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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
جمله بزردترین واحد زبانی در ساختمان زبان فارسی است كه در رأس كلمه و  هدف و زمینه:

دروه قرار میگیرد. در این مقاله با توجه به بخش نحوی نظریج نقش و ارجاع، جمالت مركب در 

آیا با بررسی جمالت  جلد اول شاهنامه بررسی میشود و به این پرسشها پاسخ خواهد داد كه

ساختمان جمالت مركّب در بخش مركب در شاهنامه میتوان ایجاز شاهنامه را ثابت كرد؟ 

 ، از چه الگویی پیروی میکند؟ ناهمپایگی كانونی همراه با افزوده

تحلیلی انجام شده است. در این مقاله ابتدا از طریق -توصیفی این مقاله با روش روش مطالعه:

ردان، حجم نمونه در جلد اول تعیین شد، سپس ابیات بصورت جدادانه در محاسبج جدول مو

 جدول موردان قرار درفت و قلمرو پژوهش به دست آمد.

است: جمالت مركب شاهنامه در سطح نحوی به ترتیب بسامد از سه الگو بهره برده  ها:یافته

ه و پیرو در یک مصراع، ج( الف( جملج پیرو در مصراع اول و پایه در مصراع دوم، ب( جمالت پای

 جمالت پیرو در مصراع دوم و پایه در مصراع اول.

بیت به  65و از این میان، بیت شامل جمالت مركب است 665در جلد اول،  گیری:نتیجه

جمالت مركبی كه عدم توصیف مشاهده ناهمپایگی كانونی همراه با افزوده اختصای دارد. در 

با وجود حذفهای اجزای جمله به قرینه، میتوان به حضور پررنگ میشود، اطناب جایگاهی ندارد و 

یک بیت و عدم دسترش جمله  در به كاربرد جمالت مركبایجاز در این جمالت پی برد. با توجه 

به بیت یا ابیات بعد، ساختمان زبانی شاهنامه دارای ایجاز ساختاری در نحو كالم است كه ایجاز 

 به روش حذف بیشترین بسامد را دارد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The sentence is the largest linguistic unit in 
the structure of the Persian language, which is placed at the head of the word 
and group. In this article, according to the syntactic part of the role and 
reference theory, the compound sentences in the first volume of the 
Shahnameh are examined and it will answer these questions: can it be possible 
to prove the brevity of the Shahnameh by examining the compound sentences 
in the Shahnameh? What pattern does the structure of compound sentences 
follow in the section of focal inconsistency with addition? 
METHODOLOGY: This article is done with descriptive-analytical method. In this 
article, first by calculating the Morgan table, the sample size was determined in 
the first volume, then the verses were placed separately in the Morgan table 
and the scope of the research was obtained. 
FINDINGS: The compound sentences of the Shahnameh have used three 
patterns in order of frequency: a) follower sentence in the first stanza and base 
sentence in the second stanza, b) base and follower sentences in the same 
stanza, c) follower sentences in the second stanza. And the base in the first 
stanza. 
CONCLUSION: In the first volume, 225 bits contain compound sentences and 
20 bits are dedicated to focal inconsistency with addition. In compound 
sentences where there is no description, there is no place for atnaab, and 
despite the omission of sentence components, you can see the strong presence 
of conciseness in these sentences. Due to the use of compound sentences in 
one verse and the lack of extension of the sentence to the next verse or verses, 
the linguistic structure of the Shahnameh has structural brevity in the syntax of 
words, which brevity is the most frequent method of elimination. 
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 مقدمه
 معموالً شامل»آموزد و دستورزبان مجموعج قواعدی است كه درست سخن دفتن و درست نوشتن را به كاربران می

منظور از زبان و فرادرفتن (. »45: 4394پور، )خیام« سه مبحث است: مبحث اصوات، مبحث صرف و مبحث نحو

كه ما را بدین منظور میرساند و مقصود ما را  الضمیر و تفاهم با دیگران است، و یگانه قسمتی از زبانفیآن بیان ما

نیز بر خود میگیرد، منتها ادر ناقص « كالم»نام  بودنش كاملاست، كه به اعتبار « جمله»به دیگران میفهماند 

ی بر آن میفزایند تا به درجج كمال برسد و منظور ما را تأمین نماید و جملج مركب اباشد، در آن صورت نیز جمله

هایی ای دارند. یکی از راه(. جمالت مركب در اطناب كالم مؤثرند؛ زیرا ساختمان دسترده63)همان: « شکل میگیرد

رای ب كه میتوان به اطناب یا ایجاز كالم در آثار ادبی دست یافت، بررسی ساختمان جمالت مركب در آن اثر است.

مالت ج ردۀبندی در دو بندیها، طبقهسیماند و یکی از این تقبندی جمله، معیارهای متعددی بیان كردهتقسیم

جملج مركب و ای است كه در آن فقط یک فعل به كار رفته جملج ساده جمله ساده و مركب است با این تعریف كه

بر اساس مركب را  كار رفته باشد. این پژوهش بر آن است كه جمالت ای است كه در آن بیش از یک فعل بهجمله

 شاهنامجهای موجود در شناسی نقشگراست، مطالعه كنید و آن را با دادهاز مباحث زباننظریج نقش و ارجاع كه 

( محک بزند. تغییر در جمله و پژوهش دربارۀ ساختمان جمله میتواند رهیافتهای هرفی برای 4فردوسی )جلد 

یاری را ، اهداف بسدستورنویسان داشته باشد. ضمن اینکه ادر این توجه در بافت تاریخی و تطور زبان شکل دیرد

پوشش خواهد داد كه از جمله مصداق عینی تطور و تحول زبان است؛ دیگر اینکه چنین پژوهشهایی در ذیل 

شناسی، روانشناسی و اجتماعی هموار میکند. سبک كاوشهای درزمانی جای میگیرد و راه را برای تحلیلهای عمیق

موجب میشود سبک اثر، شخصیت صاحب اثر )شاعر( و به دیگر سخن، توجه به جمالت مركب و واكاوی آنها، 

اند است و اكثر ادبا بالغت را چنین تعریف كردهشاهنامه با ایجاز سروده شده اجتماع بازنمایی شود.  دفتمانهای ویژۀ

