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 ٠٧/٠٦/١٤٠٠تاريخ پذيرش:    |   ٢٥/٠٦/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

  چكيده 
الن همانند يك صـحنة نمايش، روحيّات مردم دورة   تان عاميانة امير ارـس قاجار  داـس

آورد و نمايانگر ذهنيّت  تصـوير درميرا با همة ناماليمات و اوضـاع نامسـاعد آن به  
ــتان ــت؛ به همين دليل داسـ ــر اسـ ــع مردم آن عصـ توان آينة  هاي عامه را ميو وضـ

توري اين آثار ميتمام توان به  نماي دوران تأليفـشان دانـست و با بررـسي ـساختار دـس
يافت. بررـسي ـساخت و بـسامد طبقة دـستوري قيد ـسبك دوره يا نويـسنده نيز دـست  

تواند به شــناخت بخش زباني ســبك شــخص و ســبك دورة او منجر شــود. نيز، مي
هاي قيدي در داسـتان تحليلي، بررسـي انواع قيد و گروه   -هدف اين مقالة توصـيفي

كه پس طوريهاي آن در ـسبك ـشخـصي راوي اـست؛ بهامير ارـسالن نامدار و نـشانه
ــ  ــامد فراواني هر گروه به كمك نمودار به تفكيك از بررسـ ــينه، بسـ ي مباني و پيشـ

ها پرداخته ـشده اـست. فرض بر تأثير  گاه با مقايـسه به تحليل داده مـشخّص ـشده و آن
كارگيري انواع قيد مـشترك دهد كه بـسامد بهها نـشان ميكاربـست قيد اـست و يافته

توان اين ويژگي ه و زياد اســت. ميهاي قيدي در اين اثر قابل توجّو خاص و گروه 
را وابسته به گفتگو محور بودن متن، تعدّد فراوان قهرمانان، كثرت حوادث و گفتار 

هاي نمايشـي و متقابل در داسـتان امير ارسـالن نامدار دانسـت كه با نقّالي و  گذاري
ــت. مهمنمايش نقّالي ــكل گرفته اس ــتان ش ــت كه گونه راوي داس ترين نكته اين اس

ه هـب د در اين اثر، موـجب فضـــاســـازيـكارگيري گوـن اي مختلف قـي ـهاي دقيق و  ـه
منظور شــرح هاي حالت و كيفيّت بهتوصــيفات برجســته شــده اســت. تعدّد زياد قيد

منظور بيان توـصيفات  احوال قهرمانان داـستان و همچنين بـسامد زياد قيود مـشترك به
 بك عصر نويسنده است.گردد و اطناب، مشخصّة سروشن، موجب اطناب متن مي
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Abstract  
The folk tale of Amir Arsalan, like a theatrical stage, depicts all the 
spirits of the people of the Qajar period with all its misfortunes and 
unfavorable conditions, and shows the mentality and situation of the 
people of that era. Therefore, folk tales can be considered the true 
mirror of the period in which they are composed. Examining the 
grammatical structure of these works, one can discover the style of 
the period or the author. The analysis of the structure and frequency 
of the adverbs in terms of grammar can also lead to understanding the 
linguistic aspect of the individual author’s style as well as the style of 
his period. The purpose of this descriptive-analytical article is to study 
the types and groups of adverbs in the story of Amir Arsalan and their 
trace in the individual style of the narrator. After examining the basics 
and background, the frequency of each group is separately determined 
using a graph and then the data are analyzed. The effect of the use of 
adverbs is taken for granted. The findings show that the frequency of 
using common and specific adverbs and adverb groups is 
significantly high. This feature can be attributed to the dialogical 
nature of the text, the large number of heroes, the multiplicity of 
events, and  to the dramatic and reciprocal dialogues in the story of 
Amir Arsalan. All these qualities, in turn, are closely related to 
minstrelsy-like narrative form (Naqqali) of the story. The most 
important point is that the use of different types of adverb in this work 
has resulted in creating  accurate ambience and outstanding 
descriptions. The large number of adverbs of quality and manner to 
describe the situation of the protagonists, as well as the high frequency 
of common adverbs to write clear descriptions, brings about prolixity 
in the text which is a characteristic of the style of author's period.  

Keywords: Types of Adverbs, Structure of Adverbs, The Story of the Famous 
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  . مقدمه١
اـمل انســـانمهم اط و تـع ان، ايـجاد ارتـب ا يـكديگر اســـ ترين ـكاربرد زـب ا ـب ت. يكي از  ـه

ـشناـسي، بررـسي قواعد كلّي و محدودي اـست كه  ترين موـضوعات مطرح در علم زباناـصلي

نهايت جمله در زبان  نشــيني كلمات براي ســاخت بيمنظور ايجاد ارتباط جانشــيني و همبه

يني گفتار و زبان» ناميدهـشود. اين بخش از زبان «ـساخت نحوي» يا «قواعد هماـستفاده مي  نـش

ــود.مي ــامدترين و بالطبع آزادترين مقولهتوان گفت گروهمي  ش ها از نظر هاي قيدي از پُربس

نـشيني در محور خطّي جمله هـستند. براي قيدها ـساختارهاي گوناگون و پُرـشماري وجود  هم

شـود.  سـازي اجزاي جمله ميدارد كه اين امر موجب سـهولت كار نويسـنده در امر متناسـب

كنند، اما جايگاه قيد  داد و نحوة استعمال در جمله آزادانه عمل ميهاي قيدي از نظر تعگروه

ــت.مياي ـكه ايـجاد  ـبه دلـيل تـمايز معـنايي در اين پژوهش، ـهدف از    كـند، داراي اهميّـت اسـ

ي گروه ي از سـاختار سـبكي آن اسـت.   هاي قيديبررـس داسـتان امير ارسـالن، توصـيف بخـش

خصوص براي بررسي آثار كالسيك، شناخت دستور  هاي موردي، بهگونه پژوهش براي اين 

  هاي ـسبك آن اثر يا ـصاحب اثر اـست) الزم اـست. تاريخي و نكات دـستوري (كه از ويژگي

ند و مربوط به فرهنگ يك ملّت هستند  اهاي عاميانه چون براي مردم عامه نوشته شدهداستان

  آيند. درمي  نوشتارو به فرد خاصي تعلّق ندارند، با زباني ساده و متناسب با درك عامه به 

شوند و هاي مشترك در ساخت و پرداخت شناخته مي هاي عاميانه معموالً با ويژگي قّصه 

هاي عاميانة تر، قّصه سّنتي هستند؛ به عبارت روشن   كنندة باوري خاص در جامعة هركدام تبيين 

توان به خودشناسي و توّجه ها مي ها و وجوه مشترك هستند كه از جملة آن فارسي داراي جنبه 

به نيروهاي دروني، تقبيح رفتارهاي ضدّ قهرمانان، نسبت دادن رفتارهاي ناپسندي همچون حسد 

ا صاحب قدرت مانند پادشاهِ ستمگر و اشاره به هاي زبون ام و غرور و ستمگري به شخصّيت 

هاي ماورائي مانند قدرت ديو و پري و اجنه و رموز پنهان در اعداد پركاربرد اشاره كرد قدرت 

). در ضمن، سه عنصر «تقديرگرايي»، «گذر ١١٠- ١١١:  ١٣٩٤(ر.ك: عرفاني بيضائي و رحيمي،  

عنوان پيرنگ قدرت و لّذت»، به   خوان رستم و «تمايل به كسباز مشكالت» به سبك هفت 

  ). ١١٣هاي عاميانة ايراني حضور دارند (همان:  اصلي، در بسياري از قصّه 
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ي توري متون كهن كمك ميبررـس ير تحوّلهاي دـس خصـوص  هاي زبان بهكند كه مـس

ود و هريك از اين  خص ـش ها، يك قدم مؤثر در اين راه  گونه پژوهش تحوّل دروني زبان مـش

ناان را با ويژگياـست و خوانندگ ـسازد. قـصة «امير ارـسالن  مي  هاي زباني دورة تأليف اثر آـش

ه ــّ ــتاننامدار يك نمونة ماندگار از قصـ هاي  هاي عامه اســـت كه آن را آخرين بازماندة داسـ

ــي و حدّ ه  عاميانة فارس ــّ ــل قص ــتهپردازي و رمانفاص ــي در ايران دانس توان امير اند. مينويس

