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 چکیده:
باید از آثار مهم شاعری نامعلوم را  از بانودشسبنامهاز اسدی و  درشاسبنامه زمینه و هدف:

حماسی در زبان فارسی به شمار آورد. ادرچه رویکرد غالب در این دو اثر، حماسی است، انعکاس 

محور كه با مبانی ادبیات غنایی پیوند دارد، بخوبی برجسته شده است. رجزخوانی های عاطفهمؤلفه

اغراض دونادون خود  های غنایی است كه پهلوان برای تأمینو مفاخره ازجمله مصداقهای مؤلفه

مورد استفاده قرار میدهد. هدف از تحقیق حاضر آن است كه با كاربست مبانی نظریج تحلیل 

ها را بازنمایی كند تا ابعاد دونادون دفتمان انتقادی فركالف، سطح توصیف در این رجزها و مفاخره

رجزخوانی در آثار  های نظامی كاویده شود. سؤال اصلی تحقیق این است كه تفاخر واین حربه

های دفتمانی نمود دارد و این مقوله در چه مؤلفه« قدرت»مذكور چه تأثیری در بازنمایی دفتمان 

 است؟ پیدا كرده

ای و روش توصیفی ی تحلیلی انجام شده این تحقیق با استناد به منابع كتابخانه روش مطالعه:

 است.

اندازی جنگ روانی از سوی پهلوانان به كار برده راهها و رجزها برای ها در مفاخرهكلمه ها:یافته

شده از را در دفتمانهای طرح «شبان و بره»میشوند. همچنین كلمات در آثار مذكور، رویکرد 

 ای از كنشها وسوی شخصیتها نشان میدهند. در ارتباط با شخصیتها، پهلوانان با تشریح مجموعه

کاف موجود میان رجزخوان با فرد مقابل را در باالترین نیز تأكید بر تواناییهای جسمانی خود، ش

های های كلمات در عبارات و جملهآیی شبکهحد ممکن نشان میدهند. در سطح همنشینی، باهم

 مراتبها، در بازتاب دادن سلسلهدهندۀ هژمونی قدرت است. ضمیرها در این منظومهمتعدد، بسط

ها غالباً اند. وجه فعلها در رجزها و مفاخرهقش داشتهحاكم بر مناسبات بینافردی و اجتماعی ن

شده است. همچنین اقتداردرایی یکی از اخباری است كه این امر بیانگر قطعیت مسائل مطرح

 آید.پیامهای مهمی است كه با تحلیل فعلها به دست می

سازی قابلها در آثار مذكور در سطح توصیف، نشان از تتحلیل رجزها و مفاخره گیری:نتیجه

سازی میان دفتمانهای ها در معرفی شخصیتها دارد. همچنین غیریتآداهانه از سوی سراینده

 طرفین بخوبی دیده میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Asadi's Garshasbnameh and Banoogoshasbnameh 
should be considered as important epic works in Persian language. Although the 
dominant approach in these two works is epic, the reflection of emotional 
components that are linked to the basics of lyrical literature is well highlighted. 
Singing and boasting are among the examples of lyrical components that Pahlavan 
uses to meet his various goals. The purpose of the present research is that by 
applying the theoretical foundations of Fairclough's critical discourse analysis, the 
level of description in these brags and boasts has been represented in order to 
explore the various dimensions of these military tactics. The main question of the 
research is, what is the effect of boasting and boasting in the mentioned works in 
the representation of the discourse of "power" and in what discourse components 
has this category appeared? 
METHODOLOGY: This research was done based on library sources and descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: Words are used in brags and jokes to start a psychological war by the 
wrestlers. Also, the words in the mentioned works show the approach of "shepherd 
and lamb" in the discourses proposed by the characters. In connection with the 
characters, by describing a series of actions and emphasizing their physical abilities, 
the wrestlers show the gap between the singer and the other person as high as 
possible. At the level of association, the commonality of word networks in multiple 
phrases and sentences is an extension of power hegemony. Pronouns in these 
systems have played a role in reflecting the hierarchy governing interpersonal and 
social relations. The form of the verbs in boasting and arrogance is often news, which 
indicates the certainty of the issues raised. Also, authoritarianism is one of the 
important messages obtained by analyzing verbs. 
CONCLUSION: The analysis of idioms and boasting in the mentioned works at the 
level of description shows a conscious confrontation by the singers in introducing 
the characters. Also, alienation between the discourses of the parties is clearly seen. 
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 مقدمه
ای و فکری اثر ادبی را مورد نقد و بررسی قرار داد و های هویتی، رابطهدیری از تحلیل دفتمانی میتوان الیهبا بهره