كه معانی بسیار را در لفظ كم جای دهند. حال ادر این ایجاز با معیار جمله سنجیده شود، میتوان به نتایج 

استنادی رسید؛ زیرا جمله واحد اصلی زبان برای برقراری ارتباط است و تأثیر جمالت مركب بر تطویل كالم قابل

پایه و یک یا چند پیرو قرار دارد كه داهی طوالنی بودن جملج بر همگان آشکار است. در ساختار جملج مركب یک 

شوند كه باعث اطناب در كالم خواهد شد. مركب باعث میشود بیتهای دیگر نیز در ساختمان جملج مركب سهیم 

ادر ایجاز در شاهنامه امری مسلم است، باید در ساختمان نحوی نادزیر دیده شود تا از نظر دستورزبان نیز ایجاز 

در كالم فردوسی اثبات شود. پرسش اصلی این است كه آیا با بررسی جمالت مركب در شاهنامه میتوان ایجاز 

 بررسی است:پرسش اصلی، پرسشهای فرعی ذیل قابل  بهو با توجه  شاهنامه را اثبات كرد؟
، در جلد اول شاهنامج فردوسی چه الگویی ناهمپایگی كانونی همراه با افزودهساختمان جمالت مركّب در بخش 

 دارد؟

 آمده چگونه میتوان به ایجاز نحوی در ساختمان زبانی شاهنامه رسید؟دستبر اساس الگوی به

ناسی شدر زیرمجموعج نظریج زبان« نقش و ارجاع»بر نظریج ر به واحد جمله از نوع جملج مركب با تکیه پژوهش حاض

دستچین و تحلیلها اجرایی  شاهنامه(، توجه دارد و طبق آن، جمالت مركب جلد اول Functionalismنقشگرایی )

 Functions« )نقشهای ارتباطی»شگرایان بر شناسی رواج بسیار دارد، به تأكید نقاست. این نظریه كه در زبانشده 

Communicative شاهنامج فردوسی به میپردازد. برای انجام این پژوهش، « حوزۀ نحو»( و بررسی صرفی در

بیت  665است. در جلد اول، پژوهان انتخاب شدهتصحیح خالقی مطلق به علت اعتبار بیشتر آن در نزد شاهنامه

ناهمپایگی كانونی همراه با افزوده اختصای دارد. در این مقاله بیت به  65و از این میان، شامل جمالت مركب است
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ابتدا از طریق محاسبج جدول موردان، حجم نمونه در جلد اول تعیین شد، سپس ابیات بصورت جدادانه در جدول 

 موردان قرار درفت و قلمرو پژوهش به دست آمد.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
 نجپاند، متعدد است. بعنوان نمونه، ری كه به بررسی ساختمان جمله و انواع جمالت مركب پرداختهكتابهای دستو

(، و 4373) و غالمرضا ارهنگ از علی اشرف صادقی دستورزباناز ناتل خانلری،  دستورزبان فارسی(، 4343) استاد

ای از مقاالت مرتبط اشاره ذیل، به پاره(. در 4345الدینی )دستورزبان فارسی )واهدان و پیوندهای ساختی( مشکوۀ

 میشود.

را مورد توجه قرار داده است. وی به نظام فعل در زبان سغدی « جمالت ناهمپایه در زبان سغدی(. »4394قادری )

همراه دارند و همیشه  است و به این نتیجه رسیده كه جمالت مركب پیچیددی خای زبانی را با خود بهپرداخته 

 ه و جملج بعدی وابسته یا پیرو است كه هر جملج پایه میتواند جملج پیرو ویژۀ خود را داشته باشد.یک جمله پای

جمالت مركب در زبان فارسی تحلیلی بر پایج نظریج دستور نقش و »( به بررسی 4344پور )نژاد و رسولپهلوان

اعتقاد به سه نوع رابطه با عنوان اند. پژوهشگران با پرداخته و ساختار جمالت مركب را بررسی كرده« ارجاع

بین جمالت مركب، به تحلیل هرفساخت هر كدام در سه سطحِ بند، « وابستگیهم»و « ناهمپایگی»، «همپایگی»

كانون و هسته پرداخته و دو نوع رابطه را برای همپایگی و نُه رابطه را برای ناهمپایگی در زبان فارسی معتبر 

 دانستند.

را در دانشگاه ولیعصر رفسنجان به نگارش درآورده است. « در شاهنامه ایجاز و اطناب( »4346ملکی بابهویزی )

 وی پس از توصیف شاهنامه، با بررسی انتقادی علم معانی، موارد ایجاز و اطناب در شاهنامه را نشان داده است.

 مرسل علمی در سطح ساختمان بررسی تفاوت سبکهای نثر فنی دبیرانه و»ای با عنوان نامهپایان (4345حیدری )

ه است. نوشت« نحوی جمالت مركب، با تکیه بر تاریخ جهانگشای جوینی و اخالق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی

ه ای بوی برای یافتن پیچیددیهای متن، تدقیق در جمالت نحوی مركب را مفید دانسته و به روش كتابخانه

كه نوعی نثر مرسل كه  ت. پژوهشگر به این هدف دست یافتهاساستخراج سپس تحلیل جمالت مركب پرداخته 

دزارش واقعیات بیرونی )تاریخی( است، با نثر مرسلی كه با هدف بیان تأمالت ذهنی و فلسفی است، در الیج نحوی 

تاریخی كه بر مبنای دزارش واقعیات بیرونی است، با جمالتی كوتاه و البته بیشتر به شکل -تفاوت دارد. نثر علمی

فلسفی بمنظور بیان محصول تأمالت ذهنی، كه نیازمند دقّت در -است؛ ولی نثر علمیجملج ساده، نوشته شده 

 است.بسط آن است، غالباً با جمالت مركب نوشته شده و جزئیات و شرح 

اند رسیده سعدی، پرداخته و به این نتیجه بوستان های مركب در( به كاركرد جمله4344موزه )صیادكوه و دست

، استفادۀ دسترده از جمالت مركب است. در جمالت مركب، بجای نقشهای بوستان كه از ویژدیهای دستوری

های پیرو از لحاظ معنا از مفردات غنیترند؛ زیرا وجود فعل در آنها كار میرود. جملهمفرد، جملج پیرو به  دستوری

توصیفگری و تحرک و پویایی كالم را در پی  موجب انتقال مفهوم، زمان و شخص به مخاطب میشود كه افزونی

 دارد.

