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چکیده 
اي متناسب با کوشد زمینهناقد نخست میدر نقد متون، 

در . متن بیابد تا براساس آن الگو به بررسی بپردازد
بر میزان ، اساس کار، بررسی تأثیر لحن پژوهش حاضر
لحن مربوط که با این نظر . استشاهنامهانتقال پیام در 

ان حول محور زباین پژوهشهاي زبانی است، به گونه
منتقد (راسپیتز. پردازدبه بررسی عامل لحن می

،کاربرد هر واژه در هر متنکه، معتقد است)فرانسوي
تنها باید دانست که کدام ؛ استآنشکل ظهور عاطفی

- از این. کنش زبانی این کاربرد را گریزناپذیر کرده است

رو عامل لحن که بازتاب رنگ عاطفی کالم است، به 
شه و حتی نوع برخورد شاعر با مسائل نوعی بازتاب اندی

فردوسیهشاهنامبا توجه به اینکه . عینی و ذهنی است
از متونی است که به شدت تحت تأثیر یک جریان 

تواندهم می،عامل لحن، فکري و نوع ادبی خاص است
فکري گوینده و هم طرز تلقی ۀبراي بیان پشتوانعاملی 

از .متن باشدبافت اجتماعی از فضا، زبان و مخاطب
با شاهنامهتحقیق حاضر چنین حاصل شده است که در 

هایی که حماسی، لحن- ايوجود غلبۀ تفکر اسطوره
بیانگر احساس و منش گوینده از ذکر داستان است، در 

. جایگاه مناسب خود، نمود یافته است

.، فردوسیشاهنامه، لحن، زبان:هاکلیدواژه
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The Effect of Expression to
Convey Meaning in the Sahnameh

N. Rezaee13, M. Yavari24

Abstract
A literary critic first attempts to identify the
characteristics of a text, and then to assess
how well those characteristics serve the
purpose of that text. The present research
aimed at study of the effect of tone on the
extent to which the authorial intent has been
conveyed by Shahnameh through the use of
tone. Given tone falls under the heading of
language varieties, this research studied tone
as a factor involved in language. Leo Spitzer
believed that each word of a text reflects the
way the writer felt about the subject, so one
only have to identify what linguistic
performance has made the use of a certain
word inevitable. Therefore, tone, which
represents the emotive color of language,
somehow reflects the thoughts and attitude of
the poet towards objective and subject issues.
Given Shahnameh is among texts that are
extremely influenced by a particular literary
genre and intellectual trend, the factor of tone
can both serve to reveal the intellectual
background of the writer, and provide the
reader with a key to atmosphere, language
and social context of the text. The results of
this research, thus, suggested that despite
mythical-epic discourse is the dominant
discourses in Shahnameh, the tones
representing the emotional feelings of the
narrator toward what is happening or being
described in the story have been properly
used when appropriate.
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مقدمه
ها و تطبق نظریات فرمالیس،در بررسی آثار ادبی

ترین عنصرهایی ساختارگرایان، عامل زبان از مهم
ست که در ساختار یک اثر ادبی هم به لحاظ ا

متن و هم به لحاظ بررسی سبک آن، ةشالود
منتقد و (یاکوبسن. بسیار مهم و برجسته است

اي بادر رساله1960سال به) زبانشناس روسی
ۀکه در مجموع»ادبییۀزبانشناسی و نظر«عنوان 

را »ارتباط«ۀروش بیان و زبان منتشر کرد، نظری
عنصر ، شش ارتباط یاکوبسنۀنظری. بیان کرد

:کندسازنده را در هر رخداد زبانی برجسته می
یاکوبسن .گوینده، خواننده، زمینه، پیام، کد، تماس

.انددمتن میةزبان را عنصر اصلی و سازند
)63-66: 1378احمدي، (

لحن از عناصر بسیار مهم و سازنده در 
توجه به آن در ؛ بنابراینساختار متن است

و بافت تر متنبسیاري موارد باعث شناخت دقیق
توان عنصر به مدد لحن می.شودمیاجتماعی آن 

زبانی مد نظر یاکوبسن را نیز با توجه با اینکه 
ک از عناصر ارتباطی زبان تأکید متن بر کدام ی

یعنی گوینده یا خواننده یا زمینه و غیره است، 
هاي کهن شعري و ادبی از در سنت. تشخیص داد

تغییر لحن غالباً،روزگار ارسطو تا عصر رنسانس
شد و دیدگاه هوراسجایز دانسته نمی

(Horace))8-65در موردمنتقد رومی)م.ق ،
او . شدر تلقی میناپذیوحدت لحن، اصلی اجتناب

18تا16هاي هایش در قرنکسی بود که دیدگاه
ها از میالدي بسیار مطرح بود و در این سده

در .شدترین منتقدان ادبی محسوب میبرجسته

ةزبان از همان آغاز تا دورکه شاعران فارسیحالی
اند وبه چنان اصلی اعتنا نداشتهمعاصر، غالباً

هاي متفاوت خن از لحنهاي سمتناسب با زمینه
)217-1385:218،سلمی(.اندبهره گرفته

تغییر لحن در بافت شعر تأثیر گذاشته و باعث 
هاي زبانی شاعر را در شود تا مخاطب، تفاوتمی

با پژوهش حاضر . بیان مسائل مختلف درك کند
نقش در)فردوسی(گویندههدف بررسی لحن 

- تحلیلی و جستبه روش )شاهنامه(ارجاعی متن

هاي اطالعاتی اي و وبگاهوجو در منابع کتابخانه
در این پژوهش، ابتدا به . معتبر صورت گرفته است

هاي ر آن و نقشبتعریف لحن و عوامل تأثیرگذار 
برخی از سپس . متفاوت آن پرداخته شده است

مورد ، »شاهنامه«هاي یافته شده در انواع لحن
هاي ابیاتی که به نهنمووبررسی قرار گرفته است

فضا و پیامی متفاوت به ،لحنی متفاوتۀواسط
هاي ذکر نمونه. شده استکرده، بیانالقا مخاطب

که در ها با توجه به احساسیلحناز انواعشده 
هایی که در نگیخته و با استفاده از نشانهاخواننده بر

. استلحن تأثیرگذار است، انتخاب شدهۀمقول
قطعی ۀبه عنوان تنها نمونه یا نمونصرفاًهامثال

هاي مربوط به نوع بلکه با توجه به ویژگی؛نیست
در این پژوهش، متن . ه شده استئتغییر لحن ارا

براساس چاپ مسکو به » شاهنامه«مورد استفاده، 
. بوده است) 1374(سعید حمیدیانکوشش

فرضیه
فرض بر این است که در پژوهش حاضر، 

درونی ۀقال فکر، حس و تجرببراي انتفردوسی
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مخاطب، از طریق مطابقت لحن با به دخو
بر شدت تأثیر بار عاطفی و موضوع و پیام شعر،

