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 مقدمه. 1
ن یکی از نمودهای عینی این زبا به انتخاب و ترکیب است.وابسته  ،انسان به لحاظ زیستی

در  را ترکیب ؛شاعرانه انتخاب را در نثرهای فنّی و توانمی که عد از زندگی آدمی استبُ
 «های دنیای خارج استبندیترکیبدر نظر شاعر، زبان یکی از انواع » دید. نثر مرسل 

 سیستانعمی، تاریخهای تاریخ بلکتاب،نثر مرسلبرجای مانده از میان آثار در (19 :1970)سارتر،
ترکیب در ساختار جمله، با  .گان از کیفیت باالیی یرخوردارنداز نظر ترکیب واژ و نوروزنامه

هایی یکی از روش گردانی نحویجای کند و از طرفی،نحوی معنا پیدا می جاییجا به 
-عمل  ،گردد و در راستای قطب مجازی زبانشکنی زبان میمنجر به ساخت است که

 یۀو نظر با قطب مجازی یاکوبسن ،از اینرو دهد.انجام می بر روی متن ایشناسانهیزیبای
جایی نحوی چگونه در متون نثر مرسل به بالغت این جابه در پیوند است.نظم جرجانی 

هایی به دلیل حجم زیاد کتابقاله، برای دستیابی به این هدف؛ شود؟ در این متبدیل می
شده است، تا  تحلیلی استفاده -استقرایی ناقص و توصیفی از روش مانند: تاریخ بلعمی و...

ی یانتهاازین و آغنشینی و آرایش واژگان در ساختار جمله، بالغت جایگاهِ چگونگی هم
زیبایی  ،قطب مجازی یاکوبسن از طریقو  گردد بررسی شکنی هنری آنهاها و ساختجمله

جانی نیز کمک جر یۀالزم شده، از نظر هرجا شناسایی شود. آنها زبان ۀو بالغتِ درون
تر انجام نشینی دقیقدر محور همتطبیقی آنها  ۀو مطالع تا بازخوانی نثر مرسل گرفته شده،

 ولی هایی دارداز آنجایی که نثر امروز به لحاظ سادگی و ایجاز به نثر مرسل شباهت گیرد.
رسد تا ضروری به نظر می ،نثر مرسلهای زیبایی را ندارد؛ شناسایی آننرمی و انعطاف 

 از خشکی زبان معاصر کم کرد و بر لطافت آن افزود. از طریق آن،بتوان 
 پیشینۀ تحقیق .2 

را بررسی کرده. وی با روش شناسی، نثر فارسی شناسیِ تاریخی و لغتزبان بهار با رویکرد
در فن بی است. خطی نمودهتحلیلی  بسیاری از مختصات نثر مرسل را  تشریح  –توصیفی

های نوشتار را در مختصات نثر و زبان را در سطح لفظ و معنا تحلیل کرده و ویژگی نثر
 هی ندارد.عرصۀ نقلی و وصفی بیان نموده، امّا به فرم و ساختار هنری این گونه آثار توجّ

را نوشت و نثر  شناسی نثرسبکصفا، تاریخ ادبیات و  شناسی بهارسبکشمیسا با استفاده از 
های نثر شناسیِ تاریخی و مختصات ادبی تشریح نمود. تا این زمان تحلیلدر حوزۀ زبان را

-شناس و شفیعیهایی چون: حقفارسی از حدود تاریخ ادبیات بیرون نرفته بود که چهره

-شفیعی .ی و زبانی به متون را تقویت نمودشناس نگاه ساختارکدکنی ظهور کردند. حق

زبان ر را همان زمان در دستور کار خویش قرار داد و در کتاب کدکنی  نقد شعر و نقد نث
از با کتاب  کوروش صفویزبان عرفان را با فرمالیسم بررسی نمود.  ،شعر در نثر صوفیه
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های ساختارگرایانه تحلیل ریهظنو درانداخت و زبان نثر را با ن یطرح شناسی به ادبیاتزبان
قطب  یۀشناسی و نظرمجاز را از منظر زبان ،شناسیمعنیدرآمدی بر درکتاب کرد. وی 

دن مفهوم مجاز از منظر با مطرح شامروزه . نمودتحلیل  مجازی یاکوبسن
جرجانی بیش از همه مورد آثار  ه کهکردتب سنتی ظهور های نوینی از کُتحلیلیاکوبسن،

نی و نشیمحور همدر سیبویه نظریۀ  به ناسی ایرانیـشزباندرکتاب بین حق ه است.توجّ
شناسی سیبویه، زبانمقدم درکتاب . دبیرنمودهه توجّ جمله ، ساختار و نظامکلمات جانشینی
 چامسکی ها یادآور رویکردروش سیبویه در ارزیابی جمله»معتقد است؛  نویسیو دستور

یاکوبسن به رشتۀ های ه به نظریهـدین مقاله نیز با توجّـچن (11: 1998)دبیر مقدم، « است
کدکنی را گسترش شفیعی نقدهای اغلب درحوزۀ نثر صوفیه بوده و  ا، امّمدهتحریر درآ

قطب مجازی زبان صوفیانه با تکیه بر »توان به موارد زیر اشاره نمود: مقالۀ  اند که میداده
های را  ایرج مهرکی و حسین علیزاده نوشته و در آن به برخی از خصلت« مقاالت شمس

ازکالم متمکن تا »اند. در مقالۀ ادبی متون صوفیه پرداخته پارادوکسی ترکیبات و صناعات
مقالۀ ز نگرۀ یاکوبسن بررسی کرده است. نیز محمود فتوحی نثر موالنا را ا« کالم مغلوب

را  «مدایح سبک خراسانی وگرایش به قطب مجازی زبان با استناد به شعر منوچهری»
ار رئالیستی منوجهری را با قطب اند و گرایش اشعیحیی طالبیان و نجمه حسینی نوشته

  تطبیقی شناسیفرم هنری و زیبایی ۀمقایس اند. این مقاله بهمجازی زبان بررسی نموده
یاکوبسن پرداخته قطب مجازی  یۀرظنثر مرسل با تکیه بر ناوّلِ  ۀچهار اثر بازمانده از دور

 ای در این حوزه تلقی گردد.گام تازه ،که امید است
                           تحقیق . چارچوب نظری9

های مقاالت و کتابها، ها، همایشخویش است. سخنرانی ۀادبی، پاسخگوی زمانمتنقد
امروز با  خوانندگانادبیات فارسی،  های مختلفِدهد که در بین دورهمنتشر شده، نشان می

تاریخ بلعمی و تاریخ بیهقی  . نثراندنثرها ارتباط برقرار کرده نثر مرسل بیش از انواع دیگرِ
رسد، با به نظر مینشیند. دل میاف بر صّیی چون: تاریخ جهانگشا و تاریخ وبهتر از نثرها

، تردیدبی یافت.دررا ها راز این عالقمندیتوجّه به قطب مجازی زبان یاکوبسن بتوان، 
اگر عناصر  ست.آنها، زبان کندجلب میکه ذهن منتقدین را به سوی خود  دلیلیلین اوّ

تلقی کنیم، نقش بالغت  ،درست شکل دهندۀ زبان را بالغت نحوی و دستور زبانِ مهمِ
نثر  بالغت نحویِ تر و مؤثرتر از دستور است. بسیار عمیق ،نحوی در جذب مخاطبان

بالغت در مفهوم وسیع »امروز نام نهاد.  خوانندگانِرابطۀ مؤثّر زبان با  ،توانمرسل را می
بالغت نحوی با انتخاب  (19: 1999،)پورنامداریان «ط زبان با جهان و زندگی استخود، ارتبا

