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چکیده
عنصرررر تو و در داسررر تان اتییتی و ه دارد .نو سررر نده بم ک یف تو و پیر نگ را پیش میبرد،
شخصیتپردازی میکند و اطالعات را در اختیار خواننده قرار میدتد .در آثار معاصر ،نو سند ان با است اده از
عالمت نگارشررری « »:تو وی خود را آغاز میکنند و با عالمت « »-د الوگ تر فرد را از د گری متیا ز
میکنند اما در داستانتای کالسیف از عالئم نگارشی است اده نشده است و شاعر با د تو وتا را بم ونمای
در داسررتان بم کار یرد کم کترت آن ا مو خ خسررتگی و دلزد ی مخاطخ نشررود .از آنجا کم داسررتان رسررتم و
اس ند ار ظرفیت باال ی از حیث عنصر تو وی داستانی دارد و نسبت تو و (د الوگ) بم عیل و اکشن
بم و ضوح بی شتر ا ست ،در ا ن پ وتش تالش شده ا ست تا ابتدا علل کترت تو و میان شخ صیتتای
دا ستان برر سی شود و سپس شگردتای زبانی فردو سی برای خلق و چینش د الوگتا در بافت کالم تحلیل
شود .فردو سی در تو و پردازی ،از فعل « ت» بیش از سا ر افعال ا ست اده کرده ا ست اما ت سلطی کم بر
زبان دارد مو خ شده ،برای عدم تکرار و کنواختی در است اده از ا ن فعل ،شگردتای مختل ی را بم کار یرد.
کی از ا ن شگردتا آوردن افعال تممعنی با « تن» و ا گز ن کردن آن ا بم ای فعل « ت» است .در واقع
شاعر بم تنا سخ موقعیتتای امر و فرمان ،پر سش و پا سخ ،رزم و  ...از فعل متنا سخ با آن موقعیت ب ره برده
ا ست .د گر شگرد فردو سی ،حذف فعل « ت» بم قر نم ی افعال د گر ا ست .م صادری مانند سو ندخوردن،
آفر ن خواندن ،پیام فر ستادن ،آ ی ر سیدن ،نو شتن و  ...مت ضین پیام و ا سخنی ت ستند کم شاعرمیتواند با
ا ست اده از آن ا ،د الوگ میان شخ صیتتا را خلق کند ،بیآنکم از فعل « ت» ا ست اده کند .در واقع مخاطخ بم
قر نمی ا ن افعال ،از حذف فعل « ت» مطلع می شود .شگرد سوم فردو سی در تو و پردازی حذف فعل
« ت» و نگم داشتن حرف ربط «کم» بم انشینی از آن است..
کلیدواژه :تو و ،شاتنامم ،رستم و اس ند ار ،شگردتای زبانی ،حذف فعل ،حرف ربط «کم» .

مقدمه
تعر ی کم از تو و در فرتنگتا د ده میشرررود ،تبر با با کد گر مشرررابم اسرررت .ت و و در لغت بم معنی
«مکالیت ،مباحتم ،مجادلم و ت و شنود» (دتخدا )19184 :1377 ،است و در اصطالح تو و «دو معنی عیده دارد:
الف) تار شررخصرریتتا در تر نوع متن روا ی ،داسررتان ا نیا شررنامم .ک) ف نوع ادبی کم در آن «شررخصرریتتا»
دربارهی موضرروعی بم ت صرریل سررخن می و ند( ».کادن )117: 1386 ،مورد الف ،تو و را بم عنوان کی از عناصررر
داسرررتان معرفی میکند و مورد ک تو و را ف ژانر و نوع ادبی میداند کم میتوان آن را معادل مناظره در زبان
فار سی دان ست .مب صود از تو و در ا ن پ وتش « تار بین شخ صیتتای نیا شنامم ا دا ستان ا ست .تگو
میکن است میان اشخاص داستان ردّ و بدل شود ا در ذتن شخصیت واحدی رخ دتد؛ چنانچم در ذتن شخصیت
واحدی رخ دتد ا بم طور ف انبم ادا شود تف و ی است( ».داد)406 :1390 ،
تو و را میتوان م متر ن عنصر داستانی دانست ز را تو و «پیرنگ را سترش میدتد و درونیا م را بم
نیا ش می ذارد و شخ صیتتا را معرّفی میکند و عیل دا ستانی را بم پیش میبرد( ».میر صادقی )463 :1380،در واقع
داسررتان بدون تو و ،تعر ف سرراده و بیمزهی ف ات اق میشررود .با نگاتی ا یالی بم داسررتانتای شرراتنامم نیز