.افزوده استاقناعی کالم خود در مخاطب

هدف
ۀگونکاربرد هدف پژوهش حاضر، دریافت تأثیر

توصـیفی  -بـه روش تحلیلـی  ،زبانۀلحن از مقول
.است»شاهنامه«در 

نهپیشی
انجام چنین پژوهشی در ۀدرخصوص پیشین

هاي در کتابخانهوجوجستبا،»شاهنامه«
هاسایتوبهاي دانشگاهی و دانشگاهی، پژوهش

دو . فت نشدیاحاضر مشابه به موضوع مقالۀموردي
و»تنوعتغییر و«،»ایجاد«عوامل هاي با عنوانمقاله

رپواز محمدرضا عمران» لحن در شعرنقش«
از » درآمدي بر لحن محاوره در شعر«و ) 1384(

مباحث نظري که پیرامون، )1378(شمس آقاجانی
درنگاشته شده، یافته شد و لحنۀمربوط به مقول

.استمورد استفاده قرار گرفتهحاضر پژوهش

بیان مفاهیم
تعریف لحن.1

لحن در لغت به معنی آواز، آواز خوش و موزون 
،اصطالح موسیقیدر.و یا آهنگ و صوت است

اجتماع اصواتی مطبوع را که با زیر و بمی خاص 
،گرفته باشدو ترتیبی معین در پی یکدیگر قرار

)184: 1363مالح،(.لحن گویند
لحن برگردان ،در نقد و ادب معاصر فارسی«

انگلیسی است و عبارت از  نگرش و ) tone(ةواژ

اي پیام احساس گوینده یا نویسنده نسبت به محتو
شود و است که از طریق فضاسازي زبان ایجاد می

پور،عمران(. »ستااز ارکان اساسی هر اثر ادبی 
1384 :128(

لحن در ادبیات عبارت از نگرش و احساس 
گوینده یا نویسنده نسبت به محتواي پیام ادبی 
است که با تکیه بر دیگر عناصر شعر از قبیل 

-ها، عبارتنی واژهقالب شعر، معنی اصلی و ضم

ها، وزن، هجاهاي هاي برجسته، ساختمان جمله
-شعر، تصاویر توصیفی و صور خیال شکل می

در هر اثر ادبی یک یا چند لحن اصلی و . گیرد
ی و انعکاسی وجود دارد که از ئتعدادي لحن جز

جهت ایجاد ارتباط بین شاعر و خواننده و نقش 
االیی بزیباشناختی که در شعر دارد از اهمیت

توان گفت عدم اي که میبه گونه. برخوردار است
درك صحیح لحن یک شعر ممکن است خواننده 
را در درك ساختار شعر و برقرار کردن رابطه بین 

شعر گمراه کند و از دریافت مفهوم صحیح ءاجزا
)127: 1384پور،عمران(.شعر باز دارد

نقش لحن و انواع آن.2
باید . بکی سر و کار داردلحن با تمام عناصر س

عناصر شعر در ایجاد لحن دخیل ۀگفت هم
لحن در تشخص قالب، آواهاي خاص، . است

خیال، عینی کردن مفاهیم از طریق واژه، صور
شاید . وزن و حتی کیفیت هجاها مؤثر است

-اي مستقل میله خود رسالهئپرداختن به این مس

جه هاي لحن بسیار درخور توکه نقش؛ زیراطلبد
از نقش زیباشناختی، از طریق لحن جدا. است
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توان به دستگاه فکري و فلسفی و منش فردي می
اي است حتی وسیله. و اجتماعی شاعر پی برد

ةدـمشخص کننز ـنیبراي تمایز نوع ادبی و 
هاي گوناگون تاریخی مثل لحن سامانی که دوره

این موارد به یک ۀهم.با شادباشی همراه است
رسد که لحن عامل شناخت سبک مینظرنقطه 
گوینده تظاهر لفظی و بیانی هرلحن«: است

شود حالت درونی اوست که با کالمش همراه می
توان آن را در عداد ممیزات اصلی شعر و میو

) 146: 1384پور،عمران(. »سبک گوینده برشمرد
هاي فردي، اجتماعی، گر ویژگیلحن نمایان

با این . استنیزاد گویندگانطبقاتی و سطح سو
شود و آن نگره، منظر دیگر لحن نمایان می

. »آمیزي عاطفی کالمرنگ«تعبیري است به نام 
لحن به فراخور موضوعاتی که شاعر بدان 

توان بهاز انواع آن می. پردازد متفاوت استمی
عاشقانه، رندانه، زیرکانه، عارفانه،هايلحن

ه جانب، تفاخرآمیز، خطابی، آمیز، حق بستایش
لوحانه، تحقیرآمیز، ساده،صادقانه، احمقانه

خرافی، بحرانی، هیجانی،گونه، استداللی،التماس
باشانه، انگیز، غافلگیرکننده، شاد، خوشرقت

پرسشی، آمیز،قاطع، متکی به نفس، لحن استرحام
وعاطفی، غنایی، صمیمی، ساده، حماسی، تحسر

سمی، غیررسمی، مؤدبانه، علمی، اندوه، کتابی، ر
و غیره،کنکشدل خوبخش،برانگیزاننده، تسلی

) 131: 1384پور،عمران(.اشاره کرد
اما غایت هنر در به کارگیري لحن آن است 

خوشا آن شاعر که بتواند با «: گویدمیبوالوکه

لحنی مالیم از خشونت به لطف گراید و از لطف 
)167: 1363وب، کزرین(. »به خشونت

بنابراین در بررسی زبانی یک اثر، لحن نقش 
در نقد نو نیز مراد از شکل، ساختار . عمده دارد

دهی سازمانءي که اجزاااثر است، یعنی نحوه
زبان در شکل و ساختار نقش ؛ بنابراین اندشده
که در هستندبر این باورپیروان نقد نو،«. دارد

شویم تک تک کلمات آشنا میابتدا با،بررسی اثر
هاي مختلف در ریشه و و با استفاده از فرهنگ

در مثالً. کنیممعانی اصلی و مجازي دقت می
حافظ کلمات کلیدي، پیر مغان، میکده، رند مهم 

)230: 1385شمیسا، (. »است
-سخن کاوي، لحن مربوط به گونهۀدر نظری

یگر اي دبا این سخن دریچه. هاي زبانی است
شود و افقی دیگر پیش چشم نمایان گشوده می

براي بررسی عامل لحن باید بر زبان ؛شودمی
)90: 1388غالمی، (.متمرکز شد

سنجی که به معناي بررسی آماري سبکدر 
فرض پایه آن است که یک سبک ادبی است، پیش 

هر نویسنده در هنگام نگارش به صورت خودآگاه 
و لحن هاي زبانی خاصزینهو یا ناخودآگاه، گ

)58: 1385یاحقی، (.گیردرا به کار میايویژه
شود استفاده از زبان عامه باعث می؛براي مثال

