظم كلمات معتبر اسـت همـان پيونـد كلمـات بـا يـك       آن«گويد:  مي

اگر رابطة سازمند ميان سبك و انديشـه پذيرفتـه شـود و نحـو نيـز      « ).94 :1368(جرجاني 
ها با نـوع سـبك پيونـد     حامل و سازندة انديشه دانسته شود، ميان ساختارهاي نحوي جمله

  .)268: 1395فتوحي ( »شتدا  استواري وجود خواهد
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ديگـر، سـاختار نحـوي     عبـارت  شناختي است. به هاي نحوي يك اثر كاري سبك بررسي
  كه طوري اي دارد؛ به كننده جمالت در پيدايي سبك فردي نقش تعيين

شوند، گاه اجزاي  هاي پايه و پيرو جدا از هم ديده مي گاه اجزاي مطلب درقالب عبارت
راه اسـت، و گـاه    جايي نحـوي هـم   تقديم و تأخير و جابهنحوي جمالت پراكنده و با 

زحمـت   شده در الية زيرين كالم به راه است كه معناي اراده قدر با حذف و ايجاز هم آن
  ).111 - 110 :1395(فاولر  شود در سطح الفاظ ديده مي

و  هـا  جملـه  پيونـد  جملـه،  در كيفيـت آرايـش واژگـاني    مانند هايي در الية نحوي مؤلفه
جمـالت مركـب و سـاده،    حذف و تكرار در جملـه،  ها،  كوتاهي و بلندي جملهايگي، پ هم

و نيـز كـاركرد بالغـي     ،نحـوة كـاربرد ادات   سادگي و پيچيدگي جمالت،مستقل و وابسته، 
راه بـا   هاي يادشـده هـم   هريك از شاخصه گيرد. موردتوجه و بررسي قرار  تواند ها مي جمله

تـرين   دهـد. درادامـه بـه مهـم     بك يك نويسنده را نشان مـي ها در يك اثر س بسامد باالي آن
  شود: پرداخته مي  حبشي قرانهاي الية نحوي در داستان  ويژگي

  نحو غالب و پايه 1.1.7
ها  نشيني آن آزاد است و كلمات و گروه يعني محور هم؛ زبان صرفي است كي زبان فارسي

  توانند ذكر شوند:  در هرجاي جمله مي

سـبب آن اسـت كـه     باستان ترتيب اجزاي جمله آزاد است و ايـن آزادي بـه  در پارسي 
ها در جمله نيز هست و بنابراين تغيير جايگاه  صورت صرفي خود نشانة مقام نحوي آن

اجزا در تغيير معاني تـأثيري نـدارد. در فارسـي دري دورة نخسـتين نيـز (از آغـاز تـا        
تري  به ادوار بعد آزادي بيش جزا نسبتقرن هفتم) ساختمان جمله از نظر ترتيب ا  اوايل

  ).447- 446: 1392 دارد (خانلري

اسـاس، در بررسـي متـون فارسـي در سـطح نحـوي بـه ايـن نكتـة مهـم بايـد             اين بر
هاي نحوي  داشت كه يك ساختار نحوي خاص، كه مالك درستي يا نادرستي ساخت  توجه

تواند مبنا و اصل قـرار گيـرد و    دليل، هيچ صورتي نمي  همين  جز آن باشد، وجود ندارد. به
بنابراين، مالك شناسايي نحو معيـار يـك    هاي ديگر صورت فرعي محسوب شوند. صورت

بـه نحـو    داربودن نحو را باتوجه چنين، بايد نشان متن نحو غالب آن اثر يا نويسنده است. هم
زيـادي   غالب آن دريابيم. اگر هنجار ما صورت معياري زبان فارسـي امـروز باشـد، مقـدار    
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توان گفت  اساس، مي  اين خروج از هنجار و انحراف زباني در آثار گذشته خواهيم يافت. بر
آيـد   مي  دست هنجار و نُرم و سبك فردي يك نويسنده از ساخت دستوري مسلط بر متن به

هـاي   توان از هنجـار و نُـرم موجـود در اثـر و نوشـته      زدايي را مي و هنجارگريزي و آشنايي
  خت.خودش بازشنا
تـرين   شود و اطالع نو در نزديك نشان، ابتداي جمله با اطالع كهنه آغاز مي بي در حالت

تـر از آن   اطالع كهنـه بخشـي از جملـه اسـت كـه مخاطـب پـيش       «جا به فعل قرار دارد؛ 
 »كشد تا بشنود يـا بخوانـد   داند و انتظار مي است و اطالع نو بخشي است كه او نمي  مطلع

نشان (حالت طبيعـي) تكيـة جملـه     هاي خبري بي ). بنابراين، در جمله60: 1396سيدقاسم (
هـاي   ترين عنصر به فعل است و اين خصيصه يكي از برجستگي روي گروه فعلي يا نزديك

صـورت   توان گفت نحو غالب و پاية اين داستان به مي است. يحبش قرانسبكي داستان 
  است: زير

  فعل نهاد و اجزاي گزاره +
در اين داستان در يـك بندنوشـت، در جملـة اول، مسـنداليه (نهـاد) در ابتـداي جملـه        

هاي بعدي، كه به  شده و تأكيد اطالعي بر كل جمله قرار گرفته است. سپس، در جمله  واقع
اسـت.    تـرين عنصـر بـه فعـل     اند، تأكيد اطالعي بر گروه فعلي يـا نزديـك   آن معطوف شده

حماسي و پهلواني است، كه با فنون نقالي نيز آميختـه شـده     داستان  نماية اي جاكه درون ازآن
انگيـزي را بـراي    آيـد شـوق و هيجـان    كه نهاد يا مسنداليه در ابتداي جمله مـي  است، وقتي

راه دارد. يكي ديگر از شگردهاي سبكي اين داستان اين اسـت كـه    هم بهمخاطب و خواننده 
در پايه حذف شده است. در الية نحوي اين داستان،  هاي معطوف و هم نهاد در اغلب جمله

كه نهـاد   طوري بهاست؛   آمده  از جمالت، افعال در پايان جمله درصد 91نشان، در  حالت بي
حذف شـده و از   معطوف  هاي از جمالت ذكر شده و در مابقي جمله درصد 45(مسنداليه) 

شتاب خاصـي بـه كـالم در ايـن     گونه حذف، رواني و  شناسايي است. اين شناسة فعل قابل
جاي نهاد (آغاز  هايي كه نهاد (مسنداليه) محذوف است، در داستان بخشيده است. در جمله

  شود. ذكر مي درصد 22و مفعول با  درصد 25ترتيب قيد و متمم با  به ،)جمله

خود ازجـاي برجسـت و بزرگـان لشـكر را بفرمـود تـا تفحـص بكننـد.          شاه چين بي
گه برفتند و به شاه چين بگفتند. شاه چين از آن  وجوي كردند. آن و پرسبيامدند   بزرگان
تعزيـت طرخـان بنشسـت     شـد و ترسـي و هـولي در دل وي افتـاد و بـه      ناك غم خبر

. ياران قران چون بديدند، گريان شدند و دل از قران برگرفتنـد  )383: 1395(طرسوسي 
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گه  كرد. آن  ور شد و نيزة ترك را ردز قران از دست وي به). 187همان: ( گريستند و مي
چون يوز وحشي برجست و بر پس اسب ترك نشسـت و تـرك را بـا خـود دركنـار      

دربسـت    كشـيد و بـه چيـزي محكـم     هاي وي بگرفت و بازپس گرفت و سبك دست
جسـتند و هريـك سـليحي     ترسيدند و از جاي برمي ). مردان از خواب مي201(همان: 

كردنـد و   مـي   ديگـر حملـه   ربودند و در شبِ تاريك بـر يـك   ميآوردند و  دست مي به
 ).214همان: ( كشتند ديگر را مي يك

سبب كاركرد روايي اين داستان، بسيار اسـت كـه    نشان جمله، به اساس، شكل بي  اين بر
نحو غالب و نُرم ويژة  حبشي قران  درواقع نحو غالب آن را تشكيل داده است. در نثر كتاب

راه فعـل اسـت كـه در پايـان      هاي سـاده، كوتـاه پيـاپي، و مسـتقل بـه هـم       هنحوي آن جمل
  آيد. مي  جمله

 ها كوتاهي جمله 2.1.7

هاسـت.   هاي سبكي در اليـة نحـوي مـتنْ كوتـاهي و بلنـدي جملـه       يكي ديگر از شاخصه
  شد: گفته كه گونه همان

ك و سـاخت انديشـه و سـب    ،هـا  بلنـدي و كوتـاهي جملـه    بررسي گذر ره از توان، مي
هاي كوتاه و منقطع در سخن باعث  . فراواني جملهروحي گوينده را تحليل كرد  حاالت

شــود و، بــرعكس، فراوانــي  انگيــزي مــي شــتاب ســبك، ســرعت انديشــه، و هيجــان
هاي مركب پيچيده حركـت سـبك را    زند و جمله بلند سبكي آرام را رقم مي  هاي جمله

هـاي مركـب برهـاني و     و سـبك تـر   رشـتاب عـاطفي  هاي مقطع و پ سبككند.  كُند مي
  ).275: 1395(فتوحي  ترند منطقي

 در خواننـده  بـه  خـاص  حـس  القـاي   چگـونگي  در توانـد  مـي  چنين، طول جمـالت  هم
 جمالت  آوردن ازسويي و تر است زبان حماسي ساده«كه  به اين باتوجه باشد. بنابراين،  ارتباط
 »باشد تر كه جمالت كوتاه داريم كند، انتظار مي القا خواننده به را و حماسه التهاب حس كوتاه

هـم قـرار    ها را بسيار نزديك بـه  شده هستة معنايي جمله ). نحو كوتاه173: 1383(پارساپور 
  تر، و معنا آشكارتر است.  دهد. در جمالت كوتاه اهميت خبر زياد، صراحت بيان بيش مي

مـالت مركـب و طـوالني    بسامد جمـالت سـاده و كوتـاه از ج    حبشي قراندر داستان 
انـد و از شـتاب    جمالت پايه و پيرو در جمالت مركب نيز كوتـاه  كه طوري است؛ به  تر بيش

در جامعة آماري اين پژوهش، از مجموع جمالتي كه از اين داسـتان  شود.  سخن كاسته نمي
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جمـالت مركـب. جمـالت در ايـن      درصـد  20اند و  جمالت ساده درصد 80بررسي شد، 
واژه در   804كه از مجموع دويست جمله (مستقل، پايـه، و پيـرو)    طوري اند؛ به داستان كوتاه

اند كـه ميـانگين    كار رفته هاي اسمي، فعلي، و قيدي (بدون احتساب حروف اضافه) به گروه
به گـروه فعلـي     كلمه است. در اين جمالت بسامد و فراواني باال 02/4ها در هر جمله  واژه