 / 588دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی -دی 1399

م شخص می شود کم دا ستان ر ستم و ا س ند ار ظرفیت فراوانی از نظر د الوگ پردازی ن سبت بم د گر دا ستانتای
شاتنامم دارد بم ونمای کم د الوگ بر سا ر عناصر داستان عنی پیرنگ ،شخصیتپردازی ،صحنم و  ...سا م افکنده و
عناصر داستانی در ب ستر د الوگ ،لوه میکنند .تمچنین میتوان ت کم بار داستان و روا ت ،بر دوش ت و و
تاسرررت و خواننده از طر ق ت و وتا در ر ان داسرررتان قرار می یرد نم از طر ق نبل داسرررتان .ت و و را
میتوان بم دو نوع دورادور و رو در رو تبسیم نیود و در داستان رستم و اس ند ار ترچند کم تر دو نوع د ده میشود
اما ت و وی رو در رو بم مراتخ س م بیشتری دارد .درواقع ابتدا و وسط داستان بر مبنای ت و وی رو در رو
است و پا ان داستان بر اساس پیغام و نامم نو سی پیر زی شده است.
برای آشررنا ی بیشررتر با عنصررر تو و میتوان بم کتاکتای «عناصررر داسررتان» از یال میرصررادقی و «تنر
دا ستاننو سی» از ابراتیم ون سی مرا عم کرد .تمچنین قدمعلی سرّامی در کتاک «از رنگ ل تا رنج خار» بم بحث
دربارهی موضوع تو وتای شاتنامم و انواع آن پرداختم است.
پیشینه پژوهش
مباالت متعددی دربارهی مو ضوع تو و در شاتنامم نو شتم شده ا ست .فالح در مبالمی « تو و در شاتنامم»
ابتدا بم شرح و توضیح واژهی تو و و نبش آن در داستان اشاره کرده است و سپس تو و را بر اساس طرفین
آن تب سیم بندی نیوده( .فالح )106-83 :1387 ،حیاتی نیز در مبالمای با عنوان «برر سی داللتتای ضینی تو و در
داسررتان رسررتم و اسرر ند ار» بم تحلیل د الوگتای داسررتان از منظر علم معانی پرداختم اسررت(.حیاتی)45-21 :1392 ،
خیرآبادی و تیکارانش نیز در مبالمی «تحلیل عنصررر تو و در داسررتان نگ ازده رخ شرراتناممی فردوسرری»
و یتای د الوگ در شاتنامم را بررسی نیودهاند و د الوگتا را بر اساس طرفین آن تبسیم بندی کردند(.خیرآبادی،
 )99-123 :1398ا ن مباالت و مباالت مشابم ،د الوگتا را ا بر اساس موضوع و طرفین آن تبسیمبندی کردهاند و ا از
منظر معانی ،بیان و بد ع بم تحلیل خود د الوگتا اقدام کردهاند اما تیچ کدام بم مبدمات خلق د الوگ و امکاناتی کم
زبان در اختیار شرراعر قرار میدتد تا د الوگ را در شررعر و داسررتان خود بگنجاند ،نپرداختماند .در ا ن پ وتش ابتدا
علت کترت د الوگ در دا ستان ر ستم و ا س ند ار برر سی می شود .سپس شگردتای زبانی فردو سی برای آغاز کردن
د الوگتا تحلیل می شود تا م شخص شود کم فردو سی از کدام امکانات زبان برای خلق د الوگ ا ست اده کرده ا ست.
پس از ا ستخراج و شیارش واژ ان مورد ا ست ادهی فردو سی برای آغاز د الوگ ،م شخص می شود کم کدام واژه در
ا جاد د الوگ را جتر اسررت و ا گز نتای ا ن واژه در موقعیتتای مختلف چم کلیاتی تسررتند .تمچنین بررسرری
می شود کم فردو سی بم غیر از ا ست ادهی واژ ان متنوع و منا سخ با شرا ط از چم شگرد زبانی د گری برای خلق
د الوگ ب ره برده اسررت .روش پ وتش در ا ن مبالم توصرری ی-تحلیلی اسررت و با تو م با ا ن نکتم کم شرریارش با
نرمافزار انجام نشده است ،احتیال خطا داده میشود.
دالیل و عوامل کثرت گفتوگو در داستان رستم و اسفندیار
 -1نبرد معیوال میان دو دشین رخ میدتد و بسیار پیش میآ د کم مبارزان حتی بم اندازهی ف پاسخ درنگ نییکنند
و کار حر ف خود را بم سرعت تیام می کنند اما نبرد میان رستم و اس ند ار ،میان دو دشین نبود و تر دو شخصیت
بم علت و وه م شترک ن سبت بم کد گر پیو ستگی و محبت ب سیار اح ساس میکردند .ر ستم برای ابراز ا ن محبت،
اس ند ار را بم سیاوش تشبیم کرده و حتی او را بر سیاوش برتری داده:
کررم روی سررریرراوش ر د ررد می
نیررانی تیی ز سررریرراوخش را
خنف شررراه کو چون تو دارد پسرررر

بررد ررن تررازهرو رری نررگرررد رردمرری
رران ب خش را
مر آن ترراجدار
بررم برراال و فرررت بررنررازد پرردر
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خنررف شررر ر ا ران کرم تخررت ترا
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پرررسررررتررنررد برریرردار بررخررت ترررا
ج ،6رستم و اس ند ار473-476 ،