که شاعر در زمان حیات خویش از طرف عامه 
لحن محاوره عالوه بر . مورد توجه قرار گیرد

ساخت ظاهري متکی بر الگوهاي زبان، یک 
ر بطن آن روایتی نهفته و ساختار درونی دارد که د

حضور چنینۀدر نتیج. ستابر زبان نیامده جاري 
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روایتی عالوه بر یک نوع فضاسازي عام بیانی که 
ممکن است از یک نوع تقابل معنا شناحتی و فرم 
شناختی کلمات موجود در متن با یکدیگر و با 
خارج از متن به وجود آید، نوعی فضاي جدید 

جب آن، چگونگی قرائت شود که به موحاصل می
- کننده میاثر و جسمانیت خوانش، اهمیت تعیین

اگر این فضا را فضاي گفتاري بنامیم، روایت . یابد
لحن محاوره ۀنهفته و فضاي گفتاري دو مشخص

)87: 1378آقاجانی،(.آیدبه حساب می

تحلیل انواع لحن
ر پژوهش حاضر، پس از مطالعه و تحقیق در د

-بیان کردهدر مورد انواع لحننظرانآنچه صاحب

ۀهاي حاصل از مطالعاند و نیز با توجه به استنتاج
، برخی از انواع »شاهنامه«هاي مختلف بخش
ها که با تأثیرات متفاوتی نمود یافته، به دست لحن

- سپس براي تنظیم نهایی مقاله، لحن. آمده است

بندي و ارائه شده و زیر عنوان ي مذکور طبقهها
آورده »شاهنامه«هاي شعري از دام، نمونههر ک

. شده است

لحن ثابت راوي)الف
به طور کلی در قالب روایتی داستانی »شاهنامه«

که در -هاي متغیر راوي به جز لحن. شودبیان می
.استداراي لحن ثابتی -شودادامه آورده می

لحن ثابت راوي براساس نظام دستوري وي در 
هایی است که ژگان و ترکیبکل اثر و بسامد وا

بسامد واژگانی . شودهنگام روایت به کار برده می
گاه به حدي ،و نظام دستوري و ادبی نویسنده

-شود که به وي فردیت سبکی میاختصاصی می

طول رکه همواره دییکی از این عوامل. بخشد
گردد، روایت تکرار شده و براي مخاطب آشنا می

ايگونهیعنی . استهاي گفتاري عادتۀمقول
زبانی که نویسنده در بیان برخی امور به طور 
ثابت از آنها استفاده کرده و این شیوه را مختص 

هاي عادت گفتاري یکی از روش«. کندخود می
صحبت کردن است، اما نباید آن را با لهجه اشتباه 

لهجه سبک کلی صحبت کردن یک . گرفت
اي بیان ههاي گفتاري شیوهعادت. شخصیت است
هاي مناسب و به یادماندنی خاصی هستند، عبارت

ها در داستان ترین شخصیتکه حتی به معمولی
)23: 1389پین،(. »بخشندحضور و ظهور می

ايخبر دار شدن شاه یا پهلوان از واقعه-
گاهبه سلم آگهی رفت از این رزم

د به ماهـآمردـی کانـو زآن تیرگ
)1/126: 1374فردوسی،(

په چون به نزدیک ایران کشیدس
دـر بآفریدون رسیـه خبـگهمان

)118: همان(
به گستهم و توس آمد این آگهی

یـشاهنشهد آن فرَـره شـه تیـک
)2/37: همان(

ی تاختند آگهیـه کاووس کـب
که تخت مهی شد ز رستم تهی
)239: همان(

شود که هاي قبل، مشاهده میبا توجه به نمونه
ها همراه با لحنی گزارشی از سوي ز داستانآغا

نظام دستوري هر بیت در قالب . راوي است
جایی اجزاء تنظیم هاي مرتب بدون جابهجمله
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. چنینی تکرار شده استشده و در هر گزارش این
هاي خبري مشخص نیست و فاعل در این جمله

در واقع همواره فرد یا افرادي هستند که براي شاه 
آشکار نیز . خبري از سپاه دشمن بیاورندیا پهلوان 

است که عالوه بر استفاده از برخی ترکیبات و 
نظام روایی داستان،جمالت تکراري براي بیان 

،روددستوري نیز مطابق با سبک نویسنده پیش می
مانند آوردن فعل در اول جمله براي بیان تأکید و 

براي نهاد»کشید«لحن تأکیدي یا استفاده از فعل 
تأکید بر قدرت و اعمال نفوذ جهت ) شاه(جمله

.شاه یا پهلوان در هر کاري
اريزدر شروع داستان گدیگران نقل قول از- 

گوي دهقان چه گفتنگر تا سخن
و دل نهفتـد کـکه راز دل آن دی

)1/128: 1374فردوسی، (
ز گفتار دهقان یکی داستان

انـاستـبـۀوندم از گفتـبپی
)2/170: همان(

ها، راوي براي شاهد آوردن بی در این نمونه
نمایی، تأکید بر شفاهی بودن و طرفی خود، واقع

غیر ساختگی بودن داستان؛ هر روایت جدید را 
اي در مورد اینکه داستان را از فردي با جمله

چنین . کندمعتمد و معتبر شنیده است، آغاز می
گونگی متن و صحت سخناناي بر روایتجمله

هرگاه در آغاز داستانی، این . گذاردراوي تأثیر می
ها آورده شود، مخاطب دوباره با حضور جمله

راوي ثابت داستان مواجه شده و حس اعتماد وي 
هاي آغازین خبري این جمله. شودبرانگیخته می

و ساده است و به طور مستقیم با مخاطب ارتباط 
.کندبرقرار می

لحن توصیفی) ب
فردوسی از نظر «)76- 90: 1369(زانفرفرونظردر

رعایت بالغت کالم و مقتضاي احوال بی نظیر بوده 
و محاورات لطیف و ایجازهاي بلیغ او در میان 

زبان فردوسی ».مانند استشاعران فارسی زبان بی
هاي صرفی و نحوي بندي و ویژگیاز نظر جمله

هاي سوم و چهارم تابع قواعد زبان فارسی قرن
- جابه. أثیر زبان عربی در آن مشهود نیستت. است

جایی ارکان جمله در شعر فارسی به نسبت شعر 
ریختگی جمله در نثر بودن و در مقایسه با به هم

- گروهی از این جابه.تفارسی آن دوره زیاد نیس

ل بالغی و حماسی کردن ئها به اقتضاي مساجایی
زبانیهاي ویژگیدیگر از همچنین . هاستجمله

ی است هایآمیزيها و حس، هنجارگریزي»نامهشاه«
ها و بیان احساسات ویژه در فضاسازيکه به

:هاي زیردر نمونه.ها نمود زیادي داردشخصیت
چو برداشت پرده ز پیش آفتاب

وابـوده خـرآمد بپالـده بـسپی
)1/102: همان(
سپیده چو از کوه سر بر کشید

ان رسیـدـطالیه به پیش دهست
)2/15: همان(

لحن صنایع ادبی و بالغی،راوي با استفاده از 
خود را به اقتضاي مضمون کالم تغییر داده تا 