  كار رفته است. گروه فعلي در آن به 230متعلق است كه درمجموع 
هاي ساده و كوتـاه و بسـامد بـاالي     فراواني جمله حبشي قراناساس، در داستان   اين بر

رود كـه گـاه    جا پيش مـي  كنيم. كوتاهي جمالت تاآن افعال را در پايان جمالت مشاهده مي
انگيـزي   يجـان سو باعث سرعت و ه تنهايي يك جملة كامل است. اين امر ازيك يك فعل به

راه دارد كه متناسب  هم توجه مخاطب و آساني فهم او را به ديگر جلب شود و ازسويِ مي  متن
 بـه  پردازي حماسي و پهلواني است. در اين داستان نويسنده گري، نقالي، و داستان با روايت

جاكه در جمالت مركب جمالت هسته و وابسته  طوالني تمايلي ندارد؛ تاآن  ساخت جمالت
 بيان نويسنده در كه كند مي نكته را نيز آشكار يز ساختاري ساده و كوتاه دارند. بنابراين، اينن

  معنا درنظر گرفته است. با متناسب و مساوي لفظي كند و مي عمل سريع خود انديشة و معنا
تـر دانسـتيم و كشـتي را در شـب از راه برگردانيـديم و بـدين        ما حق تو را بـزرگ 

 به شاگردان سپرديم و آمديم و شما را خبـر كـرديم (طرسوسـي   آورديم و  نزديكي
شير قبادشاه روي به وي كرد و گفت: اي شيرزاد، خوش و تازه باش.  ارده ).762: 1395

چه تو را افتاده است مرا نيز افتاده اسـت. صـبر كـن و     خوري؟ آن اين غم ازبهر چه مي
بسـتانيم و او را بـه تـو بازرسـانيم     شـاه   ايم تـا از كيهـان   باش كه ازبهر زن تو آمده  تازه

نگريسـت   ). از تون بيرون آمد و در ميان آن خلق بسيار شد و بايستاد و مي617  (همان:
بـار نعـره زدنـد و     يك ). لشكر خراسان چون آن بديدند، به316كرد (همان:  و تماشا مي

 ).188همان: ( كردند ها فروكوفتند و شادي مي كوس

شـود.   گيرد و القا مي ة هر متن حماسي است با فعل شكل ميقاطعيت و قطعيتي كه الزم
طنطنه و بردابرد حماسه با تكرار فعل و جمالت كوتاه است؛ درواقع، حركـت و سـيالن و   

درپي آوردن افعال جمالت را كوتاه و  زندگي متن حماسي با فعل و جمالت كوتاه است. پي
  درپـي  كوبنـده  آهنگـي  ضرب با كوتاه تجمال نيز موارد از بسياري دركند.  كالم را موجز مي

  گيرد. به خود مي محكم لحني دليل كالم  همين  آيند و به مي  هم
ها بربسته. لشكر خراسان  قران حبشي را ديدند بر اسب ترك سوار شده و ترك را دست

). 201ها فروكوفتند و نشاط كردند (همان:  بار نعره زدند و كوس يك چون آن بديدند به
 اسپان در ميان بيابـان افتـاد    و دار و گير از ميان هر دو سپاه برخاست. آواز سم بانگ ده
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). ناگاه، قران حبشي در وي دويد. دست ببرد و گريبان وي را بگرفت و او 202همان: (
ديگـر   ). بـا يـك  777افكند (همان:   را به خود اندركشيد. از خانه زين درآورد و برخاك

كردند كه هـر دو مانـده شـدند و برابـر بايسـتادند و       حرب درپيوستند و چندان جنگ
ديگر حمله كردنـد و چنـداني جنـگ     حرب درآمدند و با يك ساعتي برآسودند و باز به

). مبـارزان اسـپان را حـواري كردنـد و زيـن      283آخر رسيد (همـان:   كردند كه روز به
خـود را در معـرض    پايه فروگرفتند و ها از سه برنهادند و تنگ مركبان بركشيدند و نيزه

  ).361نهادند (همان:   جاي فوالد نهان كردند و پاي با اسبان درآوردند و روي به مصاف

  دار و بالغت نحوي نحو نشان 3.1.7
پذيري زبان فارسي اين قابليت را دارد كه يـك كـاربر و نويسـندة توانـا      طبيعت و انعطاف

سـو بـا    تـأمين بالغـت و زيبـايي هـم    بتواند با مهارت و توانايي خود از نحو زبـان بـراي   
ديگـر،   عبـارت  مند شود و متناسب با مخاطبان خود متن را پيش ببرد. بـه  ماية اثر بهره درون

كـار   هاي كساني بسـتگي دارد كـه آن زبـان را بـه     هاي يك زبان همواره به توانايي توانايي«
يند: شيوة عـادي، شـيوة   آ ها به دو شيوه پي هم مي اجزاي جمله). «18 :1396پيتر ( »برند مي

نشان) و نحـو غالـب در    ). در شيوة عادي (بي29: 1389(وحيديان كاميار و عمراني » بالغي
آيد و بقية اجزاي جملـه   معموالً نهاد در ابتدا و فعل در انتهاي جمله مي حبشي قران داستان
ن با شـگردهاي  تر ارجاعي است، نويسندگا ها اگرچه بيش گيرد. زبان قصه ها قرار مي بين آن

نظر خواننده، و پيوند با محتـواي   ويژة خود در كاربرد خاص زبان براي ايجاد هيجان، جلب
گيـري   شـكل  در كنند. دهند و برجسته مي اثر گاهي آن را از سطح ارجاعي و عادي تغيير مي

هاي معنايي، و  ساخت كمك توانش زبان، ژرف روساخت يك اثر طرح ذهني صاحب اثر، به
كنـد و سـپس روسـاخت شـكل      هاي نحوي را طراحي مـي  هاي نحوي قاعده تساخ ژرف
دليل است كه ساختار يا ساختارهاي نحوي متون حتي دو مـتن از يـك     همين  گيرد و به مي

كـارگيري عناصـر زبـان     به سازي برجسته«نويسنده باهم تفاوت دارد و از اين باب است كه 
» ند و دربرابر فرايند خودكار زبان غيرمتعارف باشدنظر ك كه شيوة بيان جلب اي گونه است؛ به
  دار) بالغي (نشان ). در شيوة39: 1373(صفوي 

طـرز و سـبك نويسـنده      هاي عـاطفي و اهميـت اجـزا و گـاه بـه      ترتيب اجزا به جنبه
شوند؛  جا مي تر جابه منظور تأثير بيش دارد. در اين شيوه، معموالً، اجزاي كالم به  بستگي

حـوزة تـأثير و رسـايي آن را     بلكـه زند،  اي به اصل پيام نمي تنها لطمه ي نهجاي اين جابه
  ).30: 1389سازد (وحيديان كاميار و عمراني  افزون مي
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ترين عامل اثرگذار در تنوعات واژگاني و نحوي طبيعت زبان فارسـي   ديگر، مهم سويِ از
دهد تـا بـر    را تغيير مياقتضاي حال چيدمان نحوي  و كاركرد بالغي آن است كه نويسنده به

جايي  توان گفت جابه ديگر، مي عبارت چيزي تأكيد كند يا در مخاطب تأثير خاص بگذارد. به
گيرد و يا ناشي از  دليل وزن كالم صورت مي ها در متن يا به جايي جابه«نوعي تكنيك است. 

موارد مهـم در   بنابراين، يكي از ).241: 1384(الزار » كردن يك واژه است تمايل به برجسته
تناسب مخاطب، محتـوا، موضـوع، و بافـت     هايي از زبان است كه به شكل«تحليل زبان متن 

هـا در داسـتان    دهندة جملـه  هاي تشكيل جايي گروه ). جابه64: 1397(شريفي » كند تغيير مي
شـناختي،   داليـلِ بالغـي و زيبـايي    روي از زبان گفتار آن دوره، بـه  بر پي ، عالوهحبشي قران

آهنگـي، تأكيـد،    ازجمله ايجاد روح حماسـي و پهلـواني، روانـي و شـتاب سـخن، خـوش      
تـرين   درادامه به مهـم  زدايي، انجام پذيرفته است. رساني، و ماللت توجه خواننده، معني جلب

  شود. پرداخته مي دار و بالغت نحوي در اين داستان  موارد نشان

 تقديم فعل 4.1.7

  الف. تقديم فعل در آغاز جمله
از نظـر سـاختمان بـه سـه دسـتة سـاده،       «ترين بخـش گـزاره اسـت و     مهم يفعلگروه 

در ). گروه فعلي 54: 1389(وحيديان كاميار و عمراني » شود وندي، و مركب تقسيم مي پيش
هاي  علت به نويسنده اما ،آخرين جزو جمله است جمله يا نحو غالب در اين داستانچيدمان 
حماسـي   زبـان  در«آورد.  ديگـري مـي   را در جايگـاه فعـل   بالغي،ويژه اغراض  ، بهمختلفي

در  فعـل  آوردن مقدم خصوص به شود؛ مي ديده جمله جايي اركان جابه و نحوي هنجارگريزي
كـه   ). از نظر كاربرد بالغي، وقتي173: 1383(پارساپور » مؤثر است كالم كوبندگي رسايي و

از ضربة اصلي را به ذهن خواننده يا شـنونده  گيرد از همان آغ فعل در ابتداي جمله قرار مي
كند. مقدم آوردن فعل  فعل كالم را حماسي و قاطع و مؤكد و آمرانه مي  تقديم«كند.  وارد مي

» شـكند  آشكارترين مختصة نحوي در كـالم حماسـي اسـت و منطـق نثـري را درهـم مـي       
  ).117: 1389  (شميسا
اين داسـتان بررسـي شـد، در حالـت     كه اشاره شد، در دويست جمله، كه در  گونه همان

آمده است. ذكر فعل در آغاز جمله بخش   درصد از افعال در پايان جمله 91نشان حدود  بي
از جمـالت فعـل در آغـاز جملـه آمـده و       درصد 4 خود اختصاص داده كه در اندكي را به

 جاكـه داسـتان   آن  فعل در ميانة جمالت ذكر شـده اسـت. در ايـن داسـتان     درصد 5  حدود
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هـاي   جاكه به صـحنه  تر در پايان جمله است، اما آن گويي دارد فعل بيش روايي و قصه  جنبة
رسد، راوي يا نقال از تقديم فعل براي ايجاد لحن حماسي و كوبندگي، تأكيد،  نبرد و رزم مي

خطاب، و هشدار استفاده كرده است. براي تناسب جملـه بـا فضـاي حماسـي، از حـروف      
تـر   كند. اين افعـال بـيش   در ابتداي افعال استفاده مي») د«و » ب(«مانند ـ انفجاري   انسدادي

  صورت امري دارند:

و يـك تـن را امـان و زمـان ندهيـد       بكشـيد  زاده را. جادوان حرام مشت نيا ديده
 ).214اي شيرمردان، ايـن سـگان بـدگوهر را (همـان:      دهيد ).644: 1395 (طرسوسي

اين يك زخـم از دسـت    بگيريد). 225همان: ( گويد زاده را كه چه مي اين حرام بنگريد
). 777  بـر قبـا نمـد (همـان:     بزد اين دزدان را (همان).زنيد ). 253قران حبشي (همان: 

يـك   دريـاب ). 397  اي خداونـد (همـان:   ديدي). 283همان: (اين زخم را  بگيرگفت: 
 بگيريد). قران گفت: 760ينة مرد ايراني (همان: تيغ را در س بزد ).396حمله مرا (همان: 

اين  بزنيد). 187مردانگي الماس ترك را (همان:  ديده بودند). 247اين سگان را (همان: 
ايـن   دهيد). 777داري؟ (همان:   تا چه بيا ).719سروسامان را (همان:  مشت جادوان بي

زن و فرزند را كـه دشـمن در خانـه     بكوشيد). 479ايشان را (همان:  برداريدتركان را، 
 ).282اين مشت ناكسان را (همان:  دهيداست ... 

