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 چکیده
داستان  یبه فضاسازكه  ستها ها و جمله واژهلحن یکی از عناصر داستان و نوع بیان 

 کی ینوع ادبو تعیین سبب شناخت  یگذاشته، حتّ ریکند و در ذهن مخاطب تأثیكمک م

ن عنصر داستانی با زبان اثر نیز در ارتباط است. همین امر نگارندگان این ای .شودیاثر م

و تبیین لحن داستانهای غنایی شاهنامه بپردازند و به  بررسیپژوهش را بر آن داشته تا به 

عوامل ین این پرسشها پاسخ دهند كه انواع لحن داستانهای غنایی شاهنامه چیست و مهمتر

و با  یلیتحل -یفیتوص ۀویبه شاین داستانها كدامند؟ این جستار زبانی مؤثّر در تعیین لحن 

لحن در عنصر  لیپس از بررسی و تحلاست و  انجام شده یااستفاده از مطالعات كتابخانه

شاهنامه  ییغنا یلحن داستانهااین نتایج بدست آمده است كه  شاهنامه ییداستان غنا

و  واژگان، ها ها و تکیههجای، واج یها ندیفراو عناصر زبانی مانند  است ییغنا-یحماس

  نها تأثیر بسزایی دارد.نیز بر لحن این داستا الیخ صورو  باتیترك

 

 غنایی، عناصر زبانی، داستانهای غنایی، شاهنامه. -لحن، لحن حماسی كلمات كلیدی:
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Abstract 

The tone of one of the elements of the story and the type of 

expression of words and sentences that help to create the atmosphere 

of the story and affect the mind of the audience, even cause the 

recognition and determination of the literary type of a work. This 

story element is also related to the language of the work. The authors 

of this study have decided to study and explain the tone of lyrical 

stories of Shahnameh and answer these questions, what are the types 

of tone of lyrical stories of Shahnameh and what are the most 

important linguistic factors influencing the tone of these stories? 

This research has been done in a descriptive-analytical way and 

using library studies. After examining and analyzing the tone 

element in the lyrical story of Shahnameh, it has been concluded 

that the tone of lyrical stories of Shahnameh is epic-lyrical and 

linguistic elements such as phonological processes, syllables. And 

reliance, vocabulary, combinations, and imagery also have a big 

impact on the tone of these stories. 

 
Keywords: tone, epic-lyrical tone, Linguistic elements, lyrical 

stories, Shahnameh. 
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 مقدّمه-1
آهنگ بیان نویسنده و طرز برخورد نویسنده به موضوع و شخصّیتهای داستان است  لحن،

آور، دار، گریهی گوناگونی به خود بگیرد؛ خندهمیتواند صورتهاو  (215: صداستانی ادبیّات)
و از طریق لحنهای مختلف میتوان زاوایای مختلف یک شخصیّت  ی و طنزآمیز باشدجلف، جدّ

 را شناخت.
ها، چه از ها و جملهمعنای لحن در ادبیّات داستانی؛ یعنی حالت، نوع، طرز بیان واژه

(. غیر 59شناسی: صروایت و نویسیداستان بر وی راوی )درآمدیجانب شخصیّت و چه از س
از اینها لحن یکی از ابزار مهمّ تبادل پیام در شعر شاعران است؛ زیرا شعر واحدی زبانی است 

منتقل می  از گوینده به شنونده یا مخاطبكه احساس و عاطفه و تجربیّات مربوط به آنها را 
ی نظر باختین دربارۀ لحن اصطالحات ادب یفیفرهنگ توص آبرمز در كتاب ریچاردز ای. كند.

از طرف  کند؛یم دایپ شیآهنگ صدا به دو جهت گرا ایلحن »را میاورد و از قول او میگوید: 
 ایم عضو سوّ کیشاهد است و از طرف موضوع سخن همانند  ایهمراه  کی ۀخواننده به مثاب

... و بزرگتر جلوه دهد ایاعتبار یب ند،کیم فیتلط ایزنده است كه آهنگ سخن او را سرزنش 
كه  ییزهایو نظرمان را نسبت به چ افتیسخن وجود دارند در اقیكه در س یفیظر یهانشانه

     (.266ی: صاصطالحات ادب یفی)فرهنگ توص دهدینشان م میکنیدرباره آنها صحبت م
در دل ها را آن یفردوس كهشاهنامه و عاشقانۀ  ییغنا نهایستادادر این جستار لحن 

. هر چند این داستانها صرفاً غنایی شود، بررسی میاست دهیبه نظم كش یحماس یداستان ها
اند و به ای از غنا و حماسهبه شمار میایند و آمیخته عاشقانۀ حماسینیستند، بلکه داستان 
ادبی یمیش از تركستان نوع ادبی غنایی و نیم دیگرش از فرغانۀ نوع ن»قول ابراهیم استاجی 

(. در این باره باید 3ی: صحماس عاشقانه ه یداستانها یهایژگیساختار و و)« حماسی است
معتقد است  1گفت كه آثار ادبی را نمیتوان در یک نوع ادبی محصور كرد. تزوتان تودورف

)ساختار « بماند یژانر خاص باق کیوفادارانه در گسترۀ  یادب یوجود ندارد كه اثر یضرورت»
 (. 289ص /1ج :نمت لیو تأو

 اندوههای فراوان و بسیار زیبایی از كاربرد لحن داریم. مثالً لحن پردر ادبیّات فارسی نمونه
 رودكی در سروده زیر: و حسرت

 بهههود دندان چه هر فروریخت و بسود مرا
هود مرجان و درّ و بود زده سهیم سهپید  ب

نده یکی ما مه،ز كنون ن  و بسهههود ان ه
 بههههههههههههریههههههههههههخههههههههههههت

   

 بود تهابههان چههراغ بهل ال ن،دنهدا نبود 
 بود باران قهطهره و بهود سهحری ستهارۀ

 بود كیهان نحس كه همانا بود نحس چه
 (22: صیشعر رودك وانی)د           

 و یا بیت سرشار از شور همراه با شادی و نشاط سعدی در بیت زیر:

                                                   
1 . Tzvetan todorov 
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 شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی 
           

شههب كه دوسههتان  نیناسههت چ متیغن 
 ینههههههههههههیههههههههههههبهههههههههههه

ی: سههههعههد اتیّغههزلهه)               

 (516ص

 پیشینۀ پژوهش-2
 پژوهش های انجام شده دربارۀ لحن به دو دسته تقسیم میشوند:

اند، الف( پژوهشهایی كه لحن را به عنوان یکی از عناصر داستان مورد بررسی قرار داده

انواع لحن  یبررس، در شعر اخوان لحن یبررس( با عنوان 1394ی )دهرام یمهدمانند مقالۀ 

 نیحس و یصادق میمر( به قلم 1392ی )عروض ینظام ۀچهارمقال یتهایّگفتگو در شخص

ی، فرهنگ الیسه و یاحمد رض( نگارش 1392) حافظ وانیدر د یمینژاد،  لحن تعلیصفر

 وسرن یمحمود میمر و انیرضوان هیقدس( نوشتۀ 1392ی )هقیب خیلحن در تار یبررس مقالۀ

 .ورییا محمّدو ضایی ر دنوشا( از 1393شاهنامه ) بر تکیه با مپیا لنتقادر ا لحن تأثیرو 

ساز و زبانی مورد بررسی قرار داده ب( مقاالتی كه لحن را به عنوان یکی از عوامل سبک

( نوشتۀ 1396) شاهنامه یریدر بخش اساط یعناصر لحن حماساست: همچون مقالۀ 

ی، دو مقالۀ نرگس اسکوئی با عنوان عوامل مؤثّر در ایجاد لواریكاردل ا هیّرق یی ووفا یاسعلعبّ

 رینقش و تأث(، 1393ی )در شعر خاقان یلحن حماس( و 1394لحن حماسی در شعر خاقانی )

ی عنصر دیدر قصا یلحن حماس ،یفرهاد طهماسب( نوشتۀ 1391) در سبک حافظ لحنعامل 

 ینگاه( با عنوان 1386یی )عطا ییحو مقالۀ ی انیصادق یدعلو محمّ یدشت میمر( از 1388)

   ی.به لحن در عروض فارس

نوآوری این پژوهش به دو دلیل است: اوّل اینکه در زمینۀ لحن داستانهای غنایی شاهنامه 

كاری انجام نشده است و دیگر این كه این جستار در ضمن پرداختن به انواع لحن داستانهای 