  ).٩١١: ١٣٣٩هاي عاميانة فارسي ناميد» (محجوب،  ارسالن را مظهر داستان

كه  طوري هاي اصــلي داســتان امير ارســالن نامدار، «عشــق» اســت؛ بهمايهيكي از درون

قهرمان (فاعل) با وجود مشـــكالت راه، در پي دســـتيابي به معشـــوق (مفعول) اســـت. ميرزا  

ــ  ــهور دربار ناص ــيرازي (نقيب الممالك)، آخرين نّقال مش ــاه بود كه   رالدين محمّدعلي ش ش

ة امير ارـسالن نامدار را براي او تعريف   باهنگام قصـّ  الدين ناـصر  الدّوله، دختركرد و فخرميـش

تي هم بر قلم داـشت، آن اه كه دـس اـست؛ چون راوي اين  آورده ميرا به ـشكل مكتوب در ـش

ه يا روايت) بوده اسـت، ميداسـتان، نّقال (نقل تان امير ارسـالن نامدار را  توان داسـ كنندة قصـّ

ــت. اين داســتان  نمونه ــتاريِ روايت دانس ــفاهي (گفتاري) و نوش ــيوة ش اي تركيبي از دو ش

عاميانه، نثري ساده و روان دارد و با حوادث خارق العاده همراه است كه شنونده را به شنيدن  

  كند.ميادامة قصّه ترغيب  

ان ا ـــت ار جمالت نثر داسـ هتركـيب واژـگان و ســـاخـت اـمدار، ـب ــالن ـن ــورت  مير ارسـ صـ

الگوهاي نحو ـشفاهي اـست. در ساختارهاي نحويِ آن، شيوه و روش   گيري تحت تأثيرچـشم

تاري رعايت نمي ت كه  زبان نوـش تقيم نحو گفتار اـس اختارها تحت تأثير مـس ود، بلكه اين ـس ـش

ـــكل طبيعي گـفت ــي از ثـبت شـ ـــتار دارد و در واقع ـناشـ گوي  والگويي متـفاوت ـبا نحو نوشـ

هاي داـستان اـست كه نـشانة الگوي نحو طبيعي در ـسبك نّقالي اـست و گويا از اين  ـشخـصّيت

). همچنين  ١٩١-١٩٣:  ١٣٩٠نمايي داسـتان را باال برده اسـت (ر.ك: ياوري،طريق ميزان واقع

هاي  در متن اين اثر ـشاهد دو نوع ادبيِ حماـسي و غنايي هـستيم؛ بدين معنا كه همانند داـستان

نـشده، بلكه به  داده هاي عّياري و پهلواني اختـصاص  اميانة پيش از خود، تنها به ـشرح ـصحنهع

  هاي ميان آن دو نيز پرداخته است.توصيف عاشق و معشوق و دلدادگي
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هاي  در اين جســتار، جامعة آماري كتاب واحدي اســت كه عناصــر آن داراي ويژگي 

صـفحه اسـت،    ٢٠گيري تصـادفي را كه نمونه  آمده از دسـت  مشـترك اسـت؛ بنابراين نتايج به 

و    ٢٠، ١٩و    ١٨،  ٩و   ٨: تر تسـّري داد. شـمارة اين صـفحات عبارتند از توان به جامعة بزرگ مي 

  . ٣٩٧و    ٣٩٦،  ٣٠٩و   ٣٠٨،  ٢٦٦و    ٢٦٥،  ٢٣٧و    ٢٣٦، ١٣٧و    ١٣٦،  ١١٠و    ١٠٩،  ٦١و   ٦٠،  ٢١

تان   اختمان قيد» كه در داـس امير ارـسالن به پنج ـشكل  در اين مقاله، مباحثي همچون «ـس

بندي  اســت، «طبقهرفته  كار  مركّب، گروه قيدي و مؤوّل به_ســاده، مشــتق، مركّب، مشــتق

ــته ــاختار قيود مركّب»، «دسـ ــام جمالت قيدي»، «انواع قيود از لحاظ مفهوم» و سـ بندي اقسـ

  است.    گرفته بررسي قرارها»، مورد  «بررسي قيود مختص و مشترك و انواع آن

  . روش، فرضيه و سؤاالت١-١
توصيفي   به  پژوهش  اين   شده  انجام  ايكتابخانه  مطالعات  مبناي  بر  و  تحليلي  - روش 

را  مباني،  بررسي  از  پس   است؛ قيدي  گروه  هر  مشخّص  بسامد  نمودار  آنگاهبا   با   كرده، 

  و   شده  انتخاب  تصادفي  شكل  به   آماري،  جامعة.  است  پرداخته  ها داده  تحليل   بندي بهجمع

  به   الممالكنقيب  محمّدعلي  اثر   امير ارسالن  كتاب  كه  تربزرگ  جامعة  به  توانمي  را  ايجنت 

اين    .داد  تعميم  است،  محجوب  محمّدجعفر  تصحيح به  قيد،  مقولة  تأثيرگذاري  فرض  با 

دادهپرسش  پاسخ  از آنشد كه  خواهد    ها  بسامد كاربرد هر يك  و  بر   هاقيدها  تأثيري  چه 

تواند مشخّصة سبكي داستان امير  است؟ و آيا مقولة قيد مي  ساختار داستان امير ارسالن داشته

  ارسالن باشد؟

  . پيشينة پژوهش٢-١
كارگيري قيد در داسـتان امير  تاكنون مطالعة مسـتقلي كه به بررسـي سـاختار و نحوة به

هايي مرتبط با موضوع اين مقاله وجود هش است. البته پژوارسالن پرداخته باشد، انجام نشده  

  شود:مي  ها اشارهدارد كه به آن

تحليل كاركردهاي قيد در  ) در پژوهش خود با عنوان «١٣٩٩اكبرزاده و باقري خليلي (

عنوان عناصر متون حماسي،  »، قيود زمان و تشبيه و حالت را بهاشعار دقيقي و فردوسي توسي 

كرده و به اين پادشاهي گشتاسپ در شاهنامه با هم مقايسه  نامة دقيقي و قسمتدر گشتاسپ
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برجستهنتيجه رسيده در  از دقيقي  بيش  فردوسي  ارزشاند كه  قيدي  سازي  ادبي گروه  هاي 

دوستان و تجلي در پژوهشي به نام «نگاهي نو به قيد حالت در  اهتمام ورزيده است. كريمي

دارند كه قيود حالت،  و چگونگي اذعان مي) در تفاوت ميان قيود حالت  ١٣٩٨زبان فارسي» (

اسميوصف گروه  بهكنندة  مختلفي  افعال  با  و  چگونگي چون  ميكار  اند  قيود  ولي  روند، 

هاي بيشتري دارند. باقري خليلي و بهمني  مستقيماً با رويداد و كُنش مرتبط هستند، محدوديّت

دهند مي»، نشان  ي در شعر نيما رواي-قيد آغازين، عنصري از الگوي وصفي ) در مقالة «١٣٩٥(

كرده   آغاز  قيد  مقولة  با  را  خويش  نو  اشعار  از  بسياري  نيمايوشيج  را  كه  دليلش  و  است 

قافيه و وزن و تكميل ساختار وصفي به نمايشي نمودن شعر، ضرورت  - فضاسازي، تمايل 

عر نيما  روايي ش-رو قيود آغازين را عنصري از الگوي وصفي دانند؛ از اين روايي شعرش مي

آورند؛ سه قيد مكان، زمان و حالت پُربسامدترين نوع اين قيود آغازين هستند.  ميحساب  به

) به ١٣٩٥نامة خود با عنوان «بررسي انواع قيد در شاهنامه، جلد: اوّل و دوّم» (اسدي در پايان

اشاره  بنديساختار، دسته و  پرداخته  آن در سطح جمله  و جايگاه  قيد  كه  اسكرده  هاي  ت 

ژرفمي به  شاهنامه  توان  در  قيد  بسامد  و  تعداد  انواع،  همچنين  و  قيود  از  برخي  ساخت 

پرداخت؛ وي همچنين به تأثير قيود كهن بر آهنگ خيزابي و حماسي شاهنامه اشاره دارد.  