اس ند ار نیز در پاسخ بم محبت رستم ،او را تحسین کرده و بم زر ر مانند میکند و می و د:
خنف آنف چون تو پسررر باشرردش
خنف آنف او را بود چون تو پ شت
خنررف زال کش بگررذرد روز ررار
بررد رردم ترررا ررادم آمررد زر ررر

کی شررراخ بیند کم بر باشررردش
بود ا ین از روز ررار درشررررت
بررم ی تی بیررانررد ترا رراد ررار
سرررپ دار اسررر افگن و نره شررریر
ج ،6رستم و اس ند ار484-487 ،

 -2در اکتر داستانتای شاتنامم نبرد میان دو پ لوان ا شاه از کشورتای مختلف است کم ا ن امر مو خ می شود
شخصیتتا علبم ی خاصی بم کد گر نداشتم باشند ،اما در داستان رستم و اس ند ار ،نبرد میان دو ا رانی رخ میدتد
کم تر دو برای نجات و پیروزی کشورشان تالش میکنند.
 -3ا گاه واالی ن ادی ر ستم و ا س ند ار بم عنوان شاتزاده و پ لوان زمینم تو و را در ا ن دا ستان بی شتر از
د گر داستانتا فراتم میکند .تیان ونم کم در د الوگتای اس ند ار د ده می شود ،فرمان شاه اتییتو های دارد و
تخطی کردن از آن ،عبوبت اخروی را بم دنبال میآورد .پس فر صتی برای تعلل نی ست؛ اما آنچم ا س ند ار را وادار بم
ت و و میکند ،ا گاه باالی رستم است« .رستم مرد اول میدان نبردتای شاتنامم است ،ق رمان بیتیتا ی است
کم بم عنوان نبطمی اتکای شاتان و ا رانیان بم شیار میرود .در تیام نگتا ی کم شرکت دا شتم بال ا ستتنا پیروز و
سربلند بیرون آمده تر چند ارانش در مبابل سپاتیان دشین تعداد ناچیز بوده باشند( ».ندوشن )291 :1349،رستم کم بر
ا گاه خود واقف است در شرا ط مختلف بر ا ن تم سنگی تأکید میکند .برای متال ،رستم در پاسخ بم اس ند ار کم
میخواتد او را با دستان بستم نزد شاه ببرد می و د:
چو ت نگررام ر ف تن فراز آ رردت
عرنرران بررا عرنرران ترو برنرردم برراه

بررد رردار خسرررررو نرریرراز آ رردت
خرامرران بیررا م ب نزد ررف شرررراه
ج ،6رستم و اس ند ار421 ،و422

ا وقتی ا س ند ار فرمان میدتد کم صندلی ر ستم را در سیت چ او بگذارند ،ر ستم ناراحت می شود و از
اس ند ار میخواتد کم ا ی شا ستماو تدارک ببیند و بم تنر و وتر او تو م داشتم باشد:
بدسرررت چ خو ش بر ای کرد
اند ده ت ا ن نم ای منسررت
بب ین ب رمود کز دسرررت راسرررت
چنین ت با شررراتزاده بخشرررم
ت نر ب ین و ا ن نررا مور و ترم
ت نر بررا ررد از مرد و فرّ و ن اد
سرررزاوار من ر تو را نیسرررت ای
از آن پس ب رمود فرزنررد شرررراه
برردان تررا ررو نررامررور پ ر ررلرروان

ز رسرررتم تیی مجلس آرای کرد
ب جا ی نشرررینم کم رای منسررررت
نشررسررتی بیارای ازان کم سررزاسررت
کم آ ین من بین و بگشرررای چشرررم
کررم از تخیررمی سررررام کنررداورم
کرر رری راد دارد دلرری پررر ز داد
مرا تسرررت پیروزی و توش و رای
کررم کرسررری زر ن ن ررد پیش رراه
نشرررر ینررد بر شرررر ر ررار وان
ج ،6رستم و اس ند ار614-622 ،

ا رچم اس ند ار میکوشد تا با تو و رستم را قانع کند تا بم فرا ندی دو سر برد وارد شوند اما ن ا تا خود از
مدار و چرخمی تو و خارج شد و پیروی از شاه و میل بم قدرت او را بم کشتن داد .از طرف د گر ،رستم میداند
کم رقیبش ف ق رمان د نی است و نا ان الو ز شدن با او خطاست .تمچنین میداند کم کشندهی اس ند ار مدت
ز ادی زنده نییماند .پس تم رستم و تم اس ند ار با درک ا گاه و مبام حر ف خود میکوشند کم با ت و و از
نبرد لو یری کنند.
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 -4رستم میداند کم نتیجمی نبرد تر چم باشد ،دو سر باخت است .عنی تر دو موقعیت پیروزی و شکست برای
او پیامد من ی دارد؛ پس تالش میکند بم وسیلمی ت و و از نبرد لو یری کند:
و ر کشررر تم آ د بم دشرررت نبرد
کم او شررر ر اری وان را بکشرررت
بر ن بر پس از مرگ ن ر ن بود
و ر من شوم ک شتم بر د ست اوی
شررکسررتم شررود نام دسررتان سررام
و ل ی کن ت یی خوک تررار من