 انی لحن نیز پرداخته است.غنایی شاهنامه، به جنبۀ زب

 پژوهشهای پرسش-3
 لحن داستانهای غنایی شاهنامه چیست؟-

 عوامل زبانی مؤثّر بر لحن داستانهای غنایی شاهنامه كدامند؟-

 بررسی لحن داستانهای غنایی شاهنامه-4

لحن از عناصر كلیدی داستان است كه هم بر محتوا و هم بر ساختار دیگر عناصر اثر 

یان نوع لحن شخصیّتها در داستان چه منظوم و چه منثور كاری اشتباه و بیانگر میگذارد. ب

نویسندگان و گویندگان »؛ زیرا «مریم با لحنی اندوهبار گفت:...»ضعف صاحب اثر است. مثالً 

های مناسب، با تصویر كردن تهای داستان را باید با پدید آوردن زمینهزبردست لحن شخصیّ 

از همه مهمتر، با گزینش كلمات و درک نقشمندی آواهای ذهنی  ت وحاالت عینی شخصیّ
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كاری  (.146اند، ایجاد میکنند )ارواح شهرزاد: صاین كلمات كه هنرمندانه و بجا جاندار شده

كه فردوسی به بهترین نحو از عهدۀ آن برآمده است. در این مجال به انواع لحن در داستانهای 

 غنایی شاهنامه میپردازیم:

ین و طبیعیترین حمیدیان معتقد است فردوسی لحن مطلوب خود را به سریعتر دیسع

ی شاهنامه حماسی است و نهامیکند. لحن سراسر داستا وجه ممکن به خواننده منتقل

(. لحن 460سرنوشت: صهای بی)نوشته ماجراهای غنایی، وحدت آن را از بین نبرده است

كه همان لحن اصلی حاكم بر داستان است و فردوسی در شاهنامه دو گونه است. لحن كلّی 

دیگر لحن جزئی كه با توجّه به درونمایه و فضای حوادث داستانها متفاوت است؛ به همین 

 دلیل در جای جای شاهنامه، تغییر لحن مشاهده میشود.
 متنوّعی و متفاوت هایلحن شرایط فراخور داستانهای عاشقانه و غنایی به در فردوسی

در این مجال به این لحنها اشاره میشود، ضمن اینکه عناصر زبانی مؤثر  ت كهاس برده بکار

 در لحن نیز بررسی میشود: 

 یعصبانلحن -4-1
احساس  کی. میکندخود تجربه  یآن را در زندگ هر انسانیاست كه  یاحساس تیّعصبان

 گاهو  رانگریو جینتا د،شواگر كنترل ن یول ،است انسان یسالمت دهندۀنشانكه  یعیطب

این لحن در داستانهای غنایی شاهنامه فراوان به چشم  د.آورخواهد ی را به بار جبران رقابلیغ

میخورد. وقتی طایر میفهمد كه دخترش به او خیانت كرده با لحنی خشمگین به شاپور 

 میگوید:

 چنین گفههت كههای شههههاه آزاد مرد

 چنین هم تو از مهر او چشهههم دار!

 

با من چه  ند  كه فرز  ه كردنگهه كن 

گان زآن سهههپس خشهههم دار!  گان  ز بی

 (299ص /6)شاهنامۀ فردوسی: ج      

زمانی كه گیو به داوطلب شدن بیژن برای جنگ با گرازان خرده میگیرد، بیژن با عصبانیّت 

 پاسخ میدهد:

یروزگر      پ گفههت كههای شههههاه   چنین 

یر       من انههدر پههذ تهههای  ف گ ین   تو ا

 

مانی مبر  به سهههسهههتی گ  تو بر من 

یر جو پ كردار و هشههههیههار  نم بههه   ا

 (309ص /3)همان: ج                    

كه نغمهء حروف گفته  یصنعت در این ابیات شاعر با تکرار مصوت بلند )آ( و صامت )ر(

 . افزوده است شعر یقیبر موس میشود، ایجاد كرده و 

 انهبکاریفرلحن -4-2

ی آنها ظاهری است. اهل رام ظاهراحت نیستند. صادقافراد فریبکار در برقراری ارتباط 

یند. لحن فریبکارانه در شاهنامه دیده میشود. زمانی كه زال با آوردن دالیل و ظاهرساز ایر
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 منطقی دعوت مهراب را رد میکند لحن او فریبکارانه است:

 چو بشهههنیههد مهراب كرد آفرین

 

دینبهه دل زال را خوانهد نهاپهاک   
(26ص /5)همان: ج  

ا می فریبد. بهترین نمونۀ این لحن را در داستان سودابه و سیاوش و بدین ترتیب او ر

میتوان دید. وقتی دروغ سودابه در تبانی با زن جادو و كشته شدن فرزندان آشکار میشود، با 

 گریه و زاری كیکاووس را میفریبد تا آنجا كه سپهبد سخنان سودابه را میپذیرد:

ین پههاسهههخ آورد سهههوداوه بههاز ن  چ

 ن سهههخن در نهفتفزونسهههتشهههان زی

 ز بههیههم سههههپهههههبههد گههو پههیههلههتههن

نیسههههت  فرزنههد  خرد  غم  گر  ترا  ... 

 سهههخن گر گرفتی چنین سهههرسهههری

 ز دیههده فههزون زان بههبههاریههد آب

فتههار او شههههد دژم گ هبههد ز  پ  سههه

 

یک ایشهههان جز اینسهههت راز  كه نزد  

 ز بهههر سههههیههاوش نهیههارنههد گهفههت

 بهلههرزد ههمههه شههههیههر بهر انهجههمههن

مرا هم فزون از تو پیونههد نیسههههت  

نههدم ایهن داوریبههدان گهیهتهی افهکه  

 كههه بههردارد از رود نههیههل آفههتههاب

 ههمهی زار بهگهریسههههت بهها او بهههم

(232-231ص /2)همان: ج  

ها با صور خیالی چون استعاره و اغراق مواجهیم. استفاده از صور خیال یکی در این نمونه

از شگردهای شاعران در بروز احساسات است و با تغییر این صور و متعاقب آن دگرگونی 

لحن نیز تغییر میکند. به نظر عمرانپور با توجّه به واكنش شاعر و حاالتی كه در احساسات، 

برخورد با موضوعات گوناگون به شاعر دست میدهد، عناصر سازندۀ تصاویر نیز تغییر میکند. 

زمانی كه موضوعی شاعر را به خشم میاورد، عناصر سازندۀ تصاویر شعری نیز حاكی از نفرت 

شعری بیشترین تأثیر را در خواننده بگذارد )عوامل ایجاد، تغییر و  ۀتجربالقای میشود تا در 

تشبیه، استعاره و اغراق مهمترین صور خیال مؤثّر در  (.136: ع و نقش لحن در شعرتنوّ

 لحنند.

های داستانهای غنایی شاهنامه را به دو دسته میتوان تقسیم نمود: استعارات استعاره

 غنایی و استعارات حماسی.

الف( استعارات غنایی چون ماه، بهشت، ماه نو  و گل استعاره از سودابه، یاقوت استعاره 

از لب، نرگس استعاره از چشم، گل ارغوان استعاره از رخ و چهره، پریچهره استعاره از كتایون 

 و ... .

 پلنگو عقاب ب( استعارات حماسی مانند هزبرا، ردا، شیراوژنا استعاره از خسرو پرویز، 

 ، حماسی است.اسب ستعاره ازا

ای حماسی در بیت سوم شاهد مثال اخیر شیر استعاره از دلیران و پهلوانان و استعاره

 است. 
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ناپذیر حماسه بویژه شاهنامه مبالغه و اغراق از صور خیال مؤثّر در لحن و جزء جدایی

یشود. به اغراق است كه نه تنها در قسمتهای حماسی كه در داستانهای غنایی آن نیز دیده م

 در گریستن سودابه در نمونۀ فوق توجّه نمایید. بسیاری اشک او به رود نیل مانند شده است.