وصف کوتاه طلوع . مخاطب را با خود همراه کند
خورشید براي بیان صبح  روز واقعه، آغاز جنگ و 
غیره در میانۀ داستان، با همین لحن بارها تکرار شده 

هاي ش از فردوسی، بعضی داستاناگرچه پی. است
اما هیچ یک به دست نرسیده ،منظوم وجود داشته

توان حدس زد که آن بدین سبب نمی. است
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ها از لحاظ توصیف و تجسم مناظر و وقایع منظومه
اما اگر هزار بیت دقیقی از «. اندداستان چگونه بوده

- مقایسه شود، مشخص می»شاهنامه«این دیدگاه، با 

بیات دقیقی از این نظر ضعیف و بر شود که ا
توصیفات ۀهم. بسیار غنی است»شاهنامه«عکس، 

فردوسی در لشکرکشی و جنگ و مجالس و امثال 
آن دقیق و متناسب با مقام است و از نظر عاطفی بر 

)201: 1363صفا،(. »گذاردخواننده تأثیر فراوان می
در بیان»شاهنامه«یکی از دالیل تأثیر عمیق 

وي لحن . تغییر لحن استۀمسائل گوناگون، مقول
که نشان یکنواخت حماسه را تغییر داده و چنان

هرجا که مضمون تغییر کرده با ،شدخواهد داده 
عناصر ادبی و ۀواسطایجاد لحنی هماهنگ به

،توانسته است) نشینی آوایی و واژگانیهم(زبانی
ندوه یا و حزن و اهدمیزان تأثیر پیام را افزایش د

تا شادي، تهدید، دعا، نفرین، پند و غیره را 
.القا کندحدودي به مخاطب

،)108: 1389(در نظر منتقدي چون پین
گویی جایگاه خود را فصاحت و بالغت در قصه

در روشی که در آن به عنوان ویژهبه؛دارد
اما اگر نویسنده با . کندکننده عمل میتوصیف
ستداللی که غیرمستقیم ایجاد هاي بدیع و اعبارت

وگو را به وجود آورد به ندرت شده است، گفت
وگوها به تواند متقاعدکننده باشد که این گفتمی

.عنوان پاسخی براي شخصیت داستان آمده است

لحن اقناعی و متقاعدکننده) ج
خوانندگان از تماشاي زد و خورد قهرمانان داستان 

ستان براي غلبه بر وقتی قهرمان دا. برندلذت می

زده ها هیجانکند، آنها در این صحنهکسی مبارزه می
- ها را در خیالشوند و دوست دارند این صحنهمی

- در چنین شرایطی نویسنده می. شان زندگی کنند

قدر ها را هرچه بلندتر کند و هر چهخواهد صحنه
گونه جلوه تواند آنها را باور کردنی و زندگیمی

ین راه براي دستیابی به این هدف ترمهم«. دهد
هر صحنه است و اینکه هیچ ۀنمایش لحظه به لحظ
چون در زندگی واقعی ایجاز ،چیزي را نادیده نگیرد

راستی خواهان هبگوینده،پس اگر. وجود ندارد
نهایت زندگی گونگی و درگیر شدن خواننده با 
داستان است در صحنه هم نباید ایجازي داشته 

)50: 1388کهام،بی(. »باشد
بدو گفت پردخته کن سر ز باد
که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

دار پیش از تو بسیار بودجهان
که تخت مهی را سزاوار بود
فراوان غم و شادمانی سپرد

ري را سپردـهان دیگـبرفت و ج
)1/56: 1374فردوسی، (

اي دور از عقل با استفاده از لحن القاء واقعه-
اي محاوره

خورشگر بدو گفت که اي پادشا
رواهمیشه بزي شاد و فرمان

یکی حاجت استم به نزدیک شاو 
را نیست این پایگاهـر چه مـاگ

که فرمان دهد تا سر کتف اوي
ببوسم بدو بر نهم چشم و روي
دو مار سیه از دو کتفش برست
غمی گشت و از هر سوي چاره جست

)1/48: 1374،فردوسی(
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- فوق، راوي با استفاده از لحن محاورهدر نمونۀ 

وگو بین دو شخصیت، نقش اي؛ یعنی ایجاد گفت
کند و براي اقناع مخاطب از باور خود را حذف می

وگوي دو چنین رویداد دور از عقلی، گفت
. هاي خبري نمایش داده استشخصیت را با جمله

وگو از افعال درخواستی ها در حین گفتشخصیت
کنند و به این شیوه زمان وقوع ه میو دعایی استفاد

رویداد نه خیلی دور؛ بلکه واقعیتی در حال اتفاق را 
.کندبه مخاطب القا می

ن گزارشی در ابتداي داستان براي ـلح-
نماییواقع

انـاستـبۀامـنةدـپژوهن
که از پهلوانان زند داستان
چنین گفت کآیین تخت و کاله

اهـود شـرث آورد و او بـامـکی
)28:همان(

طرفی خود ، راوي براي اعالم بیدر این نمونه
در بیان داستان و نقش گزارشگرانۀ خود، به بیان 
نام راوي اصلی و ارائۀ توضیح در مورد او 

در این شیوه، راوي لحنی گزارشی . پرداخته است
.بردمحض براي واقع نمایی به کار برده می

لحن فلسفی-
ان این جوان رفتنی ستو گر زین جه

به گیتی نگه کن که جاوید کیست
سر همه پیش مرگشکاریم یک

ري زیر ترگـاج و سـر تـري زیـس
)241:همان(

اندها کز جهان دیدهبسا رنج
اندز بهر بزرگی پسندیده

سر انجام بستر جز از خاك نیست

ازو بهره زهر است و تریاك نیست
)3/202: همان(

که در باب موضوعاتی چون راوي زمانی
زندگی، مرگ، عشق و دیگر مفاهیم انتزاعی سخن 

گوید، با کاربرد لحنی فلسفی مخاطب را به تأمل می
چنین لحنی . دارددر موضوع مورد بحث وا می

با کاربرد واژگان انتزاعی و مفهومی که با معموالً
هجاهاي کشیده همراه است و با حالتی نمادین و
رمزگونه و با تعریض به مسائل بنیادین هستی، بیان 

ها هایی، اغلب در پایان داستانچنین جمله. شودمی
به عنوان تحلیل راوي از ماجراي ذکر شده و نیز 
براي تحریض مخاطب براي تأمل در حقیقت اصلی 

در این موارد، راوي . شودداستان ذکر شده آورده می
ی، به طور مستقیم خواهش- با کاربرد افعال امري

خواننده را مورد خطاب قرار داده و استنتاج خود را 
این لحن در قالب آواهاي . گذاردبا وي در میان می

کشیده، واژگان انتزاعی، هم حروفی و استعاره اراده 
شود و به دلیل استنتاج گونگی آن و تأثیر شدید می

