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Abstract
In stylistics, surface structures are very important. The surface structure that the author
chooses from possible surface structures to express his view of deep structure causes to
produce sub-meanings, resonances, stylistic, and rhetorical devices. Thus, the syntactic
structure of a text plays an important role in its style. The story of Samak-e Ayyar is one
of the most prominent championship chivalry written in the sixth century. Using the
descriptive-analytic method, this study examines the syntactic layer of the tale and its
proportion to the theme. The most important features are artistic conciseness; high
frequency of verbs in sentences; abundance of short sentences, independent and dependent
sentences; the beginning of verbs, displacement part of sentences because of rhetorical
motive, the abundance of active and state verbs, and creating active voice, use of prefixed
verbs, the emergence of grammatical mood in verbs of sentences, dominant of the
indicative mood, rising and falling intonation in speech. Also, linking sentences are a
mixture of discrete and coherent styles that give the story some kind of movement and
fluency. It can be said that the syntactic structure of this story is proportional to its theme
and plays a key role in its conveyance of meaning, clarity, enjoyment, and acceptance.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

سبکشناسي الیة نحوی در داستان سمک عیّار


علی زرینی

حمید طاهری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران

در سابکشاناسي ویژگي هاي روساخت اهميت زیادي دارند .روساختي که نویسنده براي بيان ژرفساخت
مدنظر

از بين روساختهاي ممکن برميگزیند زیرمعناها ،طنينها ،تداعيهاي سبکي و بالغي را به وجود

ميآورد؛ بنابراین ،ساختار نحوي یک متن در شکلگيري سبک آن ناش مهمي برعهده دارد .داستان سمک
عيّار از برجساتهترین داستانهاي پهلواني– عيّاري است که در قرن ششم مکتوب شده است .در این پژوهش،

تاریخ دریافت0931/28/29 :

چکیده

الیة نحوي این داستان و تناسب آن با درونمایة ا ر به شيوه توصيفي – تحليلي بررسي شده است که مهمترین

ایجاد صداي فعال ،فراواني افعال ساده و پيشوندي ،بروز وجهيت (مداليته) در فعل جمله ،غلبه وجه اخباري،
آهنگ افتان و خيزان در کالم .پيوند جملهها آميختهاي از سابک گسسته و همپایه است که نوعي حرکت و
رواني به داساتان بخشيده است .ميتوان گفت که ساختار نحوي این داستان متناسب با درونمایه آن است و
در رسانگي ،صراحت ،دلپریري و لرتبخشي آن ناشي اساسي دارد.
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 نویسنده مسئولAlizarini_53@yahoo.com :

ISSN: 0020-8091

کلیدواژهها :سمک عیّار ،سبک ،الیة نحوی ،سبکشناسی الیهای.

تاریخ پذیرش0933/27/22 :

ویژگيهاي آن عبارتند از :ایجاز هنرمندانه ،بسااامد باالي فعل در جمالت ،فراواني جملههاي کوتاه ،مسااتال
و همپایه ،تادیم فعل و جابهجایي ارکان جمله به دليل اغراض بالغي ،فراواني فعلهاي کنشاااي و حرکتي و
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مقدمه
ساابکشااناسااي یکي از دانشهاي مهم ادبي اساات که در تحليل و بازخواني متون اهميت
خاصااي دارد .در کليترین تعریف ميتوان گفت که ساابک شاايوهاي اساات که شاااعر و
نویسانده یا هنرمند براي بيان موضاوع یا هنر خود برميگزیند .بهعبارتدیگر ،سبک روشي
است که کاربر زبان (شاعر یا نویسنده یا گوینده) در بافتي معين و هدفمند بهکار ميبرد .در
سابکشاناساي ،ویژگيهاي روساخت اهميت زیادي دارند .روساخت در خواندن و تفسير
داسااتان ناش مهمي دارد« .روساااختي که نویساانده براي بيان ژرفساااخت مدنظر از بين
روسااااختهاي ممکن برميگزیند زیرمعناها و طنينها و تداعيهاي سااابکي و بالغي را به
وجود ميآورد» (فاولر)6861 ،
داساتان سمک عيّار ،یکي از زیباترین داستانهاي پهلواني -عيّاري در زبان فارسي است
که با عناصر عاميانه و هنرهاي ناالي آميخته شده است .مؤلف آن فرامرز بن خداداد بن عبداهلل
الکاتب االرجاني اسات و راوي قصاه صادقه بن ابيالااسام معرفي شاده اسات .اصل این داستان
مربوط به دوران قبل از اساالم اسات که همانند دیگر داساتانهاي پهلواني و حماسي توسط
راویان و نااالن براي مردم نال ميشده تا آنکه در قرن ششم مکتوب شده است.
داستانها و متنها در حالت عادي از زنجيرههایي از جملهها تشکيل شدهاند ،جمله یکي
از مهمترین عناصر یا سازههاي متن است .متنها ژرف ساخت و روساخت دارند .روساخت
متن از مجموعهاي ازجملهها تشاکيل شده است« .جملهها نيز روساخت و ژرفساخت خود
را دارند .روسااخت الیة مشاهدهپریر یا بيانشدۀ جمله است .روساخت عبارت است از نحو
جمله (یعني ترتيب واژهها و عبارتها) و ژرفساااخت محتواي انتزاعي جمله اساات؛ یعني
ساااختاري معنایي که بيان ميشااود» (همان) .به عبارت دیگر ،روساااخت و ژرفساااخت
جملههاست که لحن و سبک نوشته را تعيين ميکند.
از شااخصههاي مهم سبک ،تکرار و تداوم هدفمند رفتارهاي زباني خاص در یک ا ر و
متن اساات .ساااختار نحوي جمالت در پيدایي ساابک فردي ناش تعيينکنندهاي دارد .گاه
اجزاي مطلاب در یاک متن در قاالاب عباارتهاا و جملاههااي پاایاه و پيرو و پيچيده دیده
ميشااوند ،گاه اجزاي نحوي جمالت پراکنده و با تادیم و تأخير و جابهجایي نحوي همراه
است و گاه آنادر با حرف و ایجاز همراه است که معناي اراده شده در الیة زیرین کالم به
زحمت در ساطح الفاظ دیده ميشود .بنابراین ،نویسنده چه صورتي از نحو را انتخاب کرده
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و آیا تناسبي با درونمایه و محتواي متن دارد یا نه؟ ساختار نحوي ميتواند توجه خواننده را
باه مرکزهااي معناایي هادایات و حافظها را اداره کند .همچنين روسااااختهاي متفاوت
موجب برداشااتهاي متفاوت از لحن نویساانده و ضااربآهنگ متن ميشااود .گرایشهاي
مشخص نویسنده به تکرار گونههاي نحوي مانند جملههاي کوتاه یا بلند ،جملههاي همپایه،
جملااههاااي پااایااه  -پيرو ،جملااههاااي باادون فعاال ،حاارف و تکرار و ...موجااب پياادایش و
برداشاتهاي گوناگون از سابک ميشاود که بر این اسااس زبان نویسنده را موجز ،سليا،
پيچيده ،بریده بریده ،متکلف و ...ميناميم .بنابراین ،در این پژوهش در پي پاسخ به سؤاالت
زیر هستيم:
الف -ویژگيهاي برجستة الیة نحوي این داستان چيست؟
ب -ساخت نحوي این داستان متناسب با درونمایه و جنبة حماسي و پهلواني است یا خير؟

 .9پیشینة پژوهش
متن کامل داسااتان ساامک عيّار به تصااحيح پرویز ناتل خانلري در پنج جلد طي سااالهاي
 6887تا  6898در انتشااارات بنياد فرهنگ ایران منتشاار شااده اساات .بر اساااس بررساايهاي
انجامشاده تاکنون در زمينة تحليل سابکشناسي الیهاي ،پژوهشي روي این داستان صورت
نپریرفته و از نظر سبک نحوي مورد بررسي قرار نگرفته است.
غالمرضاایي ( )6868بر اسااس سابکشناسي سنتي در ماالهاي بهطور مختصر برخي از
ویژگيهاي روایي ،زباني و فرهنگي جلد اول داستان را ارائه داده که با ماهيت ،رو و نوع
این پژوهش متفاوت است؛ همچنين پژوهشهایي که تاکنون انجامشده بيشتر در موضوعاتي
چون :ریختشناسي داستان ،بنمایههاي حماسي ،فرهنگ عاميانه و اصول عيّاري در داستان
سمک عيّار است.