شود و ظرفیت زبان خارج می رایجِ از قواعد معناییِ انگیز جایگاه عناصرعناصر جمله،گفتش
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کند.  مخاطبان سخن را مهیّا کند تا مقتضای حالباالیی برای خلق معنا و زیبایی ایجاد می
جایی بههای تولید معنا از طریق جالین بار به روشجرجانی برای اوّ ،در ادبیّات فارسی
 چگونگی نظم واژگان پیوند داد. و نظم، تألیف و انسجام متن را با ه نمودعناصر زبان توجّ

وقتی ما در امر » ای از کلمات.ای از روابط است نه مجموعهمجموعه ،زبان در نظر جرجانی
کاری به معانی مفرد نداریم، بلکه منظور نظر ما  کنیم،فصاحت و بالغت صحبت می

 .(115:1919)جرجانی، )« آیداحکامی است که به جهت ترکیب کلمات پدید می
 ساختارِه به جایگاه واژگان درشناسانِ ادیب در مکتب فرمالیسم، توجّبا ظهور زبان  
او به اتفاق نظریۀ قطب مجازی زبان یاکوبسن به اوج رسید. تر شد و با عمیق ،جمله

زبان را شناسایی کرد که عمیقاً به ترکیب  شناختیِهمفکران خود، چند عنصر زیبایی
زدایی، آشناییای از ادبّیت،وابسته بود. بخش عمده ،واژگان و چینش هنرمندانۀ کلمات

-بالغت نحوی است که منشأ آن جابه محصول ،سازی و هنجارگریزی آثار ادبیبرجسته

،  زبان وقتی از سن معتقد بودیاکویشناسانۀ واژگان است. ب زیباییجایی نحوی و ترکی
کند؛ در دو جهت امتداد گیرد و به سوی هنری شدن سوق پیدا مینقطۀ صفر فاصله می

یابد، کند و یا در قطب استعاری زبان جریان میسیر مییابد: یا در قطب مجازی زبان می
گیری کالم ادبی معموال نتیجۀ تداعی معانی به شکل»ت نایل شود. تا به مرز هنر و ادبیّ

کید وی تأ( 920 :1980)فتوحی، « یکی از دو روش تداعی مجاورت یا تداعی مشابهت است
نثر رویکردی به قطب مجازی زبان و شعر رویکردی به قطب استعاری زبان دارد. کرده، 
ورهای ـربارۀ محد (Saussure.F.D) های این مکاشفه در آرای فردیناند دو سوسورریشه

ای که بر نشینی و جانشینی زبان نهفته است. سوسور همانند جرجانی معتقد است؛ واژههم
یابد که در تقابل و تجانس با عناصر گیرد، زمانی ارزش میروی زنجیرۀ کالم قرار می

« نظریۀ نظم»پیش و پس از خود باشد. هرچند این نگرش به واژگان، در نزد جرجانی به 
ها رسید و باالخره در نشینی واژه، امّا در نگاه سوسور به اصطالح توالی و همختم شد

نشینی، یعنی عملکرد بر روی محور هم»خلق شد. « ترکیب»نظریۀ یاکوبسن اصطالح 
مجاورت و  گرایش به آنچه که یاکوبسن، قطب مجازی نامیده است؛ مدلول را از نظام 

ای است کند. این همان نکتهتر میزبان نزدیک زبان به مصداق موجود در جهان خارج از
« که یاکوبسن دربارۀ سبک رئالیسم و گرایش آن به قطب مجازی مطرح ساخته است

اند، امّا هرچند جرجانی و یاکوبسن به ترکیب واژگان توجه بیشتری داشته (107: 1980)صفوی، 
ر تحلیل بالغی متون هایی نیز دارند. جرجانی دنظم و قطب مجازی زبان تفاوت یۀنظر
شناسی را در ترکیب کند تا عناصر زیباییه بیشتری دارد. او تالش میبه جمله توجّ ،ادبی

ای اما یاکوبسن در تحلیل بالغی خود به عناصر فراجمله ،واژگان یک جمله شناسایی کند
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نظر آنها ق تلفی (17:1981)سید قاسم، « گراتر استنگاه او نسبت به جرجانی کلی»هم نظر دارد. 
گردانی بالغت نحوی و جای ۀدر حوزنثرمرسل  آثارتطبیقیشناسی کند تا زیباییکمک می

و زیبا  را هنری متن شکنی،ساختار با عوامل مهمیدر این آثار  گردد. شناسایینحوی، بهتر 
برخی  به شود. در ادامههایی در نوع کاربرد آنها احساس میتشابهات و تفاوت اند کههکرد

 شود:اشاره می آفرین این کتابهاهای زیباییاز مؤلّفه

 نحوی هایگردانیجای بالغیِتحلیلی   .9-1

های نحوی بر درونۀ زبان وابسته به زبان است که از طریق تأثیر توازن ،جوهر نثر مرسل
های نحوی در ساختار جمله الزم است تا زبان معیار شود. برای شناختن بالغتحاصل می

شناسی، سبکعیار یا درجۀ صفر زبان، در زبان م»بهای نثر مرسل شناسایی شود. در کتا
مطالعۀ  (1980:270 )فتوحی، «های سبکی استمبنای کشف و شناسایی هنجارگریزی

شناسی نشان نحو زبان این دوره درکتابهای دستور و زبان ۀکتابهای نثر مرسل و مطالع
از آزادی بسیاری برخوردار است. حرکات  ،ای آنساختمان جمله از نظر ترتیب اجز ،دهدمی

موجب تنوّع ساختار  ،آزادانۀ اجزای جمله و حتی گروههای اسمی و فعلی، در زبان فارسی
تنوع فراوانی دارد. این تنوع و  ،هاشود. به همین دلیل در نثر مرسل ساختار جملهجمله می

ور توانایی و درک هنری خود، کدام فراخری به نویسندگان فرصت داده تا هرپذیانعطاف
های زبانی، معنا را به طرق گوناگون های ثانویۀ جمله را گسترش دهند و با بازیداللت

عرضه نمایند. مواردی که باعث تنوع ساختار جمله در نثر مرسل شده، فراوان است امّا به 
 بوده است: تررسد، عوامل زیر در ایجاد آن موثرنظر می

 ،به طور طبیعی و ذاتی از آزادی بیشتری برخوردار است و همین عامل زبان فارسی الف(  
زبان فارسی و روسی از نظر جابه جایی عناصر »جایی نحوی تأثیر داشته است. در جابه

شناسی بنابراین بخشی از زیبایی (79 همان:)« اندجمله خیلی انعطاف پذیرتر از زبان انگلیسی
زبان مربوط است که نویسندگان نثر مرسل به خوبی از  ها به طبیعتتنوّع ساختاری جمله

 اند.آن بهره برده
های های کهن ایرانی، بیش از دورهزبان نثر مرسل به دلیل نزدیکی زمانی به زبان ب(  

آزادی اجزای  ،ها در پارسی کهنترین ویژگیبعد، از آنها تأثیر پذیرفته است. یکی از مهم
در »ه همین دلیل این خاصیت در نثر مرسل مشهودتر است. جمله در ساختار بوده است. ب

پارسی باستان ترتیب اجزای جمله آزاد است و این آزادی به سبب آن است که صورت 
 (111:1982)ناتل خانلری،  «صرفی کلمات، خود نشانۀ مقام نحوی آنها در جمله نیز هست

 باستان است. ۀدور در جملهرتأثیر نثر مرسل از آزادی ساختا ۀهای زیر نشان دهندنمونه
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درختی رُسْتْ است تَرِ اَوْشَتْر وَ اُسوریک. بُنَش » باستان: ۀدورهای نهاد در آغاز جمله
 ( 198 /1: 1991بهار، به نقل از درخت آسوریک)« خوشک اِست. سِرش هست تر

نقل از بلعمی، به تاریخ )« خدای نوح را پیغامبری داد»نثر مرسل:  هایآغاز جمله نهاد در

خسرو آن زمین پناه» (119، همان:)تاریخ سیستان «فضل به سیستان بازگشت» (119: 1982خانلری، 
 (119 )نوروزنامه، همان:« را بخرید

