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 های شاهنامه داستان شناسی گفتار در شکل
 قدمعلی سرامی دکتر

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان 

 فاطمه عالی 

 کتری دانشگاه آزاد اسالمی وا حد زنجاندانشجوی د

 چکیده

متناسب و سزاوار  یع به گفتارهایۀ باستان به داستان، آراستن وقایرایپ ات ساده و کمیدر دگرگون کردن روا یفردوس یاز شگردها

ت ینمودار اهم نیا. افته استین گفتارها اختصاص یات شاهنامه به همیت از ابیست هزار بیکه بالغ بر ب یطوربه. بوده است

ن یمتن ا در ینگر درنگ و ژرف یبا اندک. آنهاست یت داستانیت و هویدن شخصیشاهنامه در تحقق بخش یها داستان یگفتارها

ات نامۀ باستان داشته است تا یتر کردن روا ین نقش را در هر چه داستانیبزرگتر یگفتار یها شیم که آرایابی یحماسۀ بزرگ در م

م برقرار یمستق ینها نسبتآ زان به کارگیری گفتار دریها و م در پرداخت داستان یق فردوسیان توفیهمواره م: تتوان گف یآنجا که م

 یها مراد از گفتار در داستان. شتر استیشان ب یات گفتاریهمانها است که اب یپرداز استاد طوس در داستان یاست و شاهکارها

و زبان  یطور کلچ وجه با گفتار بهیکند و به ه یها نقل م ل قهرمانان داستانآنها را از قو یاست که فردوس یشاهنامه سخنان

دنها، گفت و شنودها، پرسش و یشیم که قهرمانان در با خود اندیشتر به آن سخنان نظر داریبلکه ب. میندار یکار ییداستانسرا

 . اند خته با کردارها بر زبان آوردهیدر آم. . . ها و یها، سوگوار شیایها، ن پاسخ

 . پردازی فردوسی، شاهنامه، گفتار، داستان :هاکلیدواژه

  :مقدمه

ع به گفتارهای یکردن روایات ساده و کم پیرایۀ باستان به داستان بیگمان یکی آراستن وقا از شگردهای فردوسی در دگرگون

این نمودار . بطوریکه بالغ بر بیست هزار بیت از ابیات شاهنامه به همین گفتارها اختصاص یافته است. متناسب و سزاوار بوده است

نگری در  با اندکی درنگ و ژرف. و هویت داستانی آنهاستهای شاهنامه در تحقق بخشیدن شخصیت  اهمیت گفتارهای داستان

تر کردن روایات نامۀ باستان  های گفتاری بزرگترین نقش را در هر چه داستانی یابیم که آرایش تمامت این حماسۀ بزرگ در می

ر داشت گفتار درانها نسبتی ها و میزان به کا همواره میان توفیق فردوسی در پرداخت داستان: توان گفت داشته است تا آنجا که می

بعد از داستان رستم . پردازی همانها است که ابیات گفتاریشان بیشتر است مستقیم برقرار است و شاهکارهای استاد طوس در داستان

کار  های رستم و سهراب، رستم و کاموس کشانی، رستم و خاقان چین، دوازده رخ، فرود سیاوشان، پایان و اسفندیار، داستان

بینیم که میزان ابیات گفتاریشان بسیار  سرو، بهرام چوبین و هرمزد و خسرو پرویز، سیاوش و سودابه و چند داستان دیگر را میکیخ

مراد از گفتار در . اند شاهکارهای اصلی فردوسی به شمار آمده، ها در نظر اکثریت ناقدان ادب باالست و اتفاقاً همین داستان

کند و به هیچ وجه با گفتار به طور کلی و  ها نقل می است که فردوسی آنها را از قول قهرمانان داستانهای شاهنامه سخنانی  داستان

بلکه بیشتر به آن سخنان نظر داریم که قهرمانان در با خود اندیشیدنها، گفت و شنودها، پرسش و . زبان داستانسرایی کاری نداریم

 . اند ته با کردارها بر زبان آوردهدر آمیخ. . . ها و ها، سوگواری ها، نیایش پاسخ

  :اند های شاهنامه از چند نظر در خورد توجه گفتارهای داستان

 تناسب شیوة کاربرد از سوی سراینده :جنمایش منش و کاراکتر قهرمانان  :بتنوع ساخت و محتوا  :الف

های اصلی گفتار را در آن جایگزین  ونهتوان گفت فردوسی گ گفتارهای شاهنامه چندان است که می:تنوع محتوا و ساخت: الف

 : از ان جمله است. ساخته است

 ـ گفت و شنود4

تقریباً دو . بیشترین این گفتارها، گفت و شنودهای کوتاه و دراز میان قهرمانان داستان بویژه دو مرد برتر آن رستم و اسفندیار است"

گیرد و با  داستان با گفت و شنود آغاز می. لوان رد و بدل شده استسوم ابیات گفتاری به سخنانی اختصاص داردکه میان این دو په

 :مهمترین گفت و شنودهای آن از این قرارند. پذیرد گفت و شنود پایان می
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کند و عزم خود مبنی بر درخواست  ـ گفت و شنود میان اسفندیار و مادرش کتایون که طی آن اسفندیار از بدعهدی پدر گالیه می

 . گذارد ت از سوی پدر به خویش را با او در میان میتفویض تاج و تخ

 . پرسد کار اسفندیار می ـ گفت و شنود میان گشتاسب شاه و جاماسب وزیر که در طی آن شاه از آینده

خواهد تا به عهد خویش مبنی بر تفویض تاج و تخت به  ـ گفت و شنود میان اسفندیار و گشتاسب که در طی آن اسفندیار از پدر می

 . ی وفا کندو

 . دارد ـ گفت و شنود دوباره اسفندیار و کتایون که طی آن مادر فرزند خویش را از اندیشیدن به تاج و تخت برحذر می

 . گیرد ـ گفت و شنود میان بهمن پسر اسفندیار و زال که طی آن بهمن از زال سراغ رستم را می

آگاهاند که پیامی از اسفندیار برای او  به تهمتن معرفی کرده وی را میـ گفت و شنود میان بهمن و رستم که طی آن بهمن خود را 

 . دارد

دهد و رستم را به عظمت، زورمندی و  ـ گفت و شنود میان بهمن و اسفندیار که طی آن بهمن گزارش مأموریت خویش را می

 . ستاید دلیری می

ر شاهزاده به کرانۀ هیرمند آمده است وی را به بزرگی ـ گفت و شنود نخستین رستم و اسفندیار که طی آن رستم که به دیدا

 . خواند ستاید و به خان خویش فرا می می

 . کند ـ گفت و شنود میان اسفندیار و پشوتن که طی آن اسفندیار پشیمانی خویش را از همپیاله شدن با رستم آشکار می

آورد که  کند و اسفندیار بهانه می نایی شاهزاده نسبت به خویش گالیه میاعت ـ گفت و شنود دوم میان رستم و اسفندیار که طی آن رستم از بی

