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   چكيده
. اي داردن داستان در تحليل ساختار آن اهميت ويژهدهندة ساختما مثابة شكل زبان به

شناسي و فرازباني،  براساس اين ديدگاه، ساختار زبان و چگونگي كاربرد و ارتباط زيبايي
كه يكي از اركان  -زبان حماسي. سازد نوع آن را در ارتباط با مضمون كلي اثر مشخص مي

كارگيري كلمات، نحو كالم، لحن  ههاي ساختاري همچون ب قابليت -  اساسي اين متون است
  .متناسب با فضا و حس حماسي در سطوح مختلف آوايي، لغوي و غيره را دارد

ها، حضور نقاالن و سخنوران و بر زبان ساده و يكدست قصه در ادب شفاهي نيز افزون
دخل و تصرف آنان با ورود عناصر جديد در تدوين طومارها، سبب شده است تا 

در پيوند با مضمون اصلي طومارها  هاي زبان حماسي  نة استفاده از ظرفيتپيش زمي از بيش
نيز ازجمله طومار جامع نقاالن در عهد قاجار است كه زمان كتابت لشكر  هفت. افزايش يابد

هاي مشهور نقالي است  روايت –اين اثر در اصل نام يكي از نبرد. گردد مي ق بر1292آن به 
  . طومارهاي جامع نقاالن نهاده شده استسبب شهرت بر يكي از  كه به
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، ساختار حماسي آن در دو سطح آوايي لشكر هفتدر اين مقاله باتوجه به مضمون كلي 
انسدادي و ساختمان هجاي  - هاي انفجاري استفاده از واج. و نحوي بررسي شده است

سي كشيده در كنار كاربرد پربسامد مصوت كوتاه در سطح آوايي، وجود فضا و حس حما
در ساختمان نحوي كالم نيز، تقدم فعل و . را براي خواننده بيشتر ملموس ساخته است

گيري نقال از نقش، فضاسازي با بهره نشيني عناصر هم جايي ديگر اركان جمله، هم جابه
دهندة  جمله عناصر شكل هاي شفاهي از حركتي و تكنيك - هاي كالمي لحن نمايشي، شگرد

هاي موسيقايي نقل شفاهي، همچون  همچنين، ويژگي. تاس لشكر هفتزبان حماسي 
هاي بلند و كشيده در پايان جمالت سؤالي و ندايي به  ارتفاع صوت و كاربرد مصوت
  . نهايت زبان حماسي آن منجر شده است افزايش آهنگ خيزان كالم و در

  
، نقاالنطومار جامع شناسي، زبان حماسي، نقالي،  ساختارگرايي، زبان :اي كليديه واژه
   .لشكر هفت

  مقدمه . 1
 -كه برآيند كلية روابط حاكم بر يك مجموعه هستند -يافته را ارتباط عناصر شكل

- كنيم، گرايش همة رشته مشخصة اصلي عصري كه در آن زندگي مي. نامند مي 1ساختار

-گرايي و همگانيت به جاي فردكردن ساختارگرايي به جاي ذره هاي علمي به جايگزين

اين نگرش در قرن بيستم و ). 23: 1383اسكولز، (است ) البته در معناي فلسفي آن(گرايي 
يژه علوم انساني و نقد ادبي، به مكتب و درپي گرايشي و انحصاري شدن علوم به

هم پيوسته است كه در ساية  ساختار نظامي متشكل از اجزاء به. ساختارگرايي انجاميد
  . بنديا پيوند با يكديگر كليتي هماهنگ مي

گرايي، اثر ادبي حاصل ارتباط تمامي عناصر ادبي و هنري در پيوند از منظر ساخت
گيري از شگردهاي خاص به يكپارچه با كليت اثر است كه نويسنده و شاعر را با بهره

بنابراين، ساختارگرايي در پي كشف آن است كه . سمت آفرينش ادبي سوق خواهد داد
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از منظر آنان آنچه . كند اني را به ساختار هنري تبديل ميچه عامل و فرايندي ساختار بي
شناختي و قالب و ساختار  بخشد، نظام زيبايي يك اثر را تا سطح ادبي و هنري ارتقا مي

ساختارگرايي در  .شده حاكم بر آن است، نه مفاهبم انساني و واقعيتي از پيش تعيين
از نحو ساختمان داستان گرفته  -اتالش است تا اصول كلي حاكم بر كاربرد ادبي زبان ر

ترتيب، تفكر ساختاري امكان ظهور مفاهيمي چون  اين به. كشف كند -تا قوالب شعر
  ). 21همان، (نظم كلمات و نظام ادبيات را فراهم آورده است 

ها در دنياي ادبيات و انتظام هنري حاصل از كليت آن،  حضور عالئم و نشانه
تاري است تا آنجا كه ساختارگرايي ادبي كوششي است ترين دستاورد رويكرد ساخ مهم

هاي تازة آن و ها در اثر ادبي؛ يعني كشف رمزها و نشانه براي راهيابي به دنياي نشانه
  ). 7: 1380احمدي، (ها  فهم روابط دروني آن

گرايي از سويي با نظرية ترين گزارة ساخت عنوان مهم ها بهكشف و ارتباط نشانه
  :زيرا ،يابد شناسان ساختارگرا پيوند مي ور و ديگر زبانفردينان دوسوس

شناسي در پي آن است كه دريابد عناصر زباني چگونه  گرايي همانند نشانه ساختار
گيرند، چه ارتباطي با ديگر عناصر دارند، چگونه كليتي منسجم و يكپارچه شكل مي

ناصر الگوهاي متني شود و چگونه اين اجزاء و عاز اين اجزاء و عناصر پديدار مي
  ). 187: 1377علوي مقدم، (آورند  را پديد مي

شناسي در ارتباط با نقد ادبي، دانشي براي بررسي ساختار كالم  از اين ديدگاه زبان
مثابة نظام واژگان در قالب عناصري كه با يكديگر ارتباطي  بنابراين زبان به. است
توان آن را در رابطة ذهني ميان  كه مي جانبه دارند، قابل طرح و توصيف است؛ نظامي دو

و در نسبت با يكديگر تعريف كرد؛ نه به صورت مطلق و  2)دال و مدلول(ها  نشانه
صفوي، ( »بسنده از يكديگر اي از واقعيات و عناصر جدا و خود در مقام توده« مستقل و

1373 :23 .(  
  :دتوان به تعريف روالن بارت از زبان اشاره كر براين اساس، مي
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شده كه هريك از   ها، از تعداد مشخصي از عناصر ساخته عنوان نظام ارزش زبان به
تر  ازاي كميت مشخصي از اشياء و بياني از يك كاركرد وسيعها درآنِ واحد ما به آن

بستة ديگري يافت  هاي هم مراتبي از ارزش است و در آن با وجود يك نظم، سلسله
  ). 169-168: 1377مقدم،  علوي(شود  مي

مند تركيب قاعده شناسي و پيوستگي اجزاء و عناصر، كليت منسجم و هماهنگ نشانه
يابد كه در آن، هر واحد تابع واحد نهايت به شكل سيستم يا نظام زباني نمود مي آنان در

برخي نظير آواها، «دهندة ساختار زباني كه  اجزاء تشكيل. ديگر و وضع تركيبي آن است
اند و برخي همچون بافت كالم و موقيعيت كالم ان، زبانيواژگان و دستور زب

» كنند اند؛ درنهايت از طريق گفتار يا نوشتار تلفيق شده و پيام را منتقل مي فرازباني
  ). 40: 1372ديگران،  كامينز و(

بايد توجه داشت كه ساختار كلي بيان در شكل گفتار يا نوشتار است كه در تحليلي 
را در تعامل و پيوند با تصويرها و مضمون  3روساختي و زبان اثر هايساختارگرا، جنبه

  . انجامددهد و به ايجاد موجوديت ادبي مي قرار مي) 4ساخت ژرف(ماية اثر  كلي و بن
سو با  ها، از يكاي از نشانه عنوان شاكلة ساختار بيان و مجموعه براين اساس، زبان به

ي ديگر با چگونگي كاربرد و چينش كلمات گيري از توان بالقوة خويش و از سوبهره
ماية  و ساختمان كلي داستان، به تشخص زباني و ارتباط آن با بن 5نشيني آن در محور هم

  :رو از اين. انجامداثر مي
 از. دارد، نيست 6هاي سرد كه فقط نقش ارجاعياي از واژه زبان داستان مجموعه

اي از رمز، هاست كه مانند سلسله نشانهاي از شناسي، زبان داستان مجموعه نظر زبان
نويس  شود و خواننده مجموعه رمزهاي رمز وسيلة نويسنده به خواننده منتقل مي به

فهمد و در اطالعات نويسنده سهيم شده را مي كند، اطالعات منتقل را رمزگشايي مي
يان رو، پيوسته م از اين. دهدمي العمل نشان شود و از خود نسبت به آن عكسمي

هاي داستان و راوي ارتباط ديالكتيكي تنگاتنگي  نويسنده و خواننده و شخصيت
  ). 186: 1377اخوت، (وجود دارد 
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شناسي و چگونگي كاربرد آن بنابراين، زبان يا به عبارت ديگر عناصر زباني و نشانه
ا دهي ساختمان اثر روايي دارد؛ تا آنج كننده در تشخيص نوع زبان و شكل نقشي تعيين

گويد، فقط همين و  در داستان، گفتار يا بهتر بگوييم زبان سخن مي«توان گفت  كه مي
  ). 185: نقل از اخوتبارت، به(» بس