 .6روش پژوهش
در این پژوهش به شايوه توصايفي -تحليلي و با رویکرد سابک شاناسااي الیهاي به توصيف،
تحليال و تبيين الیة نحوي داساااتان سااامک عيّار پرداختهایم .پيکرۀ مطالعاتي  288جمله از 28
صافحه مختلف ( 68جمله ابتدایي هر صفحه) است و از دیگر بخشهاي داستان براي استخراج
شواهد و نمونهها استفاده شده است.
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 .3بحث و بررسي
داستان سمک عيّار ،داستاني پهلواني – عيّاري است که ميتوان آن را گونهاي از داستانهاي
پهلواني به شامار آورد که با تأ ير از شااهنامة فردوسي نال و نوشته شده است؛ امّا نميتوان
اینگونه داساتانها را کامالً حماساي گفت .در ادب فارسي بجز شاهنامة فردوسي ،نمونهاي
که مصاداق کامل حماساه باشاد به دشواري ميتوان یافت .بنابراین ،پژوهشگران و محااان
درباارۀ نوع ادبي این داساااتاان نظرهاي گوناگون دادهاند .بساااياري از محااان معتادند که
«داساتان سامک عيّار از قصاههاي عاميانه اي اساات که جنبة پهلواني ،سلحشوري و حماسي
دارد» (شاميساا .)6871،همچنين بر این باورند که «داساتانهاي حماسااي و پهلواني عاميانه با
تأ ير از زبان گفتار ،نثر و بياني سااااده و طبيعي دارند» (روالفااري .)6863 ،بر این اسااااس،
اینگونه داساتانها براي مطالعات زبان فارساي و شناختن سبک داستانهاي پهلواني  -عيّاري
بسيار ارزشمندند .داستان سمک عيّار داستاني است که برخالف بسياري از آ ار نثر فني در قرن
ششم به زبان فارسي ساده و روان آن دوره نوشته است؛ یعني فارسي واقعي و بيآالیشي که
مردم با آن ساااخن ميگفتند و آن را درميیافتند .این داساااتان از برجساااتهترین داساااتانهاي
پهلواني -عيّاري اساات که با عناصاار عاميانه و هنرهاي ناالي آميخته شااده و تاکنون بر اساااس
سبکشناسي الیهاي بررسي نشده است.

 .9-3سبکشناسي الیهای
سابکشاناساي الیهاي ،شايوهاي نسابتاً نو از سابکشاناسي است که شاخصههاي برجسته و
ویژگيهاي مؤ ر در پيدایي سبک فردي متن را در پنج الیه بررسي ميکند و ناش و ارز
آنها در هر الیه تعيين و معرفي ميشاود« .بررسي الیهالیه و جداگانه ،از آشفتگي و تداخل
دادهها جلوگيري ميکند .این الیهها سااطوو و واحدهاي تحليل در زبان هسااتند و عبارت
اسااات از :الیاة آوایي ،الیة واژگاني ،الیة نحوي ،الیة بالغي ،الیة ایدئولوژیک» (فتوحي،
 .)6869ميتوان گفات که سااابک آنگاه در راه درسااات خود قرار گرفته که از وحدت و
همانندي موضاوع با واژهها ،عبارتها ،جملهها و تمام نوشاته برخوردار باشد .بر این اساس،
یکي از مباحث مهم در ساابکشااناسااي الیهاي ارتباط صااورت با محتوا در متن اساات .در
سابکشاناساي الیه اي بر لزوم شاناخت ساااخت و معنا (روساااخت و ژرفساخت) در متن
تأکيد ميشود .در این رویکرد یک ا ر هنري و ادبي به صورت یک سيستم نظاممند در نظر
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گرفته ميشاود که تمام عناصار آن به صاورت الیههایي با یکدیگر در ارتباط هستند .هنر و
مهارت نویسااانده در هر الیه به صاااورت مجزا و نوع تناساااب آن با متن و محتوا مشاااخص
ميشااود .در این رو  ،بسااامدهاي به دساات آمده با تحليل معناداري همراه اساات و ارتباط
بين عناصار ،متن و بافت مشااخص ميشااود .از رهگرر ساابکشااناسااي الیهاي ساابک فردي
نویسنده یا شاعر به صورت دقيقتر بررسي و تعيين ميشود.

 .6-3الیة نحوی
بررساي سااختار نحوي یک ا ر کاري سبکشناختي است« .علمي که از آیين جملهبندي و
نسااابت کلمات در ترکيب با یکدیگر بحث ميکند را نحو ميگویند» (مشاااکور.)6851 ،
ساخت نحوي یک متن بيتأ ير از ساخت معنایي آن نيست« .هرطرو رهني و ساخت معنایي
نميتواند در هر قالب و توالي نحوي ظاهر شاود و صاراحت و رسانگي الزم را داشته باشد»
(طاهري .)6837 ،ساااختار نحوي یکي از مؤ رترین و مهمترین الیههاي یک متن اساات؛ به
طوري کاه عبادالاااهر جرجااني در اهميات آن (نظم و ترتياب کلمات و گروههاي جمله)
ميگوید« :نتيجه هرکالمي که ما آن را به صااحت نظم یا فساااد نظم توصاايف ميکنيم یا در
مزیت و فضايلت آن وارد بحث ميشویم  ،مرجع این صحت و آن فساد و منشأ این مزیت و
فضااايلت را فاط در مااصاااد نحوي و احکام آن خواهيم یافت» (جرجاني .)6838 ،ساااخن
جرجاني همان بحث قرار گرفتن گروهها و اجزاي جمله در محور همنشيني با نظم و تناسب
خاص است« .اگر رابطة سازمند ميان سبک و اندیشه پریرفته شود و نحو نيز حامل و سازندۀ
اندیشااه دانسااته شااود ،ميان ساااختارهاي نحوي جملهها با نوع ساابک پيوند اسااتواري وجود
خواهد داشاات» (فتوحي .)6869 ،بر این اساااس ،در این نوشااتار به مهمترین شاااخصااههاي
نحوي و سبکساز در داستان سمک عيار پرداختهایم.

