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چکیده
هدف مقالۀ حاضر این است که نقش «تقدیم فعل» را در پرورانددن زبدان حماسدی در داسدتان «رسدتم و
اسفندیار» نشان دهد« .تقدیم فعل» از مؤلفههای علم معانی است که به نقدش بالغدی آن در متدون ادب
فارسی ،توجه چندانی نشدهاست .این پژوهش به شیوۀ کتابخانهای و بر مبنای نظریدۀ «نظدم» عبددالقاهر
جرجانی انجام شدهاست .بهمنظور دستیابی به مقصود ،تمام افعال مقددمشدده بدر سدایر اجدزای جملده در
داستان «رستم و اسفندیار» و بسامد آماری آنها ،با توجه به وجوه افعال و اغراض بالغی و لحن جمدالت
هر یک مشخص شدهاست .بررسیهای آماری نویسندگان مقاله ،بیانگر این است که تقدیم فعل در کندار
ضرورت وزن ،با هدف برجستهسازی زبان و لحن حماسی داستان انجام میگیرد و دالیلی چون تأکید بدر
فعل در زبان حماسه و مقدم شدن پیاپی افعال در چند مصراع یا بیت و اختصداص حددود نیمدی از افعدال
مقدمشده به مضامین حماسی چون مفاخره و هشدار و تهدید و توبیخ و مالمدت و وعددههدای پهلواندان،
می تواند مؤید این باشد که تقدیم فعل در حماسی تر شدن زبان داستان مؤثر بوده و فردوسدی ایدن شدیوۀ
بالغی را به همین منظور بهکار بردهاست.
واژههای کلیدی :شاهنامه ،داستان «رستم و اسفندیار» ،علم معانی ،تقدیم فعل ،اغراض بالغی.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

h-haidary@araku.ac.ir
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.1مقدمه
موضوع «تأثیرگذاری بر مخاطب» با رعایت «مقتضای حال» ،کانون موضوعات «علم معدانی»
در بالغت اسالمی است .برخی ریشۀ این موضوعات را در تعلیمات ارسدوو ،بدهویدژه کتداب
خوابه میدانند .عمدۀ بحث ارسوو در خوابه ،شیوههای تأثیرگذاری بدر مخاطدب و «اقنداع»
اوست .ارسوو ( )31 :1392اقناع را به دو شیوۀ فنی و غیرفنی میسر میداند و شیوۀ فنی را بدر
سه نوع و هر سه نوع اقناع فنی را به کیفیت فنی و ساختاری گفتار مربوط میداند.
مربوط دانستن اقناع به کیفیت فنی و ساختاری گفتار خوابه ،در دیدگاه اهدل بالغدت
اسالمی ،بهویژه عبددالقاهر جرجدانی (فدوت 472 :ق) ،تدأثیر داشدتهاسدت .عبددالقاهر کده
بزرگترین نظریه پرداز علم معانی است ،این علم را «علم معانی النحو» میخواندد و بندای
معانی نحو را بر «نظم نحوی» میداند .او کتاب دالئل االعجاز فدی القدرآن را در موضدوع
اعجاز بالغی قرآن نوشته و نظریۀ «نظم قرآن» و بهتبع آن «نظم نحوی» قدرآن را مودر
کردهاست .او بر آن بود که آنچه موجب شگفتی مخالفان قرآن شد« ،مزایایی بود که از نظم
قرآن بر آنها آشکار شد و خصایصی بود که در سیاق الفاظ قرآن با آن مواجده شددند» (جرجدانی،

 .)79 :1368منظور او از نظم ،همان چینش واژگان در محور همنشینی سخن است که واحد
آن ،جمله است .او معتقد بود که کمال بالغت در آن است که نتوان بهجدای واژهای ،واژۀ

دیگری قرار داد یا واژهای را در محور کالم جابهجا کدرد (همدان .)80 :بندابراین ،در دالئدل
االعجاز ،وجوه و ابعاد نحوی بالغت قرآن را مشخص ساخت و بدر همدین اسدا « ،علدم
معانی» را پایهریزی کرد که یکی از مهمترین ابعادش ،جابهجاییهدای واژگدان در محدور
کالم است و تحت عنوان «تقدیم» و «تأخیر» از آن بحث میشود.
جایگاه تقدیم در دیدگاه جرجانی و علم معانی
جرجانی ( )166 :1368بهتبع توجه به «نظم نحوی» در بالغت ،به جابهجاییهای کلمدات در
محور کالم نیز توجه میکند و «تقدیم» را از دالیل التذاذ شعر میداند« :شعری را مدیبینیدد
که در خاطر شما تأثیری بس لویف به جای میگذارد ،آنگاه تأمل میکنید و متوجده مدیشدوید
علت اینکه آن شعر لوافتی یافته و نشاطی در شما ایجاد نموده ،آن است که در آن کلمهای مقدم

شده و لفظی را از جایی برداشته در محلی دیگر نهدادهاندد» .تقددیم مدیتواندد در موابقدت بدا
مقتضای حال و تأثیرگذاری بر مخاطب مؤثر باشد« :تقدیم اساساً یک ویژگی سبکی است که
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در موابقت [معانی] با مقتضای حال ،تأثیر شگرفی دارد .تقدیم از کارآمدترین گوندههدا در کشدف
ژرفای درون است و معانی را تابع اعتبارات مناسبی میگرداند که شدخص سدخنور در نظدر دارد»
(موعنی.)398 :1388 ،

جرجانی ( )166 :1368تقدیم را بر دو نوع میداند؛ نوع اول که به آن «تقدیم با حفظ نیت
تأخیر گفته میشود .این قسم تقدیم ،موقعی است که کلمهای با تقدیم ،همان حکمی را که قبدل

