ظرفیت روایت شفاهی در متون کالسیک ادبیات فارسی
برای نویسندگیِ رادیو
(مطالعة موردی شاهنامه فردوسی و طومار نقاالن)
(تاريخ دريافت ،1318/2/21 :تاريخ پذيرش)1318/4/14 :

پریا جمالیان
محمد اخگری

1
2

چکیده
زبان به مثابه شکلدهنده به ساختمان داستان ،در تحلیل ساختار آن اهمیـت ويـژهای دارد .بـر همـین
اساس ،ساختار زبان و چگونگی روايت آن ،از عوامل ايجاد خالقیت و تخیل بـرای مخاطبـان راديـو
است .نحوه روايت در متون فرهنگ مردمی و کالسیک با يکديگر متفاوت است؛ از اينرو ،در مقالـه
حاضر با طرح مسئلة شباهتها و تفاوتهای میان روايت نوشتاری شاهنامه و روايت شفاهی نقـاالن،
شاخصهای نويسندگی برای رسانه راديو بررسی شده است .دادههای اين پژوهش بـه روش تحلیـل
محتوای کیفی و مطالعات کتابخانهای جمعآوری شـده و سـه داسـتان رسـتم و سـهراب ،پادشـاهی
ضحاک و سیاوش و سودابه از شاهنامه ،به همراه نمونههای آنها در طومار نقالی مـورد مطالعـه قـرار
گرفته است .برای انجام اين مطالعه ،سطح آوايی و نحوی اين سه داستان در شاهنامه و طومار نقـاالن
بررسی شده است .يافتهها نشان میدهد؛ ساختار و کـاربرد زبـان ،اسـتفاده از واجهـای انفجـاری ـ
انسدادی ،کاربرد هجای کشیده در ساختمان آوايی و تقدم فعل ،کوتاهی جمـالت و کـاربرد آهنـگ
خیزان و عناصر تخیل ،در ارائه راديويی موجب ايجاز و فهـم در کـالم و تخیـل در ذهـن مخاطـب
میشود.
کلیدواژهها :روايت شفاهی ،شاهنامه ،طومار نقالی ،راديو ،نويسندگی راديو.

 .2کارشناسی ارشد نویسندگی رادیو از دانشگاه صداوسیما گنویسنده مس ول  .رایانامهpariajamalian@yahoo.com :
 .1استادیار دانشگاه صداوسیما .رایانامهakhgari@gmail.com :
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مقدمه

روایت از شاخصهای برجسته و از عناصر بسیار مهم در داستان ،حماسه و اسطوره
است .تمامی داللتهای زبانی برای اینکه بتوانند به بهترین صورت ،پیتام را از فرستتنده
به مخاطب برسانند ،از روایت استتفاده متیکننتد گموستوی و ظتاهری عبدونتد:2834 ،
 . 277روایت به طور معمول ،فعالیتی فرارسانهای است؛ یکی از مسائل قابل مطالعته در
روایتشناسی نیز بررسی ساختار زبان است که از مهمترین راههای ارتبتاط بتا یکتدیگر
شمرده میشود.
زبان به عنوان یک پدیده ذهنی واحد ،دارای دو تظاهر یا نمود عینی است کته یکتی
از آن دو «نمود صوتی» یا «ملفوظ» یعنی «گفتار» و آن دیگری ،نمود خطتی یتا صتورت
مکتوب زبان است گباقری57 :2874 ،ت . 57در هر دو نمتود نیتز نقت هتای ارتبتاطی و
زیبایی آفرینی به کار متیرود گهمتان . 203 :یکتی از مباحت

مهتم در عرصته ادبیتات

شفاهی ،مقایسه روایتهای شفاهی یک متن با روایتهای مشابه همان متتن در ادبیتات
کتبی است .ویژگی ادبیات فولکلور ،شفاهی بودن و ویژگی ادبیات کالستیک ،نوشتتاری
بودن آن است .روایت در زبان حماسی طومار جتامع نقتاالن و شتاهنامه ،دارای برختی
قابلیتهای ساختاری همچون صرف و نحو ساختار زبان و قتدرت تخیتل استت .وجته
اشتراک رادیو با عنصر روایتت نیتز در همتین استت؛ نقت بنتدی خیتالپردازانته آنچته
میشنویم .همین ویژگی سبب میشود که روایت را عنصری مطلوب برای تبدیل به یک
متن رادیویی بدانیم چنان که راوی ،با تفسیر و نه ت ویل ،قصد ایجاد پیوندی ناگسستتنی
میان مخاطب و موضوع دارد .نویسندگی و نحوه روایتت در رادیتو ،بتر استاس خطابته
است و هدف را فهم مخاطب میداند .زبان رادیو نیز شفاهی ثانویه استت؛ یعنتی بترای
نویسندگی رادیو ،ابتدا شفاهی فکر میکنیم و مینویستیم و ستپس بته بیتان شتفاهی آن
نوشته میپردازیم .گواختل2837 ،
حال اگر بنا باشد روایت را در شکل کالسیک آن متورد پتژوه

قترار دهتیم و بته

تبدیل ماهوی آن برای تولید متن رادیویی اقدام کنیم ،بتا ایتن چتال

و مست له مواجته

میشویم که کدام وجوه از عنصر روایت ،قابلیت و کارکرد نمایانتری را برایمان فتراهم
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میکنند .بر استاس ویژگتی هتایی کته از روایتت در هتر دو شتکل ادبتی متورد بحت
به ما نشان میدهد تفکیک عناصر سازنده موضوع مورد پژوه

و بازستاخت آن ،اصتل

قضیه محسوب میشود.
چارچوب نظری

ارسطو را پیشگام نظریه روایت میدانند .او در کتتاب فتن شتعر متیگویتد؛ روایتت
مربوط به گفتن یا نقل رویدادهاست گاوحدی . 23 :2832 ،روایتت ستازماندهی رابطته
اموری متوالی است که دارای عناصر مشترک و مبتنی بر تغییر وضعیتها باشتند .رابطته
هدفمند میان وضعیت ها بتر تشتخیص گوینتده یتا مخاطتب استتوار استت گطلتوعی و
خالقپناه . 45 :2837 ،ریمون کنان خاطرنشان میکند :وا ه عمل روایت مبتین  2عمتل
ارتباط است؛ که در آن ،روایت در قالب پیام از گوینده به شنونده انتقتال متییابتد و 1
ماهیت کالمی رسانه که برای انتقال پیام متورد استتفاده قترار متیگیترد گحتری:2831 ،
 . 811در دوره پستمدرن «زبان و شناخت از واقعیت کپیبرداری نمیکنند ،بلکه زبتان
واقعیت را میسازد .در تفکر پستمدرن کانون توجته معطتوف زبتانشتناختی واقعیتت
است» در جریان این فعالیت ،رویدادهای بتیشتکل در قالتبهتایی روایتی بازپرداختته
میشوند و از ارتباط میان اجزا و عناصر آنها روایتی واجد معنا خلق میشود .اصلیترین
کارکرد روایت ،خلق معناست .این معنایی است کته بته عنتوان امتر کلتی و داده شتده،
زندگی ما را در بر گرفته است و ما هر یک با جنبهای از آن درگیتر متیشتویم و بختت
خود را برای زدن نق