 بحث و بررسی

اند. در تعریف جمالت هایی كه به هم پیوند خوردهپیوسته از كلمات و واهههمای است بهجمله مجموعهجمله: 

؛ وحیدیان 4395اند )انوری و دیوی: ای با داشتن یک فعل معرفی كردهساده نحویون اختالفی ندارند و آن را جمله
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مقصودی را جمله مجموعج كلماتی است كه  .(. بنابراین قوام جمله به فعل است4395؛ شریعت: 4344كامیار: 

كوچکترین واحد اختالطی و ارتباطی بشر است كه فکر نسبتاً كاملی را بیان كرده، از لحاظ دستوری »برساند و 

 وجود آورده، از طبق قوانین داخلی زبان شکل درفته، از لحاظ آهنگی نیز مسدود و یک دروه صوتی كامل را به

)شفایی،  «شگر یک واقعیت و نمایشگر مناسبات دوینده یا نویسنده با آن واقعیت استلحاظ مضمونی نیز نمای

: 4395الدینی، )مشکوۀ« استترین واحد نحوی شناخته شده كند و بعنوان عمدهپیامی را بیان می»( و 647: 4343

نی كامل باشد و آن مركب كوچکترین واحد كالم كه مفید مع»است: در تعریف جمله آمده  لغتنامج دهخدا(. در 31

: ذیل جمله(. معین نیز با اندكی اختالف، تقریباً همین 4374)دهخدا، « است از مسندالیه، مسند و رابطه یا فعل

یک یا مجموع »است: (. تعریف جمله در دستور خانلری نیز آمده 4395معنی را در ذیل جمله آورده است )معین، 

جمله بلحاظ شکل (. 45: 4391)خانلری، « ی را از دوینده به شنونده برساندهم پیام كاملچند كلمه كه بر روی 

ای است كه در آن، تنها یک فعل اصلی جملج ساده جمله»ساختمانی، به دو نوع كلّی ساده و مركّب تقسیم میشود. 

ر تنها ه باشد ادكار رفتای كه فعل كمکی به كار رود. در جملهداشته باشیم و آن فعل بتواند بصورت مستقل به 

ای بیش از یک فعل داشته باشد . ادر جملهیک فعل اصلی آمده باشد، باز هم آن جمله یک جملج ساده خواهد بود

 (.45: 4395)شریعت،  «آیممیآن را جملج مركب مینامند، مانند ادر او بیاید من هم 

عنا در سایج عوامل كالمی و كاربرد در این دستور ساختار زبان حاصل ارتباط نحو و منظریۀ نقش و ارجاع: 

« رابرت دی. ون ولین»توسط  4447شناختی تلقی میشود. نظریج دستورزبان نقش و ارجاع، بطور جدیتر در سال 

بصورت نسخج نهایی درآمد. دستور نقش و « ون ولین»توسط  6555مطرح شد و در سال « رندی جی. الپوال»و 

های زایشی مانند نظریج ر است. به عبارت دیگر این نظریه برخالف نظریهارجاع از یک سطح نمایش نحوی برخوردا

( 654: 6554نظر نمیگیرد. به همین علت است كه ون ولین )دزینی هیچگونه ساخت انتزاعی در مرجعحاكمیت و 

ای نهدرا است. ساخت معنایی و ساخت نحوی در این دستور بگوای كمینهادعا میکند دستور نقش و ارجاع نظریه

میکنند، البته عوامل كاربردشناسی و دفتمانی نیز های زبان را تولید مستقیم ارتباط پیدا میکنند و جمله

های نقشگرا، زبان را بعنوان نظام ارتباط انسانی میپندارد؛ تأثیردذارند. دستور نقش و ارجاع همانند سایر نظریه

میت زیادی دارد. زبان باید ابزارهایی داشته باشد تا بتواند آن بنابراین نقش ارتباطی زبان در تحلیل ساختار آن اه

كند. در دستور نقش و را به مشاركان و وضعیتهای مشخص ارجاع دهد و افعال و دیگر عناصر زبانی را توصیف 

ای كه بین محمول و موضوعهایش برقرار است، ارجاع برای درک محتوای معنایی افعال و عناصر محمولی و رابطه

كننددان دخیل در آن وضعیت را مشخص میکند. میتوان این نظریه را در سه سطح نحوی، وع فعل، نقش شركتن

معنایی و كاربردشناسی بررسی كرد؛ زیرا دستور نقش و ارجاع به تعامل نحو، معناشناسی و كاربردشناسی با یکدیگر 

و « موضوع»این نظریه از تقابل میان (. ساخت نحوی در 4: 6555در نظامهای دستوری میپردازد )ون ولین، 

و همچنین تقابل میان موضوع و غیرموضوع پدیدار میشود كه هسته « محمول» Nucleus) در محمول جای ( 

هایی نام دارد. در این میان، غیرموضوعها شامل افزوده  (Core)دارد و آن قسمت كه هسته و موضوع است، كانون

هستند و به همراه هم قسمت حاشیه« دروههای اضافه»و « قیدها»چون  (Periphery)  .را شکل میدهند  

بهره میگیریم كه هر كدام بتنهایی مفهوم روشنی را  داهی برای بیان یک مفهوم از دو یا چند جمله جملۀ مركب:

 ای كه جملج مركب را تشکیلهای سادهها را مركّب مینامند. جملهاند. این جملهلکه به هم وابستهبیان نمیکنند، ب

اند: جملج پایه یا هسته و جملج پیرو یا وابسته. پایه یا هسته آن میدهند، از نظر بار مفهوم، پیام و نقش، دو دونه

را در بر دارد، ولی جملج پیرو یا وابسته همراه قسمت از جملج مركب است كه اغلب غرض اصلی دوینده یا نویسنده 
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آید، به آن وابسته است و مفهومی از قبیل زمان، شرط، علت و... را به مفهوم پایه یا هسته میفزاید و جملج پایه می

 به اسم، صفت یا قید است. تأویلقابل

ست كه در شمار عظیمترین و بزردترین منظومج حماسی و تاریخی ایران شاهنامج فردوسی اشاهنامۀ فردوسی: 

حدود  زیباترین آثار حماسی ملل عالم است. ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است. وی

ای از دهقانان متولّد شد كه ثروت و ضیاع موروث در قریج باه از قرای طابران طوس در میان خانواده 364سال 

سالگی شروع به نظم شاهنامه كرد و در حدود یک وی در چهل یا چهلیعن 374- 375داشتند. فردوسی در حدود 

در زادداه خود بدرود  144یا  144در سال  وییک سال آن را به پایان رساند. ویعنی تقریباً پس از سی 154-156

عل( ف شاهنامه بزردترین حماسج ملی ایرانیان در حدود شصت هزار بیت بر وزن )فعولن فعولن فعولن حیات دفت.