 ی و شگفتیبتعجّلحن -4-3
 دادیرو کی ایو  ندیخوشاخیلی  آدمی در برابر یک اتّفاق احساسات ناشی ازب تعجّلحن 

ور از انتظار تعجّب می كند و . به عبارت دیگر انسان در مقابل یک اتّفاق داست ند،یناخوشا

لحنی كه به كار میگیرد تعجّبی است. لحن تعجّبی و شگفتی در داستانهای غنایی شاهنامه 

فراوان دیده میشود، مثالً وقتی كه بهرام در كنار آبگیر پیرمرد و سه دختر زیبایش را میبیند، 

 لحن تعجبّی میشود:

 ز دیدارشههان چشههم او خیره گشههت

 

 دلش تیره گشههههتز بههازار طغری  

 (478ص /6)همان: ج                     

 و یا تعجّب گشتاسب از تصمیم كتایون در لحن همراه با پرسش او دیده میشود كه:

مدار نا ندین سهههر و افسهههر   ز چ

 

 چرا كرد رایههت مرا خواسهههتههار؟ 

(22ص /5)همان: ج  

كشته شده را به شگفتی در این بیت فردوسی هم دیده میشود . هنگامیکه اهرن اژدهای 

 درگاه قیصر میبرد:

 هر آنکس كه آن زخم شهههمشهههیر دید

 سههههت؟ همی گفهت كین خنجر اهرن

 

ید  گاو و گردون شهههن یدن   خروشههه

 سههههت؟وُ گر زخم شهههیراوژن آهرمن

 (46ص /5)همان: ج                       

ی غنایی انسانها در مقابل این احساس واكنشهای مختلفی نشان میدهند. مثالً در داستانها

چشمانشان خیره میشود و در اغلب مواقع شگفتی خود را  شاهنامه شخصیّتها هنگام تعجّب 

 با لحن پرسشی نشان میدهند.

نکتۀ جالب در نمونۀ اخیر صنعت تشبیه است. فردوسی خنجر اهرن را به زخم شیراوژن 

تشبه در ند. هایی حماسی هستبه واژهتشبیه نموده است كه هم مشبّه و هم مشبّه آهرمن

بندی داستانهای غنایی شاهنامه فراوان به چشم میخورد. در این داستانها غیر از تقسیم

بندی دیگری نیز میتوان در نظر گرفت: تشبیهات غنایی و مشخص انواع تشبیه، تقسیم

 تشبیهات حماسی. نوع اوّل، لحن را غنایی و نوع دوم، لحن را حماسی میسازد.

ی و عینی مانند سر و افسر نامدار، زخم شمشیر، خروشیدن، كلمات و تركیبات  حسّ

های از چه مقوله» ها و تركیباتخنجر، زخم شیراوژن لحن را حماسی مینماید.  اینکه واژه

كالمی باشد، اسم یا فعل یا دیگر كلمات، حسّی و عینی باشد یا معقول و غیر حسّی، از چه 

« در تشکیل روح و فکر حماسی تأثیرگذارند. تردیدسنخ و یا گروهی باشد همه و همه بی
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 (. 302: صشاهنامه یریدر بخش اساط یعناصر لحن حماس)

زیبایی رودابه  های تعجّب و شگفتی در لحن فردوسی توجّه كنید. زمانی كهبه دیگر نمونه

 و سیندخت مهراب را به شگفتی وامیدارد:

یوان اوی    بود انههدر ا خورشهههیههد   دو 

 بهههههار     بههیههاراسههههتههه هههمههچههو بههاغ

بمههانههد    تی بههه رودابههه انههدر  ف گ  شههه

گرد مههاه    برش   یکی سهههرو دیههد، از 

 بههه دیههبهها و گههوهههر بههیههاراسههههتههه    

 

 رویچو سهههینههدخههت و رودابههۀ مههاه 

نگههار بوی و رنههگ و  پر   سهههراپههای 

خوانههد ب بر،  بر او  یزدان  می نههام   ه

 نههههاده بههه مههه بهر، ز عهنهبهر كهاله

ته  به سهههان بهشهههتی پر از خواسههه

 (186ص /1)همان: ج                    

 و شگفتی لحن در نبرد بیژن با گرازان:

  مههنههایههبههرآمههد چههو اهههر یگههراز

  سهههوهان پوالد بر سهههنگ سهههخت چو

  آتههش كههارزار خههتههنههدیههبههرانههگهه

  سههههرش انیههبههر مهه یخههنههجههر بههزد

ل چو   ریرو بههه شههههدنههد آن ددان د

 

 ژنهههایهههبهههر بههه دیهههرا بهههدرّ رهز 

 سهههود دانههدانش را بر درخههت یهم

 رغههزاردود از آن مهه یهههمهه بههرآمههد

ن بههه پ میدو   کرشیپ لتنیشههههد 

 ریخسهههته دل از جنگ سههه غیاز ت تن

 (312ص /3)همان: ج 

 صور خیال در دو شاهدمثال فوق قابل مالحظه است.

در نمونۀ نخست، تشبیه سیندخت و رودابه به خورشید، تشبیه روی آنان به ماه، تشبیه 

ایی هستند. استعاره سرو برای زیبایی و رنگارنگی آنان به باغ بهار و بهشت همه از نوع غن

 سیندخت و اغراق در توصیفات این دو زیباروی بسیار زیباست.

گل بجای رخ، كمند بجای ، بلند قدسرو بجای  مانندفارسی، استعاراتی  ادبیّات منظوم در 

فراوان  زیبارویانماه بجای و گیسو، یاقوت بجای لب، كمان بجای ابرو، نرگس بجای چشم 

اند و را از دست داده -كه از ویژگیهای استعاره است–؛ به همین دلیل تازگی بکار رفته است

به عنوان واژگان اشعار غنایی بکار میروند. تعداد این استعارات ساده در داستانهای غنایی 

شاهنامه فراوان است. امّا در شاهد مثال دوم تشبیهات رنگ و بوی حماسی به خود میگیرند. 

گراز به اهریمن، دندان گراز به سوهان، پیکر گراز به پیل كامالً مشهود تشبیهات در مبالغه 

 است. 

فردوسی در تشبیهات تركیبات و واژگان فاخری را بکار برده است كه سبب فاخر شدن 

و استحکام شعر شده و بر بار حماسی آن افزوده است. همچون این ابیات از داستان زال و 

 رودابه:

ماه  یسهههر ز شهههاه تو برتر، به پا کی به  ی     در سهههرااسهههت مهراب را  یكه 
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      سهههاج اسهههت و هم رنگ عاج ِ یباال به

     نههرگههس دُژم و دو ابههرو بههه خَههم؛ دو

 

تاج یزدیا یکی  بر سهههر از مشهههک، 

 قلم نیمیدو ابرو چو سههه سهههتون

 (192ص /1)همان: ج                     

. بیشتر قلم نیمیسبه دو ابرو  ستون، دو ابرو به خَمتشبیه باال به ساج و رنگ به عاج، 

تشبیهات در داستانهای غنایی از نوع تشبیهات مرسل و مفصّل است؛ زیرا این تشبیهات 

بیشتر در راستای اغراق آمیز بودن است كه آهنگین بودن، كوبندگی و صالبت را جایگزین »

تا مخاطب در عالم خیالپردازیهای شاعرانه كه بیشتر در قطعات غنایی بکار میرود، میکند 

 ییقطعات غنا یشناسسبک)« ور نشده و آن روح حماسی همچنان پایدار بماندخیال غوطه

صورخیال »(. بررسی صورخیال در داستانهای غنایی شاهنامه نشان میدهد كه 9: صشاهنامه

به شمار  نه تنها وسیلۀ بیان احساس واقعگرایی كه مهمترین عامل تغییردهندۀ لحن شعر

میتوانند  ا با شتابی بسیار بیش از عوامل دیگره صور خیال تنها عامل نیست، امّالبتّ میرود.

 (.166: ص)حکایت شعر «لحن شعر را تغییر دهد

 زلحن تفاخرآمی-4-4
ی )ذیل فخر كردن و نازش كردن در بزرگ یكس اللّغات مفاخره یعنی بادر فرهنگ غیاث

ر شاهنامه در بخش حماسی و هنگام جنگ و واژه( و بیان افتخارات را گویند. این لحن د

مبارزه دیده میشود. در داستان های غنایی نیز با این لحن مواجهیم: مثالً در داستان سیاوش، 

 مادر سیاوش دربارۀ نژاد خود با تفاخر سخن می گوید كه:

   میههكههه از مههام خههاتههونهه گههفههتههابهه

 نیههایم سهههپهههدار گرسهههیوز اسههههت

 

 میههدونههیههز پشهههههت پههدر آفههر 

مرز  مركز اسههههتبههدان   خرگههاه او 

 /2)هههههمههههان: ج                      

 (205ص

 تفاخر زال به خودش در بیت زیر نمونه ای دیگر از این لحن است.