از رنگ گل تارنج )". خواسته است در این هوای گرم موجبات زحمت او را فراهم آورد اگر کسی به دنبال وی نفرستاده نمی

 (426_421خار،قدمعلی سرامی ص

 . گذارد بر نبرد کردن با اسفندیار با پدر در میان می ـ گفت و شنود رستم و زال که طی آن تهمتن عزم خود را مبنی

گذارند و اسفندیار قطعیت و تغییر ناپذیری عزم  ـ گفت و شنود سوم رستم و اسفندیار که طی آن با هم قرار جنگ تن بتن می

 :گوید خویش را به نبرد با جهان پهلوان چنین باز می

 وارس بیسوی آخور آید همی  ببینیم تا اسب اسفندیار

 خداوند روی به ایوان نهد بی و یا بارة رستم جنگجوی

 4119_4141، ب 221_213ص ، 6ج   

 ـ با خود سخن گفتن قهرمانان1

اسفندیار پس از آنکه بر سر : نمونه دیگر گفت و شنود با خود سخن گفتن قهرمانان در شرایط و اوضاع مختلف است بطور مثال"ـ 

زند، در اندرون خویش دچار  کند گردن می را که از پیش رفتن به سوی رویین دژ خودداری میدو راهی ناگزیر، شتر پیشاهنگ 

شود و با بیان این اندیشه که هر اتفاقی که باید بیفتد خواهد افتاد و آدمی نباید چنین رویدادهایی را به فال بد بگیرد،  دلهره می

 (423همان ص : )"نشاند دلشورة خویش را فرو می

 لب مرد باید که خندان بود بود هر دو ز یزدانبد و نیك 

 433_432ب ، 291ص ، 6ج  

 ـ وصف قهرمان از زبان رقیب و دیگران9

گسترد  پس از کشتن شتر پیشاهنگ، اسفندیار خوان می: ـ وصف قهرمان از زبان رقیبان و اطرافیان از دیگر موارد گفت و شنید است

 . پردازد های او می یری و بزرگیو بر سرخوان به ستایش رستم و توصیف دل

 ـ پیام دادن1

اسفندیار از طریق بهمن، به رستم :نوع دیگری ازگفت و شنودهاپیام دادن وپیام فرستادن است که درشاهنامه جایگاه ویژه ای دارد"ـ 

ار بیاورد و اگر رستم فرستد که گشتاسب شاه از او ناخرسند است و او را فرمان داده است که دست بسته وی را به درب پیام می
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، ب 291_294،ص6ج ). فرمانبرداری خویش را بنمایاند خود از او نزد شاه شفاعت کرده، آزادی را به وی باز خواهد گرداند

242،229) 

 گفتار آمیخته به کردار ـ 0

تر کردن آن  فتار، هر چه جدیبگاه با استادی به کار گرفته است، در این موارد نقش کردار آمیخته با گ این شیوه را فردوسی گاه"

ها از تو در  تواند بست و شنیدن این حرف فلك هم دست مرا نمی: گوید است، رستم به خشم آمده است و خطاب به اسفندیار می

. فشارد گیرد و می زند و دست او را به دست می در این میان اسفندیار به خشم او پوزخند می. خور مقام و شوکت پهلوانی من نیست

 (423از رنگ گل تا رنج خار، قدمعلی سرامی،ص )"

 دستش گرفت استوار و   بیازید     ز تیزیش خندان شد اسفندیار 

 انجمن   از  بشنیدم  که  چنانی     بدو گفت کای رستم پیلتن

 دلیر     اژدهای  چون  بر و یال     ستبر است بازوت چون ران شیر

 چنگ  به ویژه کجا گرز گیرد به     میان تنگ و باریك همچون پلنگ

 کهن      مرد   بخندید   برنا ز      بیفشارد چنگش میان سخن

 مرد   درد  زان  نجنبید  همانا      ز ناخن فرو ریختنش آب زرد

 چنین گفت کای شاه یزدان پرست     گرفت آن زمان دست مهتر به دست

  اسفندیار    چو   اردد  پور کجا      خنك شاه گشتاسب آن نامدار

 او     بیفزاید   گیتی  و فر  همی     خنك آنکه چون تو پسر زاید او

 داشت تا چهر او شد چون خونهمی     و چنگش به چنگ اندرونهمی گفت 

 همان ناخنش پر ز خوناب کرد

 (169_139،ب 269،ص 6ج)
    

 تاب کرد   از  پر   بروها  سپهبد 

 ـ فرمان6

دهد تا وسایل پذیرایی از اسفندیار را  رستم به زواره و فرامرز و فرمان می: ر موارد گفت و شنیدهای بی جواب استفرمان از دیگ"

 . آماده کنند

  191_122ب ، 219ج، ص 
. ایددهد تا خوانبیار شود به زواره فرمان می ـ رستم پس از آنکه از آمدن فرستادة اسفندیار برای فراخواندن خویش به خوان نومید می

 . 

 312_314ب ، 232ص ، 6ج

 سخن گفتن با پروردگار _3

ام کشته  اگر در این زخم که از تیر اسفندیار برداشته: پرسد ایستد و از خدا می ـ رستم پس از رهیدن از چنگ اسفندیار به نیایش می

 شوم چه کسی کین مرا باز خواهد گرفت؟

 4413_4412ب ، 223ص ، 6ج 

گیرد و  نشاند و به هنگام رها کردن آن خدا را گواه می شود، تیر گز را در کمان به زه کرده می نومید میگری  ـ رستم چون از البه

 : گوید چنین می

 سر خویش کرده سوی آسمان     همی راند تیر گز اندر کمان

 و زور   فر   و    دانش      فزاینده     همی گفت کای پاک دادار هور

 مرا     روان        هم  مرا    توان     اهمی بینی این پاک جان مر

 کارزار   از    بپیچاند  سر     مگر     که چندین بپیچم که اسفندیار
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 همی جنگ و مدری فروشد همی     همیتو دانی که بیداد کوشد 

 تیر   و   ماه    آفرینندة     تویی     به باده افره این گناهم مگیر

 4922_4911ب ، 911ص ، 6ج       

 ـ رجز3

بخش بزرگی از گفت و شنودهایی که در داستان های رزمی شاهنامه علی الخصوص رستم و اسفندیار میان این دو پهلوان صورت 

درتمامی مواردتنها به ارائه نمونه . گیرد ازنوع رجز است و ما را سر آن نیست تا همۀ این گونه سخنان را در این داستان باز گوییم می

 :گوید اسفندیار پیش از آنکه به تیر گز تهمتن از پای در بیاید، در وصف تیراندازی خویش چنین می. کنیم یبسنده م

 نشد سیر جانت ز تیر و کمان     بدو گفت کای سگزی بد گمان

 لهراسبی      یکاندل شیر و پ     ببینی کنون تیر گشتاسبی

 4923_4921ب ، 911ص ، 6ج       

 ثاگری و ر ـ نوحه3

 :ای دارد که در اثر جاودان فردوسی نیز از نمونه های گفت و شنید استگری و رثا جایگاه ویژهارسی نوحهدر فرهنگ و ادب ف