. دقیقی طوسی است نامجدشتاسبنامجباستان( و )بهین نامج باستان، خداینامهآن سروده شده است. مأخذ اصلی 

را به نظم درآورده و در جوانی كشته شد و این هزار بیت را فردوسی در شاهنامه آورده است.  آن دقیقی هزار بیت

بیستم آن تاریخی اساطیری، هفتاد درصد حماسی و یکدهم آن شاهنامه شامل سه بخش است: در حدود یک»

است. قهرمان شاهنامه رستم است. در بخش حماسی شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار حماسیترین داستان در 

ای ایران و در شاهنامج فردوسی است، زیرا داستان از آغاز تا انجام دزارشی باریک و روشن از ستیز فرهنگ افسانه

 (.44: 4395)كزازی، «ناسازهاست

 

 «ناهمپایگی كانونی همراه با افزوده»بررسی و تحلیل 

جمالت مركب موجود در ابیات بردزیدۀ شاهنامه طبق الگوی جایگاه جمالت پایه و پیرو )حاشیه( به شرح ذیل  

 است.است كه از هر الگو چند نمونه در جدول نشان داده شده 

 مصراع اول و جملۀ پایه در مصراع دوم: جملۀ پیرو )حاشیه( در 0الگوی 

 فردوسی در اغلب موارد، از این الگو برای ساخت جمالت مركب بهره برده است.

 نخستین كه آتش ز جنبش دمید

 
 ز درمیش پس خشکی آمد پدید 

 (4: 4)شاهنامه، ج                                   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بند بعنوان موضوع  : )آتش: موضوع + ز جنبش: دروه اسمی + دمید: هسته(: )یکموضوعدر حاشیه و بند وابسته: 

 «.كه»حرف ربط  محمول )هسته(:اصلی( / 



 463/ بررسی جمالت مركب در جلد اول با ایجاز نحوی در شاهنامه

 

 آمد پدید. محمول )هسته(:: خشکی/ موضوعدر جملج پایه: 

ای است برای مصراع دوم كه در بیت فوق، یک جملج مركب ناهمپایه داریم. مصراع اول، حاشیه و بند وابسته

است. مصراع اول، جملج پیروی برای مصراع دوم بعنوان جملج پایه است؛ بنابراین « آمد پدید»دهندۀ زمان فعل اننش

 ، زمان اتفاق و فعل مصراع دوم )هسته( را نشان میدهد.«مصراع اول»بند وابستج 

اند و ن وصف بیان شدهاست. جملج مركب شامل وابسته و پایه، هر دو بدودر جملج مركب باال، ایجاز صورت درفته 

اطناب ندارد. در مصراع دوم بعنوان جملج پایه، آتش به قرینج لفظی )تکرار در جملج پیرو( حذف شده و ایجاز را 

 است.پررنگتر كرده است؛ بنابراین نوع استفاده از جملج مركب، عاملی برای ایجاد ایجاز در جمله شده 

 
 چو ضحاكش آورد ناده به چنگ/

 

ش سخن را درنگیکایک نداد  

(56: 4)شاهنامه، ج    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

)ضحاک + اش )او را(: مفعول + آورد به چنگ: هسته(: )یک بند بعنوان موضوع:  در حاشیه و بند وابسته:ش 

 «.چو»حرف ربط محمول )هسته(: موضوع اصلی( / 

نداد.  محمول )هسته(:درنگ، سخن را )مفعول(، )ضمیر مفعولی پیوسته به فعل( /  موضوع: در جملج پایه:

)حرف ربط( محسوب میشود تا « چو»، خود بندی جدا بعنوان موضوع برای هستج «ضحاک او را به چنگ آورد»

انون ه قبل كبعنوان قید، در جایگا« ناده»این دو )موضوع و هسته( در كنار هم، یک بند و كانون را تشکیل دهند. 

ای برای مصراع دوم بعنوان هسته قرار میگیرند تا معنادار میشود. این چند واهه در كنار هم در مصراع اول، وابسته

 زمان را نشان دهند.

ند ااست. جملج مركب شامل وابسته و پایه، هر دو بدون وصف بیان شدهدر این جملج مركب، ایجاز صورت درفته 

است. در مصراع دوم بعنوان جملج پایه، ضحاک )نهاد( به قرینج لفظی )تکرار در جملج ده و از اطناب جلودیری ش

است. بنابراین نوع استفاده از جملج مركب، عاملی برای ایجاد ایجاز در پیرو( حذف شده و ایجاز را پررنگتر كرده 

 است.جمله شده 
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 چو شد بام دیتی دوان كندرو/

 

 برون آمد از پیش ساالر نو

(74: 4شاهنامه، ج )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)شد: هسته + بام دیتی: موضوع + دوان: موضوع(: )یک بند بعنوان موضوع اصلی( موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:/ 

محمول از پیش ساالر نو )دروه اسمی( /  -6نهاد محذوف است به قرینج معنوی،  -4موضوع: در جملج پایه: 

بعنوان موضوع و محمول )هسته(، بندی را تشکیل میدهند كه این بند، « چو»های بعد از برون آمد. واهه )هسته(:

د، ای درست میکننهسته قرار میگیرد و با هم جملج وابسته و حاشیه« چو»خود بعنوان موضوعی در كنار حرف ربط 

 «.برون آمد»برای جملج پایه 

 یکشانچو تنگ اندر آمد به نزد

 
 نبود آده از رای تاریکشان 

 (449: 4)شاهنامه، ج                               

 