 چنههان گشههههت زال از بس آموختن 

 بههه رای و بههه دانش بجههایی رسهههیههد

 

 كه گفتی سهههتاره اسهههت از افروختن 

شتن در جهان كس ندید  كه چون خوی

 (181ص /1مان: ج)ه                     

تشبیه زال به ستاره در نمونۀ اخیر را میتوان از نوع غنایی دانست. همچنین نغمۀ حروف 

)د( در مصراع آخر بر موسیقی این  در تکرار مصوت بلند )آ( در دو شاهد مثال و تکرار صامت

  بیات افزوده است.ا

 خصمانهلحن  -4-5

میشود. به لحنی  خصومتبه  نجرست كه مقویحس و ادراک  ینوع یدشمن ایعداوت 

كه از روی دشمنی بیان شود خصمانه میگویند. لحن شاپور هنگامی كه فرمان مرگ طایر را 
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 صادر میکند، خصمانه است:

 بههه دژخههیههم فههرمههود تهها گههردنههش

ید نگ در خون كشههه طایر از ن  سهههر 
 

نش  ت تش انههدر بسههههوزد   زنههد، بههآ

 دو كفت وی از پشهههت بیرون كشهههید

 /6)هههههمههههان: ج                      

 (299ص

 نمونۀ دیگر این لحن را در بیت زیر میتوان دید:

ید پسهههت   سهههرانْ به خنجر ببرّ  شهههان 

 

 به فتراک شههبرنگ سههركش ببسههت 

 /3)هههههمههههان: ج                      

 (312ص

واختش بجای بنَواختش در بیت ساكن كردن حرف را تسکین گویند. مانند ساكن كردن بنْ

 زیر:

 واخههتههش  ال و بههنْپههذیههره شههههدش ز

 

 بههه آیین یکی پههایگههه سههههاختش 

 (183ص /1)همان: ج                     

ها و عباراتی مانند دژخیم، گردن زدن، در آتش سوزاندن ، ننگ در خون كشیدن از واژه

دهندۀ لحن حماسی و دو كفت از پشت بیرون كشیدن، با خنجر بریدن، به فتراک بستن، نشان

ها تصاویر و مفاهیم را عینی میکند و احساس یسنده یا شاعر با كمک واژهابیات فوق است. نو

غروب، غم، باد سرد، »های و هیجانات را به تصویر میکشد. به عنوان نمونه با استفاده از واژه

صبح، بادصبا، »هایی مانند لحن اندوهگین و غم انگیز را منتقل نمود و با واژه« زردی و پاییز

های تیز دندان، خنجر، حسّ شادی را به مخاطب القاء كرد. وجود واژه« رگل، سرسبز و بها

تیغ، زهر، خون، شمشیر، شیر، اژدها، دلیر سبب میشود لحن به سوی خشونت و  جنگ 

 گرایش یابد. 

در داستانهای غنایی شاهنامه غیر از واژه با تركیبات فراوانی سروكار داریم. تركیباتی 

روی، ماهِ خورشیدچهر، بتِ مهربان، بتانِ طراز، زرّین، دخترِ ماهچون گلِ ارغوان، مشکویِ 

فام، لعبتِ قندهار، سفتِ سیمین، مشکِ ناز، سروِ سیمین، لبِ لعل، رخانِ معصفر، لبِ لعل

رخ، سروِ سهی، نرگسِ آبدار و ... كه بیانگر لحن غنایی است. امّا كار هنرمندانۀ رویِ گلپری

كه بسامد آنها از -ستانهای غنایی، تركیبات حماسی فراوانی فردوسی این است كه در دا

بکار میبرد. مانند گُردِ شیراوژن، خنجرِ آبداده، چنگالِ شیِر  –تركیبات غنایی بیشتر است 

ژیان، تیغِ دستانِ سام، نهنگِ دژم، رستِم تیزچنگ، بندِ گران، سوارانِ گردنکش، گرداِن 

گرزِ گران، گرزۀ گاوسر، خفتانِ جنگ، چنگالِ گرگ و  گردنکش، شیرانِ دلیر، پهلواِن كیان،

شیر، بارۀ آهنین، درفشِ اژدهافش، گوِ شیردل، دلِ شیرِ نر، زورِ پیل، نهنگِ بال، گوهرِ اژدها، 

پیلِ مست، پلنگانِ جنگی، تیغِ هندی، پیکانِ پوالد، تیرِ خدنگ، كمانِ كیانی، اژدهایِ دژم، 
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 حماسی بودن سوق میدهد. گرزِ كین و ... كه لحن را به سوی

فرایندهای واجی از عوامل زبانی مؤثّر در تعیین لحن به شمار میایند. این فرایندها عبارتند 

كه این موارد بیشتر جهت  ابدال و الف اطالق د،یو تشد فیتخف ن،یاماله، ادغام، تسکاز 

از میان این  است.حماسی كردن لحن به كار میرود و در داستانهای غنایی نیز دیده شده 

شان تسکین دیده میشود. غیر از اینها در همین فرایندها در شاهد مثال دوم در واژۀ سرانْ

 بیت فردوسی با تکرار حرف )ب( بر نغمۀ حروف و موسیقی بیت افزوده است.

 

 شادمانهلحن -4-6

انسان است كه خنده و آرامش را در  یتمندیرضا بیانگر است كه یحس درون کی یشاد

رد و لحنی كه در این شرایط بکار میرود لحن شادمانه است. این لحن در داستانهای پی دا

 غنایی شاهنامه فراوان دیده میشود. وقتی زال به كابلستان میرسد، شادمان میشود:

 ز زاول بههه كههاول رسهههیههد آن زمههان

 

 گرازان و خنههدان و دل شههههادمههان 

 (182ص /1)همان: ج                   

 غام مالکه را میرساند، شاپور با لحنی شاد به او میگوید:وقتی دایه پی

 بگویش كه گفت او: به خورشهههید و ماه

می ه خواهههد  ب من  كز  یز  چ هر   كههه 

 

 بههه زنّههار زردشههههت و فههرّخ كههاله 

می... ه هی  بکهها هی   گر از پههادشهههها

 (296ص /6)همان: ج                       

 شادمانه به او میگوید:وقتی پرندۀ شکاری بهرام گور پیدا میشود، برزین 

 پههی مههیههزبههان بههر تههو فههرخههنههده بههاد

جام خواه!  بدین شههههادی اكنون یکی 

 

بنههده بههاد  تو را   همههه تههاجههداران 

 چههو آرام دل یههافههتههی كههام خههواه

 (480ص /6)همان: ج                   

هایی گرازان، خندان، شادمان، فرخنده، شادی و كام، در این ابیات فردوسی با كمک واژه

 را به تصویر كشیده است  شادمانهلحن 

همچنین در شاهد مثال اول با فرآیند واجی ابدال مواجهیم. می بینیم كه فردوسی بجای 

ها صامت )ب( به )و( تبدیل شده زابل و كابل، زاول و كاول به كار برده است. در این واژه

 /1ج ن:پ بجای ب در اسپ )هماصورت گرفته است.  است، بدین ترتیب ابدال صامت

، ف (123ص /3ج )همان:وند ( و پای231ص /2ج ، و بجای ب در سوداوه همان:(182ص

(، گ 119ص /2(، چ بجای ج در نخچیر )همان: ج333ص /3بجای خ در درفشان )همان: ج

های این نوع ابدال در داستانهای از دیگر نمونه( 340ص /3بجای ک در پیگار )همان: ج

 نمونۀ لحن شادمانه را در ابیات زیر میتوان مشاهده كرد:دیگر  غنایی شاهنامه هستند.