 (111: 1982)خانلری،« گوید داریوش شاه»باستان:  ۀهای دورفعل در آغاز جمله

وی فرزند خواست بداد خدای هرچه از نسل » :نثر مرسل ۀهای دورفعل در آغاز جمله
)تاریخ سیستان، « فرمان داد طاهر تا نه گنبد بر آوردند نو» (118)بلعمی، همان: « بودن تا رُستخیز

شود که تأثیر زبان باستان را بر نثر مرسل ها هم دیده میاین تنوّع در سایر نقش.(290: 1911
 چه در نثر مرسل، باستان و ۀ، چه در دوردهد. این آزادی عمل در ساختار جملهنشان می

-ی از بالغت نحوی نثر مرسل در جایبخشداشته است . بنابراین، غالباً شکل بالغی 

 بدان مربوط است. ،گردانی نحوی

از  ها جمله ب شده تا، موجنثر مرسل متوناز  برخیدر تودۀ مردم  از زبان استفاده ج(  
وگو هایی که از عنصر گفتدر بخش ویژگیاین  باشند.برخوردار  بیشتری تنوّع ساختاریِ
در  کنند وتبعیت نمی گوها معموالً از زبان معیاروفتگ نمود بیشتری دارد.استفاده شده، 
های زبانیِ نثر از آزادیخشی بنابراین بدارند.برخور های بیشتریدیآزااز  ساختار جمله

 مرسل برخاسته از این مؤلّفه است.
فارسی تأثیر زیادی بر سبک زندگی مردم گذاشت که ترجمۀ قرآن در قرون اولیۀ زبان  د(  

عربی با نزول  -های آن، سبک نوشتار بود. همان طوری که جامعۀ اسالمییکی از مصداق
تر جامعۀ بنیادی به نوشتاربنیادی سوق پیدا کرد، این تغییر با شیب مالیمقرآن از گفتار

با وجود تالش نویسندگان از عدم ها در این دوره ایرانی را هم در برگرفت. ساختمان جمله
و به دلیل هوش باالی  ههای درونی زبان دچار تحول شدتقلید، در اعماق و الیه
گیری ها را تقویت کرد. و در شکلع ساختار جملهآزادی و تنوّ نویسندگان، این تحول،

ل که ی جمله[ در دورۀ اوّتنوع ترتیب این اجزا ]»بالغت نحوی تأثیر عمیقی گذاشت.
ثیر ساختمان عربی و پیروی از شیوۀ طبیعی گفتار و تأتیجه عوامل مختلفی مانند: سادگی ن

بندی انواع آنها را دشوار ای است که طبقهاندازهمانند آنهاست؛ به های قرآن و در ترجمه
 ،بسگالیدند». های زیر آشکار استدر جمله ،های این تأثیرنمونه (117،1982)خانلری، «سازدمی

 «لرزیدنی ،جنبیدنی و بلرزید ،آنگاه زمین بجنبید» (175: همان)« دنی که صالح را بکشندسگالی

 (910: 1999)بلعمی، «سخن گفت خدای با موسی گفتنی»( 175)همان: 
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آثار دورۀ نثر مرسل زبانی موجز، ساده و روشن دارند. نویسندگان این آثار به دلیل  ی(  
کردند، امّا در و علوم بیانی پیچیده دوری میمردمی بودن آثارشان از صنایع بدیعی 

گویی فراهم است؛ مخاطبان انتظار های حماسی که مجال سخنکتابهای تاریخ و داستان
بالغت بیشتری داشتند. نویسنده در این حالت، بالغتش را با بالغت نحوی و تنوع 

به بالغت نحوی جایی نحوی که منجر کرد. این جابهبخشیدن به ساختار جمله، محقّق می
شود، چندان در ظاهر سخن محسوس نیست. خواننده حالوت و شیرینی کالم را می

های هنرمندانۀ های آن برایش دشوار است. زیرا ترکیبکند اما درک مؤلفهاحساس می
عامل این همه زیبایی است و نویسنده، آن  ،انگیز ارکان جملهنشین کردن دلواژگان، هم

آید. به همین دلیل برخی از اش سخت به نظر میته و بازخوانیریخرا در درونۀ زبان 
اند! در حالی که ادبیات محض با بزرگان زبان فارسی نیز آنها را در حوزۀ ادبیات قرار نداده

تکیه کالم علمای ادب این است که فصاحت و بالغت، نوعی »بالغت نحوی ممکن است. 
« همچون بافتن و رنگ آمیزی و نقاشی است نظم و تألیف و ترکیب است و نوعی هنر و

  .(790:1919)جرجانی، 
 :جابه جایی نحوی درآغاز جملهشناسی جمال .9-2

ها در آغاز جمله است. نویسندگان برای بیان ع نقشتنوّ نثرمرسل، از مختصّات سبکیِیکی 
تدای دادند. جایگاه ابهای مهم را در ابتدای جمله قرار میبالغی مقصود خویش، نقش

جمله اهمیت خاصی برای آنها داشت. بنابراین این جایگاه ویژه با مقتضای حال مدام 
شد. گاه از آنِ نهاد و زمانی به فعل یا مفعول، قید، متمم و... اختصاص داشت. جا میجابه

-ها میگرفت و به دیگر نقشهای بعدی بالفاصله این جایگاه را پس مینویسنده در جمله

معموأل اوّل  تر است:غالب ها بدین صورت،ساختار جمله کلی در نثر مرسل،اد. به طور د
متمم و مفعول  ها بیشتر به فعل،ها از تنوّعِ نقشی فراوانی برخوردار است و پایان جملهجمله

کم  های گوناگونِتعلق دارد. مرکز جمله به دلیل برجسته نبودن، معموأل به کلمات و نقش
آید و این ساختار، یک نوع هنجارگریزی بالغی به حساب می بد.یااختصاص می اهمیّت

شناسی هم برخوردار است. جرجانی بر این باور است که خاصیت رسانگی، از جمالعالوه بر
یابد که پرسش و شک های پرسشی، جایگاه آغازین جمله به نقشی اختصاص میدر جمله

یابیم. در باب استفهام روشنتر میاغراض تقدیم و تأخیر را »نویسنده از آن نقش است 
بدین معنی که اگر جمله با فعل ماضی شروع شود، شک سوال کننده در مورد فعل است و 

به  (119:1919)جرجانی،  «اگر با اسم شروع شود، شک در فاعل فعل است، نه دربارۀ فعل
به اهمیت شویم، های پرسشی روبرو میبا این جمله تاریخ سیستانعنوان مثال، وقتی در 

 بریم.نقش آغازین پی می
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چون شب » ( 15:1911)تاریخ سیستان، « از زنان بنی سعد کیست که فرزند مرا پرورد؟»
اندر آمد آن راهب به صومعه اندر عبادت ایستاده بود. نوری دید که از زمین بر آسمان 

ین سر کیست؟ شد... از بام آواز داد: شما کیستید؟ گفتند: ما اهل شامیم. گفت: اهمی بر
 (88)همان : «گفتند: حسین بن علی. گفت: بد گروهید!

