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 چکیده

اش کمتر مورد بررستي ررار  دليل عمر کوتاه صتدستال آثار ادبي است  ک  در کشتور ما بادبيات داستتاني بخشتي م ا از 

اند  رمان  ي رمان تارنخي فارستي را شت ل دادههابرخي آثار ابتداني هستتند ک  اولي  نمون   ،است   از ميان ان  آثارگرفت 

گراني  رود  در ان  مقال  ستعي شتده تا با استتفاده از نهرن  ستاخ ن ي از ان  آثار ب  شتمار مي حستي  مسترورنفر رزلباش  ده

ترن  عناصتر ب  کار رفت  در رمان ک  ب  ستبج لعل مت  ستح  زباني ان  رمان مورد بررستي ررار گيرد  م ا  ستوستوري

الصتفات است   همیني   خنع  بدنع تناست صتفات در صت   داستتفاده از استامي تات و معني و کاربر ،اندتارنخي منجر شتده

المثل، شتعر است   نونستنده از بتر در متون ک   ب  ان  امر کمج کرده  انتقال پيام  اهميّ  ۀها ب  واستحنونستي لمل کوتاه

 اس   ارليا روان  و افراد سود برده  ،و همیني  کاربرد لمالت عاميان  براي انتقال زمان روان 

   حسي  مسرورنفر رزلباش،  سح  زباني، ده،  ارشسبج نگهاي کلیدي:  واژه

 مقدمه

گرا  شتناستي ستاخ عنوان زبانب   اًبود ک  بعد  فردننان دوستوستورپردازان ک  ب  مبحث زبان پرداخ ،  لي  نهرن ن ي از اوّ

ادبي، فرماليسا ب  رون ردهاي انتقادي اشاره   ۀشود  در نهرنميپردازان فرماليسا محسو بخش نهرن شناخت  شد  او ال ام

ها ن  تن ا دستتتور زبان و نحو بل   مترو کند  ان  ونژگيدارد ک  ونژگي تاتي نج مت  را تحليل، تفستتير و نا ارزنابي مي

  ددهفيج و فرهنگي مت  را تقليل ميگراو  باف  تارنخي، بيگراني اهميّگيرد  رون رد فرمميدر برتروپ را نيز 

فاق در فرم اثر ادبي مدنون فرم استت  و م مترن  اتّ  ،دهد ک  مت دهد تا نشتتاناليستتا مت  را در کانون تول  ررارميفرم

 رد پذنصورت مي

در ان  زمين  ب    ايهاي ارزندهپژوهش  کوروش صتفويو همیني     دکتر شتميستا،  دکتر شتانگانفردر انران افرادي مانند       

اند: کاربردهاي استا،  متون فارستي بدن  شتر و   ر مورد بررستي فرم در ستح  زبانيکلي برخي عناصت  طورب   ؛اندلاي گذاشتت 

 و    انجاز و اطنا ، واژگان آرکائيج    صفات، اصوات، لمالت محاوره و عاميان ، افعال،

شتده استتفاده از عناصتر بررستينفر رزلباش را از منهر ناد شتده و با ستعي نگارنده در ان  مقال  بر آن است  تا رمان ده     

 هد مورد بحث ررار د

 معرفی نویسنده

و درگذشتت  ب  ستال   اصتف اندر کوپاي   1269  مسترور زادهشتاعر، نونستنده و مترلا متخلب ب    حستي  ستخنيار اصتف اني

هاي  ب  زبان رورمست است   او ستابق  کار در وزارت فرهن ، دارالفنون و دبيرستتان نهام را در کارنام  دارد    ت راندر   1347



دست  آورده بود   هاي ک  ، آشتناني خوبي با زبان پ لوي ب اشترا  کامل داشت  و در ميان زبان  انگليستيو   فرانست   عربي،

   اسب  چاپ رسيده  نغماو   ارمغان اتي چونمقاالت ادبي و تارنخي او در مجلّ

، ررآن نا اصتف اندر راه   محمود افغان    است تارنخي و ست  مجموع  شتعر چاپ شتده  شتش داستتان  حستي  مستروراز       

آثار داستتتاني او را تشتت يل    خوالوي کرمانيو   ستتائرهزن بيابان، امثال  نفر رزلباش، ني، دهلحفعليخان زندستترگذشتت   

 د دهنمي

 داستان  ةخالص

  ة محاصتترخان  ستتلحنتي شتتاه ط ماستتد اول در ار  ترب  حيدرن  ب  لاستت  ک  حرمنفر رزلباش آنشتترود داستتتان ده

داند، ب  آبروني بزرگي ميهاي بتد شتيع  را بيخان  ب  ازبج است   شتاه صتفوي ک  تستليا حرمخان ازبج درآمدهعبدال 

نان باند ب  از رزون  ب  ترب  حيدرن  برستند  آ  ،دهد شتد و روز بتازند و در زماني کوتاههجده رزلباش داوطلد دستتور مي

دست  رئي  رراوالن خاصت  خان  ستلحنتي را ب ازب ان را بشت نند و ح ا مر  تمامي اهالي حرم  ةهر ريمتي صت  محاصتر

فاري  رستند  در اتّشتوند و ده رزلباش ب  ار  ميميت  کشتت  8شت ني  شتده در ان  صت سترباز گستيل 18برستانند  از  

ي خود دارند و ب  همي  دليل از معرک  کند آنان لشتتگري در پخان ازبج با هجوم رزلباشتتان خيال ميآستتا عبدال معجزه

دهند  از ميخان  نيست  و آنان ب  مستير خود تا مقصتد هرات ادام گرنزد  ب  همي  دليل دنگر نيازي ب  رتل اهالي حرممي

 لا ک  شتتاه رول مرحم  بزرگي ب بازد و از آنخان  دل مينفر رزلباش لواني استت ندر نام ب  ن ي از دختران حرمميان ده

 پذنرد کند  شاه ان  ازدواج را با ريد شرطي مياس ، ازدواج با ان  دختر را از شاه ط ماسد طلد ميرزلباشان فات  داده