.بر مخاطب، حالت اقناعی دارد
ايلحن مرثیه-

تو نیز خورشید و ماهنبیند چو
نه جوشن نه تخت و نه تاج و کاله
کرا آمد این پیش کآمد مرا

راـسرانـه پیـی بـوانـم جـتـکشـب
)2/244: 1374فردوسی، (

چـو از سرو بن دور گشت آفتاب
سر شهریار اندر آمد به خواب
چه خواب که چندین زمان برگذشت

شـتـنجـنبیـد و بیــدار هـرگـز نـگ
)3/153: همان(
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اي، اغلب در هنگام مرگ، یا شکست لحن مرثیه
نیروهاي ایرانی به طریق کاربرد واژگان اندوهناك و 
تحسرآمیز با هجاهاي کشیده و نیز با استفاده از 
فنون بالغی مانند تشبیه و اغراق، عمق فاجعه و 

در . شودهناکی خود را به مخاطب القا میواند
شود که راوي با کاربرد ، مشاهده میهاي فوقنمونه

آوایی و تشبیه، حروفی و همهجاهاي کشیده، هم
و سوگ ) مورد اول(توانسته است سوگ سهراب

- افزا و حسرترا با لحن غم) مورد دوم(سیاوش

وي با کاربرد فعل گذشتۀ ساده، بر . باري بیان کند
کند و به آن وجهۀ خبري نمایی حادثه تأکید میواقع
همچنین کاربرد فنونی دیگر مانند استفهام . دهدمی

انکاري نفی در نمونۀ اول، بر تأثیر عاطفی لحن 
.رثایی افزوده است

استداللیلحن) د
فردوسی اغلب در شروع داستان براي بیان

، در پایان داستان براي بیان عبرت اي کوتاهمقدمه
وگوي افراد نزدیک به شاه براي و یا حین گفت

این . برد، تمثیل به کار مییا تعریضنصیحت
توسط افراد ودانه،رهنمترفندي روش به عنوان 

نوع لحن،شود که در این زیرك و دانا مطرح می
جویی در شاه خود از تمثیل اطرافیان براي چاره

شاه را ایشان برد بدون آنکه کار خود بهره می
همچنین در مورد .پندي مستقیم داده باشند

ریاضی و فردوسی«اي منطقی او، چون هاستدالل
دانسته و در اشعار خود به بعضی قوانین فلسفه می

او ةذهن پرورد. الهی و طبیعی اشاره کرده است
در این علوم سبب آمده است که به هنگام 

فروزانفر،(. »هاي او محکم باشداستدالل، استدالل
1369 :49 -48(

اگـــر تنــدبـــادي بـــرآید ز کنج
ــه خاك افکند نارسیده ترنجبـ

ستمکاره خـوانیمش ار دادگــــر
هنــرمند خوانیمش ار بی هـنر
اگر مرگ داد است بیداد چیست
ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

)2/169: 1374فردوسی، (
، مهراب کابلیبا سیندختهنگام سخن گفتن 

وردن تمثیلی، کند با آتالش میسیندخت
با آن عصبانیت شاه را فروکش کند و همزمان با

طرفانه، به طور لحنی بیدر قالبنظر خود بیان
گیري یاري کرده و غیر مستقیم شاه را در تصمیم

بدون اینکه این ؛او را به نظر خود نزدیک کند
بلکه با آوردن ؛نظر را از طرف خود اعالم کند

:و دالیل توجیهیهامثال
بدو گفت بشنو ز من یک سخن
چو دیگر یکی کامت آمد بکن
تو را خواسته گر ز بهر تن است
ببخش و بدان کین شب آبستن است
اگر چند باشد شب دیر باز
بر او تیرگی هم نماند دراز
شود روز چون چشمه روشن شود 

دخشان شودـن بـون نگیـهان چجـ
)1/208: همان(

لکاربرد تمثیلحن استداللی با -
اگر بر درخت برومند جاي
نیابم که از بر شدن نیست رآي

زیر نخل بلنددکسی کو شو
ازدارد گزندـه زو بـان سایـهم
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اي ساختنمگر پایهدتوان
بر شاخ آن سرو سایه فکن

شهریارۀکز این نامور نام
ی یادگارـم یکـی بمانـه گیتـب

)21: همان(
بیان دیدگاه خود از در این نمونه، شاعر براي

گونه کاربرد تمثیل، لحنی این. کندتمثیل استفاده می
ۀکند و به گفتاقناعی را در فضاي شعر ایجاد می

کاربرد تمثیل در ادبیات . بخشدراوي استحکام می
تر سانسکریت مانند اي است که از متون کهنشیوه

کارنامۀ اردشیر و پهلوي ساسانی مانند کلیله و دمنه
چنین کاربرد لحن، بعدها . به جا مانده استابکانب

مثنوي در متون ادبی تعلیمی فارسی دري مانند 
.کندرواج بسیاري پیدا میمولوي

لحن نمایشی) ـه
سعی کرده است به دو ،لحن نمایشیراوي با 

وگو بین اشخاص و صورت ایجاد گفت
دخالت خود ،صحنه یا فضاي داستانگريتصویر

داده،رويحقیقتتا آن را به دهدوه را کمتر جل
نوع طبقافراد ، وگودر بخش گفت. نزدیک کند

از واژگانی خاص که منجر به پردازيشخصیت
براي بیان منظوري ،شودایجاد لحنی خاص می

انتخاب واژگان با لحن و «. کنندخاص استفاده می
ةسطح واژگان یک رانند. سبک سر و کار دارد

. »قف اعظم متفاوت استتراکتور با یک اس
) 75: 1389تورکو،(

و درك، عمق،وگو با گذشت زمانگفت
به «. کندهاي جدیدي از معنا را خلق میالیه

ها پس از پایان همین دلیل ممکن است مدت

تأثیر . تازه بتوانیم تأثیر آن را درك کنیم،یافتن آن
وگو عالوه بر محتواي خاص آن مانند گفت

- بیبراي بیان ماند و گوش باقی میصدایی در

قراري، نارضایتی و گفتن چیزهاي ناگفته و 
. »آوردشنیدن چیزهاي ناشنیده تمایل به وجود می

)107: 1389پین،(
هر شخصیت مطابق با نوع کارکرد خود و 

در . براي هدفی خاص در داستان حضور دارد
وگو که در غالب هاي گفتادامه برخی نمونه

.شودهاي متفاوتی ارائه شده، بیان میلحن
با دشمنبراي اظهار دوستی کارانهفریبلحن- 

بختچه اختر بد این از تو اي نیک
چه باري ز شاخ کدامین درخت؟
که ایدون به بالین شیر آمدي

کاره مرد دلیر آمديستم
چه مایه جهان گشت بر ما به بد

ردــخیــادوي بـن جـردار ایـز ک
)1/69: 1374سی،فردو(

فرد مغلوب در حین گرفتاري، به دلیل عدم 
توان مقابلۀ فیزیکی، به طور غیر مستقیم به پند و 