) به كاربردهاي مختلف  ١٣٩٣تركي در جستارش با عنوان «قيد زمانِ هميشه در زبان فارسي» (

«ه ميقيد زمانِ  معاصر  و  متون كالسيك  در  (ميشه»  پرويز  اصول  ١٣٩٣پردازد.  اساس  بر   (

پردازد و جايگاه قيد  دستور سّنتي به بررسي ساختار انواع كلمه و جمله در مثنوي معنوي مي

دهد و قيود را از نظر  در جمله و شواهد مثالي از قيود سبك خراساني در ابيات موالنا ارائه مي

دارد.  مي  هايي از اين انواع بيانكند و مثالمي  مختص و مشترك تقسيماختصاص به دو دستة  

ويژگي بررسي  به  را  خود  رسالة  از  بخش  يك  معنوي  همچنين  مثنوي  در  قيد  خاصّ  هاي 

دهد  مي) نشان  ١٣٨٦پور (دهد. عمرانميبيت را ارائه    ٣٠٠پردازد و فراواني انواع قيود در  مي

هاي قيدي با  نشيني گروههاي قيدي و نيز از طريق روابط همهوكه شاملو از طريق ساختار گر

  است. كرده   سازي اشعار خويش استفادهها، در راستاي برجستهساير گروه 
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  . بحث٢

  . تعريف قيد١-٢
ست كه مضمون جمله يا فعل يا صفت يا قيد يا گروه وصفي يا قيدي يا  اي«قيد كلمه

و جانشين اسم را مقيّد كند و چيزي به معني آن بيفزايد،    جز اسمفعلي و يا هر كلمة ديگري به

  ).٤٥٩: ١٣٨٢هاي افزاينده است (فرشيدورد، بنابراين قيد از وابسته

خصوص مفهوم فعل  دهندة جمله كه دايرة مفهوم جمله بهبه آن دسته از اجزاي تشكيل

برخي از دستورنويسان  شود و برخالف آنچه كه  سازد، قيد گفته ميتر ميرا محدودتر و معلوم

منظور مالك تشخيص آن،  حذف نيست و حذف اين مقوله بهاند، اين جزء قابل متذكّر شده

اما شايد براي قيود مختص بتوان به اين مالك تكيه كرد؛  طور كلّي نادرست و مردود است؛  به

به متن وارد نمي نقصي  ابهام و  با حذف اين دسته از قيدها،  قيوزيرا  د تصديق و  شود؛ تنها 

تأكيد «بلي» و «خير» از اين قاعده مستثني هستند، ولي چون در متن امير ارسالن اين قيدها  

اند، اين نوع قيدها هم  داشتههمراه  اند و پس از خود جملة مكمّل را به  تنهايي حاضر نشدهبه

پس براي معرفي گروه    حذف هستند؛ بنابراين همة قيود تأكيد از نوع قيد ويژه هستند.قابل  

منظور شناخت و معرفي ساخت صرفي و ساخت نحوي اين نوع مقولة دستوري، به  قيدي و به

  كرد؟اي بايد عملچه شيوه

. از نظر معنا و مفهوم  ١است:  در اين مقال، مقولة قيد از سه منظر مورد بررسي واقع شده  

  هاي ساده، مركّب ابل تقسيم به دسته. از نظر ساختار، ق٢  غيره؛همچون زمان، مقدار، كيفيّت و

  ). ٤٦٣-٤٨٠بندي به دو گروه مختص و مشترك (ر.ك: همان: . دسته٣ غيره؛ و

  بندي قيد از نظر مفهوم. تقسيم٢-٢
و    قيد به سبب جايگاه لغزانش در جمله، كاركردهاي گوناگوني دارد (باقري خليلي

بندي از  اند، تقسيمشدههايي كه براي اين مقوله قائل  بندي)؛ يكي از دسته٣٣:  ١٣٩٥بهمني،  

قيد مي انواع  معاني،  دامنة  به دليل گستردگي  از طرفي  دربردارنده است؛  مفاهيمِ  تواند نظر 

 متعدّد باشد. «مفاهيم قيدي عمده به قرار زير است: زمان، مكان، مبدأ زمان و مكان، مقصد

زماني و مكاني، وضعيت، حالت، مقدار، ترتيب، تكرار، علّت، شرط، استثناء، حصر، ترديد،  
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پرسش»   و  نفي  تأكيد،  نتيجه،  تقابل،  آرزو،  تشبيه،  هماهنگي،  و  همراهي  هدف،  و  منظور 

  ).٢٠٣-٢٠٦: ١٣٧٠، الدینیمشکوة(

  . قيدهاي داستان امير ارسالن نامدار بر اساس مفهوم و ساختمان١-٢-٢

  د مكانقي
ــاص    ٩٢قـيد، قـيد مـكان ـبا   ٥٥٨از مجموع   داده  مورد ـباالترين ميزان را ـبه خود اختصـ

  دار هستند:اضافهاست كه اغلب اين قيود، مشترك با گروه حرف

  ١٠٩: ١٣٤٠الممالك، بايست (نقيب و    امروز بيا .( 

  (قيد مختص). ٣٠٩(همان:  كردندا مي چادربه چادر منادي ( 

   روز سه  داماد  و  (همان:  مي  عبادت  كليسا  درعروس  با ١٣٦كنند  (مشترك   (

  دار).اضافهحرفگروه 

ــدهدوازده مورد از قـيدـهاي مـكان بـعد از فـعل ذكر    ــان از زـبان شـ اـند ـكه اين امر نشـ

    محاورة امروز دارد:

 ١٣٦(همان:  به سر راه برم امشب تو را مي ( 

  ٣٠٨(همان:   به شهر تماشاي اردو را كردند و برگشتند وزيربا آصف .( 

  ١٣٧(همان:  سر راه ملكهبيا برويم .(  

  قيد زمان
ان اختصـــاص    ١١٥  ه مفهوم زـم اي موجود ـب دـه دارد ـكه از لـحاظ  مورد از مجموع قـي

تق و مركّب ديد ه  اده، مـش كال مختلف ـس اختار، به اـش ده و يك چهارم اـس ز اين تعداد، به  ـش

  اند:شكل جملة وابستة قيدي ظاهر شده

   شود، هر وقت زمان وضع حمل نزديك  اما خواهش من از تو اين است كه 

شده، بند وابسته با گروه «هروقت» است با  )؛ عبارت مشخّص  ٩مرا خبركني (همان:  

 مفهوم زمان. 

  ٢٣٦با سر برهنه و گريبان پاره داخل زندان شد (همان:    شاهپطرس  در آن وقت.(  
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) در پژوهش خويش، قيد زمان را به علّت ارزش  ٢٣:  ١٣٩٩اكبرزاده و باقري خليلي (

 دانند. هاي ادبي و فكري مينامند و اين نوع قيد را داراي ارزشاش، قيد تصوير ميسبكي

و قيدهاي داراي اين مفاهيم (زمان و    زمان و مكان، با فضاسازي و صور خيال مرتبط هستند

  دارند؛ مثال از متن: مكان) بخشي از اين فضاسازي را برعهده

 حريفان سر  شد...    چون  ملك  ،گرم  به  ارسالن  گفت:  شاهرخ  امير  شاه 

ربطي  اول بند وابسته با حرف  ) (جملة٣٩٧: ١٣٤٠الممالك،  گردم... (نقيب قربانت

  «چون» و با مفهوم زمان است). 