باند ب  ر ق   رفت  و فرزند ناخل  شتاه را ک  با   ،خبر بيج نام گرفت شتر  ازدواج ان  است  ک  است ندر لوان ک  خوش     

کند  با ان  کار او شتجاع  خود را ب  شتاه اثبات و دختر تدارک شتورش است  سترکو   کشتان شتمال انران درفرارنان و گردن

        ددس  خواهد آور  را ب

 مبانی نظري

شتود، از دنرباز دگرگوني معناني رابل  شتناستي و ادبيات و شتيوة رفتارهاي زباني افراد اطالق مي»اصتحال  ستبج ک  در زبان

هاي رفتار زباني استت  ک  بناب  مورعي  التماعي، ستت  و لنستتيّ  افراد، ب  گون گفت ، نج  استت   ستتخ تولّ ي داشتتت 

وستيلۀ شتناستان ستبج عبارت است  از: شتيوة کاربرد زبان در نج باف  معيّ ، ب پذنرد  در تعرن  زبانمختل  انجام مي

  شتود بي تقستيا ميزباني، ف ري و ادستبج در ست  ستح   (   34: 1390فتوحي    شتخب معيّ  براي هدفي مشتخّب) کنج:

و نحوي (  Lexicalک  (، لغويPhonologicalک  تر آوانياي است  ب  ستحو  کوچج ک  ستح  زباني ک  خود مقولۀ گستترده

گونۀ ستتخ  براستتاب ادبيّ : با تولّ  ب  تفاوت  »ستت . (216: 1395کنج: شتتميستتا   شتتودبندي ميطبق   (Syntacticalک

توان متمانز کرد: گونۀ رلمرو متفاوت در زبان و ن انتاً ست  ستح  ستب ي را ميطور کلّي ست   ها و کاربردهاي زبان، ب نقش

 .زباني، طرز زنبا و سبج ادبي

گيرد و نقش اصتلي  اي از ستخ  ک  از رهگذر گزننش آگاهان  و منهورمند  الگوي منهّا زبان شت ل ميگونۀ زباني: گون 

 رساني اس  آن اطالد



هاي هنري نيز در  هاي زنباشتناستان  و افزان رستاني، للوهکاربرد زبان است  ک  افزون بر نقش اطالداي از  طرز زنبا: شتيوه

 آن اس  

هاي کالمي آن در ستحو  زبان، عقاند، ستاختار و اي از ستخ  ک  اهدا  زنباشتناستيج در همۀ ستازهستبج ادبي: شتيوه

 ( 78: 1390  ،فتوحي سيج هستند) کنج:ها تابع هنجارهاي زنباشناپيرن  اولون  دارد و همۀ ان  سازه

دانند: ن ي نهام زبان کگسترة ام انات بالقوة زبان( و دنگري گفتار  ان   شناسان روّة ناطق  را شامل دو بخش ميزبان

شناسي همگاني با  زبان  م  طي تدرن  س  دورة  1911ت    1906  هايتمانز را نخستي  بار فردننان دو سوسور در سال

 الن  و پارول  عنوان تفاوت  

 ( 28ت27: 1913محر  کرد کنج: سوسور 

نهام زبان: صتتورت آرماني ک  »التماعي و مستتتقل از فرد استت  و منحصتتراً لنبۀ تهني دارد) همان نهام زبان ک    

اند کهمان:  ها و کلمات استت  ک  اهل نج زبان، دانش مشتتترکي دربارة آن دارند و همگان بر آن متّفقدستتتگاهي از واج

140)  

و نوشتتار را پارول ناميد  پارول کنشتي از اراده و تواناني    گفتار: ستوستور، کاربرد عملي عناصتر زبان توستد مردم در گفتار 

ها و رواعد زبان است   اعتقاد ستوستور  رستاندن نهام نشتان کارگيري ام انات زبان و ب  فعلي فرد است  نا ب  تعبيري شتيوة ب 

 (140گفتار اس  کهمان:  ها در  نحفۀ تمام دگرگوني

 تحلیل و بررسی 

 . اسم ذات1

ب    الًتات بودن کلم  اسمي موال  اس   ان  اسامي معمو در استا تات همینان ک  از نام آن وابت  است ، مخاطد با رائا ب

ت دنگر  ها، حيوانات و محستتتوستتتاها و ابزارها، م انمانند: چشتتتا، دنوار، کوه، استتتامي گياهان و دارو   آنندميحواب در

اندازد  بدن  معنا ک  هر ست  عنصتر استا در معناي  مي  ستوستوررا ناد نهام دال و مدلولي    الوارع ان  عنصتر زباني بيشتتر مافي

 .گيرنددال و خود شيء در لانگاه مدلول و تصونر تهني در معناي مصداق در لاي خود ررار مي

هاي خود براي رستيدن ب  دکان رزون »نماز لمع  تمام شتد و بازارنان    کرد:توان ب  آغاز رمان اشتارهمثال ميب  عنوان       

با دربارنان و امراي   شتتاه ط ماستتد اولبود   ستتجد را پر از غلغل  و هياهو کردهمستتجد هجوم بردند، داالن م  ب  طر  در 

 د) روندنگر مسجد بيرون مي  رزلباش باند از در 

تا لاني    ؛دارندن ي مراستا و دنگري م ان اشتاره  ب  دو مدلول مشتخب: رزون ز لمع  و  ما، نباال  بارةعنوان تحليل درب      

ب استت   تارنخي مشتتخّ  ةق ب  دورطور وارع متعلّ کند ک  بميي را در ته  ما زندهمصتتداق بيرون  شتتاه ط ماستتد اولک   

زمين   شتود ک  در پيشباعث ميها با مصتداق مشتخب انجاد مدلولي وابت  و مشتخب را در ته  ما  لنخوردن ان  دالگره

 د شوميتارنخي مستند و مشخب  ةن دورشدد زندهخود سب



تارنخي در بستتر زماني نونستش   ةتر از ان  دورتر و عميقانجاد شتناخ  بيش  ، کردن ان  رونّهد  نونستنده از دنبال     