ترين نوع ادبي، روايتي از اعمال و در اين ميان، حماسه نيز به عنوان نخستين و كهن
خويش به زبان و مايه و پيام كردار پهلوانان ملي است كه براي القاء هرچه مؤثرترِ بن

براين اساس، كيفيت ساختار زبان . ساخت كلي اثر نيازمند استبياني متناسب با ژرف
دراين متون، برخاسته از عناصر شكوهمند رزمي و حماسي است كه در قالب 
كاربردهاي زباني، و به صورت انواع واژگان، تركيبات، موسيقي كالم و ديگر عناصر 

  . آوردوجود مي اثر را به حماسي، لحن و فضاي حاكم بر
عنوان  سبب داشتن سير داستاني به  سنتي، اگرچه به -هاي شفاهي ها و داستانقصه

هاي امروزي  اند؛ اما از منظر ساختار زبان با داستانداستاني قابل بررسي - يك اثر روايي
نگ اند، زبانشان متناسب با فرهاين آثار كه زاييدة تخيل عامة مردم. تفاوت دارند

دور از هرگونه  ها زباني ساده، يكدست و بهلذا، زبان قصه. پديدآورندگان آن است
  . دهد پيچيدگي و متناسب با فهم شنوندگان آن، ساختار بيان داستان را شكل مي

هاي بعد، حضور نقاالن و سخنوران با تدوين روايات قابل ذكر است كه در دوره
ومارها، آنان را برآن داشت تا با شگردهاي ها و طها، جنگشفاهي به صورت مجموعه

هاي كالمي دست خاص بياني، براي ايجاد حس و فضاي مورد نظر داستاني، به تكنيك
  . يابند

هاي مهم تكنيك شفاهي در نقالي، رعايت وزن و آهنگ كالم و يكي از ويژگي
شده،  ها و افعال حذفها، ايجازشناختي است كه از طريق تقطيعهاي زيبايياليه

) به هنگام اداكردن(كاربرد كالم مسجع و دادن لحن و وزن و آهنگ به كلمات 
نجم، (آيد كه سهم مهمي در جذابيت كار و تكنيك شفاهي نقال دارد وجود مي به

1390 :376 .( 
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ها ذكر نشده، اما لحن  هاي شفاهي نقال هنگام اجرا در طوماراگرچه برخي از تكنيك
ز بيان خاص، انتخاب كلمات و عبارات مناسب و تركيب و و فضاي حاصل از آن، طر

با ظرفيت و توان زبان براي هماهنگي با اثر  اش نحو جمالت، بيانگر هنر نقال و آشنايي
  . است

با لحني  خانه و معموالً نقال كه به زبان تماشاگر عصر خود و در فضاي قهوه
وقتي به  ،گويديگرانه، آزاد و رها از هرگونه قيد و شرطي سخن م روايت
گويد، مشروط به شرايط ها سخن ميرسد و به جاي شخصيتآفريني مي نقش

دهد، مثالً به هنگام بازي اعمال قهرمانانة خاص آن نقش، به وضوح تغيير لحن مي
رستم و سهراب و فرامرز، لحنش غرورآفرين و صدايش قوي و محكم است 

  ). 371-370همان، (
به تعريفي از  طومار جامع نقاالنبه ساختار حماسي  الزم است پيش از پرداختن

نويس از  اي است دستطومار نسخه«: بحث اشاره شود خصوص اثر مورد طومارها، به
، به روايت اسكندرنامه، سمك عيارهاي ديگر، مانند ها و افسانه، حماسهشاهنامهروي 

ه اغلب بدخط اما گويد؛ به خط و انشاي خويش كهايي كه مي شخصيِ نقال از داستان
بر وجود چهارچوب اجرايي بالقوه در  بنابراين، افزون). 301همان، (» گرانه است آفرينش

ا از سوي ه هاي تلفيقي، ادبي، داستاني و نمايشي آن متن طومارها، ساخت و پرداخت
  . سازد شدة منثور بدل مي هاي بازنويسي نقال، آن را به داستان

هاي خاصي گويي است و قابليتذ نقاالن براي داستانها مأخ اساس، طومار اين  بر
جمله طومار جامع نقاالن در عهد قاجار است  نيز از لشكر هفت. براي ارائة هنر نقال دارد

و در اصل نام يكي  )31: 1377افشاري و ديگران، (گردد مي ق بر1292كه زمان كتابت آن به 
شهرت بر يكي از طومارهاي نقاالن سبب  هاي مشهور نقالي است كه بهروايت-از نبرد

هاي حماسي و اساطيري ايران  اين طومار كه دربردارندة بيشتر داستان. نهاده شده است
هاي عاميانة ايران تلفيق شده است، در بخش مهم و هاي داستانباستان است و با مايه
و پسران آن هاي خاندان رستم، برزو و فرامرز  جويي ها و ستيزه پرحجم آن، دربارة نبرد
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لشكر دوم، بيش از همه ساخته و پرداختة نقاالن  دو، تمور و جهانبخش، با نام هفت
  . قرون اخير است

  ساختمان آوايي. 2
شناسي ساختاري است كه توانسته با استفاده از  سطح آوايي زبان يكي از سطوح زبان

پرطنطنة حماسي  در آفرينش زبان فاخر و) واج و هجا(ها  موسيقي ساختار سازندة واژه
ها و ارتباط عناصر در اين سطح كه دربارة موسيقي حروف، وزن، واژه. آفرين باشدنقش
ها دهندة واژه مثابة شكل شود، واج و هجا بهموسيقايي با معناي كلي اثر بحث مي -آوايي

   .اي دارندكنندهنقش تعيين
. شودحروف مي هاي متون ادبي نوع توجهي است كه به آواها ويكي از ويژگي

ها بستگي  بخشي از معناي متن به نحو خاص به تركيب اين اجزاء و آرايش آن
ها نظر ما را به خود جلب در اينجاست كه اجزاء زباني مانند آواها و واژه. دارد
» معني«دارند كه عالوه بر توجه كردن به مظروف كالم، يعني  كنند و ما را وامي مي

- 40: 1372كامينز و ديگران، (عني زبان نيز توجه كنيم هاي ظرف سخن، ي به ويژگي
41 .(  

با توجه به چگونگي كاربرد و ارتباط آواها با يكديگر در اثر مورد بحث آن را به دو 
  .كنيمبخش واج و هجا تقسيم مي

  واج. 1-2
. ترين عنصر سازندة واژه در ساختمان آوايي است كه نقش مهمي دارد كوچك واج
ها در هماهنگي و ارتباط ساختاري آنان با معاني و نوع خاصي از صامتگيري از بهره

. دهد جانبه با راوي و متن قرار مي فضاي القايي مورد نظر، خواننده را در ارتباطي دو
ها بررسي  گاه معنايي آناگر آواها را به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن تكيه«

تنهايي در نظر بگيريم  و بس و اگر مفهوم را بهاي فيزيولوژيكي است كنيم، تنها مسئله
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بنابراين، آنچه ). 256: 1383پارساپور، (» شود شناسي مي بدون تصور صوتي، مربوط به روان
. يابد، هماهنگي ميان فيزيك آواها و معناي حاصل از آن استجا اهميت مي در اين

نهايت به نقش  نشيني آواها و لحن حاصل از كاربرد مناسب آنان، درشيوة هم
  .انجامد شناختي آنان در ساختمان اثر مي زيبايي

، تيوسپمان كبحرة ] به[، دش بيرون آوركرتير را از قربان ت و دشيكيگر ديك نعرة 
و اژدها چنان  تر نشسپكه تا  داژدها ز تشم راسچه، بر دشيكگوش تا گوش 

و د، كه دز يگرشديري بر چشم ت پ؛ گرشاسدكه تمام كوه برهم لرزي دشيكغرش 
 ديچيپو برهم  دچشم، سر خود را بر زمين زد رداژدها آنچنان از . دور شكچشم او 

كه مغزش  د، و پهلوان عمودي بر كاسه سر اژدها زدو سينة خود را بر هوا كر
افشاري و (...  دو بيفشر ديچيپ پمر گرشاسكور دم خود را بر داژدها . دريشان شپ

  ). 45: 1377ديگران، 
اي در تشخيص كنندهها از منظر آواشناسي، نقش تعييناز نوع خاص واجاستفاده 

ها با رسايي كمتر، زمينه را براي بروز زبان حماسي و استفاده از واج. نوع زبان اثر دارد
 -هاي انفجاريبنابراين واج«. سنگين اثر در برابر زبان غنايي به خواننده القا خواهد كرد

ها هوا در يكي از نقاط دهان كامالً  كه در هنگام توليد آن/ t/ ،/p/، /k/ ،/d/انسدادي مثل
پارساپور، (» گردد، داراي رسايي كمتر هستندباره آزاد مي شود و سپس يكمسدود مي

1383 :258 .(  
هاي  شده نيز، افزون بر بسامد باالي واج باتوجه به آنچه ذكر شد، در نمونة بيان

ها در پايان افعال و ، استفاده از اين واج)ام كلماتتقريباً در تم(انسدادي  -انفجاري
آهنگ حماسي حاصل  ها و چينش خاص آنان، خواننده را با زبان سنگين و ضرب واژه

  . رو ساخته است از آن روبه
تف ضحاك كو دو بر ميان هر  تساخ دبلن گاوياني را بر سر چنكفريدون عمود 