خود بر آن میآزماییم گسجودی و رودی273 :2833 ،ت . 277بر

پایه دیدگاههای فوکو ،پیوستگی میان روایت و قدرتهتای پتسزمینته ،یتک پیوستتگی
دوطرفه است .از سوی دیگر ،قدرتهای پشتت زبتان متیتواننتد و متیکوشتند بتا بته
کارگیری نظامی از بایدها و نبایدها ،ایجاد یا سلب حقگویی و شکلهای مختلتف طترد
و ممنوعیت ،گونهای نظام را بر الگوهای گفتاری حاکم کنند و گفتار را در خدمت خود
بگیرند تا از گسترش ،رشد و شاخ و برگ یافتنهای خودرو و خطرآفرین آن جلوگیری
کنند .این مایه از توجه قدرتهای پشت زبان به گفتتار و آنچته بته میتانجی آن روایتت
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میتوان گفت که تفکیک فوکو میان قدرت پشت زبان و قدرت درونِ آن ،یتک تفکیتک
تعلیمی است و هر چه هست ،همان قدرت است که از شکلی به شکل دیگر درمتیآیتد
گهمان 273 :و بیانگر سبک و روش بیان هر نویستنده استت .نویستندهای کته بته ایتن
موقعیت آگاه باشد ،این نکته را هم خواهتد دانستت کته مترز داللتت معنتایی را همتان
دیالکتیک اقتدار /لذت تعیین میکند .گاحمدی234 :2838 ،
همانطور که گفته شد ،مهمترین عنصر روایتت ،خلتق معناستت و ایتن امتر ،مستتلزم
بهکارگیری کلمات و عبارات مناسب است .توجه به گفتار در روایت برای خلتق معنتا ،در
نظریه فوکو مورد بررسی قرار گرفته و از آن در مقاله حاضر نیز استفاده شده است.
این مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از منابع کتابخانتهای و مصتاحبه
با کارشناسان مرتبط صورت گرفته و در آن به شباهتها و تفاوتها در ستاختار زبتانی
روایت در شاهنامه و طومار نقاالن پرداخته شده است .در نهایت نیز نتایج آن از دیتدگاه
کارشناسان و صاحبنظران ،به اعتبار و پایایی رسیده است .برای این منظور ،سته داستتان
رستم و سهراب ،پادشاهی ضحاک و سیاوش و ستودابه از شتاهنامه فردوستی براستاس
چاپ انتقادی یوگنی برتلس 1و نمونه آنها در طومار جامع نقاالن به عنوان جامعه متورد
بررسی در نظر گرفته شده است.
 .4ساختمان آوایی

سطح آوایی زبان یکی از سطوح زبانشناسی ساختاری است که توانسته با استفاده از
موسیقی ساختار سازنده وا هها گواج و هجا در آفرین

زبان فاخر و پرطنطنه حماستی

نق آفرین باشد .در این سطح که درباره موسیقی حروف ،وزن ،وا هها و ارتباط عناصر
آوایی ت موسیقیایی با معنای کلی اثر بح
وا هها نق

میشود ،واج و هجتا بته مثابته شتکلدهنتده

تعیینکنندهای دارند .گنیکخو و جاللی پندری207 :2834 ،

با توجه به چگونگی کاربرد و ارتباط آواها با یکدیگر در داستانهای مورد بحت
را به دو بخ

آن

واج و هجا تقسیم می کنیم:
1. Evgeny Berthels
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1ـ .1واج:
مهمی دارد گشکیب انصاری و داغله . 38 :2831 ،بهرهگیری از نوع خاصی از صامتهتا
در هماهنگی و ارتباط ساختاری آنها با معانی و فضای القایی مورد نظتر ،خواننتده را در
ارتباطی دوجانبه با راوی و متن قرار میدهد .آنچه در اینجا اهمیت مییابتد ،همتاهنگی
میان فیزیک آواها و معنای حاصل از آن است .شیوه همنشینی آواها و لحتن حاصتل از
کاربرد مناسب هر یک ،در نهایت به نق

زیباییشناختی آنها در ساختمان اثر میانجامد

گنیکخو و جاللی پندری203 :2834 ،تت . 207استتفاده از نتوع ختاص واجهتا از منظتر
آواشناسی ،نق

تعیینکنندهای در تشخیص نتوع زبتان اثتر دارد .استتفاده از واجهتا بتا

رسایی کمتر ،زمینه را برای بروز زبان حماسی و ستنگین اثتر در برابتر زبتان غنتایی بته
خواننده القا خواهد کرد« .بنابراین واجهای انفجاری ت انستدادی مثتل  t/ p/ k/ dکته در
هنگام تولید آنها هوا در یکی از نقاط دهان کامالً مسدود میشتود و ستپس یکبتاره آزاد
میگردد ،دارای رسایی کمتر هستند» .گهمان203 :
در زیر به کاربرد این نوع واجها در شاهنامه و نقالی پرداخته شده است:
1ـ1ـ .1داستان رستم و سهراب:
دگربتتتاره استتتبان ببستتتتند ستتتخت

به سر برهمی گشت بتدخواه بختت

بکشتتتتی گتتترفتن نهادنتتتد ستتتر

گرفتنتتتتد هتتتتر دو دوال کمتتتتر

هرآنگه که خشتم آورد بختت شتوم

کن تد ستتنگ ختتارا ب ته ک تردار متتوم

ستترافراز ستتهراب بتتا زور دستتت

تتتو گفتتتی ستتپهر بلنتتدش ببستتت

غمتتی بتتود رستتتم ببازیتتد چنتتگ

گرفت آن بتر و یتال جنگتی پلنتگ

ختتتم آورد پشتتتت دلیتتتر جتتتوان

زمانتتتته بیامتتتد نبتتتتودش تتتتوان

زدش بتتر زمتتین بتتر بته کتتردار شتتیر

بدانستتت کتتو هتتم نمانتتد بتته زیتتر
گشاهنامه237 :2833 ،
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واج به کوچکترین پاره صوتی که ممیز و مفارق معنا باشد ،اطالق میشود که نق
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اما از این جانب ،رستم از خواب بیدار شد؛ رخ

را ندید مت لم شد .گفت چه کنم؟
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حاال این گرز و نیزه و کمان و خفتان را و زین و نمد را که میکشد و اگر دشمن باشتد
چون کارزار کنم؟ این ننگ من شد که میگویند مرکب خود را از دست به در برد .پتس
میباید رفت .رخت را بند میباید کرد ....گآیدنلو457 :2832 ،
2ـ1ـ .1داستان ضحاک:
چنان بد که هر شتب دو مترد جتوان

چتته کهتتتر چتته از تخمتته پهلتتوان

خورشتتگر ببتتردی بتته ایتتوان شتتاه

همتتتی ستتتاختی راه درمتتتان شتتتاه

بکشتتتتتی و مغتتتتزش بپرداختتتتتی

متتران ا دهتتا را ختتورش ستتاختی...
گشاهنامه74 :2833 ،

فریدون وقتی داخل به حرم شد ،دختران جمشتید شتاه نشستته بودنتد و کنیتزان در
خدمت ایستاده چون شاه را دختران بدیدند و از قرینه شتناختند و هتر دو برخاستته بته
دست و پای فریدون فرخ افتادند و بعضی گویند که چون فریدون داخل حرم شتد ،اول
آن دختران جمشید شاه بعد از سالم گفتند داد از دست ضحاک ماردوش و از دستت او
شکایت کردند و گفتند ای فریدون فرخ ،وقت است که داد مظلومتان از ضتحاک ظتالم
بستانی ....گآیدنلو107 :2832 ،
3ـ1ـ .1داستان سیاوش و سودابه:
بتتدو گفتتت گیتتو ای فریبنتتده متتاه

تو را سوی این بیشه چتون بتود راه

چنتتین داد پاستتخ کتته متتا را پتتدر

بتتزد دوش بگذاشتتتیم بتتوم و بتتر

شب تیره مست آمد از دشتت ستور

همان چون مرا دیتد جوشتان ز دور

یکتتی خنجتتری آبگتتون بتتر کشتتید

همان خواست از تتن سترم را بریتد
گشاهنامه28 :2833 ،ت21
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گفت بارخدایا تو مرا از مکر این اهرمن نگاه دار که من بیوفایی نمتیختواهم کترد
حاال به او چربزبان حرف بزنم .گآیدنلو433 :2832 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،کاربرد باالی واجهای انفجاری ت انستدادی در شتاهنامه و
نقالی ،خواننده را با زبان سنگین و ضرباهنگ حماستی حاصتل از آن روبته رو ستاخته
است .همچنین توازن میان افعال بهرهمند از این واجهتا ،ماننتد رستید /دیتد ،برداشتت/
انداخت ،کردیم /خوردیم از شگردهای روایتی نقال در ایجتاد حتس حماستی و القتای
فضای مورد نظر است.
جدول  .1مقایسه میزان واج انفجاری در شاهنامه فردوسی و طومار نقالی
تعداد واج انفجاری در شاهنامه فردوسی
داستان رستم و
سهراب
5189

داستان
ضحاک
9861

تعداد واج انفجاری در طومار نقالی

داستان سناوش
و سودابه
6563

داستان رستم و
سهراب
2936

داستان
ضحاک
2112

داستان سناوش
و سودابه
6686

2ـ .1هجا:
هجا به قسمتی از وا ه یا مجموعهای از آواها اطالق میشود که آن را با یک دم زدن
بیفاصله و قطع ،ادا میکنند .در جایی دیگر هجا گبخ

را این چنین تعریف کردهانتد:

هجا یک واحد صوتی مفرد است که از یک صوت طلیقی کوتاه یا بلنتد و یتک صتوت
حبیسی یا بیشتر تشکیل شده است گشکیب انصتاری و داغلته . 37 :2831 ،هجتا نقت
تعیینکنندهای در میزان ارتفاع و کش

مصوتها در ساختمان وا هها و جملههتا دارد و

با بهرهگیری از شیوه کاربرد و چین

صامتها و مصوتها قادر است لحتن حاصتل از

ساختمان آوایی کالم را به خواننده منتقل سازد .گنیکخو و جاللی پندری220 :2834 ،
کاربرد هجای کشیده گ cvcو  cvccدر اشعار فردوسی ،لحن حماسی او را قتویتتر
ساخته است:
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1ـ2ـ .1داستان رستم و سهراب
گتترازان بتته درگتتاه شتتاه آمدنتتد

گشتتتتادهدل و نیکختتتتواه آمدنتتتتد

نمتتاز

برآشتتفت و پاستتخ نتتداد ایتتچ بتتاز

یکتتی بانتتگ بتترزد بگتتو از نخستتت

پس آنگاه شترم از دو دیتده بشستت

که رستم کته باشتد کته فرمتان متن

کنتتد پستتت و پیچتتد ز پیمتتان متتن

بگیتتر و ببتتر زنتتده بتتر دار کتتن

وزو نیتتز بتتا متتن مگتتردان ستتخن

چتتو رفتنتتد و بردنتتد پیش ت

گشاهنامه237 :2833 ،
هرچه هجای کشیده در بیت بیشتر باشد ،تفاوت موستیقی درونتی بیتت نستبت بته
الگوی وزنی بیشتر است و از آنجا که ریتم موسیقیایی از بافت درون وا ههتا استتخراج
میشود ،ضرباهنگ آن سنگینتر است .گذاکری و دیگران203 ،2837 ،
در طومارهای نقالی ،نقال توانسته است با بهترهگیتری از ایتن شتگرد آوایتی ،کتالم
خوی را رنگ حماسی ببخشد ،اما در بعضی موارد ،در کنار بسامد وا گان مختتوم بته
صامت ،از وا گان مختوم به مصوت نیز بهره برده و این امر موجب شده است که لحتن
یکنواخت حماسی کاه یابد و زبان نقالی با نرمی بیشتری روبهرو شود.
چون مردم زابل تابوت سهراب را دیدند ،پیاده شده گریبان چاک کرده گریته بستیار
کردند ...کاووس سرداران را فرمود بروید به زابل ،رستم را دلتداری داده بته پتی متن
بیاورید تا او را نوازش کنم .سرداران سوار شده به زابل آمدند ،رستم را خدمت کردنتد،
دلداری دادند بعد از یک ماه اراده آن کردند که رستتم را برداشتته بته مجلتس کتاووس
میبرند .رستم خبردار شد ،سوار شد از زابل بیرون آمد تنها بته طترف مازنتدران بته در
رفت .گآیدنلو478 :2832 ،
2ـ2ـ .1داستان ضحاک:
ازین گونته هتر ماهیتان ستی جتوان

ازیشتتتتان همتتتتی یافتنتتتتدی روان

چو گرد آمدی مرد ازیشان دویستت

بران سان که نشناختندی که کیستت

خورشگر بدیشان بزی چند و متی

ستتپردی و صتتحرا نهادنتتد پتتی

ظرفیت روايت شفاهی در متون کالسیک ادبیات فارسی برای نويسندگیِ راديو 12

کنتتون کتترد از آن تخمتته داد نتتژاد

کته زآبتاد نایتد بته دل بترش یتتاد...

اما کاوه این را بشنید بانگ بر ضحاک زد و گفت ای ظالم ،کردار و ستم تو بتیحتد
است .هفتاد و دو پسر مرا کشته به غیر حق و مغز ایشان را به ختوراک متاران دادهایتد.
گآیدنلو102 :2832 ،
همانگونه که در باال گفته شد ،نقاالن در بعضی موارد ،از وا گان مختوم به مصتوت
نیز برای ایجاد نرمی در سخن خود ،بهره گرفتهاند:
مصلحت آن است که در این وقت آنها را دست به گردن بسته و برداشته روانته ضتحاک
شویم ...گفت ای فرزندان ،بعضی این جماعت قصد آن دارنتد کته متا را گرفتته ،دستت بته
گردن بسته نزد ضحاک برند و بگویند که ما را کاوه بازی داده باز پشیمان شدهایم .پس کتاوه
با پسران خود بیخبر از میان جماعت بیرون آمده ،به دامن کوه البرز آمده باال رفتنتد و بتر آن
رفیع باالتر آمدند و از لشکر خود فرار نمودند ...گهمان108 :ت101
3ـ2ـ .1داستان سیاوش و سودابه:
یکتتی شتتاد کتتن در نهتتانی متترا

ببخشتتتتای روز جتتتتوانی متتتترا

فزون زان که دادت جهاندار شتاه

بیارایمتتتت یتتتاره و تتتتاج و گتتتاه

وگتتر ستتر بپیچتتی ز فرمتتان متتن

نیایتتد دلتتت ستتوی پیمتتان متتن

کتتنم بتتر تتتو بتتر پادشتتاهی تبتتاه

شود تیتره بتر روی تتو چشتم شتاه
گشاهنامه17 :2833 ،

سودابه مژده داد کته ای شتهریار ،همته دختتران جمتع کتردم ،هتیچ کتس را ستایه
نینداخت ،دختر مرا پسند کرد .کاووس از این خبر خوشتحال شتد و خزانته را گشتود،
گنج و گوهر بیرون آورد و تهیه عروسی دید .گآیدنلو433-430 :2832 ،
کاربرد وا گان مختوم به مصوت در این داستان نیز مشاهده میشود:
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گرسیوز از ایشان جنگ کرده شکست یافته پناه به قلعه بلخ کرده و لشکر ستیاوخ
شهر بلخ را محاصره کرده چتون شتب درآمتده ،دروازههتا را گشتوده ،از آب جیحتون
گذشته ،به پی کاووس نوشت .گهمان438 :
کاربرد هجای کشیده در پایان بیشتر جمالت و کلمات پایانی آن در کنتار وا ههتای
مختوم به صامت ،ضرباهنگ کوبنده و حماسی را گوشزد میکند .افزون بر ایتن ،بستامد
باالی هجای کشیده ،ضرباهنگ را کُند میکند و موجب درنگ میشود .این امر به ایجاد
فضایی برای تخیل تصویرسازی در ذهن مخاطب میانجامتد و از همتینرو ،استتفاده از
این نوع هجا در جمالت ،برای مخاطبان رادیو میتواند مفید واقع شود.
جدول  .2مقایسه میزان هجای کشیده در شاهنامه فردوسی و طومار نقالی
تعداد هجای کشنده در شاهنامه فردوسی
داستان رستم
و سهراب
9265

داستان
ضحاک
8588

داستان سناوش و
سودابه
9932

تعداد هجای کشنده در طومار نقالی
داستان رستم
و سهراب
8321

داستان
ضحاک
6668

داستان سناوش و
سودابه
8889

در مقابل کاربرد هجاهای کشیده در این سه داستان ،کاربرد هجاهای کوتاه نیز متورد
بررسی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که کاربرد هجاهتای کوتتاه در مقایسته بتا
هجاهای کشیده و بلند ،کمتر است و موجب ضرباهنگ تند و ایجاد فضای بتدون ت متل
برای مخاطب میشود که برای شنوندگان رادیو مناسب نیست.
بکشتتتتتی و مغتتتتزش بپرداختتتتتی

متتران ا دهتتا را ختتورش ستتاختی

دو پتتتتاکیزه از گتتتتوهر پادشتتتتا

دو متتتترد گرانمایتتتته و پارستتتتا

یکتتتی نتتتام ارمایتتتل پتتتاکدیتتتن

دگتتتر نتتتام گرمایتتتل پتتتی بتتتین

چنان بود کته بودنتد روزی بته هتم

سخن رفت هرگونته از بتی

و کتم

ز بیتتتتدادگر شتتتتاه وز لشتتتتکرش

وزان رستتمهتتای بتتد انتتدر ختتورش

یکتتی گفتتت متتا را بتته ختتوالیگری

ببایتتتتد بتتتتر شتتتتاه رفتتتتت آوری

وزان پتتس یکتتی چتتاره ستتاختن

ز هتتتر گونتتته اندیشتتته انتتتداختن
گشاهنامه74 :2833 ،
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شاه را دختران بدیدند و از قرینه شناختند و هر دو برخاسته به دست و پای فریدون
بستانی .گآیدنلو1 :2832 ،
جدول  .3مقایسه میزان هجای کوتاه در شاهنامه فردوسی و طومار نقالی
تعداد هجای کوتاه در شاهنامه فردوسی
داستان رستم
و سهراب
8899

داستان
ضحاک
191

داستان سناوش و
سودابه
8628

تعداد هجای کوتاه در طومار نقالی
داستان رستم
و سهراب
382

داستان
ضحاک
8869

داستان سناوش و
سودابه
615

 .0ساختمان نحوی:

دامنه فرهنگ لغت و وا هگزینی میتواند یکی از ارکان مهم در مبح
مسلم است که معنا و مفهوم یک جمله هدفمند ،به درستتیِ گتزین

معناشناستی باشتد.