  ،استتت  نونستتتان زمان  بودهداستتتتان  ةوهش بر ع دژي از پاثر ک  هنوز کار پژوهشتتتي ب  اوج خود نرستتتيده و بخش م مّ

 د نونسخ مينون  و دروغ را مورّمثالي اس  ک  حقيق  را داستان  ۀآور ان  لملشود  ان  م ا نادميشناخت 

 .اسم معنی 2

ند و وابستت  ب  حوتور دنگري کنند ک  ب  صتورت مستتقل در خارج از ته  ولود ندارميمي اطالقاستا معني را ب  استا

   و    زنباني، شيداني، دالوري  مانند: ر   ؛هستند

 ل:عنوان مثاب   ؛صفات کاربرد دارند  ةتر در حوزان  اسامي در اکثر موارع مصداق عيني ندارند و بيش     

  :1383،  مسترور     ) کنج:محاد مرشتد کامل و شت رنار غازي عي  صتوا  و مقبول اولوااللبا  است ي ل ان  أهر چند ر»    

9 ) 

حال  دارد و در عي ميگوند را در مورد شتاه ط ماستد بيانل  نا شتخصتي ک  ستخ  ميؤان  رون رد بيشتتر نود نگاه م     

ک  رون رد پرداخت ، بازستازي و لعل  ي است   آدا  و تشترنفات مخاطد ررار دادن شتخب شتاه در م المات دربارمبيّ

 ند کميتارنخي در اثر را برلست   ةدور

واژگاني مانند مرشتد کامل و شت رنار غازي،   ،الصتفات معرو  است در ان  شت ل نوشتتار ک  در صتنع  بدنع ب  تناستخ     

شتتد  رعنوان مثال  ب   ؛گراني در آن ولود نداردو هيچ محلق  نيستت ثوا  و حتي اولوااللبا  داراي مصتتداق عيني و مادي  

حستا  بياند  درست  در همي  نقح  است  ک  رون ردي چند الن  مانند    نارب ها ب  کامل در شترانحي دنگر شتاند انستاني

   مذکور اس  ةک  خود معر  نود آدا  و رسوم دورنماند  ردس  ب  پادشاه رخ ميق زنتملّ

 .کاربرد صفات3

 صفات پسي  و پيشي 

ي  ستاختار پ  از روند و صتفات پستي  در همصتفات پيشتي  صتفاتي هستتند ک  در ستاختار لمل  پيش از استا ب  کار مي

 د اسا کاربرد دارن

اتي آورده و بعد استتا پادشتتاه  مذکور ان  استت  ک  در ابتداي ستتخ ، نخستت  صتتف  ةهاي نثر و زبان دوراز ونژگي     

هاي  است   در دنباچ نعم  داشتت نا ولي ک  ان  موبتود خود نشتان از ترب نا احترام نستب  ب  پادشتاه و  ؛شتدهميبرده

ملج  تارنخ ل انگشتتا، عحا  ۀدنباچ :کر  کاستت   رفت کار مي گون  در مورد نادکرد از خداوند نيز ب ي ان د فارستتي حتّمتعدّ

  (لونني

  ، شتد مرشتد کامل   ) گفت  ي ل ان محادأ»هرچند ر    موردي ک  در بخش پيشتي  در خصتو توان بعنوان مثال ميب      

 د اشاره کر

 . تعداد صفات4

صتفات روبرو هستتيا  ب  هاي کالستيج دارد، معموالً با تعدّد بستياري از در متوني مثل رمان مورد تحقيق ک  در فرم ونژگي

گراني و دنياي محلق باز اي صتترفاً فرمي نيستت  و عمق بستتياري دارد  ان  ونژگي ب  محلقکار بردن زناد صتتفحات مقول 



شتود؛ چرا ک  استاستاً صتف  خاصتيتي محلق دارد  ان  ونژگي در  گردد  در ادبيات معاصتر از صتفات کمتر استتفاده ميمي

در لغ  ب  معني    الصتفات ولود دارد  »تنستيق)در صتنانع بدنع ت ني ي با عنوان تنستيقادبيات ک   ب  شتدّتي است  ک   

الصتفات) آن است  ک  با نهمي خا ّ براي موصتو  واحد، صتفات »تنستيقو در اصتال  ادبيات فارستي   دادن است آراستت  و ترتيد

 شود متعددي آورده مي

بخشتتتيتدن بت  کالم و نيز انجتاد تنوّد در آن و عي  تت کيتد در  رود  هتد  آن زننت ان  صتتتنعت  در نثر و نها بت  کتار مي     

  ستعدي و   حافظاست ،  هاي متفاوتي در اشتعار ب  کار رفت ها ب  صتورتکند  ان  صتف ستخني ک  شتاعر ب  مخاطد عربت  مي

  ب ادرخان اند  »ما از شتتاه مردان و الحا  پادشتتاهانۀ  بردهار ب رهبراي توصتتي  ممدو  و معشتتوق خود از ان  صتتنع  بستتي

انا  ستااستگزارنا ک  توفيق چني  خدم  شتانستت  و ستتر  را ب  امثال ما بندگان ناچيز عنان  فرموده، ستعادت آن را نافت 

هگذر دشتمنان آني  و ک  در راه فرمانبرداري و الراي امر مرشتد کامل و شتاهنشتاه عادل، لانبازي کنيا با خون خونش ر

گري و شتتاه پرستتتي باري گذارنا تا پ  از ما ستتلحشتتوران ل ان و کيش را گلگون ستتازنا و نام خود را در تارنخ صتتوفي

 ( 10  کهمان:ستان بخوانند و رشادت و مردانگي رزلباشي  بدانند)  ش رناران گيتي

ه مردان، شتانستت ، ستتر ، بندگان، ناچيز، فرمانبرداري،  درپي مانند: شتادر مت  باال تداوم کاربرد صتفات متعدّد و پي     

 مرشد کامل، عادل، لانبازي، گلگون، سلحشوران و     مبيّ  استفاده از ان  ت نيج ل   لعل مت  تارنخي هستند 