سپارد. از اینرو  ای است تا کودک را بدودر نمونۀ اول، عبدالمطلب سخت در پی دایه
به همین دلیل در  ، بیش از بقیه کلمات است.سعد به عنوان نهاد جملهاهمیت زنان بنی

بیند که نوری از سر بریده به ی راهب میابتدای جمله قرار گرفته. در نمونۀ دوم، وقت
کنند. به همین برایش اهمیت زیادی پیدا می ،آسمان ساطع گشت، آن قوم و آن سر هر دو

از  ،نمونۀ سوم گیرد.در ابتدای جمله قرار می« شما»و « این سر»ها خاطر در ساختار جمله
آورده شده تا بخشی  هم در کنار آن متن عربیِ آیه و ترجمۀ ذکر شده است. تاریخ بلعمی

اَ اَنتَ فَعَلتَ هذا بِالهِتنا یا ابراهیم؟ » از رازهای ماندگاری و زیبایی تاریخ بلعمی آشکار شود.
بعد از  قرآن کریمدر آیۀ (129: 1999)بلعمی، « این تو کردی به خدایان ما این چنین ابراهیم ؟

ستان، شناسایی نام بت دهد که برای بت پرآمده است و نشان می« انت»ادات پرسش 
است و در آغاز « انت»شکن چقدر مهم بوده است. به همین دلیل مهمترین واژۀ جمله، 

دهد. نکتۀ حائز اهمیت این است که جمله آمده است و بالغت نحوی قران را نشان می
ابتدای در های پر اهمیت اگر نقش ، در زبان فارسینیز اشراف داشته تاریخ بلعمینویسندۀ 

تا کلمات مهم را در  ابند. به همین دلیل تالش کرده،یه قرار گیرند، ساختار بالغی میجمل
ابتدای جمله قرار دهد. در زبان فارسی گاه برای ایجاز و گاه به مقاصد دیگر از آوردن 

در « آیا»کردند. نویسنده به جای قرار دادن ادات پرسش خودداری می« ادات پرسش»
آورده تا نشان دهد که « این»را به صورت پوشیده در ضمیر « نفعل شکست»ابتدای جمله، 

. هم شخصی که مرتکب آن کار شده ها مهم بوده وشکستن بتهم  برای بت پرستان،
را تکرار « این چنین ابراهیم»در ابتدای جمله قرار گرفته و در پایان نیز « این تو»بنابراین 

د و بر رار آن نوعی توازن نحوی ایجاد نمایکرده تا اهمیت و نقش آن را نشان دهد و با تک
شود، شود و مالک خالقیت و ادبیّت یک اثر میآنچه نو می» بالغت نحوی جمله بیفزاید.

 (971:1982کدکنی، )شفیعی« ام بخشیدن زبان ادبی استهمین ترکیب نظ
ه آب را»های خبری نیز همان قدر ارزشمند و مهم است. اهمیت جایگاه آغازین در جمله   

بر حسین بگرفتند تا تشنگی او را غمی کرد. پس او را آنجا تشنه بکشتند. روز عاشورا 
در جملۀ اول، بستن آب با قرار گرفتن در ابتدای  (89:1911)تاریخ سیستان، « چهارشنبه بود

جمله برجسته شده است. در جملۀ دوم تشنگی بر اثر نشستن در آغاز جمله تاثیر گذارتر 
تر به نظر جملۀ سوم، حسین )ع( به دلیل واقع شدن در ابتدای جمله شاخصشده است. در 
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در انتهای جمله از نظر روان شناسی، زبان عاطفی را « کشتن»رسد. قرار گرفتن فعل می
تر کرده است. در داستان یعقوب لیث صفاری، هنگامی که یعقوب قصد دارد، مردم برجسته

شود و حاجب شمشیر را شمشیر حاضر میکند، خود بینیشابور را بترساند. مردم را جمع می
برای ارتقای جایگاه شمشیر،  نویسندۀ تاریخ سیستانکند، در میان جمع به او تقدیم می
تیغ در آغاز آمده و جلوۀ  (222: همان) «تیغ پیش یعقوب نهاد»جمله را این طور نوشته است: 

« . آن مردمان بیشتر بیهوش گشتندو یعقوب تیغ برگرفت و بجنبانید»خاصی یافته است. 
اند. ها، کلمات تاثیر گذار، آگاهانه در ابتدای جمله قرار گرفتهدر همه جمله (222)همان : 

)جرجانی، « ه گوینده یا نویسنده است نسبت به آن کلمهعلت تقدیم یک کلمه اهتمام و توجّ»

 است.  های زیر تأیید و تأکیدی بر این ویژگی بالغینمونه (117:1919
یا رب، مرا که »( 287: 1999)بلعمی،« اکنون باید دانستن که موسی از چه چیز بترسید؟»

 «ام.ام. گفتا: جان در تن من که کرد؟ گفتا: من که خدایآفرید؟ گفتا: من که خدای
)همان:  «سر از دریچه بیرون کرد تا بنگرد که کجا شد؟...این زن کیست؟»( 57)همان: 

آن »( 51)همان: « ن زمین، اندرین روزگار، بزرگوارتر نزدیک من؟کیست اندری» (997
 (15)همان:  «چیست که به دست داری؟..این عصا ترا به چه کار آید؟

بسیار جایی نحوی، آزادی عمل نویسندگان در آغاز جمله در متون نثرمرسل در جابه
اند  که ادآغاز شدهمتمم /  فعل/  قید/  حرف، صفت و نهها با مفعول / باال است. جمله

 دالیل خاص بالغی خود را دارد. 
گردِ گنبد  ۀاندر شارستان سیستان که برک»اند.ها با متمم آغاز شدهالف( برخی از جمله

 (11: 1911)تاریخ سیستان،« ای بوده استاست، یکی چشمه
 (11)همان: «من به خواب دیدم»اند. هایی با نهاد آغاز شدهجملهگاه  ب( 

 (11)همان:  «بخور»شوند. ها با فعل شروع میجمله حذف شده و جمله،نهادپ( اغلب
 «یا حلیمه امروز به دخترت پادشاهی مانی!. »اندها با حرف آغاز شدهجمله یگاهت( 

  (11)همان:
زیرا که موی او راست به زرِ کشیده مانستی...هرگز »شود. ای با قید شروع میث(گاه جمله

 (29همان:) «چنان ندیده بودم
دست از جیب برکشیدی، همی تافت اندر تاریکیِ »شود.ای با مفعول آغاز میجملهگاهی  ر(

 (217: 1999)بلعمی، «شب چون ماه اسپید
 «این دو آیت هر دو جهت است ترا بر پیغامبری تو»شود. با صفت آغاز میجمله ز( گاه 

 (217)همان:
های آوایی، سازی و توازنزدایی، برجستهیها، باعث آشنایتنوّع بخشیدن به ساختار جمله

همّ هنری شدن و زیبایی متن های مگردد. همۀ موارد باال از مؤلفهواژگانی و نحوی می
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نماید و تأثیر ژرفی بر دار و برجسته میراه، ابتدای جمله، واژه را نشانه هستند که در این
دار سازیِ هد داشت، از نشاندر این شرایط، نویسنده سعی خوا»گذارد. بالغت نحوی می

نشینی استفاده کند تا موضوع مورد بحث خود را به شکلی دقیق به مخاطب خود انتقال هم
جمله، یک نوع نشان دار کردن کلمه است که آمدن واژه در آغاز  (2/110: 198)صفوی،  «دهد
 مستقیمی با زیبایی متن دارد. ۀرابط

 هاعمل آغاز جملهمقایسۀ آثار نثر مرسل در آزادی  .9-9

های بالغت نحوی یک اثر، زبان معیار یا درجۀ صفر  در مطالعات سبکی و اکتشاف زیبایی
های  زبان مبنای کار پژوهش است. درجۀ صفر زبان مثل ترازویی است که هنجارگریزی

ای که از این ساختار به  حال هر جملهدهد. های زبانی را نشان می حوی و برجستگین
نحوی  ذاری بیشتر و مقتضای حال مخاطب، عدول کند، درامتداد بالغتمنظور تأثیرگ
 ،گردانی نحوی آغاز جمله، پایان جمله و جایگاه مرکزی جملهیابد. جایگسترش می

 .دهد گوناگون و به میزان متفاوتی تحت تأثیر خود قرار می هایشناسی را به صورت زیبایی
یک از   کدام گردد کهنثر مرسل، مشخّص می های جمله در کتاب با بررسی جایگاه آغازین

اند؟  ردهنویسندگان از این ظرفیت برای ارتقای بالغت نحوی اثر خود بیشتر استفاده ک
های تاریخ بلعمی، تاریخ سیستان، نوروزنامه و مقدمۀ  ، از کتاببرای رسیدن به پاسخ

مشخص  ، زین جملهجایگاه آغابالغت ، پانصد جمله انتخاب شده، تا ابومنصوری شاهنامه
  گردد.