 .3-3سبکشناسي الیة نحوی داستان سمک عیّار
 .9-3-3نحو غالب و پایه
در بررسااي ساااختار نحوي متون فارسااي به این نکته مهم باید توجه داشاات که «در پارسااي
باساتان ترتيب اجزاي جمله آزاد اساات و این آزادي به ساابب آن است که صورت صرفي،
خود نشاانة ماام نحوي آن ها در جمله نيز است؛ بنابراین ،تغيير جایگاه اجزاء در تغيير معاني
تأ يري ندارد .در فارسي دري دورۀ نخستين نيز (از آغاز تا اوایل قرن هفتم) ساختمان جمله
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از نظر ترتيب اجزاء نسبت به ادوار بعد آزادي بيشتري دارد» (خانلري .)6862 ،بر این اساس،
در زبان فارساي یک ساختار نحوي خاص که مالک درستي یا نادرستي ساختهاي نحوي
جز آن باشاااد ،وجود ندارد؛ زیرا سااااختار نحوي زبان فارساااي یک سااااختار آزاد و محور
همنشاايني در آن کامالً آزاد اساات .به همين دليل ،هيچ صااورتي نميتواند مبنا و اصاال قرار
گيرد و صاورت هاي دیگر صااورت فرعي و انحرافي آن محسوب شوند .ميتوان گفت که
مالک شناسایي نحو معيار یک متن ،نحو غالب آن ا ر یا نویسنده است و باید نشاندار بودن
نحو را با توجه به نحو پایه و غالب آن دریابيم .در بررساااي آ ار و متون کهن اگر هنجار ما
صااورت معياري زبان فارسااي امروز باشااد ،مساالماً مادار زیادي فراهنجار و انحراف زباني
خواهيم یافت؛ بنابراین ،هنجار و نُرم و سبک فردي یک نویسنده از ساخت دستوري مسلط
بر متن به دساات ميآید و هنجارگریزي و آشاانایيزدایي را ميتوان از هنجار و نُرم موجود
در ا ر و نوشتههاي خود بازشناخت.
در نثر کتاب سااامک عيار ،نحو غالب و نُرم ویژه نحوي آن ،آوردن جملههاي سااااده،
کوتاه پياپي و مستال به همراه فعل است که در پایان جمله ميآید؛ از اینرو ،شکل بينشان
جمله به سابب کارکرد روایي این داساتان ،بسايار اسات که در واقع نحو غالب آن را شکل
داده است .فعل و گروه فعلي در ساختار نحوي این داستان از اهميت باالیي برخوردار است.
در  288جملاة مورد بررساااي تاریباً در ( 68درصاااد) از جمالت ،فعل در پایان جمله آمده
اسات و در جملههاي ساده و مرکب حدود  268گروه فعلي یافت شد؛ بهطوريکه ميتوان
گفت نحو غالب یا پایه یا ترتيب اجزاء جمله در این داستان بيشتر بهصورت زیر است:
نهاد و اجزاي گزاره  +فعل
طومار نامه برخواند .از آن گفتارها دلش به هم برآمد .با خود در دل به اندیشه شد (ارجاني،
 .)6892خورشايدشااه برپاي خاسات و او را در کنار گرفت و بپرسايد و سياه را نيز در کنار
گرفت و بنواخت (همان) .پا از آن بازگشااتند و به سااراي آمدند و حمایل درافکندند و با
چناد خدمتگار به خدمت شااااه رفتند و خدمت کردند و گو بنهادند تا هيچ ساااخن نبود
(همان).
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در حالت بينشاان ،ابتداي جمله با اطالع کهنه آغاز ميشود و اطالع نو در نزدیکترین
جا به فعل قرار دارد؛ بنابراین ،در جملههاي خبري بينشاااان ،تکية جمله روي گروه فعلي یا
نزدیکترین عنصر به فعل است و این خصيصه یکي از برجستگيهاي سبکي داستان سمک
عيار اساات .در این داسااتان در یک بند نوشاات در جملة اول که یک جملة ساااده و مسااتال
اسات ،تأکيد اطالعي روي کل جمله قرار گرفته ،سپا در بيشتر جملههاي معطوف ،تأکيد
اطالعي در انتهاي جمله روي گروه فعلي یا نزدیکترین عنصر به فعل است.

 .6-3-3کوتاهي جملهها
جمله دربردارندۀ پيام نگارنده و گوینده است« .ميتوان از رهگرر بررسي بلندي و کوتاهي
جملهها ،سااخت اندیشه و سبک و حاالت روحي گوینده را تحليل کرد» (فتوحي.)6869 ،
«یک ساابک ساااده از لحاظ نحوي تعداد کمتري آویزه نساابت به ساابک پيچيده دارد ،زیرا
آویزهها منتهي به وابسااتگي ميشااوند» (قاساامي .)6868 ،طول جمالت در چگونگي الااي
حا خاص به خواننده بسايار مؤ ر است؛ بنابراین« ،با توجه به اینکه زبان حماسي سادهتر
و از سااویي آوردن جمالت کوتاه حا التهاب و حماسااه را به خواننده الاا ميکند،
انتظار داریم که جمالت کوتاهتر باشاد» (پارسااپور .)6838 ،در داستان سمک عيار با تأ ير
از کالم حماساي و پهلواني فراواني جملههاي کوتاه و سااده و بسامد باالي افعال را مشاهده
ميکنيم .در  288جمله مورد بررسي حدود ( 36درصد) جمالت ساده و حدود (66درصد)
جمالت مرکب ،یافت شاد و ميانگين واژه در هر جمله با احتسااب گروههاي قيدي  ،اسمي
و فعلي حدود  5واژه در هرجمله است .فراواني جملههاي کوتاه و ماطع و همپایه ،همچنين
آوردن و تکرار گروه فعلي در پاایان جمالت متناساااب با درونمایه و محتواي آن اسااات؛
بهگونهاي که از یکسااو باعث شااتاب و هيجانانگيزي اساات و از سااوي دیگر ،جلبتوجه
مخاطب و آساااني درک و فهم او را به همراه دارد .این نوع جمالت مناسااب با روایتگري،
ناالي و داستانپردازي حماسي است و در ایجاد ضربآهنگ و ریتم داستان بسيار مؤ رند.
در جمالت کوتاه ،اهميت خبر زیاد ،صااراحت بيان بيشااتر و معنا آشااکارتر و عریانتر
اسااات .همچنين جملههاي کوتاه بر تمرکز مخاطب در درک بهتر معنا بسااايار مؤ ر اسااات.
جملاههااي کوتااه چون آویزههاي کمتري دارند؛ بنابراین ،تمرکز معناي مندرج در نحو را
بيشاتر و حواشاي را حرف ميکنند .گرایش نویسنده در این داستان بيشتر به سمت جمالت
کوتاه است تا آنجا که جمالت مرکب نيز ساختاري ساده دارند؛ همين ،این نکته را آشکار
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ميکند که نویساانده در بيان معنا و اندیشااة خود سااریع عمل ميکند و لفظي مساااوي و
متناساب با معنا در نظر گرفته اسات .کوتاهي جمالت در این داستان در بسياري از موارد به
گونهاي اسااات که به حداقل الفاظ مورد نياز رسااايده اسااات و گاه یک فعل جملهاي کامل
ميشااود .در بسااياري از موارد جمالت آنچنان مسااتالاند که معني خاص هر جمله به خود
تمام ميشود و این درحالي است که از نظر روایت و مفاهيم به هم پيوستهاند و رابطه معنوي
بين جملهها سست و گسيخته نيست.
سامک پيش آن صندوقها رفت و طباي برآراست و به دست آن غالمان داد و خود چوب
در دست گرفت و پيش آن تخت آمد و خدمت کرد و دعا گفت و آن طبق بنهاد (ارجاني،
 .)6892جماد به بارگاه آمد .سااالم نگفت .خدمت نکرد ،بایسااتاد .عدنان وزیر در وي نگاه
کرد( ...هماان) .روزافزون نااماه برگرفات و بيرون آمد و دروازه ها گشااااده بود و مردم به
لشکرگاه مي آمدند و ميرفتند (همان).
در داساتان سامک عيار جمالت بيشاتر بهصاورت هساتهاي آورده شااده است و به طور
همپایه به هم متصل شدهاند« .جملة هستهاي از یک هسته مرکزي تشکيل شده که وجود آن
اجباري اسات و از تعدادي وابساته که وجود آنها اختياري اساات .هسته ميتواند مستال از
وابساته باشد» (باطني .)6862 ،جمالت هستهاي شتاب سخن و صراحت کالم و انتاال سریع
و صریح پيام را افزایش ميدهند.
جمالت کوتاه همراه با فعل به این داستان قاطعيت و قطعيت داده است و آن را به سمت
و سااوي الااي یک متن پهلواني سااوق داده اساات .فعل و جمالت کوتاه موجب حرکت و
سيالن و زندگي متن پهلواني و حماسي است که این خصيصه به عنوان یکي از ویژگيهاي
سبکي در الیه نحوي این داستان مشهود است.
ساااواري در ميدان آمد که ناگاه از اساااب درافتاد .زرین درفش گفت :او را چه رسااايد تا
ساااوراي دیگر در ميادان رفات .خردک او را بيفگناد .زرین درفش برآشااافت .گرزي در
قربوس زین داشات .برکشيد و در ميدان راند .خردک تير انداخت .زرین درفش به گرز رد
کرد .روي بااز پا کرد که برود که دامن او اجل بگرفت .گرز از دسااات بينداخت بزد بر
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پشات وي او را چون نام خود کرد و بيفتاد .خرو
.)6892