 :گوید نشیند و می پشتوتن پس از زخمی شدن اسفندیار به سوگ او می

 جهانجوی و از تخمۀ شهریار     فت زار ای یل اسفندیارهمی گ

 ز پای   را   شیر ژیان    افکند   که     گی ز جایکه کند این چنین کوه جن

 نیل       دریای   موج  با   آگند  که     یده دندان پیلکه کند این پسند

 رسد  بد  بیگمان   کنشبد  بر   که     چه آمد بر این تخمه از چشم بد

 آواز تو  باشد به بزم آن خوش  کجا      کجا شد به رزم اندرون ساز تو

 تو     دین    و    اختر    و  توانایی      جا شد دل و هوش و آیین توک

 باد   این کوشش بیش و این بختبر      که نفرین بر این تاج و این تخت باد

 روان  روشن   و   دانا     و   سرافراز      که چون تو سواری دلیر و جوان

 روزگار     بر او     سرآید      به زاری     بدین سان شود کشته در کارزار

 بار گاه   مه گشتاسب و جاماسب و آن     که مه تاج بادا و مه تخت شاه

 4126_4143ب ، 911، 916ص ، 6ج       

 ـ وصیت45

خواهد  کند و از او می اسفندیار پس از در غلتیدن از اسب به هنگام نزدیك شدن لحظۀ واپسین زندگانی خویش، به رستم وصیت می

خواهد که پس از مرگ او لشکر را به  دهد و از او می بعد پشوتن را مخاطب قرار می. ه تربیت بهمن فرزند او را به عهده بگیردک

پایتخت برگرداند و به پدر بگوید که سرانجام به مراد دل خویش رسیدی و با به کشتن دادن من، در همه چیز مطلق العنان گردیدی 

. چشم به راه توأم و چون بیایی با هم به نزد داور داوران خواهیم شد و او میان ما داوری خواهد کرد ولی بدان که من در آن جهان

 ( 439_431همان صص )"

 ـ سخن گفتن با نبرد افزار و درگاه44

 :زواره به فرمان رستم جوشن و جنگ افزار برادر را آورده است، آنگاه"

 د از جگر برکشیدسر افشاند و با     چو رستم سلیح نبردش بدید

 یك روزگار  از جنگ  بر آسودی     چنین گفت کای جوشن کارزار

 ت باشخ پیراهن ب  به هر جای     کنون کار پیش آمدنت سخت باش
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 دو دلیر هر    اندر آیند به جنگ      چنین رزمگاهی که غران دو شیر

 کارزار     دم  در   بازی کند چه      کنون تا چه پیش آرد اسفندیار

 311_396ب ، 211ص ، 6ج      

کند که فردوسی در سرودن شاهنامه تنها به نظم روایات کهن  انبوهی گفتارها تنوع آنها در این داستان بروشنی حکایت از این می

. ته استبسنده نکرده بلکه در پوستۀ یکایك قهرمانان خویش خزیده، سخنان مناسب را به مقتضای حال بر زبان آنان جاری ساخ

گردش در نمایشگاه گفتارهای این داستان کافی است تا ثابت کند که کار فردوسی بسیار فراتر و واالتر از بر گرداندن زبان منثور 

 ( 439همان،ص)". کهن به زبان منظوم بوده است، مالحظات زیرین نیز در نمایش ژرفای این مدعا ما را بیشتر یاری تواند کرد

 رهانوسان در گفتا( الف

شان خبر  های شاهنامه از طراحی آگاهانه و سرشار از خبرگی آفریننده گفتارهای داستان رستم و اسفندیار و نیز دیگر داستان"

وی فراز . گیرد گفتار در دست فردوسی در حقیقت چونان ابزاری است که آن را برای شکل دادن به روند کردارها به کار می. دهند می

گفتار . نرمی و سختی، جد و طنز را در این گفتارها، چون تارها و پودهای نسجی فاخر درهم تنیده استو فرود، اوج و حضیض، 

آورد و در پی آن پرستاری است  کند که سرانجام با موفقیت کامل، نوزاد حادثه را از بطن داستان بیرون می نقش مامایی را بازی می

های شاهنامه به هیچ وجه به موازات خط  گفتار در داستان. دهد گ یاری میکه حادثه را در طی طریق از نوزادی تا پیری و مر

نوردد و معموالً انحنای این روند به دور و تسلسل  یابد که در روندی منحنی از آغاز تا پایان رویدادها را در می مستقیم جریان نمی

 . انجامد می

کند که در  سرانجام این دو پهلوان را به جان هم بیندازد، چنان عمل میداند باید  در داستان رستم و اسفندیار، فردوسی با آنکه می

نامجویی و ، بیند دو پهلوان بر بنیاد دو پندار تهی خواننده و شنونده در آغاز می. روند گفتارها خودبخود به جان هم بیفتند

ی این دو پندار را در روند گفت و شنودها نگشاید، ها پیداست که اگر سراینده دوک. سرستیز با یکدیگر را دارند، فرمانبرداری از شاه

جنگ میان آن دو قابل قبول نخواهد بود چرا که اسفندیار پس از آن همه آزمون کردن پدر، دیگر باید دانسته باشد که فرمان بردن 

حث ما جهان پهلوان بوده از او، خردمندانه نیست همانگونه که رستم باید در طول پانصد سالی که به قول خود در داستان مورد ب

های  کند، رفته رفته دوک فردوسی با نوساناتی که در گفتارها ایجاد می. است آموخته باشد که نام و ننگ را چندان ارج و بها نیست

اد، به های گفتارها را وا گذاشته است تا سرانجام در چرخشی آز او سرنخ را به دست مخاطب داده و قرقره. گشاید این دو پندار را می

شوند و هر یك به  ها از بند آزاد می ماند ولی دوک رسند سرنخ در دست مخاطب می هایی که برگردن دارند می واپسین حلقۀ رشته

کند و رستم با مرگ پنهان خویش که  اسفندیار با مرگ آشکار خود واپسین حلقۀ رشتۀ زندگی را از گردن وا می. خزند سویی می

یابد که اگر چه در ظاهر رستم پیروز  در فرجام داستان، مخاطب با شگفتی در می. کند خودکشی می همان کشتن اسفندیار است،

رستم شکست خورده اسفندیار به پیروزی . آمده و اسفندیار شکست خورده است، در باطن همه چیز واژگونه صورت بسته است

 ( 433_431رنگ گل تارنج خار،ص)". رسیده است

 ان در گفتارهانمایش شخصیت قهرمان( ب

های شاهنامه این است که وی  عظمت دیگر کار فردوسی، در خلق گفتارهای درخور، برای داستان رستم و اسفندیار و دیگر داستان"

درد و مخاطب در عین حال که سخن قهرمانی را در  به مدد همین گفتارها رفته رفته، حجاب کاراکتر قهرمانان خویش را از هم می