از تقدیم داشتهاسدت ،دارد» .این نوع تقدیم در زبان فارسی ،دربارۀ «فعل» صدق میکند؛ زیرا
در هر جای جمله بیاید ،نقشش عوض نمیشود .نوع دوم ،تقدیم کلمه با عوض شدن نقش
نحوی آن همراه است که توضیحش در این مختصر نمیگنجد.
ضرورت نظری پژوهش
شاهنامه از نظر بالغت ساختارهای نحوی ممتاز است ،اما از این دیددگاه بددان کمتدر توجده
شدهاست .شفیعیکدکنی ( )31 :1379اعتقاد دارد کسانی که از مبندای بالغدی هندر فردوسدی
د که در همین ساختارهای نحوی نهفتهاست د غفلت دارند ،غالباً کار او را «نظم» میشمارند.
او تأکید میکند که الزم است اینگونه ساختها د که سر هنر شداعر را ردیدابی مدیکنندد د
بیشتر شناخته شود .یکی از موارد قلب نحوی در شاهنامه« ،تقددیم فعدل» اسدت کده بسدامد
فراوانی دارد؛ زیرا مهمترین وجه یک اثر حماسی ،تکیۀ آن بر کردار و کنش حماسدی اسدت
که در «فعل» نمود زبانی مییابد و شاعر با تقدیم فعل ،آن را نشاندار و بر آن تأکید میکند.
نگارندگان این مقاله بر آن هسدتند تدا بدا بررسدی تقددیم فعدل در داسدتان «رسدتم و
اسفندیار» ،اغراض فردوسی را از تقدیم فعل مشخص سازند .منظور از «تقدیم فعل» در این
مقاله ،صرفاً مقدم شدن آن بر تمام اجزای جمله است.
پرسش اصلی و روش پژوهش
پرسش اصلی پژوهش این است که تقدیم فعل و اغراض آن در داستان «رستم و اسدفندیار»
تا چه حد در قوت زبان حماسی داستان تأثیر دارد؟ الزمۀ رسیدن به پاسخ ،دریافدت اغدراض
جمالتی است که فعل در آنها مقدم شدهاست .برای دستیابی به این هدف ،یکهزار و 672
بیتِ داستان «رستم و اسفندیار» را جامعۀ آماری قرار دادیم و از نظر تقدم فعل بررسی کردیم.
برای رسیدن به این هدف ،ابتدا تمام افعال مقدمشده در داستان را شناسایی و از نظدر
وجه خبری و انشایی (امر ،نهی ،استفهام) مشخص کردیم و سپس اغراض جمالتدی را کده
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فعلشان مقدم شده ،بررسیدیم .در مرحلۀ بعد ،چند جدول دستهبندی آماری از این اغدراض
به دست دادیم و سرانجام با بررسی آمار ،نتایج پژوهش را ثبت کردیم.
پیشینۀ پژوهش
پیش از این ،در کلیت موضوع بالغت در شاهنامه کوششهایی شدهاست؛ ازجمله در کتاب

نقد ادبی زرینکوب و موسیقی شعر شفیعیکدکنی بیشتر به کلیات پرداخته شده و در نامۀ
باستان کزازی بیشتر به جزئیات توجه شدهاست .دو مقاله نیز در این باب منتشر شدهاست؛
یک مقاله با عنوان «نقد بالغی بیت معروفی از شاهنامه» از ذوالفقاری و محمدیبدر ،کده
در آن ساخت نحوی یک بیت معروف از شاهنامه با بیدت همانندد آن در بوسدتان سدعدی
مقایسه شدهاست .دیگری بدا عندوان «بررسدی توبیقدی دو چدام متفداوت از شداهنامهی
فردوسی بر مبنای علم معانی» از ذوالفقاری است کده در آن مختصدات صدرفی و نحدوی
ابیاتی از داستان «رستم و اسفندیار» در نسخههای خالقیمولق و کزازی مقایسه شدهاست.
اغراض تقدیم فعل
جرجانی ( )140 :1368نحو را به دلیل اینکه ابزار بیان مقاصد و اغراض است ،مهم میداندد:
«مزیت در خود مقاصد نحوی نمیباشد؛ یعنی مقاصد نحوی فینفسده و بدهطدور مولدق موجدب
مزیت نمیشوند ،بلکه مزیت بهسبب اغراض و مقاصدی است که کدالم بدهلحداظ آنهدا مدنظم

میگردد» .او بر این باور است که صرف اهمیت داشتن ،نمیتواند دلیل تقددیم یدک کلمده
شود ،بلکه باید بفهمیم که «این توجه و عنایت از کجا پدید آمده و چرا مهمتر شدهاست» (همان:

)168؛ این «از کجا پدید آمده» همان اغراض است.
در علم معانی ،جمله را به دو نوع «خبر» و «انشا» تقسیم کردهاند و «خبر» را به دو بخدش
«مسندالیه» و «مسند» (نک :تفتازانی28 :1391 ،دد .)29همچنین مسند را فعدل و متعلقدات آن یدا
آنچه بتواند بهجای فعل بیاید ،میدانند« :والمسند قدیکون له متعلقات اذا کان فعال او ما فی معناه

کالمصدر واسم فاعل واسمالمفعول وما اشبه ذلک» (همدان)29 :؛ مسند است که بار اغدراض را بده
دوش میکشد .ازآنجاکه «علم معانی» کنونی ما بدر پایدۀ زبدان عربدی قدرار دارد و ضدرورت
نحوی زبان عربی ،تقدیم فعل را برنمیتابد ،به نظر میرسد میتوان در این مورد خاص ،فقط
در زبان فارسی بهطور ویژه بحث کرد .در عین حال میتوان اغراض تقدیم مسند را در علدم
معانی دربارۀ تقدیم فعل در زبان فارسی صادق دانست؛ زیرا فعل ،هستۀ مسند است.
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در کتابهای «معانی» برای «تقدیم مسند» اغراضی برشمردهاند که عبارتاند از« :اظهار