وا ههتا از میتان ستایر

وا گان مشابه بستگی دارد .این شیوه میتواند به خوبی از عهده بیان مقصود و عمتق مفهتوم
برآید و تناسبی زیبا با سایر وا گان ،هم از نظر معنا و هم از نظر لفتظ داشتته باشتد گشتکیب
انصاری و داغله . 30 :2831 ،نحو یا همان دستور زبان نیز نق

بتهستزایی در تبیتین معنتا و

شناخت آن دارد ،به طوری که میتوان گفت ت ثیرپذیری معناشناسی از تغییر جایگتاه وا ه در
دو ترکیتب یکستتان کتامالً هویداستتت گشتتکیب انصتاری و داغلتته . 73 :2831 ،از ایتتن رو،
ساختمان نحوی کالم در سه داستان شاهنامه و طومار جامع نقاالن بررسی میشود:
1ـ .2ارکان جمله:
پیروی از هنجار متعارف و منظم ارکتان دستتوری ،مخاطتب را بتا زبتان ارجتاعی و
خودکار روبهرو میسازد .بر این اساس ،از جمله شگردهای هنجارگریزی نحوی ،تقتدم
و ت خر ارکان دستوری است .تقدم و ت خر ارکان دستوری از جمله مباحثی است کته در
ارتباط با نوع ادبی مطرح شده است گنیکختو و جاللتی پنتدری . 228 :2834 ،در زبتان
حماسی و هنجارگریزی نحوی و جابهجایی ارکتان جملته بته نحتو چشتمگیری دیتده
میشود؛ بهخصوص مقدم آوردن فعل در کوبندگی کالم موثرتر است.
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1ـ1ـ .2داستان رستم و سهراب
پتتس پتترده الجتتورد

درخشیدن خشتت و وپتین ز گترد

چتتو آتتت

ز بتتس گونتته گونتته ستتنان و درفت

ستتپرهای زریتتن و زرینتته کفتت

تو گفتی که ابتری بته رنتگ آبنتوس

برآمتتتتد بباریتتتتد زو ستتتتندروس
گشاهنامه275-277 :2833 ،

القصه رستم از سیستان بته شتکار رفتت و بته مترز تتوران رستید در حتوالی شتهر
سمنگان ...گآیدنلو457 :2832 ،
هجر پسر داشت گژدهم نام .در آن روزها خرد بود .اما هجر را یک دختتری داشتت
گردآفرید نام که شجاع بود ...اما چون سهراب چابکی او را دید ،خود سر راه او گرفت،
پرسید که چه کسی و چه نام داری که تنها به جنگ این ستپاه آمتدهای؟ او گفتت هجتر
دالور نامدارم ،آمدهام که سر تو را از تن جدا کرده به ختدمت شتاه کتاووس بفرستتم...
گهمان470 :
عالوه بر تقدم فعل ،کاربرد فعل پیشوندی و تقتدم متتمم و دیگتر ارکتان جملته در
طومار نقالی ،از جمله موارد ت کید در زبان است که ظرفیت و توان حماسی آن را بترای
ارتباط هرچه بیشتر با خواننده افزای

میدهد:

سهراب را دید که زندهرزم رفت دگر برنگردیتد نیامتد .پرستید کته زنتدهرزم چته شتد؟
مالزمان آمدند زندهرزم را دیدند که مرده است ،خروش برآوردنتد .خبتر بته ستهراب دادنتد
سهراب برخاست شمع برداشته بر سر زندهرزم آمد و او را چنان کشته دید ...گهمان477 :
2ـ1ـ .2داستان ضحاک:
چتتو آمتتد بتته نزدیتتک ارونتتدرود

فرستتتتتتاد زی رودبانتتتتتتان درود

بتتران رودبتتان گفتتت پیتتروز شتتاه

که کشتی برافکن هم اکنتون بته راه

متترا بتتا ستتپاهم بتتدان ستتو رستتان

از اینهتتا کستتی را بتتدین ستتو ممتتان

بتتدان تتتا گتتذر یتتابم از روی آب

بکشتتتی و زورق هتتم انتتدر شتتتاب

نیتتتتاورد کشتتتتتی نگهبتتتتان رود

نیامتتتد بگفتتتت فریتتتدون فتتترود
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گشاهنامه77 :2833 ،
شهریار تو چه دانستی که نامم گفتی؟ فرمود که بر من سیمرغ حکتیم گفتت کته برخیتز
بیرون رو که کاوه آهنگر با فرزندان از عقب تو سرگردان شدهاند و جمتع دیگتر نیتز در
پای کوه دلشکسته و سرگردانند ....گآیدنلو108 :2832 ،
عالوه بر تقدم فعل ،در این داستان نیز کاربرد فعل پیشوندی و تقتدم متتمم و دیگتر
ارکان جمله به چشم میخورد:
پس ضحاک برآشفت فرمود تا دشتبان را به قتل رسانیدند .چندان که زیرک تفحتص
کرد ،از قدرت خدا پرده در چشم

کشیده نتوانست که فریدون را ببیند بتاز برگشتتند.

گهمان237 :
3ـ1ـ .2داستان سیاوش و سودابه:
چتتو آمتتد ب ته کتتاوس شتتاه آگهتتی

کتتته آمتتتد ستتتیاوش بتتتا فرهتتتی

بفرمتود تتتا بتا ستتپه گیتو و طتتوس

برفتنتتد بتتا نتتای رویتتین و کتتوس

همتتته نامتتتداران شتتتدند انجمتتتن

چو گترگین و ختراد لشتکر شتکن

پتتتذیره برفتنتتتد یکستتتر ز جتتتای

بت ته نتتتزد ستتتیاوش فرخنتتتده رای

چتتو دیدنتتد گتتردان گتتو پتتور شتتاه

ختتتروش آمتتتد و برگشتتتادند راه
گشاهنامه27 :2833 ،

سیاوخ

به درون رفت نگاه کرد ،شبستان را چون بهشتت دیتد ،هتر طترف متی و

رامشگر بسیار دید .سیاوخ

به ایوان رسید ،تختی دید گذاشته ،سودابه چون سیاوخ

را دید ،از تخت پایین آمد دعا و ثنا کرد ،بغل گشود او را تنگ بغل کشید ،چشم و روی
او را ببوسید ...گآیدنلو437 :2832 ،
کاربرد فعل پیشوندی و تقتدم متتمم و دیگتر ارکتان جملته در داستتان ستیاوش و
سودابه:

شماره 65بهار 8931

پس فریدون شاد شد و گفت پس شما چته دانستتی کته متن فریتدونم؟ گفتنتد ای
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دست زد و جامه را چاک کرد ،به ناخن روی خود را خراشید فریاد کرد که ختروش
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از حرم برخاست به گوش کاووس رسید ،شاه سراسیمه شد از تخت پایین آمد ختود را
به حرم رسانید .گهمان430 :
جدول  .4مقایسه میزان جمالت با فعل مقدم در شاهنامه فردوسی و طومار نقالی
تعداد جمالت با فعل مقدم در شاهناهه فردوسی
داستان رستم
و سهراب
653

داستان
ضحاک
683

داستان سناوش و
سودابه
696

تعداد جمالت با فعل مقدم در طومار نقالی
داستان رستم
و سهراب
99

داستان
ضحاک
63

داستان سناوش
و سودابه
5

2ـ .2کوتاهی جمالت
طول جمالت میتواند با میزان تکلف و تصنع قالتب کتالم و نیتز چگتونگی القتای
حس خاص به خواننده در ارتباط باشد .با توجه به اینکه زبان حماسی ،سادهتر و قالتب
عروضی آن ،کوتاهتر از اثر غنایی است و از سویی ،آوردن جمالت کوتاه حس التهاب و
حماسه را به خواننده القا میکند ،انتظار داریم که جمتالت کوتتاهتتر باشتد .گنیکختو و
جاللی پندری227 :2834 ،
1ـ2ـ .2داستان رستم و سهراب
ازیتتتتن نامتتتتداران گردنکشتتتتان