کند که از این رهگذر با درون آن قهرمان نیز آشناتر شده و بیشتر او را  شنود، احساس می خواند و می می باب موضوعی خاص

در هیچ جای شاهنامه خواننده آگاهی متراکمی را که به مدد گفتارها، در داستان رستم و اسفندیار از این دو پهلوان به . شناسد می

دلی و صفای باطن اسفندیار،  بازی دستان، ساده وتن، خویشتن بینی رستم، نیرنگدور اندیشی پش. کند آورد، حاصل نمی دست می

 (431همان،ص )". بیش از هر جا در این داستان در گفتارهای این قهرمانان نمود پیدا کرده است

 :تناسب شیوه کاربرد از سوی سراینده یا گفتار به عنوان ابزار عینی کردن ذهنیات( ج

ای از  توجه به گفتارهای قهرمانانش در نگریم، آنها را مجموعه های شاهنامه بی و اسفندیار و دیگر داستاناگر به داستان رستم "

. فردوسی به مدد گفتار گذاری برای رویدادها آنها را تا قلۀ واقعی بودن باال برده است. رویدادهای ذهنی و خیالی خواهیم یافت
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اندیشۀ )آید و با همین ابزار ساده است که فردوسی میتوس  ه تجلی در میها و روند همین گفتارهاست که ب منطق داستان

کند و گذشته غبارگرفته را در آئینه صیقل خوردة اکنون به نمایش در  دگرگون می( رفتار منطقی و معقول)را به لوگوس ( ای اسطوره

گیرد و رفته رفته با جابجا کردن فواصل  ر مینما به کا در تحقق این امر فردوسی گفتارها را چونان ابزارهای بزرگ. آورد می

. بینیم های او خود را در صحنۀ حوادث و در کنار قهرمانان می های این ابزارها، ما به عنوان خوانندگان یا شنوندگان داستان عدسی

دادی زمینی در پیش ای کیهانی را چون روی های شاهنامه، حکم تلسکوپ نیرومندی را دارد که سرانجام حادثه گفتار در داستان

 . گستراند های ما می چشم

یال و دم و اشکم مثنوی معنوی رویاروی  سرانجام باید بگوییم که اگر گفتارها را از داستان های شاهنامه برداریم خود را با شیر بی

 . خواهیم دید

ای از سخنان به  ر احساس کنیم، گوشههای آن بیشت برای اینکه نقش گفتار را در هر چه روشنتر کردن فضای داستان و گشودن گره

 :کنیم شان اشاره می آفرید و همای را خطاب به پدر کژ اندیش

 دادیش      اندرزها  و  پند   بسی     از ایدر به زابل فرستادیش

 زار و پیچان شود   بر او    جهانی     که تا از پی تاج بیجان شود

 مراو را چو کشتی منالی تو کشت     نه سیمرغ کشتش نه رستم نه زال

 بهر امید ز    کشتی  فرزند   که      تو را شرم بادا ز ریش سپید

 سزاوار بود    شاهی  تخت که بر      جهاندار پیش از تو بسیار بود

 پیوند را دودة خویش و  نه از      رابه کشتن ندادند فرزند

 4613_4611ب ، 941ص ، 6ج       

آگاهاند که تنها اسفندیار نیست که پدر را  این گفتار در متن رویدادهای این داستان، مخاطب خویش را می فردوسی با گنجاندن

ها توانسته است در  شاعر با این گونه گفتار گذاری. داند که هر کسی درگیر ماجراست از این حقیقت تلخ آگاه است قاتل خویش می

ها و تمامیت معنویت انها  ها سخنی به زبان آورد، راز و رمزها، درونمایه یل روند داستانآنکه خود مستقیماً در تحل بسیاری از موارد بی

کند،  پرداز بزرگ ایران در مخاطب نفوذ می ازین گذشته در پرتو همین گفتارهاست که داستان. را به مخاطب خویش ابالغ کند

این گفتارهای سرشار از صفا و صمیمت : توان گفت حتی می. گذارد انگیزد و تأثیری ماندگار در جان او بر جای می عواطف او را بر می

های خویش  آید فردوسی به کار خویش دلگرمتر شود و با رغبت بیشتر پرداختن و به پایان بردن داستان و زاللی است که با عث می

در پرتو این گفتارهاست که فردوسی به توان از این فراتر رفت و چنین اندیشید که  را دنبال کند و اگر این برداشت خطا نباشد می

سراید مسلم فصیحتر از شعری از کار در خواهد آمد که  زبانی خویش دست یافته است، زیرا شعری که شاعر به رغبت می کمال چیره

تی های خود سرمس به بیان دیگر فردوسی وقتی از گفتارهای شورانگیز درون داستان. وی را در سرودن آن چندان اشتیاق نیست

این سخن در بادی امر، سخنی حاصل از . آمده است گرفته و به هیجان درآمده از عهدة هر چه فصیحتر پرداختن دنبالۀ آنها بر می می

هایی چون رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، رستم و  زبانی فردوسی در داستان اما به راستی چیره. نماید استنتاجی ذهنی می

های بهرام گور و تمام موارد دیگری که گفتار قهرمانان در آنها از جوهریت  فرود سیاوشان، داستان اشکبوس، سودابه و سیاوش،

 (211_436همان، صص )". بیشتر برخوردار است، بیشتر و آشکارتر است

 بندی گفتارهای شاهنامه  طبقه

 : بندی کرد توان طبقه های زیر می به طور کلی گفتارها را از دیدگاه"

 : اند که در این صورت دو دسته:گوینده  گاهاز دید :الف

 . گفتارهای قهرمانان ـ1پرداز  ـ گفتارهای داستان4

 . گوید از چهار گونه خارج نیست آنچه فردوسی از زبان خود، باز می

 ها  چینی برای داستان ـ مقدمه

 ها  های مندرج در وقایع داستان گیری و تجزیه و تحلیل اندیشه ـ نتیجه
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 ارش کردارهای داستان ـ نقل و گز

ای از اوصاف را مستقیماً بر زبان قهرمان جاری ساخته است اما با این همه در موارد متعدد نیز از زبان خویش  فردوسی پاره. ـ وصف

. . . ا،ه ها، بزم افزارها، رزم ها، کسان، چیزها، جانوران، موجودات مابعد الطبیعی، مناظر طبیعی، فصول، شب و روز، جنگ به وصف جای

 . پرداخته است

به طور کلی سخن . اند اند و تا کجا به طنز و طیبت نزدیك یعنی اینکه تا چه حد به جد گفته آمده:از دیدگاه کیفیت و حالت :ب

توان از مقولۀ  توان سراغ کرد اما در موارد تنگیابی به سخنانی که می فردوسی از مقولۀ جد است و از هزل و هجو در آن اثری نمی

هایی که  های پهلوانان در میدان های جنگ خطاب به یکدیگر و الف از این قبیل است گواژه. خوریم شان شمارد باز می نز و طیبط

 . ها رفته است گاه در حال مستی بر زبان قهرمانان داستان

 . و گفتارهای شفاهی تقسیم توان کرد ها که کالً گفتارهای شاهنامه را به دو گروه نامه: از دیدگاه شفاهی یا مکتوب بودن گفتارها :ج