از لشاکر خورشيدشاه برآمد( .ارجاني،

 .3-3-3نحو نشاندار و بالغت نحوی
طبيعت و انعطافپریري زبان فارسي این قابليت را دارد که یک کاربر و نویسنده توانا بتواند
باا مهاارت و تواناایي خود از نحو زبان براي تأمين بالغت و زیبایي همساااو با درونمایه ا ر
بهرهمند شود« .توانایيهاي یک زبان همواره به توانایيهاي کساني بستگي دارد که آن زبان
را باه کار ميبرند» (پيتر .)6861 ،در تحليل زبان یک متن باید به گونههاي کاربردي آن نيز
توجه کرد «گونه کاربردي ،شاکلي از زبان اسات که به تناساب مخاطب ،محتوا ،موضوع و
بافت تغيير ميکند» (شاریفي .)6867 ،در متنهاي مختلف ممکن است که نویسندگان براي
خروج از نحو غاالاب و پاایاه خود ،رو هااي مختلفي را در پيش گيرند؛ بنابراین ،فراواني
هریک از این شاايوههاي خروج باعث برجسااتگي ساابکي و نشااانداري نحوي در متن آنها
ميشاود« .برجساتهساازي ،بهکارگيري عناصار زبان است بهگونهاي که شيوه بيان جلب نظر
کند» (صفوي.)6868 ،
کاارکرد بالغي و انعطافپریري زبان فارساااي به نویسااانده این امکان را ميدهد که به
اقتضاي حال ،چيدمان نحوي را تغيير دهد تا بر چيزي تأکيد کند و یا بر مخاطب تأ ير خاص
بگرارد .همچنين جابهجایي گروههاي جمله از یک سااو با موسااياي جمله و آهنگ آن در
ارتباط اسات و از ساوي دیگر ،عرصاه نوعي آشانایيزدایي نحوي است .در داستان سمک
عياّار جااباهجایي گروههاي جمله عالوه بر پيروي از زبان گفتار آن دوره به دالیل بالغي و
زیبایي شااناختي ازجمله ایجاد روو پهلواني و حماسااي در کالم ،رواني و شااتاب سااخن،
خو آهنگي ،تاأکياد ،تعدیل جمله ،جلبتوجه خواننده ،معنيرسااااني ،ماللتزدایي و ...
صاورت ميگيرد .این جابهجایيها یا گشاتارها نهتنها هيچگونه مشکلي در فهم مطلب پيش
نميآورد ،بلکه داراي رواني ،زیبایي و روشني کالم است.

 .9-3-3-3تقدیم فعل
الف -تقدیم فعل در آغاز جمله
فعل در چيدمان جمله یا نحو غالب در این داساتان آخرین جزو جمله است ،اما نویسنده به
علاتهااي مختلفي –باهویژه اغراض بالغي -فعل و بعضاااي از اجزاي جمله را در جایگاه
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دیگري ميآورد« .در زبان حماسااي ،هنجارگریزي نحوي و جابهجایي ارکان جمله دیده
ميشااود؛ بهخصااوص مادم آوردن فعل که در رسااایي و کوبندگي کالم مؤ ر اساات»
(پارساااپور .)6838 ،همچنين «آشااکارترین مختصااه نحوي زبان حماسااي تادیم فعل اساات»
(شاااميساااا .)6871 ،از نظر کاربرد بالغي وقتيکه فعل در ابتداي جمله قرار ميگيرد ،جلب
توجه و هيجان خواننده و مخاطب را در پي دارد .در این داستان آنجا که داستان جنبه روایي
و قصااهگویي دارد ،فعل بيشااتر در پایان جمله اساات ،اما آنجا که راوي یا ناال به توصاايف
صحنههاي نبرد و رزم ميپردازد از تادیم فعل حدود ( 2درصد) براي ایجاد لحن حماسي و
کوبندگي ،تأکيد ،خطاب و هشاادار اسااتفاده کرده اساات .حروف انساادادي – انفجاري در
ابتداي این افعال نيز در کوبندگي و تاویت فضاي حماسي و رزمي متن بسيار مؤ ر است.
گرز از دست بينداخت و بزد بر پشت وي (ارجاني )6892 ،بزد بر چشم راست شير ،چنانکه
تير در سارشاير ناپيدا شاد( .همان) گرز گرد سر بگردانيد و بينداخت و بزد بر سر بدسگال .
گفت چيست این همه غلبه و آشوب؟ (همان) بگوي تا نام تو چيست تا دانم که با تو چگونه
جنگ ميباید کردن(همان) بياور تا چه داري ازین تير انداختن و سليح بددالن کار فرمودن.
 ...بياور تا چه داري؟  ...بيار از هرچه داري (همان) دشانه برکشيد و بزد بر کتف سرخ کافر
(همان) بزد بر سر وي( .همان) جواني دیدند که درآمد فریاد کنان ،جامه دریده و خاک بر
سر کرده (همان) بيفکنيد این حرامزاده را (همان).
در این داستان در بسياري از موارد براي تأکيد و افزایش توان حماسي زبان شاهد تادیم
جزء اسمي در فعل مرکب هستيم:
دسات به تيغ بردند ،بسايار به یکدیگر زدند تا تيغها بشاکسات .دست به گرز گاوسار بردند
(همان) .عالمافروز دسات در کمند زد ...دسات به دیوار چاه گرفت( ...همان) سمک طلب
ابان دخت کرد (همان) آفرین بر چنان دختر باد (همان).
در این داسااتان گاهي تادم فعل عالوه بر تکيهدار بودن به نوعي در ایجاد آهنگ خيزان
و آفرینش موسياي در متن نيز تأ يرگرار است:
ارمنشااه گفت اي هرمزکيل به چهکار آمدهاي؟ گفت پيغام دارم از خورشايدشاه به تو دبور
دیوگير (همان).
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ب -ذکر فعل در میانه جمله
یکي دیگر از مشاخصاههاي سابکي و نحو نشااندار در داساتان سمک عيار آوردن فعل در
ميااناه جملاه اسااات .رکر فعال در ميانه جمله نوعي مکث و درنگ و بر در جمله ایجاد
ميکند .در این داساااتان ،نویسااانده حدود ( 3درصاااد) از جمالت فعل را در ميانة جمله بر
ارکان دیگر مانند مفعول ،قيد ،متمم و مساااند مادم ميآورد که این عمل در جهت اغراض
بالغي نویسانده مانند تأکيد اطالعي ،اطالعرساني سریع ،رعایت کوتاهي و هارموني خبري
جمالت ،تعدیل جمله و رواني و خو آهنگي ساااخن و نيز براي تناساااب آهنگ خيزان و
افتان و ایجاد ریتم در کالم است.
آنچه در ساختمان جمله و پيش از فعل ميآید در واقع اطالع مهمتر جمله است و بخش
بعد از فعل اطالع تکميلي و فرعي اساات .نویساانده در این داسااتان در تعدیل و بر جمله
توانایي و مهارت چشمگير و بسيار هنرمندانه اي دارد؛ به طوري که عناصر فرعي بعد از فعل
کارکردي بالغي نيز یافتهاند و زیبایي کالم و تأ ير فراوان بر مخاطب و خواننده را به همراه
دارد .قيد و متمم قيدي در ميان عناصر فرعي بعد از فعل بيشترین بسامد را دارند.
عالمافروز درختي دید سااخت عظيم و بلند (ارجاني )6892 ،در شااهر حلب پادشاااهي بود با
کمال و با بختي جوان و رعيتي فراوان و لشکري مهربان (همان) از یزدان فرزند ميخواست
به دعا و زاري و عبادت و خيراتها (همان) پا شااه بفرمود به هامان وزیر تا نامه نوشت به
شاه سمارق درین باب خواستاري (همان) .سياهي دید چند منارهاي سهمناک (همان) او در
پا پرده دختري دارد چون ماه (همان) .از ميان بيشاااه شااايري بيرون آمد بر مثال ژنده فيلي
(هماان) .کنيزک در خاانه رفت و چيزي بياورد بر مثال نردباني (همان) .بدین یک راه دري
آویختهاند از آهن و از دره چون در روي راه بر مثال مار افعي است پيچيده (همان) .از پيش
آن درخت راهي راساات ميرود بر مادار یک فرساانگ (همان) .از حلب آمدهایم به فرمان
مرزبانشااه با صاد و ساي هزار ساوار (همان) فرستاده مرزبان شاه عرضه کنم به شما (همان).
نردبان پدیدار آمد ده پایه .به نردبان برآمدند .در هر صاافه ده آفتابه نهاده همه پر زر .ایشان
را کسي ندید بر کنار کوه (همان) .خادميبود سياه و زشت (همان) .هر دو برفتند تا به سراي
رئيا (هماان) .او را دیاد دلتنگ (همان) .او خود رفت با نام نيکو (همان) چرا چنين آمدي
گستاخوار؟ (همان) بيشهاي دید خو و خرم (همان).
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 .6-3-3-3تقدیم مسند ،صفت ،مفعول ،متمم و قید
تغيير جایگاه یک عنصاار در نحو و آرایش واژگاني نشاااندهنده تغيير موقعيت آن عنصاار از
نظر گوینده یا نویسانده اسات و این تغيير نظم نحوي ميتواند ناشااي از نوع نگر نویسنده
بااشاااد« .جاایگااه آغازین جمله همواره نوعي ظرفيت بالاوه بالغي در خود دارد و جایگاه
مهمي براي کانونيساااازي توجه در جمله اسااات .عالوه بر این ،با توجه به آرایش واژگاني
آزاد در زبان فارساااي ،پيشآیي عناصااار جمله و مبتدا قرار گرفتن آنها ماولهاي نویساانده
محور اسات» (سايدقاسام .)6861 ،افزون بر تادیم فعل در این داستان تادیم دیگر ارکان
جمله در جایگاه آغازین جمله را نيز شاهد هستيم که در حدود ( 7درصد) از جمالت تأخير
نهااد (مسااانادالياه) را باه همراه دارد .این جابهجایيها به سااابب اغراض بالغي مانند تأکيد
اطالعي و برجساتهساازي ،تاویت روو پهلواني وحماسي ،رواني جمله و طنين خو کالم
اساات که ميتوان گفت متناسااب با ترفندهاي هنري داسااتانساارایي حماسااي و ناالي بهکار
گرفته شاده اسات .در این ميان بيشترین جابهجایي را قيد و متمم قيدي دارند .رکر این نکته
نيز ضاروري است که این جابهجایيها به قدري هنرمندانه صورت گرفته است که هيچگونه
پيچيدگي و دشواري در خوانش جمالت این داستان ایجاد نکرده است.
از هر جانب ساااواران برفتند و نيافتند (ارجاني .)6892 ،به چاره کارها باید کردن (همان) از
آن جانب لشاااکر ميآمدند (همان) عظيم قومي مردهاند (همان) خطا بود آن گفتار من در
حق وي (همان) .مصلحت نيست جنگ کردن تا یک هفته دیگر (همان) .نمي داني که این
ساامک چه مردي اساات؛ عظيم کارها ميکند (همان) .عظيم مردي اساات رویين (همان).
کاري بد من با وي نکردهام (همان) .جست و جوي این کار شما بکنيد (همان) .از آن جانب
گيتينماي برخاست (همان) .به عاقبت در ميان جنگ فرخ روز به الماس رسيد (همان).