شرررود نزد شرررراترران مرا روی زرد
بدان کو سرررخن ت با او درشرررت
ترریرران نررام مررن نرریررز بررید ررن بررود
نیررانررد بزاولسرررترران رنررگ و بوی
ز زابررل نررگرریرررد کسرررری نرریررز نررام
از ررن پررس بررگررو ررد بررر انررجرریررن
ج ،6رستم و اس ند ار824 -829 ،

 -5از د گر عوامل پرد الوگ بودن داستان رستم و اس ند ار ،کترت شخصیتتای داستان است .رستم ،اس ند ار،
شررتاسر  ،زال ،پشرروتن ،اماسر  ،زواره ،ب ین ،کتا ون ،نوشآذر ،سررییر  ،سررپاتیان ،دربار ان ،بم آفر د و تیای
تیگی از شررخصرریتتای ا ن داسررتان تسررتند کم بم تناسررخ نبش خود ،د الوگ دارند و بیشررتر ن تعداد و م متر ن
در الوگتا برای دو شخصیت اصلی عنی رستم و اس ند ار است.
نحوه به کارگیری گفتوگو در ادبیات داستانی کالسیک و نو
د الوگ نو سی در شعر سنتی و دا ستان امروز مت اوت ا ست .در دا ستانتا و رمانتا وقتی کم شخ صیتتا شروع بم
تو و میکنند از عالمت نگار شی « »:ا ست اده میکنند و برای کاربرد ا ن عالمت در کتاکتای و را ستاری آمده
اسرررت کم عالمت دو نبطم «پیش از نبل قول مسرررتبیم؛ در صرررورتی کم حرف ربط «کم» پیش از آن نیامده باشرررد»
(ذوال باری )35 :1390 ،ا ست اده می شود و در صورتی کم د الوگتا متعدد با شند نیز عالمت « »-کاربرد دارد .خط تیره
«در آغاز متنتای تو و ی (نیا شی ،تل نی و داستانی) بم ای نام و نده و برای پرتیز از تکرار نامتا» (ذوال باری،
 )46 :1390است اده می شود .بنابرا ن در داستان نو سی امروز از عالئم نگارشی است اده می شود و برای ا نکم مخاطخ
بتواند تیا زی میان تمتای شخصیتتا قائل شود ،نو سنده با است اده از خط تیره و ندهتای د الوگ را از کد گر
دا میکند اما در آثار کالسیف شاعر با د با است اده از افعال ،ذتن مخاطخ را برای د الوگ آماده کند.
شگردهای زبانی فردوسی برای گفتوگو پردازی
فردو سی بم عنوان ف شاعر کال سیف برای آغاز د الوگ از زبان شخ صیتتا ناچار با د واژهای را انتخاک میکرد.
وی میتوانست با است اده مکرّر از فعل « ت» د الو ی را آغاز کند امّا با تو م بم تنوع شخصیتتای داستان رستم
و ا س ند ار و تعدد د الوگتای ا ن دا ستان ،تکرار بیش از اندازهی فعل « ت» از ز با ی روا ت میکا ست .بم تیین
دلیل فردوسی از شگردتای مختل ی برای عدم کراتت در سیع و طبیعی لوه دادن د الوگتا ب ره برده .کی از ا ن
شگردتا است اده از افعال مختلف برای خلق د الوگ است.
 -1استفاده از فعل «گفت» و افعال هممعنی آن.
 « 1-1تن»  :را جتر ن فعل برای آغاز د الوگ از زبان شخصیتتا فعل « ت» است کم در داستان رستم و اس ند ار
 173بار تکرار شده ا ست .ادآوری می شود کم ا ن صد و ت تاد و سم مرتبم برای موقعیتتا ی ا ست کم بالفا صلم
پس از فعل « ت» د الوگ آورده شررده اسررت؛ عنی ابیاتی کم در آن ا پس از فعل « ت» از د الوگ اسررت اده نشررده
ا ست ،شیارش ،ن شده اند .تمچنین ابیاتی کم واژهی « ت» در آن ا فعل نی ست و ا سم ا ست و از لحاظ ساختیان
واژه ،مصدر مرخم ا ص ت م عولی مرخم است نیز شیرده نشده است .فعل ت در داستان رستم و اس ند ار ،در
زمانتا و صیغمتای مختلف بم کار رفتم است .در میان صیغمتا ،سوم شخص م رد و در میان زمانتا ،ماضی بیشتر ن
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کاربرد را در ا ن داستان دارند .تیچ اه فعل « ت» بم ضرورت وزن تن ا در آغاز مصرع نیامده است و آن را فبط در
وسط مصرع میتوان افت .فعل « ت» را تیراه با ا زاء د گر یلم میتوان در آغاز مصرعتا مشاتده کرد .مانند:
 «تیی» استیراری +ت:تیی