 :شان توان کرد شان به پاسخ که به دو بخش بزرگ تقسیم نیازی از دیدگاه نیازمندی یا بی: د

توان از آنها ذیل عنوان  اند و به پاسخ مخاطب یا مخاطبان محتاج نیستند و می ـ گفتارهایی که به پایان گرفتن سخن گوینده تمام4

 . ر یاد کردمونولوگ یا تك گفتا

شوند و به ضرورت با پاسخ مخاطب یا مخاطبان یا سخنی از جانب آنان  ـ گفتارهایی که با پایان پذیرفتن سخن گوینده تمام نمی2

  های شاهنامه تك گفتارهای داستان. یاد کرد( یا گفت و شنود)توان از آنها ذیل عنوان کلی دیالوگ  گیرند و می هویت و شخصیت می

 :اند چنین

 . ـ سخن نخستین شاهان به هنگام تاجگذاری و جلوس بر تخت4

 . پذیرد ـ آفرین خوانی که از سوی بزرگان پس از پایان گرفتن سخن پادشاه انجام می2

 ـ نیایش خداوند 9

 ـ فرمان1

 ـ گزارش3

 ـ توقیعات، عهدها، و پند و اندرزهای شاهان و دستوران و دیگر قهرمانان6

 ـ نفرین1

 سوگند _2

 صیت ـ و3

 ـ مرثیه 41

 ـ با خدا سخن گفتن و او را شاهد بر کردار خویش گرفتن44

 ـ با خود سخن گفتن 42

 ـ الف زنی49

 . رود ـ سخن گفتن با جنگ افزار، کریاس، کشته، یا هر چه که پاسخی از آن انتظار نمی41

 ـ سرود خوانی43

گفت و . ای رو در رو و گفت و شنودهای دورادور تقسیم کردتوان نخست به دو بخش گفت و شنوده وشنودهای شاهنامه را می گفت

توان چنین  های شفاهی اما گفت و شنودهای رو در رو را می ها و پیام گیرند نامه شنودهای دورادور دو گونۀ بزرگ را در بر می

 :بندی کرد طبقه

 وشنودهای عمومی ـ گفت4

 ـ رجزخوانی2

 ـ گواژه زنی9

 ـ گالیه و درد دل1

 وییـ راز گ3
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 ـ اعالم جرم و دفاعیه6

 ـ اقرار به بیعت با پادشاه1

 مجادله _2

 ـ اصرار3

 ـ تقاضا41

 ـ پوزش خواهی44

 ـ وصف42

 ـ زنهار خواهی49

 ـ گفت و شنودهای عاشقانه41

 گیری از حوادث داستان  ـ نتیجه43

 :هایی است از این دست ـ پرسش و پاسخ که خود دارای گونه46

 عمولیهای م پرسش و پاسخ: الف

 های آزمونی پرسش و پاسخ: ب

 پرسش معما و پاسخ دادن به آن: ج

 پرسش در باب خواب و بیان تعبیر آن: د

 بینی اخترشناسان پرسش از راز سپهر و بیان پیش: هـ

 رایزنی: و

 مناظره: ز

 پدرپرسی قهرمان از مادر خویش: ح

 خان پرسی قهرمان و پاسخ گفتن رهنمون: ط

 از رهنمون  ها و پاسخ گرفتن صاحبان درفشپرسیدن قهرمان از : ی

 پرسیدن نام و نشان و پاسخ گفتن پرسنده : یا

های پرسش و پاسخ را شکلی خاص از دیالوگ بشماریم جمعاً بیست و شش شکل گفت و شنود خواهیم  که اگر هر یك از گونه

 . داشت

 :ه گروه تقسیم کردتوان از دیدگاه چونی گوینده و شنونده به س گفت و شنودها را نیز می

 . نماست اند و گفتارها در آنها به صورت طبیعی و واقع شان هر دو انسان ـ آنها که گوینده و شنونده4

شان جنبۀ نمادین دارد چون گفت و شنودهایی  شان از قوه نطق برخوردار نیستند و سخن گفتن ـ آنها که یکی از طرفین مخاطب2

 . ان و درختان رفته استها و مرغ که میان قهرمانان داستان

فرق گفت و . است. . . شان، موجود ما بعدالطبیعی از قبیل دیو، اژدها، سیمرغ، سروش، ابلیس، و ـ آنها که یکی از طرفین مخاطبت9

توانند گفت، وقتی به گفت و شنودهای  دانند درخت و پرنده سخن نمی شنودهای دستۀ دوم و سوم این است که چون همگان می

گیرند اما چون همگان را در اعتقاد به بودش موجودات ما  کنند بالفاصه جنبۀ سمبولیك قضیه را در نظر می برخورد می نوع دوم

کسانی این گفت و شنودها را . روند های مختلف می بعدالطبیعی اتفاق نظر نیست، در تعبیر از گفت و شنودهای نوع سوم به راه

فی المثل چنانکه . در بسیاری از موارد گفتارها در شاهنامه سرشتی آمیخته دارند. ارندشم پندارند و کسانی مجازی می حقیقی می

ها در بسیاری از موارد در هم  گونه که رجزخوانی همان. اند بینی، گزارش، و وصف ای از نیایش، فرمان، پیش ها گاه آمیزه دیدیم نامه

 ( 269_231از رنگ گل تارنج خار،صص)". های دیگراند زارش و گونهای از گفت و شنودهای معمولی، الف و گزاف، گواژه، گ بافته

 پذیر های داستان ـ وصف4

آید تا  آورد، این موجب می های خویش را از زبان قهرمانان به عمل می فردوسی در بیشتر موارد، وصف اجزا گوناگون داستان"

الخصوص که این کار با  علی. ود را در فضای داستانی حس کنندها زنده و پویا به نظر بیایند و خواننده و شنونده بیشتر خ داستان
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گیرد یا آنکه خود به هنگام رجزخوانی یا  شود فی المثل قهرمان از زبان رقیب مورد توصیف قرار می های جانبی نیز تؤأم می ظرافت

با این همه . گشایند ، به وصف او زبان میاند پردازد یا آنان که از دور نگران او و تماشاگر کردار وی سرودگویی به وصف خویشتن می

ها گاه از زبان فردوسی و گاه از  گیرد و نوسان توصیفات داستان در موارد معتنابهی نیز داستانپرداز خود کار توصیف را به عهده می

 . آورد های آن را فراهم می زبان قهرمانان، گیرایی هر چه بیشتر این منظومۀ بزرگ و پاره

وصف شب و روز، طلوع و غروب، بهار و پاییز و زمستان و . ماند پرداز باقی می تحقق کردارها همیشه در عهدة داستانتوصیف زمان و 

گیرد، اما در  ای نمادین صورت می ها به گونه ای موارد، در مقدمات داستان در پاره. های شایع شاهنامه است تابستان از جمله وصف