افزاید، های كاربردی آن میاندیشج اهل ادب را بررسی كرد. آنچه به تحلیل دفتمان موضوعیت میبخشد و بر جنبه

ت كه ای اسماندهایدئولوهیک در یک اثر تولیدشده و پی بردن به مفاهیم مغفولهای پنهان آداهی یافتن به الیه

نویسنده و خالق متن بصورت آداهانه، از آن یاد كرده و با مخاطبان خویش به اشتراک دذاشته است. تحلیل دفتمان 

ارشهای سیاسی، های ایدئولوهیک متن میشود و امکان ارائج تفسیرها و دزموجب رمزدشایی از الیه 4انتقادی

های دانش زبانشناسی شناخته اجتماعی و فرهنگی جدید از آن را فراهم میسازد. این شیوه كه بعنوان زیرشاخه

میشود، در چند دهج دذشته بسیار مورد توجه اهل فن قرار درفته و نظرات دونادونی پیرامون زوایای پیدا و پنهان 

ای از زبانشناسی است كه زبان را در ارتباط مان انتقادی شاخهتحلیل دفت»آن ارائه شده است. از دید نظری، 

« تشناسی جوانه زده اسزبانی آن در نظر میگیرد و درایشی است كه از بطن جامعه تنگاتنگ با جامعه و بافت غیر

ا ن رمکشوف یک مت (. بنابراین از این طریق میتوان بسیاری از پیامها و مفاهیم غیر4343زاده و دهقان، )آقادل

بانی های زمتنی و الیهدریافت و امکان دستیابی به زمینج اجتماعی ورای متن را فراهم كرد و با بررسی عوامل برون

(. به نظر میرسد كاربرد این 46: 4395متون، ایدئولوهی حاكم بر بکاردیرنددان آن را مشخص نمود )یارمحمدی، 

ختگرا و نقشگرا برتری محسوسی دارد و به كمک آن، دقیقتر و برابر دفتمانهای سا نوع تحلیل دفتمان انتقادی در

علمیتر میتوان متون دونادون را تحلیل نمود. دلیل اصلی این برتری، مبتنی بودن تحلیل دفتمان انتقادی بر 

عقیده دارند شالودۀ ساختگرایی  نظریه و روش در تحلیل دفتماندرایی اجتماعی است. مؤلفان كتاب ساختار

 دهندۀ جهان، كیستی و روابطهای سخن دفتن ما انسانها فقط نشاناجتماعی بر بنیاد این رویکرد است كه شیوه

ها نیز، كاركردی فعال دارد )یوردنسن و فیلیپس، اجتماعیمان نیست، بلکه در ایجاد و ددردیسی این شاخصه

4394 :6-4.) 

در دسترۀ حماسی شعر فارسی از اهمیت برخوردارند و پس از  بانودشسبنامهو  شاسبنامهدرهای حماسی منظومه

های دونادون قابل بررسی و كاویدن ها از جنبهفردوسی میتوان از این آثار شاخص یاد كرد. این سروده شاهنامج

شخصیتهای اصلی در این  محور آن اشاره كرد. ادرچههای غنایی و عاطفههستند كه در این بین میتوان به مؤلفه

آثار، پهلوانان و شاهان بوده و پیوسته در حال مبارزه با دشمن برای حفط كیان خود و سرزمینشان هستند، ولی 

بواسطج خوی انسانی از كنشها و واكنشهای عاطفی و احساسی بركنار نیستند و داهی همچون افراد عادی نمودهای 

را  امهبانودشسبنو  درشاسبنامهیده میشود. بر پایج این توضیحات، میتوان شادی، غم، غرور، شکست و... در آنها د

ها، رجزخوانی و براساس مبانی غنایی سنجید. ازجمله بروندادهای عاطفی در شخصیتهای حاضر در این منظومه

روهی دمفاخره است كه باید آن را نوعی واكنش احساسی به شمار آورد كه فرد برای تأمین منافع شخصی و داهی 

های زیرین خود دارای بار معنایی متنوعی هستند و برای نیل به ها در الیهبه كار میگیرد. این رجزها و مفاخره

هدفهای دونادون به كار درفته میشود. با كاربست مبانی نظریج تحلیل دفتمان انتقادی فركالف میتوان به هرفساخت 

منظومج مذكور را در پرداختن به دنیای عاطفج انسانی مورد سنجش  ها پی برد و كیفیت ادبی سراینددان دواین الیه