 جمله از هر کتاب( 500بسآمد آزادی عمل در آغاز جمله )جامعه آماری: :  1جدول شمارۀ 
 قید مسند متمم مفعول نهاد فعل نام کتاب

 15 10 195 120 125 95 تعداد تاریخ بلعمی
 %8 %9 %27 %21 %25 %7 درصد

 91 9 11 51 78 192 تعداد تاریخ سیستان
 %17 %1 %19 %12 %15 %97 درصد

 70 29 78 11 290 92 تعداد نوروزنامه

 %11 %5 %11 %19 %11 %1 درصد
 19 15 95 11 920 19 تعداد مقدمه شاهنامه

 %10 %9 %7 %12 %11 %1 درصد

 نمودار ستونی آزادی عمل نویسندگان نثر مرسل در آغاز جمله : 2شماره  نمودار
 جمله(500)
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از جایگاه آغازین  برداری های نثر مرسل به بهره ه در همۀ کتابدهد ک آمار نشان می

این مندی در ا این بهرهها در آغاز جمله استفاده شده است. امّو از همۀ نقشجمله توّجّه 
توان به سبک فردی نویسندگان می هااین تفاوت ۀاز طریق مقایسمتفاوت است. آثار 

جایگاه آغازین جمله  ،در زبان معیار زه گرفت.دست یافت و میزان زیبایی هر اثر را اندا
امّا نویسندگان نثر مرسل برای ایجاد بالغت نحوی از زبان  ،معموالً به نهاد تعلق دارد

های فعل، مفعول، متمم، مسند، قید و نهاد در جایگاه آغازین  معیار عدول کرده و از نقش
زدایی کنند. ه نمایند و از نثر آشناییکاهی برجستاند تا زبان خود را با قاعده استفاده کرده

دهد که آزادی عمل نویسندگان نثر مرسل در آغاز جمله ظرفیّت باالیی  این آمار نشان می
گیری دارد.  تفاوت چشم ،داشته است امّا میزان استفادۀ آنها از این جایگاه در نزد هر کدام

گرایی، های نثر مرسل در قلمرو فکری توّجه شود، روح حماسی، طبیعت اگر به ویژگی
های آن است. حال چه نوع ساختارهایی  ترین خصلت بینی، نشاط و پویایی از برجستهواقع

ها در ایجاد  توانند کمک بیشتری نمایند؟ سهم بخش آغازین جمله به القای این حس می
رسد، قرار گرفتن فعل در آغاز جمله بیشترین نقش را  احساس چقدر است؟ به نظر می این

% از 97 تاریخ سیستاندهد که  در آفرینش این حال و هوا بر عهده دارد. آمار نشان می
و مقدمۀ شاهنامه % 1 نوروزنامه %،7های خود را با فعل آغاز کرده است. تاریخ بلعمی  جمله

اند. به عبارتی دیگر در هنجار گریزی سبکی، تاریخ  فعل شروع کردهها را با  % از جمله1
ها،کوبندگی  خاصی از این نظر دارد و با قرار دادن فعل در آغاز جمله  سیستان برجستگی
 تر و بیشتر کرده است و با روح حماسی نثر مرسل تطبیق بیشتری دارد.  کالم خود را عمیق

پذیری کالم را بیشتر نموده است.  انعطاف ،خ سیستانتاری آمدن فعل با بسآمد باالتر در  
اند تا با مقتضای حال سخن گویند. از سوی  ها در خدمت نویسنده درآمده بدین وسیله جمله

دیگر انتقال فعل به ابتدای جمله، هیجان و عاطفۀ کالم را زیادتر کرده است. از اینرو نثر 
این کارکرد باعث شده تا زبان تاریخ رسد.  یاز آثار دیگر به نظر م تر تاریخ سیستان صمیمی

تر نماید. قرار گرفتن تر گردد و این اثر را مردمیسیستان به زبان گفتار و تودۀ مردم نزدیک
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تر کرده است.  نشینی با کلمات پس از خود، آنها را پویاتر و زنده فعل در آغاز جمله و هم
ی واقعی محقق شده است. آمار نشان انگار رستاخیز کلمات در این نوع ساختار، به معن

از همۀ ، % در آغاز جمله11%، نهاد با 17با قرار دادن قید با  تاریخ سیستاندهد که  می
استفاده کرده  و نسبت به آثار دیگر در   های مؤثر در قسمت ابتدایی جمله عناصر و نقش

ی، نوروزنامه و های تاریخ بلعم آغاز جمله از آزادی عمل بیشتری برخوردار است. کتاب
-های بعدی قرار دارند. با این توضیح مختصر ثابت می مقدمۀ شاهنامه به ترتیب در جایگاه

شود که بخشی از بالغت نحوی، تولید معنای ثانویه، گسترش در امتداد قطب مجازی 
 ها محقق گردیده است.شناسی اثر با آزادی عمل در آغاز جملهزبان و در نهایت زیبایی

  ها در نثرمرسل:پایان جمله غتِبال .9-1

زبان فارسی به دالیل مختلفی چون: طبیعت زبان، شاعرانگی زبان، تأثیر و حضور زبان 
گردانی نحوی برخوردار بوده است. عربی، آمیزش زبان گفتار و نوشتار و ... از خصلت جای

های فردی،   این ویژگی گاه به دالیل تغییرات سبکی و زمانی به خاطر شمّ هنری و سبک
زمانی به دلیل ایجاد معنای ثانویه، گاه به خاطر برجسته کردن زبان عاطفی و گاهی هم 

تری در عرصۀ زبان فارسی داشته است.  حضور پررنگ ،به دلیل موسیقایی کردن نثر
ها را در هم ها به شکلی، سیر طبیعی ساختار جمله طبیعی است که هر کدام از این خصلت

نمایند. با  زبان می ها را وارد بُعد هنریبخشند و آن ای به واژگان می تازهشکسته و مفاهیم 
شود، خصوصیّت دستوری یک  این نگاه، یکی از مواردی که موجب برجستگی سبکی می

جایی  دهد که جابه هاست. مطالعات سبکی نشان میپایان جمله گردانی نحویِاثر در جای
شناسی  و امروزه به عنوان یکی از ابعاد جمال نحوی، ویژگی مشترک آثار نثر مرسل است

جایی کلمات با مقاصد هنری، وجوه عاطفی،  ها جابه آید. در این کتاب این آثار به حساب می
خبری، تعجبّی و ...  رابطۀ مستقیمی دارد. نویسندگان برای بیان بالغی و هنری مقصود 

ابراین این جایگاه ویژه، مدام با بردند. بن خود، گاهی کلمات را به قسمت پایانی جمله می
های صورت  ها و پژوهش کتابشد. در های مختلف تسخیر می ط نقشمقتضای حال توس

گرفته، چندان به جایگاه پایانی جمله توجّه نشده است و اغلب بر این نظر هستند که 
ز تنها عناصری پس ا» گیرند. اهمیّت در این جایگاه قرار می اطالعات کهنه و کلمات کم

)رضایی و طیب، « شوند. گیرند که کانون جمله نیستند و اطالع کهنه محسوب می فعل قرار می

از قسمت پایانی  ،بالغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقیسیدقاسم در کتاب  (12: 1995
ساختار جمله قائل برای کند و در این کتاب دو جایگاه  یاد می« آیی پس»جمله تحت عنوان

گیرد.  آیی که بعد از فعل قرار می آیی که قبل از فعل است و جایگاه پس شاست. جایگاه پی
دهیم، چرا که در نحو معیار زبان  ما در بررسی خود فعل را نقطۀ آغاز تأخیر قرار می»
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آید با تأخیر  آید بنابراین هرچه پس از فعل می فارسی فعل نقطۀ پایانی جمله به حساب می
رسد که این نگاه چندان دقیق نیست. چون  به نظر می( 121 :1981)سید قاسم، «همراه است.

