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 .1مقدّمه
زبان ،محمل تصویر اس .و تصویر ،به ویژه نوع هنری آن ،اتفاقی اس .که در زبـان
رُخ میدهد تصویر در ادبیات از هر نوع که باشد ،ساده یا مرک  ،زبانی یا مجازی ،در
قلمرو زبان و بهوسیلة زبان خلق میشود؛ از ایز رو ،زبان حامل تصویر و حـاوی تجربـة
خیال اس .بهرام بیضایی ،از نویسندگان و فیلمنامـهنویسـان بریسـتة معاصـر ،بـهخـوبی
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

توانسته اس .از ظرفی.ها و قابلی.های زبان برای به تصویر کشیدن یلوههـای نمایشـی
استفاده کند کاربرد شصردهای مختلف زبان ادبی و یلوهسازیهای زبان تصـویری در
انسجام باف .هنری و شکلگیری نثر شاعرانة آثار او نقش مهمّی دارد
طومار شیش شرزیز ،از آثار فاخر نثر فارسی معاصر در حوزة ادبیات نمایشـی اسـ.
که با ویژگیهای زبان چندالیه ای ،تصویرهای واژگانی و نحوی ،ببغ .زبانی ،ایجـاز
هنری و مفاهیم ارزشی ،در قال

فیلمنامه تدویز شده اس .تنوّع ساختارهای واژگـانی

و نحوی ،تلفیق زبان کهنه و نو ،فراهنجاری و آشناییزدایی زبانی ،از عوامل خلق زبـان
تصویری و یلوههای زیبای نمایشی در آن اس .در پـژوهش حاضـر ،الیـههـای زبـان
ادبی و توصیفات هنری از منظر تصویرهای واژگانی و نحوی مورد بررسی قـرار گرفتـه
اس .تا تأثیر و نقش عناصر زبانی در آفرینش نثر شاعرانه و ایجاد سبک ادبـی و فـردی
اثر ،تبییز و تعییز گردد
ایز پژوهش به دنبال پاسش دادن به ایز سؤال اس .که کاربرد تصویرهای واژگـانی
و نحوی ،در شکلگیری سبک ادبی ،توصـیفات هنـری و صـحنههـای نمایشـی طومـار
شیش شرزیز ،چه نقشی داشته اس.؟ موضوع مـورد بحـد در ایـز تحقیـق ،توصـیف و
تحلیــل عناصــر قدرتمنــد زبــان اســ .در حــوزة واژگــان ،کــاربرد واژههــای تناســبی،
خــوشتــراش ،تن ـوّع واژههــای زبــانهــای مختلــف فارســی ،عربــی ،ترکــی ،م ــولی و
فراهنجاری واژگانی (کهزگرایی ـ نـوگرایی) در شـکلگیـری زبـان تصـویری و ادبـی
مورد بررسی قرار گرفتـه و در سـاختار نحـوی ،تلفیـق زبـان کهنـه و نـو ،تعـدّد و تنـوّع
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گروههای قیدی و وصفی ،چیدمان نحوی نامنظم ،ایجاز ،فراهنجاریهای نحوی ،زمانی
و سبکی بررسی شده اس.
هدف از تـدویز مقالـة حاضـر ،تبیـیز میـزان تأثیرگـااری سـاختارهای واژگـانی و
نحوی در انسجام سبک ادبی ،زبان تصویری و یلوههای نمایشی طومـار شـیش شـرزیز
اس .برای دستیابی به ایز هدف ،نقش مهم عناصر زبانی ،از منظر تصویرهای واژگانی
و ببغ.های نحوی ،توصیف و تحلیل شده اس .تا عوامل بریستهساز زبـان ادبـی کـه
در التااذ هنری و یلوه های نمایشی ،سهم عمدهای داشتهاند ،شناخته شوند معرفی آثار
هنری و ادبی بریسته ،چون طومار شیش شرزیز که از عناصر قدرتمند زبانی ،تصـویری
و زیباییشناسی برخوردار هستند ،مـیتوانـد خواننـدگان را بـه معالعـة متـون ارزشـمند
هنری و نویسندگان را به تألیف آثار فاخر ادبی ،ترغی

و تشویق کند

روش تحقیــق ،توصــیفی -تحلیلــی اســ .و بــا بهــرهگیــری از منــابا کتابخانــهای،
متز محور و برمبنای سبکشناسی ادبی انجام شده اس .انـواع سـاختارهای واژگـانی و
نحوی همراه با شاهد مثالهایی از متز اثر بهصورت مستدل و مستند مورد بررسـی قـرار
گرفته تا نقش و تأثیر کاربردهای متنوّع عناصر زبانی در شکلگیـری زبـان تصـویری و
توصیفات هنری فیلمنامه ،تبییز و تعییز گردد شایان ذکر اس .در ارائة شاهدمثالهـای
متنــی ،نمونــههــای مــورد بحــد در عبــارتهــا بریســته و مشــخ

شــدهانــد و در

شاهدمثالهای ل وی ،عددهای ثب.شده در مقابل هر واژه ،تعییزکنندة شمارة صـفحات
کتاب هستند
 .1-1پیشینة تحقیق
در عصر یدید ،زبـان تصـویری ،گسـترش و تکامـل زیـادی یافتـه و در رشـتههـای
مختلف علوم زبانی ،ادبـی ،هنـری ،نمایشـی ،روانشناسـی ،یامعـهشناسـی و آمـوزش،
کاربرد چشمصیری داشته اس .مقالة حاضر ،در شمار نخستیز پـژوهشهـای مسـتقل و
کاربردی اس .که به شیوة سـبک شناسـی ادبـی تـدویز شـده و بـا ارائـة نمونـههـایی از
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تصویرهای واژگانی و نحوی ،الیههای زبان هنری و ادبی متز فیلمنامه را مورد بررسـی
قرار داده اس .از منابا تحقیق در ایز زمینه ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 محمود باقرپسند )1380( ،در مقالة کوتـاهی بـا عنـوان «بانـگ خـرد» ،بـه تحلیـلمحتــوایی فیلمنامــة طومــار شــیش شــرزیز بــا محوریــ .موضــوع خــردورزی ،دانــایی و
هوی.شناسی ایرانی پرداخته اس.
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

 مصــعفی مختابــاد و فاطمــه فــب  )1395( ،در مقالــة خــود بــه روش توصــیفی وهـزارویکم

تحلیلی ،نشانههای شاعرانصی زبان را در نمایشـنامههـای تـاراجنامـه و شـ
مورد بررسی قرار دادهاند

 مریم رحمانی و علی صفری )1396( ،در مقالة خود انواع نشانههـا و نمادهـا را درفیلمنامة طومار شیش شرزیز بررسی کردهاند
 محمّد خزانهدارلو و فائقه عبداللهیّان ( )1397در مقالة خود به تحلیل نشانهشناختیگفــ.وگــو در فیلمنامــههــای داســتانی روز واقعــه ،عیّارنامــه و طومــار شــیش شــرزیز
پرداختهاند
 در کتاب بهرام بیضایی؛ زبان ،هوی ،.قدرت ،نوشتة رضا ترنیان ( ،)1398سـاختارواژهها ،روابط نحوی و موضوعی در برخی از آثار بهرام بیضایی ،ازیمله سه برخـوانی،
مرگ یزدگرد ،فتح نامة کبت و سهرابکشی توصیف و تحلیل شده اس.

 .2چهارچوب نظری
نقـش مهمّـی دارد و زبـان تصـویری ،کـاربرد
«تصویر» در آفرینش زبان شاعرانه1 ،
هنری اس .که با کاربری عملـی در ارتبـا هـای عـادی تفـاوت دارد صـورتگرایـان
(فرمالیس.ها) زبان را عاملی محرک برای تجسّم احساسات میدانستند و معتقـد بودنـد
زبان بصـری مـیتوانـد احساسـات را بـهصـورت تجسّـمی بـه نمـایش درآورد و تویّـه

1. Figurative
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خواننــده را یلــ کنــد در کتــاب ببغــ .تصــویر در ایــز زمینــه آمــده اســ:.
«صورتگرایان تصویر را یوهر اساسی شعر و عامل اصلی تأثیر سخز شعری مـیداننـد
و معتقدند که کلید راهیابی به معنا و دنیای ذهز و روان در مجازهـای زبـانی اسـ .و از
طریـق تحلیـل تصـویرهای مجـازی مـیتـوان بـه دنیـای درونـی و پنهـان دسـ .یافــ».
(فتوحی )45 :1397 ،ایز نوع نصاه به زبان تصویری و مجازی ،ریشـه در ببغـ .کهـز
ارسعویی دارد که برپایة تقسیم زبان به دو قع

حقیق1.و مجاز2بنا شده اس.