پردازد تا او را از اندرز طرف مقابل خود می
در چنین حالتی، . کشتن و انتقام گرفتن بازدارد

فرد گرفتار دیگر نه از موضع قدرت و کبر بلکه 
تنی سعی در برقراري از موضع پشیمانی و فرو

رابطۀ عاطفی و دوستانه با دشمن خود دارد و این 
طلب کارانه است و مسلماًدر واقع روشی فریب
کاربرد چنین لحنی در . دوستی واقعی نیست

هاي فلسفی، استداللی به طریق جمله،»شاهنامه«
مورد نقش غیر ارادي انسان و و گاه سؤالی در

راوي لحن خود یعنی . بلندي دست تقدیر است
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- کند؛ چنانرا با تغییر دیدگاه شخصیت عوض می

طلب، پشیمان که به ناگه فرد جنگجو فردي صلح
.شودو مظلوم نمایش داده می

لحن برانگیزاننده-
گر این نامور هست مهمان تو
چه کار استش اندر شبستان تو

دار جمکه با دختران جهان
نشیند زند رآي بر بیش و کم

یرد رخ شهرنازبه یک دست گ
به دیگر عقیق لب ارنواز

گون خود بتر ز این کندشب تیره
دـر از مشک بالین کنـر سـه زیـب

)1/73: 1374فردوسی، (
لحن برانگیزاننده یا ترغیب کننده، اغلب بین 

وگو افراد نزدیک به شاه یا پهلوان در حین گفت
-شخص ترغیب. شودبا ایشان، به کار برده می

هاي شرطی و استداللی کننده، با استفاده از جمله
- بینی حادثهو نیز فنون بالغی مانند اغراق به پیش

ممکن است . پردازداي یا بیان خیانت افرادي می
این کاربرد  لحن، گاه فقط در حد وسوسه باشد 

:مانند نمونۀ زیر. است
بدو گفت جز تو کسی کدخداي
چه باید همی با تو اندر سراي

سالخوردۀزمانه بر این خواج...
همی دیر ماند تو اندر نورد

ور جاه اوبگیر این سر مایه
هان گاه اوـدر جـد انـو را زیبـت

)44: همان(
آمیزلحن تهدید-

کنون گر تو در آب ماهی شوي

وگر چون شب اندر سیاهی شوي
و گر چون ستاره شوي در سپهر
ببري ز روي زمین پاك، مهر

واهد هم از تو پدر کین منبخ
چو بیند که خاك است بالین من

)2/237: همان(
زمانه به خون تو تشنه شود
بر اندام تو موي دشنه شود

)37:همان(
سیاوش اگر سر ز پیمان من
بپیچد نیاید به فرمان من

خورستببیند ز من هرچ اندر  ...
گر او را چنین داوري در سر است

)3/63: همان(
ةآمیز، براي وعدها، لحن تهدیددر این نمونه

هاي گوینده جمله. انتقام از دشمن بیان شده است
کند و با افعال تهدیدآمیز را با افعال شرطی آغاز می

بی ۀتأثیر و نتیج) کاربرد مضارع براي آینده(حتمی
.را به تهدید خود بیان کرده استتوجهی مخاطب 

آمیزلحن مالیم و صلح-
که اکنون که روز من اندر گذشت
همه کار ترکان دگرگونه گشت

که شاهتا همه مهربانی بران
سوي جنگ ترکان نراند سپاه

جويکه ایشان ز بهر مرا جنگ
سوي مرز ایران نهادند روي
بسی روز را داده بودم نوید

در امیدبسی کرده بودم ز هر 
نباید که بینند رنجی به راه

ه نیکی بر ایشان نگاهـمکن جز ب
)3/240: 1374فردوسی،(
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کاربرد واژگان مالیم، لطیف ةاین لحن به شیو
و عاطفی و داراي هجاهاي کشیده است که همراه 

-با افعال درخواستی و خواهشی و در قالب جمله

.شودان میهاي توضیحی براي بیان پند و اندرز بی
آمیزلحن مفاخره-

هنر در جهان از من آمد پدید
چو من نامور تخت شاهی ندید
جهان را به خوبی من آراستم
چنان است گیتی کجا خواستم
خور و خواب و آرامتان از من است

ن استـهمان کوشش و کامتان از م
)1/43: همان(

ن آمیز یا متکبرانه، اغلب از زبالحن مفاخره
هاي صاحب شخصیت. شودها بیان میشخصیت

هاي جنگ نام و مؤثري که این لحن را در میدان
به پادشاهان هانگاري، هنگام نامهبراي رجزخوانی

و فرماندهان سپاه مقابل براي تحقیر و یا در 
مجالس بزرگان براي یادآوري بزرگی و نژادگی 

د کاربرةاین لحن به شیو. برندخود، به کار می
نده در قالب واژگان با صالبت، محکم و کوب

هاي پیروزمندانه و رشادتهایی که یادآورجمله
.یا بیان نژادگی گوینده، است

تصویرسازي)و
در بیان تصویرسازي نمایشی راوي دست به 

به ،پردازدتوصیف صحنه و حالت اشخاص می
این نوع ویژگی در . جاي اینکه خود گزارش کند

زیرا راوي در . خوردسیار به چشم میب»شاهنامه«
تالش است تا ابزار مختلف لحن گزارشی خود را 

یکی . بازتاب دهد و دخالت خود را کمرنگ کند

. ر لحن استیاز ابزارهاي رسیدن به این هدف تغی
ها در واقع با تغییر موضوع و یا تغییر شخصیت

لحن نیز به تبع ،وگوتوصیفی یا گفتۀدر صحن
در ادامه چند نمونه از نوع .کندمیآنها تغییر

.شودکاربرد لحن نمایشی تصویري بیان می
حاالتلحن نمایشی براي نشان دادن -

استـوذر کجـا که نـبرآشفت و گفت
کز او ویسه خواهد همی کینه خواست

)2/35: 1374فردوسی، (
گرفتش ببر تنگ و بنواختش
گرامی بر خویش بشناختش
)3/71: همان(

-هاي فوق دیده میگونه که در نمونههمان

شود، در لحن نمایشی تصویري، اغلب بار اصلی 
جمله روي فعل است و بنابراین براي تأکید بیشتر 

واژگان پر . شودآن، فعل در اول جمله آورده می
واژگان پر هجا براي . صالبت و استوار است

نشان دادن سرعت، شدت عمل و خشونت و 
. گستربه کار برده شده استهیجان، به طور

نمایی اوضاعلحن نمایشی براي سیاه-
چو ضحاك شد بر جهان شهریار
بر او سالیان انجمن شد هزار
سراسر زمانه بدو گشت باز
برآمد بر این روزگاران دراز
نهان گشت کردار فرزانگان
پراگنده شد کام دیوانگان
هنر خوار شد جادویی ارجمند