ررت بررد روز و بررد اخترم

ببررار ررد آ تش ت یی بر سرررررم
ج ،6رستم و اس ند ار36 ،

 قید  +ت:چنین

ررت بررا مررادر اسررر نررد ررار

در

ررت کز خون چنرردان سرررران

کررم بررا من تیی بررد کنررد شررر ر ررار
ج ،6رستم و اس ند ار5 ،

سررررررافررراز بررا رررزتررای ررران
ج ،6رستم و اس ند ار84 ،

 متیم  +ت :متیم اه با حرف اضررافمی «بم» میآ د و اه با نبش نیای «را» کم «را» در ا ن ابیات در معنایحرف اضافمی «بم» است.
بدو

ت شررررا تا انوشررررم بدی

ترروی بررر زمرریررن فرررّه ا ررزدی
ج ،6رستم و اس ند ار65 ،

مرا

ت رسرررتم ز بس خواسررر تم

تم از کشررررور و

نج آراسررررتررم

ج ،6رستم و اس ند ار263 ،

از میان موارد باال را جتر ن شکل بم کار رفتمی فعل « ت» بم صورت «بدو ت» و سپس «چنین ت» در
آغاز مصرع است .ا رچم تمچنان بار د الوگ بر روی فعل « ت» است اما فردوسی از د گر افعال نیز برای سبفتر
کردن ا ن بار کیف رفتم است.
« 1-2پر سیدن»  :خانوادهی ا ن م صدر  3مرتبم در دا ستان ر ستم و ا س ند ار در ابیات  424 ،31و  447آورده شده
است .ا ن مصدر در موقعیت پرسش و پاسخ کاربرد دارد.
ب پرسررررم ز بیرردار شرررراه ب لنررد

کررم پررا ررم چرررا کرررد بررا ررد برربررنررد
ج ،6رستم و اس ند ار424 ،

« 1-3پا سخ دادن»  :از خانواده ا ن م صدر  17بار در ابیات ،560 ،520 ،492 ،307 ،303 ،168 ،147 ،126 ،117 ،101 ،54

 1374 ،1353 ،1276 ،1032 ،913 ،788اسررت اده شررده اسررت کم در اکتر موارد تیراه با قید «چنین» بوده اسررت .اتی نیز
پا سخ تیراه با فعل «آوردن» د ده می شود .ا ن م صدر نیز مانند م صدر «پر سیدن» در موقعیت پر سش و پا سخ کاربرد
دارد.
چنین داد پرراسرررخ سرررترراره شررریر

کررم بررر چرررخ ررردان نرریررابررد ررذر
ج ،6رستم و اس ند ار54 ،

چنین پرراسرررخ آوردش اسررر نررد ررار

کررم ای پر ت نر نررا مور شرررر ر ررار
ج ،6رستم و اس ند ار117 ،

« 1-4فرمودن»  :فرمودن بم معنای دسرررتور دادن  15مرتبم در ابیات ،831 ،793 ،630 ،621 ،616 ،573 ،462 ،217 ،194

 1214 ،1015 ،1013 ،995 ،935و  1256بم کار رفتم اسررت و بیت  1065صررورت من ی ا ن فعل اسررت .ا ن مصرردر در
موقعیت امر و فرمان بم کار میرود.
ررا ن جوی را آن ب رد آمررد ب ررال

ب ر مود کش سررررر ب برّنررد و ررال
ج ،6رستم و اس ند ار194 ،

ن ر مود مررا را ررل اسرررر نررد ررار

چنین با سررر گان سرررراختن کارزار
ج ،6رستم و اس ند ار1065،
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د الوگتا تیراه با فعل «فرمود» معیوال بم صورت غیر مستبیم است و چون د الوگتا غیر مستبیم است ،فعل بم کار
رفتم در د الوگ بم ای ا نکم دوم شخص م رد ا یع باشد ،سوم شخص م رد ا یع است.
« 1-5خروشیدن»  :خروشیدن بم معنای سخن تن با صدای بلند  4بار در بیتتای  1156 ،1010 ،327و  1335آمده
است و شاعر پس از آن د الوگ را بم صورت مستبیم بم کار برده است.
خروشرررریررد کررای م تر نررامرردار

کی سرررنگ غلتان شرررد از کوتسرررار
ج ،6رستم و اس ند ار327 ،

ا ن م صدر اتی بم صورت «خروش آمدن از» و «خروش برآوردن» د ده می شود مانند«خروش آمد از بارهی
تر دو مرد» در بیت  1025و «تیانگم خرو شی براورد رخش» در بیت  . 1271تیان طور کم معلوم ا ست کاربرد ا ن
عبارات در ا ن ابیات برای بیان صدای اسخ است و ارتباطی با د الوگ میان انسانتا ندارد.
« 1-6آواز کردن»  :آواز کردن بم معنی با صدای بلند سخن تن تن ا ف بار در بیت  1077بم کار رفتم است:
زواره برا ن گ یخررت اسرررر ن برد
کررم او را ف گنرردی ک نون پررای دار