در زبان تصویری برای انتقال مفاهیم و پیامهای مویـود در آثـار هنـری و ادبـی ،از
نشانههای آوایی ،واژگانی ،نحوی ،یلوههای زیباسازی کبم و ببغ.های تصـویری و
معناساز استفاده میشود تصویرسازی ،راهی بـرای تفسـیر ،توصـیف و نمـایش بصـری
بزمایههای فکری و ذهنی نویسندگان و شاعرانی اس .که از ذوق ادبی و خبقی.هـای
زبان هنری برخوردارند بیضایی دربارة تصویرهای نمایشی آثار خود میگوید« :مز در
تصویرها چیزهایی را نشان می دهـم کـه بـه موضـوع مربوطنـد و موضـوع مـرا از مسـیر
خــودش خــارج نمــیکنــد» (امیــری )49 :1397 ،عناصــر قدرتمنــد زبــان (ســاختارهای
واژگانی ـ نحوی) در یلوهسازیهای تصویری و هنری متون ادبی نقش مهمّی برعهـده
دارند «تمایزات و بریستصیهای زبان در نثر ادبی ،گاه در حـوزه زبـان اسـ ،.گـاه در
حوزة واژگان و زمانی از رهصار ترکیبات و تعبیـرات تـازه و نـو کـه شـاعر و نویسـنده
آفریده اس( ».شفیعی کدکنی)270 :1391 ،
ادبیات ،تصویری اس .که ادی

هنرمند آن را در تابلوهـای زیبـا و یـااب ترسـیم

می کند و مواد اصـلی ایـز تـابلو را کلمـات و احساسـات تشـکیل مـیدهنـد «رسـاندن
عواطف و مشاعر به مخاط  ،امری اس .مشـکل کـه از طریـق قـدرت اسـلوب ،قـوّت
ترکی

هنرمندانة کبم ،تصویرگریها و آهنگ کبم عملی میشود» (پروینـی:1380 ،

 )176نویسندة کتاب از نشانههای تصویری تا مـتز دربـارة تـأثیر کـاربرد زبـان تصـویر
میگوید« :زبان تصویر قادر اس .مؤثرتر از تقریباً هر وسیلة ارتباطی دیصـری ،دانـش را
1. Reality
2. Metaphore
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نشر دهد زبان تصویر به انسان امکان میدهد که تجربه کند و تجربیـاتش را در شـکلی
قابل مشاهده مستند سازد» (احمدی )155 :1371 ،تصویرسازی ،آگاهی و شور و شوق
پدید میآورد ،بُعد آموزشی دارد و الهامبخش و زینتصر کبم اس.
ادبیات نمایشی در تمام یهان ،غنیتریز و متنوّعتـریز منبـا بـرای سـینما محسـوب
می شود بسیاری از شاهکارهای سینمای یهان ،از آثار نمایشی نویسندگان کبسیک و
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

یا معاصر برداش .شدهاند؛ مانند همل ،1.مکبد ،2شـاهلیـر ،3رومئـو و ژولیـ 4.آثـار ادبـی
کبسیک ایران نیز مـیتوانـد بـهعنـوان ارزشـمندتریز منـابا الصوپـایری بـرای تـدویز
فیلمنامــههــا و نمایشــنامههــای زبــان فارســی قــرار بصیــرد؛ امّــا شــر اســتفاده از آنهــا
بــهکــارگیری مهــارتهــای زبــانی و خبقیــ.هــای هنــری نویســندة ایــز آثــار اســ.
«روای.های تاریخی و متزهای کهـز ادبـی در بعـز خـود درامـی را نهفتـه دارنـد کـه
نویسنده باید آن را کشف کند و با ویژگیهـای روحـی تماشـاگر امـروز تعبیـق دهـد»
(یثربی)25 :1375 ،
 .2-1سبک زبانی طومار شیخ شرزین
سبک زبانی فیلمنامة طومار شیش شرزیز ،از بقایای نسل زبان کهز و اصـیل فارسـی

و فرهنگ ایرانی ،چون شاهنامة ابومنصوری ،تفسیر طبری و نثر موزون و زیبـای تـاریش
بیهقی اس .که در بزرگداش .دانش و خرد به نصارش درآمده اس .خردنامـة طومـار
شیش شرزیز ،با ویژگیهای زبان ادبی ،تناس ها و تقارنهای آوایـی ،لحـز موسـیقایی،
شــصردهای زیباســازی کــبم ،توصــیفات هنــری ،تصــویرهای زبــانی و مجــازی و
تکنیکهای نمایشی ،از نمونه آثار فاخر و بریستة نثر فارسی اسـ .کـه درآن ،مفـاهیم
واالی اندیشهگرایی ،حقیق.طلبی ،یهـلسـتیزی و هویـ.شناسـی در قالـ شخصـی.
قهرمان اصلی داستان ،شیش شرزیز ،به زبان تصویر درآمده و مورد سـتایش قـرارگرفتـه
1. Hamlet
2. Macbeth
3. King Lear
4. Romeo and Juleit
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اس .نویسنده در آن از ریاکاری ،عوامفریبی ،خرافهپرسـتی ،تعصّـبات فکـری علمـای
درباری و نابسامانی اوضاع فرهنصی و ایتماعی ایـران در دورة حکمرانـی م ـول انتقـاد
کرده اس.
بهـــرام بیضـــایی ،کـــارگردان و نویســـندهای صـــاح ســـبک ،خلـــاق ،هنرمنـــد و
ساختارشکز اس .او موضوعات نوشتههای خود را از دل اسعورهها ،آییزها ،قصّهها و
افسانههای تاریخی و ادبی کهز بیرون میکشد و با بازآفرینی و بازنویسی آنها ،صـفا و
یبیی تازه بدانها میبخشد «بیضـایی بـرای رسـاندن و تولیـد معنـا ،زبـانی چندالیـه و
شاعرانه را انتخاب میکند او در نوشتههای خود به دنبال امکانات یدید زبانی اس .تـا
مخاط

را با زبان غافلصیر کند» (مختاباد و فب )36-35 :1395 ،

بهکارگیری عناصر خلاق و تأثیرگاار زبان در تصویرسازیهای زبـانی و بیـانی ،نثـر
ادبی و یلوههای نمایشی طومار شیش شرزیز ،بیانصرآن اس .که نویسـنده بـهخـوبی توانسـته
اس .با تلفیق زبان کهنه و نو ،تنوّع و تعدّد در استفاده از واژههای زبانهای مختلـف فارسـی،
عربی ،ترکی و م ولی ،واژهگزینی و واژهسـازی ،فراهنجـاری و آشـناییزدایـی ،بـه لحـز و
اسلوب خاصّی در حوزههای زبان ،ادب و هنر نمایشی دس .پیدا کند
نثر آهنصیز و بیهقیوار ،ساختار واژگانی و نحـوی قـوی و غنـی ،ایجـاز وکوتـاهی
یملهها ،استفاده از امکانات و تمهیدات زبان تصـویری ،همـراه بـا تکنیـکهـای هنـری
ادبیات نمایشی ،همچون روایتصری ،گفـ.وگـو ،شخصـی.سـازی ،صـحنهپـردازی در
فضاسازی و گسترش ببغ.های نحوی موی

شده اس .زبانی چندالیه ،طعزگونـه و

کنایهآمیز (آیرونی )1برای انتقال و القای مفاهیم فلسفی ،فرهنصـی ،ایتمـاعی و اخبقـی
در ایز اثر شکل بصیرد «نشان دادن شصردهای زبانی بریستهساز ،نشانههای یافتز خلـق
زیبایی اس .بیان هنری در هر شکلی لاتآفریز و احسـا برانصیـز اسـ .مهـمتـریز
اصولی که در همة آفرینشهای هنری مشترکاند عبـارتانـد از :وحـدت ،همـاهنصی،
تقارن ،توازن ،تنوّع ،ابهام (چندمعنایی) ،تناس

و پویایی» (یبری )43 :1391 ،تقارنها
1. Irony
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و تناســ هــای آوایــی ،چیــدمان نحــوی نــامنظم ،کوتــاهی یملــههــا ،آرکائیســم و
باستانگرایی ،شصردهای زیباسازی ،ببغ.های نحوی ،توصیف صحنههای دراماتیـک
و تصــویرهای معناســاز در تناسـ

و پیونــد زبــان و محتــوا بــهخــوبی توانســته اســ .در

آفرینش نثر شاعرانه ،ایجاد سبک ادبی و فردی طومار شیش شرزیز ،نقش مهمّی داشـته
باشد؛ چنـانکـه نویسـندة فیلمنامـة طومـار شـیش شـرزیز ،بهـرام بیضـایی ،دربـارة زبـان
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

تصویری و نمایشی آثار خـود مـیگویـد« :مـز در یسـ.ویـوی زبـانی هسـتم کـه از
مینیاتور ،اساطیر و تمدّن ایرانی ،تعزیه و تماشا الهام گرفتـه باشـد» (خلـ)212 :1381 ،،
در فیلمنامة طومار شیش شرزیز ،تصویرهای زبانی در دو حـوزة تصـویرهای واژگـانی و
نحوی مورد بررسی قرار گرفته اس.