های ادبی باید بدان توجّه گردد. از  های دیگری نیز دارد که در پژوهش ساختار جمله جایگاه
رو ما در این تحقیق، جایگاه جمله را به سه بخش: آغازین جمله، جایگاه  مرکزی جمله  این

در زبان معیار جایگاه آغازین به نهاد، جایگاه مرکزی ایم. و جایگاه پایانی جمله تقسیم کرده
به مفعول، متمم، مسند و جایگاه پایانی به فعل اختصاص دارد. یکی از ملزومات بالغت 
نحوی، شکستن این هنجار در جهت اقتضای حال است. بعد از قسمت آغازین ساختار 

ن بسیار است. به همین تری دارد و تأثیر بالغی آ جمله، بخش پایانی جمله جایگاه مهم
های مختلف واژگان در این جایگاه در کتب نثر مرسل بسیار رنگارنگ و  دلیل حضور نقش

متنوّع است. به عنوان نمونه، قرار گرفتن فعل و ممتم در این دو جایگاه به بالغت متن 
 ای در آن به کار رود.د که آرایهگردکند. این بالغت زمانی افزونتر میکمک می

ایستاده است چون موجی به هوا اندر...یکی گردون است همچنان که آفتاب و  آبی»
تافت چون ماه... از آسمان چیزی ماه...حجراالسود را به یک رکن آن خانه نهاد و همی

: 1999،بلعمی)« آتش ...یکی از این سوی بیفتد و یکی از آن سوی ۀسرخ بیامدی بر گون
98-99 ) 

ایجاد توازن نحوی با سجع است. هرچند سجع  ایان جمله،پ از کارکردهای هنری دیگرِ
ا هرگاه که مورد استفاده قرار گرفته، از طبیعت زبان در نثر مرسل بسامد پایینی دارد، امّ
نگین نموده و مندی طبیعی از سجع، نثر مرسل را آهنویسندگان نشأت گرفته است. بهره

 است. شدهانگیز موسیقی زبان بسیار دلبه دلیل اعتدال آن،
آنجا که عارف را معرفت بود و انس ِ خلوت بود و شادیِ وصلت بود، آنجا فریشته را چه قیمت »

بود یا آسمان و زمین را و بهشت و همه را که دونِ خدای است، به چشم عارف چه مقدار و 
 ( گاهی این واژگان با هجاهای بلند و کشیده و آهنگ خیزان199: 1999منزلت بود؟ )بلعمی، 

این طعام خدای است و »گذارند. آیند و تأثیر موسیقایی زیبایی بر خواننده میمی در پایان جمله
بگویید:  ،هللا. و چون خورده باشیدید: بسمشما بندگان خدا و چون بخوردن گیرید، بگوی

 ای مرغ، اگر خبر خیر است، خجسته فال ماناد از تو و اگر بد است،( »152)همان: « الحمدهللا.
 ( 77)همان:« شوم باشیا و فال شوم ما باد از تو

  ها جملهگردانی نحوی در پایان مقایسۀ جای. 9-5
شود، خصوصیّت دستوری یک اثر در  یکی از مواردی که موجب برجستگی سبکی می

هاست. نویسندگان برای بیان بالغی و هنری مقصود گردانی نحوی پایان جملهجای
برند. بنابراین این جایگاه ویژه، تأثیر زیادی  ت پایانی جمله میخود،گاهی کلمات را به قسم

های تاریخ  برای اثبات این ادعا، پانصد جمله از کتاب در بالغت نحوی نثر مرسل دارد.
بلعمی، تاریخ سیستان، نوروزنامه و مقدمۀ شاهنامه انتخاب شده و جایگاه پایانی آنها 
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ام از نویسندگان به این نقطه از ساختار جمله بررسی گردیده است تا میزان توجّه هر کد
 دهد.  مشخص گردد. آمار زیر مقدار توجّه آنها به این جایگاه را نشان می

 جمله از هر کتاب( 500ها )جامعه آماری  گردانی نحوی در پایان جملهجای: 9 ۀجدول شمار
 مسند مفعول نهاد  قید متمم فعل نام کتاب

 9 15 1 7 59 109 تعداد تاریخ بلعمی

 %2 %9 %1 %2 %11 %91 درصد

 20 52 11 91 82 229 تعداد تاریخ سیستان
 %1 %10 %9 %8 %19 %51 درصد

 9 9 8 10 20 115 تعداد نوروزنامه
 %2 %1 %2 2 %1 %98 درصد

 9 1 1 2 12 15 تعداد مقدمه شاهنامه 
 %1 %1 %1 %1 %9 %9 درصد

 

 ها گردانی نحوی در پایان جملهینمودار ستونی جا: 1 ۀشمار نمودار

 
های دستوری  قرارگرفتن فعل در پایان جمله: در درجۀ صفر زبان، مدل آرایش نقش -لفا

های علمی، جغرافیا،  گیرد. کتاب پایانی قرار می  ای است که فعل در بخش جمله به گونه
مرسل نیز بر نثرر دهندۀ این است که زبان معیا تفسیرها و ... دورۀ اوّل زبان فارسی نشان

رسانی نوشته  هایی که به قصد پیام رود کتاب رو انتظار می همین الگو بوده است. از این
های  % جمله91دهد که:  نشان می 9اند، به این معیار نزدیک باشند. آمار جدول شماره  شده

بان معیار اند و از نظر پایان جمله شباهت بیشتری به ز تاریخ بلعمی با این معیار ساخته شده
% است و به طور معناداری این اثر از نظر ساختار پایان 51دارند. در تاریخ سیستان این آمار 

بسیار برجسته شده است.  هنجارگریزی، جمله از زبان معیار فاصله گرفته و در این زمینه با
ی زبان ها از حیث پایان جمله به سو % جمله80در نوروزنامه این ویژگی باز ارتقاء یافته و 

وضعیتی شبیه به % 98هم با  مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوریتر شده است.  معیار نزدیک
 هایش برجستگی چندانی ندارد.  دارد و ساختار پایان جمله نوروزنامه
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نسبت به سه اثر دیگر سبک  تاریخ سیستانتوان گفت که کتاب  با بررسی این آمار، می
های تاریخ سیستان برخاسته  دۀ کوتاهی جملهفردی ساختارشکنی دارد. یکی از دالیل عم

از همین نگرش بالغی به فعل است. زیرا فعل وقتی از جایگاه انتهایی جمله حرکت 
رود، خواننده وقتی با فعل روبرو کند و به جایگاه آغازین و یا میانۀ ساختار جمله می می
تقال پیام به عناصر آورد و برای ان شود بخش عظیمی از اطالعات جمله را به دست می می

دو جملۀ زیر ساختار متفاوتی شوند.  تر می ها کوتاه براین جملهکند. بنا کمتری نیاز پیدا می
دارد و در هر دو جمله نویسنده قصد دارد به استقبال آمدن را اطالع رسانی کند. در اوّلی 

کلمات فعل از جایگاه اصلی خود، پایان جمله، حرکت کرده و موجب شده تا جمله با 
کمتری کامل شود امّا در جملۀ دوّم، قرار گرفتن فعل در انتهای جمله سبب شده تا 
نویسنده برای کامل شدن معنا، از واژگان بیشتری استفاده نماید. به همین دلیل ساختار 

...  (19: 1911)تاریخ سیستان،« بیرون آمد پذیرۀ من»جمله موجب بلند شدن جمله شده است. 
نویسندۀ تاریخ سیستان با انتقال  (89)همان: « ذیره با سپاه باز فرستاد به کربالعمر سعد را پ»