 از سههههپههههر نیهدرودت ز مهن آفهر  مههاه چهر یداد پههاسهههخ كههه ا نیچن



 1399 بهمن /57شماره پیاپی /و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی نظم / 256

ما ندر سهههماک دهیشهههبان د هیچه   ا

م تم تهها خههدا یه  جهههان یخواسههه

تو تم بههه آواز  نون شههههاد گشهههه  ك

 

 پههاک زدانی شیخروشههههان بههدم پ

 انههدر نهههههان تیههمههرا رو دیههنههمهها

 تههو خههوب گههفههتههار بهها نههاز نیههبههد

 (199ص /1)شاهنامۀ فردوسی: ج    

هجاهای بلند و كشیده در ابیات فوق را مالحظه فرمایید. حتّی در داستانهایی غنایی 

شاهنامه با هجاهای با این نوع هجا سر و كار داریم. هجاها حتّی در بخشهای عاشقانه نیز با 

 لحن یفتوحجّه است.  صالبت است. نقش هجاها در كند و یا تند كردن لحن كالم قابل تو

(: و روشها کردهایرو ها،هینظری)شناسسبک) «دیو تأك هیو مواضع درنگ و تک انیب ۀویش»را 

( تعریف میکند. با تغییر لحن تندی و كندی نیز تغییر میکند. مثالً پشت سر هم آوردن 76ص

اگر این هجاها هجاهای كشیده، لحن را كند میکند و هجاهای كوتاه آن را تند میکند. به ویژه 

در چند واژۀ پایانی مصراع رعایت شوند. در شاهنامه اغلب با هجاهای بلند و كشیده مواجه 

میشویم كه بیانگر لحن حماسی شاعر است. حتّی در بخشهای غنایی نیز لحن بیشتر به سوی 

موسیقی حروف و ترتیب خاص  به كار گرفتنبا  سراشاعر حماسهحماسی بودن گرایش دارد. 

كوتاه  تهای فارسی، هجاهایتركیب مصوّبا فردوسهی توانسهته  .وردارا بوجود می لحنگان، واژ

گوناگونی  ت، امتداد و طنین یا زنگ( الحانشدّ زیر و بمی،) فیزیکی اصهوات و بلند و خواصّ

در (. 152صحماسی:  نباز سیربر یلگوا)كند  گیرایی ایجاد آورد و لحن حماسی را بوجود

و شرایطی كه برایش پیش میاید لحنهای متفاوتی وجود دارد كه  تهات شخصیّهر اثر به نسب

 های كوتاه و بلند ایجاد میکند. آنها را با بکار گرفتن هجاها و تکیه شاعر

 لحن  اندوهگینانه-4-7

غم و اندوه از احساسات طبیعی و درونی آدمی است كه همۀ افراد آن را در طول زندگی 

در مقابل رویدادهای منفی و ناخوشایند تجربه میکنند. در داستانهای خود، بارها و بارها، 

غنایی شاهنامه نیز فردوسی در هنگام تجربۀ شخصّیتها در این شرایط، لحن اندوهگینانه را 

بکار میبرد. به عنوان نمونه زمانی كه میرین جایگاه گرگ اژدهاپیکر را به گشتاسب نشان 

ند. لحن نگران و اندوهناک فردوسی در این قسمت دیده میدهد به همراه هیشوی باز میگرد

 میشود كه میگوید:

 و زو بههازگشههههتههنههد هههر دو بههه درد

 

پر آب زرد  خون دل و دیههده   پر از 

مۀ فردوسهههی: ج          نا  /5)شههههاه

 (29ص

 :و این لحن در گفتگوی هیشوی با میرین كامالً واضح است

كان سهههرفراز فت هیشهههوی   چنین گ

 و یههال اوی! دریههغ آن بههر و بههازو

 چنههان شههههد كههه نیزش نبینیم بههاز 

گوپههال اوی! گرز و   همههان چهره و 



 257/ بررسی لحن داستانهای غنایی شاهنامه

 )همان(                                     

 لحن اندوهگینانۀ بیژن زمانی كه به هوش میاید و خود را در بارگاه افراسیاب میبیند:

یژنهها     ب تن  خویشهههه بر  چیههد  ی پ  ب

 

 بههه یههزدان بههنههالههیههد از آهههرمههنهها 

(321ص /3)همان: ج  

درد، دل پر خون و دیده پر آب زرد، دریغ، بر خود پیچیدن ها و عباراتی چون وجود واژه

و نالیدن، غم و اندوه را القاء میکند. همچنین فردوسی با استفاده از الف اطالق لحن را به 

سوی حماسی بودن سوق میدهد. الف اطالق یا اشباع الف زائدی بوده كه در آخر اسم و فعل 

(. بسامد این نوع الف در شاهنامه فراوان 187شناسی: صاند )كلّیّات سبکحرف میاورده و

هایی از الف اطالق در داستانهای غنایی شاهنامه اشاره میشود: بیژنا و رفتنا است. به نمونه

از آنجا كه استعمال الف (.»313( و آهرمنا و بیژنا )همان: ص316ص /3)شاهنامۀ فردوسی: ج

مربوط به شعر بوده است، نه نثر، میتوان حدس زد كه جنبۀ موسیقایی مثالً مَّد  اطالق فقط

 (.187شناسی: ص)كلّیّات سبک« صوت یا وقف در پایان كالم داشته است

 دوارانهیاملحن -4-8
و پسندیده است كه اكثر اسباب و موجبات  امید در لغت، به معنای انتظار امری محبوب

رسیدن به امری خوشایند را دارد و در  فردی كه تمایل دیگر بیانق باشد و به آن نیز محقّ

المفردات ) ا میگرداندآن بسر میبرد، خود را برای رسیدن به آن آماده و مهیّ انتظار رسیدن به

به انسان بخش است كه لذّتو ی مثبت احساس یبه زندگ دیام: ذیل واژه(. غریب القرآن فی

 .انگیزه میدهدبه هدف  دنیرس برای

 لحن سام در بیت زیر امیدوارانه است؛ زیرا در این بیت به فرزندش امید میدهد:

ست سزا سام( گفت: پرداختن دل   پدر )

گرای تر خ مرد ا مر   سههههتههاره شهههه

 كههه ایههدر تههرا بههاشههههد آرامههگههاه 

 

 بپرداز و برگوی هر چههت هواسههههت 

نیههک رای تر  خ ترا زا ین زد  ن  چ

 هم ایههدر سهههپههاه و هم ایههدر كاله

 /1ردوسهههی: ج)شههههاهنههامههۀ ف       

 (180ص

شود كه ضمن افزایش موسیقی، در میدر هر سه بیت واج آرایی مصوت بلند )آ( دیده

 حماسی كردن لحن مؤثّر است.

 دیگر نمونۀ لحن امیدوارانه را در این بیت میتوان دید:

خت     كار سههه فت بیژن كزین   بدو گ

 

بخههت  بگشههههاد  نم كههه  میههد آ بر او  

(376ص /3)همان: ج  

اى از حروف و واجها به خصوص آنها كه مخرج و زبانشناسى، گاهى پارهطبق قواعد 

واجگاهشان مجاور و نزدیک یکدیگرند، به هم بدل میشوند. گاهى این تبدیل، بین واجهایى 
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واجگاه نیستند نیز صورت میگیرد. سنگینىِ حروف و هجاها و دشوارىِ تلفّظ نیز از كه هم

. ابدال 1(. ابدال، بر دو نوع است: 517: صر مفصّل امروزدستوعوامل ابدال به شمار میایند )

(. واژۀ اومید بجای امید در بیت اخیر ابدال از 572ها )همان: ص. ابدال صامت2ها؛ مصوّت

(، آگاه بجای آگه )همان(، 182ص /1نوع مصوّت است. هُش بجای هوش )شاهنامۀ فردوسی: ج

های غنایی در داستان هامصوّتابدال های ه( از دیگر نمون119ص /2بُد بجای بود )همان: ج

  شاهنامه هستند.

 لحن عاشقانه و وفادارنه-4-9
در گفتگوی پنهانی زال و رودابه لحن عاشقانه كامالً مشهود است. زال با آنکه میداند كه 

 شاه و پدرش با این ازدواج مخالفند، حاضر است دست از جان خود بشوید تا به رودابه برسد.