 .3تصویرهای واژگانی

1

واژه ،اوّلیز و مهمتریز ابزار عینی کـردن و بـروز عواطـف و اندیشـههـای شـاعرانه
اس .واژهها واحدهای موسیقایی و معناساز زبان را پدید مـیآورنـد و ایـزای سـازندة
صورتهای گوناگونی هستند که در کارگاه خیال شاعر و نویسنده شکل میگیرند؛ بـه
همیز دلیل ،هرچه دامنة اندیشه گستردهتر باشد ،واژههای متنوّعتر بـا بـار معنـایی بیشـتری
مورد نیاز اس .و هرچـه گنجینـة واژگـانی اثـری وسـیاتـر و دارای تنـوّع بیشـتری باشـد،
تصویرهای ساختهشده از خیال آنها ینبة هنری و زیبایی بیشـتری پیـدا مـیکنـد از روی
تنوّع کاربرد و بسامد واژههای مورد استفادة هـر سـخنور مـیتـوان گـرایشهـای فکـری،
عاطفی ،ایتماعی و فرهنصی او را تشخی

داد «انبوهی هریک از طیفهای واژگـانی در

متزهای ادبی و کاربردهای زبانی ،زمینة تنوّع سبکها را پدید میآورد» (فتـوحی:1398 ،
)249

1. Lexical imagery
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خلاقی.های زبانی و هنری نویسنده در واژهگزینی و تسـلط و آگـاهی او بـر معنـای
واژههــای زبــانهــای مختلــف فارســی و غیرفارســی موی ـ

شــده اســ .شــبکهای از

تصــویرهای واژگــانی بــه شــکلی زیبــا و هنرمندانــه در بافــ .فیلمنامــه پدیــدار شـود از
شاخ

های نثر شاعرانه ،زبان تصویری و ادبی فیلمنامه در الیـة واژگـانی ،مـیتـوان بـه

کاربرد انواع واژههای تناسبی ،خوشتراش و چشمنواز  ،تعـدّد و تنـوّع واژههـای زبـانهـای
مختلف فارسی ،عربی ،ترکی ،م ولی و فراهنجاری واژگانی اشاره کـرد تصویرسـازیهـای
واژگانی ،در شکلگیری لحز موسیقایی ،صحنهپـردازیهـای نمایشـی ،توصـیفات هنـری و
القای بار مفاهیم فرهنصی ،ایتماعی و اخبقی فیلمنامه نقش مهمّی داشته اس.
 .3-1واژههای تناسبی

1

«تناس  ،ویود نوعی نظم یا توافق و هماهنصی اس .میان چند چیز تناس  ،کثـرت
و تفرق را به وحدت میرساند و از آنجا که حسّ کنجکاوی انسـان را ارضـا مـیکنـد،
شادیآور و زیباسـ( ».وحیـدیان کامیـار )64-63 :1379 ،همـایی دربـارة نقـش مهـم
«تناس » در ارزشبخشی آثار ادبی میگوید« :صنع .تناس

از لوازم اوّلیة سخز ادبـی

اس .سخز نظم و نثر وقتی ارزش ادبی پیدا میکند که مابیز ایـزای کـبم ،تناسـ

و

تقارن ویود داشته باشد» (همایی)259 :1367 ،
ساخ .شبکة ارتباطی و تناسبی واژه ها در وحدت و انسجام باف .لفظـی و معنـایی،
طر گف.وگوها ،روایتصری ،شخصی.سازی ،صحنهپردازی ،یلـوههـای تصـویری و
نمایشی ،توصیفات هنری و شکلگیری زبان ادبی فیلمنامه ،نقش مـؤثری داشـته اسـ.
تصویرسازی تناسبی واژهها نیز در ایجاد توازن و تقارن ،لحـز موسـیقایی ،همـاهنصی و
پیوستصی ایزای یملـه و القـای بـار معنـایی اثـر تأثیرگـاار بـوده اسـ.؛ همچنـان کـه
واژههای تناسبی با نشانههای پیوند ععفی «و» و نقش نمای اضافه (ــِـ) گروههای تناسبی
زیبا و معناداری را در متز فیلمنامه به ویود آوردهاند

1. Proportional vocabulary
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«شــکرانه بدهیــد ،رئــیس پیــک و چاپــار و بریــد! مــاییم ،روانــهکننــدة شــاطران بــه
چهارسوی یهان» (بیضایی)35 :1385 ،
«دروازهبــان :ایســ !.انعــام مــا ]مــیشــمرد[ کوتــوال و دروازهبــان وکنرنــاچی،
مهمتر ]دس .دراز میکند[ حق سر طویلـهدار و رکـابدار» ]مـیگیـرد[ (همـان-35 :
)36
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

«سردار :اینک بدیز خط رئیس علمدارانم ،کنار بایس !.کیس .ایز نوقبای نـوکبه
نوپوزار؟» (همان)37 :
 .3-1-1اصطالحات دیوان رسالت و کتابت

نویسنده در آغاز فیلمنامه ،با کاربرد واژههای مربو به دیوان رسال .و کتابـ ،.بـه
تصویرآفرینی از شخصی .اصلی داستان ،شیش شرزیز و کتاب دارنامة او مـیپـردازد و
به کمک یلوههـای ببغـی کـبم (تشـبیه و ایهـام) ،دوران کـودکی و یـوانی او را تـا
رســیدن بــه ش ـ ل دبیــری در کتابخانــة ســلعنتی ،در صــحنة نمایشــی زیبــایی بــه ایــرا
درمیآورد
«شرزیز :سالم به سه نرسیده ،قلم در دس .مشق خط میکردم و در هف.سالصی بـه
تجلید و کتاب .پرداختم و از آنجا بود که به خواندن رسال .و کتـ
یبر و اصـول و حکمـ .و موسـیقی و شـعر تفحّـ

میـل کـردم و در

کـردم و سـرانجام در دارالکتـاب

همایونی ،مرا به دبیری گماشتند تا آن زمان که رسالهای بر نوشـتم نـامش دارنامـه و در
آن خرد را به درختی مانند کردم که اگر بپروریش ببالـد ور نـه بـیش آن خشـک شـود»
(همان)10 :
 تصویرسازی تناسبی در توصیف یک صحنة نمایشی که به پیدا شدن طوماری درشر احوال شیش شرزیز به نام دارنامـه مربـو مـیشـود ،بـا ایهـام تناسـبی «دار» در دو
معنی «درخ ».و «چوبة دار» که ذهز مخاط

را به بازیسازی معنایی مش ول میدارد:
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«ایز طوماری اس .از شیش شرزیز دبیر که در آن به خط خویش ،شمّهای از احوال
خود را نصاشته و سالها پیش محض دادخواهی ،یه .صاح
اخیراً هنصام ثب .ماترک صاح

دیوان ف فور فرسـتاده و

دیوان خدایآمرز ،میان چنـدیز اوتـا  ،خریعـههـای

طومار و بیاض مشتمل بر تظلمنامهها و تقویم اصناف به دس .آمد» (همان)8 :
الوا  ،طومار ،خریعه ،تاهی ( /1)17ترقیم ،صفحات ،رسّام ( / )19رساله ،سرلوحه ،تصـنیف
()23
 .3-1-2اصطالحات علمی و مدرسهای

برقراری شبکة تناسبی ،لفظی و معنایی با استفاده از اصعبحات علمـی و مدرسـهای
«یبر ،اصول و حکم ».و اصعبحات ادبی و هنـری «موسـیقی و شـعر» در مـتز نمونـه
دیده میشود همنشینی ایز اصعبحات با واژههای «هف.سـالصی ،بـه تجلیـد و کتابـ.
پرداختز ،خواندن رسال .و کت » ،تصـویرگر دورههـای تجربـهانـدوزی و تـداعیگـر
تصویر ذهنی مخاط از شخصی .اندیشهگر و هنرپرور شیش شرزیز اسـ .کـه از دورة
کودکی ،هم به تحصیل علوم مختلف مش ول بوده اس .و هـم بـه کسـ