و  ته او را بربسدطلبي دمنك. تو بروي زمين نقش بس د، كه در هم غلطيدز
و از جاي خود جستن  دريداز هم  ترا مثل تار عنكبو ده، كمندضحاك زور كر
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: 1377افشاري و ديگران، ( ... تو گريبان او را بگرف دويدو برجانب فريدون  دكر
34 .(  

انسدادي در كنار كوتاهي و مكث  -هاي انفجاريدر اين نمونه كاربرد واج
نشست و / ها، مانند پيوستمند از اين نوع واجازن ميان افعال بهرهاي و توجمله ميان
، از )در نمونة دوم(دويد / دريد/ طلبيد/ و غلطيد) در نمونة اول(پيچيد / لرزيد/ كشيد

  . هاي روايتي نقال در ايجاد حس حماسي و القاي فضاي موردنظراست ديگر شگرد
نيزة فريبرز را گرفته، از  تدس كنيزة طوس را و به ي تدس كبرزوي نامدار به ي

 مر زنجير هرك، ديش رانپب را كو مر دنگجانب اف كبر يد، ايشان بيرون آور تدس
] و[ت اشد، هردو را از صدر زين بردكرت ، قودو را گرفته، نام خدا را بر زبان راند

  ). 246همان، ( د، حمله بر لشكر اوها كردنتاوها را بس ت، دسدآور دبه پاي علَم خو
 ته، بر جانب جهانبخش انداخدمان نهاكيري در بحرة ت كه، يدمان زكبه  تسدو 

ه، دكه جهانبخش نامدار نهيب دا تاو را با تخت فيل درهم دوخ. دكه به رون او آم
چنان بر  ه، آندمر كشيكتمور زوبين از . ده خود را به تمور رسانيدخور يرتچون شيرِ 

جهانبخش نيز شمشيري بر قبة . تافكم شه كه تا استخوان درهدران جهانبخش ز
ه، دبه عمود بر تسدجهانبخش . تدر فرق او جاگرف تكه چهارانگش در تمور زپس

بر  توفك، دشيكر بر سر پتمور س! منت سدبگير از : كه دبر جانب تمور خروشي
صدايي . تر رفديش و دوپا از عقب بهپاز  پاس تسدو دكه  دلة عموكقبة سپر و 
، شمشيري بر ت؛ كه تمور برخاسدمرد و مركب درهم غلطيدن. دب برآماز كمر مرك

بعد از آن، جهانبخش . دا درافتاپكه فيلي بدان عظمت از  د،فيل ز تسدچهار
  ). 391 -390همان، ( دندو بر كمر زنجير هم چسبيت برخاس

گونه كه بيان شد، استفاده از ساختمان آوايي خاص، آرايش هجاهاي متناسب  همان
اي و كوتاهي جمالت، جمله هاي ميانگيري از مكثهاي حماسي رزم و بهرهحنهبا ص

ها را افزايش داده است؛ ها، قابليت زبان حماسي در صحنهنشيني با واج نيز در كنار هم
دليل شتاب و سرعت و براي  جا كه اين ويژگي تقريباً در سراسر اين صحنه به تا آن

كردن  نشين بر اين، هم  افزون. كار گرفته شده است ههماهنگي با محتوا از سوي نقال ب
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از ديگر عوامل زبان سنگين  -البته با بسامدي كمتر -ها، با آغاز و پاياني يكسان نيزواژه
  .آيدشمار مي و پرطنطنة حماسي به

  هجا . 2- 2
ها و ها در ساختمان واژهكنندة ميزان ارتفاع و كشش مصوتهجا عنصر تعيين

ها قادر است ها و مصوتگيري از شيوة كاربرد و چينش صامتبا بهره هاست كه جمله
براي مثال در مقايسه . لحن حاصل از ساختمان آوايي كالم را به خواننده منتقل سازد

/ cvc(ميان دو بيت مشهور منسوب به سعدي و فردوسي، كاربرد بيشتر هجاي كشيده 
ccvcc (تر ت، لحن حماسي او را قويتوسط فردوسي، در كنار ختم هجاها به صام

  :ساخته است
  وگر ناخدا جامه برتن درد    خدا كشتي آنجا كه خواهد برد

  ) سعدي(
  وگر جامه بر تن درد ناخداي    برد كشتي آنجا كه خواهد خداي

  ) فردوسي(
در برابر سپاه بهمن صف . بيرون آمد شهرنموده، از  جمعلشكر  ميرو شاه كش

- تن از غالمان بهمن را بهمان فرامرز به ميدان برآمد، هشتكشيده، يك نفر از غال

، ديدبانوگشسپ چون ب. كشترهامِ گودرز به ميدان آمد، غالم فرامرز را . قتل آورد
تيغي بر كتف او زد كه تا استخوان . رفتبه مركب داده، سر راه به رهام گ هيبن

را بر قبة سپر او زد  يغتبانو . رفتشد، پشوتن سر راه بر او گ ريزانرهام گ. نشست
بانو او را امان . ه بر گردن مركب آمد كه سر او از تن جدا شدكافتكه سپر را ش

زد، دست  ينبر زم مير، در برابر شاه كشداشتبرزين ، كمربند او را گرفته از دادن
 تاب ميرشاه كش. تند، بر سپاه كشمير ريخدندلشكر بهمن از جا درآم. تنداورا بس

؟ جلوِ مركب را ويمرشهر چرا ما درين : تندبانويان گف. شد زانرينياورده گ
ايشان را نزد بهمن . دندش تارگرف جارمرزبان و شَ. دندش نوطگردانيدند، متوجه ف

و  تندبس زالو سر كمند ايشان را بر قفس  تندشذاتا بند بر يال اوها گ مودفر. دندبر
  ). 532همان، (آمد  ميرخود به دور كش
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 ،هاي ساختمان هجايي شعر استگرچه به زبان نثر و متفاوت با ويژگياين نمونه ا
اما در اين زمينه نيز، بسامد هجاي كشيده در پايان بيشتر جمالت و كلمات پاياني آن در 

بر اين،  افزون. كند كنار كلمات مختوم به صامت، ريتم كوبنده و حماسي را گوشزد مي
با هجاي كشيده  -ختار زبان حماسي استهاي ساكه يكي از ويژگي -كردن لحن كند

كردن لحن از  معموالً براي كند«. گيرد كه در اين اثر بسامد زيادي داردصورت مي
هاي  پشت سر هم آوردن واژه. برندهايي كه داراي هجاي كشيده است، بهره مي واژه

  ).143: 1384پور،  عمران(» رساند مختوم به هجاي كشيده، لحن سخن را به نهايت كندي مي
زد،  حاكو بر ميان هر دو كتف ض ساخت بلند چنگفريدون عمود كاوياني بر سر 

 حاكو ضبست طلبيده، او را بر مندك. بست نقشروي زمين و به طيدكه درهم غل
و بر  كردو از جاي خود جستن  ريدهم د از بوتد را مثل تار عنكمنكرده، ك زور

فريدون نامدار كمر زنجير او را ؛ رفتو گريبان او را بگ ويدجانب فريدون د
را از  حاكفريدون بعد از ساعتي قوت كرده، ض. دندو هر دو به تالش درآم گرفتب

 بست و نقشپا به دل زمين تا پاشنةفرق و بر زمين زد، كه از  داشتروي زمين بر
و  بستو دست او را محكم  شيدفريدون دوالي از پشتش ك...  شستاش ن بر سينه

همان، (... كوپال او نهاد و او را به فرمودة سيمرغ بردند در دماوند  ل وبر يا جيرزن
34.(  

گيري از اين شگرد آوايي، كالم خويش را قابل ذكر است اگرچه نقال توانسته با بهره
رو  هاي رزم روبهپيش رنگ حماسي بخشد و مخاطب را با حس اضطراب صحنه از بيش
ار بسامد واژگان مختوم به صامت، وي از واژگان اما در بسياري از موارد در كن ،سازد

مختوم به مصوت نيز بهره برده است و اين امر زبان را تا حدي با رسايي و نرمي بيشتر 
در اين زمينه، الزم به يادآوري است كه . براي كاهش لحن حماسي پيش برده است

ها از مصوت«ييسو اما از ،انجامدها به رسايي و نرمي كالم مياگرچه كاربرد مصوت
درصد كاربرد  شاهنامهلحاظ رسايي و نيز بسامد پايه، يكسان نيستند؛ چنانكه در 

  ). 257- 256: 1383پارساپور، (» يابد هاي كوتاه به ميزان چشمگيري افزايش ميمصوت
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شده،  توان اين گونه استدالل كرد كه در نمونة بيان با توجه به آنچه بيان شد، مي
 ،پاياني، اگرچه در مقايسه با صامت توانش حماسي كمتري دارد كاربرد مصوت كوتاه

آهنگ آن را براي  اما در نهايت توانسته تعادل زبان حماسي را حفظ كند و ضرب
  . مخاطب ملموس سازد

و  هو پريدخت نقاب انداخت هگاه غراب نشست سام نريمان نمودار شد كه بر گرده
دست چپ بر ... زاد در دهنة جلو راند و فرهنگ ديودوش او مركب مي به دوش

لرزه  كشيد كه كوه و دشت و بيابان به اكبر از دل بر ، يك نعرة اهللاهگردة راست نهاد
و  هبكش در ميان لشكر خاقان انداخت ، بكشهدرآمد و دست به قائمة تيغ آبدار كرد