کسی هتم بترد ستوی رستتم نشتان

که سهراب کشتست و افکنده خوار

تو را خواست کردن همی خواستتار

چو بشنید رستم سرش خیره گشت

جهان پی

چشم اندرش تیره گشت

بپرسید زان پتس کته آمتد بته وش

بتتدو گفتتت بتتا نالتته و بتتا ختتروش

که اکنون چه داری ز رستتم نشتان

ز گردنکشتتان

کتته کتتم بتتاد نتتام

گشاهنامه237 :2833 ،
القصه رستم از سیستان به شکار رفت ،به مرز توران رسید در حوالی شهر ستمنگان.
چون رستم در اینجا رسید ،شکار بسیار دید .نرهگوری بته تیتر زد بعتد از آن از مرکتب
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که گوید برو دست رستم ببند

نبندد مرا دست چرخ بلند

رستم از بارگاه بیرون آمد ،سوار رخ شتد نعتره از جگتر برکشتید کته ای پادشتاه
بیمغز ،تو اگر مردی ،سهراب گرد را زنده بر دار کن و دیگر توس کیست که او دستت
پور زال ببندد .دیگر من چنین پادشاه را چرا بندگی کنم ،من بنده جهانآفرینم کته تمتام
روی زمین در جوالنگاه رخ من است.
2ـ2ـ .2داستان ضحاک:
که بر من زمانته کتی آیتد بته ستر

کرا باشد این تتاج و تختت و کمتر

گتتر ایتتن راز بتتا متتن ببایتتد گشتتاد

وگتتر ستتر بتته ختتواری ببایتتد نهتتاد

لب موبدان خشتک و رخستاره تتر

زبتتتان پتتتر ز گفتتتتار بتتتا یکتتتدگر
گشاهنامه77 :2833 ،
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پیاده شد ،زین پشت مرکب برداشت ،رخ را به چرا انتداخت و ختار جمتع کترد .از
پیکان تیر آت برافروخت نرهگور را کباب کرد بخورد .گآیدنلو457 :2832 ،
گفتوگوها و رجزهای میان رزم پهلوانان داستان نیز در مقایسه با دیگر گفتوگوهتا
از ایجاز بهره برده است .گفتوگوها و توصیفات در یک داستان بایتد مکمتل یکتدیگر
باشند ،به عبارت دیگر ،طرز بیان هر شخصیت باید مؤید همان چیزی باشد که شاعر یتا
نویسنده ،ساخته ،پرداخته و توصتیف کترده استت .ویژگتیهتایی همچتون وا ه ،وزن،
آهنگ ،درازی و کوتاهی جمالت با گویندگان آنها ارتباط مستقیم و نزدیک دارند.
کاووس چون از سر خشم پور زال را نگاه کرد ،گفت :ای گیو چرا دیر آمدی؟ دیگر
پور زال چنین شده است که او را بطلبم او را دیر به خدمت متن آیتد .زود بتاش حتاال
بگیر زال را بک بیرون بر او را زنده بر دار کن .گیو ستر در پتی انتداخت .کتاووس
دیگر تند شد ،از تندی از روی تخت برخاست توس را فرمود کته تتو برخیتز رستتم را
بیرون بک با گیو هر دو را زنده بر دار کن .توس برخاستته دستت رستتم گرفتت کته
بیرون برد تا فکری کند .سرداران ایران سرها به پی انداختند که در ایتن وقتت رستتم
برآشفت دست بر دست توس زد و دست خود را خالص کرد و بعتد از آن ،دستت بتر
سینه توس زد .توس به سر درآمد ،رستم دست به دامن زد ،برآشفت و گفت:
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اما فرارکت در آن بیشه با ساز نشسته بود انتظار فترخ کشتید و در آن وقتت ،چنتد
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کس در آنجا گذشتند و با هتم گفتگتو کردنتد داد از دستت ضتحاک بیتدادگر کته ایتن
جوانمرد را هالک کرد که نژاد جمشید بودی .چون این خبر به گتوش فرارکتت رستید،
بسیار گریه و فغان کرد .گآیدنلو237 :2832 ،ت235
3ـ2ـ .2داستان سیاوش و سودابه:
ستتیاوش چنتتین گفتتت بتتا شتتهریار

کتته دل را بتتدین کتتار رنجتته متتدار

ستودابه را زیتن گنتاه

پتتذیرد مگتتر پنتتد و آیتتد بتته راه

همی گفت با دل که بر دست شتاه

گر ایتدون کته ستودابه گتردد تبتاه

بتته فرجتتام کتتار او پشتتیمان شتتود

ز من بیند او غم چتو پیچتان شتود

بهانتته همتتی جستتت زان کتتار شتتاه

بتتدان تتتا ببخشتتد گذشتتته گنتتاه

ستتتیاوش را گفتتتت بخشتتتیدم

از آن پس که خون ریختن دیتدم

به من بخ

گشاهنامه87 :2833 ،
سودابه آواز مردمان شنید ،بر پشتبام آمد ،آن دو فرسخ آت
بیرون از آت

را دید بر خود بلرزیتد

نیاید که در این وقت ،دیدند کته ستیاوخ

مطلب

آن بود که سیاوخ

از آت

بیرون آمد چنان رفت که رخت سفید او تغییر رنگ نشده بتود .مردمتان خنتدان

شدند ،فریاد برداشتند که این است شاهزاده به ستالمت از آتت

بیترون آمتد .گآیتدنلو،

432 :2832
گفتوگوهای میان شخصیتها در این داستان نیز نشاندهنده ویژگیهای آنان است:
کردند که روز چهارم ،کاووس سودابه را در پی

خود خواند ،گفتت

سه روز عی

کار بسیار کردی و دل من از تو آزرده شده است که فرزند مرا آت

انداختی .اگتر گنتاه

داشته باشد ،از آت

بیرون نیامدی .سودابه گفت ای شهریار ،من دروغ نگفتم .اینهتا کته

به شاه گفتم ،همه سیاوخ

بر سر من آورده استت و ستحر زال از یتاد او داشتته از آن

 .2فرانک مادر فریدون که در طومارها به صورت فوراکت آمده است .گویراستار
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جهت او را آت

نسوخته .شاه فرمود که سودابه را ببرید در صحرا سرش را از تن جتدا

خبردار شدند و شیون برخاسته ،سیاوخ
بخشید اما سیاوخ

التمتاس از کتاووس کترد و شتاه ستودابه را

برای همین التماس کرد که مبادا از کشتن سودابه آخر پشیمان شود

و بعد از آن او را آزار دهد .گهمان
کوتاهی جمالت به کاربرد زبان شفاهی و زبان گفتوگو برمیگردد .این امتر کته در
شاهنامه و نقالی به طور محسوس به چشم میخورد ،در نهایت به ایجاز در کالم و زبان
حماسی انجامیده است.
جدول  .5مقایسه میزان جمالت کوتاه در شاهنامه فردوسی و طومار نقالی
تعداد جمالت کوتاه در شاهنامه فردوسی
داستان رستم
و سهراب
186

داستان
ضحاک
683

تعداد جمالت کوتاه در طومار نقالی

داستان سناوش و
سودابه
589

داستان رستم
و سهراب
618

داستان
ضحاک
818

داستان سناوش و
سودابه
962

3ـ .2آهنگ کالم
زبانشناسان در تعریف آهنگ گفتهاند :عبارت از تغییراتی است کته در زیتر و بمتی
صدا در گفتار پیوسته رخ میدهد گوحیدیان کامیتار37 :2873 ،تت 33و بته آن موستیقی
کالم نیز گفته میشود .آهنگ یکی از جلوههای آوایی است که در تعیین معنا نق

قابتل

توجهی دارد؛ چرا که تغییر آن ،چه بسا در تغییر معنای جملهها مؤثر باشد .ایتن ویژگتی
در بسیاری از زبانها وجود دارد و باع