اسـت كه نويسـندگان قديم در  اسـتاد آمده  قيود زمان، در دسـتور پنج   همچنين دربارة

ندٌاليه و مـسند آورده اند؛ قاعدة مذكور  بيـشتر موارد ظرف زمان را در ـصدر جمله پيش از مـس

شـود و ظرف زمان گاهي مقدّم و گاهي مؤخّر ذكر شـود    هاي امروز كمتر رعايتدر نوشـته

 ).١٠٨-١٠٩: ١٣٦٣(بهار و همكاران،  

ـسبك داـستان امير ارـسالن نه به ـشكل كهن اـست و نه به ـسبك معاـصر؛ زيرا يك ـسوم 

  اند:شده از قيود زمان در ابتداي جمله آورده

 الممالك: آلوده قدم در بارگاه نهاد (نقيببا چنگ و چنگال خون  وقت عصر

٣٩٧:  ١٣٤٠ .(  

  قيد تأكيد
وّمين گروه پُركاربرد را به خود  مورد، سـ  ٥٦تمام قيود تأكيد از نوع مختص هـستند و با 

  دهند:مياختصاص  

 ً٩روز يا يك ماه ديگر متولد خواهد شد (همان:   چهلتا   حكما.( 

   قربانت گردم!   بلي جز راست گفتن چاره نديد و گفت پادشاه!  به  نعمان خواجه

ست و پسر من  آنچه درين نامه نوشته همه راست است و ارسالن پسر ملكشاه رومي

ها به حرف  گونه كلمات بلي و خير و...كه در عربي از آن)؛ اين ٢٠:نيست (همان

 دارند. شود، در دستة قيود مختص جاي ميجواب ياد 

 نعمان را تنها  خان بپرس اگر بانو نيايد ارسالن و خواجه  به ارسالن گفت از الماس
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الماسمي از  ارسالن  الماسبري؟  پرسيد،  گفت:    خانخان  جواب  همة  خيردر   !

شاه دارم كه با اين صد نفر فرنگي  منظور من در بانو است، اگر ندهيد حكم از پطرس

  ). ٢١كنم (همان: شهر مصر را ويران

نويـسد: «ال، نَعم،  دربارة قيود تأكيد بلي و خير مي  فرـشيدورد در كتاب «عربي در فارـسي» 

گونه  در فارســي و فرانســه و انگليســي اين شــوند، ولي مي  بلي در عربي حرف جواب ناميده 

است»  گويند؛ مثالً در جواب «آيا فريدون به فرنگ رفته  كلمات را قيد تأكيد جانشين جمله مي 

اـست و در كرده اـست» را مقّيد  اـست كه در اينجا «نه» جملة محذوف «نرفته گوئيم نه نرفته  مي 

د مذكور اسـت: بلي اين و آن هر دو نطق اسـت. گاه نيز جملة اين قيو   ضـمن جانشـين آن شـده 

  ). ١٢٨- ١٢٩:  ١٣٥٨است ليكن// نماند همي سحر، پيغمبري را» (فرشيدورد،  

  قيد مقدار
مورد    ٥٣در قصـّة امير ارـسالن نامدار، بعد از ـسه نوع قيد ياد ـشده، قيد مقدار با فراواني  

  داراي بيشترين بسامد است:

   قيد  ٦٠: ١٣٤٠الممالك،  (نقيب  پريشان شدم   خيلي خبرهاي مختلف شنيدم و) (

 ).مختص

  قدر دو ساعت و    به  قد  به  خيره  و  ومات  نگاه    امير  ...تركيب  كرد  ارسالن 

 . دار)اضافهحرف ) (مشترك با گروه  ٣٩٦(همان: 

   بسيار:    كردن) (دقّت١٣٦دوا ندارد (همان:    تودرد    كنمهرچه نظر ميوليكن

  است). گرديده صورت بند وابسته ظاهر  قيد) (قيد مقدار به

  قيد شرط
شــوند  و در ابتداي جمله ظاهر مي اين قيدها تنها به شــكل مؤوّل، با حرف ربطي «اگر» 

  دارند:مورد در طبقة پنجم جاي   ٣٨و با 

 واليت مصر آرام باشد و من با تو كاري نداشته باشم،   خواهياگر مي  

نعمان تاجر را با بانوي حرم خان فرنگي كه خويش من است فرستادم؛ خواجه  الماس
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خان بده و به  بسته به دست الماسگردن  و  ملكشاه را دست  بن    ارسالنملكشاه و  

 ). ١٨كن (همان: خدمت ما روانه

 بي قبر  از  سر  نقاش  مانيِ  بياورد،اگر  را    تصوير  رون  يك حلقه چشمش 

 ).٣٩٦بكشد (همان: تواند نمي

  بازار و  كوچه  در  برهنه  سر  را  مادرت  و  نبندم  را  تو  دست  اگر 
  ).٢١(همان:  هستمنامرد  نگردانم،

هاي متفاوت از مردم عادي اسـت؛  دليل وجود شـخصـّيتباال بودن بسـامد قيد شـرط به

ها در متن داســـتان به اقتضـــاي منصـــب خود، همواره در حال  شـــخصـــّيتكه اين  طوريبه

ــرط، عدم  قانون ــتند؛ ش ــاند و گزارنده با بهاعتماد را ميگذاري هس كارگيري مقولة قيد،  رس

ــاي بي ه القاوجود اين فض ــّ هكند؛ زيرا چنانكه ميمي  اعتمادي را در متن قص ــّ هاي  دانيم «قص

  ).٤٣: ١٣٩٨محور» (خراساني،    تا زبان  عاميانه بيشتر محتوا محور هستند

  قيد حالت
اند؛ اين امر باعث ـشيوايي متن ـشده اـست؛ زيرا قيد  قيود حالت بعد از نهاد حاـضر گـشته

شود و ميان مسند و مسندٌاليه بهترين جايگاه براي اين نوع حالت مربوط به فاعل يا مفعول مي

اند، از بســامد بااليي  كار رفتهاين متن به قيود حالتي كه در  منظور رســايي متن.قيد اســت، به

ــانيبرخوردارـند و اغـلب بـيانگر ويژگي اـند؛ زيرا چگونگي ـفاـعل و مفعول را  ـهاي ـخاصّ انسـ

ــّيتميبيان   ــخص ــتان، فاعل، جزء ش ــت و به علّت جنبة  كنند و در اين داس ــتان اس هاي داس

ه، مفعول نيز قهرمان يا ـضدّ قهرمان اـست كه قيد حا لت، توـصيفگر احـساـسات يا حماـسي قصـّ

تان امير ارـسالن اغلب قيود حالت، مـشترك با ـصفات اوـست؛ پس مي توان گفت كه در داـس

كنان، مات و مبهوت، ـسر برهنه، غرق  گردن بـسته، تفرّجو ـصفت هـستند؛ مانند: زنده، دـست 

  :جويان و... گويان، عربده هاي  اسلحه رزم، اندوهناك و غمگين، مات و خيره، هاي

  ميدانجانملك سر  آن  از  عربدههاي   شاه  و  گويان  رسيد    جويانهاي 

 ). ٣٩٧: ١٣٤٠، الممالكنقيب(

  ١٣٧(همان:  كردندميگردش  كنانتفرّجدر شهر .( 
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 و چشم و دل شكسته  افسرده  اشكبا خاطر  رفت    آلود هاي  به حمام 

  ). ١٠٦(همان: 

ها به وفور از دو قيد حالت و براي ـشرح احوال امير ارـسالن و ـساير ـشخـصّيت گزارنده

گردد و طوالني  كشــاندن ســخن مي  درازاكند و اين فراواني باعث به  مي  چگونگي اســتفاده

  شدن سخن، وجه مميزة متون عصر قاجار است:

 گردن   و  دست ملكشاه  بن  بانوي حرم ملكشاه و ارسالن    بانعمان تاجر را    خواجه  

مريم قسم اگر  بن خان بده و به خدمت ما روانه كن. به عيسي به دست الماس بسته

نوشتهخواجه اين طريق كه  به  ارسالن  و  با زنش  را  از  نعمان  كه  تو  نفرستادي،  ام 

مي حركت  لشكر  نيستي؛  باالتر  رومي  ميملكشاه  خراب  را  مصر  شهر  كنم  دهم 

و  ١٨(همان:   بسته  گردن  و  (دست  چگونگي  )  و  كيفّيت  قيدهاي  طريق،  اين  به 

 هستند).