 465/ بررسی جمالت مركب در جلد اول با ایجاز نحوی در شاهنامه

 

)به نزدیکشان، نهاد هم بعنوان موضوع دیگر، محذوف است + تنگ اندر آمد: موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:فعل(: )یک بند بعنوان موضوع اصلی( / 

نبود آده. در این بیت، چند حاشیه در جملج مركب  محمول )هسته(:از رای تاریکشان / موضوع: در جملج پایه: 

در مقام موضوع و « به نزدیکشان»است. در مصراع اول كه جملج پیرو و وابسته محسوب میشود، كار رفته به 

ای بعنوان جملج وابسته؛ برای مصراع اشیهح است و مصراع اول« تنگ اندر آمد»ای برای فعل محمول، خود حاشیه

رای »دوم كه جملج پایه است. بنابراین مصراع اول زمان اتفاق در مصراع دوم را نشان میدهد. در مصراع دوم هم 

 قرار میگیرد.« نبود آده»ای برای هسته و فعل بعنوان حاشیه« تاریکشان

 چو هنگام بردشتن شاه بود/

 

بودپدر زان سخن خود كی آداه   

(466: 4)شاهنامه، ج    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)هنگام بردشتن شاه: موضوع: دروه اسمی + بود: هسته(: )یک بند بعنوان موضوع موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:اصلی( / 

 (: كی آداه بود.محمول )هسته)پدر: نهاد + زان سخن: حاشیه( / موضوع: در جملج پایه: 

فعلش را نشان میدهد. ابیات   ای برای مصراع دوم محسوب میشود كه زمان وقوع   در بیت فوق، مصراع اول، حاشیه  

 زیر نیز چنین وضعیتی برای ساخت جملج مركب دارند:

 چو آیند و پرسند دردنکشان/

 

 چه دویم از این بچج بدنشان

(444: 4)شاهنامه، ج    
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)آیند: هستج اول + پرسند: هستج دوم + دردنکشان: نهاد و موضوع(: )یک بند موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:بعنوان موضوع اصلی( / 

 دوییم. محمول )هسته(:چه: مفعول + از این بچج بدنشان: دروه اضافه/ موضوع: در جملج پایه: 

 درسنهچو سیمرغ را بچه شد 

 
 به پرواز بر شد دمان از بنه 

 (447: 4)شاهنامه، ج                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 467/ بررسی جمالت مركب در جلد اول با ایجاز نحوی در شاهنامه

 

« دمان»است. مصراع اول كه درسنه شدن بچج سیمرغ را نشان میدهد، زمانی است كه سیمرغ برای پرواز بلند شده 

« رشدبه پرواز ب»ای برای فعل هم میتواند حاشیه« بنه از»هم بعنوان قید در مقام جایگاه قبل كانون قرار میگیرد. 

در حاشیه و  محسوب میشود.« به پرواز برشد»ای برای فعل باشد، همچنین مصراع اول هم بعنوان زمان، حاشیه

محمول )بچج سیمرغ: موضوع + درسنه شد: هسته(: )یک بند بعنوان موضوع اصلی( /  موضوع: بند وابسته:

 «.چو»حرف ربط  )هسته(:

 بر شد. محمول )هسته(:نهاد محذوف + از بنه: دروه اضافه/ موضوع: در جملج پایه: 

اند و است. جملج مركب شامل وابسته و پایه، هر دو بدون وصف بیان شدهدرفته  در جملج مركب ایجاز صورت

و  ر جملج پیرو( حذف شدهاطنابی در كار نیست. در مصراع دوم بعنوان جملج پایه، سیمرغ به قرینج لفظی )تکرار د

 است.است. بنابراین نوع استفاده از جملج مركب، عاملی برای ایجاد ایجاز در جمله شده ایجاز را برجسته كرده 

 
 چو بر بام آن باره بنشست باز/

 

 برآمد پریروی بردش نماز

(655: 4)شاهنامه، ج    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

)بر بام آن باره: دروه اضافه: موضوع + بنشست: هسته(: )یک بند بعنوان موضوع موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:اصلی( / 

 برآمد + برد نماز. محمول )هسته(:پری روی + َش: مفعول / موضوع: در جملج پایه: 

اند و هر دو بدون وصف بیان شدهاست. جملج مركب شامل وابسته و پایه،  درفته در جملج مركب باال، ایجاز صورت

است. عالوه بر این در اطناب ندارد. در هر دو مصراع در جملج پیرو و پایه، نهاد حذف شده و ایجاز را مؤكد كرده 

در هر دو جمله فقط به فعل و  اند كه نشانگر اوج ایجاز استاز هم جدا شده مصراع دوم، دو جمله با یک ویردول

 است.بنابراین نوع استفاده از جملج مركب، عاملی برای ایجاد ایجاز در جمله شده است. بسنده شده 

در مصراع دوم است و در واقع مصراع اول، وابسته و پیروی « برآمد»ای برای فعل در بیت فوق، مصراع اول، حاشیه

وه بر این در مصراع دوم، در مصراع دوم محسوب میشود كه زمان فعل را نشان میدهد. عال« برآمد»برای جملج پایج 

در مقام همپایگی كانونی، جملج مركب « برآمد»ای است كه با جملج هسته بعنوان جمله« روی بردش نماز»جملج 

دیگری را میسازند. یعنی در این بیت، دو جملج مركب دیده میشود، یکی در مقام ناهمپایگی كانونی و دیگری در 



 447-415 صص ،94 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 469

، و كل مصراع اول« بنشست»ای است برای فعل ، حاشیهآن بارهبر بام ، مقام همپایگی كانونی. در مصراع نخست

 «.مدآبر»ای است برای فعل حاشیه
 

 چو برخاست از خواب، با موبدان/

 

 یکی انجمن كرد با بخردان

(654: 4)شاهنامه، ج    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

)برخاست: هسته + از خواب و با موبدان: دو تا موضوع جدادانه(: )یک بند بعنوان موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:موضوع اصلی( / 

 انجمن كرد. محمول )هسته(:با بخردان: دروه اضافه / موضوع: در جملج پایه: 

ای برای فعل دادن زمان، حاشیهو كل مصراع اول، در مقام نشان « برخاست»ای است برای فعل حاشیه« از خواب»