بينــيم، اگــر در ايــن جمــالت فعــل را در پايــان  كــه در جمــالت بــاال مــي گونــه همــان
يكي رنگ خواهد شد.  ها بسيار كم گاه حالت بالغي و توان حماسي در آن بياوريم، آن  جمله

هاي ساده  تر فعل ديم فعل در اين داستان اين است كه بيشتوجه در تق ديگر از نكات درخور 
، بـراي تأكيـد و    در ايـن داسـتان  آينـد.   ترتيب با وجه امري و اخباري در ابتداي جمله مي به

تر موارد  افزايش توان حماسي زبان، شاهد تقديم جزء اسمي افعال مركب هستيم كه در بيش
  مم قرار گرفته است.اي در نقش مت اضافه ها يك گروه حرف بين آن

). 136(همان:  بستبه انجام خدمت  كمر). 216(همان:  زدبر تركان  بانگ سوار منكري
بر  روي). 646  (همان:زد بر سپاه خود  بانگ). 648(همان: نهاد به لشكرگاه خود  روي

 ).316(همان: آوردند به جنگ  روي). هزار مرد 695(همان:  نهادند در حصار

  انة جملهذكر فعل در مي. ب
زنـد و نـوعي درنـگ در جملـه      آيد، جمله را برش مـي  كه فعل در ميانة جمله مي وقتي

افعـال را در ميانـة جملـه مقـدم بـر       درصد 6حدود  نويسنده در اين داستان شود. مي  ايجاد
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 اقتضاي اغـراض بالغـي ماننـد تأكيـد اطالعـي،      كه اين عمل به آورد  مسند، قيد، و متمم مي
آهنگـي سـخن، رعايـت كوتـاهي و      روانـي و خـوش  سريع، تعديل جملـه و    رساني اطالع

چه در بخـش پـيش از    آن گيرد. ايجاد ريتم در كالم صورت ميو  ،هارموني خبري جمالت
تر جملـه اسـت و بخـش بعـد از فعـل اطـالع تكميلـي و         آيد، درواقع، اطالع مهم فعل مي
بـا عناصـر    مقايسـه  تـري در  است. اگرچه عناصر فرعي از حيث اطالعي اهميت كـم   فرعي

چه در اين داستان پـس از   گذارند. آن اصلي دارند، از نظر بالغي، تأثير زيادي در خواننده مي
  هاي قيدي است. تر قيد و متمم افتد بيش تأخير مي فعل به

ونسـب و   بااصـل  نباشـد در كل شهرهاي خراسان هرگز مردي چو سـهل بـن هامـان    
بـود    ). قبادشـاه را وزيـري  426مـردي (همـان:    مردانگي و خلـق و لطافـت و جـوان   

 ).777  بـر سـينة وي (همـان:    زدگه كـاردي   ). آن136خوي (همان:  روي و خوش فرّخ
وي   بـر پشـت   زد اي مـردي را نيـزه   ).283ضـعيف و باريـك (همـان:     ديـد مردي را 

بـر   زد  ). مشـتي 742بر لـب حـوض آب (همـان:     درآمدندبدان باغچه  ).388  همان:(
تـرك را   زد  ). كاردي275همان: (وخرم  خوش بود زاري مرغ ).247دهان وي (همان: 

). بـر  248همـان:  ( زنـان  ، فريادكنان و نعـره درآمد). چوپان از در 223بر پهلو (همان: 
 كار افتاده اسـت ). ما را 365همان: ( فرسنگ فروتر به يك  برفتندجانب دست راست 

با خلعـت تمـام    دادند). هزار دينار زر به قران حبشي 367  با اين مردمان شهر (همان:
). 136  وتخــت (همــان: بنــد و شايســتة تــاج دل اســتمــا را فرزنــدي  ).230(همـان:  

 زد). پنجـك تيغـي   644از ترس كار قران حبشي (همان:  گشته بودهوش  شاه بي كيهان
بر  زد). تيغي 316  به نزديك شاه چين (همان: فرستادبر نيمة سر وي ... هم درحال مرد 

بـه اطـراف تركسـتان     نوشتها  ). وزير شاه چين نامه761  ميان سر سوار ايراني (همان:
). دريـغ  633با بزرگان (همان:  فرودآمدندزاده به سراپردة خود  ). هردو شاه168(همان: 

از  نگفـت ). هـيچ  265خاصه اندر شب تاريـك (همـان:    كشته شودباشد چنين مردي 
 .)270ترس (همان: 

ها را براسـاس نحـو معيـار     بينيم، اگر ساختار نحوي آن كه در جمالت باال مي گونه همان
  دهند. گاه جنبة تأكيد، رسايي، و تأثيرگذاري خود را از دست مي (امروزي) قرار دهيم، آن

  تقديم مفعول، قيد، و متمم بر مسنداليه 5.1.7
نشـان   داستان و در حالت طبيعي يا بيكه اشاره شد، در ساخت نحوي غالب اين  گونه همان

   آيد. مسنداليه (نهاد) در ابتداي جمله و فعل در پايان جمله مي
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جايگاه آغازين جمله همواره نوعي ظرفيت بالقوة بالغي در خود دارد و جايگاه مهمـي  
به آرايـش   ديگر، باتوجه سازي توجه مخاطب يا خواننده در جمله است. ازسويِ براي كانوني

اي  هـا مقولـه   آيي عناصـر جملـه و مبتـدا قرارگـرفتن آن     اني آزاد در زبان فارسي، پيشواژگ
  ). 106: 1396  محور است (سيدقاسم نويسنده

بـرد و   از ظرفيت بالغي جايگاه آغازين جمله بهـره مـي   حبشي قراننويسنده در داستان 
خاص، و ايجـاد   سازي، رواني كالم و تعديل جمله، القاي حس براي تأكيد اطالعي برجسته

دارد؛ ايـن ويژگـي در    مي  روح حماسي گاهي اركان ديگر جمله را بر نهاد (مسنداليه) مقدم
شـود.   است مشاهده مـي   ها ذكر شده از جمالتي كه نهاد (مسنداليه) در آن درصد 12حدود 

  ترين بسامد را دارد. در اين ميان تقديم قيد و متمم قيدي بيش
  نهاد (مسنداليه) تقديم قيد و متمم قيدي بر

، از غايت جمـال . )833كشتي خسروشير قبادشاه برسيد (طرسوسي:  از روي دريا ناگاه
 از غايـت محبـت و اشـتياق،   ). 135ماه و خورشيد در روي ايشان خجل بودي (همان: 

از ). 834مقصود از دسـت مـا برفـت (همـان:      عاقبت). 833همه گريان شدند (همان: 
، قبادشاه به هنگام جنگ به). 176مستولي عراق و خراسان (همان: نامه آورده به  قبادشاه

تــر شــد  ســوداي عشــقش بــيش هرســاعت). 136او التفــات بســيار نمــودي (همــان: 
 درسـاعت ). 266هـا برافروختنـد (همـان:     شمع ها ها و سراپرده در خيمه). 170  (همان:

مي به گوش قران آواز كوس بهرا روز چهارم). 644همان: ( اي برخاست بادي و صاعقه
 ).189آمد (همان: 

  تقديم مفعول بر نهاد (مسنداليه)

به شـهر طمغـاج    هزار دينار زر پنجاه). 176برد (همان:  به تركستان او مي همه لشكر اين
تو  هاي گوناگون اين چندين هزار عجايب). 567بگفت تا بدهند ازبهر خرج راه (همان: 

 ).671ن: هما( زادگان نمايي برين مشت خاكي مي

اگـر مسـنداليه (نهـاد) را در ابتـداي      شـود،  هـاي بـاال مشـاهده مـي     كه در جمله گونه آن
گـاه   هاي يادشده را به جايگاه بعد از آن منتقل كنيم، آن بياوريم و متمم، قيد، و مفعول  جمله

اطالعـي، برجسـتگي، و تأثيرگـذاري آن بـر شـنونده و مخاطـب بسـيار         رواني كالم، تأكيد
هـا نيـز    واهد شد و در بسياري از موارد از رواني كالم و القاي حـس خـاص آن  رنگ خ كم

  شود. مي  كاسته
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طوركه گفته شد، در دويست جمله، كه از اين داسـتان بررسـي شـد،     براين، همان عالوه
پايـه حـذف    هـاي معطـوف و هـم    مسنداليه ذكر شـده و در جملـه   درصد 45جمله  90  در

جايگاه مهمي بـراي   د محذوف است جايگاه آغازين جملههايي كه نها است. در جمله  شده
اغراض بالغي نويسنده شده است. بنابراين، در اين داستان ذكر ديگر اركان جمله در جايگاه 

ترتيـب قيـد و مـتمم قيـدي و مفعـول       كنيم كه در اين ميان بـه  آغازين جمله را مشاهده مي
  اند. اختصاص داده خود ترين كاربرد را در جايگاه آغازين جمله به بيش

  هاي اسمي وابسته 6.1.7
هاي  توانند از امكانات و قابليت خود، همواره مي دستي چيرهنويسندگان هنرمند، با مهارت و 

مخاطـب خـويش و    انگيـزي  هيجـان  منظـور  بـه ت كالم خـود  يابذج زبان استفاده كنند و بر
گاه هنرمندانه و پسنديده است كه  آنبيفزايند. بديهي است كه اين امر  اوتأثير قراردادن  تحت