 .0-3-3حذف گروههای جمله
حارف اجزاي کالم یکي از شاااگردهااي خلق ایجاز اسااات .برخي از بالغيون آن را جنبة
هنريتر ایجاز ميدانند« .ایجاز یعني آوردن لفظ اندک براي معني بسااايار و آن بر دو گونه
اسات :ایجاز حرف و ایجاز قصر» (علوي و اشرفزاده .)6868 ،در ایجاز حرف ،بخشي از
جمله حرف ميشاود ،اما در ایجاز قصر از ارکان جمله چيزي محروف نيست ،بلکه مفاهيم
بسيار از کلمات اندک فهميده ميشود .حرف ،یکي دیگر از شاخصههاي سبک نحوي این
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داساااتان اسااات .حرف هر یک از اجزا یا از روي قرینه لفظي اسااات یا قرینه معنوي« .قرینه
لفظي جزئي از جمله است که در جملههاي پيش رکرشده باشد .قرینه معنوي مفهوم و معني
جملههاي قبل است که از روي آن به قسمت حرفشده ميتوان پي برد» (خانلري.)6832 ،
«گاه حرف اجزاي جمله نشاانهاي از پيوساتگي و انسجام متن و تمرکز آن بر موضوع واحد
اسات» (فاولر .)6869 ،6حرف ارکان جمله و ایجاز در این داساتان مخل نيسات؛ بلکه بسيار
هنرمندانه اسات و در رسایي و دلپریري و رواني و انسجام کالم تأ ير فراوان دارد .حرف به
قرینة لفظي بيشترین بسامد را دارد که در انسجام و رسایي داستان ناشي مهم دارد.

الف -حذف نهاد (مسندٌالیه)
حرف نهاد در این داستان بيشترین بسامد حرف را در بين گروههاي جمله دارد و در ایجاز،
رواني و شااتاب کالم بساايار مؤ ر اساات؛ به طوري که حدود ( 81درصااد) از جمالت نهاد
رکر و در ماباي جمله هاي معطوف و همپایه ،نهاد (مساندٌاليه) حرف شااده و از شناسه فعل
قابل شاناساایي است .در جمالتي نهاد حرف مي شود در جایگاه آغازین جمله قيد و متمم
قيدي با ( 27درصد) و مفعول با ( 26درصد) بيشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
هرمزکيل خدمت کرد و گفت فرمان بردارم .با ایشان روي به راه نهاد تا به بارگاه به نزدیک
ارمنشااه برسايدند( .ارجاني )6892 ،شير بغرید و روي به هزیمت نهاد( .همان) ارغون پریره
باز رفت و او را در کنار گرفت و از شاه چين خبر پرسيد و پهلوانان را باز پرسيد و دست او
بگرفت و پيش خورشيدشاه آورد (همان).

ب -حذف فعل
همانگونه که گفته شد فراواني گروه هاي فعلي یکي از ویژگيهاي بارز سبکي این داستان
است؛ بنابراین ،حرف فعل در این داستان با حدود ( 3درصد) از کمترین بسامد را دارد.
بدین راه از کجا آمدي؟ کوهيار گفت از پيش خورشااايد شااااه (ارجاني .)6892 ،اقبال مرا
یااري کرد کاه باه تو رسااايادم ناه به دیگري (همان) .گفت منم سااامک و این خواهر من
روزافزون (همان) .ایشان در گفتار که آن قوم برسيدند (همان).
1. Fowler Roger
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ج -حذف دیگر ارکان جمله
او را در کنار گرفت و بپرساايد (همان) .در سااراي رو و مي با تا رسااول بياید و بنشاايند
(هماان) .کوهيار نعره ميزد و مرد ميخواسااات و از ایشاااان ميآمدند و ميافکند (همان).
رووافزاي را درکشاايد و چوب زد (همان) .برود و بگوید و بشاانود و آنچه مصاالحت کار
است بجاي آورد (همان) .چوب در دست گرفتند و ميزدند (همان).