گزندنهان راستی آشکارا 
شده بر بدي دست دیوان دراز

ز به رازـبه نیکی نرفتی سخن ج

)1/51: همان(
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هاي خبري با در کاربرد این لحن، جمله
آوردن فعل حتمی؛ قیدهاي زمانی و تأکیدي، 
همراه با صنایع بدیعی چون اغراق، مبالغه، 

ها به طریق نمایشی، توصیف صحنه و شخصیت
در این شیوه، . تآمیزي اسحروفی و حسهم

جزئی از اجزاي جمله به هم ریخته است و آن
تر است و تصویر اصلی را نشان جمله که مهم

راوي . دهد، در ابتداي کالم آورده شده استمی
براي بیان نمایش اوضاع از موارد ذکر شده بهره 

گیرد تا با کابرد قاطعیت در لحن رخدادها را می
.به تصویر بکشد

سیلحن حما) ز
بسیار محکم و قاطع است و لحن فردوسی غالباً

در رزم و بزم و »شاهنامه«لحن حماسی  بر سراسر 
ها تشبیه. در اخالق و نصیحت و توصیف، غلبه دارد

ۀجنبهاي او معموالًها و تمثیلها و اغراقو استعاره
در توصیف حرکات پهلوانان به . حماسی دارد

ن خروشیدن، هایی چوهنگام جنگ و خشم، فعل
جوشیدن، توفیدن، غریدن، پیچیدن، برمیدن، زمین 

آنان را در . را به کسی برنوردیدن، به کار برده است
حمله بردن و بر آشفتن به گرگ و شیر و ببر و 

یاي نیل مانند کرده رپلنگ و اژدها و پیل دمان و د
صفاتی که براي پهلوانان به کار برده است، . است

:رمندي آنان است، مانندآوري و زونشان جنگ
- سرکشان، گردنکشان، شیر اوژن، تیغ زن، پرخاش

قیدهایی که در . خر، پیلتن، شیرچنگجوي، پرخاش
پر از جنگ و : ها آورده نیز این چنین استجمله

.جوش، با خروش، دهان پر ز باد، ابروان پر از خم

سپهبد سواري چو : گونه تشبیهاتهایی از ایننمونه
برآمد /زمین گشته از نعل اسبش ستوه/ه یک لخت کو

سپه چون سپهر اندرآمد ز جاي / خروشیدن کرناي
: »شاهنامه«هاي حماسی در هاي استعارهنمونه

ان، نره پیل ژیخر، ژندهنره شیر دلیر، شیر پرخاش
هاي هاي استعارهو نمونهشیر ژیان، ژنده پیل بلند

فندق: دهست مانن»شاهنامه«غیرحماسی نیز در 
، )صورت(، آفتاب)صورت(، گل ارغوان)ناخن(

ها بیشتر در گونه استعارهاین؛ )قامت(سروبن
هاي طبیعت توصیف زیبارویان و بعضی وصف

هاي طبیعت نیز شود، اما در توصیفدیده می
فراوان به ،هاي حماسیها و استعارهتشبیهمعموالً

)208: 1363صفا،(.کار برده است
. استشاهنامهحماسی، لحن غالب در لحن 

جاي متن، از این لحن استفاده بنابراین در جاي
هاي جنگ، در در توصیف صحنه. شده است

ها، ها، دالوريتوصیف اشخاص و بیان رشادت
افتخارات گذشته و غیره، همواره از لحنی 

به دلیل وزن . شودحماسی و کوبنده استفاده می
به عنوان وزنی ) نمتقارب مثم(شاهنامهشعري 

ضربی، نیز کاربرد فراوان واژگان فاخر، پر 
طمطراق و کوبنده، هجاهاي کوتاه، انواع استعاره، 

داراي شاهنامهاغراق و مجاز، در سراسر متن، 
لحنی ثابت و غالب به نام لحن حماسی است که 

.ها وجود دارددر کنار همۀ انواع دیگر لحن
لحن حماسی براي توصیف اشخاص یا-

هاصحنه
بسـان فریدون کز اروندرود
گذشت و به کشتی نیامد فرود



1393، تابستان7پیاپی ،سوم، شماره دوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«22

ز مردي و از فره ایزدي
ازو دور شد چشم و دست بدي

)3/240: 1374فردوسی،(
بخم کمندش بیاویختی
سبک از سرش خاك بر بیختی
)204: همان(

نايز بس نعره و ناله کره
همی آسمان اندر آمد زجاي

)3/187: 1374فردوسی، (
دل لشکر و شاه توران سپاه

گاهشکسته شد و تیرع شد رزم
خروش آمد از لشکر هر دو سوي

جـويدو و دار گـردان پـرخـاش
)187: همان(

در موارد باال، شاعر با کاربرد صنایعی مانند 
حروفی، اغراق و دیگر فنون تشبیه، استعاره، هم

مشاهده . استادبی، بر لحن حماسی خود افزوده 
از شود که چگونه شاعر با بیان شدت عملمی

طریق تعدد هجاها و استفاده از واژگان محکم و 
این لحن، . کوبنده، لحن حماسی ایجاد کرده است

شود هاي متفاوتی به کار برده میبراي بیان مضمون
و شاعر در کاربرد آن محدودیتی براي خود قائل 

باال دیده شد، در يهاگونه که در مثالهمان. نیست
مواقع گوناگونی از این لحن استفاده شده است؛ 
چه در توصیف اشخاص در میدان جنگ و چه در 

. هاي جنگتوصیف صحنه
آمیز و پندهالحن حماسی در سخنان حکمت-

ز اختر بد ونیک بشنیده بود
جهان را چپ و راست پیموده بود

)186: همان(

گرفتخروشان سرش را ببر در 
لگام و فسارش ز سر برگرفت
بگوش اندرش گفت رازي دراز
که بیدار دل باش و باکس مساز
چو کیخسرو آید به کین خواستن
عنانش تو را باید آراستن
ورا بارگی باش و گیتی بکوب

چـون سر مار افعی به چوبچنان
)143: همان، ج سوم(

نی شود، در مضامیگونه که مشاهده میهمان
آموز نیز شاعر مانند پند و اندرز یا سخنان حکمت
گونه در این. از لحن حماسی استفاده کرده است

حروفی، آورانه و همجنگ،واژگان حماسیدرامو
بیش از دیگر عناصر بر ایجاد لحن تأثیر گذاشته 

ها شاعر با کاربرد واژگان پر طنین و صفت. است
کالم آورانه، عاطفۀ درونیهاي جنگو فعل

. پندآموز را رنگی حماسی زده است

و تعریضیلحن کنایی) ح
سازي و ترکیبات و کنایات از نظر واژه»شاهنامه«

. نظیر فارسی استو تعبیرها یکی از آثار کم
هاي آن بابسیاري از ترکیبات و تعبیرها و واژه

بنابراین . کلمات خاص فارسی ساخته شده است
از مجاز و کنایه براي لحن کنایی یعنی استفاده 

در . خورددر آن فراوان به چشم میمضامین،بیان 
ها شاعر با استفاده از مجاز و کنایه، برخی نمونه