 . تناسب، تضادّ و سجع5

ونستنده براي زنباني اثر صتورت ک  نن ي از اصتول زنباشتناستي در ادبيات گذشتت  مقولۀ تناستد، توتادّ و ستجع است ؛ بدن 

 گنجاند کلماتي متناسد و متوادّ را در نج لمل ، سحر و نا پاراگرا  مي

شتود و در اصتحال  آوردن دو کلم  است  ک  از توتادّ در لغ  ب  معناي آن است  ک  دو چيز، بر روي ها نا با ها آورده     

د: شتد و روز، رن  و شتادي، گ ل و خار، وصتل و هجران تناستد  باشتند  مانننهر معنا نا کاربرد بتدّ ها نا برخال  ها داشتت 

ولود نوعي نها و توافق و هماهنگي است  ميان چند چيز  در اصتحال  ب  معناي آن است  ک  شتعر از نج روش خاصّتي  

 کند النهير، تبادر، تولي  و افتنان پيرويچون توادّ، مقابل ، مراعاتها

لوا  گذاشتتت  کاري بيمناک، حر  زدن و خود را   ستت وت کردن و خحا  را بي»مورعي تن  و موردي بارنج بود     

خواست  اي ب  ست ون گذشت ، اثر ن ب و غوتد در پيشتاني شتاه نمودار شتد  ميتر  لحه کردن بيمناکداوطلد معرّفي

شتتد، لواني کشتتان ک  در پاني  بارگاه انستتتاده بودند شتت افت ستتخني بگوند ک  صتت  اميرزادگان لوان و ستتران گردن

وپن  ستال  کوتاه رد و فرب  ک  شتمشتيري مرصّتع ب  کمر و تبري با دستتۀ زراندود ب  دست  داشت  با لواني نزدنج او بيست 

 ( 10:  کهماناي کرده، ب  چاب ي از لاي خود ردمي پيش گذاش    ) انستاده بود ب  تعاطي اشاره

اند  ن ب و غوتد، شتمشتيري مرصّتع و تبري با دستتۀ  نج لمل   کار رفت  درست وت کردن و خحا  دو کلمۀ متوتادّ ب      

هاني از کاربرد دريق تناستد در نج پارة کوتاه داستتان هستتند  در نثر ک   ک  سترآمد زراندود و کوتاه رد و فرب  نيز نمون 

دن کلماتي با کار براستت ، ما عوق رافي  در شتتعر، ستتجع در نثر را دارنا  ب   گلستتتان ستتعديآن در ان  ونژگي کستتجع(  

چ  ب  کند  ستجع در کلم  ب  معناي آواز رمري و آنحرو  رافيۀ کامل و نا آواني هميشت  ونژگي آهنگي  ب  نثر ابتاف  مي



گون  نثر، شتود  در ان آن مانند باشتد، است   نثر و شتعري ک  در آن آرانۀ ستجع ب  کار رود مستجّع نا آهنگي  ناميده مي

خواني دارند  نثر مسجّع نثري اس  ها در وزن نا حر  نا هردو هاهاي آخر ررنن گونند و واژهيهاي مشاب  را ررنن  ململ 

ترفندهاي ادبي و ظران  بالغي ب ره    آهنگي  و شتعرگون ؛ هرچند فارد وزن است  همانند شتعر از موستيقي رافي  و زنباني

با موتامي  خبري صتر  تناستبي ندارد  در نمونۀ باال دارد  زبان در نثر مستجّع معموالً عاطفي است  ن  خبري؛ زنرا ستجع 

طور لوان، ستتران و نيز در عبارت مورعي تن  و موردي بارنج  کشتتان و همي هاي ستتجعي چون: اميرزادگان، گردنمثال

کرد  هتوان ب  ان  لمل  اشتارهاي دنگر ان  مثال مياند  از نمون بود، کلمات مورعي و موردي در وزني ن ستان ب  کار رفت 

 ( 10کهمان:  بودند)  »ب  ان  واسح  اکثر داوطلبان از طبقۀ لوانان و گردان سااه ب  پيش آمده

کلمتۀ داوطلبتان، گردان و لوانتان هر ستتت  رتافيتۀ آواني هستتتتنتد؛ براي غنتاي محلتد بت  مثتال دنگر در ان  زمينت        

ستااستگزارنا ک  توفيق چني  خدم  شتانستت  و ستتر  را ب    ب ادرخانکنيا »ما از شتاه مردان و الحا  پادشتاهانۀ  مياشتاره

انا ک  در راه فرمانبرداري و الراي امر مرشتد کامل و شتاهنشتاه  امثال ما بندگان ناچيز عنان  فرموده، ستعادت آن را نافت 

گري و ي  و کيش را گلگون ستتازنا و نام خود را در تارنخ صتتوفيعادل لانبازي کرده با خون خونش رهگذر دشتتمنان آن

ستتان بخوانند و رشتادت و مردانگي رزلباشتي   گذارنا تا پ  از ما ستلحشتوران ل ان و شت رناران گيتيپرستتي باريشتاه

دشتاه رابتي انجام عيار ان  خدم  را محابق دلخواه پابدانند  اميدوارنا ک  ب  همّ  ائمۀ اط ار و برک  نف  صتوفيان کامل

 ( 11کهمان:  داده، دشمنان را خائد و خاسر بازگردانيا)  
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تر شتد  ما با دو نود  ( مورد تولّ  ررار گرف  و ت ميلناکوبست ک  بعدها توستد فرماليست  روستي ک ستوستورشتناستي  در زبان

 د مجاز کهمنشيني( و رون رد استعاره کلانشيني( رون رد ب  زبان موال  هستيا  رون ر

شتتود  ميعنوان مثال: ورتي کلمۀ استتت ان آوردهافتد؛ ب طور کامل در محور همنشتتيني نا مجاورت اتّفاق ميروان  ب      

اراده   ختانت  راکلمتۀ نعلب ي را در مجتاورت خود انجتاد کرده، کلمتۀ نعلب ي بتالحبع کلمتۀ ميز و ان  ستتت  کلمت ، کلمتۀ ر وه