مهـارتهـای

دبیری و نویسندگی ایز تصویر ذهنی ،از اتصّال زنجیرة واژههـای تناسـبی اصـعبحات
علمی و مدرسهای به ذهز خواننده متبادر میشود
«شرزیز :در هف .سالصی به تجلید و کتاب .پرداختم و از آنجـا بـود کـه بـه خوانـدن
رساالت و کت میل کردم و در یبر و اصـول و حکمـ .و موسـیقی و شـعر تفحّـ

کـردم»

(همان)10 :
«کنیز :خاتون شنیده اند کارتان خط و ربط و یب و تاهی

و علم قوافی و اعـداد و

هندسه و نجوم و حکم .و موسیقی اس.
شرزیز :شاگردیام که خلق از اندک دانی به معلمی گرفتهاند» (همان)47-46 :
کرسی ،کتاب ،کت  ،معلمـان ( / )18علـم ،حجّـ ،.یـدل ،تـرقیم ،تمـریز (/ )19
استاد ،پاسش ،پرسش ( / )47حساب ،رقم ،خط زدن ()70
 1عددهای داخل پرانتز مربو به شمارة صفحات کتاب اس.
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 .3-1-3اسمها و صفتهای شغلی

 تصویرسازی تناسبی با کـاربرد اسـمهـا و صـف.هـای شـ لی متنـوّع و متعـدّد درمعرفی و توصیف شخصی.های فیلمنامه صورت گرفته اس .ساخ .صف.های شـ لی
مرک

و مشتق برای صاحبان حرفهها و مشاغل گوناگون ،در تنـوّع صـحنهپـردازیهـا،

شخصی.سازیها و گسترش فضاهای نمایشی تأثیرگاار بوده اس .صف.های ش لی با
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

ایجاز هنری در یایصاه نهاد یمله ظاهر شده ،با تویّه بـه کـاری کـه صـورت پایرفتـه،
تصویرهای عینی ای از حرفه و پیشة صاحبان مشاغل در مقابل چشم مخاطبان به نمـایش
درمی آید؛ چون تصویر صحّافان و ورّاقـان کـه بـه یلـد کـردن کتـاب اشـت ال دارنـد،
تاهی گران که در کار نقش و نصارند و ناظرانی که به کار نظارت مش ولند
«صاح

دیوان پیاده میشود فراش از طاقنمای دروازه مـیگـارد و بـه حیـا و

کتابخانه میآید و از کنار غرفهها میگارد که در آن صحّافان و ورّاقـان بـه کـار یلـد
مش ولاند و تاهی گران در کار تاهی اند بعضی را ناظران مینصرند» (همان)7 :
دبیــر ،اســتاد ( / )10عالمــان ،رنــگســازان ( / )17کنــا  ،خبّــاز ،مقنــی (/ )18
قبچـــاقســـواران ،کمـــانداران ( / )30معلمـــان ،یامـــهفـــروش ( / )31پـــوزارفروش،
کـبهفــروش ،ایلچیــان ،نـوّاب ( / )32داالندار ،یلــودار ،شــاطر ،دروازهبــان ،کوتــوال،
پیک ،چاپار ،برید ( /)35واقعـهنـویس ،مـنجّمباشـی ،خزانـهچـی ،حسابرسـی ،سـصبان،
تیولدار ،براتنویس ،طویلهدار ،رکابدار ،کنرناچی ( / )36آیینهدار ( / )46یلـدگران،
ماهّبان ،خعاطان ()55
 .3-1-4اسامی پدیدهها و اشیا

 تنوّع و تعدّد در بهکارگیری پدیدههـا و اشـیا بـا تصـویرهای تناسـبی مختلـف ،ازشاخ

های سبک زبانی فیلمنامه اس .در نمونه مـتز ارائـهشـده ،بـا اضـافه شـدن واژة

«رنگ» به اشیا (کاسهها ،الیاف) تصویری عینی از «کاسههای رنگ» و «الیاف رنصی» بـه
نمایش گااشته شده و در صحنه ای دیصـر ،از طریـق همنشـینی بـا اسـامی اشـیا (ایـاق،
دیــگ ،بــزرگ) عمــل رنــگآمیــزی الیــاف در دیــگهــای بــزرگ بــر روی ایــاق،
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تصویرسازی گردیده اس .در مجموع ،سـاخته شـدن ترکیـ هـای اضـافی ،وصـفی و
فعلی مناس

با نام اشیا و پدیدههای گوناگون ،یلـوههـای تصـویری زیبـایی را در هنـر

منقشکاری و نصارگری کتاب هـا (تـاهی

و تجلیـد) در مقابـل چشـم خواننـدگان بـه

تجسّم درآورده اس.
«تاهی گران در کـار تـاهی انـد ،در آفتـاب حیـا بـزرگ شـلو  ،بـر طنـابهـا
تعدادی طومار آویخته و همه یا کاسههای رنگ و الیـاف رنصـی دیـده مـیشـود و بـر
ایاقی در دیگ بزرگی رنگ میآمیزند و به هم میزنند» (همان)7 :
پارچه ،سریشم ( / )10قیـد ،چـرم ،رنـگ ،فتیلـه ،روغـز ،چـرا ( / )11نـیتـراش،
کاغا ،مرک

( / )11شنصرف ،الیورد ( / )14خاک ،باد ،آتش ،آب ( /)19گن ،،دُر،

زمرد ( / )125زبرید ،عقیق ،فیروزه ( / )29پالهنـگ ،طنـاب ،آیینـه ،کـبه ( / )32نـی،
برق ،خاکستر ( / )42عود ،پرده ،بادزن ،قد ( /)46زنبیـل ،طبـق ،مُشـک ،عنبـر (/ )47
گوی ،چوگان ( ،)48کمـان ،کمنـد ( / )49مهـره ،تـا  ،نـرد ( / )58اسـ  ،پیادگـان،
وزیری ،آچمز ،شهمات ،رُخ ،پیل ()59
 .3-1-5اعالم و اسامی خاص

اعبم و اسامی خاص در موضـوعات مختلـف و زمینـههـای گونـاگون ،اعـم از نـام
بیماریها ،اسامی شخصی.ها ،مکانهای ی رافیایی ،نام کتـابهـا و در طومـار شـیش
شــرزیز بــا زنجیــرة تصــویرهای تناســبی دیــده مــیشــوند نویســنده بــرای ترســیم نقشــة
ی رافیــایی یهــان و توصــیف بزرگــی دنیــا و وســع .اکنــاف و اطــراف آن ،از طــر
ت صویری اعبم ی رافیایی اسـتفاده کـرده و بـا چیـدمان تناسـبی اسـم خـاص کشـورها،
نقشهای از ایز یهان پهناور را که از شرق تا غرب امتداد دارد ،به تصویر کشیده اس.
«عیدی :اگر بفرمایند تا به یس.ویوی آن پریشان بروند ،مصر غبـاری از خـاطرش
برداشته شود
«صاح

دیوان :دنیای بزرگی اس.؛ از ترکستان و هند تا روم و شـامات و زنـگ و

حبش» (همان)9 :
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خان بـال ،،ف فـوری ،شـرو الظفـر ( / )11دارنامـه ،بارنامـه ( / )17یـرب ،بـرص،
یاام ،آبلـه ( / )21شـرزیز ،بـوعلی ( / )22شـیش ،مقبـول ،شـامل ،سـالم ،تائـ

(/ )23

موش ،اژدها ( / )27روم ،حبش ،کشمیر ( / )28کوچلک خان ،اندک خان ،قرقیز ()33
 .3-2تنوّع زبانی واژهها
از شاخ