   ).94همان، ( كشتندزدند و ميدار مي ، با نقابهدست برد فرهنگ نيز دست به چوب

  ساختمان نحوي . 3
نهايت به نظم كالن  مند آنان درنشيني و ارتباط نظام ها در محور همكاركرد و پيوند واژه

ها در همچنين آرايش حاصل از ساختار دستورمند واژه. انجامد در ساختمان نحوي مي
 ماية اثر سازي براي ارتباط با بننشيني به نوعي در نظام جمالت به برجسته محور هم
اما كاربرد خاص  ،ها بيش از هر چيز ارجاعي استاگرچه زبان قصه. شودمنتهي مي

ها را از  گاه زبان آنزبان براي پيوند با مضمون اثر و با هدف جلب نظر خواننده، گه
  . سازي نزديك ساخته استسطح ارجاعي و خودكار دور و به مرز برجسته

اي كه به قصد اصر زبان است، به گونهكارگيري عن هفرايند خودكاري زبان در اصل ب
كار رود، بدون آنكه شيوة بيان جلب نظر كند و مورد توجه اصلي  بيان موضوعي به

اي كه شيوة بيان گونهكارگيري عناصر زبان است به سازي بهقرار گيرد؛ ولي برجسته
 متعارف متعارف باشد و در برابر فرايند خودكاري زبان، غير جلب نظر كند، غير

  ). 36- 35: 1373صفوي، (باشد 
خودكاري زبان در متن مورد نظر، با تعريف خاص  گاه غيراگرچه كاربرد خاص و گه

سويي نيز، شگردها و توجه  اما از ،سازي در متون ادبي برابر نيستهاورانك از برجسته
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ساختن آن از مرز خودكار، براي جلب نظر خواننده و آشكار  خاص نقال به زبان و دور
رو، ساختمان نحوي كالم  از اين. توان از نظر دور داشت ساختن زبان حماسي را نمي

  : شوددر چهار بخش بررسي مي طومار جامع نقاالن

  اركان جمله . 1-3
پيروي از هنجار متعارف و منظم اركان دستوري، مخاطب را با زبان ارجاعي و خودكار 

ي هنجارگريزي نحوي تقدم و تأخر هااساس، ازجمله شگرد براين. سازد رو مي روبه
  . اركان دستوري است

تقدم و تأخر اركان دستوري ازجمله مباحثي است كه در ارتباط با نوع ادبي مطرح 
نحو  جايي اركان جمله به در زبان حماسي هنجارگريزي نحوي و جابه. شده است

تر آوردن فعل در كوبندگي كالم مؤثر خصوص مقدم شود؛ بهچشمگيري ديده مي
   ).173: 1383پارساپور، (است 

خوردة ويسه نمودار لشكر شكستديد  و لشكر را برداشت، از عقب قارن رفت، كه
قارن در عرض راه به ما رسيد، ويسه را زخم ! اي شهريار: احوال پرسيد، گفتند. شد

بر طبع افراسياب . زد و يك پسر او را كشت و ما را شكست داد و خود برفت
خواست  و نوذر را سر از تن جدا كرد، مي رفتبه ساري  شتبرگ. گران آمد

ايشان را به قتل  نگذاشتپهلوانان را گردن بزند كه اَغريرَث ايشان را مانع شد و 
  ). 157: 1377افشاري و ديگران، (آورد 

كه بربايد، برزوِ دلير  رفت. برزو نيزه بر نيزة او زد كه دستش بر كوهة فلك بلند شد
زاده  بر طبع آن حرام. كنان صاحب بر ميدان افتاد سر بر او زد كه خاكبر زيرِ نيزة 

بر قبة سپر برزو، كه  زد زاده سپر بر سر كشيد، گران آمد و عمود را برداشت پهلوان
  ). 297همان، (... درد بر دلش پيچيد كه 

 جان نوش صاحب مال! من دست زا ريبگ! سر رهيخ يا: كه ديخروش پتارا جانب بر«
  ).405 ،همان( »ديكش سر بر سپر مهيسآسر پتارا! صاحب
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هاي باال بدان اشاره شد، كاربرد فعل پيشوندي و  بر تقديم فعل كه در نمونه افزون
تقديم همكرد در فعل مركب نيز ازجمله موارد تأكيد در زبان است كه ظرفيت و توان 

   .دهدحماسي آن را براي ارتباط هرچه بيشتر با خواننده افزايش مي
سر   در، رستمِ يكدست سپر درآورد و عمود هشصد من سهراب را بر سرِ دست

چنان بر سپرش زد كه مركب تاب نياورد، دو دست از پيش و دو پا از  ، آنكشيد
سيه زنگ از عقب . كه خورد شد برآمدصدايي از كمر مركب . در رفت عقب به

گرفت و هرگز عالج او  توانيماين دالور را به مكر نمي: پشته برخود لرزيد كه
سنگي برداشت، بر پيشاني و تخته برجستزاده  يكدست حرام. توانيم كردنمي

و دست بر قبضة تيغ برد و  برجستبرزو چابكانه . هم غلطيدمركب برزو زد كه در
رنگ از عقبِ او كمند در گردنش انداخت و خواست بر فرق يكدست زند كه سيه

فرصت كرده، از پيش رويش كمند در گردنش  زاده د و يكدست حرامفروكشي
  ). 297همان، ( فروكشيدانداخت و 

هاي چندان بر ترك و تارك هم زدند كه دسته بردند،به عمود خاراشكن  دستپس 
... برهم افگندند كه سپرها قلم شد برده،  به تيغ آبدار دستعمود خم گرديد و 

پس بر  .بداشتنداز هم دست  د وفروز نيامدنكدام از زين  هرچند قوت كردند، هيچ
چنان رستمي كه . ها زورآور گشتند كمر و گريبان هم چسبيدند و در پشت اسب

و همچون ديو  بركنديآوردي، سنگ را از اون سنگ  اگر بر كمر كوه خارا زور
  ). 191همان، (...  بركنديسفيدي را از زمين 
چندان قابليت  -خالف شعربر -ساختمان دستوري نثر سبب اگرچه تقديم همكرد، به

شده نيز آشكار است، تقدم جزء غيرصرفي از  هاي ذكركه در نمونه اما چنان ،اجرا ندارد
، )»به تيغ آبدار دست برده«در مقايسه با » دست به تيغ آبدار برده«(ديگر اركان جمله نيز 

دي از افعال مننشيب آهنگ كالم با بهره و اي و فرازبا ايجاد تأكيد و مكث ميان جمله
  .آهنگ حماسي را ملموس ساخته است پيشوندي، لحن و ضرب

به  و نهيبآمد خون بيرون نمي زديبر وي  كارد از فراق بهروز چنان شد كه اگر
. فرسنگ راه رفتند به او رسيدندچون نيم. ، از دنبال يكدست روان شدندداده مركب
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با خود . درآمديوندش به لرزه چون يكدست برزو را بديد، بند از بند و پيوند از پ
، ديگر در زير گوي در رفتمسالمت به اگر اين مرتبه از دست اين برزگر به: گفت

، در برابر داده به مركب نهيبفلك كسي با من برابري نكند، و برزوي دالور 
زاده  آن حرام. ، برجانب يكدست حواله نمودزدهبه تيغ  دستو ... يكدست آمد 

يكدست . نان بر قبة سپرش زد كه سپر به مثال پنيرتر قلم گرديد، چبرسركشيدسپر 
جا به  ، بر دستش آمد كه سه انگشت او قلم گرديد، از آندزديدهاز زير تيغ سر 

در برگشتن، رستم . در رفتبرزو به باد مركب به. رانش آمد، تا استخوان نشست
 ، هيت گريختبرزو چون ديد كه يكدس. يكدست خود را در ميان سپاه انداخت

   ).381همان، (از دنبال او برفت  زده،بر مركب 
براين، تقدم و تأخر ديگر اركان دستوري نيز براي ايجاد حس حماسي از ديگر  افزون

  . سرايي نقال است هنرهاي داستان
تيغ كشيده، بر قبة سپر زربانو زد  از اعراضخون بر سر و روي هژبر بال ريخت، 

از زير تيغ دزديده، بركتف او آمد كه تا  و سرو نشست كه چهار انگشت به سر ا
 .بر او زد يك زخمخود را به هژبر رسانيد،  اون زخمفالمرز با . استخوان نشست

، يك گردي برخاستكز دامن دشت اوج اورنگ ... دار شد  تبر زخم خود
 اما رستم رخش را... طوطيارنگ، باد كه خياط كرده بود به استقبال گرد روان شد 

اند و يك اهرمن در ميان اون سپاه كه سياه و سفيد بر هم ريخته ديد. بر بلندي راند
در دمي افگند و دو سه نفر را بر خاك مي به هر گرزي، نما چون منار گيتي درآمده،
بر  غضبتهمتن چون آن حال را بديد، . در برد كه لشكر ايران را از پيش به است

و هركس  داند داندكبر از جگر بركشيد كه هركس ا يك نعرة اهللا. وي مستولي شده
رستم زال  ، مراساالر ، كشندة ديو سفيد و شكنندة ارژنگمنم! نداند، بگويم تا بداند

  ). 451-450همان، (گويند مي
بازو نياورد  در   خم ابرو و به  چين گرفت و ليكن ] او را[سفيدي پيش سياهي چشم 