سرور و شادمانی از تحقق امری ،بیان اهمیت مسند ،قصروحصر» (علویمقدم56 :1387 ،د )57و نیز
«تخصیص مسند به مسندالیه ،تشویق سامع به ذکر مسندالیه و تفأل» (رجایی112 :1376 ،د )113و
«تنبیه (آگاهسازی) و ارشاد» (الجارم و امین  )344 :1392و «تأکید بر مسند که بسته به معنی مسدند
مقدم ،گاهی مفید بشارت و گاهی مفید معنی انزجار است» (شمیسا .)120 :1393

تقدیم فعل و اغراض آن در داستان «رستم و اسفندیار»
در ساخت حماسه ،آنچه بهویژه مهم است ،عمل پهلوانان است و ازآنجاکه فعل ،بار عمل را
به دوش میکشد ،بر آن تأکید میشود؛ بنابراین ،در حماسه ،فعل مقدم میشود تا بدر بدار
معنایی آن تأکید شود و این موضوع ،از ویژگیهای خاص حماسه است« :تقدم فعل در جمله
بسیار مهم است؛ زیرا کالم را حماسی و قاطع و مؤکد و آمرانه میکند :بشد تیز ،اندرآمدد بده ابدر،
برآویخت رهام با اشکبو  ...و تقریباً همهجا چنین است و ایدن آشدکارترین مختصدۀ نحدوی در
کالم حماسی است و منوق نثری را درهم میشکند» (شمیسا.)115 :1381 ،

اغراض تقدیم فعل
 .1ضرورت وزن
مهمترین عامل جابهجایی کلمات در شعر ،وزن است .در یدکهدزار و  672بیدت داسدتان
«رستم و اسفندیار» ،فعل  782بار مقدم شده که  581مورد ( 74/39درصد) «خبری» است .از
این تعداد افعال خبری مقدمشده 241 ،مورد ( 41/48درصد) فقط بده ضدرورت وزن پدیش
آمدهاست؛ ضرورت وزن بیشتر در مواردی است که فعل تقدیمشده ،گزارش افعال و حاالت
پهلوانان است:
نشست از بر تخدت زر شدهریار

بشددد پ دیش او فددر اسددفندیار
(فردوسی)298 :1386 ،

چو پیلی به اسب اندرآورد پدای

بیدداورد چددون بدداد لشددکر ز جددای

همی راند تا پیشش آمدد دو راه

فروماند بر جدای پیدل و سدپاه
(همان)309 :

 .2اغراض بالغی
عالوه بر ضرورت وزن ،دالیل دیگری هم برای تقدیم فعل در داستان «رستم و اسفندیار»
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وجود دارد که بهمنظور تأثیرگذاری بیشتر و تأکید بر معنا و بار معنایی فعدل اسدت .بسدامد
شیوۀ بالغی 540 ،مورد ( 69/14درصد) از افعال تقدیمشده را شامل میشود .از این میدان،
 340مورد ( 62/96درصد) دارای وجه خبری 157 ،مدورد (حددود  20/10درصدد) انشدایی در
وجوه امر و نهی و التزام 41 ،مورد ( 2/24درصدد) پرسشدی اسدت کده هریدک در اغدراض
متفاوتی به کار رفتهاند.
2د .1اغراض تقدیم افعال خبری
2د1د .1تأکید بر فعل :عمدتاً شامل بیتهایی است که فردوسی شدر رویدداد را گدزارش
میدهد و تقدیم فعل ،صرفاً به دلیل اهمیت فعل و کردار است.
در بیت زیر ،نرفتن اسفندیار به نزد گشتاسپ و در مقابل ،بودن او با میگسدار اهمیدت
داشته و باعث تقدیم فعل در هر دو مصراع شدهاست.
نشد پیش گشتاسپ ،اسفندیار

همی بود با رامش و مدی گسدار
(همان)295 :

در بیت زیر ،تقدیم فعل بهدلیل اهمیتی اسدت کده فردوسدی بدرای کیفیدت نخسدتین
برخورد بهمن با زال قائل است:
ندانسددت مددرد جددوان ،زال را

بیفراخددت آن خسددروییددال را
(همان)317 :

2د1د .2تصمیم یا وعده :درمواردیکه شاه یا پهلوان تصمیمی را بر زبدان مدیآورد یدا بده
دیگران وعدهای میدهد؛ چنانکه در وعدههای گشتاسپ به اسفندیار آشکار است:
که چون این سخنها به جدای آوری

ز من نشدنوی زان سدپس داوری

سددپارم تددو را تخددت و گددنج و سددپاه

نشددانمْت بددا تددا در پیشددگاه
(همان)303 :

گاه چنین وضعی در چند مصراع یا بیت پیاپی پیش میآید که اهمیدت بالغدی تقددیم
فعل و تعمد شاعر در کاربست آن را بیشازپیش نمایان میسازد؛ چنانکده در وعددههدای
اسفندیار به رستم در ابیات زیر دیده میشود:
دو دسددتت ببندددم ،بددرم نددزد شدداه

بگویم کده مدن زو ندیددم گنداه

بباشددم بدده پیشددش بدده خواهشددگری

بسدددازم ز هرگوندددهیدددی داوری
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رهدددانم تدددرا از غدددم و درد و رندددج

بیابی پس از رنج ،خدوبی و گدنج
(همان)356 :

همچنین در وعدههایی که رستم به زال میدهد که قصد نبرد با اسفندیار ندارد:
نپدددیچم بددده آورد بدددا او عندددان

نه گوپال بیندد ،نده زخدم سدنان

ببنددددددم بددددده آوردگددد ده راه اوی

بگیددرم بدده نیددرو کمرگدداه اوی

بیدددارم نشدددانمْش بدددر تخدددت نددداز

ازآن پددس گشددایم در گددنج ،بدداز

 ...نشددانمش بددر نددامور تخددت عددا

نهم بر سرش بدر ،دلافدروز تدا

ببنددددم کمدددر پدددیش او بنددددهوار

نجدددویم جددددایی از اسدددفندیار
(همان)374 :