1

های زبان ادبی طومار شیش شـرزیز ،تنـوّع و تعـدّد کـاربرد واژههـایی بـا

ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

مضمون و محتوای مناس  ،از ریشة زبـانهـای مختلـف اسـ .واژههـایی از زبـانهـای
فارسـی ،عربــی ،ترکــی و م ــولی کــه بـا پیونــد تناســبی و ســازوارگی معنــایی در کنـار
یکدیصر همنشیز شده و توانستهاند در تصویرسازی صحنهها غنی شدن گنجینـة ل ـات،
توصیفات کبمی و القـای معـانی ،نقـش مهمّـی داشـته باشـند در اسـتفاده از واژههـای
زبانهای مختلف ،کاربرد واژههای زبان فارسی نسب .به زبانهای بیصانه ،غلبه و برتری
دارد
بیضایی شصردهای زبانی متنوّعی را برای القای بار معنایی و یلوهسازی صحنههـای
نمایشی در فیلمنامه طومار شیش شـرزیز بـه کـار گرفتـه اسـ .ازیملـة ایـز تمهیـدات
زبانی ،ساخ .ترکی ها ،گروههـای اسـمی و وصـفی معناسـاز بـا اسـتفاده از واژههـای
زبانهای مختلف اس .در متز نمونه ،همنشینی و تلفیق سه گونة زبانی همراه بـا ایجـاز
هنری ،همکاری و همراهی فرستادگان م ول و گماشتصان خلیفة عربنژاد را در قتـل و
غارت یان و مال مردم به زبان تصویر نشان مـیدهـد؛ «ایلچیـان م ـول» بـا ریشـة زبـان
ترکی -م ولی« ،نوّاب خلیفه» با هوی .زبان عربی و «دس .در دس ».با شناسـنامة زبـان
فارسی (پهلوی)
«کــبهفــروش :ایلچیــان م ــول و ن ـوّاب خلیفــه ،دســ .در دســ .از یــان مــا چــه
میخواهند؟» (همان)32 :
 .3-2-1واژههای فارسی
1. Lexis lingual diversity
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«پوزارفروش :پوزار ـ بیایید ،پوزار نو کنید ایز تیماج وصلهدیدة دنداننمـا در شـأن
تشرف نیس .چرمی آوردم تک در تمام تیمچة سرایان! ـ از عکس راهـی کـه تخـ.
روانها میروند ،مردی را میآورند خمیده و ژولیده ،سر و تز برهنه ،کتکخوران که
بر گردن پالهنگ دارد و دس.هایش از پش .بسـته و شـندرهای بـر میـان دارد» (همـان:
)32
چـــرا ( / )9سریشـــم ( / )10شـــنصرف ( / )11الیـــورد ( / )14دســـتبف (/ )35
میدانچه ،یامهفروش ،خندان ( / )38بیرقدار ،راهنشـیز ( / )41باالخانـه ،دریچـه (/ )44
کدیور (صـاحبخانه) ( / )47نـابخرد ،سـپهر ،حلقـه ( / )52سـپارشنامـه (وصـی.نامـه)،
رگشناسی ،گن / )56( ،چنته ،بُرنا ،سربند ،بوق ( / )67برزن ()69
 .3-2-2واژههای پهلوی

«آبنارخاتون :دشنام بصو ،بدتریز دشنام؛ بصو پتیاره! منتظر چرا هستی؟» (همان)51 :
 .3-2-3واژههای عربی

«صدای دبیر :فَرَ

از سلک سالکان طریق بیـرون رانـده اسـ .پـس بـه فتـوای عالمـان

خونش حبل گرفتیم و امّا از سلعة پُرسعوت سلعانی حکم امان فرمودیم کی از دارالمَلـک
رانده شود؟ و به بازگش .مأذون نیس( ».همان)60 :
«شیش کامل :ایز خردنامه که آن همه بیمعنی مینمـود ،چـه نیـک در پرتـوی ایـز نـام
عالی ،معانی بدیا یافته؛ تراکی

نادر ،اسالی

مستحسز ،مفاهیم یزیل» (همان)24 :

دارالکتــاب ( / )11خریعــه (کیســة پوســتی) ( / ) 7یریــده (دفتــر) ( / )10مص ـعبه
(سکو) ( / )17کنا  ،نخا

(ستورفروش) ( / )34زاویه (خانقاه) ( / )40شـبق (ترکـه)

( / )47معراق  /معرقه (پتک ،چکش) ( / )54خزف (سفال) ()61
 .3-2-4واژههای ترکی

«مسخره :پرندگان نرینه را به کلی کور ،در دنیا رها میکرد قیقاج میزدند ،به در و
دیوار میخورند استاد :سلعان مقتدر ما دائم از قبچاقسـواران و کمـانداران مـیآورد»
(همان)30-29 :
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اوتا (اتاق) ( / )8تیماج (نـوعی چـرم) ( / ) 32چاپـار (پیـک) ،قـراوالن (پیشـروان
لشــکر) ( / ) 35خــاتون ( / )40قــاطر ( / )41قنلچمــاق (نیرومنــد) ،آچمــز (مهــرهای در
شعرن / )45( )،تیول (قععه زمیز) ()65
 .3-2-5واژههای مغولی

« صاح

دیوان :چرا باید میـان ایـز همـه طومـار دخیـل در کـار احصـای مالـک و

ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

سیورغال به طومار شیش شرزیز بپردازیم؟» (همان)80 :
 .3-3واژههای خوشتراش1

از شصردهای زبان ادبی و شاخ

های سبک فردی بیضایی در تحلیـل سـاختارهای

واژگانی طومار شیش شـرزیز« ،واژهگزینـی» بـهمعنـی گـزینش واژههـای گـوشنـواز و
چشم نواز ،زیبـا و شـکیل کـاربرد فراوانـی دارد ترکیبـات و تعبیـرات خـوشآهنـگ و
خونشنشیز ،متناس

با معنا و محتوای عبارتها در بافـ .فیلمنامـه ،هنرمندانـه بـه کـار

گرفتـه شــدهانـد یلــوههـای هنــر واژهگزینــی ،ازیملـه آســانی تلفـی ،آرایــش لفظــی،
معناســازی واژههــا و هماهنــگ شــدن بــا واژههــای دیصــر در ایــز اثــر از بســامد بــاالیی
برخوردار اس.؛ چنانکه در متز نمونه بهیای واژة کمسـرمایه ،صـف .خـوشترکیـ ِ
«خنردمایه» ،بهیـای کاتـ  ،واژة زیبـای «خـطفـروش» و بـهیـای کسـی کـه بـه ارزش
نوشتههایش تویّه نمیشود ،صف .هنری «ارزانقلم» به کار رفته اس.
«شرزیز :تکرار معل مـیکـنم؛ مـز کـیام؟ یـز خنردمایـهای خـطفـروشِ ارزان قلـم»
(همان)22 :
تکافتاده ( / )8دارنامه ( / )10معوجدیدار ( / )16خامدس ،.خامه به دسـ/ )23( .
گرانمزد ( / )31عرشمقدار ( / )33زن به مزد ،پاانداز (شهوتپرسـ / 34 ).کیمیاآثـار
( / )37پوزارفروش (کفشفروش)  / 38غشلرزه ( / )39بسیاردار ( / )44سلعانزا ()45

1. Nicely cut
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 /اندک دانی ،پسانف( .دیرکرد)  / 46سپارشناسه (وصی.نامه)  / 56بهرهگانی (میراث)
 / 69آهستهگو ()70
 .3-4فراهنجاری واژگانی

1

«کاربرد واژههای نامتعارف که در زبان عادی رای ،نیس ،.خروج از زبان عـادی یـا
انحراف از معیار بـه شـمار مـیرود کـه هـم شـامل واژههـای ناشـناخته و هـم واژههـای
نوساخته میشود» (فتوحی)44-43 :1398 ،
طومار شـیش شـرزیز از گنجینـة واژگـان غنـی ،قـوی و متنـوّع برخـوردار اسـ .از
نشانه های ایز اقتدار زبانی ،فراهنجاری واژگانی اس .که هـم شـامل واژههـای کهنـه و
باســتانی مــیشــود و هــم واژههــای نــوگرا و خــوشترکی ـ
شاخ

فراهنجــاری واژگــانی از

های زبان ادبی و سبک فردی نویسنده در فیلمنامه به شمار میآید

 -کهــزگرایــی (آرکائیســم ) :بــازآفرینی یلــوههــای زبــا2ن تــاریخی و اســتفاده از

واژههای زبان کهنه در شکوه و فخام .سبک زبانی طومار شیش شـرزیز نقـش مـؤثری
داشته اس.
«شرزیز :کتابی بود در ماترک پدر و مهـیز اسـتادم -کـه خـدایش یـای در ینـان
کناد -مسوّدهای از استاد بوعلی رحمـه اهلل کـه بـه شـخ

خـویش بـا او سـپرده بـود تـا

نسختی کنند» (بیضایی)22 :1385 ،
همیان ،خریعه ،طومـار ( / )17اوتـا  ،بیـاض ،احصـا ( / )18دارالکتـاب ،برنوشـتم
( / )10مصعبه ،سلف ( / )17پیرار ،بستردم ،نواخ .وادرار (مستمری و حقوق) ،انتحـال
( / )23اشکوب ( / )24کناد ،بداراد ( / )25برفور ،مـزاحم ،خلعـ ،.صـله ( ،)28نرینـه،
قیقاج ( / )29پوزار ،دیلم ( / )38کدیور ،شبق (ترکه) ( / )47معراق (چکش) () 70