بررتررنرردی بررنرروش آذر آواز کرررد
چو ا لوای را من ن خوا نم سرررروار
ج ،6رستم و اس ند ار1077 ،

البتم اتی آواز تیراه با فعل ت نیز آمده است کم آن را ذ ل مصدر « تن» محاسبم کردها م .مانند:
ب خنررد ررد رسرررر تم بررفواز

ررت

کررم مردی نشررررا ررد ز مردان ن ررت
ج ،6رستم و اس ند ار362 ،

تمچنین بیت  297را بم علت ا نکم پس از «آواز کرد» د الوگ نیامده ا ست و بم دنبال آن از فعل « ت» ا ست اده
شده است ،برای ا ن مصدر محاسبم نکرد م و د الوگ آن را ذ ل مصدر « تن» شیرد م:
چررو نررزد ررکررتررر شررررت آواز داد

برردو

ررت کررای مرد د تبرران ن اد
ج ،6رستم و اس ند ار297 ،

« 1-7فغان برکشیدن»  :ا ن مصدر نیز مانند «خروشیدن» معنای با صدای بلند سخن تن میدتد:
تمانرردر زمرران د رردهبررا نش بررد ررد
کررم آمررد نرربرررده سررررواری دلرریررر

سررروی زاولسررر تان ف غان برکشررر ید
برر رررّای زرّ ررن سرررریرراترری بررز ررر
ج ،6رستم و اس ند ار287 ،و288

مصادر «خروشیدن»« ،آواز کردن»« ،فغان برکشیدن» »« ،و «» بم معنای بلند سخن تن است و در موقعیت رزم و
ا اطالع رسانی د دبان از فاصلمی دور بم کار رفتم است.
« 1-8زبان بر شادن»  :عبارت زبان بر شادن کم کنا م از سخن تن ا ست ،تن ا ف بار در ا ن دا ستان بم کار
رفتم است .ا ن مصدر م وم اعتراض را نیز در خود دارد.
د ربرراره رسررر تم زبرران بر شرررراد

مررکررن شرررر ررر ررارا زبرریررداد رراد
ج ،6رستم و اس ند ار1077 ،

 -2حذف فعل «گفت» و انواع آن.
فردوسی غیر از انشین کردن افعال د گر بم ای فعل « ت» از روش د گری نیز است اده میکند کم آن حذف فعل
« ت» است .ا ن حذف فعل بم دو صورت نیود پیدا میکند.
 2-1حذف فعل «گفت» به قرینهی ا ستفاده از افعال دیگر :فردوسرری در ا ن روش ،فعلی را متیا ز از مصرردر
تن و معادلتای آن تیراه با حرف ربط «کم» میآورد و مخاطخ از روی آن فعل ،بم راحتی متو م می شود کم فعل
« ت» حذف شده ا ست .آنچم دربارهی ا ن افعال تو م را بر میانگیزد ،ا ن ا ست کم در تر ف از ا ن افعال عیل
سخن تن رخ میدتد .مانند:
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 2-1-1شنیدن :اتی بم ای م صدر « تن» از « شنیدن» ا ست اده می شود .در واقع ا ن شنیدن از ک سی ،م وم
تن را در خود دارد .فردوسرری معیوال ا ن مصرردر را در معنای تن برای نبل قول اسررت اده میکند .نیونمی ا ن
مصدر را میتوان در ابیات 17و1462 ،18و 1463و تمچنین در 1518و 1519مشاتده کرد .برای متال:
ز ب لبررل شررر نیرردم کی داسرررترران
کم چون مسرررت باز آمد اسررر ند ار

کررم بر خوانررد از تررمی برراسرررترران
دژم شرررتررم از خررانررمی شررر ر ررار
ج ،6رستم و اس ند ار17 ،و18

با تو م بم بیت باال میتوان «از بلبل شنیدم کم» را بم «از بلبل شنیدم کم می ت» تبد ل کرد.
 2-1-2سرو ند خوردن :مصردر سرو ند خوردن تممیتواند بم تن ا ی بیا د ،تم میتواند با د الوگ تیراه شرود.
مانند ابیات 265و 266و تمچنین1115و.1116
برآشررر ت ف روز و سرررو ند خورد
کررم او را بجز بسرررتررم در بررار رراه

بررروز سررررپرریررد و شررررخ الژورد
ن ب ینررد از ن پس ررانرردار شرررراه
ج ،6رستم و اس ند ار265 ،و266

 2-1-3آفر ن بر رفتن :مصررردر «آفر ن بر رفتن» ا «آفر ن خواندن» تم میتواند بم تن ا ی بیا د کم معنای نیا ش
کردن بدتد و تم میتواند با د الوگ بیا د کم در واقع حذف فعل « ت» را در پی دارد.
ررو پرریررلررتررن را برربررر در رررفررت
کم زدان سررر پاس ای ان پ لوان