بسامد تقدیم این نوع افعال 53 ،مورد (حدود ده درصدد) افعدال خبدری تقددیمشدده را
شامل میشود و از نظر بسامد ،دومین مرتبه را دارد؛ نیز بیتهای شدمارۀ ،112 ،110 ،27
 432 ،426 ،406 ،400 ،290 ،280و .444 ،433
2د1د .3رجزخوانی و مفاخره :فردوسی در اغلب مفداخرههدا ،بدرای برجسدتهسدازی کدنش
پهلوانان ،فعل را در ابتدای جمله میآورد .در این نوع از تقدیم نیز گاه افعال در چند مصراع
یا بیت پیاپی مقدم میشود؛ برای مثال ،آنجا که اسفندیار ،کارهای خود را برای رستم شر
میدهد ،عمدتاً افعال مقدم میشود:
برافدددراختم سدددر ز جدددای نشسدددت

غُل و بند برهم شکستم به دست

گریزان شدد ارجاسدپ از پدیش مدن

برآن سدان یکدی نامددار انجمدن

بدده مددردی ببسددتم کمددر بددر میددان

همی رفتم از پس چو شدیر ژیدان

شنیدی کده در هفتخدان پدیش مدن

چدده آمددد ز دیددوان آن انجمددن

بجُسدددتم همدددی کدددین ایرانیدددان

بده خددون بزرگددان ببسددتم میددان
(همان)351 :

یا وقتی رستم در بازگشت از نبرد نخست با اسفندیار ،افتخارات خود را یادآوری میکند:
رسددیدم ز هددر سددو بدده گددرد جهددان

خبددر یددافتم ز آشددکار و نهددان

گددددرفتم کمربنددددد دیددددو سددددپید

زدم بر زمین همچو یک شا بید
(همان)395 :

نیز بیتهای شمارۀ .408 ،393 ،264 ،261 ،259 ،258 ،255 ،107 ،89 ،88 ،86
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2د1د .4تهدید و تحذیر :رستم با یادآوری این نکته که اسفندیار فریفتۀ این است که تیر بر
او کارگر نیست ،در بیت نخست ،او را تهدید میکند و بیدرند

در بیدت بعدد ،تحدذیرش

میکند:
ببیندددی تدددو فدددردا سدددنان مدددرا

همدددان گردکدددرده عندددان مدددرا

کدده تدددا نیدددز بدددا نامدددداران مدددرد

نجدددویی بدددهآوردگدددهبدددر نبدددرد
(همان)365 :

اسفندیار نیز در پاسخ ،با همین شگرد ،در دو بیت اول ،رستم را تهدید میکند و در بیت
سوم تحذیرش میکند:
چددو فددردا بیددایی بدده دشددت نبددرد

ببیندددی تدددو آوردِ مدددردان مدددرد
(همان)365 :

و آنجا که اسفندیار در روز دوم نبرد ،تهدید میکند که
بکوبمْددت ازآنگوندده امددروز ،یدددال

کددزین پددس نبینددد تددرا زنددده زال
(همان)407 :

و در بیت زیر که باز هم اسفندیار ،رستم را تهدید میکند:
ببیندددی کندددون تیدددر گشتاسدددپی

دل شددددیر و پیکددددان لهراسددددپی
(همان)412 :

نیز بیتهای شمارۀ .554 ،558 ،518 ،447 ،389 ،349 ،315 ،277 ،273 ،189
2د1د .5حسرت و تأسف و اندوه :در ابتدای داستان «رستم و اسفندیار» ،فردوسی از وقایعی
که در ادامۀ داستان پیش خواهد آمد ،اظهار تأسف میکندد و محد

تأکیدد بدر تأسدف و

حسرت خود ،فعل را در ابتدا میآورد:
همدددینالدددد از مدددرگ اسدددفندیار

نددددارد بدددهجدددز نالددده زو یادگدددار
(همان)292 :

پشوتن با یادی حسرتبار از گذشتۀ اسفندیار ،تأسف میخورد که دیگر اسفندیار پند او
را نمیپذیرد:
که تا تدو رسدیدی بده تیدر و کمدان

نبُددد بددر تددو ابلددیس را ایددن گمددان

بددده دل ،دیدددو را راه دادی کندددون

همددینشددنوی پنددد ایددن رهنمددون
(همان)370 :
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رستم در نامهاش به گشتاسپ ،اندوه خود را از مرگ اسفندیار ،چنین بیان میکند:
سپردم بددو کشدور و گدنج خدویش،

گزیدددم ز هرگونددهیددی رنددج خددویش،

زمددانش چنددین بددود ،نگشدداد چهددر

مددرا دل پددر از درد و سددر پددر ز مهددر

بدددینگوندده بُددد گددردش آسددمان

بسدددنده نباشدددد کسدددی بدددا زمدددان
(همان)433 :

نیز بیتهای شمارۀ .1386 ،1343 ،1324 ،1226 ،1223 ،1222 ،1219 ،939 ،905
2د1د .6توبیخ و مالمت و تنبیه :اسفندیار بعد از یادآوری مفاخر خدود بده گشتاسدپ ،او را
چنین مالمت میکند:
سپردم بددو کشدور و گدنج خدویش،

گزیدددم ز هرگونددهیددی رنددج خددویش،

ببسددتی تددن مددن بدده بنددد گددران

سدددتونهدددا و مسدددمار آهنگدددران

ندیددددیهمدددی تیدددس ارجاسدددپ را

فگندددی بدده خددون پیددر لهراسددپ را
(همان)300 :