دو دست كه كه كهكش، همان  ديدت، نگاه كرد، دار از آن سرِ ميدان برگش كه نقاب
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از . در رويده ركاب راست استاد جويان عربدهو  هاوهاوكنان، ايستاده، ستون كرده
  ). 398همان، (... ، چنان عمودي بر قبة سپر كهكش زد كه روي قهر و قوت

 ...شده، تقدم متمم، ضميرهاي شخصي، قيدهاي حالت و  هاي بيان با توجه به نمونه
ها، ازجمله در كنار تقدم افعال و بسامد افعال پيشوندي و مركب در ساختمان جمله

  . نهايت به خلق فضاي حماسي انجاميده است موارد تأكيد در زبان نقال است كه در
كه يكي از  -شده، در ساختمان نحوي كالم تكرار ساخت نيز بر موارد ذكر افزون

با بسامد بسيار  -ان زبان اثر مورد بحث استدر ساختم 7»سازي نقشي نشين هم«عناصر 
  . خورد چشم مي به

نقش به سازي عناصر هم نشين گيري از عناصر سازندة جمله در راستاي همبهره«
اين ويژگي در  ).231: 1373صفوي، (» شود  تكرار ساخت و درنهايت نوعي نظم منجر مي

حماسي زبان و القاي فضاي اثر موردبحث نيز از جانب نقال و در تأكيد بر ساختمان 
  . كار گرفته شده است مورد نظر به

و دست به كمان زده، يك تيري در بحرة كمان نهاده، بر جانب جهانبخش انداخت 
او را با تخت فيل درهم دوخت كه جهانبخش نامدار نهيب داده، . كه بر رون او آمد

چنان  كمر كشيده، آن تمور زوبين از. چون شيرِ تيرخورده، خود را به تمور رسانيد
 جهانبخش نيز شمشيري بر. بر ران جهانبخش زده كه تا استخوان درهم شكافت

جهانبخش دست به عمود . فرق او جا گرفت قبة سپر تمور زد كه چهار انگشت در
سر كشيد، كوفت  تمور سپر بر! بگير از دست من: برده، بر جانب تمور خروشيد كه

. و دست اسپ از پيش و دو پا از عقب به در رفتبر قبة سپر و كلة عمود كه د
مرد و مركب درهم غلطيدند؛ كه تمور برخاست، . صدايي از كمر مركب برآمد

افشاري و (شمشيري بر چهار دست فيل زد كه فيلي بدان عظمت از پا درآمد 
  ).391-390 :1377ديگران، 

بر كتف او آمد كه  سر بانوگشسپ زد كه از قبة سپر غلطيده، هژبر همان عمود را بر
خون بر . زربانو شمشير بر كلّة هژبر زد كه چهار انگشت شكافت. شانة او شكست

سر و روي هژبر بال ريخت، از اعراض تيغ كشيده، بر قبة سپر زربانو زد كه چهار 
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انگشت بر سر او نشست و سر از زير تيغ دزديده بركتف او آمد كه تا استخوان 
  ). 450همان، (نشست 
كندة زانو درآمد و لنگر بر  چهارصد گام برعقب دوانيد و فرو كشيد كه به دو مقدار

و راست شد، سر به ! بزرگ است خداي ابراهيم: سر او انداخت كه كهكش گفت
مقدار ششصد قدم او را به عقب دوانيد و فرو كشيد كه دو . دار نهاد گريبان نقاب

  ). 399همان، (ند كوهكش لنگر برسر او افگ. زانوي او بر زمين نشست

  ايجاز و اطناب در كالم . 2-3
گاه اصلي نويسنده يا شاعر در كه تكيه -هاي پهلوانيهاي رزم و چهرهتوصيف صحنه

بنابراين، نقال . آوردزمينة ايجاز و اطناب كالم را فراهم مي -خلق يك اثر حماسي است
هاي نبرد كاريت و ريزهحماسي است، با توجه به جزئيا -گر اثر داستاني نيز كه روايت

  تواند با زباني موجز و كلماتي مناسب به ايجاز حاصل از سرعت و حركت پهلوانان، مي
و » اطناب در ايجاز«اين شگرد خواننده را با ويژگي . يابد هاي رزم دست عمل در صحنه

د و لحظة نبر به سازد؛ اطناب در توصيف موشكافانه و لحظه رو مي روبه» ايجاز در اطناب«
  . ايجاز در ساختار كالم و كاربرد هنرمندانة زبان

تواند در كالم با ميزان تكلف و تصنع قالب كالم و نيز بنابراين طول جمالت مي
با توجه به اينكه زبان . چگونگي القا حس خاص به خواننده در ارتباط باشد

ي آوردن سوي تر از اثر غنايي است و از تر و قالب عروضي آن كوتاهحماسي ساده
كند، انتظار داريم كه جمالت كوتاه حس التهاب و حماسه را به خواننده القا مي

  ). 173: 1383پارساپور، (تر باشد  جمالت كوتاه
گو در و كوتاهي جمالت در اثر مورد بحث، به كاربرد سخنان شفاهي و زبان گفت

بنابراين، كوتاهي . دگردبازمي -كه ماهيت و بناي كار نقالي است -هاي كوتاهقالب جمله
نهايت به ايجاز در كالم و ايجاد زبان  جمالت كه حاصل ساختمان زبان نقالي است، در

  . حماسي انجاميده است
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در دم جنيبه را آوردند، زال سوار . گرد از ميدان برخاست. زال با مركب درغلطيد
يد، چنان دد، سپر بر سر كش  اون. شد و شمشيري كشيده، بر جانب هژبربال انداخت

ازين جانب گيو ... بر قبة سپر او زد كه سپر را به مثال قالب پنيرِ تر در هم شكافت 
. از هر سپاه لشكر بسيار كشته گرديد. جنگ مغلوبه شد. خود را به مدد زال رسانيد

روز ديگر آن سه لشكر در برابر هم صف . شب شد، هريك به آرامگاه خود رفتند
افشاري و ديگران، (ميان گرد دوازده هزار جادو بيرون آمد  ناگاه گرد شد، از. كشيدند

1377 :447 .(  
سام . گرد از ميدان بلند شد. صدايي از كمر فيل برآمد، جهانبخش با فيل درغلطيد

بفرمود تا فيل ديگر . خود را به ميدان رسانيد، ديد كه جهانبخش تندرست ايستاده
باز پتارا خروشيد و عمود را جهانبخش سوار گرديد كه . از جهت او آوردند

برداشت، كجك بر كلة فيل آشنا گردانيد، خود را به جهانبخش رسانيد، خواست 
  ). 405همان، (... فرود آورد 

ها و جزئيات صحنة نبرد در كنار كوتاهي جمالت و ايجاز حاصل از كاري بيان ريزه
دست به عمود زد،  و«. آن، درنهايت به افزايش ظرفيت زبان حماسي ياري رسانده است

پتارا در غضب شد، عمودي به سر جهانبخش زد، و . بر جانب پتارا افگند، كارگر نشد
  ). 403همان، (» دارو در وي اثر كرده بود، درغلطيد، بيهوش شد بيهوش

رزم و ميانة نبرد نيز ازجمله موارد ايجاز در  هاي پيشوگوها و رجزها در صحنه گفت
ها و درنتيجه لحن ت كه به كشمكش ميان شخصيتساختمان اثر مورد بحث اس

  . حماسي انجاميده است
چند دفعه قدم در ملك ! حيا! اي تركان: اول گُرازه به ميدان درآمد و نعره برآورد كه

تمور رو به جانب گُرازه ... ايد، چه طرف بستيد كه حال خواهيد بست؟ ايران نهاده
؟ به عون الهي تمام ايران را مسخر نازيچند بر خود مي! سر اي خيره: كرد كه

به دهن تو زياده است كه بتواني به ايران : كنم، تو چه وجود داري؟ گُرازه گفت مي
اي كه در دست داشت بر گرازه در غضب شد و نيزه! ... سر نگاه كني، اي خيره
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تمور را بد ! نازي؟جانب تمور افگند، گفت كه تو هنوز كودكي، برين زور خود مي
  ).331-330همان، (! م و تو بزرگي؟من كودكي: كهآمد 

اين همه الف دوستي و ! شرم و بدنمكاي بي: تهمتن رو به جانب يكدست كرد كه
اي : تهمتن گفت! ... محبت كه با برزو زدي، آخر به نامردي مبدل ساختي؟

آيد؟  مي زاالن برزو را به مكر گرفتي، پنداري كاري از دست تو بر مثل پيره! زاده حرام
از عقب رستم ! ... اند كه تو ايشان را دست بندي؟ چنان دالوري برزو با فالمرز آن

از دست من به كجا جان ! اي سگزي: آمد و دو سنگ ديگر بر او زد و گفت در
  ). 301همان، (! بري؟

ها گوو وگوها و رجزهاي ميانِ رزم پهلوانان داستان نيز در مقايسه با ديگر گفت گفت
گو از جمالت و گيري زبان گفتدليل بهره اين شيوه كه در اصل به. بهره دارداز ايجاز 

كوتاه در ساختمان شفاهي نقل، به شكل حذف افعال و برخي اركان جمله و كاربرد 
نمود يافته، درنهايت به جنبة حماسي اثر كمك بسياري ... جمالت سؤالي، ندايي و 

گوي ميان كيكاووس با گيو و رستم، نيز و گوها ازجمله گفتو در ديگر گفت. كرده است
  . خورد چشم مي توانش زباني نقال در بيان كشمكش و درنتيجه لحن حماسي به