تر با روابد خحّي موال يا، افتد  در متون کالستتتيج و ک   چون بيشکنند  روان  از طرنق همي  مجاورت اتّفاق ميمي

ملحق شتدند   معصتوم بيج ب  کاروان   موصتلهاي حاج انراني در  خورد  »کاروانعنصتر مجاورت با روّت بستياري ب  چشتا مي

بود و انشتان    ک ردمي مان خواني    موصتلدر    معصتوم بيج آن شت ر کو  کردند    رستيد ازو با لمعيتي ک  ب  دوهزار نفر مي

 ( 148کهمان:  کردند)  در پذنراني عموزادة شاه ن ان  حفظ ظاهر را رعان 

طور ک  در روان  باال مشتخب است ، محور مجاورت ب ترن  ظرفي  و زمين  را براي روان  خحّي تارنخي اثر ک  همان     

با انتخا  واژگان از بي  کند  از دنگر ستو در محور لانشتيني مؤل  رود انجاد ميشتمار ميعناصتر م ا ان  رمان ب ن ي از 

بخشتي از فرم در ان  رون رد    آورد  معموالًپانان لغات مشتاب  شت ل کفرم( و ستبج و حال و هواي داستتان را در ميبي ةدانر

 افتد   فاق مياتّ

ام و هميشت  از داشتت  حامي و هواخواهي  مانده  باغررهزاد با اطمينان و پشت  گرمي شتما در  ، خان سترکار ستلحان»       

  (170:  کهمانار هستا)  ز، روندل و ش رگرالارمصاحد   سرکار سلحان زناد اوغليچون 



لانشتتيني  اي مانند روندل ب  لاي محمئ  و ب  اصتتحال  خاطرلمع در گزننش در محور  باال کاربرد کلم   ۀدر نمون       

 اس  کنندهثر و تعيي ؤبسيار م  صفون تارنخي    ةدورافتد ک  در خدم  انجاد ونژگي سب ي و لعل متون  فاق مياتّ

 هاي مختلف در کنار هم. تلفیق سبک7

کليلت  و دمنت ( مختاطتد را بتا   :عنوان مثتالکبت   هتاي تمثيليهتا گرفتت  تتا متون تفستتتيري و داستتتتتانادبيتات ک   از دنبتاچت 

ترن  متون  ليست تا    عربيتواند از واژگان و عبارات  کند  ان  عرصت  ميرو مي هاي مختلفي از نوشتتار در کنار ها روبگون 

نفر ثيرگذار در شت ل دادن ب  فرم اثر است   در رمان ده صتوصتي  ن ي دنگر از موارد بستيار تفارستي گستترش نابد  ان  خ

اري از متون داستتتتاني ب  کار  اي از ان  گوناگوني فرمي و زباني روبرو هستتتتيا  ان  ونژگي در بستتتيبا عرصتتت رزلباش ما  

 ۀآند نوشتتدار کردن آن ستوار ک  ميو حدنث مرده بر  ابوترا  خسترويعنوان مثال در متون داستتاني بلند ب   ؛است رفت 

رو هستتتيا    اي از ان  گوناگوني روبمذکور ما با عرصتت  گستتترده  باري در رمان  ب رام بيوتتانيو آثار متعدد    گلشتتيري

 کنيا   هاني از ان  تنود را در ادام  ب  عنوان شاهد مثال مرور مينمون 

    بيجامّدوندند   شتتد و صتتداي پاي چند نفر ب  گوش آمد ک  مينيده»ناگ ان در ان  منحق  صتتداي هياهوني شتت        

اي گردند  طنا  بارنج زردرنگي ک  ب  رندار  تفن  او پيیيده  روشدن با حادث  ياي روبتفن  خود را سر دس  گرفت  م 

کرد  خاکستتر ستياه   کرد، با عجل  باز کرده، ستر ستياه آن را نزدنج دهان آورد  فوتي ستخ  ب  اوآهستت  دود ميشتده آهستت 

  (469  :کهمانتابناک آن درخشيدن گرف )   ۀشد و شعلفتيل  پراکنده

ابتتت  از فرستتتتنتده بت  مختاطتد  طور وستتتاده، کتارکرد زبتان خبري، پيتام بت   بتاال لمالت کتامالً  ۀوان مثتال در نمونت عنبت 

اي چون رود و بيشتتتر گونا ب  پشتتتوان فاري ب  کار ميشتتود، زبان بيشتتتر براي گزارش وارع  نا توصتتي  اتّميفرستتتاده

 :روبروانا  حال تفاوت را در موردي مانند مثال زنر در نهر بگيرند ناصرخسروهاني مانند سفرنام   سفرنام 

ب  دعاي تات شتتتاهان  مشتتتغول و ب  کار خود ستتترگرم    عباد  ۀررن  آرامش و کاف   کامل ب ادرخان»ب  اربال مرشتتتد       

  (102  :کهمان  باشند)مي

گون  و ب  طبع ان  ي کالم بيشتتر با شتروعي مد ي ستادگلام ب وابت  است   در مورد دوّ  م کامالًل و دوّتفاوت مورد اوّ     

    عباد  ۀشونا مانند: تات شاهان ، کاّفمي رو تري روبگونگي با کلمات فاخر بيشمد 

   کنيد   م دّرحال ب  مورد سوّ     

اي  روزگار نيز از انشتان بود و در رحع   شتاعر آن  محتشتا کاشتانيها ستاختند ک  مرثي   ،شتعراي زمان براي آن وارع »     

 :گوندمي

   و ملج امير اعدل اعها پناه ملّ

 مالت اهل ل ان کار ساز خلق ل ان

 آن ک  رساند  معصوم بيج سا ر مرتب  

  )   د ب  گوش عالميانتسلّ  کوبصداي  



ل ب  در مورد اوّ  کند  از نج ستتو مثالًنونستتنده انجاد ميشتتماري را براي  ها در کنار ها ام انات بيان  گوناگوني فرم     