هر  چ نو نود داسهههتههان   م  چون بشههه

خروش برآرد  یرم  ن  همههان سههههام 

 ولیکن سهههرمههایههه جههانسههههت و تن    

 پهههذیهههرفهههتهههم از دادگهههر داورم 

ین ن چ م ه من  گفههت رودابههه   ...بههدو 

پادشهههها باشههههد كسهههی   كه بر من ن

 جههز از پهههههلههوان جهههههان زال زر

   

 نبههاشههههد بههدین كههار همههداسهههتههان 

 كف انههدازد و بر من آیههد بههه جوش

فن ك پوشههههم  ب یرم  گ خوار   همههه 

 كههه ههرگهز ز پهیهمههان تهو نهگههذرم

 پههذیههرفههتههم از داور داد و دیههن

 جهههههان آفههریههن بههر زبههانههم گههوا

 كه با تخت و تاج اسهههت و با زیب و فر

 (200-201ص /1)همان: ج              

در این ابیات دو دلداده با هم پیمان وفاداری میبندند؛ بنابراین لحن در این ابیات عاشقانه 

 و وفادارانه است. 

گاه اتّفاق »ل زبانی كه در حماسی كردن شعر تأثیر دارد تخفیف است. در شعراز عوام

میفتاده است كه شاعران به اقتضای ضرورت شعر و رعایت وزن آن، حركتی بلند را كوتاه 

)سبک « میساخته یا آن حركت را حذف میکرده و در حقیقت كلمه را مخّفف میساختند

ان مشاهده نمود كه ن را در نمونۀ اخیر در میتو(. نمونۀ آ197خراسانی در شعر فارسی: ص

  دو واژۀ پادشا و گوا بکار برده است.فردوسی به ضرورت وزنی به جای پادشاه و گواه، 

 

 لحن مضطربانه  -4-10
در وجود فرد شده و  یتنش و ناراحت جادیسبب ا»نامطلوب است كه  یاضطراب حالت

(. 60ص :تیّشخص هایهیّ)نظر« یکندم ادجیا یاز آنچه در حال وقوع است را در و یترس

آرامش خود را از  بیترت نیو بد یشوندحالت مواجه م نیخود با ا زندگی در هاانسان ۀهم

اضطراب در شخصّیتهای داستانهای غنایی شاهنامه نیز دیده میشود. وقتی  .یدهنددست م

ل دچار اضطراب یکی از نامداران نزد زال به توصیف زیبایی دختر مهراب می پردازد، زا
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 میشود:

 بههرآورد مههر زال را دل بههه جههوش

 

فت آرام و هوش  نان شههههد كزو ر  چ

 (184ص /1)شاهنامۀ فردوسی، ج      

زمانی كه مهراب در مقابل رودابه به توصیف زال میپردازد، رودابه دچار اضطراب میشود 

 كه این تشویش در لحن فردوسی آشکار است:

به ا دیچو بشهههن فت و گو نیرودا  یگ

هر زال دلش م تش از  پر آ  گشههههت 

 

 یبرافروخههت، گلنههارگون گشههههت رو 

 دور شههههد خورد و آرام و هههال زو و

 (189)همان: ص                          

فردوسی لحن نگران و مضطرب هیشوی و میرین زمانی كه گشتاسب از مبارزه با گرگ 

یاده و خونین میبینند بر میگردد را در بیت زیر نشان میدهد. آنان وقتی گشتاسب را پ

  خروشان نزد او میشتابند و میگویند:

 كههه چون رفههت بهها گرگ پیکههار تو؟

 

 دل مهها پهر از خهون بُههد از كههار تهو 

 (32ص /5)همان: ج                       

به جوش آمدن دل، رفتن آرام و قرار، برافروختن، گلنارگون وجود كلمات و عباراتی چون 

، در و آرام و هال، پر آتش گشتن دل، پر از خون بودن دل دور شد خورد ،یگشتن رو

های باال خواننده را در درک لحن مضطربانه یاری میکند. همچنین تشبیه روی نمونه

 برافروختۀ رودابه به گلنار نیز از عوامل زبانی مؤثّر بر لحن است.

  یفلسفلحن -4-11

 به راجع ادراک تیفعال نیتأم یبرا است ییتوانا لیتحص فلسفه» یجعفراز نظر علّامه 

  ۀاست كه دربار یعلم( و 39ص /1ج :و جهان انسان )ارتباط «و جهان انسان رابطه معرفت

 . کندیبحث م یهست یكلّ لئمسا

زمانی كه اهرن نزد میرین میرود و از او دربارۀ چگونگی شکست گرگ میپرسد، میرین 

 ید: به فکر فرو میرود و با او میگو

 سهههر مههایههۀ مردمی راسهههتیسههههت

 

گریسههههت  ببههایههد  كژّی   ز تههاری و 

(38ص /5)شاهنامۀ فردوسی: ج  

كه لحن او در اینجا فلسفی است. همچنین لحن فردوسی در بیت زیر لحنی فلسفی 

 است.

گذشهههت آب    یک روز ب كه   به جویی 

 

خواب  منههد ازو جههای  خرد  نسههههازد 
(306ص /3)همان: ج  

ر المعجم آن را زیادت قبیح خوانده، آن است كه شاعر به تشدید كه شمش قیس رازی د

(. تشدید سبب 196شناسی: صضرورت وزن كلمات را مشدّد تلفّظ كند )ر.ک: كلّیّات سبک
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میشود شعر محکمتر و با شدّت بیشتری ادا شود و لحن به سوی حماسه گرایش یابد. در 

های آن در بخش ی(. دیگر نمونهنمونۀ نخست این قسمت واژۀ كژی مشدّد تلفّظ میشود )كژّ

 /2(، مردیّ )همان: ج182ص /1خزّ )شاهنامۀ فردوسی: جغنایی شاهنامه عبارتند از: 

 اند.( شده326ص /3( و عمّاری )همان: ج310ص /3(، خمّ )همان: ج119ص

 یاستدالل-4-12
)فرهنگ فارسی معین: ذیل واژه(. لحن آوردن  لیدلو خواستن  لیدلاستدالل به معنی 

در سخنانی كه با دلیل آوردن در ارتباط است، استداللی است. مثاًل لحن سُقُف زمانی كه 

قیصر با ازدواج كتایون و گشتاسب مخالفت میکند استداللی است. ُسقُف با استدالل رضایت 

 قیصر را به دست میاورد.  

قُف گفت ك  گران  یكار سههتین نیسههُ

ت وت ف گ ترت  خ جو یبهها د نبههاز   یا

 را كه آمدْش خوشجسهههت آن  كنون

 

ندی سهههران  ند چ  كه پیش از تو بود

ت ف گ م ین جو یكههه رو فراز   یسهههرا

 شکَسههههرت را مَ زدانیههاز راه  تههو
 (22ص /5)شاهنامۀ فردوسی: ج       

و یا وقتی گشتاسپ از كتایون علّت انتخاب وی را به عنوان همسر میپرسد، كتایون با 

 استدالل زیر او را قانع میکند:

 ت كههای بههدگمههانكتههایون بههدو گفهه

 چو من با تو خرسهههند باشهههم به بخت

  

گردش آسههههمههان!  یز بهها  ت  مشههههو 

خت؟ تاج و ت  تو افسهههر چرا جویی و 
 (22)همان: ص                            

ش، صنعت نغمۀ در این دو نمونه از لحاظ زبانی، فرآیندِ واجیِ تسکین در كلمۀ آمدْ

 کار رفته است.حروف، واژگان فاخری چون افسر، تاج و تخت ب

 ناصحانه لحن-4-13
نصیحت و اندرز كردن ناشی از عقل آدمی است. این لحن در شاهنامه فراوان دیده میشود. 

 انه است:هنگامی كه خردمند از گشتاسپ میخواهد به قصر قیصر برود، لحن او نصیحتگر

 خردمند مهتر به گشهههتاسهههپ گفت

 بههرو تهها مههگههر تههاج و گههاه مهههههی 

 

 تو اندر نهفت كه چندین چه باشهههی 

هی ت غم  گردد از  نی دلههت  ی ب    ب

 /5)ههههمهههان: ج                       

 (21ص

زمانی كه بیژن برای رفتن به جنگ با گرازان داوطلب میشود، گیو با لحنی ناصحانه به 

 او میگوید:

 جههوان گههرچههه دانهها بههود بهها گهههههر 

ید ید كشههه با نه  یک هرگو  بد و ن

 اَبههی آزمههایههش نههگههیههرد هههنههر 

یدز هر  ید چشههه با  تلخ و شهههوری ب
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 (309ص /3)همان: ج                          

به سوی « الف»اماله یا ممال از فرآیندهای واجی مؤثّر بر لحن است. اماله آن است كه 

 در یزبان فارس یتدافع یستمهایاز س»گرایش پیدا كند. به نظر سیروس شمیسا اماله « ی»

 اتیّكلّ)« کردندیظ ممجهول تلفّ اءیرا با  یار عربفدكلمات الِ یعنیبود؛  یمقابل زبان عرب

(. ابی بجای ابا در نمونۀ باال و ركیب بجای ركاب در بیت زیر اماله 274: صیشناسسبک

 هستند.