المثل بهار در همۀ  فی. آید و معموالً توصیفی کلی و مینیاتوری است وع حوادث پیش میها بیشتر در سرآغاز وق متن داستان

 . روز های شبانه گونه که پاییز و دیگر فصول، همچنانکه بامداد و دیگر بخششود، همان سان به توصیف گرفته میها یک داستان

خواسته است مخاطب افسون شدة خویش را متوجه گذشت  انگار تنها فردوسی می. وصف زمان در بیشتر اوقات کوتاه و فشرده است

زیباترین توصیفی که در شاهنامه از زمان سراغ داریم و نه چون تابلو مینیاتور کلی بل چون پردة نقاشی، . زمان کند و دیگر هیچ

 ( 262همان،ص)". ه استگون واقعیت زمان است، همان وصف شب در مقدمۀ بیژن و منیژ نقش آفرینی رئالیست سرشار از ابعاد گونه

فردوسی سیصد سال روزگار بهی . وصف زمان گرچه در اکثر موارد کلی است، گاهگاه روشنگر واقعیات روزگار و روزگاریان نیز هست

 :کند جمشید را چنین وصف می

 آن روزگار   ندیدند مرگ اندر     چنین سال سیصد همی رفت کار

 بسان رهی   ته دیوانمیان بس     ز رنج و ز بدشان نبد آگهی

 ز رامش جهان پر ز آوای نوش     به فرمان مردم نهاده دو گوش

 کردگار    خوبی  جز  ندیدند      چنین تا بر آمد بر این روزگار

 23_26 ب، 12ص ، 4ج       

مناسبات روشنی با واقعیت اند،  ها در عین حال که انتزاعی و کلی ها وضع چنین نیست و معموالً این گونه وصف در توصیف جای

 . موصوفات خویش دارند

 :به طور مثال وصف خان زن جادو در هفت خوان رستم

 چون بود جای مرد جواچنان     درخت و گیاه دید و آب روان

 پر نبیندیکی جام زرین بر او      چو چشم تذروان یکی چشمه دید

 اند رشنمکدان و ریچال گرد     یکی غرم بریان و نان از برش

 111_932ب ، 31ص ، 2ج      

 . وصف کسان، تقریباً در تمام موارد استادانه صورت گرفته است

 :وصف گردآفرید از زبان فردوسی

 را   عناب   بگشاد   ز خوشاب     چو رخساره بنمود سهراب را

 به باالی او سرو دهقان نکشت     بوستان بد در اندر بهشت ییک

 هر زمان  تو گفتی همی بشکفد     ابرو کمان دو چشمش گوزن و دو

 213_219ب ، 421، ص 2ج       

های شاهنامه را به ارائه اوصاف گوناگون اختصاص داده است از جمله در بخش مربوط به پادشاهی  ای از قسمت فردوسی حتی پاره

ر آن رفته ویژه ساخته است و در پایان به خسرو پرویز، فصلی را به توصیف تخت طاقدیس و بیان تاریخچه آن و حوادثی که ب

کند و در حقیقت نیز  فردوسی از این وصف دور و دراز به عنوان داستان یاد می. های مختلف این تخت پرداخته است توصیف قسمت

 : شود این وصف با این بیت آغاز می. توان به چشم داستانی وصفی در آن نگریست می

 از آن یکدل و یکزبان راستان     کنون داستان گوی در داستان 
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 9342، ب 221ص ، 3ج       

البد خواننده متوجه است که آوردن وصف جمال دو زن یکی از . های مینیاتوری است خصلت وصف همه جا همان خصلت نقاشی"

از اوصاف . مایانده شودتا حالت مینیاتوری این دو وصف را ن. حکمتی نبوده است دوران پهلوانی و دیگر متعلق به عهد تاریخی بی

وصف . توان آن دو را از یکدیگر تمیز داد اند اما نمی توان دریافت که هم دختر گژدهم و هم دخترکید از زیباترین زنان عالم شاعر می

وان یابیم که با آدمیانی تنومند و پرت پهلوانان نیز در شاهنامه چون وصف زنان است یعنی با خواندن اوصاف دلیران تنها در می

ها و حالت  تواند دریابد که رنگ چشم رویاروییم فی المثل با تمام توصیفاتی که فردوسی از رستم به عمل آورده است، خواننده نمی

 . نگریستن این پهلوان چگونه بوده است

انی واقعی هر چه وصف زمان و مکان و اشخاص در شاهنامه انتزاعی است وصف کردارها، بویژه کردارهای پهلو: وصف کردارها

وصف تیرانداختن رستم به . کند ها، خود را در صحنه احساس می نماید چندان که مخاطب به هنگام خواندن و شنفتن این وصف می

 :اشکبوس را بخوانیم تا بهتر سرشت این گونه اوصاف شاهنامه را دریافت کنیم

 ن کرد یك چوبه تیر خدنگگزی     تهمتن به بند کمر برد چنگ

 عقاب    پر    چار   او   بر    نهاده     الماس پیکان چو آبیکی تیر 

 خدنگ  تیر    اندر آورد  به شست     کمان را بمالید رستم به چنگ

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست     برو راست خم کرد و چپ کرد راست

 خروش    بر آمد   گوزنان   ز شاخ     چو سو فارش آمد به پهنای گوش

 او       پشت   مهرة  بر  کرد گذر      پیکان سر انگشت او دچو بوسی

 زمان دست او داد بوس  سپهر آن     بزد بربر و سینۀ اشکبوس

 4919_4231ب ، 431_436ص ، 1ج       

فی المثل . فتتوان از آن تا واقعیت کردار ر ای است که می شود اما باز هم به گونه گاهی وصف کردار با نهایت اختصار برگزار می

العمل او را در قبال این حادثۀ دردناک تنها با  وقتی گردیه خواهر بهرام چوبین سرکشتۀ برادر را در آغوش می گیرد، فردوسی عکس

 :کند یك مصراع وصف می

 کارزارهمی کرد با خویشتن      نهاد آن سر خسته را در کنار

 2621ب ، 461ص ، 3ج       

خواهد وصف را  آمیز بودن انهاست و این شگرد را معموالً فردوسی در مواردی که می ها در شاهنامه مبالغهخصلت اصلی اوصاف کردار

خواهد سخنی کوتاه را در جای وصفی دور و دراز بنشاند، برای جبران  در حقیقت چون می. گیرد به ایجاز برگزار کند، به کار می

. کند ار فردوسی کارساز است یعنی مخاطب را به عظمت و اهمیت کردار واقف میالحق این ک. دهد کوتاهی الفاظ معنی را بلندی می

 :از این دست است ابیات زیر(211_261همان،صص )"

 ز نیزه هوا همچو پشت پلنگ     شد از سم اسبان زمین سنگ رنگ

 2131ب ، 429ص ، 9ج       

 همه کوه دریا شد و دشت کوه     زمین شد ز نعل ستوران ستوه

 2233ب ، 421ص ، 9ج       

 که گفتی بر آمد ز پهلوش پر     ش گهرچنان گرم شد رخش آت

 612ب ، 461ص ، 2ج       

 ـ گواژه1

در شاهنامه به هزل . کلمه گواژه در فرهنگ ها به معنی طعنه و سرزنش و گواژه زدن به معنی نکوهیدن و بدگویی کردن آمده است