 «با بخردان»دو حاشیج دیگری هم بر آن وارد میشوند و آن، « انجمن كرد»در مصراع دوم است. فعل « انجمن كرد»

 است.« با موبدان»و 

 هر آنگه كه بیگانه شد خویش تو/

 

اندیش تورای بد شود تیره  

(644: 4)شاهنامه، ج    
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 464/ بررسی جمالت مركب در جلد اول با ایجاز نحوی در شاهنامه

 

 میکند.فعل در مصراع دوم را بعنوان حاشیه تعیین  در مصراع اول، زمان

سته:     شیه و بند واب ضوع:  در حا صلی( /          مو ضوع ا ضوع(: )یک بند بعنوان مو سته + خویش تو: مو شد: ه )بیگانه 

 «.كه»حرف ربط  محمول )هسته(:

 تیره شود. محمول )هسته(:رای بداندیش تو )دروه اضافه( / موضوع: در جملج پایه: 

 روانشد شاد و روشنچو مهراب 

 
 لبش دشت خندان و دل شادمان 

 (657: 4)شاهنامه، ج                                

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ای برای مصراع دوم است. مصراع دوم هم بعنوان جملج پایه، از تركیب دو جملج همپایج كانونی مصراع اول، حاشیه

 است. ساخته شده

)مهراب: موضوع + شاد و روشن روان شد: هسته(: )یک بند بعنوان موضوع اصلی( موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:/ 

 دشت خندان: هسته اول + شادمان دشت: هستج دوم. محمول )هسته(:لبش + دل/ موضوع: در جملج پایه: 

اند ته و پایه، هر دو بدون وصف بیان شدهاست. جملج مركب شامل وابس در جملج مركب فوق، ایجاز صورت درفته

به قرینج لفظی )تکرار در جملج اول مصراع « دشت»و اطنابی در كار نیست. در مصراع دوم بعنوان جملج پایه، فعل 

 است:حذف شده و ایجاز را پررنگتر كرده « شادمان»دوم( بعد از 

بنابراین نوع استفاده از جملج مركب، عاملی  لبش دشت خندان و دل شادمان ... )دشت محذوف به قرینج لفظی(.

است. عالوه بر این در جملج پایه، مهراب بعنوان نهاد، حذف به قرینج لفظی شده، برای ایجاد ایجاز در جمله شده 

 چون در جملج پیرو این واهه ذكر شده بود.

 سخن چون ز داننده بشنید شاه/

 

 به رسم ددردون بیاراست داه

(677: 4)شاهنامه، ج    
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ای برای فعل حاشیه« ز داننده»ای برای مصراع دوم است كه زمان آن را تعیین میکند. همچنین، جملج اول حاشیه

بعنوان موضوع و كانون، یک « سخن بشنید شاه»بعنوان حرف ربط و هسته، با مجموعج « چون»است. « بشنید»

ای برای مصراع دوم بند محسوب میشوند كه این بند، حاشیه جمع هسته و موضوع را تشکیل میدهند و یک

 است.محسوب شده 

 محمول)سخن: موضوع + بشنید: هسته(: )یک بند بعنوان موضوع اصلی( / موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چون»حرف ربط  )هسته(:

 بیاراست. محمول )هسته(:داه: مفعول/ موضوع: در جملج پایه: 

اند. در است. جملج مركب شامل وابسته و پایه، هر دو بدون وصف بیان شدهیجاز صورت درفته در جملج مركب ا

 «شادمان»به قرینج لفظی )تکرار در جملج اول مصراع دوم( بعد از « دشت»مصراع دوم بعنوان جملج پایه، فعل 

لی برای ایجاد ایجاز در جمله شده است. بنابراین نوع استفاده از جملج مركب، عامحذف شده و ایجاز را ایجاد كرده

 است.

 

 چو از دشت بشنید آواز كوس/

 

 بفرمود تا پیش او رفت طوس

(354: 4)شاهنامه، ج    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 434/ بررسی جمالت مركب در جلد اول با ایجاز نحوی در شاهنامه

 

مول مح)بشنید: هسته + آواز كوس: موضوع(: )یک بند بعنوان موضوع اصلی( / موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  )هسته(:

 بفرمود. محمول )هسته(:او/  موضوع:: اولدر جملۀ پایۀ 

 رفت. محمول )هسته(:طوس / در جملۀ پایه دوم: موضوع: 

ای است برای جملج پایج مصراع دوم: بفرمود و در ادامه، بفرمود تا    اول، جملج وابسته و حاشیه   در این بیت، مصراع 

شکیل داده  س  پیش او رفت طوس: جملج مركب دیگری را ت شده   ا شکیل  ت. در واقع این بیت از دو جملج مركب ت

 است.

 ای دیگر از تشابه ابیات در جایگاه پیرو و پایه:نمونه

 چو كشتی شد ارمیده روی زمین

 
 كجا موج خیزد ز دریای چین 

 (311: 4)شاهنامه، ج                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

حمول م)كشتی: موضوع + آرمیده شد: هسته(: )یک بند بعنوان موضوع اصلی( / موضوع: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  )هسته(:

 خیزد. محمول )هسته(:موج + ز دریای چین / موضوع: در جملج پایه: 

 : تركیب جملۀ پایه و پیرو )حاشیه( در مصراع اول:2الگوی 
 فریدون چو بشنید شد خشمناک

 
 باکاز آن هرف دریا نیامدش  

 (71: 4)شاهنامه، ج                                   
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بعنوان  «بشنید»و « فریدون»كل جمالت وابسته و هسته در مصراع اول، ناهمپایگی كانونی با افزوده را رقم میزنند. 

 «چو»در كنار حرف ربط موضوع و محمول )هسته(، بندی را تشکیل میدهند كه این بند، خود بعنوان موضوعی 

درست میکنند. « شد خشمناک»را برای جملج پایج  ایجملج وابسته و حاشیه بعنوان هسته قرار میگیرد و باهم

 بنابراین این حاشیه، زمان خشمناک شدن فریدون را نشان میدهد.