 جههوانههان بههه آواز گههفههتههنههد: زود!   

 

ببههایههد بسههههود  یبههت  ك  عنههان و ر

 /6)هههههمههههان: ج                      

 (155ص

 یی و نیایشیدعالحن -4-14

ا در لغت به معناى خواندن و درخواست كردن است و در اصطالح عبارت است از دع

( كه این 200ص /7ج: جواهر الکالم) درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند

درخواست با لحن دعایی بیان میشود. شخصیّتها در داستانهای غنایی شاهنامه، بویژه پهلوانان 

راز و  خاضعانهاو  باو نسته دا پرستش اوارسزرا  خداوند یکتا ذات تنها شاهنامه نشاهادپاو 

لحن  .ندمیبر هپنا هستیخالق  به ،نیهاانگرو  تمشکالسها، تر وزبر آنها در هنگام میکنند. زنیا

 بیژن در پاسخ به كیخسرو، زمانی كه برای جنگ با گرازان داوطلب میشود، دعایی است:

 كههه خههرّم بُههوا مههیهههههن و مههان تههو!

 هههمههی كههرد نههزد خههدای   نههیههایههش 

 بههه هههر كههار پههیههروزگههر داردش    

 

 بههه گهیهتهی پهراگهنههده فهرمههان تهو! 

 ش بر نیکویی رهنمههایكههه بههاشههههدْ

 درخههت بههزرگههی بههه بههر داردش

 (309ص /3)شاهنامۀ فردوسی، ج      

 همچنین نیایش گشتاسب با خداوند:

 كههرد نههزد خههدای   نههیههایههش هههمههی

 

 ش برنیکویی رهنمههایكههه بههاشههههدْ 

 /6)هههههمههههان: ج                      

 (160ص

در هر دو نمونه، فرآیندِ واجِی تسکین دیده میشود. فردوسی بجای باشدَش با ساكن 

 ش آورده است. كردن )د( باشدْ

 زیآمریتحقلحن -4-15

را تحقیر گویند )لغتنامۀ دهخدا، ذیل واژه(. لحن تحقیرآمیز  را یزیخرد و خوار داشتن چ

دن دشمن یا كسی كه شخصیّت داستان از دست او ناراحت یا در شاهنامه برای كوچک شمر

 عصبانی است بکار میرود. مثالً در بیت زیر لحن فردوسی دربارۀ زنان تحقیرآمیز است:

 اگههر تههاج دارد بههداخههتههر بههود  پههرده دخههتههر بههودكههرا از پههس 
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 /3)شههههاهنههامههۀ فردوسهههی: ج         

 (323ص

 وش، لحن تحقیرآمیز نسبت به زن دیده میشود:و یا در ابیات زیر از داستان سودابه و سیا

 یدر راسهههت دنیههخواسههههت د یهم

 یداسههتان سههر بسههر بشههنو نیا چن

 

 یهههمههه كههاسههههتهه دیههزكههار زن آ 

 یتههرا گههر بههه زن نههگههرو دیههآ بههه

 (234ص /2)همان: ج                       

شماران دیگر انواع لحن در داستانهای غنایی شاهنامه عبارتند از: لحن مبشّرانۀ ستاره

بخش را به سام میدهند زمانی كه طالع ازدواج زال و رودابه را فرّخ میبینند و این خبر مسرّت

ای كه برای (، لحن مؤدّبانه و محترمانۀ زال در نامه209ص /1)ر.ک: شاهنامۀ فردوسی، ج

(، لحن اندیشمندانه و متفّکرانۀ زال )ر.ک: همان: 207پدرش مینویسد )ر.ک: همان: ص

و متحسّرانۀ سام  نادمانه(، لحن 180آمیز زال از روزگار )ر.ک: همان: صلحن گالیه (،181ص

(، لحن سرزنشگرانۀ رستم زمانی كه رخش را گم 179به خاطر طرد فرزند )ر.ک: همان: ص

(، لحن تهدیدگرانه رستم با شاه سمنگان )ر.ک: همان: 120ص /2میکند )ر.ک: همان: ج

فتگو با میرین زمانی كه برای كمک نزد او میرود )ر.ک: (،لحن صمیمانه هیشوی در گ121ص

(، لحن درخواست و تقاضای اردشیر زمانی كه از گلنار میخواهد با او به 29ص /5همان: ج

ی شاپور پس از اسیر كردن طایر )ر.ک: انتقاد(، لحن 151ص /6ایران بیاید )ر.ک: همان: ج

 و ... . (299ص /6جهمان: 

در نقد و ادب »ثّر بر لحن داستانهای غنایی شاهنامه باید گفت مؤزبانی راجع به عناصر 

انگلیسی است و عبارت از نگرش و احساس   (Tone) معاصر فارسی، لحن برگردان واژۀ

كه از طریق فضا سازی زبان ایجاد میشود و  گوینده یا نویسنده نسبت به محتوای پیام است

اد، تغییر و تنوّع و نقش لحن در شعر: )عوامل ایج« از اركان اساسی هر اثر ادبی است.

از طریق  است گویندهدرونی عاطفۀ همان احساس و لحن (. با توجّه به این تعریف 128ص

بنابراین لحن با شناخت زبان و عناصر زبانی در ارتباط است. به زبان به بیرون جاری میشود؛ 

اوست كه با  درونیِ تِحال در حقیقت تظاهر لفظی و بیانیِ  سخنگوییلحن هر نظر مرتضوی 

. به شمار آوردزات اصلی شعر و سبک گوینده ممیّ جزومیتوان آن را  و كالمش همراه میشود

حافظ كه مربوط به زیركی و رندی خواجه و خوی شوخ و منتقد  ءمثالً لحن عناد و استهزا

ک میگیرد و از خصایص عام سب نشأتشکن او ت بتاوست، از مشرب عمیق انتقادی و شخصیّ

مکتب اشعار او ممکن نیست ) ه به آن، درک بسیاری ازاو محسوب میشود كه بدون توجّ

جها و تکرار آنها، هجاها (. لحن از نظر زبانی محصول ارتباط و هماهنگی بین وا107: صحافظ

 انگیزی است كه شاعر بکار میبرد.ها و تركیبات و نیز صور خیالها، واژهو تکیه

آرایی واججها، وا یو بم ریت، زامتداد، شدّآنها با یکدیگر،  بیترك وو  نظم حروف و آواها



 263/ بررسی لحن داستانهای غنایی شاهنامه

ها و تركیباتی كه از پیوند آنها به وجود میاید از جهت لطافت یا و ارتباط لفظ با معنا، واژه

ها لحن را ها و مستعارمنهبهدرشتی، و نیز تشبیهات، اغراقها و استعارات بسته به نوع مشبّه

سوی حماسی یا غنایی بودن میکشاند. شمیسا سخن شفیعی كدكنی  دگرگون میکند و به

مانند  یخاصّ یکیزیف اتیّخصوص ززبان ا یاز آواها کیهر »را در این باره نقل میکند كه 

...  وی ای، انفجارهغنّ ،یشیسا ،یریمانند صف یاتیّفیو از ك نیو طن یو بم ریت، زامتداد، شدّ

 تیّظرف نیكه بتواند به فراخور موضوعات و حاالت از ا است یدارند و شاعر توانا كسربرخو

كه بتوان با  یاگونهب ند،یافریب یشعر حماس یقیدر موس مطلوب را استفاده كند و آهنگ

همین  (.63شناسی: صات سبکیّ)كلّ «دیو خشونت را سنج یحروف و كلمات شعر، درشت

ت، حتّی وزن، هجاها و صور ها، تركیبات و عبارات، ساختمان جمالعامل سبب میشود واژه

با  سراشاعر حماسه»خیال در لحن تأثیر بگذارند. امّا این نکته را نباید فراموش كرد كه 

 ا صدایورد، امّارا به وجود می)لحن( استفاده از موسیقی حروف و ترتیب خاص واژگان، آن 

حماسی  اصلی اثر جوهرۀ كنندصكه مشخّ ی اثر استكلّ وا با لحناتها همراه و همهمۀ شخصیّ