1. Lexical deviation
2. Archaism
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 نوگرایی (مدرنیسم) :1نزدیک شدن به زبان گفتار امروزی و بـهکـارگیری واژههـاییدید در زبان اس .تلفیق کهنهگرایی و نوگرایی واژگان ،از تمایزات و شـاخ

هـای

سبک زبانی طومار شیش شرزیز به شمار میرود
«دشمز خونخوارش ،کوچلک خان شکستهبخ .را تا آن سوی سرحدات راندم
تو به عزیزتریز ندیم سلعان عرشمقدار برخوردی» (همان)33 :
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

گرتهکشی ( / )10نیکخواهی ( / )11دارنامه ( / )14معوجدیدار ( / )16آهزپـوش
( / )24پابو

( / )25خوددار ( / )27گرانمزد ( / )31رقصنده ()32

 .4تصویرهای نحوی

2

«نحو عبارت اس .از بررسی قواعد حاکم بر شیوة ترکیـ

واژههـا و شـکل گـرفتز

یملهها در یک زبان ساخ .اندیشه با نحو ،پیوند آشکارتری دارد تـا بـا واژه کیفیـ.
چیدمان کلمهها در یمله ،طول یملهها ،نوع یملههـا ،کیفیـات ویـه و زمـان ،همصـی
بیانصر اندیشهاند» (فتوحی)11-10 :1398 ،
کاربرد عناصر نحوی ،چون گروههـای اسـمی طـوالنی ،انـواع سـاختارهای قیـدی،
وصفی ،فعلی به شکل کهنه و نو ،چیدمان نامنظم ارکان یمله ،کوتاهی یمله (ایجـاز)،
تقدّم صف .بر موصوف ،فراهنجاریهای زبانی ،زمانی و سبکی ،از عوامل شکلگیـری
«نحو ادبی»3و «تصویرهای نحوی» در فیلمنامه طومار شیش شـرزیز اسـ .توصـیفهـا و
تصویرهای حاصل از عناصر نحوی ،ساختار بیرونی (لفظی) و درونـی (معنـایی) و نـوع
اندیشه و ذهنیّات نویسنده را نشان میدهد
 .4-1توالی گروههای وصفی و اضافی

1. Modernism
2. Syntactic imagery
3. Literary syntax
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پیدرپی آمدن گروههـای وصـفی و اضـافی ،زنجیـرهای از شـبکههـای معنـادار در
ساختار زبانی طومار شیش شرزیز به ویـود آورده کـه عـبوه بـر انتقـال مفـاهیم ذهنـی
نویسنده ،در ایجاد توازنهای آوایی ،ببغ.های نحوی و وضو صـحنههـای نمایشـی
نقشی بسزا داشته اس.
«شرزیز ]میخواند[ و آن معاندان نابکار خونخوار را به قعر اسفل درکارت دوزخ
فرستادند» (بیضایی)11 :1385 ،
در ایز عبارت کوتاه ،قساوت و سنصدلی دشـمنان بـا پـیدرپـی آمـدن صـف.هـای
«نابکــار و خــونخــوار» بــرای معانــدان (گــروه وصــفی) توصــیف شــده و مکافــات و
مجازاتشان با کشته شدن و عااب آنها در یهنم با اضافه شدن واژههـای «قعـر ،اسـفل،
درکات و دوزخ» به یکدیصر (گروه اضافی) به تصویر کشـیده شـده اسـ .تـوالی ایـز
گروه ها در ساختارهای نحوی ،تصویر زبانی بدیعی ترسیم کرده اسـ .در نمونـة دوم،
تصویری از انسانی کریهمنظر و زش.روی دیده میشود و در نمونة سـوم ،تصـویرهایی
با دیوارهای بلند کنصرهدار ،دروازة بزرگ سـنصیز ،مـنقش بـا گـلمـیشهـا و عکـس و
صورت شیر و کوبه های بزرگ فلزی بر روی آن ،در سه گروه اسمی طوالنی در یـک
عبارت تصویرسازی شده اس.
«استاد :تا چه دنیا آید ،زشتی سیاهچهرة بـدخوی معـوجدیـداری یـا فرشـتهرویـی؟»
(همان)16 :
«دیوار بسیار بسـیار بلنـد کنصـرهداری ،بـرآن در بـزرگ سـنصینی بـا گنـلمـیشهـا و
صورت شیر وکوبههای بزرگ فلزی» (همان)28 :
 .4-1-1گروههای اسمی طوالنی با پیوند «واو» عطف

از عوامل ایجاز هنری در طومار شیش شرزیز ،ساخ .گروههـای اسـمی طـوالنی بـا
پیوند «واو» ععف در ساختار نحوی نوشته اس .در نمونه مـتز اوّل ،بـا مععـوف شـدن
پن ،صـف .در یـک گـروه اسـمی طـوالنی ،تصـویری از شخصـی .انسـانی «ط یـانصر،
بدعتصر ،ستمصر ،مرتد و بیدیز» به ذهز مخاط

متبـادر مـی گـردد در نمونـة دوم ،بـا
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مععوف شدن اسامی پدیدهها و اشیا ،تصویرهای عینی از «فتیله ،روغـز ،چـرا و » در
مقابل چشم مجسّم میشود
«شرزیز :یکصدوسیزده ل  .در قبح اندیشة نو یافتهام ،چون طاغی و بـاغی و مبـدع
و ملحد وکافر و امثالش و حتی یکی نیافتم در ستایش سخز نو!» (همان)26 :
«استاد ،قید و چرم و رنگ خواسته بودید ،همیز طور فتیلـه و روغـز و چـرا و نـیتـراش»
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

(همان)11 :
«شرزیز :کتابی سراسر ناسزاس .به رگ و پی و ریشه و تبار مـز ،آمیختـه بـه انـواع
درو و بهتان» (همان)
 .4-1-2قیدها و صفتهای هنری
در ساختار نحوی طومار شیش شرزیز ،تعدّد و تنوّع قیدها و صـف.هـای هنـری ،در
آفرینش نثر شاعرانه ،توصیفات ادبی ،زبان تصویری و انتقال مفاهیم ذهنی و پدیدههـای
عینی نقش مهمّی ایفا کرده و بیش از دیصر عناصر نحـوی زبـان در بـه تصـویر کشـیدن
احسا

و اندیشة نویسنده تأثیرگاار بودهاند قیدها و صف.های هنری در ایز فیلمنامـه

از سه منظر زبانی ،تصویری و معنـایی ،کارکردهـای مـؤثری داشـتهانـد در نمونـة اوّل،
کاربرد قیدی واژهها ،تصویرگر حال.های مختلف عینی (نشسته به سکوها ،ایسـتاده) و
حال.های روحی (آرام ،محتا  ،خشمصیز ،بیتاب و غوغـاگر) اسـ .در نمونـة دوم،
قیــدهای «مســخره ،شــلنگانــداز ،شــکلکســاز و بادکنــان» ،رفتارهــا و حالــ.هــای
دلقکگونة یکی از شخصی.های داستان را به نمایش درآورده اس.
«عالمان برخی آرام و محتا  ،امّا بیشتر خشمصیز و غوغـاگر و بـیتـاب ،برخـی بـر
مصعبهها نشسته و برخی ایستاده یا بیقرار» (همان)17 :
«از روبهرو مردی می آید مسخره و شلنگانداز و شکلکساز ،لنپ خود را بادکنـان
میگارد و ناگهان میترکاند» (همان)29 :
 .4-2تقدّم فعل
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از نشانههای ساختار نحوی کهز ،یابهیایی ارکان یملـه اسـ .از گونـههـای ایـز
یابه یایی ،تقدیم فعل بـر سـایر ایـزای یملـه اسـ .کـه منعـق نثـری کـبم را درهـم
میشـکند تقـدیم فعـل ،بـزرگ تـریز فراهنجـاری نحـوی در سـاختار زبـان ادبـی و از
مختصّات زبانی سبک خراسانی به شمار میرود از نشانههای چیـدمان نـامنظم نحـوی،
تقدیم فعـل بـر دیصـر ارکـان دسـتوری یملـه اسـ .کـه تأکیـد و قععیـ .بیشـتری بـه
کنشهای فعلی میدهد و بر شکوه و فخام .زبان نوشته میافزاید
« صدای عیدی :ایز طوماری اس .از شیش شرزیز دبیر کـه در آن بـه خـط خـویش
شمّهای از احوال خود را نصاشته» (همان)8 :
«کتابی بود در مـاترک پـدر و مهـیز اسـتادم کـه  -خـدایش یـا در ینـان کنـاد» -
(همان)22 :
«هر رساله آغاز میشود با حمد و نع .و ثنا و ایز با ستایش خـرد و آنچـه خداونـ ِد
خرد شمرده اس( ».همان)57 :
 .4-3کوتاهی جمله  /ایجاز