عنـوان هسـته    گروه اسمي از يك اسـم بـه  «رساني و رواني كالم خللي ايجاد نكند.  در معني
انـد: پيشـين    هاي اسم دو گونه تواند يك يا چند وابسته بگيرد. وابسته شود كه مي تشكيل مي

ران داسـتان   در .)68: 1389وحيديان كاميار و عمراني ( »پسين  و در بسـياري از  حبشـي  قـ ،
هـاي اسـمي بـا     تـر نشـان داده شـود، هسـتة گـروه      كه ماهيت هسـته بـيش   موارد، براي اين

راه است. درمجموع، سيصد گروه اسمي، كه در دويست جمله از اين داستان  هايي هم وابسته
مـورد   هاي نهاد، مفعول، متمم، مسند، بـدل، و منـادا قـرار گرفتـه بودنـد، هفتـاد       در جايگاه

) وابستة پسين يافت شد و مابقي بدون درصد 46مورد (  140 ) وابستة پيشين، ودرصد  23(
كننـد يـا    هاي اسمي يا چگونگي اسم را بيان مـي  اند. وابسته اي هسته هاي تك وابسته يا گروه

كننـد   دهند و مفهوم آن را مشخص، محدود، و شناس يا ناشناس مي توضيحي دربارة آن مي
هاي پيشـين و   بخشند. ايجاد گروه اسمي، با افزودن وابسته يا ابهام مي يا به مفهوم آن شمول
سـو داراي كـاركرد    هاي سبكي اين داستان است كـه ازيـك   ترين ويژگي پسين، يكي از مهم

بالغي مانند ايجاد روح حماسي و پهلواني، جذابيت كالم و تأثيرگذاري در مخاطب، طنـين  
ديگر، توسـعة كـالم را درپـي     زي است و، ازسويِسا سازي و تأكيد و معرفه خوش، برجسته

انـد و يـك طبقـة     دار يك نقش در جمله شـده  ديگر، گروهي از كلمات عهده عبارت به دارد.
  دهند. نحوي را تشكيل مي

بفرمود تا هزار تخته ديباي مرصع ختايي، دو تـاج خسـروانه، دو حمايـل بـاطوق،     
هـاي   ته، شصت بـار شـتر جامـه   هاي باف جفتي گوشوار زرين با خوشة ياقوت، نطع

چراغ و طال و نقـره و   دست تشريف مرصع به مرواريد و گوهر شب پوشيدني، سه
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تخت زرين و چهار كرسي طال بودي   بختي، صحني كه روي آن يك قدر بار سي به
تـاج و دويسـت    و سه جفت موزة زرين زبرجدين و سيصد كنيزكان و پسران زرين

 هندو، پنجاه خـادم حبشـي ... نـزد قبادشـاه آوردنـد     دويست خادم  غالم با قباها و
 .)135: 1395طرسوسي (

  هاي پيشين وابسته 7.1.7
صــفت اشــاره، صــفت پرسشــي، يــك نكــره، «انــد از:  هــاي پيشــين اســم عبــارت وابســته
مـين)،  ُ تعجبي، صفت مبهم، صـفت شمارشـي اصـلي، صـفت شمارشـي ترتيبـي (        صفت
، يحبشـ  قران). در داستان 68: 1389وحيديان كاميار و عمراني ( »عالي، [و] شاخص  صفت
تـرين   هـاي پيشـين بـيش    هاي شمارشي (عددي) در ميان وابسـته  هاي اشاره و صفت صفت

  كاربرد را دارند.

  هاي اشاره صفت .الف
ة برجسـت هـاي   راه اسم يكي از ويژگـي  هم» اين«و » آن«هاي اشارة  كاربرد فراوان صفت

هاي اسمي، گرچه در بسياري از موارد ايـن كـار    بر گروه داستان است. عالوهسبكي در اين 
شـود، كـاربرد و تكـرار     سازي انجام مي سازي، تأكيد، و برجسته توسط نويسنده براي معرفه

توان گفت براي نويسنده نوعي عادت كالمي در متن شده است  اي است كه مي گونه ها به آن
اند، نيـز فـراوان    هاي قيدي، كه داراي گروه اسمي ها در متمم جاكه كاربرد اين صفت تا بدان

كند و  اند، توصيف مي شده روي كه معرفه و شناخته هاي اشاره موصوف را، ازآن است. صفت
طور  كند و تعداد آن را به مي  صفت مبهم نيز موصوف را از روي ابهام وصف و اسم را نكره

  دهد. غيردقيق نشان مي

بدان  رسيدند، از اسپان پياده شدند. بعضي سوارهبدان كوه د. چون نهادن بدان كوهروي 
آن را ديدم كه بـر   آن مرد سياه حبشيبدل گفت  .)251: 1395برآمدند (طرسوسي  كوه

 ).616سـفيد اسـت (همـان:     آن اسببرنشسته است كه چهار دست و پاي  اسب سياه
معلق آويخته  آن ميخچنان زده بود و خود را از  آن ميخحبشي هردو دست را در  قران

آن گه از  ديگر زد و ... آن آن ميخبرداشت ... دست در  آن ميخگه او دست از  بود ... آن
بودند.   نهاده آن جايگاهرا باز كرد ... در  آن خانهاندرآمد ... درِ  بدان خانه هردو سر ميخ
 درشـد  بدان خانـه  ها آن ميخاز سر  پهلوان آنخزيد ... ديدند كه  ها آن خمقران در زير 

بـا   آن مـرد چوپـان  پيش تور امير برد. چون  آن دو غالم). مرد چوپان را با 697همان: (
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بر ايشـان   بدين سببام.  بسيار ديده درين كوهچنان گفت ... من ايشان را  امير توران هم
 پـاي درآورنـد   را از ايـن چنـد مـرد   بـاد! باشـد كـه     آن سـگ اعتماد كرديم. لعنت بـر  

چاهي بود و در  آن كوشككوشكي بود و در  آن سراپردهازقضا، در پس  .)249  همان:(
زاري ديـد. در   مرغ آن آب). بر لب 721كاريزي بود مقدار پنج فرسنگ (همان:  آن چاه
 ).764درختان بسيار ديد (همان:  زار آن مرغ

  صفت شمارشي (عددي). ب
ها معمـوالً   گونه صفت كند. اين بيان مي ترتيب آن راگاهي صفت شماره يا مقدار اسم يا 

گيرند. در اين داستان كاربرد عدد،  هاي پيشين در يك گروه اسمي قرار مي صورت وابسته به
عنوان يكي از عناصر پيشين گروه اسمي، بسيار موردتوجه نويسنده است و براي توصيف  به

بـر   ده كرده است. اين اعداد، عـالوه تر از صفت شمارشي اصلي استفا شمار و عدد اسم بيش
بسياري از موارد در اين داستان كاركرد بالغي مانند كثرت،  دادن تعداد و شمار اسم، در نشان

  راه دارند. توجه خواننده را هم سازي موصوف، و جلب مبالغه، برجسته

ــران ازبهــر و  صــد تختــه جامــة زربفــتو  صــدهزار دينــار زرتــا  بفرمــود يحبشــ ق
بياوردنـد. تمامـت را    پانصد كنيزك رومـي و  پانصد غالم تركبا  ب با زيناس  دويست

را در قفـاي   هزار مرد تيرانـداز  پنج .)723همان: ( پيش قران حبشي بياوردند و كشيدند
 ده گز ).695  همان:( از آن آب بگذشتند هزار مرد تيرانداز آن پنجقران حبشي فرستاد ... 

گردانيد ... جهد كنيد تا   خسته سيزده مردك كرد و هال وهفت مرد بيستدور جست ... 
آن هـردو دزد  نشـاند ...    فرونتواننـد  هزار مـرد  دهرا بگيريد ... فتنة ايشان را  اين دو مرد

صد بفرستاد و بگفت  مرد با سالح  هزاربر در گرمابه مردم بسيار ما را كشتند ...  رو شب
جنـگ   روي بـه  هزار مـرد با ايشان برآيند ...  هزار مردبرنيامدند، باشد كه  دو مردبا  مرد

 ).316همان: ( تن را بكشت هفتادآوردند ... 

  هاي پسين وابسته 8.1.7
آينـد و مفهـومي بـه آن     اند كه پس از هسـتة گـروه اسـمي مـي     هايي هاي پسين كلمه وابسته

ي ا) داردرصـد  46( گـروه  140از سيصد گـروه اسـمي   كه اشاره شد،  گونه افزايند. همان مي
هـاي بيـاني    اليـه) و صـفت   هاي پسـين، اسـم (مضـاف    اند. در ميان اين وابسته وابستة پسين

هاي اسمي، كـه داراي وابسـتة    مورد از گروه 140كه در  طوري ترين كاربرد را دارند؛ به بيش
كنـيم.   تركيبـات وصـفي را مشـاهده مـي     درصد 40و  تركيبات اضافي درصد 60اند،  پسين
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ِ) وابستة هسته و - با مصوت كوتاه (ي پسين (اسم و صفت) در اين داستان ها ترِ وابسته بيش
صـورت   هـاي همگـون بـه    اقتضـاي كـالم وابسـته    انـد و گـاهي نيـز بـه     گروه اسـمي شـده  

هـاي اسـمي هـم صـفت هـم       چنين، در اين داستان در بسياري از گروه اند. هم آمده  پايه هم
گروه اسمي را درپـي دارد. صـفت يكـي از    شدن  اند كه حجيم اليه وابستة هسته شده مضاف

بر آن داراي  عناصر مهم در گسترش گروه اسمي و توسعة كالم در اين داستان است و افزون
موسـيقي، و    هاي بالغي مانند مبالغه، تحقير، تخصيص، ذم، مدح، تصويرآفريني، ايجاد جنبه

  ايجاد حس حماسي است.