و در جای دیگر ،رستم را چنین مالمت میکند:
چه مایه جهان داشدت لهراسدپشداه

نکدددردی گدددذر سدددوی آن بارگددداه

چو او شدهر ایدران بده گشتاسدپ داد

نیامدْتْ ازآن پس خود از تخدت ،یداد

نرفتدددی بددده درگددداه او بنددددهوار

نخددواهی بدده گیتددی کسددی شددهریار

نرفتددددی بدددددان نددددامور بارگدددداه

نکدددردی بددددان نامدددداران نگددداه
(همان 313 :و )314

نیز بیتهای شمارۀ  1409 ،964 ،153و .1574 ،1573 ،1566 ،1463 ،1410
2د1د .7نگرانی و هشدار :رستم در تالطم افکار خود ،میاندیشد کده اگدر دسدت بده بندد
اسفندیار بدهد،
همددان نددام مددن بددازگردد بدده نن د

نمانددد ز مددن در جهددان بددویورن د

وگددر کشددته آیددد بدده دشددت نبددرد

شددود نددزد شدداهان ،مددرا رویْ زرد

وگر من شوم کشدته بدر دسدت اوی

نمانددد بدده زاولسددتان رندد وبددوی

گسسددته شددود نددام دسددتان سددام

ز زاول نگیدددرد کسدددی نیدددز ،ندددام
(همان)361 :
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و زواره به رستم هشدار میدهد که
چو شد کشدته شداهی چدو اسدفندیار

نبینددد از ایددن پددس بهددی ،روزگددار

ز بهمددن رسددد بددد بدده زاولسددتان

بپیچندددددد پیدددددران کاولسدددددتان

نگه کدن کده چدون او شدود تدا دار

بددده پدددیش آورد کدددین اسدددفندیار
(همان)424 :

نیز بیتهای شمارۀ  825 ،775 ،563 ،532 ،517و  829 ،826و .904 ،902 ،851 ،830
2د1د .8آرزو و امید :اسفندیار امید دارد پدرش راستیها را از او پنهان نکند:
بگددویم پدددر را سددخنهددا کدده گفددت

ندددارد ز مددن راسددتیهددا نهفدددت
(همان)293 :

و زواره امید دارد که اسفندیار در پی جن

نباشد:

زواره بدددو گفددت :مندددیش از ایددن

نجوید کسی رزم کهش نیسدت کدین

نیایدددد ز مدددرد خدددرد کدددار بدددد

ندیدددد او ز مدددا هدددی کد دردار بدددد
(همان)329 :

نیز بیتهای شمارۀ .1462 ،1171 ،1011 ،603 ،449 ،387 ،69
2د1د .9طلب و تشویق :زال از رستم میخواهد آنچه نباید پیر بگوید ،نگوید؛ و بدرای ایدن
کار ،فعل را به وجه خبری و مقدم میآورد:
تددو گددویی کدده از کوهدده بددردارمش

بدده بددر بددر سددوی خددان زال آرمددش

نگویدددد چندددین مدددردم سدددالخورد

بددده گِدددرد درِ ناسپاسدددی مگدددرد
(همان)375 :

و رستم در پاسخ توهینهای اسفندیار ،از او میخواهد که دروغ نگوید:
تو آن گوی کدز پادشداهان سزاسدت

نگوید سخن پادشدا جدز کده راسدت
(همان)346 :

گاه نیز تشویق در پی طلب و در جهت استوارداشت آن است:
چددو آیددی بدده ایددوان مددن بددا سددپاه،

همایددر بده شدادی بباشدی دو مداه،

برآسددداید از رندددج ،مدددرد و سدددتور

دل دشددمنان گددردد از رشددک ،کددور

ببیدددنم ز تدددو زور مدددردان جنددد

به شمشدیر شدیر افگندی گدر پلند
(همان)327 :
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2د1د .10قوعیت و اطمینانبخشی :جاماسپ دربارۀ مرگ اسفندیار به گشتاسدپ اطمیندان
میدهد که
بباشدددد همددده بدددودنی بدددیگمدددان

نجسددتهسددت ازو مددرد دانددا زمددان
(همان)298 :

و اسفندیار به گشتاسپ اطمینان میدهد که سخن کژ نمیگوید:
و زیشددان بکشددتم فددزون از شددمار

نگددویم سددخن کددژ بددر شددهریار
(همان)301 :

عین چنین سخنی ،از زبان رستم نیز آمدهاست:
که من زین سخن هدا نجدویم فدروغ

نگددردم بدده هددر کددار گِددرد دروغ
(همان)332 :

و پشوتن به اسفندیار دربارۀ رستم اطمینان میدهد که:
نسدددداید دو پددددای وُرا بنددددد تددددو

نیایدددد سدددبک سدددوی پیوندددد تدددو
(همان)338 :

اسفندیار نیز به رستم اطمینان میدهد که از نپذیرفتن دعوتش ،کام و نام نمیخواسدته
و مقصودش رنجه کردن او نبودهاست:
شدددی تنگدددل چددون نیامددد خِددرام

نجستم همی زین سدخن کدام و ندام

چنددین گددرم بُددد روز و راهددی دراز

نکددردم تددو را رنجدده ،تندددی مسدداز
(همان 342 :و )343

نیز بیتهای شمارۀ .1616 ،1425 ،1303 ،1283 ،1129 ،714 ،701 ،614
2د1د .11اغراق و تعظیم :جاماسپ در وصف اسفندیار میگوید:
چددو اسددفندیاری کدده در جن د

اوی

بدددددرّد دل شددددیر از آهندد د

اوی

(همان)296 :

گاه نیز اغراق ،در وصف حالت است:
بباریدددد خدددون از مدددژه مدددادرش

همدده پدداک برکنددد مددوی از سددرش
(همان)308 :

رستم هم در وصف خود به اغراق میگوید:
کدده گویددد بددرو دسددت رسددتم ببنددد؟

نبنددددد مدددرا دسدددت ،چدددر بلندددد
(همان)354 :
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و اسفندیار دربارۀ رستم میگوید:
چنددان کارهددا رفددت بددر دسددت اوی