ديگر،  عبارت گوها و توصيفات در يك داستان بايد مكمل يكديگر باشند، بهو گفت
طرز بيان هر شخصيت بايد مؤيد شخصيتي باشد كه شاعر يا نويسنده ساخته، 

هايي همچون واژه، وزن، آهنگ، درازي و ويژگي. ف كرده استپرداخته و توصي
: 1383پارساپور، ( ها ارتباط مستقيم و نزديك دارند  كوتاهي جمالت با گويندگان آن

214.(  
! رستم كدخداي كجا باشد كه سخن مرا نشنود؟: كيكاووس برآشفت و با گيو گفت
خيز، زود، رستم را بر دار آيي؟ برام، تو حال ميو من مدتي است كه ترا فرستاده

دار كنم؟ كاووس اعراض كرد و طوس را  من چون رستم را به: گيو گفت. كن
طوس از جا برخاست و دست . تو برخيز رستم و گيو را، هر دو بر دار كن: گفت

رستم در غضب شد و . دار كنمامر شهريارست كه تو را بر: رستم را بگرفت كه
ب دويد و در پايِ تخت كاووس بر زمين افتاد؛ پشت دستي بر طوس زد كه در عق
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كدام كار تو نيك بود؟ حيف از تخت جمشيد نيست كه : و بر كاووس خروشيد كه
چنان تيري بر  همچون تو ناسزايي بر او نشسته باشد؟ اگر عزت پادشاهي نبود، آن

و افشاري (اگر مردي، سهراب را بر دار كن . شدي زدم كه به چهارپاره مي فرقت مي
  ).188-187: 1377ديگران، 

  آهنگ كالم . 3- 3
آهنگ كالم حاصل زير و بمي در زنجيرة گفتار و محدود به جمله است و ازجمله 

هاي آهنگين ازجمله زبان  در زبان. آيدشمار مي گذار در ساختمان زبان بهعناصر تأثير
يكنواخت،  كنند، سه نوع آهنگفارسي كه از زير و بمي در ساختمان آن استفاده مي

  :افتان و خيزان وجود دارد
هرگاه در امتداد زنجيرة زير و بمي، آوا دستخوش تغييري : يكنواخت .1

 . نشود و با تواتري ثابت توليد شود، آن را يكنواخت گويند

هرگاه در امتداد زنجيرة گفتار تواتر آوا دستخوش كاستي گردد، : افتان .2
 . آن را زير و بمي افتان گويند

نكه در امتداد زنجيرة گفتار، تواتر آوا رو به فزوني نهد، آن چنا: خيزان .3
 . را زير و بمي خيزان گويند

را با زير و بمي افتان بيان كنند، » علي رفت« ةبنابراين، در زبان فارسي اگر جمل
اگر آن را با آهنگ خيزان ادا نمايند، حالت سؤالي و اگر با زير و . حالت خبري دارد

  . رساند كنند، معني ناتمام بودن گفتار را ميبمي يكنواخت تلفظ 
ها در ساختمان مندي از آهنگ جملهبر اين اساس، زير و بمي و چگونگي بهره

نحوي كالم، در كنار چينش ساختارمند آنان در زنجيرة گفتار ازجمله شگردهاي روايتي 
صل از آن برد و خواننده را با فضاي حا نويسنده يا راوي است كه داستان را پيش مي

  . سازد رو مي روبه
 شيوة و نقال يشفاه نقل انيم ارتباط ها،جمله آهنگ يبررس در توجه قابل ةنكت

 نظر، مورد كالم آهنگ ةارائ در نقال شگرد گرچها. طومارهاست مكتوب متن در آن ةئاار



 و همكار عاطفه نيكخو  __________   هفت لشكرمعروف به  طومار جامع نقاالنبررسي ساختاري زبان حماسي در 

121 

 نيا ،است آشكار نندهيب يبرا او يكالم ارتباط و نقل يشفاه ياجرا در زيچ هر از شيب
 افتهي نمود زين كالم ينحو ساختمان در ييقايموس خاص يهايژگيو وجود ليدل به مرا

 ييهايژگيو ازجمله يحماس و يرزم يهابخش در صوت ارتفاع از يريگبهره. است
 و ياجمله انيم يهامكث چون يداتيتمه از استفاده با نظر، مورد طومار متن در كه است
 يحماس هنگآ ضرب و كالم زانيخ آهنگ سازنهيزم ه،جمل اركان گريد گاه و فعل ميتقد

يي ندا و يسؤال جمالت در دهيكش و بلند يها مصوت كاربرد ،نيا بر افزون. هاستجمله
 ءالقا و كالم زانيخ آهنگ جاديا و صوت ارتفاع باعث زين) جمالت انيپا در شتريب(

  . است شده مخاطب هب يحماس و يرزم حس
 گوو گفت از شيپ ها،تيشخص يعاطف حاالت يتيروا انيب كه است يادآوري به الزم

 توانسته ياديز حد تا زين رزم يهاصحنه يمتن درون هايدستور قالب در آنان انيم
  .سازد همراه احساس از برخاسته يهاجمله آهنگ با را مخاطب

هاي  كه استخوان كجاست زال زر) يكنواخت: (ديو قاه قاه به خنده درآمد و گفت
رستم ديد كه ديو در مقام طعنه برآمده، از جا جستن ) خيزان(كند؟  بالغر رستم را

! ؟يناز مياي كه بر خود چه كرده) خيزان! (ملعوناي : و گفت) يكنواخت(كرد 
؟ دندته بوريخ الدتو را از فو گرم! ادآدميز اي )يكنواخت: (ارژنگ گفت) خيزان(
  ).170همان، () خيزان(

از تو گويا بخت ! بدبخت اي ترك: كه نعره كشيدرسيد و هزار كس در  رهام با ده
و درين بودند ... تي؟ و خود را بر سپاه افراسياب زد ذاشگ انته كه قدم در ايرگشبر

اي : كه نعره بركشيدطوس نوزر با ده هزاركس در رسيد و ... كه گَرد ديگر پيدا شد 
خانه بنشين و اگرنه،  بهتو مثل زنان قدري پيله و دوك برگير و در حج! افراسياب

  ). 305همان، (! تو را با نبرد دالوران چه كار است؟
اي : كهنعره كشيد  نما به ميدان درآمد و يكهيكلي چون منار گيتي ديد كه ديو قوي

؟ تمرتاش خواست كه زمسامود نرم كه او را به يك عمان سام نري كجاست! ايرانيان
نبرد اين  دار كه هم جاي خود را به مردي نگاه !اي برادر: به ميدان درآيد، سام گفت

ديو . مرد ميدان تو منم! مناهراي : كه ديو زد اي بر جانب نرّه نعره... پتياره منم 
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سام  منم !غلب گنده اي :خواهم تو چرا آمدي؟ سام گفتمن سام نريمان را مي: گفت
: سام گفت! ؟ييتو كالو مكو ديو كالو نهن دوكشندة ژنده جا: كيوان گفت. نريمان

خاك بر سر نرّه ديوان كه در دست تو چون آدميزاد كشته : شاه گفت كيوان. بلي
  ). 112همان، (شدند 

 نوسان كنار در زانيخ آهنگ كاربرد ها نيز آشكار است،كه از نمونه اين، چنان بر افزون
 را خواننده و پرتنش را هاتيشخص زبان برعكس، اي زانيخ -كنواختي انيم كالم

 انيم ونديپ به تيدرنها و سازد مي رو روبه نبرد يهاصحنه اضطراب سح با شيپ از شيب
كه بيشتر  -شده هاي يادهويژگي. انجامديم) ساخت ژرف و روساخت(ي معن و صورت

هاي پهلواني از جانب نقال آميز ميان شخصيت گوهاي طعنو ها و گفتدر قالب رجز
ها و فضاي اد آهنگ كالم مناسب با شخصيتزمينه را براي ايج -فراهم آمده است

همچنين كاربرد اشعار حماسي متناسب با رزم از سوي نقال . حماسي اثر مهيا كرده است
دليل داشتن آهنگ مناسب كالم، ازجمله موارد قابل تأمل در ايجاد زبان حماسي و  به

  . آهنگ القايي مورد نظر است
  امي تو تا زندهكنم جان فدا    اماگر بر نوازي سرافگنده

  كه او پادشاهست، ما بندگان    داراي دارندگان وگر نه به
  به جان عزيز منوچهر شاه    به تابنده خورشيد و رخشنده ماه
  كنم خاك در چشم تركان چين    كشم خاك طوران به ايران زمين

)78همان، (  

اصل از آن در سه المعاني و آهنگ يكنواخت ح ها وجود ابيات موقوف در اين نمونه
بيت نخست، با تقديم فعل در دو مصراع بيت چهارم و ايجاد آهنگ افتان، با مضمون 

  . تر است و ايجاد حس حماسي هماهنگ) اندازي به خاك توران دست(بيت آخر 
امروز يكي از شما نبود كه با تورانيان نبرد كند كه من پاي : رستم برآشفت و گفت

اده دو تير در كمر زده و كمان را در دست گرفته، سر پي! بندي كنم؟ رخش را نعل
  اي؟ پياده به ميدان آمده: راه را بر اشكبوس گرفته، اشكبوس بخنديد و گفت
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  مر اسپت ندادند ايرانيان؟    پياده چرا آمدي اي جوان
) 229همان، (   