 ها شده است. فعل از جایگاه پایانی جمله به میانه و یا آغاز جمله موجب کوتاهی جمله
تاریخ دهد که نویسندۀ  آمار به دست آمده، نشان می :ن جملهب( قرار گرفتن متمم در پایا  

تاریخ هایش را با متمم به اتمام رسانیده است. این آمار در  ر جمله% از ساختا12 بلعمی
ها با متمم تمام شده است. در ساختار  % جمله1تنها  در نوروزنامه% است. 18 سیستان

اند. بدین ترتیب قرار گرفتن متمم در  ها با متمم به پایان رسیده % جمله9 مقدمۀ شاهنامه،
اند،  بند بوده های نثر مرسل اغلب بدان پای که کتابها یک ویژگی سبکی است  پایان جمله

نویسندۀ تاریخ سیستان به این ویژگی  امّا سبک فردی نویسندگان تفاوت فراوانی دارد.
ه کرده است. به طوری که از پانصد جمله نود و دو جمله را با متمم بیشتر از دیگران توجّ

از این ساختار شکنی هدف خاصی  کامل کرده است. حال باید دید، نویسندگان نثر مرسل
اند یا نه؟ آیا آمدن متمم به انتهای جمله به بالغت نحوی این آثار کمک کرده  داشته

های پایان جمله در تاریخ سیستان و تاریخ بلعمی بسآمد باالیی دارند و یکی از  است؟ متمم
گردد.  برمیها  نحوی آنها به این نوع ساختار جمله  زدایی و برجستگی عوامل آشنایی

ها کمک  ها از چند منظر کارکرد بالغی دارند، قبل از هر چیز به انسجام میان جمله متمّم
گاه  تاریخ سیستاننویسندۀ  شناسی است. های زیبایی د و انسجام متن یکی از مؤلفهنکن می

پیوستگی عمیقی دارند، انسجام ایجاد نماید تا  برای این که بین چندین جمله که به هم
کامل کردن پیام خود، بر شتاب نثر نیز بیفزاید و ریتم موسیقی زبان را با نوع پیام  ضمن

آورد. بعد، از طریق  هماهنگ کند، خبرها را پشت سر هم به وسیلۀ عناصر اصلی جمله، می
 کند. ها انسجام ایجاد می نماید و بدین طریق بین جمله آوردن متمّم آن را کامل می
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سعد رفته بودند سوی مکه. من یار خویش را گفتم، ما نیز  نان بنیتا من بیامدم، همه ز»
بباید رفت. یکی ماده خری داشتم، بر نشستم و رفتم، من و صاحب خویش سوی مکه 
... مرا گفتند: یا حلیمه امروز به دختر پادشاهی مانی، من هیچ چیز نگفتم. تا بر کوه شدم 

  (19: 1911)تاریخ سیستان، « به طلب هیزم و گیا

اگر ساختار جمله « تا من بیامدم، همه زنان بنی سعد رفته بودند سوی مکه» در جملۀ
و « تا من بیامدم»عوض شود و متمم از آخر جمله به میانۀ جمله منتقل شود، انسجام جملۀ

است، به « شتاب حلیمه»رود و معنای ثانویۀ جمله که  زنان بنی سعد رفته بودند،از بین می»
هماهنگی دارد، ها که با مفهوم شتاب حلیمه  شود و نیز سرعت جملهمین خواننده منتقل

شود،  نکتۀ بالغی دیگری که از انتقال متمّم به پایان جمله حاصل میگردد.  دار می خدشه
خدای عزّ و جلّ چند نعمت »برای تکمیل معنی است که نویسنده قصد انتقال آن را دارد. 

و مال و خواسته ... این سخن بشنید، رحمتش آمد بر  ایوب را داده بود، از زن و فرزند
های پایان جمله. معنی چند نعمت و  های باال، متمم در جمله (227: 1978)تاریخ بلعمی، « ایوب

گیرند،  جمله قرار می  ها در پایان نمایند. در نثر مرسل وقتی متمم رحمتش آمد را تکمیل می
کنند که در حوزۀ بالغت  ذهن مخاطب ایجاد میرا در   انگیزی از حادثه تصویر بصری دل

شود تا خواننده عالوه بر التذاذ، با متن پیوند بصری و  بسیار کارآمد است و موجب می
های خود، بخش عظیمی از توصیف  ها با تصویر سازی تصویری برقرار کند. این گونه متمم

یسنده به جای توصیفات گردند. به عبارتی؛ نوکشند و موجب ایجاز می متن را بر دوش می
نماید و های پایان جمله استفاده میکند، از متممتر میطوالنی که جمله را نیز طوالنی

در بگشاد، چنان که گفتم در بهشت گشاده گشت »گردد.  تر می متن در نهایت ایجاز هنری
، نویسنده به در نمونه باال (11: 1911)تاریخ سیستان،« از طیب. آمنه را بدیدم چون ماه بدر...

ارکت کند تا مخاطب با مش تصویری را ایجاد می« طیب»جای توصیف طوالنی با متمّم 
، در ذهن خود تصویر سازی کند و از متن نویسنده توصیفاتفعال خویش در متن، به جای 

جایگزین عبارت زیر شده و به ایجاز متن کمک کرده است: در « از طیب»لذّت ببرد. متمّم 
بوی خوشی به مشامم رسید که انگار در بهشت گشاده گشته است و بوی بگشاد، چنان 

کنم. آوردن متمم در پایان جمله گاه حالت اقناعی دارد. زمانی خوش بهشتی را حس می
کند تا ذهن مخاطب اقناع افتد، کمک میکه متن با زبان ادبی از واقعیت به عالم تخیل می

ابلیس لعنت هللا پیش رحمه آمد »تعادل برقرار شود.  گردد و بین زبان ادبی و زبان استداللی
که مخاطب رحمه زن ایوب نبی است. قبل از این (227: 1978)بلعمی،  «بر صورت مردی نیکو

ذهنش را « بر صورت مردی نیکو»از خود بپرسد که چرا او با ابلیس همکالم شده؟، متمم
در تاریخ سیستان نیز از  بپذیرد. نماید تا دلیل همکالمی زن ایوب با ابلیس رااقناع می
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نادان مردم اویست، »متمم پایان جمله برای اقناع ذهن مخاطب بسیار استفاده شده است.
در جایی از تاریخ سیستان، هنگامی  (11: 1919)تاریخ سیستان،  «خواهد که ادب آموزد به آسانی

خواهد تا  راهبی از آنها میبرند،  که یزیدیان، سر مبارک امام حسین)ع( را به دربار یزید می
سر مبارک را در مقابل ده هزار دینار به او دهند، طبیعی است که آنها قبول نکنند. نویسنده 

گفت: یا قوم من ده هزار دینار زر »کند.  از متمم پایان جمله با کارکرد اقناعی استفاده می
در نثر مرسل، قرار  (88: 1911ن، )تاریخ سیستا.« شما را بدهم، اگر این سر فرا من دهید تا بامداد

کند و  ها عمل می سازی ترین برجسته گرفتن متمم در پایان جمله، به عنوان یکی از رایج
های تاریخ سیستان و تاریخ بلعمی  گردد. یکی از جذابیت موجب بالغت نحوی در متن می

ت. قرار همین نکتۀ بالغی است که در درونۀ زبان نهفته و موجب زیبایی آنها شده اس
گرفتن عناصر دیگر در پایان جمله چندان چشمگیر نیست، تنها در تاریخ سیستان است که 

% موجب تنوّع نحوی شده و آن را با آثار دیگر 1% و مسند با 11%، مفعول با 7قید با 
 متفاوت کرده است.