چو خشرررنود شررررد آفر ن بر رفررت
کم د دم تو را شررراد و روشرررن روان
ج ،6رستم و اس ند ار481 ،و482

سرررپررا تش برو خوانرردنررد آ فر ن

کم بیتو م باد اسررر

و و پال و ز ن

ج ،6رستم و اس ند ار999 ،

 2-1-4پیام فرستادن:
پرریررامرری فرررسرررررترراد نررزد پرردر

کررم آن شرررراخ رای تررو آمررد برربررر
ج ،6رستم و اس ند ار1194 ،

 -2-1-5آ ی رسیدن« :آ ی رسیدن» و «آ ی آمدن» نیز از مصادری تستند کم معیوال م وم تن را در خود
دارند و خواننده با د دن ا ن ا پی میبرد کم فعل « ت» حذف شده است.
تیررانگررم بررم ب ین رسررریررد آ ی

کم تیره شررررد آن فرّ شرررراتنشررر ی
ج ،6رستم و اس ند ار1400 ،

بگشرررترراسرررر

آ رراتی آمررد ز راه

نگون شررررد سرررر نررامبردار شرررراه
ج ،6رستم و اس ند ار1541 ،

 -2-1-6نو شتن :شا د بتوان «نو شتن» را صورت د گری از « تن» بم ح ساک آورد ز را تر دو عیل برای انتبال
پیام است؛ کی بم صورت ش اتی و د گری بم صورت کتبی.
کررم بنو س ررف نررامررم نزد ررف اوی
کم زدان سررر پاس ای ان پ لوان

کی سررروی ردنکش کینررم وی
کم ما از تو شررراد م و روشرررن روان
ج ،6رستم و اس ند ار1651 ،و1650

 -2-2حذف فعل «گفت» به قرینهی حرف ربط «که» :در ا ن روش ،حرف ربط «کم» بم ان شینی از « ت کم»
باقی میماند و تیچ نشرررانمای غیر از «کم» برای حذف فعل ت و ود ندارد و تن ا از روی معنای بیت اسرررت کم
میتوان حرف ربط «کم» را ،ن شانم و عالمتی برای د الوگ دان ست . .در واقع مخاطخ با د با تو شیاری نوع و م وم
«کم» را ب سنجد و «کم» ربطِ ان شینِ فعلِ « ت» را ،از حرف ا ضافم ،ضییر پر س شی ،ضییر مب م و د گر انواع
حروف ربط مانند کم تعلیل و  ...تشرررخیص دتد .عالوه بر دقت در معنی د الوگ تا ،تغییر نا انی ضررریا ر نیز بم
ت شخیص ا ن نوع از د الوگ و حذف فعل ت کیف میکند .برای متال در دا ستان ر ستم و ا س ند ار ،شتا س
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برای بیان نظر ر ستم کم ا نجا بم شکل د الوگ لوه ر شده ا ست ،بم ای آوردن «می و د کم» بم «کم» اکت ا کرده
است.
بشررراتی ز شرررتاسررر

نارد سرررخن

کررم او ترراج نررو دارد و مررا ک ر ررن
ج ،6رستم و اس ند ار109 ،

با تو م بم سیاق دا ستان مخاطخ متو م می شود کم در م صرع اول ،ن اد ر ستم ا او محذوف ا ست و در م صرع
دوم مر ع ضییر او ،شتا س و مر ع ضییر ما ،ر ستم ا ست .در واقع مب صود شاعر از ن اد محذوفِ او در م صرع
اول با او در م صرع دوم مت ات ا ست .مخاطخ با تو م بم تغییر نا انی ضییر متو م می شود کم ا صل بیت ا نگونم
بوده است( :رستم) بم شاتی ز شتاس سخن نارد و می و د کم او( شتاس ) تاج نو دارد و ما (رستم و ا دادش)
تاج ک ن دار م.
و ا در بیت ز ر حذف عبارت «با خود ت» با تغییر نا انی ضییر از سوم شخص م رد در بیت اول بم اول
شخص م رد در بیت دوم ،خود را نشان میدتد .و ندهی بیت اول راوی و و ندهی بیت دوم رستم است.
دل رسرررتم از غم پر اند شرررم شرررد
کررم ر من دتم دسررررت بنررد ورا

ان پیش او چون کی بیشرررم شرررد
و رررر سررررررفررررازم رررزنرررد ورا
ج ،6رستم و اس ند ار817 ،و818

و در ادامم مونولوگ رستم ،تغییر ضییر از اول شخص بم سوم شخص د ده می شود کم ا ن خود نشان از حذف
فعل «می و ند» ا «خواتند ت» دارد.
و ر کشرررتررم آ ررد برردشررررت نبرد
کم او شررر ر اری وان را بکشرررت