   طايفه خودشانهر  قاعدة  و  سبك  قرار  هايسركردهبا    به  اند گرفتهخود 

 ). ٣٠٩(همان: 

  ٨وكله خواجه نعمان از در داخل شد (همان:  سر ناگاه  ( 

است. وي در كتاب  شده    با استناد به اثر شفيعي، قيد «ناگاه» در زمرة قيود كيفّيت شمرده

اين كلمه را جزو قيود زمان دانسته  «شاهنامه و دستور» آورده اند (اصفهاني،  است كه: غالباً 

پور،  ؛ خّيام١٥٦:  ١٣٢٩؛ قريب،  ٦٦:  ١٣٣٩؛ قريب و ديگران،  ١٩٨:  ١٣٢٩؛ كاشف،  ٨٦:  ١٣٠٨

ناگاج  نااند مركب از  كرده) و تصوّر٨٥:  ١٣٤٤ ) + گاه است يعني بيگاه (برهان قاطع: ذيل 

مقابل بگاه؛ ليكن مرحوم معين، در حاشيه برهان قاطع، تركيب ناگاه را از «ن» نفي + آگاه  

است كه چون اين نظر مرجح و با مفهوم  كرده  دانسته و به اصل اوستايي و پهلوي آن اشاره

كرديم؛ بنابراين واژة «ناگهان» را جز قيدهاي وصف  كلمه سازگارتر است، ما هم از او پيروي

  ). ٣١٨: ١٣٧٧آوريم (شفيعي، ميشمار لت يا كيفّيت بهيا حا

نمايد و گاه در برخي از كتب دستوري يكسان  تمييز قيد كيفّيت از قيد حالت دشوار مي 

اند؛ اين در حالي است كه دستة اول به كنش وابستگي دارند، ولي دستة دوم در  شده   شمرده 
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ين توضيح، خود براي تشخيص اين دو قيد از  شوند؛ هم مي   شونده ذكر ارتباط با موضوِع توصيف 

سازند،  تر، قيود كيفيت، فعل جمله را معلوم و محدود مي كند. به عبارت دقيق مي   يكديگر كفايت 

نماياند. به طور  اند و اين وابستگي همچون يك عبارت يا گروه فعلي خود را مي پس به فعل وابسته 

 » به    ناحق مثال در جملة  به دست من  )،  ٣٩٦:  ١٣٤٠الممالك،  كشتن دادي» (نقيب خودت را 

آورد و آن را به  شمار  طور مستقيم در رديف توصيف فعل به توان قيد كيفيت «ناحق» را به مي 

توان قبل از فعل جمله،  دادن». همچنين مي كشتن  شكل يك گروه فعلي با مصدر درآورد: «ناحق به 

داد؟ لذا قيد «ناحق»  كشتن  ي نمونة مذكور: چگونه به آورد؛ مثًال برا ميان  واژة پرسشي «چگونه» را به 

توان در ادامة بحث كنشگر (فاعل، مفعول و ساير اجزاي غير فعلي) بيان كرد، بنابراين قيد  را نمي 

اين در حالي است كه جمالتي  گيرد؛  مي ُبرده در دستة قيود كيفيت و چگونگيِ (فعل) جاي  نام 

شونده آورد و نه در  توان آن قيد را در ادامة ركن توصيف ته، مي ها قيد حالت به كار رف كه در آن 

  ارتباط با فعل آن جمله؛ مانند: 

   مادرِ ٢١در كوچه و بازار نگردانم نامرد هستم (همان:    سربرهنهرا    مادرتاگر) (

  سر برهنه). 

  قيد تشبيه
امير  نمايي اســـت؛ در متن  منظور بيان مشـــابهت و بزرگكاربرد اين دســـته از قيود به 

ها، مواردي  بهروند و مشـبهٌكار ميارسـالن، اين قيود در وسـط جمله با ادات تشـبيه «چون» به

بهٌ نده با دوري از مـش تند و نويـس هايي با مفهوم رزمي و بههمچون: ديوانه، ماه، ابر بهار و... هـس

قيود    كردار» در قســمتســان» و «بهاي همچون «بهگري و نيز پرهيز از ادات حماســيســپاهي

  برد؛ مثال:ميپيش  تشبيه، متن را به سوي متني غنايي و ساده به

 ٢٠رفت (همان: سوراخبه  چون موش نعمان خواجه.( 

   ٢٦٥از صدف چشمش سرازيرست (همان:  چون مرواريدقطرات اشك .(  

  قيد شمار مبهم
قيدها  ٢١ اين  از  مشاهده  عدد  نظر  مورد  روايت  قرار   در  ميانة كالم  در  اغلب  و    شد 

  اند: اند ولي يك پنجم اين تعداد نيز قبل از نهاد آمدهگرفته
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 ٣٠٨نشستند به ساز نواختن (همان:  بعضي .(   

  ٨رسم (همان: خدمت مي  بار دو روزي يكبارمن هم.(  

  قيد ترتيب
قيدهاي داستان جايگاه  اين  به  در  بوده،  ابتداي جمله  نهاد  طوريترتيب در  از  قبل  كه حتي 

  اند:ظاهر شده

 و  پطرس  اول خوردند    هوشنگ امير    بعدشاه  شربت  همه  اميران  و  وزير  و 

 ). ١١٠(همان:

 ٣٩٧بستر حرير گستردند (همان:  پس از آن .( 

 ٢٠خديو مصر رو به جانب وزير كرد و گفت... (همان:  پس از آن .(  

  قيد علّت
ــكل مؤوّل  ١٦در اين تحقيق،   ــد كه ثُلثي از اين تعداد، به ش ــاهده ش عدد قيد علّت مش

ه بروز   ـــت ة هسـ ه همراه حرفكردهپس از جمـل د و قيود غيرمؤوّل نيز ـب ه «از» اـن اهر   اضـــاـف ـظ

  مرد، از شنيدن اين كلمات و...: اند؛ همانند: از خوشحالي، ازكثرت زن وشده

 ٦٠برگشته است (همان:  غيظاز هايش چشم.(   

 اين سخنان بدنش چون    از شنيدن  به ارسالن دست داد كه موهاي  حالتي 

   ). ١٨نيشتر راست شد (همان: 

 براي اينكه امشب در عمارت حرم پادشاه دانم اين هم ممكن نيست!  اما مي

  ). ١٣٦(همان:  ...برند و داماد را مي

  قيد وسيله
  اند؛ مانند:اين قيود به كمك حروف اضافه «از»، «به» و «با» در سطح جمله پديدار شده

 ١٠٩گرم گرديد (همان:  بادة ناباز  سر .( 

  ٣٩٦نهادم (همان:    جان قدم به ملك بني   هزار عالم   توفيق خداي هيجده   به .(  
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  قيد انحصار
  شده، به مفهوم انحصار يا استثناء تعلّق دارد:مورد از مجموع قيود يافت ٩

  خودم را بكشم، چاره ديگر براي   كهجز آنبهدانم امير ارسالن گفت: پدر! مي

 ). ١٣٦من نيست (همان: 

 الماس از  گفت:  ارسالن  به  مصر  ارسال خديو  نيايد  بانو  اگر  بپرس  و خان  ن 

 ). ٢١بري؟ (همان: مي تنهانعمان را خواجه

  قيد قصد
قيد قصـد مؤوّل  ٤اند و شـكل غيرمؤوّل، با حرف اضـافه «به» آمدهمورد قيد قصـد به   ٤

، كه قيد هسـتند، در جايگاه بند وابسـته و در  شـد كه به اقتضـاي نقش و نوعشـاننيز مشـاهده 

      اند:گشتهانتهاي عبارت ظاهر

   ٣٩٧بفرستيد (همان:    وزير وزير و شمس  به طلب آصف  دو نفر از عفريتان را .( 

   زهره كه  آراستند  بزمي  مجلسچنان  آن  نظارة  چهارم    به  آسمان  از  سر 

  ). ٣٩٧آورده بود (همان: دربه

  قيد تمنّا و آرزو
    روند:ميكار  منظور ذكر مفاهيم دعا و آرزو بهدها بهاين قي 

  ٩اين طفل در همين ساعت تولد يابد (همان:    كاش   بسيار خوشحال شد و گفت .( 

 ٣٩٧(همان:  فردا قدم به باغ فازهر بگذاريم ان شاءاهللا .( 

 ٢٣٦دشمن بر تو دست بيابد (همان:    گذارمنمي  شاءاهللا به خواست خداان.(  

  قيد پرسش
  شامل قيود «چرا»، «آيا»، «چطور»، «چگونه» و...:

 ٢٣٧آيد؟ (همان: به بارگاه نمي چرا ( 

  ١٠٩دهي مرا بكشند؟ (همان: نمي چرامردكه (  
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  قيد تقابل و تباين
ــته همراه با اداتي   ــاد و در جايگاه جملة وابس ــتان مدّ نظر، با مفهوم تض اين قيد در داس