رسیده به دریدای چدین ،شسدت اوی

همدددیبرکشدددیدی ز دریدددا نهند د

به دُم درکشدیدی بده هدامون پلند
(همان)393 :

نیز بیتهای شمارۀ .1130 ،1129 ،1126 ،902 ،798 ،718 ،306 ،136 ،57
2د1د .12تحقیر و تمسخر :اسفندیار در چندد بیدت زال را تحقیدر مدیکندد و بده تمسدخر
میگیرد ،که اغلب افعال در آن مقدم شدهاست:
بیامددددد بگسددددترد سددددیمرغ پددددر

ندیدددد انددددرو هدددی آیدددین و فدددر

ببردش بده جدایی کده بدودش کندام

ز دسددتان مددرو را خددورش بددود کددام

بیندددداختش خدددوار پدددیش کندددام

بدده دیدددار او کددس نبُددد شددادکام

همددیخددورد از افگندددهمددردار اوی

ز جامددده برهنددده تدددنِ خدددوار اوی

برافگندددد سدددیمرغ بدددر زال مهدددر

برو گشت ازایدنگونده چنددی سدپهر

پدددذیرفت سدددامش ز بدددیبچگدددی

ز نددددادانی و ریددددوی و غرچگدد دی
(همان)345 :

و بعد از تندی کردن رستم با پردهسرای ،اسفندیار به زبان تمسخر و تحقیر میگوید:
سددزد گددر بددرین بددوم زاولسددتان

نهدددد دانشدددی ،ندددام غلتلسدددتان
(همان)366 :

و رستم پس از افتادن اسفندیار بهعلت اصابت تیر به چشمانش ،او را تحقیر میکند که
بدده یددک تیددر برگشددتی از کددارزار

بخفتددددی بددددرآن بددددارۀ نامدددددار
(همان)413 :

2د1د .13رضایت و آسودگی :گشتاسپ پس از برشمردن پهلوانیهدای اسدفندیار ،رضدایت
خود را از کارهای او و آسودگی از شر دشمنان ،بدین شیوه بیان میکند:
نبیدددنمهمدددی دشدددمنی در جهدددان

ندده در آشددکار و ندده اندددر نهددان
(همان)302 :

یک ساختار ثابت در شاهنامه وجود دارد که فعلِ بعد از «سپا
که یزدان سدپا

خدا» ،مقدم میشود:

ای جهدان پهلدوان

کدده دیدددم تددو را شدداد و روشددنروان

سدددزاوار باشدددد سدددتودن تدددو را

یددالن جهددان خدداک بددودن تددو را
(همان)333 :
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و از زبان رستم آمده:
سپاسم ز یدزدان کده بگذشدت سدال

بدیددددم یکدددی شدددا فدددر همدددال
(همان)342 :

در جای دیگر ،رستم ،خدا را شکر میگوید که از چن

اسفندیار رها شدهاست:

سپاسم ز یزدان کده شدب تیدره شدد

در آن تیرگددی چشددم او خیددره شددد

آن اژدهدددا

ندددانم کددزین خسددته یددابم رهددا

برسدددتم مدددن از چندد

(همان)396 :

2د .2اغراض تقدیم افعال انشایی
جمالت انشایی ،جملههایی هستند که «محتمل صدق و کذب نیستند؛ زیرا به عالم واقع مربوط
نمیشوند؛ مضمون آنها اموری ازقبیل امر و نهدی و درخواسدت و ...اسدت» (شمیسدا.)85 :1393 ،

جمالت انشایی به دو دستۀ «طلبی» و «غیرطلبی» تقسیم میشود؛ جمالت طلبی شامل امر
و نهی و استفهام و تمنا و نداست ،و اغراض ثانویه بیشتر بر افعال امر و نهدی و اسدتفهام،
مترتب است.
2د2د .1فعل امر :اغراض تقدیم فعل امر در این داستان ،شامل این موارد است:
2د2د1د .1تأکید بر امر :فردوسی در ابتدای داستان ،از آنان که تمکنی دارند ،میخواهد به
مردم تن دست ببخشایند و برای تأکید ،فعل را مقدم میآورد:
مرا نیست ،فر مر آن را کده هسدت

ببخشددای بددر مددردم تندد دسددت
(فردوسی)291 :1386 ،

و گشتاسپ با تأکید به اسفندیار امر میکند که او را بسته بیاورد:
چو آنجدا رسدی ،دسدت رسدتم ببندد

بیدددارش بددده بدددازو فگندددده کمندددد

پیددداده دواندددش بددددین بارگددداه

بیددداور کشدددان تدددا ببیندددد سدددپاه
(همان)304 :

اسفندیار نیز زمانی که بهمن را به سوی رستم روانه میسازد،
بدددو گفددت کاسددپ سددیه برنشددین

بیددارای تددن را بدده دیبددای چددین

بندده بدددر سدددرت افسدددر خسدددروی

نگدددارش همددده گدددوهر پهلدددوی

ببدددر پدددنج بددداالی زریدددنسدددتام

سددددرافراز ده موبددددد نیددددکنددددام

درودش ده از مدددا و خدددوبی نمدددای

بیدددارای گفتدددار و چربدددی فدددزای
(همان)311 :
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بهمن هم از زال میخواهد شخص راهنما را برگزیند:
گددزین کددن یکددی مددرد جویندددهراه

کدده بددا مددن بیایددد بدده نخچیرگدداه
(همان)318 :

نیز بیتهای شمارۀ .1268 ،1267 ،1157 ،910 ،792 ،441 ،434 ،429 ،428
2د2د1د .2تهدید و تحذیر :اسفندیار در یک بیت رسدتم را تهدیدد مدیکندد کده از خشدم
گشتاسپ بپرهیزد:
بپرهیددز و پیچددان شددو از خشددم اوی