بي عنوان منبعي سودمند براي نقل شعرهاي حماسي، زمينة مناس حافظة شعري نقال به
ها اي از نقلذهن نقال كه گنجينه. را براي ايجاد زبان و بيان حماسي فراهم ساخته است

يادگار دارد، با توجه به زمينه، فضا و احساس  و اشعار حماسي و كهن را در خود به
برد و بدين وسيله مخاطب را با هدف خويش   القايي مورد نظر، از اين اشعار بهره مي

  . سازد همراه مي
 -)فعولن فعولن فعولن فعل(بر استفاده از اشعار با وزن حماسي متقارب  ل افزوننقا

گيري از عناصر بديعي و صور به بهره -فردوسي است شاهنامةدار  كه بيش از هرچيز وام
وي كه از . توجه دارد در اشعار مورد استفاده ... خيال حماسي همچون تشبيه، اغراق و 

بر مخاطب آگاه است، در گزينش اشعار حماسي خويش به تأثيرگذاري هنر بالغي كالم 
  . كند ايجاد هرچه بيشتر فضاي حماسي توجه و از اشعار داراي اين عناصر استفاده مي

  بانگ سواران هردو گروه ز    بلرزيد دشت و بترقيد كوه
  برآمد كه گردون از او خيره گشت    دگر ره يكي گَرد از رويِ دشت

  از آن ابر الماس بارد همي    بارد هميتو گفتي كه ابري ب
  چه تاجِ خروسان جنگي به فرق    طبرزين به خون يلون گشته غرق

  شده آفت مزرعِ زندگي    هاي پرّان ز پرّندگي ملخ
) 306همان، (  

  نهادند سر بر سر يكدگر    گرفتند هردو دوال كمر
  ين كرد زورهمي اين برآن، اون بر ا    ز شبگير تا سايه گسترد هور
  به سرپنجة خود درآورد زور    بجوشيد رستم ز بس كه تمور
  ربود از زمينش به كردار باد    پس آنگه دو بازوي مردي گشاد
  به زير اندر انداختش از زبر    پس آنگه ببردش به باالي سر
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  برآورد خنجر يل شيرگير    اش همچو شيرنشست از بر سينه
  )434همان، (

  هنر عيب گردد چه بنمود هور   زون بود هامان به زور ز بيژن ف
  به گردون برآورد، زد بر زمين    ببازيد بيژن دو پايش ز كين

  برآورد خنجر يل شيرگير   اش همچه شير نشست از بر سينه
  فگندش به سان يكي اژدها   پس آنگه سرش كرد از تن جدا 

) 457همان، (  

  فضاسازي و نحو كالم . 3- 4
ها عنوان عنصر حاكم بر ساختمان نحوي كالم و برآيند چينش خاص واژه فضاسازي به

استفاده از . دهي به ساختمان اثر اهميت بسياري داردها، در شكل و ارتباط دو جانبة آن
ها در ساختمان كلي كالم، ازجمله  كلمات متناسب با محتواي اثر و چگونگي كاربرد آن

فضا با «. دور نيست ت كه زبان حماسي نيز از اين قاعده بهعوامل ايجاد نوع زبان اس
كار  شود، سرو گو آفريده مي و اي كه از صحنه، توصيف و گفت حالت مسلط مجموعه

ها، با توجه به اين ويژگي، سازگاري و همخواني ميان واژه). 531: 1385ميرصادقي، (» دارد
شمار  صر مهم در فضاسازي اثر بهلحن و ديگر عناصر زباني با مضمون مورد نظر از عنا

ها و توصيفات هاي بيروني شخصيت آميز و متمركز بر ويژگي كلمات اغراق. آيدمي
هاي رزم ازجمله عناصر حماسي در ايجاد فضاي مورد نظر حسي در پيوند با صحنه

  .است
و ثمود عاد نابكار سپر بر سر كشيده بود، گرز ششصد من بر گردن گرفته، 

شكند، كه از خندق جستن نمايد و برج را به ضرب عمود درهم خواست كه مي
اكبر از جگر بركشيد و دست به قائمة تيغ آبدار كرده  سام نريمان يك طنطنه نعرة اهللا

كرد و زد، با فيل به چهار پاره ميكه را بر سر مي هر. و حمله بر لشكر عاد نمود
اه عاد ثمود را چشم بر سام افتاد، آنگ. كردزد، خياروار قلم ميهركه را بر كمر مي

دالوري بر مركب  ديد كه طرفه. لرزه درآمد بند از بند و پيوند از پيوندش به
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الله خون از  پيكري نشسته و ديوزادي در دهنة جلو، تيغي بر دست گرفته، الله كوه
  ). 118: 1377افشاري و ديگران، (ريزد  دم شمشير او بر خاك مي

مندي زبان نقال از ضاي حماسي صحنة ذكرشده، حاصل بهرهچنانكه آشكار است ف
هاي  هاي مناسب حماسي چون طنطنه، بند از بند، پيوند از پيوند، تشبيهات و اغراقواژه

الله خون  ، خياروار قلم كردن، الله)حيوان(چهار پاره كردن با فيل : اي مانند عاميانه
ب با ساختار كالم است كه فضاي نشيني و متناس ريختن و كاربرد آنان در محور هم

  . حماسي را ملموس ساخته است
كه  درهم غلطيدمرد و مركب  .شكستهمبر  خورد صدايي از كمر او برآمد كه

برجست و دامن كهكش . داران بلند شد و زنگ از اردوي نقاب خروشصداي 
پاي  و و شمشير را بركشيد، بر چهار دست مردي بر كمر پردلي استوار گردانيد

برجست، . دار بر زمين افتاد نقاب. چهار ميخ قلم گرديددار زد كه مثال  مركب نقاب
آفتاب پر به كردند تا  كمر زنجير هم را گرفته، تالش مي. بر جانب كهكش دويد

دار ميل كلّة خود به حقة ناف كهكش گذاشته،  ، كه نقابكشيد چاهسار مغرب فرو
شيد كه به دو كندة زانو درآمد و لنگر بر ك مقدار چهارصد گام بر عقب دوانيد و فرو

  ).399همان، (سراو انداخت 
 هاييژگيو ازجمله ،)يانيب اغراق( هيتشب رب بتنيم اغراق ينوع از نقال يرگيبهره

است كه توانسته در ايجاد فضاي حماسي موردنظر براي  نظر مورد طومار متن در يبالغ
  .آفرين باشد خواننده نقش
گونه، ازجمله صنايع معنوي بديع با  وصيفي مؤكد و افراطمثابة ت اغراق به

اساس «سويي  از. كه به رابطة تنگاتنگ اين دو اشاره دارد  گونه است ساخت تشبيه ژرف
سويي ديگر،  و از) 87: 1370شميسا، (» مبالغه و اغراق و لغو همانند تشبيه بر كذب است

هن با اغراق همراه است؛ بدين تشبيه بيان حال مشبه است كه براي تصويرسازي در ذ
و  ها معني كه هر تشبيهي درجاتي گوناگون از اغراق را در خود دارد كه با انواع شدت

شگفتي تشبيه ناشي از پيوندي است كه گويندة سخنور بين «. شود ها ظاهر مي ضعف
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يك چيز معمولي و يك امر عادي و يا امري خيالي و موجودي شگفت و ممتاز به 
بنابراين، همين امرِ شگفت عامل ايجاد  ).62: 1365تجليل، (» كند بير برقرار ميبهترين تع

از اين منظر و در راستاي تأييد . اغراق و درنتيجه پيوند و ارتباط تشبيه و اغراق است
توان در پيوند با علم بيان، به نوعي از اغراق با نام اغراق بياني  ارتباط تشبيه و اغراق مي

  : معني كه بدين. اشاره كرد
. افراط و تأكيد در توصيفي كه حاصل تشبيه و استعاره باشد را اغراق بياني گويند

گوييم قد او مانند سرو است، يا سرو خراماني را ديدم، مرتكب غلو  كه مي همين
تواند از مباحث علم بيان  مبالغه و اغراق و غلو از ديدگاه ديگري هم مي. شويم مي

كند،  ست كه از اداي معني به طرق مختلف بحث ميبيان علمي ا. محسوب شود
شميسا، ( توانيم بگوييم كوه كندم براي مثال به جاي اينكه بگوييم خسته شدم، مي

1370 :77.(  
براين اساس، كاربرد اغراق بياني با زيرساخت تشبيه براي اداي متعدد از يك معناي 

پيش به  از ي غيرعادي، بيشانگيز امري عادي به امر يا موجود واحد و همانندي شگفت
  .ورزد رابطة اين دو عنصر بديعي و بياني تأكيد مي

 - هاي حماسي توان از اغراق با توجه به ارتباط يادشده ميان اغراق و تشبيه، مي
بيشتر از نوع محسوس به (ساختي داراي تشبيه حسي  عاميانه در اثر مورد بحث با ژرف

بياني در  -يكي از ابزارهاي ادبي ، در حكم)محسوس و گاه معقول به محسوس
ها در پيوند با تشبيه اشياء، پهلوانان و  اين نوع اغراق. ساختمان زبان حماسي ياد كرد

پيش قوة تحرك، عمل و  از ديگر عناصر رزمي به اموري حسي و بيروني، بيش
سازي مخاطب را به همراه دارد و درنهايت به افزايش فضاي حماسي و زبانِ  تصوير
  .انجامد ده از آن ميبرآم