  است:رفته  كار  همچون: ولي، با اينكه، اگرچه و...، پنج بار به

 كه به محض اينكه پاي من به فرنگ برسد    دانيكه ميدر صورتي
كرد و خون سه نفر  مرا و ارسالن و مادرش را علوفة شمشير خواهند

 ). ٢٠مرا چه حرفست (همان: بيگناه را به گردن بگيري

 ١٠٩گويم (همان: حق داري و هيچ نميببري  اگر چنانچه سر مرا هم .(  

  قيد تكرار
    شد: از اين نوع قيد نيز چهار مورد ديده

   وزير فرمود  مصر  وزير    دوباره خديو  است؟!  نوشته  چه  ببينم    دوبارهبخوان 

 )١٩خواند (همان: 

  ١٣٦جمال ملكه را خواهي ديد (همان:  بازغم مخور كه امشب.(  

  قيد شك
  اند:شده واژگان «شايد» و «گويا» در معني قيد شك، چهار مرتبه در اين صفحات ذكر

  ٢١فهمي! (همان: دهانت را نمي حيا كني، حرف شايدهرچه تحمل كردم .( 

 برويم در شهر گردش نشان  برخيز  به من  را  از    شايد  بدهكنيم و كليسا  ساعتي 

  ).١٣٧خيال آسوده باشم (همان: 

  قيد تدريج 
    تنها سه مورد را به خود اختصاص داده است:

   ماهبه  ماه  احواالت تو را با تصوير تو از روزي كه از مادر متولد شدي تا اكنون  ،

 ). ١٩آورند (همان: به فرنگ مي روز روز به

  قيد نفي
مي منفي  فعل  با  نفي  قيد  كه  است  اين  در  تأكيد  قيدهاي  با  قيود  اين  و   آيدتفاوت 

شوند؛ نظير: اصًال، ابداً، هيچ و... . همچنين تمام قيود  برخالف قيود تأكيد، جانشين جمله نمي
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توان در دستة قيود مختص  تأكيد، از نوع قيدهاي مختص هستند ولي همة قيود نفي را نمي

  داد:  جاي

 ١٩ام (همان: تا به حال نشنيدههيچ ها كه در كاغذ نوشته است چنين حرف .( 

  ختصارقيد ا
  اند:شد كه پيش از نهاد ذكرگشته دو قيد از اين دست مشاهده 

 ٣٠٩سر بردند (همان:  آن صبح را تا شب به القصه .(  

اسـت؛  گذاشـته  نمايش نمودار زير فراواني قيود داسـتان امير ارسـالن از نظر مفهوم را به

انند در نمايشــي توترتيب بســامد، نشــانگر وفور كاربرد دو قيد زمان و مكان اســت كه مي

  هاي آن مؤثر باشند:ساختن هر چه بيشتر متن و صحنه

 
  فراواني قيود از جهت مفهوم  :١ نمودار

  . اقسام قيد از حيث لفظ٣-٢
در دســـتور زبان فارســـي ســـاختمان قيد را به ســـاده (زود، محكم، آهســـته)؛ مشـــتق  

مركّب  -گروه)، مشــتق(خشــمگين، عمدي، دانشــمندانه)، مركّب (خوشــحال، هر دم، گروه

به) (ر.ك: وحيديان كاميار و عمراني، روزه، هر(چند )، عبارت قيدي (متـشكّل  ١١١:  ١٣٨٢ـش
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ك ادار كوـچ ة معـن د كلـم د  ه و بزرگتر از جملـ از چـن ك بـن د مؤوّل (در ـي ه) و قـي تر از كلـم

تأويل اسـت و از آن با كند و قابل مركّب، جملة وابسـته، نقش قيد را براي جملة پايه ايفا مي

    اند.بندي كردهشود) طبقهجملة مؤوّل ياد مي

ــام جمله ــتة «با جملهاقسـ ــه دسـ ــتگي را به سـ ــمي»، «با وارههاي مركّب وابسـ هاي اسـ

هاي قيدي» تقـسيم كرده اند كه مورد اخير خود موارد  وارههاي وـصفي» و «با جملهوارهجمله

ــاـمل مي ــود؛ ـمانـند: جمـلهمتـعددي را شـ ـهاي قـيدي مـكان،  وارهـهاي قـيدي زـمان، جمـلهوارهشـ

ه هوارهجمـل ت و كيفيّـت، جمـل اـل دي ـح اي قـي هوارهـه دار، جمـل دي مـق اي قـي دي  وارهـه اي قـي ـه

هاي قيدي ـشرط و وارههاي قيدي تقابل، جملهوارهدي مقـصود، جملههاي قي وارهعلّت، جمله

  ).٣٠٣: ١٣٨٢هاي قيدي استثناء (ر.ك: فرشيدورد،  وارهجمله

  . قيدهاي داستان امير ارسالن از نظر لفظ يا ساختمان١-٣-٢

 بسيط

مورد از لحاظ ســاخت، به شــكل    ١٤٥قيدي كه در اين داســتان وجود دارد،    ٥٥٨از  

  اند؛ از جمله قيدهاي هم، ديگر، بلي، خير، پس و بسيار:بسيط آمده

  ٣٩٧: ١٣٤٠الممالك، به استراحت مشغول شدند (نقيب همايشان.( 

 ١٩پسر خودم است (همان:  خيركرد   عرضنعمان خواجه.(  

  مشتق
قيد مشــتق ديده شــده كه واژگان با پســوندهاي اشــتقاقي    ١١در داســتان امير ارســالن  

  اند:كار رفتههمچون: ناك، گين، انه و...، به

  ١١٠قصر آمد، به گريه و زاري مشغول شد (همان: بهو پريشان  غمگين .(  

  مركّب
بوده   مورد از قيدها، به ـشكل مركّب هـستند و ـساخت اين نوع از قيود به ـشكل زير ٦١

   است:

  خيره.شوند؛ مانند: خيره ميواسطه ساخته دو كلمة مكرّر كه با واسطه و يا بدون 

  وقت، هرآينه و... . طور، آن صفت + اسم؛ مانند: اين 
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   .حرف اضافه + صفت اشاره؛ مانند: چنين و چنان 

  .صفت پرسشي + اسم؛ مانند: چطور و چگونه 

  .هم + قيد؛ مانند: همچنان 

  .هم + حرف اضافه؛ مانند: همچو 

  مشتق ـ مركّب
ــش واژـگاني همچون «زاري  روز، دوـباره» در  روزه، روزـبهـماـهه، ـجابرـجا، هـمهكـنان، شـ

  گيرند.اين دسته جاي مي

  گروه قيدي
مورد    ٢١٨قيد موجود،   ٥٥٨است؛ از كل داده پُربسامدترين دسته را به خود اختصاص  

ند. نويـسندة قـصة ارـسالن وقتي به توصيف فضايي پُرشكوه و ابه ـشكل گروه قيدي ظاهر ـشده

گيرد؛ زيرا آسـودگي  ميكار  پردازد، عباراتي طوالني بهيا زيبايي و اندام يك شـخصـّيت مي

    گردد:و فراغ خاطر مخاطب خاصِ داستان، موجب ورود توصيفاتي طوالني به متن مي

  ٣٩٦ :١٣٤٠الممالك، سخن بگو! (نقيب  به قدر دهانت گفت .( 

  ١٩چاره نداري (همان:   غير از راست گفتن.(  

  قيد مؤوّل يا بند وابستة قيدي
اســت كه با حروف ربط خاصــي به جملة  شــده   مورد قيد از اين دســت مشــاهده  ١١١

اند؛ قيدهاي مؤوّل زمان در اين اثر اغلب  ـشوند و بيانگر يكي از مفاهيم قيديميهـسته متصـّل  

 ٣٨اند. قيود مؤوّل ـشرط نيز «چون» پيش از جملة پايه ظاهر ـشدهكه» و با حرف ربطي «همين 

ــده مرتبه در ابتداي بند مركّب و با حرف ربطي «اگر»  اند. قيدهاي مؤوّل علّت با وارد متن ش

ـــته آـمده اـند. بقـية قيود مؤوّل ـبا مـفاهيمي  حروف ربطي «ـكه» و «براي اينـكه» ـبه دنـبال بـند هسـ