تفاوت بین جملتههتای خبتری یتا استتفهامی

میشود .پژوهشگری دیگتر چنتین متیگویتد کته آهنتگ گفتتار اصتطالحی استت کته
آواشناسان آن را برای منحنی آهنگین جمله یا به عبارتی دیگر بترای ارتفتاع صتوت در
زنجیره گفتار به کار میبرند در حقیقت ،وضعیت و حال و هوای گوینتده و شتنونده در
آهنگ گفتار ،نق

مستقیم دارد .همچنین وجود مخاطب یا نبود آن ،موقعیت و جایگتاه
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کنید و از دار بیاویزید چنان که کس او را نبیند و چون شاه این حکتم کترد اهتل حترم
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مخاطبان ،شرایط روحی و اجتماعی ،اوضاع فرهنگی و سیاسی آنان و  ...به طور قطع در
شماره  65بهار 8931

آهنگ گفتار از حی

معناشناسی مؤثر هستند .گشکیب انصاری و داغله31 :2831 ،ت38

در زبان های آهنگین از جمله زبان فارسی که از زیرو بمی در ستاختمان آن استتفاده
میکنند ،سه نوع آهنگ یکنواخت ،افتان و خیزان وجود دارد:
 .2یکنواخت :هر گاه در امتداد زنجیره زیر و بمی ،آوا دستخوش تغییری نشود و بتا
تواتری ثابت تولید شود ،آن را یکنواخت گویند.
 . 1افتان :هرگاه در امتداد زنجیره گفتار تواتر آوا دستخوش کاستی گتردد ،آن را زیتر
و بمی افتان گویند.
 .8خیزان :چنانچه در امتداد زنجیره گفتار ،تواتر آوا رو به فزونتی نهتد ،آن را زیتر و
بمی خیزان گویند .گنیکخو و جاللی پندری210 :2834 ،
در زیر به بررسی آهنگ کالم در شاهنامه و طومار نقالی پرداخته شده است:
1ـ3ـ .2داستان رستم و سهراب
غمتتی گشتتت رستتتم چتتو او را بدیتتد

خروشتتی چتتو شتتیر یتتان برکشتتید

گیکنواخت
بتتدو گفتتت ستتهراب تتتوران ستتپاه

ازیتتتن رزم بودنتتتد بتتتر بتتتیگنتتاه

تتتو آهنتتگ کتتردی بدیشتتان نخستتت

کسی با تتو پیکتار و کینته نجستت

بدو گفتت رستتم کته شتد تیتره روز

چتته پیتتدا کنتتد تیتتی گیتتتیفتتروز

برین دشتت هتم دار و هتم منبرستت

که روشن جهان زیر تیتی اندرستت

گر ایدون کته شمشتیر بتا بتوی شتیر

چنتتین آشتتنا شتتد تتتو هرگتتز ممیتتر

بگتتتردیم شتتتبگیر بتتتا تیتتتی کتتتین

برو تتا چته خواهتد جهتان آفترین
گخیزان گشاهنمامه273 :2833 ،

اما سهراب زبان به دشنام گشاد و بسیار به کتاووس شتمرد .گیکنواختت گفتت ای
پادشاه بیمغز چرا نام خود کاووس گذاشتهای؟ در پایتخت تو یک گرد ندارد کته تتاب
جنگ مردان کند؟ گخیزان اما از ایران کسی قدرت نکرد که جواب

تواند داد .ستهراب
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باز خروشید ،نعره کشید ،نیزه را باز بند کرد هفتاد میخ دیگر از خیمه کاووس کند .ایتن
ایران رستم را خبردار کنید که پهلوان ترک آمده است.گخیزان گآیدنلو477 :2832 ،
2ـ3ـ .2داستان ضحاک:
خروشید و زد دست بر ستر ز شتاه

کتته شتتاها متتنم کتتاوه دادختتواه

یکت تی بت تیزیت تان متتترد آهنگتتترم

ز ش تاه آت ت

آیتتد هم تی بتتر ستترم

تتتو شتتاهی و گتتر ا دهتتا پیکتتری

ببایتتتتد بتتتتدین داستتتتتان داوری

که گر هفت کشور به شاهی تراست

چرا رنج و سختی همه بهتر ماستت

شتتماریت بتتا متتن ببایتتد گرفتتت

بدان تتا جهتان مانتد انتدر شتگفت

مگتتر کتتز شتتمار تتتو آیتتد پدیتتد

که نوبت ز گیتی به من چون رستید

کتته مارانتتت را مغتتز فرزنتتد متتن

همتتتی داد بایتتتد ز هتتتر انجمتتتن

گخیزان
ستتتپهبد بتتته گفتتتتار او بنگریتتتد
گیکنواخت

شگفت آمدش کان سخن هتا شتنید
گشاهنامه78-74 :2833 ،

در این مناجات بود در نصف شب کاوه را خواب در ربود و در ساعت جمشید شاه
را در خواب دید که پی

وی آمد گیکنواخت و گفت ای کتاوه چترا گریتان شتدهای؟

مژده باد تو را که به مقصود رسیدی .دل خوشدار چتون در وقتت صتبح برخیتزی اول
کس که بینی فرزندم فریدو ن فرخ است گخیزان و در آن حال کاوه از خواب بیدار شد.
پسران خود را بیدار کرد  ...گیکنواخت گآیدنلو108 :2832 ،
3ـ3ـ .2داستان سیاوش و سودابه:
چنتتین گفتتت بتتا نتتامور موبتتدان

کتته ای پتاک دل نیتک پتتی بختتردان

گر این خواب و گفتار من در جهتان

ز کتتتس بشتتتنوم آشتتتکار و نهت تان

یکتتی را نم تانم ستتر و تتتن بتته هتتم

اگتتر زیتن ستتخن بتتر لتتب آرنتتد دم
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مرتبه خیمه تمام فرود آورد گیکنواخت کاووس سراسیمه شد فریاد کرد کته ای دلیتران
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بتتدان ت تا نباش تد کس تی زو بتته بتتیم

ببخشیدشتتان بتتیکتتران زر و ستتیم
شماره  65بهار 8931

گخیزان
چو موبد ز شاه آن ستخنهتا شتنید

ازان پس بگفت آنچ در ختواب دیتد

گشاهنامه47 :2833 ،

گیکنواخت

روزی کاووس رستم را گفت ای پیلتن ،در عالم همتای تو نیست .دگر تو سیاوخ
را پتتروردهای و همتتواره او بایتتد کتته بتته جنتتگ بتتروی .گخیتتزان رستتتم قبتتول کتترد.
گیکنواخت گآیدنلو431 :2832 ،
بررسیهای صورت گرفته در شاهنامه و طومتار نقتالی ،نشتاندهنتده بهترهگیتری از
ارتفاع صوت با استفاده از تمهیداتی مانند تقدم فعل و دیگر ارکان جمله است .عالوه بر
این ،کاربرد مصوتهای بلند و کشیده در جمالت ،بویژه جمالت ندایی و سؤالی ،باع
ارتفاع صوت ،ایجاد آهنگ خیزان کالم و القای حس حماسی به مخاطبان شده است.
کاربرد آهنگ خیزان در کنار نوسان کالم یکنواخت یا برعکس ،زبان شخصیتهتا را
پر تن

و خواننده را بی

از پی

با حس صحنههای نبرد روبه رو میسازد.

جدول  .6مقایسه میزان جمالت با آهنگ خیزان در شاهنامه فردوسی و طومار
نقالی
تعداد جمالت با آهنگ خنزان در شاهنامه فردوسی
داستان رستم
و سهراب
861

داستان
ضحاک
52

داستان سناوش و
سودابه
889

تعداد جمالت با آهنگ خنزان در طومار نقالی
داستان رستم
و سهراب
888

داستان
ضحاک
886

داستان سناوش و
سودابه
56

4ـ .2لحن:
لحن تظاهر لفظی و بیانی احساس و عاطفه گوینده است گعمرانپتور. 213 :2834 ،
برای ایجاد یا دریافت لحن اثر ،میتوان از هجاهای بته کتار رفتته در آن کمتک گرفتت
گهمان . 284 :لحن هر اثر متناسب با اینکه در آن هجاهای کوتتاه یتا بلنتد بیشتتر بتارز
باشد ،حالتی متفاوت پیدا میکند .به طور معمول ،هر جتا کته شتاعر و نویستنده ،لحتن
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هیجانی و پرشتاب دارند از هجاهای کوتاه بیشتر استفاده میشود و آن هنگتام کته لحتن
کشیده در شاهنامه و نقالی ،نشاندهنده به فکر واداشتن مخاطب و خواننده است.
1ـ4ـ .2داستان رستم و سهراب:
تهمتن که گر دست بردی به سنگ