به  موج درياي جوشانچون  سپاه خراساناز جاي نجنبيده بودند كه  لشكر تركانهنوز 
بايستادند. هر دو لشكر باهم درآويختند. تيغ و گرز  سپاه تركاندررسيدند.  لشكر تركان

 .)202برآمد (همان:  اوج خورشيد و ماهتا به  نعرة مردان سپاهگرفتند.  نيزه پر خمو 

پـايِ   كخـايِ سـب   انجـامِ بادپـايِ آهـن    خـرام راه  جهانگير قبادشاه بر اسـب خـوش  
). گردي عظـيم از  427نورد برنشست (همان:  نهاد وادي گوشِ كوه سندانِ پيكان فوالدك

ساي  خاي صخره بر اسب بادپاي آهن برانگيختند و جنگي عظيم بكردند.  آن روي بيابان
قبضـه طيارگوشـه در    كماني عـاج  عنان نشسته و جوشني پرزر درپوشيده و اي گرد باره
فرياد كوس حربـي   ). آواز نعره و فرياد مردان و دالوران برآمد.628افكنده (همان:   بازو

اي  اي گـداي نمدجامـه   ).637همـان:  ( و ناي زرين بر عيوق آسـمان برآمـدن گرفـت   
اندام، چرا در صحرا گوسفند نچراني؟ تو را بـا حـرب و ميـدان چـه      پاي خشك باريك

ديـدار از ميـدان بيـرون شـد      صفت القيس ). اين سياه ديوشكلِ ابليس187كار؟ (همان: 
). 186سـواري در ميـدان آمـد (همـان:      ). از قلب لشكر شاه خراسان ابلـق 189  (همان:

). اي غالمان امير شـاپور، ايـن ناكسـان    170صورت دختر شاه چين است (همان:   اين
). گفــت مــنم قــران حبشــي، ســرور جملــة ســرهنگان عــالم 247همــان: ( بگيريــد  را

). آگاه باشيد كه منم، ننهاي 182رنگ برميان بسته (همان:  الماس ). كاردهاي719  (همان:
زخــم گرفتنــد  ). گــرز ششصدوشصــت مــن بــه761جــوي مــردافكن (همــان:  جنــگ
 رفتنـد  ). هندوان با آن فيـل مسـت پربـار از نعمـت در عقـب ايشـان مـي       637  (همان:

 كوشيد غريد، يكي چون فيل مست در جنگ مي ). يكي چون شير آشفته مي749  همان:(
جــوي آمدنــد  ). دالوران لشــكر ايــران بــه جنــگ لشــكر ننهــاي جنــگ 430همــان: (

). پـنج شـش مـرد    636(همان:  خوار از هم بازگشتند ). هر دو لشكر خون761  (همان:
). آن هنـدوك ملعـون مـالح، كـه     226پشت آوردند (همان:  به سرهنگ بافرهنگ پشت

مـردم  ). 641رنگ برنشسته (همـان:   علنژاد ل )، بر اسب تازي762  همان:( بان بود كشتي
در  كفچـة زريـن و سـيمين    ).599را سليح چه حاجت اسـت (همـان:    شجاع و دالور
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در  چشـم عـاجزي و خـواري    خـاري بـه   ). آن سـوار بـه  162ها كردندي (همان:  ظرف
 ).777نگريد (همان:  مي  وي

براي تقويت بعـد  شود، نويسنده در اين داستان  كه در جمالت باال مشاهده مي گونه همان
ِ) وابسـتة هسـته   - تـر بـا كسـره (    ها (صفت و اسم) را بـيش  حماسي و پهلواني متن وابسته

هايي  براين، در بخش راه دارد. عالوه هم است كه اين امر موسيقي كششي را با خود به  نموده
هاي رزم و كـارزار اسـت، كـاربرد پيـاپي صـفات حماسـي و        از متن، كه در توصيف ميدان

اسـت.    صورت مركب و سـاده نـوعي لحـن حماسـي و پهلـواني بـه كـالم داده        ني بهپهلوا
كـالم بـا    اقتضـاي  هاي وصفي و اضافي در متن اين داستان، به ديگر، كاربرد تركيب عبارت به

راه  اغراض بالغي ديگري مانند طنين و موسيقي متن، و تأكيد و برجسـتگي موصـوف هـم   
اسـت،    ر اين نوشتار به سـاختار نحـوي ايـن داسـتان    جاكه رويكرد نگارندگان د است. ازآن

ران هاي اسـمي داسـتان    توصيف و تحليل گروه در اليـة واژگـاني ايـن داسـتان      يحبشـ  قـ
اي ديگـر نگارنـدگان آن را    دليل گستردگي بحث در مقالـه  موردبحث قرار گرفته است و به

  ارائه خواهند داد.

  فراواني گروه قيدي 9.1.7
دليـل از جملـه    همـين  سخن است كه فعل به آن نيازمند نيسـت و بـه  گروه قيدي بخشي از 

رو، براي رساندن مفهوم و منظـور   شدني است. گروه قيدي جنبة توضيحي دارد. ازاين حذف
كـار بـرده شـود، در     چه هنرمندانه بـه  تواند نقش مهمي در كالم ايفا كند و چنان گوينده، مي

 .نظـر نـوع و سـاختمان دو گونـه اسـت: الـف       از«لطافت و تأثير كالم بسيار مـؤثر اسـت.   
هاي قيدي (حـرف   وند + اسم، متمم دار عربي، پيش دار: كلمات تنوين هاي قيدي نشانه گروه

نشـانه: قيـدهاي مخـتص،     هاي قيـدي بـي   گروه .هاي مكرر؛ ب اضافه + گروه اسمي)، واژه
). 108: 1389مراني وحيديان كاميار و ع( »هاي مشترك با قيد مشترك با قيد، صفت  هاي اسم

شـود و فعـل بـه آن نيـاز نـدارد،       اگرچه گروه قيدي جزو اركان اصلي جمله محسوب نمي
، براي توضيح و بسط كـالم و نيـز بـراي ايجـاد و تقويـت      يحبش قراننويسنده در داستان 

هاي قيدي بسيار بهره برده است.  فضاي حماسي و پهلواني و تأثير كالم بر مخاطب، از گروه
گروه قيدي يافت شد. در ايـن   )درصد 46مورد ( 92كه درمجموعِ دويست جمله،  ريطو به

قيدي از  متمم«. ترين كاربرد را دارند ترتيب بيش هاي قيدي و قيدهاي مختص به ميان، متمم
آيد. تفاوت آن بـا مـتمم    راه با حرف اضافه مي سان است؛ يعني هم نظر ساخت با متمم يك
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توان آن را  متمم فعلي نياز دارد، اما به متمم قيدي نياز ندارد و ميفعلي اين است كه فعل به 
  ).18همان: ( »از جمله حذف كرد

 از خـون مبـارزان  روي زمـين را  در يـك سـاعت   لشـكر ايـران حملـه كردنـد.      بار يك به
 ).479: 1395سياه كردند (طرسوسي  به جادوييجمله جهان را  درساعتكردند ...   زار الله
 پـيش مـا   ايـن همـه روز  كجا بودي كـه   ).480رباطي پيدا شد (همان:  روزيك ، ناگاه

سـاخت   قبادشاه كار لشـكر مـي   در شهر دمشق از اين جانب ).177نيامدي (همان: 
 برسـيد  بـر در شـهر  رفت تـا   امير خراسان روي به شهر الواد نهاد و مي ).177(همان: 

در پـيش  ). امير شاپور ترك 255آمد (همان:  آواز نعرة شادي مي از لشكر). 177همان: (
 رسـيده بودنـد  بر سر آن كـوه  ). آن مردان را ديدند كه 255همان: ( نشسته بود تور امير

). 745هندويي فرستادند تا از آن حال پرسـد (همـان:    پس هم درساعت ).255همان: (
شكسـت در   بـار  يـك  به). 644برسيد (همان:  بدان جاي در آن ساعتجهانگير قبادشاه 

گريزان شـدند   بار يك بهقوت كردند ... پيادگان  بار يك بهعراق و خراسان افتاد ...  لشكر
صـورت جمـال    درحال،). 282برجاي بايستيد ... (همان:  يك ساعت... شما مترسيد و 

  ).820همان: ( نيكو شد غايت بهايشان 

  هاي جمله حذف گروه 10.1.7
قـول برخـي از بالغيـون،     كـه، بـه  حذف اجزاي كالم يكي از شگردهاي خلق ايجـاز اسـت   

كـردن و شـرط    ايجاز يعني با حداقل الفاظ حداكثر معني را بيـان «تر ايجاز است.  هنري  جنبة
: 1386(شميسـا  » جويي در لفظ به انتقال پيام خللي وارد نكنـد  بالغت آن اين است كه صرفه

 ).109: 1389(شميسـا  » تـر بـا ايجـاز مـواجهيم تـا اطنـاب       در زبان حماسـي بـيش  « ).165
توان حذف كرد. قرينه يا لفظي است يا  درصورت وجود قرينه، هريك از اجزاي كالم را مي«

). در اين داستان نويسنده، بـراي  127: 1389(وحيديان كاميار و عمراني » حضوري يا ذهني
هاي مختلف  شتاب سخن، بعضي از اركان جمله را در جاي و سرعت و رواني كالم، ايجاز،
هايي از جمله كـه   ، آن بخشيحبش قرانهاي داستان  است. در بسياري از جمله  كرده  حذف

منظور انسجام، رواني كالم، و شتاب سـخن،   روند، به شمار مي بيني به پيش اطالع كهنه و قابل
ود كه در جمالت معطوف فقط يك فعل ر جا پيش مي حذف و ايجاز تا آنشوند.  حذف مي

پايه و  هم  جملة  104در  آيد. در دويست جمله، كه بررسي شد، عنوان يك جملة كامل مي به
و در ايـن   دارد  بـااليي   بسـامد  درصد 52 معطوف، حذف به قرينة لفظي وجود داشت كه با

يه) بـا  پايـه مربـوط بـه نهـاد (مسـندال      هـاي معطـوف و هـم    ترين حذف در جمله ميان بيش
 است. درصد 4ترين حذف مربوط به فعل با  و كم درصد  80
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). بگيريد و بربنديـد و بياريـد.   255: 1395بردند (طرسوسي  ايشان قران را گرفتند و مي
انـد.   ). نگاه كرد. چوپان را ديد كه كشته317گفت (همان:  رفت و مي آمد و مي پيك مي

هـوش بازآمـد.    ساعتي گذشت. به هوش گشت. پايش خشك شد. بترسيد و افتاد و بي
). بهترين آن است كـه  253تك افتاد و پيش امير كيوان آمد (همان:  گه برخاست و به آن

كشـتند و از پـاي    يافتند مـي  ديدند و مي ). هركه را مي367همان: ( مهتران را طلب كنيد
). ديو آمد 208سپرها بر سر نيزه كردند و بجنبانيدند (همان: . )719آوردند (همان:  درمي

آن مــردان را ديدنــد كــه بــر ســر آن كــوه  .)740همــان: ( اردشــير را درربــود و ببــرد
 انداختنـد  كردنـد و مـرد مـي    زدنـد و جنـگ مـي    بودند كه از سر كوه سنگ مـي   رسيده

 ).255  همان:(

  حذف نهاد (مسنداليه)
دليـل   بـه هاي برجستة سبكي اين داستان اين اسـت كـه نهـاد يـا مسـنداليه،       يكي از ويژگي

شــود و از شناســة فعــل  پايــه حــذف مــي هــاي معطــوف و هــم لفظــي، در جملــه  قرينــة
تـر كـرده اسـت،     هـا را محكـم   كه پيونـد جملـه   براين است. حذف نهاد، عالوه  شناسايي قابل
  راه دارد. ايجاز، رواني، و شتاب كالم را نيز هم  نوعي