 .5-3-3تکرار
همانگونه که حرف بعضااي از اجزاي جمله ميتواند موجب پيوسااتگي و انسااجام متن و
تمرکز بر موضااوع واحد شااود ،تکرارهاي لفظي نيز ميتواند پيوسااتگي ایجاد کند .تکرار
یکي از قويترین عوامل تأ يرگرار بر خواننده و مخاطب اساات« .تکرار نشاااندهندۀ تکيه و
تأکيد و توجه شاااعر و نویساانده بر موضااوع و معني مکرّر اساات که این موضااوع جدا از
جنبههاي بالغي ،ازجمله وساایل ایجاد آهنگ و موسياي نيز هست» (پورنامداریان.)6875 ،
تکرار معموالً بهمنظور تأکيد ،برجساتهسازي یا جلب توجه شنونده بوده و گاهي نيز به علت
طوالني بودن جمله و ترس از فراموشاي خواننده بوده است .عنصر تکرار را در زبان ساده و
آغازین فارساااي دري و آ ار دوره تکوین مشااااهده مي کنيم ،اما زیبایي و کارکرد بالغي
عنصار تکرار همواره به مهارت و هنرمندي نویسانده بستگي دارد .عنصر تکرار نيز یکي از
ویژگيهاي ساابکي داسااتان ساامک عيّار اساات که عالوه بر پيوسااتگي و انسااجام متن براي
تاأکياد و برجساااتاهساااازي ،طنين خو و گااه براي ابهاامزدایي باهکاار ميرود .در ادامه
نمونههایي از تکرار واژه و فعل را در این داستان مشاهده مي کنيم.
خورشايدشاه تندرست است و به سالمت است و پادشاه چين است و داماد شاه است (ارجاني،
 .)6892پادشااه زاده ملک گروه اسات و خورشايدشاه نام دارد و به ما رسيده است و پناه به ما
آورده اسااات و به خواساااتاري مه پري آمده اسااات (همان) .هم در بارگاه گنبدي بود .در آن
گنبااد حجره اي زرنگااار بود و در آن حجره زیرزميني بود .ایشااااان را در آن زیرزمين کرد
(هماان) .زر باداد و بخریاد و چند من شاااکر و نبات نيز بخرید و از همه اجناس بخرید مادار
بيست خروار (همان) .زمرۀ خادم نامه بستد و به سراي گندمک آمد .گندمک را دید سرمست.
خادم پيش وي باز رفت و خدمت کرد .گندمک گفت اي اساااتاد .چه خدمت اسااات؟ خادم
گفت سخني دارم .خادم آن نامه به گندمک داد .گندمک برخواند (همان).
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 .2-3-3کاربرد افعال ساده و پیشوندی
بساامد فعلهاي پيشوندي در زبان فارسي دوره تکوین (قرن چهارم تا هفتم) و آ ار مهم این
دوره بهمراتب بيشتر از آ ار زبان دوره درسي و تحول است .پيشوند در ساختمان گروه فعلي
دوره تکوین عمادتااً مفهوم جهات و سااامت حرکت فعل را دارد و گاهي نيز تأکيد فعل و
تاویات معنااي آن را ميرسااااناد و گاه نيز در افزایش یا ایجاد معناي جدید در گروه فعلي
ایفاي ناش ميکند .در مسير تحول و تطور ،پيشوند جاي خود را به گروههاي قيدي یا متمم
یا عنصار فعلي اسام و صافت در جمله داده اسات که موجب افزایش طول جمله شده است
(طاهري .)6831 ،از آنجا که در این داسااتان ساااختار نحوي بر ایجاز مبتني اساات؛ بنابراین،
کااربرد افعال سااااده و پيشاااوندي بساااامد باالیي دارد؛ زیرا «اینگونه افعال خود از عوامل
آفریننده ایجاز در زبان حماساااياند» (حميدیان .)6838 ،عالوه بر این ،فعلهاي پيشاااوندي
ارتااي لحن و ضربآهنگ حماسي را نيز به دنبال دارند .در این داستان از  288جملة ساده و
مرکب 659 ،مورد ( 16درصااد) فعل ساااده 88 ،مورد ( 61درصااد) فعل مرکب و  82مورد (69
درصد) فعل پيشوندي یافت شد.
همهشاب در اندیشاه فرورفته بود تا رایت شب نگونسار شد و علم روز برافراشتند .فغور شاه
به تخت برآمد (ارجاني .)6892 ،کمند برانداختند و به باال برشادند  ...چون به شهر درشدند
( ...همان) این اندیشه بکرد و کارد برکشيد .خورچاهي بخندید و گفت :پندارد که در ميان
بازار جنگ ميکند که تيغ برکشاايد و به جنگجوي درآمد و تيغ فروگراشاات تا بر وي زند
که جنگجوي سر درکشيد (همان).

 .7-3-3جملههای توصیفي
یکي دیگر از مشااخصااههاي بارز ساابکي داسااتان ساامک عيار که به جملههاي این داسااتان
زیبایي خاصاي بخشايده اسات ،کاربرد جملههاي وصافي با صافت مفعولي است .کاربرد و
تکرار اینگونه پارههاي نحويِ همسااخت و پشاتِ سار هم ،سااختار موسياي خاصي به این
داساااتاان ميدهاد و موجب هيجانانگيزي و خو آهنگي متن شاااده اسااات .عبارتهاي
توصيفي ،نهتنها نثر را سنگين و نفاگير نکرده است ،بلکه خو آوایي و رواني را به همراه
دارد.
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نصااور نگاه کرد .پيش رو سااپاه مردي دید پير نوراني ،ریشااي ساافيد تا به ناف کشاايده و بر
اساتري بردعي نشسته و درقي مصري پوشيده و دستاري قصب در سر بسته و پاي در رکاب
زرین نهاده و چتري گوهرنگار با سااز تمام آراسااته و یکي او را علمي بر باالي سر بداشته،
برین گونه روانه ،نصاور بر گوشاهاي ایساتاده تا سپاه فرود ميآمدند (ارجاني .)6892 ،دري
دید از ایوان به کيوان کشاايده و چفتي بر در سااراي دید آویخته ،حلاههاي سااليماني زرین
درآویخته و دکانهاي فرعوني بسته و حصيرهاي مصري درکشيده و درگاه سگزي و ترکي
و گرجي و رومي و ارمني آراسااته .نيزههاي الم الف ساار در هم به گوهر آراسااته بداشااته و
انگلهاي به باالي درافکنده و بانگ خرو جهان در آشوب داشته (همان).