م شتود و در مورد ستوّميي از نهام طبقاتي ب  تصتونر کشتيدهم بخشت شتود، در مورد دوّپرده از مالرا پرداخت  ميشترحي بي

دنگر ستتو وستتيع  ستتو رنگارن  و ازگيرد  ان  ونژگي ل ان مت  را از نجموستتيقي دنگري ميلميع ان  موارد در نها، رنتا و 

 کند   مي

 انگاري. انسان8

 انگاري اس   تشخيب نا همان انسان  ۀکرده اس  مقولن ي از خصوصياتي ک  ب  فرم در ادبيات گذشت  کمج مي

ها و ها بر للوهکاربردن فنوني است  ک  رعان  آن  هاي ادبي نا صتناعات ادبي نا صتنانع بدنع در ادبيات فارستي بآران      

 هاني آواني و معناني اس  تناسد  ۀافزاند  صنانع ادبي دو دستخ  ميهاي زنباني و هنري سلنب 

   ارتبا  بيشتتري با طبيع   لا ک  انستان کاز آن  ؛طبيع  است   ۀن ي پرداخ  ب  مقول  کالستيستيزماز اصتول م تد       

استت   دادهتري ب  طبيع  ميات انستتاني بيشدر نتيج  صتتف   ،دندهانستتان معاصتتر مياز  تر استت  و طبيع  را زندهداشتتت 

انگاري صتنعتي  ي تشتخيب نا انستانطور کلّرو شتد  ب  ي روببا چالش لدّ  فرانست اي ک  بعدها در رئاليزم و رمان نو  مقول 

 دهد   لان شخصي  نا صفاي انساني مياس  ک  ب  اشيا و نا موارد بي

بودند  درناي  ستيمي  در بر ن رده ۀها لامبود و هنوز پانيز ب  کمال خود نرستيده صتحراه»زمستتاني هولناک شترود شتد       

  (486:  کهمان  شد)ميرن  با س ون و ورار هميشگي دندهزنر ابرهاي تيره  خزرآلود  عبوب و خشا

آلودگي و ورار  ستو عبوب و خشتاشتود و از دنگر ميگي انستاني است  ک  ب  صتحراها دادهعنوان مثال لباب پوشتيدن ونژب      

 اند   نسب  داده شده خزرصفاتي انساني هستند ک  ب  درناي 

 ی کاربرد واژگان محّل .9

د؛  کن ميها استتفادهي در دنالو افراد در داستتان از عبارات و واژگان محلّ  نونستنده براي توبتي  م ان رونداد و نا روميّ

خروج بازارنان از   ۀر کند در صتحنرا تصتوّ  رزون ک  مخاطد محيد رونداد نعني شت ر طور مثال در ابتداي رمان براي آنب 

 د بررا ب  کار مي رزون بخشي از گونش محلي اهالي    مسجد

ترتيد داالن مستجد را پر از غلغل  و درپي و بيهاي پيندهيدتان، صتبر بدهيدتان( با صتلوات  کزورمردم    ۀصتداي هم م»     

 ( 1  :همانک)  هياهو کرد

هاي خود را در نگارش نونستنده بستياري از استتراتژي  آند و معموالًک  ان  بخش شترود رمان ب  حستا  ميب  دليل آن     

بندد، موارد مورد بررستتي تا ان  نقح  از مقال  در همان بخش ابتداني رمان ب  چشتتا  ميکار  رمان در پاراگرا  آغازن  ب 

 د شوسبج رمان تا ب  انت اي اثر ميو مسبد حفظ فوا و    شودميخورد و سا  در باري اثر پخش  مي

 لغات کهنه .10

هاي متداول در شتعر و داستتان فارستي خلق اثر آرکائيج نا استتفاده از لغات ک ن  است  ک  در آثار شتاعراني  ن ي از ت نيج 

ي بر باورپذنري  عنصتري ک  بتم  کمج ب  لعل تارنخ  ؛است ب  کار رفت   ابوترا  خسترويو نونستندگاني چون   شتاملوچون 

 د افزانمت  نيز مي



ا امّ ؛معاصترن  بشتود  ةشتدهاي استتفادهصتصتي متول  خالري اي ک  مخاطد تخگون م  ، ب ترن  شت ل مآلدر انده     

مت  تحرنري در    اًبراي مخاطد غيرتخصتصتي اگر ان  مت  بدون نام نونستنده ب  کار رود ان  گمان پيش بياند ک  مت  وارع

  تارنخي داستان اس   ةهمان دور

چرا ک    ؛دهدميها نا لعل متون تارنخي نشتتتاننام ان  م ارت نونستتتنده در شتتت ل متعالي خود، خود را در تحرنر      

لا گيرند تا آنها و دستتورات م تو  حاکمان در ان  زمره ررار ميهاي دنگر، استتوارنام هاي دبيران ب  حاکمان شت رنام 

تحونلي ب    ۀنستتخ هجدهدر    شتتاه ط ماستتد اولنام    ۀشتتدند  نمونيبده ب  کار گماشتتت  مک  براي ان  م ا دبيراني ز

برستد در کتا ، حد اعالي استتفاده از ان    ترب  حيدرن   در رلع   دار خاصتّ ر است  ب  دست  پردهرزلباشتان داوطلد ک  مقرّ

  بازخواني شتمار از لملهاي بيها و ظراف اي ک  ب  ستبد ظرفي ت نيج زباني و ستب ي توستد نونستنده است   شتيوه

ستتوزي معرو  اعرا (  مغول و کتا   ۀحمل  :کمانند  ادبيات گذشتتت  وارد شتتده ةهاني ک  ب  زنجيرفرهن  و ترميا خدشتت 

و »استتفار    هوشتتن  گلشتتيريآند) از »حدنث مرده بر دار کردن آن ستتوار ک  مي  زمين  ستتاز آثار درخشتتان بعدي چون