 ه(:محمول )هسته( / )فریدون: موضوع + بشنید: محمول( )یک بند بعنوان حاشیحاشیه: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط 

 شد خشمناک. محمول )هسته(:در جملج پیرو/ « فریدون»محذوف به قرینج لفظی موضوع: در جملج پایه: 

اند و است. جملج مركب شامل وابسته و پایه، هر دو بدون وصف بیان شدهدر جملج مركب ایجاز صورت درفته 

ون به قرینج لفظی )تکرار در جملج پیرو( حذف شده و ایجاز را پررنگتر اطنابی در كار نیست. در جملج پایه، فرید

است. شاعر در یک مصرع، كل است. نوع استفاده از جملج مركب، عاملی برای ایجاد ایجاز در جمله شده كرده 

نوال بر ماست، بدون هیچ توصیفی. بیت بعد هم دقیقاً موضوع و محمول را بعنوان جملج پایه و پیرو خالصه كرده 

 بیت پیشین است.

 فرستاده چون دید سجده نمود/

 

 زمین را سراسر به بوسه ربود

(446: 4)شاهنامه، ج    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 433/ بررسی جمالت مركب در جلد اول با ایجاز نحوی در شاهنامه

 

عنوان ب« دید»و « فرستاده»كل جمالت وابسته و هسته در مصراع اول، ناهمپایگی كانونی با افزوده را رقم میزنند. 

« چون»میدهند كه این بند، خود بعنوان موضوعی در كنار حرف ربط موضوع و محمول )هسته(، بندی را تشکیل 

درست میکنند. بنابراین « سجده نمود»برای جملج پایه  ایمیگیرد و با هم جملج وابسته و حاشیهبعنوان هسته قرار 

 این حاشیه، زمان خشمناک شدن فریدون را نشان میدهد.

 محمول )هسته(:وع + دید: محمول( )یک بند بعنوان حاشیه( / )فرستاده: موضحاشیه: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چون»حرف ربط 

 سجده نمود. محمول )هسته(:پیرو/  در جملج« فرستاده»محذوف به قرینج لفظی موضوع: در جملج پایه: 

اند و است. جملج مركب شامل وابسته و پایه، هر دو بدون وصف بیان شدهدر جملج مركب ایجاز صورت درفته 

اطنابی در كار نیست. در جملج پایه، فرستاده به قرینج لفظی )تکرار در جملج پیرو( حذف شده و ایجاز مشخصتر 

 است.است. بنابراین نوع استفاده از جملج مركب، عاملی برای ایجاد ایجاز در جمله شده شده 

 پیرو است: هایی مشابه با ابیات باال از نظر جایگاه جملج پایه وابیات زیر نیز نمونه

 برین دونه دردد به ما بر سپهر/

 

 بخواهد ربودن چو بنمود چهر

(463: 4)شاهنامه، ج    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

)موضوع: چهر )مفعول( + بنمود: محمول( )یک بند  حاشیه: وابسته: و بند ازبیت باال، در حاشیه در مصراع دوم

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:بعنوان حاشیه( / 

 بخواهد ربودن. محمول )هسته(:محذوف / موضوع: در جملج پایه: 

 چو شب تیره شد رای خواب آمدش/

 

 كز اندیشج دل شتاب آمدش

(444: 4)شاهنامه، ج    
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است. زمان تیردی شب، بعنوان وابسته و قید زمان است برای جملج هسته: كل جملج مركب در مصراع اول آمده 

 رای خواب آمدش.

 محمول )هسته(:)شب: موضوع + تیره شد: محمول( )یک بند بعنوان حاشیه( / حاشیه: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط 

 آمدش. محمول )هسته(:َش مفعولی + رای خواب: نهاد/  موضوع:در جملج پایه: 

 چو دیدی بگویش ازین سو درای/

 

 ز نزدیک ما كن سوی خانه رای

(666: 4)شاهنامه، ج    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 محمول )هسته(:)موضوع: محذوف + دیدی: محمول( )یک بند بعنوان حاشیه( / حاشیه: در حاشیه و بند وابسته: 

 «. چو»حرف ربط 

 بگوی. محمول )هسته(:ش مفعولی/ موضوع: َدر جملج پایه: 

 «.بگوی»هسته هم بعنوان وابستج مفعولی است برای فعل و « سو درایاز این»البته عبارت فعلی 

اند و است. جملج مركب شامل وابسته و پایه، هر دو بدون وصف بیان شدهدر جملج مركب ایجاز صورت درفته 

«( ویشبگ»مفعولی به قرینج لفظی )تکرار در جملج پایه: بعد از فعل « ش»َاطنابی در كار نیست. در جملج پیرو، 

نوع استفاده از جملج مركب، عاملی برای ایجاد ایجاز در جمله  است. بنابراین حذف شده و ایجاز را پررنگتر كرده

 است.شده 

 : جملۀ پایه در مصراع اول و جملۀ پیرو در مصراع دوم:3الگوی 
 چو دل چهرۀ سام یل بشکفید /

 

 چو بر پیل بر بچج شیر دید

(676: 4)شاهنامه، ج    

 

 

 

 

 



 435/ بررسی جمالت مركب در جلد اول با ایجاز نحوی در شاهنامه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

مصییراع اول ذكر شییده و جملج پیرو در مصییراع دوم كه نمونج دیگری در ابیات برخالف ابیات دیگر، جملج پایه در 

 بردزیدۀ این تحقیق یافت نشد.

)مفعول( + نهاد محذوف 6)دروه اضافه( + بچج شیر: موضوع 4)برپیل بر: موضوع حاشیه: در حاشیه و بند وابسته: 

 «.چو»حرف ربط  محمول )هسته(:ه( / به قرینج تکرار در جملج پایه + محمول: دید( )یک بند بعنوان حاشی

 بشکفید. محمول )هسته(:چهرۀ سام یل/ موضوع: در جملج پایه: 

 تهاند. الباست. جملج مركب شامل وابسته و پایه، هر دو بدون وصف بیان شدهدر جملج مركب ایجاز صورت درفته 

جملج پیرو، سام یل، به قرینج لفظی اطناب هم بخاطر تشبیه در مصراع اول دیده میشود. در مصراع دوم بعنوان 

است. بنابراین نوع استفاده از جملج مركب، عاملی برای )تکرار در جملج پایه( حذف شده و ایجاز را برجسته كرده 