نعـره بركشـيدند    هـا كردنـد و   مـرد دويدنـد و دسـت بـه نيـزه      سه غالم در پـيش شـه  
). ابوالعال بازگشت و به لشكرگاه خود بازرفت و پيش امير خراسان درآمد 247  (همان:
). مردان هر دو لشكر 272خنديد، هرچه ديده بود با امير خراسان بازگفت (همان:  و مي

برخاستند و خود را به سليح تمام بياراستند و اسـپان را بخاريدنـد و زيـن برنهادنـد و     
 .)272همان: ( دشدن  سوار

  فعل حذف
بنـابراين، در مـواردي    كه گفته شد، بسامد فعل در ايـن داسـتان باالسـت.    گونه همان

پايه، براي رعايت ايجـاز و آهنـگ مـتن، فعـل بـه قرينـة لفظـي         هاي هم اندك در جمله
  شود. مي حذف

د و ). يكي جامة شمسه درپوشي777پاره (همان:  سر وي از تن جدا كرد و تن او را پاره
حصـار درآمـده بـود و     در آن ساعت قران حبشي به). 743يكي جامة گنج مهر (همان: 

). مبارزي عظيم مردانـه اسـت و دالور و   752سرباب حكيم را در سراي آورده (همان: 
ها  ها از سيم سفيد ساخته، برگ هاي آن درخت شاخ ).578جوي (همان:  زن و جنگ تيغ

 .)820كام شما خواهد بود و فلك غالم (همان: ). جهان به 671از زمرّد (همان: 
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شواهد متعـدد و متنـوع فـراوان دارد و يكـي از      يحبش قرانحذف و تكرار در داستان 
كه گاه در يك بندنوشت حذف و تكـرار بـا    طوري هاي سبكي اين داستان است؛ به خصيصه

و تكرار موجب رساند  شود. حذف در اين داستان به ارائة معني ضرري نمي هم مشاهده مي
انگيزي اين  كار برده شده و در رسايي و هيجان اي هنرمندانه به گونه شود، بلكه به ماللت نمي

  داستان بسيار مؤثر است.

  تكرار 11.1.7
توانـد موجـب پيوسـتگي و انسـجام مـتن و       كه حذف بعضي از اجزاي جمله مي گونه همان

يكي تكرار تواند پيوستگي ايجاد كند.  تمركز بر موضوع واحد شود، تكرارهاي لفظي نيز مي
توانـد   مـي   تكرارهاي لفظي نيـز « .است گذار در خواننده و مخاطبترين عوامل تأثير قوي از

ــاد   ــاي ايج ــي از ابزاره ــد يك ــتن باش ــتگي در م ــاولر » پيوس ــدان و  ).117: 1395(ف منتق
تكـرار در متـون    حذف و نظران عرصة ادبيات و بالغت بر اين نكته توافق دارند كه صاحب

بـراي يـك   هـاي بالغـي مـتن اسـت.      نوشتاري ادبي، چه در شعر چه در نثر، يكي از جنبه
اغلـب  تكـرار  « يت باشـد. اهمبانويسنده ممكن است حذف و براي يكي ديگر تكرار بسيار 

توجه شاعر و نويسنده بر موضوع و معني مكرّر است كه ايـن  يا دهندة تكيه و تأكيد و  نشان
 »نيـز هسـت   ،جمله وسـايل ايجـاد آهنـگ و موسـيقي     هاي بالغي، از موضوع جدا از جنبه

 در ادبيات پيش از اسالم، تكرار يكي از اجـزاي جملـه و گـاه   «). 303: 1374(پورنامداريان 
آمـده اسـت و آن را جـز بـر دليـل       حسـاب مـي   تكرار خود جمله يكي از صنايع معنوي به

» نمـود   تـوان حمـل   عنوان يكي از صنايع و فنون، بر وجه ديگـري نمـي   مهارت نويسنده، به
شـود. تـرك تكـرار شـايد      تـدريج متـروك مـي    از قرن پنجم به بعد بـه ). «287: 1375(بهار 
كُنـدي و    ته باشد كه تكرار سخن را داللت بر ضعف وتأثير ادبيات عرب صورت گرف تحت

ــي  ــدرت نويســنده م ــدم ق ــي  ع ــتند و آن را مخــل بالغــت و فصــاحت م ــتند دانس » دانس
توجـه   سـازي، يـا جلـب    منظـور تأكيـد، برجسـته    ). تكرار معموالً بـه 168: 1383  (صديقيان
خواننـده  بـودن جملـه و تـرس از فراموشـي      علـت طـوالني   بـه  بوده و گـاهي نيـز    شنونده
است. كارايي عنصر تكـرار همـواره بـه مهـارت و هنرمنـدي نويسـنده بسـتگي دارد؛          بوده
انـد   كه بعضي از نويسندگان در تكرار كلمه يا اجزاي جمله موفـق بـوده و توانسـته    طوري به

دقتـي نويسـنده ايـن كـار      پيام خويش را با تأكيد و اصرار به خواننده منتقل كنند و گاه با بي
سبب اغـراض بالغـي،    هاي اسمي، به ه است. در اين داستان تكرار كلمات و گروهانجام شد
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زدايـي، آورده   سازي و ابهـام  سازي، تأكيد، تأثير در خواننده، و گاه براي شفاف مانند برجسته
تر موارد تكرارهـا   است. گرچه در بعضي موارد نياز به تكرار واژه نبوده است، در بيش  شده
چنين، بعضـي اركـان جملـه يـا      هم .اند داده گسترشنوعي سخن را نيز  آور نيست و به مالل

  اند. معني تكرار شده صورت مترادف و هم كه به عيناً تكرار شده يا اين

  تكرار واژه .الف
 فيلفروشد.  فيل كه در مغز سر را بر پيشاني چنان فيلاندرآمد. گرزي زد  فيليدر پيش 

 فيـل بودند، همـه از   فيلگه از پاي درافتاد. هندوان، كه بر پشت  گرد خود برگشت، آن
هماي دررسيد و تيغي برآورد و به سـر وي   شيرزاد. )753: 1395طرسوسي ( درافتادند

را  شـيرزاد برد  تيغ او را به سپر بگرفت، لشكر ايران چون آن دست شيرزادفروگذاشت. 
آفرين كردند. شكاري ديگـر بيـرون آمـد.     شيرزاد دند و بربار نعره ز يك بديدند همه به

ايشـان   شـيرزاد او را يك ساعت امـان نـداد. سـيم و چهـارم بيـرون آمدنـد و        شيرزاد
درآمد و  ويدرگذشت باز به  ويگرز از  چون .)396همان: ( انداخت كشت و مي مي  را

سليح  اوكار نكرد، بدان سبب كه  ويرا بر پهلوي چپ، اما كارد بر  شاه كيهانكاردي زد 
و پهلـوان   بـود و مردي مردانه  بود). در شهر طمخاج معروف 644پوشيده بود (همان: 

كشتند  مي  و از تورانيان .)567كه روز جنگ محل به شير ننهادي (همان:  بود. مردي بود
). 365همان: ( كردند مي  گسيل بعضي راگرفتند و  مي بعضي راجستند و  مي بعضي راو 

حملـه بـر چـپ     اگـر  .)762همان: ( شد تاريكو  سياه روي جهان برمثال دل مشركان
 آوردي، از چـپ بيـرون جسـتي     آوردي، قران از راست بيرون جستي و اگر از راسـت 

 .)223همان: (

 تكرار جمله .ب

 كردنـد  رقص مـي و  كردند سماع ميدر آن كنار آب خلقي بسيار كه جمع آمده بودند و 
تـاريكي  . آفتـاب فروشـد  گـه كـه    كردنـد تـا آن   هر دو سپاه جنـگ مـي   .)749(همان: 

هـا   چـه رأي ). تا ببينـيم كـه ايشـان    753همان: ( جهان تاريكي گرفتو  درآمد  جهان به
و  جنـگ آغـاز كردنـد   ). درساعت يكايـك  762همان: ( كنند چه تدبيرها ميو  زنند مي

از پـاي  و  كشـتند  مـي يافتنـد   ديدنـد و مـي   هركه را مـي  ).280همان: ( كردند مي  جنگ
). در 266(همـان:  جهان تاريك شد و  شب درآمد). اما چون 719(همان:  آوردند درمي

 ).316(همان:  كرد تماشا ميو  نگريست ميميان آن خلق بسيار شد و بايستاد و 
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  هاي قالبي هاي خاص و گزاره تكرار سازه .ج
هـاي تكرارشـونده و    هـاي خـاص يـا عبـارت     ويسنده از سازه، نحبشي قراندر داستان 

جاكـه   ازآن هاي سبكي اين داستان اسـت.  كند كه يكي از ويژگي هاي قالبي استفاده مي گزاره
ها خود به مقاله و پژوهشـي جداگانـه نيازمنـد اسـت، در ايـن نوشـتار        بررسي و تحليل آن

  شود: ها اشاره مي صورت مختصر به آن به
  هاي قيدي اوان سازهتكرار فر .1

، »ناگــاه«، »درحــال«، »ســاعت  ايــن«، »آن ســاعت«، »يــك ســاعت«، »درســاعت«ماننــد 
توان گفت يكـي از شـگردهاي    كه مي طوري ؛ به»از اين جانب«، و »از آن جانب«، »بار يك به«

انگيزي، و  هاي نويسنده براي پيوند جمالت، ايجاد فضاي حماسي، هيجان كالم سبكي و تكيه
  رزم، است.  هاي ويژه در توصيف صحنه توان حماسي كالم، به افزايش

). 186نيك مصاف كردند (همـان:   يك ساعت ).745هندويي فرستاد (همان:  درساعت
مـرد را   هر سه آزاده درساعت). 223جان بداد (همان:  درساعتترك از اسب درافتاد و 

). 713وقـت بازرگـاني نيسـت (همـان:      اين ساعت). 229بر عقابين بركشيدند (همان: 
برآمـد   سـاعتي ). چـون  196همـان:  ( ها از تن بيـرون كردنـد   هر چهار جامه درساعت

 درسـاعت ). 712بنمايم تو را (همـان:   همين ساعت . حاليا اين زخم را تا)263  (همان:
در آن طمع از جان خود برگرفت، خاصـه   در آن ساعتقران حبشي را بردند، اما قران 

شد ناك  غم درحال). قران حبشي آن حال شنيد، 263كه موكالن را ديد (همان: عت سا
بانـگ بـر سـپاه     بار يك به). امراي ترك 364همان: ( حمله كنيد بار يك به). 743همان: (