 .7-3-3پیوند جملهها و همپایگي نحوی
بر اسااس رابطة دساتوري ميان جمله هاي هر متن ،چهار نوع سبک نحوي را ميتوان متمایز
کرد .سابک گسسته ،سبک همپایه ،سبک وابسته و سبک متصل (فتوحي« .)6869 ،معموالً
دو یاا چناد جملاه مساااتاال یاا پایه یا پيرو به کمک پيوندهاي همپایگي جمله باهم همپایه
ميشااوند و دامنه سااخن را گسااتر ميبخشااند .در این ميان مهمترین پيوند همپایگي «و»
اسات که براي همپایه کردن دو جمله همگون و همساو و سازگار بهکار ميرود» (ارژنگ،
 .)6836دساتورنویساان معتادند که «گاهي در گفتار و نوشتار در بين جملههاي مستالي که
در پي یکدیگر ميآیند ،نوعي پيوستگي معنایي وجود دارد .این پيوستگي یا به سبب ترتيب
و توالي زماني اسات یا به سبب ترتيب و توالي منطاي» (همان) .پيوند معنوي دستور نویسان
همان بحث فصاال در کتب معاني اساات و پيوند لفظي همان بحث وصاال اساات« .فصاال و
وصل ،یکي از ابزارهاي انسجامبخشي در کالم است که مربوط به بافت برونزباني کالم
و معناي اوليه اساات نه معناي انویه» (وفایي .)6865 ،جمالت کوتاه و مسااتال در داسااتان
سااامک عيّار با دو شااايوه لفظي (با حرف ربط) و معنوي (معني جملهها) باهم پيوندیافتهاند.
بسامد باالي جملههاي کوتاه ،مستال و همپایه ،ویژگي خاص سبکي به این داستان بخشيده
اسات و ميتوان گفت داستان سمک عيار آميختهاي از سبک گسسته و سبک همپایه است
که به روند روایت نوعي رواني و حرکت داده است .افزون بر آن ،کاربرد فراوان واو عطف
در ساااختارهاي همپایه در این داسااتان حالت روایي متن را روان ساااخته و شااتاب سااخن را
زیاد و سبک را پویا کرده است .جملههاي مرکب از بسامد کمتري برخوردارند.
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شاااه جام برخاساات .او را در کنار گرفت .بپرساايد و به باالي تخت آورد و بنشاااند .در حال
جالب آوردناد و ميوه و بخوردناد .پا خوان بنهاادناد .چون از نان خوردن فارغ شااادند،
دسات ها بشستند .مطربان آواز به سماع برآوردند .ساقيان شراب دردادند (ارجاني.)6892 ،
نصاور بانگ بر ایشان زد که همه بکنيد و چوبها بردارید و سر کوچها بازکنيد و دروازهها
باازکنيد و آئين بندید و خرمي و نشااااط کنيد .این ميگفت و ميرفت تا به بارگاه رسااايد
(همان).
دو نوع پيوند داریم؛ یکي «پيوند همپایگي» که کلمه یا جملهاي را همپایة کلمه یا جملة
دیگر ميکناد ،دوم «پيوناد وابساااتگي» یاا پيوند پيروي که دو جمله را به هم پيوند ميدهد
(فرشايدورد )6855 ،و یکي را به دیگري وابسته ميسازد .در واقع «همپایگي رابطهاي است
که عناصار را ازنظر نحوي همپایه و هم ناش مي سازد .ساختي را که در ا ر همپایگي ایجاد
ميشاود ،سااخت همپایه مينامند» (فالک )6877 ،بر این اسااس گروههاي نهاد (مسندٌاليه)،
مفعول ،متمم ،قياد و فعال را ميتوان از طریق همپاایگي گساااتر داد و آنها را هم ناش
کرد .در داسااتان ساامک عيار عالوه بر اینکه جمالت مسااتال بهصااورت همپایه آمدهاند در
بسااايااري از جمالت ،بخشهااي مختلف جملاه نيز باهصاااورت همپاایاه در این داساااتان
ناشآفریني ميکنند؛ مانند همپایگي در گروههاي نهاد (مسااندٌاليه) ،مفعول ،مسااند ،متمم و
فعل:
خمار و صابر و صمالد و آتشک بر وي آفرین کردند (ارجاني )6892 ،ولوال و اکبار را سر
ببرید( .همان) شااه دلتنگ و غمناک شاد (همان) عالم افروز سست و بيطاقت شد( .همان)
به زور و چاره رویين را بياورد( .همان) برود و بگوید و بشاانود و آنچه مصاالحت کار اساات
بجاي آورد( .همان).

 .1-3-3آهنگ کالم
آهنگ کالم از عناصاار تأ يرگرار در ساااختمان زبان اساات .چگونگي بهرهمندي از آهنگ
جملهها در سااااختمان نحوي کالم در کنار چينش سااااختارمند آنان از شاااگردهاي روایتي
نویسانده یا راوي یا ناال اسات که داساتان را پيش مي برد و خواننده را با فضاي آن روبهرو
ميساازد .جمالت در داساتان سمک عيّار بيشتر خبري هستند و با آهنگ افتان همراهاند که
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بر اساس جنبه روایي این داستان موجب سرعت روند روایت ميشود .در ادامه با بهرهگيري
از ارتفاع صوت در جمالت ندایي ،سؤالي و امري و با استفاده از تمهيداتي مانند مکثهاي
ميان جملهاي زمينهساااز آهنگ خيزان کالم و متناسااب با ضااربآهنگ حماسااي و ناالي
جملههاسات .همچنين کاربرد مصوتهاي بلند و کشيده بهویژه در جمالت سؤالي و ندایي
نيز باعث ایجاد آهنگ خيزان کالم و الااء حا رزمي و حماسي به مخاطب است.
هامان وزیر گفت(افتان) کيساات که این نامه به ماچين برد؟ (سااؤالي و خيزان) مهران وزیر
گفت (افتان) اي شاه (خيزان) ...شيرویه شيرافکن برخاست(افتان) و گفت (افتان) اي سلطان
الوزرا ( ...ندایي و خيزان) (ارجاني )6892 ،رووافزاي گفت (افتان) اي سمک (خيزان) این
خورشايدشاه را که ميگویي نه دایه گرفت و برد؟ پا شما را خبر نيست؟(خيزان) (همان)
الاصه مرزبانشاه گفت (افتان) اي دبور ،نشاني بنماي( .خيزان) (همان).

 .94-3-3وجهیت در فعل
وجهيات باه ویژگيهااي زبااني و سااااختااري گفتمان داللت دارد که نگر نویسااانده یا
پاايبندي او به ارز یا صااادق محتواي گزاره در گفتههایش را نمایان ميساااازد( .فاولر،
 )6861فعلهاي وجه نما ،صافتها و قيدها در تشاخيص وجه جملهها در کالم بسيارکمک
ميکند« .وجه فعل صورتي از ساختار فعل است که دیدگاه گوینده را دربارۀ قطعي بودن یا
غيرقطعي بودن یا امري بودن فعل ميرساااند و در زبان فارسااي امروز سااه وجه بيشااتر ندارد:
اخباري ،امري ،االتزامي .هرگاه گوینده بخواهد از وقوع کاري یا اسنادي بهطور قطع و یاين
خبر دهد فعل جمله را از وجه اخباري ميآورد» (ارژنگ.)6836 ،
یکي از ویژگيهاي مهم ساابکي در داسااتان ساامک عيار غلبه وجه اخباري اساات (38
درصد) و کاربرد فراوان فعل ماضي است که نشان ميدهد نویسنده در این داستان مفاهيم و
مطالب را بهصاورت روشان ،قاطع و صاریح بيان کردهاند و اطمينان مخاطب نسبت به کالم
گوینده را در پي دارد .در این داساتان ،فعل جمله بيشترین موقعيتهاي بروز وجهيت جمله
را دارد .براي قطعيت بخشيدن به کالم و جمالت از وجه اخباري فعل در جمله (ساختارهاي
مضارع اخباري ،مستابل ،ماضي مطلق ،ماضي بعيد ،ماضي استمراري و ماضي نالي) استفاده
کرده است.
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نيزه بر نيزه یکدیگر افکندند .بساايار به نيزه بکوشاايدند ،کسااي مظفر نش اد ،نيزهها از دساات
بينداختند .دساات به تيغ بردند ،بساايار به یکدیگر زدند تا تيغها بشااکساات .دساات به گرز
گاوسار بردند .خواستند که باهم درآویزند که نايبان از هر دو جانب درآمدند و ایشان را از
یکدیگر بازداشتند (ارجاني.)6892 ،