اما گاهگاه به سخنانی که از مرز جد فراتر رفته است و از شوخی و گستاخی گوینده . رنمیخوریمو هجو به معنی ضد اخالقی ان ب
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فردوسی خود اصطالح گواژه را به . گرانبار است می رسیم که میتوان انرا نمونه طنز به معنایی که امروز می شناسیم به شمار اورد

 :به معنای مسخره و استهزا توامان اورده استمعنی سخن نیشدار و سرزنش آلود به کار گرفته و با فسوس 

 که این نامور پهلوان را چه بود     گواژه همی زد پس او فرود

 کارزار   در صف نه چمد چگو     که ایدون ستوه آمد از یك سوار

 143، 142ب ، 31ص ، 1ج      

 (گفتارهای بی جواب)ها ـ مونولوگ9

 : نخستین سخن شاهان 9_4

نشیند، خطاب به بزرگان و سران کشور که برای تهنیت گویی و آفرین  نهد و بر تخت می هر پادشاهی که تاج بر سر میدر شاهنامه "

پردازد و ضمن دادن اندرزهای  کند که معموالً طی آن به بیان برنامه کار خویش می اند، سخنانی ایراد می خوانی به حضور وی شتافته

این گونه از گفتار در شاهانامه گاه دور و دراز است چون سخنان . گذارد ه را در اختیار آنان میسزاوار به حاضران رهنمودهای بایست

گاه نیز موجز و مختصر است چون سخن یزدگرد سوم به . بیت بدان اختصاص یافته است 32کسری به هنگام تاجگذاری که جمعاً 

 . هنگام بر تخت نشستن

 :آفرین خوانی بزرگان 9_1

آنکه به بازگو کردن سخن آنان بپردازد،  اند، بی داز تنها به ذکر این نکته که بزرگان در پاسخ شاه بر او آفرین خواندهپر گاه داستان

 :خوانیم کند چنانکه در مقدمۀ پادشاهی لهراسب، پس از پرداختن از سخنان پادشاه می بسنده می

 زمین خواندند رورا شهریا     مهان جهان آفرین خواندند

 41ب ، 3ص ، 6ج       

 : نیایش خداوند 9_9

بالغ بر هزار بیت شاهنامه، ویژه این گونه سخنان . جواب بیشتر است های گفتارهای بی شمار نیایشگری در شاهنامه از دیگر گونه

اری ها یکنواخت و تکراری است و همه جا چه در سرآغاز نامه و سخنان نخستین پادشاهان و چه در هنگام ی گری نیایش. است

ها و چه در موارد متنوع دیگر، همه توصیف خداوند به یگانگی، دانایی، و  خواستن پهلوانان از خداوند، به هنگام رویارویی با سختی

 . است. . . توانایی و

 :فرمان 9_1

ها گاه رویاروی  نفرما. های پادشاهانیکی دیگر از گونه های گفتار های بی جواب است که در جای جای شاهنامه پراکنده است فرمان

 . رسد شود و گاه طی نامه یا پیام به آگاهی آنان می به فرمان پذیران ابالغ می

فی المثل پس از پایان گرفتن سالی سوگواری . شود گاه نیز فرمان، فرمان الهی است که از سوی سروش به قهرمان داستان ابالغ می

 . دهد آورد و وی را به ستاندن کین پسر فرمان می می در شهادت سیامك، سروش برای کیومرث از پروردگار پیام

 :گزارش 9_0

شوند و معموالً  ها گاه رویاروی و گاه طی نامه و پیام ابالغ می از انواع دیگر گفتارهای بی جواب گزارش هاهستند که چون فرمان

 . ها باز گفت مجدد آنهاست و گزارش پرداز در روند نقل داستان آنها را توصیف کرده است شرح وقایعی هستند که از داستان

کنند یا  اند یا طی نامه و پیام برای شاه بازگو می های خویش، آنچه را که به انجام رسانده معموالً پهلوانان، پس از انجام مأموریت

 . گذارند حضوراً با وی در میان می

 :توقیعات و عهدهای شاهان 9_6

محتوای این گونه از گفتار، رهنمودهای سیاسی، اندرزهای . ها آمده است ا از متن داستاناین گونه گفتارها معموالً در شاهنامه جد

 . های فلسفی و کالً بیان مسائل تعلیمی است اخالقی، اندیشه

 :نفرین 9_7
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گاهگاه به از انواع گفتار در شاهنامه نفرین است که بسیار نیست اما چون حاکی از خشم و خروش قهرمانان به هنگام گرفتاری است، 

 . ها افزوده است زیبایی و لطف داستان

انگیز این است که آغاز و فرجام شاهنامه به نفرین آمیخته است یکی نفرین کیومرث نخستین کی داغدار که پس از کشته  شگفت

 :خوریم شدن فرزندش سیامك بر دست اهریمنان و شنفتن فرمان سروش مبنی بر ضرورت ستاندن کین او، به آن باز می

 بر آورد و بدخواست بر بدگمان     کی نامور سر سوی آسمان

 را   مژگانش  بپالود  بخواند و     بر آن برترین نام یزدانش را

 31، 13ب ، 94، ص 4ج       

سته و دیگری نفرین بزرگان بر دوده ماهوی بیدادگر، کشنده یزدگرد است که چون نقطه پایانی بربن جملۀ دراز آهنگ شاهنامه نش

 :است

 سر از کشتن شاه پر کین کنند         بزرگان بر آن دوده نفرین کنند

 به داد   فرستد   که او را نه نفرین     که نفرین بر او باد و هرگز مباد

 214_211ب ، 921ص ، 3ج       

نامۀ بیداد نیز هست و اگر چه از نفرین  و حقیقت جز این نیست که به همان اندازه که شاهنامۀ فردوسی آفرین نامۀ داد است، نفرین

کیومرث تا نفرین بزرگان چندین هزار بیت شاهنامه بظاهر فاصلۀ بسیار انداخته است، چون هر دو از اندرون دردناک شاعری بیداد 

 . چشیده از اهریمنان روزگار،برآمده است فریادی یگانه از سردرد و داغ است

 :سوگند 9_3

قهرمانان شاهنامه در بسیاری از موارد برای مؤکد کردن اقوال خویش سوگند یاد . بی جواب سوگند است از دیگر موارد گفتارهای

به هنگام امان داده به دشمن، به وقت کین ستاندن و به هر حال هر جا که پای تعهدی در میان است، گاه نیز برای جلب . کنند می

المثل سباک چون دست نشاندة اردوان بوده است، پس از آنکه به اردشیر  فی. خورند اعتماد طرف مقابل و رفع سوء ظن سوگند می

 . خورد آورد و سوگند می پیوندد، چون احساس می کند که شاه نسبت به وفاداری او بدگمان است، زند و اوستا می می