 بار يك بهحمله كنيد و از تورانيان باك مداريد. لشكر عراق  بار يك بهزدند ... گفت   خود
از آن  ).365(همـان:   لشكر خراسان و دمشق در سليح شـدند  بار يك به ...حمله كردند 

  ).281چون قران حبشي با ياران ... (همان:  جانب  از اينتور امير فرمود ...  جانب

  هاي ارجاع به متن قبلي و پرداختن به ادامة داستان گزاره .2
» غول شدندعشرت مش به اين بگفتند و). «671(همان: » جا درگذشت از آن اين بگفت و«

  .)719(همان: ...»  ايشان درين گفت بودند كه). «617(همان: 
هـا اسـتفاده    براي نقل و ادامـة داسـتان از سـاختارهاي نحـوي زيـر در ايـن داسـتان        .3
  است:  شده
...» كند كه بعد از آن ... . طرطوسي چنين روايـت كنـد كـه     طرطوسي چنين روايت مي«

 .)281(همان: ...» گويد كه مؤلف اخبار چنين ). «813(همان: 
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  وندي كاربرد افعال ساده و پيش 12.1.7
سـاختار نحـوي بـر ايجـاز مبتنـي اسـت، كـاربرد افعـال سـاده و            جاكه در اين داستان ازآن
گونـه افعـال خـود از عوامـل آفريننـدة ايجـاز در        ايـن «وندي بسامد بااليي دارد، زيـرا   پيش
ديگر ارتقاي لحـن و   وندي ازسوي هاي پيش فعل). 435: 1372(حميديان » اند حماسي  زبان

كـه گفتـه شـد، در ايـن داسـتان، در       گونـه  دنبـال دارنـد. همـان    آهنگ حماسي را بـه  ضرب
 درصـد  59مورد  137دست آمد كه از اين  گروه فعلي به 230ساده و مركب   جملة  دويست

كار  مركب به) فعل درصد 18مورد ( 41وندي، و  ) فعل پيشدرصد 23مورد ( 52ساده،   فعل
وندي در زبان فارسي دورة تكوين (قرن چهارم تا هفـتم) و   هاي پيش رفته است. بسامد فعل

ونـد در   تر از آثار زبان دورة درسي و تحـول اسـت. پـيش    مراتب بيش دوره به  آثار مهم اين
فعلي دورة تكوين عمدتاً مفهوم جهت و سمت حركت فعل را دارد و گاهي   ساختمان گروه

رساند و گاه نيز در افزايش يا ايجاد معناي جديد در  د فعل و تقويت معناي آن را مينيز تأكي
ونـد جـاي خـود را بـه      كنـد. در مسـير تحـول و تطـور، پـيش      فعلي نقـش ايفـا مـي     گروه
قيدي يا متمم يا عنصر فعلي اسم و صفت در جمله داده كه موجب افزايش طول   هاي گروه

 ).113: 1386طاهري ( جمله شده است

اين بگفت و او نيـز برنشسـت ... چـون آفتـاب برآمـد ازپـسِ دره، ناگـاه آواز كـوس         
برآمد ... علم سيستان، طاهر بن فضل، برآمد ... علم امير غور برآمد (طرسوسـي    حربي
قران حبشي اين بگفـت و از اسـب فرودآمـد و ريـش و گريبـان تـرك       . )261: 1395

ايـن بگفـت و از جـاي     ).201زد (همـان:  بگرفت و از اسب اندركشيد و او را برزمين 
رسيد، تيغ بـر    برجست و بر ترك حمله كرد و سوار ترك تيغ برآورد و به قران نزديك

 ها فروكوفتند ... سـوار ديگـر درآمـد    كوس ...ترك از اسپ درافتاد  ...قران فروگذاشت 
 .)205 ). چون شب تاريك درآمد، جهان پردة قار در رو فروكشيد (همان:223همان: (

  توصيفي  هاي جمله 13.1.7
هـاي آن زيبـايي خاصـي     هاي بارز سبكي اين داستان، كه بـه جملـه   يكي ديگر از مشخصه

گونـه   هاي وصفي با صفت مفعولي است. كاربرد و تكـرار ايـن   بخشيده است، كاربرد جمله
و انگيـزي   متن را آهنگين كرده و موجـب هيجـان    سرهم ساخت و پشت هاي نحويِ هم پاره

تنهـا نثـر را    هاي توصيفي براي انتقال سريع مفـاهيم نـه   عبارت آهنگي آن شده است. خوش
هـا،   راه دارد. اين عبـارت  هم آوايي و رواني را به گير نكرده است، بلكه خوش سنگين و نفس
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ها آمده، معنـا را درحاشـيه نبـرده و درك آن را بـا      اقتضاي حال و كالم در اين داستان كه به
تـرين ابـزار نويسـندگان بـراي      توان گفت بهترين و مناسـب  ه نكرده است. ميمشكل مواج

و  انـد  ذهنـي  پيـام  يك حامل خود سازة در هر پايه است، زيرا هم هاي توصيف همين ساخت
  كنند. منتقل مي پيام به گيرندة را جديدي اطالع

ر شاپور بر نگاه كرد. تور امير را ديد بر تخت نشسته و كرسي در پيش خود نهاده و امي
گفتنـد   آن كرسي نشسته و گروهي ديگـر پـيش ايشـان ايسـتاده، هريكـي سـخني مـي       

. )743خاتونان را ديدند نشسته، آن قباي نمد را پيش خود نهاده (همان: ). 243  (همان:
قران در آن ايوان نگاه كرد، تختي از زرين نهاده بودند و فرشي از جواهر بر وي كشيده، 

پيري بر آن تخت نشسته، لوحي در پيش وي نهاده، چهل مرد پيـر   كرسي از زر نهاده و
يكـي را ديـد چـون پـر زاغ سـياه و      ). 674گرداگرد آن تخت ايستاده بر سليح (همان: 

هاي اديم طايفي در پـاي كـرده و    زربفت پوشيده و كاله مغرق برسر نهاده و موزه  قباي
 .)343سه زن در عقب وي روان گشته (همان: 

  پايگي نحوي ها و هم ند جملهپيو 14.1.7
تـوان   هاي هـر مـتن، چهـار نـوع سـبك نحـوي را مـي        براساس رابطة دستوري ميان جمله

هاي كوتـاه، مقطـع، و مسـتقل بـدون حـرف ربـط يـا بـا          كرد: سبك گسسته (جمله  متمايز
هم معطوف  اند و با واو عطف به پايه هاي مستقل هم پايه (جمله عطف واو)؛ سبك هم  حرف
هاي شرطي)؛ سـبك متصـل    پيوسته و جمله هم هاي به سبك وابسته (شامل جمله )؛شوند مي

پـايگي   هـم   ترين پيونـد  ). مهم277: 1395هاي مركب بسيار طوالني) (فتوحي  (داراي جمله
در  رود. كار مي سو و سازگار به كردن دو جملة همگون و هم پايه است كه براي هم» و«پيوند 

آيند نوعي پيوستگي معنايي وجـود دارد. ايـن    ديگر مي پي يكهاي مستقلي كه در بين جمله
پيونـد  منطقـي.    سبب ترتيـب و تـوالي   سبب ترتيب و توالي زماني است يا به پيوستگي يا به

لفظـي همـان بحـث      معنوي دستورنويسان همان بحث فصل در كتب معاني است و پيونـد 
بافـت   به مربوط كه است  كالم در بخشي انسجام ابزارهاي از يكي فصل و وصل« وصل است.

  ).35:  1394  (وفايي» ثانويه معناي نه است معناي اوليه و كالم زباني برون

هر دو لشكر با هم درآويختند. فرياد مبارزان از روي ميدان برآمد. آواز كوس حربـي از  
 ).397: 1395طرسوسـي  ( هر دو جانب برآمد. نعرة دالوران بر عيوق آسمان رفتن گرفت

آوردند  مي  دست جستند و هريك سليحي به ترسيدند و از جاي برمي از خواب ميمردان 
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كشـتند.   ديگـر را مـي   كردند و يك ديگر حمله مي ربودند و در شب تاريك بر يك و مي
). مهـر درسـاعت   215  رفتند (همـان:  گرفتند و به سراپردة گستهم مي بعضي سليح برمي

اسـبي سـوار    نهاد و موزه درپاي كرد و برخاست و قباي نيكو درپوشيد و كالهي برسر
 ).655  زادگان برسيد (همان: آمد تا به سراپردة شاه شد و مي

كنيم، جمالت ساده، كوتاه، و مسـتقل در ايـن    گونه كه در جمالت باال مشاهده مي همان
انـد.   هـا) بـاهم پيونـد يافتـه     داستان با دو شيوة لفظي (با حرف ربط) و معنوي (معني جمله

  پايـه ويژگـي خـاص سـبكي بـه ايـن داسـتان        هاي كوتاه، مستقل، و هم باالي جمله  بسامد
پايه است كه  هم اي از سبك گسسته و سبك توان گفت آميخته كه مي طوري است؛ به  بخشيده

كاربرد فـراوان واو عطـف در    برآن، به روند روايت نوعي رواني و حركت داده است. افزون
تـر و شـتاب سـخن را زيـاد و      ان حالت روايي متن را روانپايه در اين داست ساختارهاي هم

  سبك را پويا كرده است.
انـد كـه،    نقـش شـده   پـايگي هـم   هاي اسمي از طريق هـم  چنين، در اين داستان گروه هم
 هـاي  سـازه  معنـايي  از لحاظراه دارد.  بر جنبة بالغي، گسترش جمله و كالم را نيز هم عالوه

  .و توالي زماني تناسب، ترادف، تضاد، چون اند، هم گوناگوني روابط داراي پايه هم
  پايگي در گروه نهاد يا مسنداليه هم

آواز مـردان و   گرفت. به عيوق آسمان رفتن غوغاي كوس حربي و سفيدمهره و كرناي«
  ). 353(همان: » در جهان پيوست نعرة دليران

   مفعولي گروه در پايگي هم
  ).353(همان: » ديگر نهادند در يك تير و زوبين و ناچختيغ و گرز و نيزه و «

  متممي گروه در پايگي هم
  .)353همان: ( »آمد گران مي چون پتك آهن بر سر و فرق دليرانزخم گرز گران «

  پايگي در گروه صفت هم
 .)789(همان: » بستدند چرب و چركينهاي  از كنيزكان مطبخ جامه«

  وجهيت در فعل 15.1.7
صورت روشن يا مبهم بيان كنـد.   است مفاهيم و مطالب را به در يك نوشتار نويسنده ممكن

 كند. ها در كالم بسيار كمك مي ها، و قيدها در تشخيص وجه جمله نما، صفت هاي وجه فعل
هـاي وجـه افعـال در تحـول و      يكـي از ويژگـي   وجه شكل صوري و ظاهري فعل اسـت. 
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ر تكوين زبان فارسـي تـا   كاهش تنوع وجوه گستردة فعل از عص فعل در زبان فارسي  تطور
صد سال اخير  گيري در يك امروز است؛ از حدود ده وجه فعل عصر تكوين با كاهش چشم