 ا:آورنرا نمون  مي  شاه ط ماسد  ةتکر شد ۀشده اس   نام ابوترا  خسرويکاتبان) از  

  ة   نزداني و ارادچون مشتيّ   مجري دارد  ۀ ، درنافت، رئي  غالمان خاصتّ پناه اميرااللرا شتاهوردي بيج استتاللوعزت  »

دشتمنان    ةمان در ريد محاصترأ ، تودوشتيزگان و کودکان ان  دودمان ابدنّ ،ق گرفت  ک  لمعي از بانوانچني  تعلّ  صتبحاني

و احتمال استارت   کيشتان در محاصترهمور است  ک  در صتورت پافشتاري بي الحوترت م هذا آن مقرّانمان وارع شتوند، عليبي

ک  کار ب  درنب گذرانيده، پيش از آن يناث خاندان ستتلحن  را از دم تيب بهمراهان، هرچ  زودتر صتتغير و کبير، تکور و ا

محل م ر د  ح ا، آني از الرا خودداري ننمان د وصتول ان البت  ب  مجرّد  زنده نگذار منت ي گردد، احدي را  استارت انشتان

 ( 27:  همانک  )شاه

 ایجاز و اطناب .11

  ب  واحد گيرد  ن ي با در نهرداشت  کل اثر و دنگري با تولّي در دو صورت مورد بررسي ررار ميطور کلّانجاز و اطنا  ب 

ها و نا ن ا ان  درازنونستي در توصتي  صتحامّ  ؛آندحستا  ميي اثري داراي اطنا  ب طور کلّرزلباش ب نفر کالم نا لمل   ده

  شتاهوردي بيجو پ  از درناف  دستتور شتاه توستد   ترب  حيدرن   ۀدرون رلع  ۀلز صتحن شتود  بميروندادها کمتر مشتاهده

دهد و رصتتد  شتتخصتتي  داستتتان را مورد بررستتي کامل ررار ميات نج  لي  بار حاالت روحي و درونيّک  نونستتنده براي اوّ

هاني از ان  دست ، دنگر خان  را ب  مخاطد دارد و نا نمون دادن لن  دروني وي براي کشتت  و نا ن شتت  اهالي حرمنشتان

   توصي  از انجاز خوبي برخوردار اسبندي و چ  در  هاي رمان چ  در لمل صحن 

بود، اثري مشتتت ود نبود  ل روز ان  رلعت  را در ميتان گرفتت و از آن هيتاهو و گيرودار کت  در طو  لتا آرام و ختاموشهمت »     

رن  رزلباشتان از دور ترک و سترخهاي ترککالهها،  درخشتيد و در پرتو نور مشتعلهاي رلع  ميتن ا برق شتمخال از ستر برج

هاي مجروحان خفت  گوش داد و در دل  دري ب  نال وليع د گذشت  ر   باشيح يااز پش  چادرهاي    شتاهورديشتد   ميدنده

 ( 29 :همانک)  تارن ي ناپدند گردند



هاي آرام کاراکترها چونان ب  کند توصتي  م ان با لمالت طوالني و حرک باال ک  چند صتفح  را اشتغال مي  ةدر پار     

 د چندان کنرا تصونر کند و مالل صحن  را دو  شاهوردي بيج آمدگي زمان در دل  کار رفت  تا کش

نونستتي در اثر نا شتتر  محول عني در توصتتي  برخوردار استت  و موار نفر رزلباش از رنتا انجازي باالدر کل رمان ده     

 د گرفت  در اثر دالنلي بالغي دارن  هاي صورتکند و نا مناس ي را و ب  همي  دليل اطنا حالتي خا  را القا مي

در ستتح  لمالت رمان نيز ستتح  خوبي از انجاز در کل اثر رعان  شتتده، لز مواردي ک  ناد شتتد و ب  همي  دليل        

 ود شنونسنده در توصيفات رلمداد ميسب ي    لمالت مولز شاخصاً

 کوتاهی جمالت .12

در   گزارشي داشتند، معموالًتر حال  خبري و ها بيشنگاري و لمل يدر متون ک   و کالسيج چون مت  بيشتر سم  کلّ

رج رلع  ستاخ   چيزي از مور کشتيج نواحي خا وردي را نيز معلي    شتده است  »ان  موارد از لمالت کوتاه استتفاده مي

د روز، خستتگي کوشتش روحي و لستمي هم  را تاعبود ک  بيشتتر ارل رلع  ب  خوا  رفتند  فشتار مصتائد و مشتد نگذشتت 

 ( 28:  همانک    )بردب  خوابي عميق فرو 

هاي روحي و لستتمي داده  اعد روز و توصتتي  کوشتتشتعنوان نمون  در مورد باال شتترحي از چگونگي مصتتائد و مب      

وگوهاي دروني  هاي دروني و گف چرا ک  ادبيات در زمان نگارش اثر هنوز ب  ستمتي نرفت  است  ک  توتاد حال   ؛شتودنمي

توانستت  ب  نهر باشتد  نونستنده در زمان نگارش اثر مي  ها مدّدن در حاالت دروني آدمخورهاي محول و غوط و حدنث نف 

نگري اثر يها ستتخ  بگوند  همي  کلّها از مشتتار مصتتائد بر آنور شتتدن درون آدمخود ان  الازه را بدهد ک  بدون غوط 

هاي خحا  ب  پادشتاهان است   رو  نستي لمل نومورد ناد شتده در طونل  کند  متوتادّهاي کوتاه نمانان ميخود را در لمل 

هتاي  طوالني، تشتتت يتل نتافتت  از تعتدادي لملت   يهتابنتديهتا، لملت بنتديکنتد  ان  لملت تر ميهتا را طوالنيبنتديق لملت تملّ

مشتغول ، ب  دعاي تات شتاهان   عباد  ۀکاّفامش و  ، ررن  آرکامل ب ادرخانب  اربال مرشتد  » مقحع کوتاه با حذ  فعل است  

 ( 102:  همانک)  باشندو ب  کار خود سرگرم مي

شتما مرشتدي کامل هستتيد  ان  مرشتد کامل    ب ادرخانگون  است : عنوان مثال اصتل ان  لمل  بدون حذ  فعل بدن ب      