 :وصیت 9_3

خوریم یکی در انتهای سرگذشت  به ان بر می از انواع دیگر موارد گفتارهای بی جواب وصیت است که در شاهنامه معموالً در دو جای

در مورد اول لطف . پادشاهان به هنگام تعیین جانشین و دیگری در شرح دقایق پایانی زندگانی پهلوانان و شاهزادگان و شاهان

کنند،  میها کمك  های دستۀ دوم عالوه بر آنکه به گسترش فضای تراژیك داستان بینیم اما وصیت ها نمی چندانی در این وصیت

 . چون صورت واپسین سخن شهیدان را دارند، از حالتی رمانتیك سرشارند

 :مرثیه 9_45

هایی است که پس از مرگ یا شهادت قهرمانی از سوی بازماندگان وی صورت  خوانی ترین گفتارهای شاهنامه، مرثیه از دلکش

ها معموالً در فرجام، این  ملی ماست و در تمام این داستان های تراژیك حماسۀ ها، جزء الینفك داستان این مرثیه خوانی. گیرد می

های رستم در مرگ فرزند ناکام خویش  ها، مرثیه ترین این مرثیه از دلکش. شود گونه سخنان از زبان خویشان شهید عزیز نقل می

 . سهراب و مرثیۀ تهمینه در سوگ اوست

  :با خدا سخن گفتن و او را شاهد کردار خویش گرفتن 9_44

چنین گفتارهایی . نمونۀ بسیار زیادی این گونه از گفتار را هنگام بررسی گفتارهای داستان رستم و اسفندیار، مشاهده می کنیم

طور وقتی  همین. بیند و ناچار به انجام کاری است بست می کند که قهرمان داستان خود را در بن معموالً وقتی ضرورت پیدا می

کند،  بیند و در اهواریی یا اهریمنی بودن کار خویش تردید می نتیجه می یش را در جهت تحقق امری بیاندازة خو قهرمانی کوشش بی

خواهد تا اگر کردار او خدایی است، عنایت خویش را همراه وی کرده، کامروایش  آغازد و معموالً از او می باز با خدا سخن گفتن می

 . دشمن را بر او چیرگی دهد سازد و اگر اهریمنی است جانب او را فرو گذارد و

 :با خود سخن گفتن قهرمانان 9_41
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. های آنان است ها، درونکاوی قهرمانان از طریق باز گفت اندیشه یکی از شگردهای بزرگ فردوسی در گفتارگذاری داستان

انان، به تصویر کردن پرداز از این طریق برای ایجاد هیجان بیشتر در مخاطب و نیز تحلیل همه سویۀ کردارهای قهرم داستان

پرداز است زیرا با این تمهید،  استفاده از این شیوه نمودار استادی داستان. نشاند پردازد و پندار آنان را بر زبانشان می شان می ذهنیات

ب را آمادة گیرد و هم مخاط ها را به بررسی می یابد و هم جوانب مختلف کردارهای داستان تر قهرمانان توفیق می هم به معرفی دقیق

 . کند که از قهرمان سر خواهد زد پذیرش کرداری می

 :. . .افزار و کریاس و سخن گفتن با جنگ 9_41

. سخن گفتن با ابزار و االت جنگ از دیگر جنبه های گفتارهای بی جواب است که داستانهای شاهنامه به وفور با ان مواجه هستیم

آورد، جهان پهلوان خطاب به جوشن خویش چنین  ره جنگ افزارهای رستم را میدر داستان رستم و اسفندیار پس از آنکه زوا

 :گوید می

 بر آسودی از جنگ یك روزگار     چنین گفت کای جوشن کارزار

 به جنگ اندر آیند هر دو دلیر     چنین رزمگاهی که غران دو شیر

 دم کارزار  در  چه بازی کند      کنون تا چه پیش آرد اسفندیار

 311_391، 211ص ، 6ج      

 : سرود خوانی قهرمانان 9_40

فردوسی با این تمهید حال و هوای ادبیات . های دیگر گفتارگذاری شاهنامه است ها از شیوه استفاده از سرود و چامه، در متن داستان

 (236_211صص ، همان)". افزاید ها می کند و برلطف داستان غنایی را در حماسه تجدید می

 فت و شنودهای قهرمانانـ گ1

های گوناگون قهرمانان با یکدیگر اختصاص یافته  تقریبا سه چهارم حجم گفتارهای شاهنامه بالغ بر پانزده هزار بیت، به نقل دیالوگ"

با . ی کردبند خطا آنها را طبقه توان به سادگی و با دقت و بی اند و نمی این گفت و شنودها از نظر محتوا و مضمون بسیار متنوع. است

 . های گفت و شنودهای شاهنامه را شناسایی نام ببریم ایم تا مهمترین گونه این همه کوشیده

 گفت و شنودهای معمولی  1_4

 رجز خوانی 1_2

 گالیه و درد دل 1_9

 رازگویی  1_1

 انتقاد، اعالم جرم و دفاعیه 1_3

 اقرار به بیعت با پادشاه 1_6

 مجادله 1_1

 اصرار 1_2

 تقاضا 1_3

 خواهی پوزش 1_41

 وصف 1_44

 زنهار خواهی 1_42

 گفت و شنودهای عاشقانه 1_49

 گیری از حوادث داستان نتیجه 1_41

 (941_233از رنگ گل تارنج خار،صص)"پرسش و پاسخ 1_43
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 نتیجه

های رنگارنگ  تانفردوسی به مدد گفتارگذاری روایات متفرق و چه بسا مفصل روزگاران گذشته را به صورت ترکیبی درخشان از داس

او هر جا که سزاوار یافته این تکنیك داستان آفرین را به کار گرفته و هرگاه که میسر بوده کردارها را با گفتارهای . در آورده است

ها گفتارهای مناسب بسیجیده و کردار رزم را با رجزخوانی،  ها و کارهای قهرمانان داستان او برای همۀ حال. سزاوار آراسته است

خوانی همراه  در آمیخته است و کار بزم را با معماگویی، سرودخوانی، سخنان عاشقانه و آفرین. . . درفش پرسی و زنی، پرسی، گواژه امن

گزاری و اخترگزاری، رایزنی و خوداندیشی را در کار گرفته و به هنگام مرگ قهرمانان،  ساخته و در تنگناها نیایش و نفرین، خواب

دانسته کردارها و کیفیات روحی  خالصه به هر ترتیبی که مقتضی می. قرار داده است  و مرثیه را مورد توجه اندرز گویی، وصیت

توان آن را نمودار واالترین کوشش آدمی در راستای  ای شورانگیز از حال و قال که می قهرمانان را با گفتار درهم تنید و آمیزه

صد البته تنوع گفتارهای شاهنامه و پختگی یکایك آنها گواه آن است که . ته استآفرینش ادبیات داستانی به شمار آورد، پرداخ

 . پردازی وقوفی تام و تمام داشته است فردوسی خود به اهمیت گفتارگذاری درکار داستان
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