ندیدددی کدده خشددم آورد چشددم اوی
(همان)315 :

و زال ،رستم را از رویارویی با اسفندیار چنین برحذر میدارد:
کددزین بددد تددو را تیددره گددردد روان

بپرهیدددز ازیدددن شدددهریار جدددوان
(همان)372 :

2د2د1د .3ارشاد و ترغیب :زال در یک بیت بهمن را ترغیب میکند که تا آمدن رسدتم از
نخچیرگاه ،شرابی بنوشد:
تددو بددا ایددن سددواران ببدداش ارجمنددد

بیدددارای دل را بددده بگمددداز چندددد
(همان)318 :

و باز رستم در پیتامی که به بهمن میسپارد ،اسفندیار را ترغیب میکند که
بباشدددیم بدددر داد و یدددزدانپرسد دت

نگیددریم دسددت بدددی را بدده دسددت
(همان)324 :

و باز پس از چند بیت در وصف اسفندیار ،در یک بیت او را چنین ترغیب میکند:
نشدددینیم یدددک بدددا دگدددر شدددادکام

بددده یددداد شهنشددداه گیدددریم جدددام
(همان)324 :

نیز بیتهای شمارۀ .1650 ،1339 ،1321 ،954 ،812 ،419 ،358
2د2د1د .4تمنا و درخواست :رستم از اسفندیار تمنا میکند که نیکدوییهدای او را بده یداد
بیاورد و از بستن دست او خودداری کند:
کنددون شددهریارا تددو در کددار مددن

نگدده کددن بدده کددردار و بدده آزار مددن

بدددان نیکددوییهددا کدده مددن کددردهام

همددان رنددجهددایی کدده مددن بددردهام
(همان)325 :
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پشوتن نیز به تمنا از اسفندیار میخواهد که سخنانش را گوش کند و با رستم نجنگد:
بپرهیددز و بددا جددان سددتیزه مکددن

نیوشدددنده بددداش از بدددرادر سدددخن
(همان)338 :

2د2د1د .5دعا :زال پس از پند دادن رستم ،به درگاه خداوند چنین دعا میکند:
همدددیگفدددت کدددای داور کردگدددار

بگدددردان تدددو از مدددا بدددد روزگدددار
(همان)375 :

2د2د .2نهی :در داستان «رستم و اسفندیار» ،فعل نهی  29بار با اغراض گوناگون بر دیگدر
اجزای جمله مقدم شدهاست.
2د2د2د .1تهدید و تحذیر :رستم ،اسفندیار را از آنکه آز را مشاور خود کند ،برحذر میدارد:
تو آن کن که از پادشداهان سزاسدت

مدددار آز را دیددو بددر دسددت راسددت
(همان)326 :

و نیز از اینکه در مقابل پیری چون او ،تیزی کند:
سخن هرچده گدویم ،همده یداد گیدر

مشددو تیددز بددا پیددر بددر خیرخیددر
(همان)340 :

رستم نیز اسفندیار را تهدید به نابودی میکند و او را از جن

با خود برحذر میدارد:

ز یدددزدان و از روی مدددن شدددرم دار

مخددور بددر تددن خویشددتن زینهددار

زمانددده همدددیتاختدددت بدددا سدددپاه

که بر دست من گشت خدواهی تبداه
(همان)363 :

2د2د2د .2تأکید بر نهی :رستم از اسفندیار به تأکید میخواهد که آنچه دیگران نگفتهاندد،
نگوید؛ چون رستم دست به بند کسی نخواهد داد:
مگوی آنچه هرگز نگفتدهسدت کدس

بدده مددردی مکددن بدداد را در قفددس
(همان)326 :

اسفندیار نیز پس از برشمردن هنر گفتار و رزم خود ،به رستم تأکیدد مدیکندد کده بدا
فراخواندنش به مهمانی ،او را نرنجاند:
هندددر بدددیش بیندددی ز گفتددار مدددن

مجددوی اندددر ایددن کددار تیمددار مددن
(همان)361 :

2د2د2د .3تمنا و آرزو و التما  :مادر اسفندیار تمنا میکند که برای رسیدن به تا و تخت،
سرش را به باد ندهد:

 /126تقدیم فعل و اغراض بالغی آن در داستان «رستم و اسفندیار»

مددده از پددی تددا  ،سددر را بدده بدداد

کدده بددا تددا  ،شدداهی ز مددادر نددزاد

سپه یدک سدره بدر تدو دارندد چشدم

مددیفگن تددن اندددر بالهددا ،ز خشددم
(همان)306 :

و رستم ملتمسانه از اسفندیار میخواهد که روز خوش را ناخوش نکند:
بخواه آنچه خدواهی و دیگدر بدبخش

مکدن بددر دل مدا چنددین روز ،رخددش
(همان)327 :

و باز ملتمسانه از اسفندیار میخواهد که با او رویارو نشود:
مکدددن شدددهریارا جدددوانی ،مکدددن

چندددین بدددر بدددال کدددامرانی مکدددن

مکدددن شدددهریارا دل مدددا نژندددد

میدداور بدده جددان مددن و خددود گزنددد
(همان)363 :

2د2د2د .4تشویق :رستم ،اسفندیار را تشویق میکند که به او نزدیک شود:
گرامددی کددن ایددوان مددا را بدده سددور

مبددداش از پرسدددتندۀ خدددویش ،دور
(همان)326 :

2د2د2د .5ریشخند :اسفندیار خواب به مادرش ،مشورت با زنان را مسخره میکند:
بدده کدداری مکددن نیددز فرمددان زن

کددده هرگدددز نبیندددی زندددی رایزن
(همان)295 :

2د2د2د .6توبیخ و مالمت :رستم ،اسفندیار را توبیخ میکند که خودبرتربین نباشد:
از این خواهش مدن مشدو در گمدان

مدددان خویشددتن برتددر از آسددمان
(همان)341 :