هـايي چـون    مواجهيم و امروزه فقط سه وجه فعـل داريـم. بررسـي وجـه فعـل در كتـاب      
در ايـن مقالـه   » وجهيت«طلبد و شايد با عنوان  تحقيق مستقلي در الية نحو مي حبشي  قران

هاي زباني و ساختاري گفتمـان داللـت دارد كـه نگـرش      وجهيت به ويژگي«ود. تداخل نش
» سـازد  هايش نمايان مي بندي او را به ارزش يا صدق محتواي گزاره در گفته نويسنده يا پاي

). وجه فعل صورتي از ساختار فعل است كـه ديـدگاه گوينـده را دربـارة     44: 1396(فاولر 
تلقـي گوينـده يـا    « ديگر، عبارت رساند. به بودن فعل مي مريبودن يا ا بودن يا غيرقطعي قطعي

بودن و نبودن فعـل را وجـه گوينـد. در     بودن يا امري يعني مسلّم و نامسلّم نويسنده از جمله
(وحيديان كاميـار  » زبان فارسي امروز سه وجه اصلي اخباري، التزامي، [و] امري وجود دارد

طور قطـع و يقـين    اهد از وقوع كاري يا اسنادي به). هرگاه گوينده بخو53: 1389و عمراني 
  هاي مهم سبكي در داستان آورد. يكي از ويژگي خبر دهد، فعل جمله را از وجه اخباري مي

دهد نويسنده مفاهيم و مطالب  ) كه نشان ميدرصد 85غلبة وجه اخباري است ( حبشي  قران
نان مخاطب به كـالم گوينـده را   است و اطمي  صورت روشن، قاطع، و صريح بيان كرده را به

هاي بروز وجهيت جمله را دارد. در  ترين موقعيت درپي دارد. در اين داستان فعل جمله بيش
ترتيب  ترين كاربرد را در اين داستان دارد. پس از وجه اخباري به اين ميان، فعل ماضي بيش

  اند. تصاص دادهخود اخ ) وجه فعل را بهدرصد 5و وجه التزامي ( )درصد 10وجه امري (

تركان از پيش امير بلخ بگريختند. ميسره لشكر توران بشكست. اميـر شـاپور تـرك آن    
ناگـاه، اميـر    ).203: 1395حال ديد. بانگ بر مـردان خـود زد و گفـت ... (طرسوسـي     

بار از جاي بجستند و چـون كـوه آهـن روان شـدند.      يك خراسان بانگ بر لشكر زد. به
خاكش   ). لشكريان ماتم او بداشتند و به202همان: ( وكوفتندها فر حمله كردند و كوس

 ).386جاي خود بازرفتند (همان:  دفن كردند و بزرگان لشكر هركس به

  آهنگ كالم 16.1.7
از عناصر تأثيرگـذار در سـاختمان زبـان اسـت. در      آهنگ كالم از فرايندهاي زبرزنجيري و

وخيـزان وجـود دارد. بنـابراين، چگـونگي      نواخـت و افتـان   فارسي سه نوع آهنگ يك  زبان
ها در ساختمان نحوي كالم در كنـار چيـنش سـاختارمند آنـان از      مندي از آهنگ جمله بهره

برد و خواننـده را بـا    شگردهاي روايتي نويسنده يا راوي يا نقال است كه داستان را پيش مي
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تـرين   كه گفته شد، وجه اخباري در ايـن داسـتان بـيش    گونه مانه كند. رو مي فضاي آن روبه
انـد   راه اند و با آهنگ افتان هـم  تر خبري بسامد را دارد. بنابراين، جمالت در اين داستان بيش

شود. نويسنده يا راوي،  موجب سرعت روند روايت مي  كه براساس جنبة روايي اين داستان
نـوعي   صـوت در جمـالت نـدايي، سـؤالي، و امـري، بـه      گيـري از ارتفـاع    با بهره، درادامه
هـاي بلنـد و    چنـين، كـاربرد مصـوت    خيزان و لحن حماسي به كالم داده است. هـم   آهنگ

ويژه در جمالت سؤالي و ندايي، نيز باعث ايجاد آهنگ خيزان كالم و القاي حس  كشيده، به
  رزمي و حماسي به مخاطب شده است.

ند و هردو به شهر درشدند؛ جايي كه غريبان بودند. يكي رفتند تا به شهر چين برسيد مي
اي آزادمردان، شـما از كجاييـد؟ (خيـزان) ...     از غريبان قران حبشي را گفت (افتان) كه 

افتان): اي مهتر، هيچ داني كه ايشان بـدين شـهر آينـد؟ (خيـزان)     ( غريب گفت  آن
اي مردان امير خراسان، دهيد اي  باره نعره زدند، گفتند (افتان): يك همه به ).303 (همان:

 .)214شيرمردان، اين سگان بدگوهر را (خيزان) (همان: 

  صداي نحوي فعال 17.1.7
گر رابطة سبك و انديشـه اسـت. ايـن عنصـر      صداي دستوري بخشي از نحو كالم و نمايان

 ينـد فعلـي  اكننـدگان در فر  داد يا حالت فعل با ديگر شركت رابطة ميان رخ«عبارت است از 
تـرين   اما معمـول  ،هاي مختلف متفاوت است ...). صداي دستوري در زبان (فاعل، مفعول و

 فعال صداي«). 295: 1395(فتوحي  »ها عبارت است از: صداي فعال و منفعل و انعكاسي آن
 يـا  گر كنش جمله نهاد وقتي جمله (نهاد) است. اصلي توسط عنصر يك عمل انجام كنندة بيان
 شده، بررسي جملة دويست در ).295(همان: » مؤثر دارد و فعال صداي جمله باشد فعل عامل
 ايـن  گـر اسـت. بـر    و كـنش  كار دهندة انجام درصد 80 جمالت تر بيش در) مسنداليه( نهاد

ران هاي كنشي و حركتي موجب ايجاد صداي فعال در داستان  كاربرد فراوان فعلاساس،   قـ 
كه موجب افزايش اثرپذيري در مخاطب و متناسب بـا سـبك و    طوري شده است؛ به يحبش
  حماسي و نقالي است.  زبان

جهانگير  ).343: 1395سوي قران نگاه كرد (طرسوسي  دربان برخاست و در بگشاد و به
بازرگانـان  ). 740همان: ( از تخت فرودآمد، تاج از سر بينداخت، خروش و نفير برآورد

يامدنــدي و كربــاس و رنگــين بياوردنــدي و بــا كــافور معاملــه كردنــدي از اطــراف ب
  ).767گه اسب برانگيخت و برمثال كوهي در ميدان آمد (همان:  ). آن163  (همان:
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  گيري  . نتيجه8
انـد. سـاختار    ديگر درارتبـاط  مند است كه همة عناصر آن با يك يك اثر هنري سيستمي نظام

هاي نحـوي آن   بخشي از ادراك ما از سرنخؤثر است و نحوي در عملِ خوانش متن بسيار م
ماية حماسـي و پهلـواني اسـت،     داراي درون حبشي قرانجاكه داستان  ازآنشود.  حاصل مي

 ساخت كلي اثـر  با ژرف متناسب اي داستان ساختار نحوي پيام مايه و القاي بن  براينويسنده 

اليـة نحـوي در    اسـت.   نيز آميختـه شـده   برگزيده كه البته با برخي هنرهاي نقالي و عاميانه
هـا در ايجـاد    كه ترتيب و نوع چيدمان جملـه  طوري ساختار اين داستان بسيار مؤثر است؛ به

نقشي اساسي دارد. نويسنده در اين داستان براي  بخشي آن پذيري، و لذت روح حماسي، دل
نش زيبـايي و  سـخن، آفـري    رعايت ايجاز، رعايت هارموني خبري، ايجاد شـتاب و پويـايي  

 توجه وي رساني، تأكيد و تأثير بر خواننده، و جلب ايجاد روح حماسي، معنيآهنگي،  خوش
پايه، تكرار و حذف،  هاي هم از شگردهاي نحوي مانند جمالت ساده و كوتاه پياپي، ساخت

جـايي اركـان جملـه، و آوردن     وندي، تركيبات وصـفي و اضـافي، جابـه    پيش افعال ساده و
اي از سـبك   هـا در ايـن داسـتان آميختـه     وصفي استفاده كرده است. پيوند جملههاي  جمله

 بلنـد، وابسـته، و پيـرو در     هاي پايه است كه كاركردي هنري دارد. تعداد جمله گسسته و هم
رود  جا پيش مي تر است. كوتاهي جمالت تاآن اي و پايه بسيار كم هاي هسته با جمله  مقايسه

  دارد.  معني و نقش يك جملة كامل را تنهايي كه گاه يك فعل به
سبب كاركرد روايي اين داستان، بسيار اسـت؛   نشان جمله، به جمالت خبري و شكل بي

هـا   جايي مشهود است. اين جابه نحوي نيز در آن دار نشانها و شكل  جايي اركان جمله جابه
مؤثرنـد.   داده اسـت و در روانـي، زيبـايي، و روشـني مـتن      تناسب و اقتضاي سـخن رخ   به

پايه و تركيبات وصفي و اضافي نقـش بسـيار زيـادي در گسـترش و      هاي كوتاه و هم جمله
سخن و توصيف در اين داستان دارند. فراواني تركيبات وصـفي و اضـافي موجـب      توسعة

هاي بياني، عـددي، و اشـاره، بسـامد بـااليي      ويژه صفت هاي اسمي، به شده است كه وابسته
هـاي بـروز وجهيـت (مداليتـه) جملـه را دارد.       ترين موقعيـت  ه بيشباشند. فعل جمل  داشته

دهد نويسـنده در ايـن    اخباري و استفاده از فعل ماضي بسامد بااليي دارد كه نشان مي  جهو
در اين  كالم صورت روشن، قاطع، و صريح بيان كرده است. ها مفاهيم و مطالب را به داستان
هـاي كنشـي و حركتـي و     ر است. كاربرد فراوان فعلوخيزان برخوردا از آهنگ افتان  داستان
وجـود آورده اسـت. فراوانـي      هاي معلوم صداي نحوي فعـال را در ايـن داسـتان بـه     جمله
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راحتي با داسـتان   پايه موجب شده كه مخاطبان و خوانندگان به كوتاه، و هم هاي ساده، جمله
 در سرعت، حركت، جمالت اين شود. تقل من ها آن به راحتي به داستان پيام و كنند ارتباط برقرار 

  نقش بسياري دارند. داستاني هاي كنش سير و پويايي،
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