 (. 459)درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی: صكلی اثر ندارد  است و مغایرتی با هدف

های ذیل نمونه شاهنامه ییغنا یداستانهامؤثّر بر لحن  های زبانیاین عناصر و نشانه

 میشود: دادهبه صورت خالصه و منسجم در جدول زیر نشان محتوایی لحن بررسی شد كه

 مؤثر بر لحن داستانهای غنایی شاهنامه یاصر زبانعن( 1جدول )

 ابزارها عناصر زبانی ردیف

 د،یتشد ،فیتخف ن،یاماله، ادغام، تسک واج و فرایندهای واجی 1

 ابدال و الف اطالق

 هجاهای كشیده و هجاهای كوتاه هجاها  2

واژگان و تركیبات حماسی و واژگان و  واژگان و تركیبات 3

 تركیبات غنایی

 تشبیه، استعاره، اغراق و مبالغه صور خیال 4

 

 گیری نتیجه
در این پژوهش لحن در داستانهای غنایی شاهنامه از دو جنبه بررسی شد: محتوایی و 

غنایی است كه غلبه با -زبانی. از نظر محتوایی لحن كلی داستانهای غنایی شاهنامه حماسی

گرانه، دیتهد، مانهیصمی، عصبانن لحن حماسی است. اما لحنهای جزئی فراوانی چون لح

 نادمانه، دوارانهیام، اندوهگینانه، شادمانه، خصمانه، زیآمریتحق، زی، تفاخرآمیبتعجّانه، بکاریفر

و متحسّرانه، عاشقانه و وفادارنه، مضطربانه، سرزنشگرانه، مبشّرانه، درخواست و تقاضا، 
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و نیایش  دعا، و محترمانه مؤدّبانه، رانهمتفکّ ،ناصحانهی، استدالل ی،فلسفی، انتقادآمیز، گالیه

 ها دیده شد.در این داستان

مهمترین  الیخ صورو  باتیو ترك واژگان، هجاهای، واج یندهایفرااز میان عناصر زبانی، 

ابدال و  د،یتشد ف،یتخف ن،یاماله، ادغام، تسکعوامل مؤثّر در لحنند. در فرآیندهای واجی، 

در هجاها، كاربرد فراوان هجاهای كشیده و بلند، سبب شد لحن  تأثیرگذار بودند. الف اطالق

بیشتر به حماسه گرایش یابد. واژگان و تركیبات استفاده شده هم غنایی بود و هم حماسی، 

كه غلبه بر واژگان و تركیبات حماسی بود. در مبحث صور خیال با آنکه داستانها غنایی 

ر رفته، ولی فردوسی با تركیب و آمیختن عناصر هستند و تشبیهات و استعارات غنایی هم بکا

حماسی با آنها، و همچنین استفادۀ فراوان از اغراق كه ذات حماسه است، جنبۀ حماسی این 

-داستانها را تقویت نموده است. در نهایت باید گفت كه داستانهای غنایی شاهنامه غنایی

ای بر روح ن نیست و خدشهحماسی است و لحن غنایی داستان بیرون از ساختار حماسی آ

 حماسی شاهنامه وارد نکرده است.

 فهرست منابع
: ، تهران1376جمال،  میرصادقی، ،(رمان كوتاه، داستان رمانس، قصّه،) داستانی ادبیّات -

 .سخن

دارالکتب ، قم: لچاپ اوّ، 1344 ی،دتقمحمّ ،یزیتبر یجعفر، و جهان انسان ارتباط -

 .هیّاالسالم

تهران: ، 1383 ار،یشهر پور،یهای داستان نو، مندنها شگردها و فرمسازه ؛دارواح شهرزا -

 ققنوس.

 ۀامفصلن، 1391 ،یمهد ،تهثاب ملکو  صغرا ،یزشهبا ،«حماسی نباز سیربر یلگوا» -

 .  179-143، بهار، 24 ۀشمار ،سیرفا تبیّاو اد نباز وهشپژ

، تحقیق ش1362دحسن، محمّ ،یجواهر ینجف ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم -

 .دار إحیاء التراث العربی: بیروتعبّاس قوچانی، چاپ هفتم، 

 .ل، تهران: میترامهرانگیز اوحدی، چاپ اوّ ترجمۀ ،1375 ،اسکلتن، رابین ،حکایت شعر -

 ، تهران: مركز.1372سعید،  ان،یدیحم ،یو هنر فردوس شهیبر اند یدرآمد -

 داستان و رمان شناسیبه آسیب موجز ایاشاره با شناسیایترو و نویسیداستان بر درآمدی -

 .افراز: ، تهران1387اهلل، فتح نیاز،بی ایران، كوتاه

  چاپ اوّل، تهران: سخن. ،1382خسرو،  دورد،یدستور مفصّل امروز، فرش -

 .نایچاپ چهارم، تهران: مهدم ،و شرح جعفر شعار حیتصح ،1378 ،یرودك ،شعر وانید -

مطالعات  ،1390 ،میابراه ی،استاج، «حماسی -هار و ویژگیهای داستانهای عاشقانساخت» -

 .26-7، سال اوّل، شمارۀ اوّل، زمستان، ات غناییزبان و ادبیّ
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 ل، تهران: نشر مركز.، چاپ او1370ّ ،بابک ،یمتن، احمد لیساختار و تأو -

 ل، تهران: فردوس.، چاپ او1345ّسبک خراسانی در شعر فارسی، محجوب، محمّدجعفر،  -

 .تهران: سخن ،1390، محمود ،یفتوح (،و روشها کردهایرو ها،هینظری )شناسسبک -

 یصتخصّ ۀنامماه ،1394 ،دمحمّ ی،آه، «شاهنامه ییقطعات غنا یشناسسبک» -

ی اپیشماره پ، زمستان ،چهارم ۀشمار، نهم سال(، بهار ادب) ینظم و نثر فارس یشناسسبک

34 ،1-15. 

مطلق، مقدّمۀ احسان ، به كوشش جالل خالقی1366امه، فردوسی، ابوالقاسم، شاهن -

 .Bibliotheca Persicaیارشاطر، نیویورک: 

ی و كاردل ایلواری اسعلعبّوفایی، ، «شاهنامه یریدر بخش اساط یعناصر لحن حماس» -

 ۀشمار ،همد سال (،بهار ادب) ینظم و نثر فارس یشناسسبک یصتخصّ ۀنام، ماه1396،هیّرق

 .310-291، 38ی اپیشماره پ، زمستان ،چهارم

 ،1384 ،درضاپور، محمّ، عمران«لحن در شعر« نقش»و « عتغییر و تنوّ»، «ایجاد»عوامل » -

  .152-129، ، پاییز و زمستان10و  9 ۀپژوهشهای ادبی، شمار ۀفصلنام

علی فروغی، تهران: تا، تصحیح محمّدالدّین، بیغزلیّات سعدی، سعدی شیرازی، شیخ مصلح -

 اقبال. 

 .ریركبیتهران: ام، لچاپ اوّ، 1363 ،دمحمّ نیالدّاثیغ ،یرامپور غات،اللّاثیغ -

سعید سبزیان، تهران:  ۀترجم ،1384 ،فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی، ابرمز، ام، جی -

 .رهنما

 .ریركبیشارات امتان :تهران ،1384، دمحمّ ن،یمع ،یفرهنگ فارس -

  : فردوس. تهران، چاپ دوم، 1373شناسی، شمیسا، سیروس، ت سبکایّكلّ -

 ، تهران: امیركبیر.1377اكبر، لغتنامه دهخدا، دهخدا، علی -

قم: دفتر انتشارات  ،ق1412 ،دمحمّبنراغب اصفهانی، حسین، غریب القرآن المفردات فی -

 .قم ۀعلمیّ ۀحوز سینمدرّۀ اسالمی جامع

 .چاپ دوم، تهران: توس، 1365 ،مرتضوی، منوچهر، شناسی(حافظمه بر )مقدّ مکتب حافظ -

 ،یدمحمّ ییحیدیّس ۀ(، ترجم1391آلن، ) ی،دنیدوان و س شولتز، ت،یّشخص هایهیّنظر -

 .شیرایتهران: و

 ، تهران: مركز.1372سرنوشت، حمیدیان، سعید، های بینوشته -

 