2د2د2د .7ارشاد و ترغیب :پشوتن ،اسفندیار را ترغیب میکند که
میدددازار کدددس را ،کددده آزادمدددرد

سددددر اندددددرنیارد بدددده آزار و درد
(همان)368 :

زال نیز رستم را ترغیب میکند که
به گنج و به رنج ایدن سدخن بدازخر

مبددر پدددیش دیبدددای چیندددی ،تبدددر
(همان)372 :

و سیمرغ رستم را ارشاد میکند که
تو خواهش کن و جدوی از او راسدتی

مکدددوب ایددد گونددده درِ کاسدددتی
(همان)404 :
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2د .3فعل جمالت پرسشی
تعداد جمالت پرسشی که فعلشان مقدم شده 41 ،مورد است .اغراض این جمدالت بددین
شر است:
2د3د .1توبیخ و مالمت :در دو بیت زیر ،در بیدت نخسدت ،اسدفندیار پدس از کشدته شددن
پسرانش ،رستم را مالمت میکند و در بیت بعدد نیدز پرسدش از گشتاسدب ،معندای ثدانوی
مالمت دارد:
نددداری ز مددن شددرم و از کردگددار؟

نترسدددی کددده پرسدددند روز شدددمار؟
(همان)385 :

بدده گشتاسددب گفتنددد کددای نامدددار

نیندیشددددیدی از کددددار اسددددفندیار؟
(همان)430 :

2د3د .2تنبیه و تذکر و هشدار :اسفندیار به رستم هشدار میدهد که
فرامددوش کددردی تددو سددگزی مگددر

کمددان و بددر مددرد پرخدداشخددر؟
(همان)407 :

بدددو گفددت کددای سددگزی بدددگمان

نشددد سددیر جانددت ز تیددر و کمددان؟
(همان)412 :

2د3د .3انکار تکذیبی :گشتاسپ به اسفندیار خواب میکند که
چده بایدد مددرا بدی تددو گدنج و سددپاه

همددان تخددت زریددن و زریددنکدداله؟
(همان)407 :

2د3د .4امر و طلب :گاه جملۀ پرسشی ،معنای ثانوی امر و طلب دارد:
نسدددوزد دلدددت بدددر چندددین کارهدددا

بدددددین درد و تیمددددار و آزارهددددا؟
(همان)300 :

2د3د .5آرزو و امید :گشتاسپ بر سر مرگ و زندگی اسفندیار مدردد اسدت؛ یدک بدار آرزو
میکند او زنده نماند و به تا شاهی دست نیابد:
برفتندددد بدددا زیدددجهدددا بدددر کندددار

بپرسدددید شددداه از گدددو اسدددفندیار

کدددده او را بددددود زندددددگانی دراز؟

نشدددیند بددده خدددوبی و آرام و نددداز؟

بدده سددر برنهددد تددا شاهنشددهی؟

بدددر او پدددای دارد مهدددی و بهدددی؟
(همان)295 :
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نمودار شمارۀ  .1ارتباط لحن و تقدیم فعل

نتیجه
در کنار ضرورت وزن ،اغراض بالغی نیز در تقدیم فعل نقش داشدتهاسدت .فردوسدی بده
ارزش عناصر جمله آگاه بوده و برای حماسیتر کردن زبان شعری خود ،از تقدیم فعل بهرۀ
بالغی شگرفی بردهاست .تعداد افعال مقدمشده 782 ،مورد از بین بیش از  2200فعل است
که  35/5درصد کل افعال را شامل میشود.
از بین افعالی که برای اغراض بالغی مقدم شدهاند ،بیش از  58درصد وجده خبدری و
حدود  25درصد وجه انشایی دارند (جدول شمارۀ  .)1افعالی که بدار معنداییشدان بدا رزم و
حماسه تناسب دارد ،یعنی «وعده و تصمیم انجام فعل» و «مفاخره» و «هشدار و تهدیدد» و
«توبیخ و مالمت» 164 ،مورد ( 45/87درصد) کل افعال خبری را شدامل مدیشدود (جددول

شمارۀ  ،)3درحالیکه صحنهها و گفتوگوهای عاطفی در این داستان ،بیشتر از مشابه رزمی
و حماسی آن است.
دستهبندی تمام  782فعل تقدیمشده براسا

لحن جمالتی که افعالشان مقددم شدده

نیز بیانگر آن است که از بین وجوه مختلفِ عاطفی (با محتواهدایی چدون انددوه و حسدرت و
نگرانی) و خبری (صِرف تأکید بر فعل و گزارش) و آمرانه (امر و نهی و )...و حماسی (مفاخره و

توبیخ و مالمت و هشدار و تهدید و ،)...سهم افعال جمالت دارای لحن حماسی و رزمی226 ،
مورد (حدود سی درصد) است و سهم لحن خبدری 254 ،مدورد ( 32/52درصدد) اسدت کده
بیشترین مقدار را نشان میدهد .دیگر موارد ،به ترتیب ،لحن عاطفی با  132مدورد (16/90
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درصد) و لحن آمرانه با  114مورد ( 14/59درصد) .دیگر افعدال نیدز وجده التزامدی دارندد و
دارای لحنهای متفاوتی ازجمله حسرت و اندوه و آرزو و طلب هستند (نمودار شمارۀ .)1
درمجموع میتوان نتیجه گرفت بعد از «ضرورت وزن» ،وجه و لحن حماسی که عمدتاً
در گفتو گوهای پهلوانان در قالب مفاخره و تهدید و تحذیر و وعدهها و نیت انجام افعدال
جلوهگر شده ،رتبۀ دوم را در تقدیم افعال دارد .درحقیقت ،نقش زبان حماسی در تقدیم فعل
در داستان «رستم و اسفندیار» با نقش ضرورت وزن پهلو میزند و فردوسی تقدیم فعدل را
در خدمت سخن حماسی قرار دادهاست.
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