 های بالغت نحوی در نثر مرسل، حضور یکی از شیوه -پ(آوردن مفعول در پایان جمله  
مفعول در پایان جمله است. این نکته عالوه بر این که ساختار جمله را از درجۀ صفر زبان 

نماید، موجب برجسته شدن مفعول هم  زدایی نحوی می کند و از آن آشنایی دور می
کند. این ادعا خالف نظر  ای را از این طریق بر جمله تحمیل می گردد و مفاهیم ثانویه می

دهندۀ اطالعات  که معتقدند، آوردن مفعول بعد از فعل، نشان پژوهشگران پیشین است
کهنه و شناختگی مفعول است. آمدن مفعول در تاریخ بلعمی و تاریخ سیستان از چند منظر 
موجب هنری شدن کالم آنها شده است. اولین اثر بالغی آن، ایجاز است. دومین تأثیر 

آن، پربارکردن ت. سومین اثر هنری ادبی مفعول در پایان جمله، برجسته شدن مفعول اس
قرار گرفتن مفعول در انتهای جمله، بالغت  بالغیِ اثر چهارمین کلمات همجوار است.

خیزد. برای روشن شدن مطلب، قرار بصری و مفهوم ثانویۀ دیگری است که از آن برمی
آنها  کنیم. تا هم بالغت تصویریگرفتن مفعول در پایان جمله را به دو دسته تقسیم می

 مشخص گردد و هم مفهوم ثانویۀ آنها. 
 (19)همان: « دند فرزندان قریش رازنان را دیدم که بستده بو» گروه الف:

این مگر یوسف است که »(، 229: 1999)تاریخ بلعمی، «)خدای تعالی فرمودش»گروه ب: 
دوزخ ایشان را چه گناه باشد که به »(، 211)همان: « گروگان باز گرفت و وعده کردشان

)تاریخ  «او را ]ابرهه[ سرهنگی بود... بفرستادش تا عبدالمطلّب را بیار»(، 91)همان: « برندشان
  (51: 1911سیستان، 

 «الف»هایی که ذکر شد، مفعول در پایان جمله قرار گرفته است، در گروه  در نمونه
 ؛اند قرار گرفته در پایان جمله  همفعول یا اسم است و یا ضمیر ناپیوسته که به شکل جداگان
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چند نکتۀ کدام، یر متصل به فعل چسبیده است که هرمفعول به شکل ضم «ب»در گروه 
های نثر د. نکتۀ اوّل: به جایگاه مفعول و نهاد مربوط است. در کتابنمای بالغی را ابالغ می

تر باشد مفعول به انتهای جمله  مرسل هرگاه مقام نهاد در برابر مقام مفعول پایین
زنان را » در جملۀاند. آورده را به صورت جداگانه شده و برای حفظ احترام مفعول آن  لمنتق

فرزندان متمّول قریش جایگاه واالتری نسبت به « دیدم بستده بودند فرزندان قریش را
رو نویسندۀ تاریخ سیستان، مفعول را به انتهای جمله برده و  ای دارند؛ از این زنان فقیر قبیله

شکل ناپیوسته آورده است. این قاعده تقریباً در همۀ آثار نثر مرسل رعایت شده آن را به 
های  است. امّا در تاریخ سیستان و تاریخ بلعمی بسآمد باالتری دارد و یکی از مؤلفه

 آید. شناسی آنها به حساب می زیبایی
باشد،  تر باشد و نهاد مقام واالتری داشته هرگاه جایگاه مفعول دون -نکتۀ دوّم    

کردند و  نویسندگان نثر مرسل برای حفظ کرامت نهاد، مفعول را به پایان جمله منتقل می
واژگان از  نمودند. این نوع نگرش به نقش آن را در قالب ضمیر پیوسته به فعل متصّل می

کند. به عنوان مثال:  نظر تصویری نیز یک نوع زیبایی بصری در ذهن خواننده ایجاد می
« فرستادن»فرستد، عمل  ، یکی از نیروهای خود را برای آوردن عبدالمطلّب میوقتی ابرهه

احاطۀ « ش»واج  گردد. واژۀ فرستاد با شش واج بر تک نشین می هم« ش»با ضمیر مفعولی 
شکل بخش است؛ به طوری که  برای خواننده بسیار لذت کامل دارد و از نظر بصری

« خدای تعالی فرمودش»تر باشد. در جملۀ ، کوچکنوشتاری مفعول حقیر در برابر فاعل واال
کند و  هم این مجاورت و ترکیب مفعول، فعل و فاعل، همان حس را در مخاطب ایجاد می

توماس آکویناس، بزرگترین فیلسوف مسیحی قرون »رساند.  او را به لذّت روحی می
 (15: 1980یی، )عال« بخشددید که به انسان حظّ بصر میوسطی، زیبایی را در چیزی می

 نتیجه .5
های واقعیتاین آثار،  مبتنی بر درونۀ زبان است. از آنجایی که شناسی نثر مرسلزیبایی

در این  د. از اینروند، به قطب مجازی زبان گرایش بیشتری دارنکنتاریخی را روایت می
 یقطب مجازمندی از نظریۀ های نهفته در زبان، بهرهاج زیباییبرای استخر ،مقاله

های تاریخ ی رسیدن به این مهم و کشف زیبایی. برابسیار موثر واقع شده است ،یاکوبسن
ه به امکانات اده و با توجّسنجش قرار د نظریۀ یاکوبسن را معیار تاریخ بلعمی و... یستان،س

مطالعات نحوی نشان  به نتایج مهمی دست یافته است:گردانی نحوی، نحوی در جای
ل شود و هر لحظه به لونی از وّتواند متحمعنایی تا چه اندازه مید که یک واح دهدمی

شود. معنای نحوی در اثر نامیده می که معنای نحوی زی است. این همان چیدرآید زیبایی
دهد و وجوهی اش را گسترش میکند. معنی واژگان کناریتغییر میجا به جایی کلمات 
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کند. این مفاهیم بخشی تازه که بر هی میدسازمانرا  چون: عاطفی، خبری، تعجبی و..
نشینی مناسب واژگان ایجاد شکنی هنری و همدر اثر ساختدوش کلمات نهاده شده، 

این ویژگی در آثار نثر  .کندمی یاد زبان قطب مجازی از آن به عنوان که یاکوبسنشود می
از قیدها، افعال، مناسب  ۀاستفاد .ه به ابتدا و انتهای جملهگردانی نحوی، توجّمرسل با جای

زندگی یک   د.شوو.. محقق می های پایان جمله، مفعول و متممشوندیبه ویژه افعال پی
نظام ایقاعی است. زبان به عنوان یکی از عناصر زندگی از این ویژگی بر خوردار است. 

 ،لهدر برابر  جابه جایی اجزای جم و... تاریخ سیستانآثاری مانند: تاریخ بلعمی،  زبان
ز هنو نثر مرسل. در ندسازگار ذهنیت ایقاعی نویسندگان د و بانانعطاف پذیری بیشتری دار

 با تسلط بر زبان نویسندگان شود؛روح حماسی، هویت ایرانی و نشاط اجتماعی احساس می
، واژگان ها را بر دوش واژگان نهاده و با لحن مناسبه به جایگاه کلمات، این ویژگیو توجّ

تاریخ دوران خویش شود. این حس و فضا در  گر موسیقیِتا تداعیاند،ر هم چیدهرا در کنا
نهاد و فعل در متون نثر  آوردن مفعول،نمود بیشتری دارد. نسبت به آثار دیگر، سیستان

های ثانویه و مفاهیم ، تولید داللتهاآنگیرد. یکی از خاصی صورت می مرسل با مقاصد
مهم بهره برده شده است؛ امّا آمارها و  ۀرد نظر از این مؤلّفآثار مو ۀمجازی است که در هم

تر از آثار دیگر ن و تاریخ بلعمی از این نظر هنریدهند که تاریخ سیستانمودارها نشان می
هنری از آن در تاریخ  ۀها و استفاده بالغی و ابالغی به آغاز جملههمچنین، توجّ هستند.

ی تاریخ سیستان نیز هابرجستگی در پایان جمله ت. اینسیستان بیش از آثار دیگر اس
 شود.احساس می
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