  اند.شده آرزو، مكان و حالت، به بسامد كمتري مشاهدههمچون: مقدار، قصد، كيفّيت،  

تفاده از يك كلمه،   نده هنگام ذكر يكي از مفاهيم قيدي، به جاي اـس وع كه نويـس اين موـض

ـــيل و در ـقاـلب ـيك جمـله اراـئه   ــوع مورد نظر را ـبه تفصـ تواـند ـتأكـيد بر مفهوم  دارد، مي مي موضـ

  اطب و دور ساختن ذهن وي از ابهام باشد. جاي متن و يا اقناع مخ نظر، اطناب جاي مطمح  



 ١٤٠١، بهار و تابستان ٢١، شمارة ١٢سال هاي دستوري و بالغي، پژوهش  ٢8٠

 

  است:گذاشته  نمايش نمودار زير فراواني قيود داستان امير ارسالن از نظر لفظ را به

  فراواني قيود از حيث ساختار  :٢ نمودار

    . قيد مختص٤-٢
شـود؛ مانند: هميشـه، هرگز،  اسـت كه هميشـه به عنوان قيد اسـتعمال    قيد مختص قيدي

  ). ٢٩٩: ١٣٧٢البته (شريعت، 

  . قيد مختص در داستان امير ارسالن نامدار١-٤-٢
مورد عربي هستند؛ از    ١٥قيد مختص وجود دارد كه از اين ميان    ١٠١در اين مقاله،  

الحال،  شاءاهللا، القصه، الينقطع، الحق، فيبعينه، انجمله قيدهاي اصالً، ثانياً، اقًال، حكماً، البته،  

  العين. طرفةبه

از و غيره؛  ١ د از: هم، خير، بلي، هنوز، پس، اكنون، ـب ارتـن ــيط عـب اي ويژة بسـ دـه ) قـي

ب دارند و عبارتند از: اقًال، ثانياً، حكماً و حاالً (واژة «حاال» در   همچنين قيودي كه تنوين نـص

  رهنگ معين) در اين دسته جاي دارند.اصل «حاالً» است؛ ر.ك: ف

دربارة اين قيود عربي الزم به ذكر اسـت كه اين قيود را اسـتقراضـي دانسـته و بر مبناي  

  است.شده ها پرداخته  قواعد عربي به تحليل آن

  خوشي، تاكنون و... .) قيدهاي مشتق؛ از حرف اضافه و صفت يا قيد؛ مانند: به ٢

 ثل: بعينه. از حرف جرّ عربي و اسم؛ م 

گروه قيدي
٣٧%

بسيط
٢٤%

مؤول
١٩%

مركب
١٨%

مشتق
٢%
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   وكله خواجه    سر  ناگاه شود؛ مثل «ناگاه»: «ميبا پيشوند «نا»، قيد ويژة مشتق ساخته

  ). ٨:  ١٣٤٠الممالك،  نعمان از در داخل شد» (نقيب

 شوند: مي  سان ساختهمركّب در امير ارسالن بدين _) قيدهاي ويژة مركّب و مشتق٣

 گويان، جابرجا. هايدسته، هايدستهخيره، از كلمات مكّرر: خيره   

 آيد. شمار مي«هرآينه» از قيدهاي ويژة مركّب اين اثر به  

است: از اقسام تنوين، بيشتر    دار آمدهدر كتاب «عربي در فارسي» دربارة قيدهاي تنوين 

كار  داري كه در فارسي بهرود.كلمات تنوين بعضي از انواع تنوين نصب در فارسي به كار مي

كنند، غالباً مختصند و با مقوالت  دار بيشتر فعل را مقيّد ميروند، غالباً قيدند. قيدهاي تنوين مي

دار عربي در فارسي معادل حال،  و كلمات ديگر مشترك نيستند مگر به ندرت. كلمات تنوين 

مفعول مطلق، نايب مفعول مطلق، ظرف، نايب ظرف و تمييز نسبت هستند. هر قيد و صفت  

ي معادل است با يك حرف اضافه و يك اسم؛ مثًال: اجماالً = به اجمال (فرشيدورد،  دارتنوين 

٢٤٠-٢٤١:  ١٣٥٨ .(  

  . قيد مشترك ٥-٢
ت؛ يعني كلمه ترك» اـس ت، بلكه    ايمقابل «قيد مختص»، «قيد مـش ل قيد نيـس كه در اـص

ــت ـكه ـگاهي در جمـله ـحاـلت قـيدي پـيدا مي ــمي اسـ ـــفت ـيا اسـ گوـنه كلـمات  كـند و اين صـ

    ).٨٣: ١٣٤٤پور،  شمارست (خّيامبي

  . قيد مشترك در داستان امير ارسالن نامدار١-٥-٢

ــفحة انتخاب   ــت ص ــدة اثردر بيس ــد كه    ٥٥٨، مذكور ش مورد قيود    ٤٥٧قيد يافت ش

شـود و اين  شـدن متن ميد. اين بسـامد باالي قيود مشـترك، منجر به طوالني  مشـترك هسـتن 

هايي كه در داستان امير ارسالن  اطالة كالم، مـشخـصة متون دوران قاجار است. در ادامه گويه

  شود. اند، ذكر ميبا قيد مشترك آمده

؛ اـسمي كه پس از حرف اـضافه واقع دارحرف اـضافه ) قيد مـشترك با حرف يا گروه١

هاســت كه همان قيد اســت.  شــود. متمم قيدي يكي از انواع اين متممشــود، متمم ناميده مي
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ــت. از مجموع  ــافه، متمم قيدي اس ــترك با حرف اض بنابراين در اين متن، منظور از قيود مش

  بودند؛ همانند:  مورد با حرف اضافه اشتراك ١٦٧قيود مشترك، 

 و حساب خواجه نعمان    حقكه پسر    به جز يك ارسالنهم    مصر  شهر  در

 ).  ١٩: ١٣٤٠الممالك، است، ديگر ارسالن نيست (نقيب

 ٣٩٧پنهان شد (همان:  به زير ابر سپرارسالن  امير .(  

فت، قيد هم مي ٢ تر انواع ـص فت؛ بيـش ترك با ـص وند؛ ) قيد مـش تان    ١٣٠ـش مورد از قيود داـس

  ومبهوت، خالي، باالي تخت:  اند؛ مثال: مات بوده امير ارسالن، با مقولة صفت مشترك 

 ٨آنكه من عزادار هستم (همان:  اول .(  

ـــته؛  ٣ ــترك ـبا بـند وابسـ مورد از بـندـهاي اين اثر، قـيد بودـند ـكه براي بـند   ١٠٨) قـيد مشـ

    كردند؛ مانند:اصلي نقش پيرو را اجرا مي

 ١٣٧(همان:  شناسدمي تا مرا ببيند  ...! اين اي دل غافل.( 

 ٣٩٧با من جنگ كن (همان:  اگر مردي و از مردان عالم نشان داري .( 

 دانست   و  همين كه ارسالن نامدار اين سخن را از خواجه نعمان شنيد

است، نزديك بود از غيظ و خشم پوست در    زادهو پادشاه  است  ملكشاهكه پسر  

  ). ٢٠پيكرش بتركد (همان:

هاي جاي موـصوفي كه  ها يا ـصفتمـشترك با اـسم؛ حرف اـضافة بعـضي از اـسم ) قيد٤

م را  كنند، حذف ميمينقش متمّم قيدي را بازي   ين اـس م يا جانـش ود و در آن صـورت اـس ـش

ــافة آن افتـ توان قـيد يا متمم قـيديمي ـــيدورد،  اي كه حرف اضـ ــت، فرض كرد (فرشـ اده اسـ

  است:شده  مورد قيد مشترك با اسم در اين اثر مشاهده  ٣٨). ٤٦٥-٤٧٠: ١٣٨٢

   حضور هفت امير متّصل ديد به قدر دو ساعت بيشتر است كه در ميان بارگاه  

  ) (در حضور هفت امير متّصل). ٢١: ١٣٤٠الممالك، در ميان است (نقيب ...اسم 

با فعل؛٥ به  ) قيد مشترك  صورت فعل  معني «شايسته است» و به  «شايد» كه در قديم 

ميبه ميرفته  كار  بازي  را  قيد  نقش  و  داده  از دست  را  فعلي خود  معني  امروز  كند است، 