1

از موتیفهـای تکرارشـونده و پرکـاربرد در آثـار بیضـایی و ازیملـه طومـار شـیش
شرزیز ،ایجاز هنری اس .که بیانصر اندیشههای پرشتاب ،پرشور و پویاس .و نویسـنده
به کمک ایز نوع یملهها مسـائلی را بیـان مـیکنـد کـه در افکـار و عواطـف ذهنـی و
درونی او ریشه دارند ایز ویژگی از شاخ

های زبـان ادبـی و سـبک فـردی نویسـنده

اس .که فشردگی لفظی و انتقال بهتر معانی را در متز نوشته در پی داشته اس.
نویسنده به کمک ایجاز هنری ،موفق شده اس .پیـامهـای فکـری و اهـداف ذهنـی
مورد نظر خود را با سرع .بیشتری به مخاطبان انتقال دهد در نمونه متز اوّل ،نویسـنده
با استفاده از یملههای کوتاه «سال پیرار ،مرا فرمود ،بصاش ،.آه و اَسف ،نـامی مانـد»،
سپری شدن دوران محن .بار زندگی شیش شرزیز را از زمان گاشته تـا حـال در کمـال
ایجاز هنری به زبان تصویر درآورده اس .و در نمونه متز دوم ،با یملة کوتـاه پرسشـی
1. Brevity
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«در پــی بــدعتی هســتی یــا یویــای اصــالتی؟» و حــاف فعــل «هســتی» ،خواننــده را در
یس.ویوی مفهوم اصال .داشتز یا نداشـتز سـخنان شـرزیز بـه تفکـر وامـیدارد در
نمونة سوم ،در قال

چند یملة کوتاه ،چهار تصـویر ذهنـی و عینـی ویـود دارد 1 :در

طالا دیدن و به سروری رسیدن؛  2حقوق خوب تعیـیز شـدن؛  3لبـا

نـو کـردن؛ 4

یامة گرانبها بر تز پوشیدن
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

«شرزیز :سال پیرار مرا فرمود تا بیاض کنم ،میکردم ،تا او نیز بصاش .و از او یـز
آه و اسف نماند و مز با خود گفتم از مز نامی ماند» (همان)23 :
«استاد :سخنانی به هم بافتهای ،شرزیز! نمـیدانـم در پـی بـدعتی هسـتی یـا یویـای
اصالتی؟ دیصران در نوشتة تو میآیند و میروند از آنـان وام مـیگیـری و بـرای خـود
سرمایه میسازی» (همان)15 :
«یامهفروش :در طالا شما میبینم که سروری یافتهاید و مستمری کـبن در حقتـان
مقرر گشته ،پس ایز چه صورتی اس.؟ خلع .نو کنید و یامة فاخر در تز آورید» (همـان:
)31
 .4-4فراهنجاری نحوی

1

«هنجارگرایی نحوی یا دستوری ،انحراف در روابـط دسـتوری یملـههاسـ( ».داد،
 )540 :1395فراهنجاری نحوی ،یابهیایی عناصر و ایزای یمله اس .بـه شـیوههـایی
که با نحو معمول زبان متفاوت باشد ایزگونة زبانی در طومـار شـیش شـرزیز از بسـامد
باالیی برخوردار اس .کاربرد گونههای مختلف فراهنجـاری نحـوی در تنـوّعبخشـی و
گسترش پایری نحو زبانی فیلمنامه ،نقش مؤثری ایفا کـرده و زمینـة تصویرسـازیهـای
زبــان ادبــی را در بافــ .هنــری آن فــراهم آورده اســ .فراهنجــاریهــای نحــوی و
باستانگرایی زبان ،نتیجة کاربرد ساخ.های دستوری کهز اس.
 .4-4-1چیدمان نحوی نامنظّم

1. Syntactic deviation
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«ساخ .نحوی یک گزاره وکیفی .نظم واژههـا در یملـه ،نسـب .میـان ایـدة مـا و
پدیدهها را تعییز میکند ت ییر نظم واژگان ،کاربردهای معنایی کـامبً متفـاوتی بـه بـار
میآورد» (فتوحی ) 272 :1398 ،ت ییر نظـم کـبم ،رتبـة عناصـر زبـان را ارتقـا و تنـزل
میدهد حرک .آزاد ایزای یک گـروه در زبـان فارسـی ،مویـ

تنـوّع سـاختارهای

نحوی ،ت ییرات معنایی و گسترش صورتهای سبکی میشود
«شرزیز :و بدان که مقصود از کلمه ،معنی اس .آدمیان هریک کتابیاند ناخوانده
ایز که میآید ،بازرگانی اس .بسیاردار» (بیضایی)44 :1385 ،
«شرزیز :خردمند میداند که ایز یهالتی اس .حفاظ.شـده ،یـز شمشـیر چیسـ.
برهان شما؟ برای یسمی که مز در آنم» (همان)16 :
«شرزیز :از شما یکی الف پهلوانی میزند به درو که ترسانتر مردی اسـ .یملـه
را ،از شما یکی برادری اس ،.بهرهگانی خواهر خورده» (همان)69 :
 .4-4-2گروه وصفی کهن

کارکرد ایز عنصر زبانی که نشـانصر تقلیـد از متـون کهـز اسـ ،.از شـاخ

هـای

سبک زبانی و فردی نویسنده به شمار میرود توالی صف.های هنـری «نوقبـا ،نـوکبه،
نوپوزار» در ساختار گروه وصفی کهز ،عبوه بر تقوی .لحز موسیقایی بـا صـف.هـای
کنایه آمیز ،تصویر شخصیتی تازه به دوران رسیده را به ذهز متبـادر مـیکنـد و مویـ
میشود نوعی صورت مفهومی و شخصی.پردازی ذهنی شکل گیرد
« کنار بایس !.کیس .ایـز نوقبـای نـوکبه نوپـوزار ،لـ

بـاز کـز؛ از میرزایـانی یـا

شیوخ؟» (همان)37 :
«شرزیز چه شد که از بندهنوازی ،نظر به ما کردند؟ ـ کنیز :شرزیز ،تو مردی بسـیار
شهرتی» (همان)45 :
مهیز استادم ( / )22کمتریز خویش ( / )23نیکتـر شـاگردی ( / )56ترسـانتـر مـردی
()69
 .4-4-3صورت فعلی کهن
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از مهم تریز و مـؤثریز عناصـر در سـاختارهای نحـوی زبـان بـا کاربردهـای متنـوّع
معنایی ،کاربردی ،تأکیدی و کارکردهای گونههای مختلف فعل اس .صورتهـای
فعلی کهز در طومار شیش شرزیز ،از شاخ

های ساختار نحوی زبان به شمار مـیرود

در متزهای نمونه ،صورتهای فعلـی «بیـاض کـنم» نشـانصر عمـل پـاکنـویس کـردن
کتاب« ،ستردم» پاک کردن عنوان کتاب و «رحمـ .کنـاد ،بـداراد» تصـویرگر حالـ.
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

دعاس.
«سال پیرار مرا فرمود تا بیـاض کـنم و مـز مـیکـردم سـرلوحة کتـاب بسـتردم ـ
تفحّ

کنند که ایز رط

و یابس از وی میتواند بود یا نه؟» (همان)23 :

«یوانکی گزافههای نامربو می نمـود ،حـاال در نظـرم رنـگ خـرد یافتـه خـدای
رحم .کناد و در یوار حق بداراد بوعلی رحمهاهلل را» (همان)25 :
بفرماید دانستز ( / )27برمینکند ،نمیهلد ،میخمد ( / )39بزاید ( / )51توانند کرد
( / )57نتوانستمگریخ / )71( .برنوشتم ( / )10نمیهلم ()75
 .4-4-4صورت قیدی کهن

کــاربرد صــورتهــای قیــدی کهــز ،بــه توصــیفات هنــری ،ببغــ.هــای نحــوی و
تصویرهای زبانی طومار شیش شرزیز یلوة خاصی بخشیده و منجر به پویایی ،گیرایی و
روشنصری صحنههای نمایشی آن شده ،چنانکه در متز نمونه ،ساختارهای قیـدی زبـان
کهنه در «پسانپسان ،پریشان ،پرسانپرسان» ،حال.های مختلف عینی و حسّـی یکـی از
شخصی.های داستان را به تصویر کشیده اس.
«آن که پسانپسان پریشان میرود ،گمکردهای ،عزیـزی دارد پرسـانپرسـان بسـیار
گردیده ،پاسخی ولی نشنیده» (همان)45 :
«یامهفروش :زودا که یبران کنید ،مستمری که برقرار شد ،گن ،بیرنجی اس .کـه
هرچه از آن بردارید ،تمامی ندارد» (همان)33 :
«سلعان :حاشا ! تکلیف اس .منصفان را که برفور در بوعلی غور کنند تا بدانیم ایـز
رساله ،مصروی ،دیصری را میتواند بود (همان)28 :
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بدا ( / )20کمترکی ( / )46یکانیکان ( / )56بهصب تر ( / )60پسپس ()78
 .4-4-5جابهجایی اجزای ترکیبها