نمایی لحن را تغییر داده و براي توصیف یا بزرگ
ی کنایی، اي لحن گزارشی را به لحنواقعه

در ادامه . کندبدل میآمیز طنزگونه و تعریض
.شودهاي کنایی آورده میبرخی از انواع لحن
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فرستاده نزدیک دستان رسید
دـبه کردار آتش دلش بردمی

)2/31: 1374فردوسی،(
که فرزند بد گر شود نرَه شیر
به خون پدر هم نباشد دلیر
مگر در نهانش سخن دیگر است

تـادر اسـا مـژوهنده را راز بـپ
)1/46: همان(
نزادي مرا کاشکی مادرم

رگ آمدي بر سرموگر زاد م
)3/68: همان(

انگیزغملحن ) ط
فردوسی، از نظر روحی، خود شاعري است حساس 

بدین .دورزبه قهرمانان خویش عشق می. دلو نازك
هاي آنان صمیمی و ها و سوگسبب در شادي

گوید و احوال درونی و عاطفی خالصانه سخن می
واننده آنان را به نیکوترین وجه توصیف کرده و به خ

به همین سبب خواننده نیز با جریان . دهدانتقال می
هاي آنان شاد و در در شادي. رودداستان به پیش می

از مردانگی و استحکام . شودهاي آنان غمگین میغم
کند، با مزاح و و کوشش آنها اظهار قوت و نیرو می

خندد و در میدان جنگ خود را با دشمن طنز آنان می
)43: 1370قریب،(. دبینبرابر می

انگیز و متحسرانه براي بیان شاعر، از لحن غم
انگیز  ها و یا رخدادهاي غماندوه خود، شخصیت

روایی خارج ۀاین لحن، گاه از گون. کنداستفاده می
یعنی راوي . گیردشده و حالت نمایشی به خود می

فزا، به بیان حاالت در ضمن روایت داستان غم
پردازد و یا براي زده و متحسر و میافراد مصیبت

انی تراژیک در آغاز داستان لحنی فضاسازي داست

در . کندسازي میآلود به خود گرفته و مقدمهنحز
این مورد، شاعر دست به برائت استهالل زده است 

انگیز شود که با داستانی غمو مخاطب متوجه می
هاي هاي لحندر ادامه برخی نمونه. مواجه است

.انگیز بیان شده استمغ
آمیز براي بیان احواالت لحن گریان و تضرع-

هاشخصیت
ت آب از مژه مادرشـفرو ریخ

همی خواند با خون دل داورش
)1/65: 1374فردوسی، (

ببارید پیران ز مژگان سرشک
تـن پیلسم دور بود از پزشک

)3/187: همان(
ز سر ماهرویان گسسته کمند

بمانده نژندخراشیده روي و
گیسو ببستبرید و میان را به...
فندق گـل ارغـوان را بخستبه

)154: همان(
شود که شاعر براي بیان در موارد باال، مشاهده می

آلود شخصیت داستان خود، با استفاده از احوال حزن
واژگان مربوط به حوزة معنایی غم و اندوه، 

، »گ«، »ه«حروف حروفی با تکرارهجاهاي بلند، هم
- و غیره، نیز استفاده از استعاره» ش«، »ا«، »و«، »ك«

هاي فعلی و تشبیه و مجاز، توانسته است حال 
. آلود شخصیت را به خوبی القا کندمتحسر و حزن

انگیزبراي فضاسازي داستان غملحن متحسرانه - 

یکی داستان است پر آب چشم
دل نازك از رستم آید به خشم
)2/169: همان(

کنون رزم سهراب رانم نخست
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از آن کین که او با پدر چون بجست
)170: همان(

اي که در این مورد، شاعر با آوردن جمله
دربردارندة مضمون داستان پیشِ رو است، مخاطب 

کند و او را از  موضوع را وارد فضاي داستان می
. آگاهاندحدودي میداستانی که ذکر خواهد شد، تا

شود که راوي هاي بیان شده، مشاهده میدر نمونه
انگیزي که در ادامه شرح براي بیان روایت غم

خواهد داد، احساس عاطفی خود را از رویداد، در 
کند تا تأثیر عاطفی قالب لحنی متحسرانه بیان می

کالم خود را بر مخاطب دو چندان کند؛ در واقع 
. کندا به خواننده القا میبرداشت شخصی خود ر

انگیز در اینجا نیز از بنابراین براي بیان لحن غم
افزا، هجاهاي بلند و هاي غمواژگان محزون، صفت

هاي فعلی، تشبیه و کنایه، حروفی، نیز استعارههم
کند تا میزان تلخی و حزن واقعه را به استفاده می

.مخاطب القا کند

گیرينتیجهبحث و 
هایی که در پژوهش حاضر صورت طبق بررسی

لحن که از عناصر مهم زبانی است، به ۀگون؛ گرفته
طور آشکارا در نوع بیان و روایت شاعر یا نویسنده 

در این بحث که اساس کار بر تحلیل . مؤثر است
هایی نو ، یافتهبودهمتمرکز»شاهنامه«لحن در عامل

به دست آمده است که در تبیین فضاي روایی 
. و فهم پیام گوینده حائز اهمیت است»امهشاهن«

گونه که در سیر مقاله بررسی شده است، همان
دهد که فردوسی به عنوان شخصی ها نشان مییافته

هاي زبانی و ادبی فارسی و که به نکات و دقیقه

متون پیش از آن تسلط داشته، توانسته است با تغییر 
، اقناع، شادي، خشم، تأثیر غم، داستانبیان لحن در 

از زبان خودتحریک یا وسوسه و دیگر موارد را 
توسط شخصیت یا قهرمان داستان در یا ) راوي(

کاربردبا ، وگو و غیرهحین توصیف، گزارش، گفت
در واقع برانگیختن . به مخاطب القا کندمناسب لحن 

توسط عامل لحن از متن،مخاطبو درك احساس 
به »نامهشاه«این عامل در .گرفته استصورت 

نشینی آوایی، واژگانی به کارگیري نوع همۀواسط
هاي نظام دستوري و صنایع لفظی و ادبی، توصیف

راوي که به صورت گزارشی یا نمایشی از 
وگوها فتگها و هاي داستان یا صحنهشخصیت
فردوسی با . دهد، صورت گرفته استارائه می

، انگیزغمهاي حماسی، استفاده از انواع لحن
تمثیلی، اقناعی، ،وصیفی، نمایشی، استداللیت

طول مقاله بررسی که در هاو دیگر لحناي محاوره
یرا از بیانخویش روایت اثرپذیري ، شده است

یکنواخت و تحمیلی خارج کرده و هرچند حضور 
ولی در ؛ته استسراوي به عنوان گزارشگر برج

ها راوي با تغییر لحن خود و بسیاري از بخش
کردن لحن با مضمون داستان یا دیدگاه هماهنگ

شخصیت، حس مخاطب را در فهم پیام و انتقال 
.انگیزدمیداستان بر رویدادهايۀتجرب
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