 ). ٤٦٧: ١٣٨٢(فرشيدورد، 
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   الممالك، فهمي (نقيبحيا كني، حرف دهانت را نمي  شايد  كردمهرچه تحمل

٢١:  ١٣٤٠ .(  

ــوت؛٦ ــترك ـبا صـ ــكي» و «اي  ) قـيد مشـ توان از قـيدـهاي  ـكاش» را مي«ـكاش»، «ـكاشـ

ــمرد؛ زيرا هم نقش جمله را بازي مي ــوت ش ــترك با ص ــاس و آرزو  مش كنند و هم بر احس

   ).٤٦٨: ١٣٨٢سازند (فرشيدورد،  دارند و هم فعل جملة پس از خود را مقيّد ميداللت  

   در    كاشگفت طفل  خوبيست    همين اين  ساعت  بسيار  كه  يابد  تولد  ساعت 

 ). ٩: ١٣٤٠الممالك، (نقيب
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  نتيجه
به ارسالن  امير  كه  داستان  درآمده  نقل  به  دوراني  در  عاميانه،  متون  بازماندة  آخرين  عنوان 

مشروطه ساية  در  صبغة ادبّيات،  در    خواهي،  ديگر  و  است  گرفته  به خود  برابري  و  آزادي 

كوشد تا فاصلة ميان رعيت  خدمت پادشاه و نظام كهن نيست، بلكه همچون شرايط جامعه مي

و پادشاه را كمرنگ سازد؛ از اين رو در اين داستان، قهرمان برخالف عصر پيشين، از قالب  

به انسان  توصيف ميدر    اَبَر  هنگام  به  نويسنده،  و  پريشاني،   آيد  همچون:  قيودي  از  وي 

كند كه تا پيش از اين تنها خاصِّ طبقة عامه  شكستگي و ديوانگي استفاده ميخلقي، دلكج

عنوان يك عنصر دستوري، فضاي حاكم بر متن امير ارسالن را به نمايش  بوده است. قيد به

درباريمي واژگان  مثالً  حرم  گذارد؛  عمارت  قشون،  بارگاه،  همچون:  در  اي  و...  پادشاه 

همچنين وجود لغات حماسي  كند؛  جايگاه قيد، به خواننده در جهت شناسايي فضا كمك مي

هاي متون تغزلي  به شكل قيد، متن را در جهت افزودن جنبة حماسي كه از عناصر و ويژگي

كنندة اوضاع فكري و اجتماعي  تواند منعكس از آنجاكه ادبّيات مي  رساند.است، ياري مي

نوعي فريب و تناقض در رفتار شخصّيتمردم   باشد،  اثر  امير  در دوران تأليف  هاي داستان 

توان آن را به تحوّالت رفتاري و فكري مردم دوران قاجار شود كه ميميارسالن نيز ديده  

قيدهاست. عهدة  به  وظيفه،  اين  از  بخشي  داد؛  نشانه  نسبت  از  محاوره،  يكي  نوشتار  هاي 

ت به شيوة گفتاري است. در روايت امير ارسالن گاه اجزاء برخالف جايي اجزاي جمال جابه

ها  هاي مختلف، ساختارهاي متنوّع و نقش كارگيري گونهاند. بهجا شدهقواعد دستوري جابه

و كاربردهاي گروه قيدي در قصّة مورد پژوهش، عالوه بر توصيفات دقيق متن و پيشگيري  

ست و اطناب، خود مشخّصة سبكي دوران قاجار است.  از ايجاد ابهام، موجب اطناب گرديده ا

تر هاي پيشوندي در داستان امير ارسالن، آن را به متون امروزي نزديككاهش كاربرد فعل

آن،  مي جاي  به  ساده  فعل  كاربرد  و  پيشوندي  فعل  حذف  ارسالن،  امير  داستان  در  سازد. 

ر قيدها در داستان افزوده شده  موجب حضور بيشتر قيد در جمله شده و به اين ترتيب به شما

تواند مشخّصة  شود و مياست. تصدير و تأخير مقولة قيد در جمله، بنا بر اهمّيتش تعيين مي

  سبكي باشد.  
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ندرت پيش از آن و جايگاه   به  و  نهاد  «مقدار»، پس از  قيد  امير ارسالن جايگاه  در داستان 

نهاد و جايگاه قيدهاي «تشبيه، وسيله،  قيدهاي «علّت، شك، ترتيب و تمّنا و آرزو»، پيش از  

صورت  حالت، شماره، تكرار، نفي، تدريج و قصد»، بعد از نهاد و جايگاه قيد «زمان» اگر به

به همين  مؤوّل در عبارتي وجود داشته   نيز  اثر مورد پژوهش  مقدّم است و در  بيشتر  باشد، 

ار» نيز اغلب پيش و پس  است. قيدهاي «زمان، كيفيت، تأكيد، پرسش و انحصصورت آمده 

شود. بايد گفت كه تقديم  از نهاد و قيد «مكان» نيز پيش و پس از نهاد و پس از فعل آورده مي

به را  متن  مكان،  و  زمان  قيود  اغلب  بر  و    مسند  گفتار  در  آزادي  و  محاورگي  سوي 

زان كاربرد است؛ ضمناً اين دو نوع قيد (زمان و مكان)، بيشترين مي   بردهپيش  شكني بهساخت

داده اختصاص  خود  به  را  به  قيدها  فضاسازي،  براي  مكان  و  زمان  تصوير  از  استفاده  و  اند 

است. شده  منتهي  متن  ميان  در  توصيف  بيشتر  وجود    كاربست  دليل  به  شرط،  قيد 

ميضدّقهرمان حاضر  اصلي  قهرمان  راه  سر  بر  گاه  كه  صحنههايي  جنگي،  شوند،  هاي 

ها را به متن راه داده و آن را طوالني كرده است؛ بهترين بستر شنامها، تهديدها و درجزخواني

براي ذكر اين مفاهيم، جمالت مركّب شرطي هستند تا حريفان داستان با اين جمالت، هرچه  

بيشتر به تعيين قيد و شرط براي يكديگر بپردازند. در ضمن، تعدّد فراوان قيد شرط، نشانگر  

ر ميان بافت قصّه و يا حتي عصر نويسنده است. در جمالت  عدم وجود استواري و اطمينان د 

ها بيشتر رنگ و بوي غنايي دارند و متن را از فضايي پرشكوه  بهدر بردارندة قيد تشبيه، مشبهٌ

مي پرهيبت دور  مشبهٌو  تنوّع  اما  ايدهسازند،  و  تخّيل  قدرت  قصّهبه،  به  پردازي ذهن  را  گو 

مي اغلگذارد.  نمايش  حالت،  صفت  قيود  مقولة  با  لذا  هستند،  داستان  فاعل  توصيفگر  ب 

دارند.   نمايشياشتراك  در  قيود، همچنين  نقش  كردن صحنهاين  امير ارسالن،  داستان  هاي 

اند كه دربردارندة وصف يكي اند. قيود حالت در قالب بند وابسته نيز جمالتي وصفيداشته

ل جمله وابستگي دارند و در توضيح  از اجزاي غيرفعلي است. قيد حالت و قيد كيفيت، به فع

ابهام اين ركن مي توان قيد را همراه فعل به شكل يك عبارت  كه ميطوريآيند؛ بهو رفع 

  فعلي بيان كرد.
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، كننده) هســتند و داســتان امير ارســالن داســتاني ســرشــار از كنش، واكنش و كنا (كنشــگر

اـست. گاهي هم نمايش  كاربرده  نگارنده براي بيان اين مباحث، دو قيد حالت و كيفّيت را به

توان در قيودي مانند: لشكري فزون از ستاره، غرق لباس جواهر  شكوه و عظمت دربار را مي

كرد و و مرـصع و لباس حرير زرّين، به دليل مخاطب خاصّ داـستان كه ـشاه زمان اـست، پيدا  

تواند  نيز كثرت مراـسم بزم و رزم، توـصيف بيداري ـصبحگاهي و نمايش ـشكوه درباري، مي

ــد كه همه  به ــاه) باش ــتان در نظر اين مخاطب خاص (پادش ــند قرار دادن داس منظور مورد پس

  اند.سبب وضوح، اطناب توصيفي و سادگي متن شده

   رگونه تعارض منافع است.طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هتعارض منافع: 
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