نویسنده با تقدّم صف« .تنـگ» بـر دهـان (تنـگدهـان) و سـاخ .ترکیـ

تشـبیهی

«ل غنچه» ،صورتهای زبانی و ببغـی زیبـایی را بـه کـار گرفتـه و بـا اسـتفاده از ایـز
عنصر زبانی ،به یلوهسازیهای هنری و خلق زبان تصویری کمک کرده اس.
«شرزیز :ایشان از تنگدهانی ،سخ .ل

غنچه میکنند ،اگر بر مز ببخشند ،ل هـا

وا نمیشود ،از بسکه شهد در آن اس( ».همان)47 :
بسیار شهرتی ( / )45نیکتر استادی ()49
 .4-5فراهنجاری زمانی

1

«شاعر میتواند از گونة زمانی زبان هنجار بصریزد و صورتهایی را به کار ببرد کـه
پیشتر در زبان متداول بودهاند و امروز دیصر واژگان یا ساخ.هـای نحـوی مُـردهانـد»
(صفوی )54/1 :1373 ،فراهنجاری زمانی یا تاریخی ،یعنـی بـه کـار بـردن عنصـری از
زبان که نسب .به زبان هنجار ،کهنه باشد؛ مانند نصااشتمی که به آن «باستانگرایـی» یـا
«آرکائیسـم» نیــز مــیگوینــد بافـ .تــاریخی بــه زبــان تشـخ

مــیدهــد در ایــز نــوع

فراهنجاری ،هنجارهای زمانمند زبان شکسته مـیشـود و مـتز ،رنـگ تـاریخی بـه خـود
میگیرد از شاخ

های سبک ادبی بیضایی ،فراهنجاری زمـانی و کهنـهگرایـی زبـانی

اس.
نویسنده برای نشان دادن تصـویرهای عینـی «کفـش ،چـرم ،چـرمسـازان» ،از شـکل
باستانگرایی نحوی زبان استفاده کرده و صورتهـای غیرمتـداول و فراهنجـار «پـوزار،
تیماج ،سرایان» را به کار برده اس.
«بیایید ،پوزار نو کنید ایز تیماج وصلهدیدة دنداننما در شأن تشرف نیس .چرمـی
آوردم تک در تمامی تیمچة سرایان» (بیضایی)32 :1385 ،

1. Temporal deviation
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«شرزیز که دو دس .بستهاش نمیهلد از تیرک کنده شود ،سر به تیر میکوبد و بر
خویش میخمد» (همان)39 :
خریعه ( / )7ماترک ،سـیورغال ،اوتـا ( / )8هراسـیده ( / )14پیـرار ،سـترد (/ )23
یوانکی ( / )25دورترک ( / )26تیمچـه ،پالهنـگ ،شـندره ( / )32دارالملـک ،کوپـال
( / )33دستبف ،اِشکل ،برید چاپار ،کوتـوال ( / )35تیـولدار ( / )36میرزایـانی (/ )37
ماه نظری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

قراول ( / )39کدیور ،شبق ( / )47آچمز ،نعا ،نویان ( / )59معراق ()70
 .4-6فراهنجاری سبکی

1

در کتاب از زبانشناسی بـه ادبیـات ،دربـارة فراهنجـاری سـبکی آمـده اسـ« :.ایـز
امکان برای شاعر ویود دارد که از الیة اصـلی شـعر کـه گونـة نوشـتاری معیـار اسـ،.
گریز بزند و از واژگان یـا سـاخ.هـای نحـوی گفتـاری اسـتفاده کنـد» (صـفوی:1373 ،
 )53/1نمونههای زیبایی از تصویرسازی زبانی بـا ویژگـیهـای فراهنجـاری سـبکی در
طومار شیش شرزیز دیده میشود
«ما سراپا گوشیم ـ کاش دبیری بود قلم در کف و طعـز آن کسـان مـینوشـ .کـه
برخون وی یری بودند» (بیضایی)55 :1385 ،
«تقصیر مز نیس .که گمان کردهاند شـیرمَردم ـ خشـکم زد و نتوانسـتم گریخـ،.
پنداشتم پردلم» (همان)71 :
آهای ( / )19اراییف ( / )18پیرار ( / )23پابو

( / )25کاسهلیسی ( / )34قنلچماق

( / )45میقاپد ( / )64وقواق میکنند ( / )65لهله سـگهـا ( / )66شـوی (شـوهر) / 69
پچپچ میکند ( / )70خانهخراب ()77

نتیجهگیری
کاربرد زبان تصویری در حوزة تصویرهای زبـانی و مجـازی ،از شـیوههـای تفسـیر،
توصیف و تحلیل متون ادبی و نمایشی اس .که امروزه در تحقیقات مختلف مربو بـه
1. Stylistic deviation
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سبکشناسی زبانی و ادبی ،نقـد ادبـی ،یلـوههـای هنـری آثـار ادبـی و نمایشـی مـورد
استفاده قرار میگیرد طومار شیش شرزیز ،از نمونه آثار فاخر و هنری معاصر اسـ .کـه
بــا نشــانههــایی از زبــان تصــویری ،تصــویرهای زبــانی ،توصــیفات هنــری ،شــصردهای
زیباسازی کبم و لحز موسیقایی ،با تلفیقی از خبقی.های زبـانی ،ادبـی و نمایشـی در
قال

فیلمنامه تدویز شده اس .خالق ایز اثر ،کارگردان صاح سبک ،نویسندة خلاق

و خوشفکر ایرانی ،بهرام بیضایی اس .فیلمنامة طومار شیش شرزیز با نشانههـای نثـری
بیهقیوار ،لحز کبمی آهنصیز و موزون ،ساختار زبان قوی و غنی ،صحنههای نمایشی
زنده و پویا در التااذ روحی و القـای بـار مفـاهیم عمیـق اندیشـهگرایـی ،یهـلسـتیزی،
آزادمنشی و هنرپروری ،بسیار تأثیرگاار بوده اس.
چندالیصی زبان ،تنوّع واژگان و ساختار نحوی زبـان کهنـه و نـو از شـاخ

هـای زبـان

ادبی فیلمنامه به شمار میرود از تصویرهای زبانی و یلـوههـای هنـری کـه در شـکلگیـری
سبک ادبی و یلوهسازیهای نمایشی ایز اثر نقش مهمّی داشتهانـد ،مـیتـوان مـوارد زیـر را
نام برد:
 1تصویرسازیهای واژگانی :بـا کـاربرد واژههـای تناسـبی ،واژهگزینـی ،تنـوّع در
بهکارگیری واژههای زبانهای فارسی ،عربی ،ترکـی ،م ـولی و فراهنجـاری واژگـانی؛
 2تصویرسازیهای نحوی :با تعدّد و تنوّع در ساختار گروههای اسمی ،وصـفی ،قیـدی
و فعلــی ،یابــهیــایی ایــزای یملــه ،ســاختار نحــوی کهــز ،کوتــاهی یملــههــا ،انــواع
فراهنجاری نحوی ،زمانی و سبکی؛  3یلوهسازیهای نمایشی :فضاسازی ،روایتصـری،
شخصی.سازی ،صحنهپردازی و گف.وگوها یافتـههـای پـژوهش نشـان مـیدهـد کـه
بــهکــارگیری عناصــر قدرتمنــد زبــان ،در خلــق تصــویرهای واژگــانی ،نحــوی و
صحنهپـردازیهـای بـدیا نمایشـی تأثیرگـاار بـوده ،از عوامـل آفـرینش نثـر شـاعرانه،
توصــیفات هنــری ،ســبک ادبــی و فــردی در طومــار شــیش شــرزیز بــه شــمار مــیرود
خبقی .های نویسنده در کـاربرد تصـویرهای زبـانی مویـ

شـده اسـ .یایصـاه ایـز

 238ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیلمنامه بهعنوان یکی از بریستهتریز آثار زبان ادبـی و زیبـاتریز نمونـة نثرهـای هنـری
معاصر در حوزههای فرهنگ ،زبان ،ادب فارسی و ادبیات نمایشی شناخته شود
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