به مثال قرص پنير تر بريد و شيده سر از زير  ]را[چنان بر قبة سپرش آمد كه سپر 
سپر دزديده، بر كتفش آمد كه چهارانگشت جا گرفت و تركان دور برزو را در ميان 

داد، هر كه  دالور داد مردي و مردانگي مي ]ي[در بردند و برزو گرفتند، شيده را به
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زد، چون خيارِ تر شكافت و هر كه را بر كمر مي زد، تا زنجير كمر مييرا بر سر م
... كرد و سپاه رو به گريز نهادند، برزو خواست خود را به افراسياب رساند  قلم مي

آلود به هر جانب رو  پيران بفرمود تا دورِ او را گرفتند و آن دالور چون شير خشم
افراسياب بفرمود تا ... داد  پشته ترتيب مي دادند و از كشتهكرد، تركان كوچه ميمي

برآورد و شب   چندان تير بر او زدند كه به مثال مرغ پر. از دور او را تيرباران كردند
  ). 316: 1377افشاري و ديگران، ( بر سر دست درآمد

پيوستگي  -ساز فضاي حماسي و رزمي استكه زمينه -بر موضوع طومارها افزون
، )دراماتيك(گيري از تمهيداتي چون لحن نمايشي ايشي و بهرهنقال با شگردهاي نم

هاي شفاهي در ايجاد فضاي حماسي بسيار مؤثر  شگردهاي كالمي ـ حركتي و تكنيك
  : رو هستيم هاي شرقي با دو لحن روبهدر روايت ـ نمايش. است

در ... وجود آمده  ها به يكي لحن روايي كه در هنگام استفاده از روايت در نمايش
كند، گري كه داستان و وقايع نمايش را براي تماشاگران بازگو مي اين حال روايت

كند، با جاي شخصيتي ديگر بازي ميشود و به خود به شخصيتي نمايشي مبدل مي
كند و ديگري لحن نمايش اين فرق كه به جاي عمل از كالم استفاده مي

جواليي، (كند عمل استفاده ميجاي روايت از اجرا و است كه درآن به) دراماتيك(
1389: 160.(  
اي خاص، شدن به نقطه هاي حركتي چون ايستادن، خيرهگيري از شگردهمچنين بهره

و هماهنگي آن با فضاي حماسي ... ها به يكديگر و  ها، كوفتن آنحركت و توقف دست
هايي در آن، هها، شتاب كالم، اوج و فرود و ايجاد وقفها، تأكيدمورد نظر از طريق مكث

در نتيجه، فن بيان و شيوة گفتار مدام در حال . كندآهنگ حماسي كمك مي به ضرب
آهنگ  آمدي كه ناشي از تغيير لحن و ايجاد ضرب و آمد مستمر است؛ رفت و نوعي رفت

  . است... مناسب با تنوع مفاهيم و موضوعات مختلف حماسي، عاشقانه و 
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   يريگ جهينت
 يكرديرو زبان، نظام در هانشانه از حاصل يساختار ليتحل و شناسي زبان

 مندنظام كاربرد نتيجة كه ارتباط نيا. داد خواهد دست هب يادب متون از شناسانه ييبايز
 نوع خلق به تيدرنها ،است يفرازبان و يزبان عناصر گريد و يقيموس بات،يترك ها،واژه
 نيا در زبان ساختار از يخاص نوع نعنوا به ز،ين يحماس زبان. انجامديم خاص زبان و

 خاص نشيچ يچگونگ و يحماس و يرزم ةپرطنطن عناصر يريكارگ هب با متون، از دسته
  . سازديم ممكن را يحماس يفضا يالقا و جاديا مضمون، و محتوا يمبنا بر واژها

 ز،ين سخنوران و نقاالن يهاتيروا و هانقل خصوص به انه،يعام يهاداستان و هاقصه
 ورود اما، اندآمده وجود به مردم ةعام با ارتباط هدف با و يارجاع و ساده يزبان با اگرچه
 بر ايجاد افزون ي،حماس يهانقل به بعد يهادوره در ديجد يهايژگيو و عناصر
 فراهم زبان ةبالقو توان شيافزا و بروز يبرا را نهيزم ،)نقال(ي راو يهنر يهاتيظرف
  . است هآورد

 عنوان به ،لشكر هفت به معروف ،نقاالن جامع طومار ازجمله طومارها ،اساس نيبرا
 را متون نوع نيا در يحماس زبان يبررس ةنيزم ،ييگو داستان يبرا نقاالن مأخذ

 خيتار كه است قاجار عهد در موجود هايطومار ازجمله لشكر هفت. است وجودآورده به
، آن در تيروا نيمشهورتر ذكر سبب به هك طومار نيا. گردديبرم ق 1292 به آن كتابت
 و ذهن ةپرداخت و ساخته زيهرچ از شيب ،است شده خوانده نام نيا به ،لشكر هفتيعني 
  . است عصرآن  نقاالن زبان

 ييآوا سطح دو در آن را ،لشكر  هفت يحماس زبان يساختار ليتحل يبرا نگارندگان
 از يمندبهره با يانسداد -يجارانف يهاواج يريكارگ هب. است بررسي كرده ينحو و

ايجاد  ةنيزم كوتاه، مصوت و صامت به هجاها ختم و كلمات، انيپا در دهيكش يهجا
  . است كرده فراهم ييآوا سطح در را يحماس زبان

 تقدم، يشونديپ افعال پربسامد كاربرد ،يدستور اركان گريد و فعل تقدم ن،يا بر افزون
 يهايژگيو ازجمله زين نقشهم عناصر سازي نينش هم و مركب فعل يرصرفيغ جزء
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 داده شيافزا را يحماس زبان تيظرف كه است زبان ينحو ساختمان در يدستور اركان
 - كوتاه يگوهاو گفت و جمالت قالب در يشفاه نقل يِزبان ساختمان تيماه. است

 كاربرد، جمله اركان گريد و افعال حذف شكل به -ينقال خاص يژگيو عنوان به
 يحماس ساختمان جاديا به تيدرنها و كالم در جازيا به...  و ييندا و يسؤال تجمال
 انيم يگوو گفت و هانيرجزخوا در يحماس انيب قالب در يژگيو نيا. است دهيانجام
 ةحافظ بيانگر متن در يحماس يشعرها نقل بر اين، افزون. است آشكار هاتيشخص
 خلق يبرا يشعر ةنيگنج از كه نقال. ستا اثر يحماس تيظرف شيافزا براي نقال يشعر
 به ،يحماس انيب از يآگاه ليدل به كند، استفاده مي آن توان شيافزا و يحماس يفضا
 عناصر از يحماس وزنداشتن  بر افزون كه زند يم دست ياشعار انتخاب و نشيگز
  . است مند بهره زين اليصورخ و يعيبد

 مكتوب متن در آن ةارائ شيوة و يشفاه نقل انيم ارتباط كه است يحال در نيا
 ازجمله( كالم ينحو ساختمان در ييروا و ييقايموس يها يژگيو از يريگ بهره با طومار
 )جمله اركان گريد و فعل ميتقد ،ياجمله انيم يهامكث قيطر از صوت ارتفاع

 ردكارب ،مبنا نيا بر. است شده اثر يحماس تيظرف شيافزا و كالم زانيخ آهنگ ساز نهيزم
 ارتفاع شيافزا باعث زين ييندا و يسؤال جمالت انيپا در دهيكش و بلند يها مصوت
 ها تيشخص يعاطف حاالت يتيروا انيب نيهمچن. استشده  يحماس زبان خلق و صوت

 مخاطب يبرا را جمله يحماس انيب شيوة ،نقال جانب از يمتن انيم هايدستور قالب در
 لحن انيم نوسان و حركت و زانيخ آهنگ از يمند بهره ،گريد يسو از. سازد  يم آشكار
 ازجمله مناسب يفضا جاديا در كالم نحو نقش و يفضاساز تينها در و زانيخ و افتان

 با زين نقال ها،  طومار موضوع بر افزون .است اين اثر يزبان ساختمان يها يژگيو
 ،)تيروا يجا به عمل و اجرا شكل به(ي شينما لحن اغراق بياني، از يريگ بهره

 .است رسانده ياري فضا نيا خلق به يشفاه يها كيتكن و يحركت -يكالم يشگردها
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  ها نوشت پي
1 .structur 

دست  به» يك مفهوم«و » تصوير آوايي«عنوان پيوند ميان يك  ها، به تعريفي كه سوسور از نظام نشانه .2
 ).34: 1383اسكولز، : ك.ر(ميد نا» دال و مدلول«دهد، بعدها با تدوين اصطالحات خود آن را  مي

3  . surface structur 
4  . deep structur 

: شناسي خود دو محور را در ساختار كالم از يكديگر متمايز ساخت هاي زبانسوسور در بحث .5
 ). 39-38همان، : ك.ر(نشيني و جانشيني  هم

نكته تأكيد دارد كه تمايز ياكوبسن بر اين . گيري پيام به سوي موضوع پيام است در اين نقش جهت .6
گردد ميان نقش ارجاعي و نقش ترغيبي زبان از طريق امكان تشخيص صدق يا كذب مشخص مي

 ).34-32: 1373صفوي، : ك.ر(و جمالت اخباري زبان تماماً نقش ارجاعي دارند 

 : نقش در مثال زير آشكار است سازي عناصر هم نشين نظم حاصل از هم .7

  . ر يالن را بريداو با شمشير س) الف
  ). 231همان، : ك.ر(او با خنجر سر يالن را دريد ) ب
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