بکنتتتدی ز کت توه ستتتیه روز جنت تگ

کمربنتتد ستتهراب را چتتاره کتترد

کتته بتتر زیتتن بجنبانتتد انتتدر نبتترد

میتتتان جتتتوان را نبتتتود آگهتتتی

بمانتتد از هنتتر دستتت رستتتم تهتتی
گشاهنامه273 :2833 ،

چون بار دیگر کشتی درآمدند گویا که این مرتبته ستهراب را دستت بستت ختم در
پشت آن به هم رسید .رستم دست یافت قوت کرد ،سهراب را برداشت بر زمین زد ،بته
روی سینه او نشست ،دست کرد خنجیر کشتید ،پهلتوی ستهراب را شتکافت .گآیتدنلو،
472 :2832
2ـ4ـ .2داستان ضحاک:
بتتتدو دادمتتتت روزگتتتاری دراز

همتتی پروریتتدت ببتتر بتتر بتته نتتاز

ز پستتتان آن گتتاو طتتاووس رنتتگ

برافراختتتتی چتتتون دالور پلنتتتگ

ستترانجام زان گتتاو و آن مرغتتزار

یکایتتک خبتتر شتتد ستتوی شتتهریار

ز بیشتتته ببتتتردم تتتتو را ناگهتتتان

گریزنتده ز ایتوان و از ختان و متان

بیامتتتد بکشتتتت آن گرانمایتتته را

چنتتان بتتیزبتتان مهربتتان دایتته را
گشاهنامه71 :2833 ،ت72

ضحاک جالد را طلبید ،فرمود زود باش در زنتدان رو ،دو نفتر آدم بکت

و مغتز ستر

ایشان بیاور .پس جالد به زندان خانه رفت ،دو نفر آدم بکشت ،مغز سر ایشان بیرون کترد،
آورد به نزد ضحاک نمود و غالمان آن مغز به ماران دادند ...گآیدنلو273-273 :2832 ،
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آنان با وقار و کشیده است ،هجاهای بلند و کشیده به کار متیرود .استتفاده از هجاهتای
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3ـ4ـ .2داستان سیاوش و سودابه:
بتته گتتوش ستتپهبد رستتید آگهتتی

فتترود آمتتد از تختتت شاهنشتتهی

پتتر اندیشتته از تختتت زریتتن برفتتت

بتته ستتوی شبستتتان خرامیتتد تفتتت

بیامتتد چتتو ستتودابه را دیتتد روی

خراشیده و کاخ پتر گفتت و گتوی

ز هتتر کتتس بپرستتید و شتتد تنگ تدل

ندانستتتتت کتتتتردار آن ستتتتنگدل

ختروشیتتد ستودابته در پتی

اوی

همی ریخت آب و همی کنتد متوی
گشاهنامه17 :2833 ،

کاووس فرمود که ساربان هیزم کشیده و جمع نمایند و بیرون شهر آتت افروختت.
این خبر شهرت یافت که سیاوخ قسم خواهد خورد چرا که در این زمان قسم متردم
آت سوزان است .گآیدنلو432 :2832 ،ت430
جدول  .7مقایسه میزان هجای کشیده در شاهنامه فردوسی و طومار نقالی
تعداد هجای کشنده در شاهنامه فردوسی
داستان سناوش و
داستان
داستان رستم
سودابه
ضحاک
و سهراب
9932
8588
9265

تعداد هجای کشنده در طومار نقالی
داستان سناوش و
داستان
داستان رستم
سودابه
ضحاک
و سهراب
8889
6668
8321

 .3تخیل

در اشعار شاهنامه از عناصر بدیعی و صور خیال حماستی همچتون تشتبیه و اغتراق
استفاده شده است .نقالی نیز بی از هر چیز ،وامدار شاهنامه فردوستی استت و از ایتن
عناصر که میتواند عاملی برای تخیل در ذهن مخاطب باشد ،بهره گرفته است.
1ـ .3داستان رستم و سهراب:
بتته کتتردار افستتانه از هتتر کستتی

شتتتنیدم همتتتی داستتتتانت بستتتی

که از شیر و دیتو و نهنتگ و پلنتگ

نترستتی و هستتتی چنتتین تیزچنتتگ

شتتب تیتتره تنهتتا بتته تتتوران شتتوی

بگتتردی بتتران متترز و هتتم نغنتتوی

بتته تنهتتا یکتتی گتتور بریتتان کنتتی

هتتوا را بتته شمشتتیر گریتتان کنتتی
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برهنتته چتتو تیتتی تتتو بینتتد عقتتاب

نیتتارد بتته نخجیتتر کتتردن شتتتاب

نشتتتان کمنتتتد تتتتو دارد هژبتتتر

ز بتتیم ستتنان تتتو ختتون بتتارد ابتتر
گشاهنامه247 :2833 ،

شمشیر را از قبضه بشکست ،دست به گرز گران کردند و چندان بر فرق یکدیگر زدنتد کته
دسته گرزها خم شد ...رستم سهراب را گرفته یتک زور کترد اگتر بته کتوه البترز زدی از جتا
برکندی سهراب را نتوانست از جا برکند .دست رستم مانده شد ،باز ستهراب گترز را برداشتته،
چنان بر سر رستم زد که شانه رستم درد در خود پیچید .گآیدنلو473 :2832 ،ت473
عالوه بر این مورد ،استفاده از وا ههای متناسب با محتتوای اثتر ،فضتای مناستبی را
فراهم میآورد که میتواند موجب ایجاد تخیل شود .با توجه به این ویژگتی ،ستازگاری
و همخوانی میان وا هها ،لحن و دیگر عناصر زبان ،از عوامل مهم در فضاسازی حماسی
و ایجاد تخیل در اثر به شمار میرود:
بپوشتتتتید درع ستتتتواران جنتتتتگ

نبتتود انتتدر آن کتتار جتتای درنتتگ

نهتتتان کتتترد گیستتتو بتتته زیتتتر زره

بتتزد بتتر ستتر تتترگ رومتتی گتتره

فتترود آمتتد از د بتته کتتردار شتتیر

کمتتتر بتتتر میتتتان بادپتتتایی بزیتتتر

ستپاه انتتدر آمتتد چتتو گتترد

چو رعد خروشتان یکتی ویلته کترد

کتته گتتردان کتتدامانتتد و جنگتتاوران

دلیتتتتران و کتتتتارآزموده ستتتتران

چتتو ستتهراب شتتیر او ن او را بدیتتد

بخندیتتد و لتتب را بتته دنتتدان گزیتتد

بتته پتتی

گشاهنامه258 :2833 ،
در نمونه باال عالوه بر تشبیه و اغراق ،استفاده از وا ههای متناسب ،حس حماسی را
برای مخاطب ایجاد کرده است.
گردآفرید کمان را به دست گرفت سهراب را تیرباران کرد .سهراب را به تنتگ آورد،
سپر را برکشید .مرکب را پی راند .گردآفرید دید که سهراب رسید ،دختر کمتان را بته
بازو افکند .نیزه را به دست گرفت و سهراب رسید نیزه را بر نیزه او زد کته نیتزه دختتر
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هر آن کس که گرز تو بیند به جنگ

بتتتدرد دل شتتتیر و چنتتتگ پلنتتتگ
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شکست .سهراب مرکب بر سر او تاخت دست دراز کرد کتاله از ستر دختتر برداشتت،
گیسوی او نمودار شد ...گآیدنلو472 :2832 ،
2ـ .3داستان ضحاک:
چتتتو او زایتتتد از متتتادر پرهنتتتر

بتتته ستتتان درختتتتی شتتتود بتتتارور

به مردی رستد برکشتد ستر بته متاه

کمر جویتد و تتاج و تختت و کتاله

به باال شتود چتون یکتی سترو بترز

بتته گتتردن بتترآرد ز پتتوالد گتترز

زنتتتد بتتتر ستتترت گتتترزه گاوستتتار

بگیتتتتردت زار و ببنتتتتدت ختتتتوار
گشاهنامه73 :2833 ،ت77

راوی گوید که ضحاک در بیتالمقدس در خواب دید که مردی از زیر تخت بیترون
آمد ،عمود گاوسر در دست نعره کشید آن عمود را بر پشت او بزد که از تخت افتتاد و
بعد از آن به کارد گران و تیز پوست او را برکند و هتر دو دستت را بته قفتای سترش
بست و به آن پوست برداشت  ...گآیدنلو237 :2832 ،
در این داستان نیتز استتفاده از وا ههتای متناستب بتا محتتوای اثتر ،موجتب ایجتاد
فضاسازی میشود:
چو کتاوه بترون شتد ز درگتاه شتاه