 هستند ها ب  کار خود سرگرم  آناس   مردم بدع  براي تات شاهان  مشغول هستند     عباد  ۀکاف آرامش و    ۀمان

هاي  از ونژگي ي ب  ان  دليل ک  توصتتي طور کلّا ب امّ ؛انداي طوالني ادغام شتتدهفعال ان  لمالت حذ  و در لمل ا     

  پيام از اهمي  بيشتتري تر در صتدد دادن خبري ب  مخاطد است  و رستاندن کليّادبيات گذشتت  نيست  و نونستنده بيش

هاي کوتاه بنديتر با لمل ب  ل ان داستتان در آن زمان بيش  هابد ورود ن ردن دنياي دروني شتخصتي و نيز ب  ست   دارد

 د  شل آن در همي  بخش آوردهموال يا ک  شر  مفصّ

 کاربرد جمالت عامیانه و محاوره .13

نونستتي فارستتي،  المثل در شتترود داستتتانرود و نيز آوردن بتتر ها ب  کار ميتر در دنالو  شتتخصتتي ان  ونژگي بيش

در اثر  هاي آنخورد ک  نمون بستيار ب  چشتا مي  زاده(کلمال هاي بنيانگذار داستتان کوتاه انرانانالخصتو  در داستتعلي

 ( 19:  همانک)  نج مرده ب  نام ب  ک  صد زنده ب  نن  » د مورد تحليل نيز ولود دار



 اي سيد مگر زبوي نارت خبري اس »      

 ( 69:  همانک   ) آن الل  عذارت خبري اس  ةوز چ ر       

 اي بود ب  هر نام ک  بودآلودگي»           

 ( 125:  همانک)  شستيا ب  آ  توب  آسوده شدنا       

شتتعر و   ةتر باشتتد بر ع دادبيات فاخر گذشتتت  با ادبياتي ک  ب  زبان مردم کوچ  و بازار نزدنج   ۀگونا بخشتتي از فاصتتل     

هاي کوتاه زبان فارستي انران نعني فارستي  لي  داستتانعنوان مثال از اوّب  ؛است لمالت رصتار عاميان  بودهها و المثلبتر 

 د توان نام برس  و کبا  غاز ها ميش ر ا

 گیرينتیجه

ک  با استتتفاده از اشتتاره ب  دنگر نخستت  ان   ؛کندشتت  چند هد  عمده را دنبال مياي ک  از نهر گذنگارنده در مقال 

هتاني متاننتد اثر ثيري کت  رمتان تت   ؛ همیني   مورد نهر ررار گرفت هتاي ادبيتات داستتتتتاني بعتدي انران زميزمينت متون، پيش

 د ثاري مانند فارسي ش ر اس  گذاشتننونسي در آو در عام   کليدرگوني در آثاري مانند  يناد شده در کلّ

هاني  ستتاز رمانخود، ها ارلاد ب  رمان تارنخي و ها زمين تر دوره و حال و هواني تارنخي ک   دوم تحليل موشتت افان 

 د انداشت  رود راويو   اسفار کاتبانمعاصرتر مانند  

و ارتبا   ستعي بر ب  تصتونر کشتيدن فرم اثر  ستوستورياي ک  از نهر گذشت  با رون ردي ب  ستاختگراني  ک  مقال ستوم آن

  اس آن با محتواي اثر داشت 

واستتد ادبيات ک   و معاصتتر    ۀاز لحاف محتواني حلق هاني از ان  دستت  چ  از لحاف فرمي و چ  ک  رمانچ ارم آن

 د شونرلمداد مي

  تارنخي، هاني از تارنخ ک  در متون بخشآورد ک   ولود مي ان  را ب  ۀتر زمينپنجا ن ت  ان  استتت  ک  داستتتتان بيش

  شوند( در رمان ب  تصونر کشيده قيبيکب  استثناي تارنخ   ها نيس مجال پرداخ  ب  آن

ي از ادبيات و فرهن   ک  دنگر ستتعي نگارنده در ان  بوده تا توها مرستتوم ک  رمان معاصتتر باند ب  کلّشتتشتتا ن ت  آن

  گذشت  کنده شود از بي  برود

شتتتدن  انياي پرش ل ت معرو  ادبيتات آمرن تاي التي  داردکت : تختت   ۀنهر بود ررابتي بتا لملت اي کت  متدّهفتا ن تت 

   بر آن صتحّ انراننونستي  هاي بعدي داستتاننيز در دوره ابوترا  خستروياي م ا ک  بزرگاني چون ن ت  ؛گراني است بومي

 د گذاشتن

  ي   و نا ستتختاز ستتر تفنّ  ها صتترفاًان  ن ت  استت  ک  کوتاهي و بلندي لمل  ،نده بودهرنهر نگاک  مدّ  ايهشتتتا ن ت 

 د تر از ظاهري ساده دارزنباني مت  نيس   بررسي کردنا ک  ان  رون رد دالنلي عميق

شتاند ب  همي  ستبد    دارد؛تري تري و استا معني از اب ام بيشک  استا تات ب  ستبد ارلاد مستتقيا از اب ام کان ا آن

ثير مناستبات طبقاتي   ان  م ا را در ت   دارد   ادبيات رئاليستتي از کمترن  ميزان استتفاده از صتفات ب  نستب  ادبيات ک 

 د شباال ب  بحث و بررسي گذاشت   ۀ  ب  طبق ق و ترب زنردس  نسبعصر ک   و رو  تملّ



صتي بر زبان و غيره  اي محو شتونده، کار تخصتّ عنوان واستح در آخر ادبيات ک   بازخواني فرهن ، استتفاده از تارنخ ب 

ي    و کار تخصتتصتتي و فنّگران و دّرما باشتتد ک  پژوهش پژوهش ةات آنندستتاز بخشتتي ستتتر  از ادبين تواند زمييم

    کننده، ظرن  و مثمر ثمر اسبسيار تعيي   نونسندگان در راهگشاني ان  مسير
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