 است.ایجاد ایجاز در جمله شده

 های بخش آمار و بسامدیافته

 نشان داد: 3و  6و  4گوی در نگاهی كلی میتوان جدول زیر را جهت نشان دادن بسامد ابیات با ال

3و  2و  0بسامد ابیات با الگوی شماره  -4جدول   

 3الگوی شمارۀ  2الگوی شمارۀ  0الگوی شمارۀ  شمارۀ الگو

ساخت   الگوی 

 جملۀ مركب

جملج پایه در مصراع دوم و 

جملج پیرو در مصراع اول 

بعنوان حاشیه و نشان دادن 

 دوم. مصراعزمان برای فعل در 

یه و       پا تركیب جملج 

 پیرو در یک مصراع

جملج پایه در مصراع اول و جملج 

پیرو در مصراع دوم بعنوان 

حاشیه و نشان دادن زمان برای 

 اول. فعل در مصراع

 4 5 41 بسامد ابیات

 %5 %65 %75 درصد ابیات

 نمودار زیر نیز بیانگر این آمار است:

 است:« چو»كاربرد حرف اضافه مختص در نگاهی كلی، بیشترین بسامد 

 مورد. 44«: چو»مورد/  6«: چون»مورد/  6«: كه»حروف اضافه: 
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 3و  6و  4: نمودار بسامد ابیات با الگوی شماره 4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نمودار بیشترین حروف اضافه2 شکل

 
 عامل ایجاز در ساختمان جمالت مركب «حذف»در نگاهی كلی میتوان به این نتیجه رسید كه در نیمی از ابیات، 

 است.و در نیمی دیگر عدم یا كوتاهی توصیف منجر به ایجاد شده  استشده 

 

 جدول عوامل ایجاز در ساختمان جمالت مركب -6جدول 

 ایجاز بیت

 حذف نهاد نخستین كه آتش ... -4

 حذف نهاد چو ضحاكش... -6

 -- چو شد بام ... -3

 -- چو تنگ اندر آمد... -1

 -- چو هنگام بردشتن... -5

 - چو آیند و پرسند ... -4

 حذف نهاد چو سیمرغ را ... -7

 حذف نهاد چو بر بام آن ... -9

 -- چو برخاست از ... -4
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 -- هر آنگه كه ... -45

 حذف نهاد چو مهراب شد ... -44

 حذف نهاد سخن چون ز... -46

 -- دشت...چو از  -43

 -- چو كشتی شد ... -41

 حذف نهاد فریدون چو بشنید ... -45

 حذف نهاد فرستاده چون... -44

 -- بخواهد ربودن... -47

 -- چو شب تیره... -49

 حذف نهاد چو دیدی بگویش... -44

 حذف نهاد چهرۀ ... چو دل -65

 

 گیرینتیجه
طبق سطح نحوی نظریج نقش و ارجاع، از تقابل موضوع و محمول فردوسی در ساخت جمالت مركب در شاهنامه، 

است. آن قسمت كه شامل محمول است، هسته سو و تشکیل كانون و بند و جمله از سویی دیگر بهره برده  از یک

هایی همچون قیود و و آن قسمت كه شامل هسته به اضافج موضوع است، كانون نام دارد. در این میان، افزوده

( 4شاهنامه )جلد  میدهند. در این پژوهش، ناهمپایگی در جمالت مركب ضافه بخش حاشیه را تشکیلحروف ا

بندی و شرح داد: در سه دسته طبقه بررسی شد و در طی این روابط، ناهمپایگی كانونی همراه با افزوده را میتوان

موارد، حرف ربط در جمالت مركب شاهنامه الف( ناهمپایگی كانونی همراه با افزوده بر اساس حرف ربط: در اغلب 

اند. ب( بسامد كمی را به خود اختصای داده« كه»و « چون»ذكر شده و بعد از آن، حرف  بعنوان هسته« چو»با 

ناهمپایگی كانونی همراه با افزوده بر اساس جایگاه جمالت پایه و پیرو در مصراع اول و دوم: جمالت مركبی كه 

ای برای مصراع دوم بعنوان جملج پایه قرار میگیرد، بیشترین بسامد را به خود ع اول، حاشیهجملج پیرو آن در مصرا

اند كه تركیب جملج پایه است و بعد از آن، جمالت مركب بسامد بیشتری را به خود اختصای داده اختصای داده

ای برای مصراع مصراع دوم، حاشیهاست. بعد از آن، جمالت مركبی كه جملج پیرو آن در و پیرو در یک مصراع آمده 

اول بعنوان جملج پایه قرار میگیرد، بسامد كمی دارد. ج( ناهمپایگی كانونی همراه با افزوده بر اساس حضور قیود و 

ای تحقیق هاند. یافتهحروف اضافه بعنوان حاشیه: در بسیاری از ابیات، قیود و دروه اضافه در كنار كانون قرار درفته

جملج پایه در مصراع دوم »دارند كه بیشترین الگوی جملج در قلمرو پژوهش مذكور، الگوی شمارۀ یک  نشان از آن

درصد از كل  75است كه « دوم و جملج پیرو در مصراع اول بعنوان حاشیه و نشان دادن زمان برای فعل در مصراع

رد را در ساخت جمالت مركب دارد بیشترین كارب« چو»است. از طرفی حرف ربط ابیات را به خود اختصای داده 

درصد جمالت مركب با این حرف ربط ساخته میشوند. از میان جمالتی كه ساختمان مركب دارند، اغلب  95كه 

 درصد كل ابیات، عامل ایجاز حذف به قرینه 55شده، ایجاز در آنها دیده میشود و مطابق با بررسی و آمار ارائه

به قرینه، میتوان به حضور پررنگ ایجاز در شاهنامه پی برد كه این ایجاز در  است. با وجود حذفهای اجزای جمله

 كاربرد دستوری جمالت مركب دیده میشود.
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  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی پور شبنم حاتمسركار خانم دكتر   است.شده استخراج شوشتر

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم آرزو شمس اند. بوده مطالعه این

زیه و نیز در تج انعنوان مشاوربه آقای دكتر فریدون طهماسبی و سركار خانم دكتر فرزانه سرخی اند. نقش داشته

 تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه  علوم انسانیدانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه شوشترآزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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