شرررود نزد شرررراترران مرا روی زرد
بدان کو سرررخن ت با او درشرررت
(ج ،6رستم و اس ند ار824 ،و)825

حذف ف عل

ت و باقی ما ندن حرف ربط « کم» را میتوان در اب یات 427 ،109و817 ،428و824 ،818و،825

1478و1556 ،1479و1564 ،1557و 1565و  1576مشاتده کرد .تشخیص ا ن روش دشوارتر از سا ر روشتاست .از طرفی
خالقیت و تسلط شاعر بر زبان را نشان میدتد ز را شاعر با د بم تناسخ تو و ،ضیا ر را با دقت و ظرافت تغییر
دتد .از طرف د گر ،تغییر ضرریا ر ،ذتن مخاطخ را پو ا میکند و لذت او را در درک مبصررود شرراعر و تشررخیص
و نده و مخاطخ بیشتر میکند.
نتیجه گیری
داستان رستم و اس ند ار از آن داستانتای شاتنامم است کم ظرفیت فراوان عنصر تو و را دارد و حجم تو و
ن سبت بم سا ر عنا صر دا ستانی بی شتر و پررنگتر ا ست .ا رانی بودن ،دو ستی و تم سنگی ر ستم و ا س ند ار از علل
کترت ت و و میان ا ن دو ق رمان است و چنانچم نبرد میان دو دشین از دو کشور مختلف بود ،با چنین حجیی
از د الوگ روبمرو نبود م .تمچنین تأسف بار بودن پیامدتای نگ چم پیروزی چم شکست و اتییت نام برای رستم
مو خ می شود کم وی بیش از ا س ند ار بم دنبال ت و و و صلح با شد اما از آنجا کم ا س ند ار فرمان شاه را با
فرمان خداوند کی میداند و نافرمانی از او را مو خ مجازات و عبوبت اخروی میداند ،ت و و را بم سررروی
نگ سوق میدتد.
از د گر علل کترت د الوگ در دا ستان ر ستم و ا س ند ار ،کترت شخ صیتتای دا ستان ا ست .ر ستم ،ا س ند ار،
شررتاسر  ،زال ،پشرروتن ،اماسر  ،زواره ،ب ین ،کتا ون ،نوشآذر ،سررییر  ،سررپاتیان ،دربار ان ،بم آفر د و تیای
تیگی از شخصیتتای ا ن داستان تستند کم بم تناسخ نبش خود ،د الوگ دارند.
فردو سی برای خلق و پردازش تو و بیش از سا ر فعلتا از فعل « ت» ب ره برده ا ست کم بم صورتتای
«چنین ت»« ،تیی ت»« ،مرا ت»« ،بدو ت» و  ...در آغاز مصرررع آمده اسررت و را جتر ن شررکل آن «بدو
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ت» و سپس «چنین ت» است .وی تمچنین از مصادر معادل « تن» بم تناسخ موقعیت تو و است اده کرده
است .مانند :پرسیدن ،پاسخ دادن ،فرمودن ،خروشیدن ،آواز کردن ،فغان برکشیدن و . ...
شگرد زبانی فردوسی در آغاز د الوگ ،فبط بم تنوع افعال تم معنی با « ت» محدود نیی شود بلکم وی با حذف
فعل « ت» نیز توان ستم ا ست د الوگ بیافر ند .اتی حذف بم ونما ست کم از روی افعال د گر میتوان بم حذف
فعل « ت» پی برد؛ عنی فعل تا ی مانند :سررو ند خوردن ،آفر ن بر رفتن ،پیام فرسررتادن ،آ ی رسرریدن ،نوشررتن،
شررنیدن و  ...کم عیوماب با د الوگ تیراتند پیش از د الوگ بم ای فعل « ت» میآ ند و مخاطخ با د دن آن افعال،
متو م میشود کم فعل « ت» حذف شده است .اتی از تیچ فعلی برای راتنیا ی ذتن بم فعل حذف شدهی« ت»
اسررت اده نییشررود و تن ا قر نم ،حرف ربط «کم» اسررت کم در شرررا ط عادی زبان میان دو یلمی « ت» و یلمی
د الوگ پیوند بر قرار میکند .در واقع مخاطخ با د با توشرریاری نوع و م وم «کم» را بسررنجد و «کم» ربطِ انشررینِ
فعلِ « ت» را ،از حرف اضافم ،ضییر پرسشی ،ضییر مب م و د گر انواع حروف ربط تشخیص دتد .ارزش تنری
ا ن نوع د الوگ پردازی بی شتر از حالت معیولی و را ج آن ا ست؛ ز را نو سنده و شاعر عالوه برا نکم بم و سیلمی
حذف از تکرار لو یری می کند ،مو خ پو ا ی ذتن مخاطخ و لذت تنری او میشرررود .در ا ن روش مخاطخ
کوشش میکند عالوه برا نکم معنی و م وم تو و را در ابد ،و نده و مخاطخ آن را نیز تشخیص دتد.
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