 .99-3-3صدای نحوی فعال
صااداي دسااتوري ،بخشااي از نحو کالم و نمایانگر رابطة ساابک و اندیشااه اساات« .صااداي
دساتوري در کنار دیگر وجوه فعل مانند زمان و نمود و وجهيت و حالت شاناخته ميشود و
در زبانهاي مختلف ،متفاوت اساات ،اما معمولترین آنها عبارت اساات از :صااداي فعال و
منفعل و انعکاسااي .صااداي فعال ،صااداي مؤ ر بيانکنندۀ انجام یک عمل توسااط عنصاار
اصلي جمله (نهاد) است .وقتي نهاد جمله ،کنشگر یا عامل فعل باشد ،جمله صداي فعال و
مؤ ر دارد» (فتوحي .)6869 ،در بيشاااتر جمالت داساااتان سااامک عيّار ( 71درصاااد) ،نهاد
انجامدهنده کار و کنشاگر اسات؛ بنابراین ،کاربرد فراوان فعلهاي کنشي و حرکتي موجب
ایجاد صاداي فعال در این داستان شده و سبب افزایش ا رپریري در مخاطب شده است .در
این داسااتان کاربرد افعال متعدي و جملههاي معلوم از بسااامد باالیي برخوردار اساات و در
ایجاد صااداي نحوي فعال در این داسااتان ناش زیادي دارند که متناسااب با ساابک و زبان
پهلواني و ناالي است.
روي به راه نهاد تا به زیر کوه آمد و روي به باال نهاد تا بر ساار کوه برشااد (ارجاني.)6892 ،
اساابان از جاي برانگيختند و پيش ساامک آمدند و بدیدند و بشااناختند (همان) .روي به راه
نهادند و به نوبتخانه رفتند همه غافل و سااوراخ کردند و رئيا و دختر بيرون آوردند و به
سراي خوردخت بردند و بنشستند .پا احوالها ميگفتند (همان).

 .96-3-3فراواني گروههای قیدی
یکي دیگر از ویژگيهاي برجساته سابکي در داساتان سامک عيّار ،بساامد باالي گروههاي
قيدي است .گروهها و سازههاي قيدي از ارکان فرعي جمله محسوب ميشوند و فعل به آن
نيازمند نيسات ،اما در این داسااتان ناش زیادي در گستر سخن و جرابيت و زیبایي کالم
دارند .در  288جمله 76 ،مورد ( 86درصااد) قيد و متممقيدي یافت شااد .همچنين بسااامد
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باالي سازههاي قيدي «از آن جانب»« ،از این جانب»« ،درحال» «از ناگاه»« ،ناگاه» و «از یک
ناگاه» از ویژگي ساابکي این داسااتان اساات که در تاویت فضاااي پهلواني و رزمي آن ناش
مؤ ري دارند.
گفت شما ساکن مي آئيد تا من بنگرم که چه بوده است (ارجاني .)6892 ،به تعجيل ميراند
(همان) در فالن جاي مرد تو رسااايد و گفت (همان) روزافزون به خيمه زنان آمد ،خدمت
کرد (همان) .طالیگان از هر دو جانب بيرون فرساااتادند (همان) در شاااهر عالم افروز با روز
افزون گفت (همان) پيش مردان آید در شب تاریک (همان) تو بودي که از در دکان گرده
باازو بگریختي کاه من از دنباالاه تو مي آمادم تو از بيم در ميان زنان بگریختي (همان) مي
رفت ناگاه آواز گریهاي شنيد ،گو کرد از پا بارگاه خيمهاي دید از اطلا زده (همان)
نااگااه دبور دیوگير تاختن آورد (همان) ناگاه غلبه در لشاااکرگاه افتاد (همان) از آن جانب
خورشيدشاه با لشکر به ميدان آمد (همان) از اینجانب چون روزافزون از پيش سمک برفت
(همان) سپاه در هم افتادند که از ناگاه بادي برخاست (همان) .از ناگاه غلبه و آشوب برآمد
(همان) .از یک ناگاه گرد برخاست (همان) در حال خادمي بفرستاد پيش ماهانه (همان) در
حال در بگشاادند (همان) در حال او را به خادمان سااپاه سپردند (همان) از بستان وصال وي
ميوه خورد (همان) .به اقبال تو شاهر نگه ميداریم (همان) .بسيار به نيزه بکوشيدند ،بسيار به
یکدیگر زدند تا تيغها بشکست (همان) .نهان و آشکار صدقهها ميداد (همان).

بحث و نتیجهگیری
از بررساي و تحليل الیه نحوي در سبک داستان سمک عيّار مشخص شد که ساختار نحوي
رابطه تنگاتنگي با معنا و درونمایه داستان دارد .ترتيب و نوع چيدمان جملهها در صراحت،
رساانگي ،الااي حا پهلواني و حماساي ،دلپریري و لرتبخشاي این داستان ناشي اساسي
دارد .جمالت در این داساااتاان از توالي و سااااختااري منطاي و از انساااجاام و پيوساااتگي
برخوردارند .کوتاهي جمالت و سادگي آنها ،رواني و رسایي خاصي به آن بخشيده است؛
بهطوريکه باوجود طوالني بودن داساتان ،خستهکننده و ماللآور نيست .ساختار نحوي آن
با ایجاز هنرمندانه همراه اساات؛ بهطوريکه گاهي یک فعل بهتنهایي ناش یک جمله کامل
را دارد .عالوه بر این ،بسااياري از ساااختارها و چينشهاي نحوي این متن براي ایجاد زیبایي
و تاویت بنية بالغي آن است.
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نویسااانده در این داساااتان براي رعایت ایجاز ،هارموني خبري ،ایجاد شاااتاب و پویایي
سخن ،آفرینش زیبایي و خو آهنگي ،ایجاد و الااي روو و هيجانات پهلواني و حماسي و
حفظ ریتم و ضاارباهنگ آن ،معني رساااني ،تأکيد اطالعي و تأ ير بر خواننده از ش اگردهاي
نحوي مانند جمالت کوتاه پياپي و مساااتال و همپایه ،کاربرد فراوان فعل ،تکرار و حرف،
تادیم فعل ،کاربرد افعال پيشاااوندي ،جابهجایي ارکان جمله و جملههاي وصااافي اساااتفاده
کرده است.
گروه و ساازههاي قيدي ناش مؤ ري در جرابيت و تاویت فضااي پهلواني و حماسي و
گساتر سخن در این داستان دارد .تعداد جمله هاي بلند ،وابسته و پيرو نسبت به جملههاي
هستهاي و پایه بسيار کمتر است.
بساامد باالي جملههاي کوتاه و مستال در این داستان بيانگر اهميت معنا بر لفظپردازي
اساات و پيام داسااتان بهراحتي منتال ميشااود .این جمالت کوتاه ،در ساارعت ،حرکت،
پویایي و سير کنشهاي داستاني ،ناش بسياري دارند.
پيوند جملهها آميختهاي از سبک گسسته و همپایه است که به روند روایت نوعي رواني
و حرکت داده است .کاربرد افعال ساده و پيشوندي در ایجاز و ارتااي لحن و ضربآهنگ
پهلواني و حماسااي این داسااتان بساايار مؤ رند .بروز وجهيت (مداليته) در فعل جمله اساات،
وجه اخباري و اساتفاده از فعل ماضاي بساامد باالیي دارد که نشااان ميدهد نویسنده در این
داستان مفاهيم و مطالب را بهصورت روشن ،قاطع و صریح بيان کردهاند.
آهنگ افتان و خيزان کالم ناش مؤ ري در جرابيت و ایجاد ریتم داسااتان دارد .کاربرد
فراوان فعلهاي کنشاي و حرکتي موجب ایجاد صاداي فعال در این داساتان شاده است .به
طور خالصاااه ميتوان گفات کاه سااابک این داساااتان در الیة نحوي بسااايار متناساااب با
داستانپردازي پهلواني و عيَاري و ناالي است.
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