بتتترو انجمتتتن گشتتتت بازارگتتتاه

همتتی برخروشتتید و فریتتاد خوانتتد

جهتتان را سراستتر ستتوی داد خوانتتد

از آن چتترم کتتاهنگران پشتتت پتتای

بپوشتتتتند هنگتتتتام زختتتتم درای

همتتان کتتاوه آن بتتر ستتر نیتتزه کتترد

همانگتته ز بتتازار برخاستتت گتترد

خروشان همی رفت نیتزه بته دستت

کتتته ای نامتتتداران یتتتزدان پرستتتت
گشاهنامه75 :2833 ،ت74

چون روز به وقت عصر رسید،س فرارکت دست برداشته مناجات کترد و گفتت ای
روزی رسان آدم و مور و مار ،رزق فریدون را نیز برسان .قضا را دامنته کتوه ستبزهزار و
اللهزار بود و مرد دشتبانی که گله گاو میچرانیتد .ناگتاه یتک گتاو زردگونته ،چراکنتان
چراکنان میرفت تا بدان شکاف رسید ...گآیدنلو237 :2832 ،
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3ـ .3داستان سیاوش و سودابه:
تتتویی

کتتته پروردگتتتار ستتتیاوش تتتتویی

چو آهتن ببنتدد بته کتان در گهتر

گشاده شتود چتون تتو بستتی کمتر

ستتیاوش بیامتتد کمتتر بتتر میتتان

سخن گفت بتا متن چتو شتیر یتان
گهمان40 ،ت83

گفت ای برادر بدان که در خواب دیدم که یک بیابان خشک خالی است و ستراپرده
مرا باد برخاست فرش مرا سرنگون کرد .لشکر عظیم همه نیزهدار از طرف ایران آمد بتر
قلب ترکان زدند .چندان از سپاه توران کشته شد که جوی ختون بیابتان بته هتم رستید.
گآیدنلو434 :2832 ،ت438
کاربرد وا ههای متناسب با محتوای اثر ،بیانگر فضاسازی در داستان است:
نشد تنگتدل جنتگ آتت

ستیاوش ستپه را بته تنتدی بتاختتت
ز هتتر ستتو زبانتته همتتی برکشتتید

کسی ختود و است

یکی دشت بتا دیتدگان پتر ز ختون

کتته تتتا او کتتی آیتتد ز آت ت

بستاخت

ستیاوش ندیتد
بتترون

گشاهنامه87 :2833 ،ت85
کاووس این را بشنید آفرین به رستم گفت ،فرمتود کرنتای نواختنتد .تتوس و تمتام
لشکر بر در بارگاه شاه آمدند .شاه گنج و خزینه را به لشکر داد که ساز راه کنند و تیی و
کمان و نیزه و گرز و خفتان و اسلحه جنگ داد ،کلید خزانه به دست سیاوش داد ،چنتد
نفر سرداران همراه سیاوخ کرد .گآیدنلو431 :2832 ،
جدول  .8مقایسه میزان جمالت دارای عناصر تخیل در شاهنامه فردوسی و طومار
نقالی
تعداد جمالت دارای عناصر تخنل در شاهنامه
فردوسی
داستان سناوش و
داستان
داستان رستم و
سودابه
ضحاک
سهراب
826
889
665

تعداد جمالت دارای عناصر تخنل در طومار نقالی
داستان رستم و
سهراب
59

داستان
ضحاک
66

داستان سناوش و
سودابه
66
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بدو گفت همزور تتو پیتل نیستت
ز گیتتتی هنرمنتتد و ختتام

چو گرد پی رخت

تتو نیتل نیستت
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با مطالعه عنصر تخیل در شاهنامه و طومار نقالی این نتیجه به دست آمد کته روایتت
شاهنامه و نقالی که وامگرفته از شاهنامه استت ،جمالتتی مخیتل بتا بستامد بتاال دارد و
میتوان گفت تنها در مقدمه داستانها ،عنصر تخیل کمتر مشاهده میشود.
عالوه بر موارد یاد شده ،در طومار نقالی ،گاه نقاالن برای درک بهتر مخاطبان خود و
ایجاد فضای مناس ب با قصه ،در روایتت شتاهنامه دستت بترده و روایتت جدیتدی بته
داستانها الحاق کردهاند که در زیر به نمونههایی از آنها اشاره شده است:
رستم در ایوان سر تابوت برداشت ،سهراب را به زال و متردم زابتل نمتود و ایشتان
نگاه کرده ،سام سوار را دیدند .همه خروج برآوردند .باز سر تابوت قتایم کترد .بعتد از
آن ،رستم فرمود دخمه ساختند .سهراب را در آن دخمه گذاشت و خود به ماتم نشست
تا مدت دو ماه بر این گذشت .کاووس سرداران را فرمتود برودیتد بته زابتل ،رستتم را
دلداری داده به پی من بیاورید تا او را نوازش کنم .سرداران سوار شده به زابل آمدنتد،
رستم را خدمت کردند و دلداری دادند .بعتد از یتک متاه اراده آن کردنتد کته رستتم را
برداشته به مجلس کاووس برند .رستم خبردار شد سوار شد از زابل بیرون آمد تنهتا بته
طرف مازندران به در رفت .گالحاق شده گآیدنلو478 :2832 ،
گفت ای شهریار حاال به دنیا نیامده است ،مگر آن شخص در ملک کابل و مازندران
به ظهور خواهد آمد .پس ضحاک از ترس خود از بیتالمقدس برخاستته رو بته آمتل و
مازندران آورده در آمل نشست و بفرمود که هر زن حامله بود ،میکشتند .روزی زیترک
گفت :ای شهریار بگذارید که آن زنان بزایند اگتر نتر باشتد ،بکشتند و اگتر متاده ،چترا
کشند؟ پس چنین کردند .گالحاق شده گآیدنلو233 :2832 ،
جمعبندی

نشان میدهد که روایت شفاهی برای نویسندگی رادیو بایتد

نتایج حاصل از پژوه
بر این محورها تکیه کند:
به کارگیری واجهای انفجاری ت انسدادی با بهرهمندی از هجای کشیده ،زمینه ایجتاد
زبان حماسی را در سطح آوایی فراهم میکند .همچنین کاربرد هجتای کشتیده موجتب
کنتتد شتتدن ضتترباهنگ و درنتتگ در جمتتالت متتیشتتود .ایتتن امتتر بتته ایجتتاد تخیتتل و
تصویرسازی بیشتر در ذهن مخاطب رادیو میانجامد.
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نمودار زیر ،میزان کاربرد این مقوالت را در شاهنامه و طومار نقالی نشان میدهد:
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افزون بر این ،تقدم فعل و دیگر ارکان دستوری ،کوتاهی جمالت و همنشتینستازی
وا هها؛ از ویژگیهای ارکان دستوری در ساختمان نحوی زبان است کته ظرفیتت زبتان
حماسی را افزای میدهد .ماهیت ستاختمان زبتانی روایتت شتفاهی نقتاالن در قالتب
جمالت و گفتوگوهای کوتاه ،همراه با حذف افعال و دیگر ارکان جمله ،بته ایجتاز در
کالم و در نهایت ،ایجاد ساختمان حماسی کمک میکند .همچنین کاربرد مصتوتهتای
بلند و کشیده در جمالت سوالی و ندایی ،باع افتزای ارتفتاع صتوت و خلتق زبتان
حماسی میشود .از سوی دیگتر ،بهترهمنتدی از آهنتگ خیتزان در کنتار نوستان کتالم
یکنواخت یا برعکس ،زبان شخصیتها را پرتن و خواننده را بتی از پتی بتا حتس
صحنههای نبرد روبه رو میکند و نق زبان حماسی را دو چندان میسازد .نقاالن نیز با
توجه به نوع مخاطبان و با در نظر گرفتن فهم و درک آنان ،قسمتهایی از داستان را بته
طومارها اضافه یا کم میکنند .این عامل نشان میدهد که برای روایت در رادیو نیز بهتتر
است به این نکته توجه شود .کاربرد این ویژگیها در نویسندگی رادیو ،موجب ایجاز و
فهم در کالم و تخیل در ذهن مخاطب میشود.

60فصلنامه فرهنگ مردم ايران
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