ها و رجزها كه در قالب بررسی و تحلیل فعل، اسم، ضمیر و... صورت قرار داد. بازكاوی سطح توصیف در این مفاخره

-جزئیها و اشارهشده دارد؛ چراكه بسیاری از میگیرد، اثری مطلوب در رسیدن به خوانشی درست از اشعار خلق

های دونادون ذكر شده و بصورت زیرساخت در قالب كلمه، فعل، ضمیر و... مطرح شده نگریهای شاعران در الیه

                                                      
1. Critical Discourse Analysis 
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های فکری شاعران با كمک مبانی نظریج تحلیل دفتمان انتقادی فركالف باعث است. بنابراین بازخوانی الیه

دف هود كه پیش از این نامکشوف بوده است. آشکارسازی ابعاد جدیدی از قریحج ادبی و منظومج فکری آنها میش

و  درشاسبنامههای ها و رجزخوانیها در منظومهو مسئلج اصلی در تحقیق حاضر، بررسی هرفساخت مفاخره

براساس مبانی نظریج فركالف است و سؤاالت اصلی آن بدین شرح است: تفاخر و رجزخوانی در آثار  بانودشسبنامه

 دارد؟« قدرت»ی دفتمان مذكور چه تأثیری در بازنمای

 است؟ های دفتمانی نمود پیدا كردهاین مقوله در چه مؤلفه

 

 روش مطالعه

ای و طریق منابع كتابخانه های پژوهش ازدر این تحقیق از روش توصیفی ی تحلیلی استفاده شده و داده

 و درشاسبنامهمندرج در برداری به دست آمده است. ساختار مقاله بدین صورت است كه ابتدا ابیات یادداشت

؛ «كلمات»ها هستند، استخراج شده و سپس ذیل عنوانهای كه شامل رجزها و مفاخره بانودشسبنامه

نهایت تحلیلها براساس  ذكر دردیده و در« وجه فعلها»و « ضمایر»؛ «آییهمنشینی و باهم»؛ «پردازیشخصیت»

 است. بانودشسبنامهو  درشاسبنامههای بیتها انجام شده است. جامعج آماری تحقیق حاضر، منظومه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

شناسی عوامل سیاسی، اجتماعی و بازخوانی متون ادبی با توجه به مبانی تحلیل دفتمان انتقادی، ضمن آسیب

د. افزایفرهنگی، باعث دسترش زاویج دید انتقادی مخاطبان عام و خای میشود و بر قدرت تحلیلگرانج آنها می

ضور های الزم را برای حادبیات با استفاده از دفتمان انتقادی ی تحلیلی، بر درک مخاطب، اثر بارزی میگذارد و زمینه

 مؤثر و دیالکتیکی وی در جامعه فراهم میکند و از او عنصری پویا و اثردذار در سیر تحوالت دونادون میسازد.

های روساخت رجزخوانی و مفاخره در متون حماسی فارسی بررسیها نشان میدهد كه تاكنون در هیچ پژوهشی الیه

براساس مبانی نظریج تحلیل دفتمان انتقادی فركالف، بررسی و تحلیل نشده است. از این رو در پژوهش حاضر 

برای نخستین بار به این موضوع پرداخته میشود. با این حال در دو تحقیق بصورت كالسیک و سنتی، مطالبی در 

ای به كاركرد رجز و رجزخوانی در ( در مقاله4344هیم یادشده ارائه شده است. مرادی و صلواتی )ارتباط با مفا

اند كه بنمایج اصلی رجزها در این دو اثر، نازش به اصالت، پرداخته و به این نتیجه رسیده درشاسبنامهو  شاهنامه

فنون و ترفندهای رزمی است. همچنین  شکنی، كاربرددوهر و نژاد است و افتخار كردن به هنر جنگاوری، دشمن

های غنایی و كاركرد آن در منظومج بررسی مؤلفه»( در مقالج خود با عنوان 4344مهماندوست كتلر و فخراسالم )

 اند و بصورت سطحی و دذرا بهبه مقولج مفاخره بعنوان یکی از مصداقهای ادب غنایی اشاره كرده« بانودشسبنامه

    اند.انواع آن پرداخته

 

 بحث و بررسی

مفاخره از دید لغوی به معنی فخرفروشی و خودستایی است. فردی كه درفتار دیو غرور بوده و  مفاخره و رجز:

بینش و درک درستی از خویش نداشته باشد، به این صفت ناپسند اخالقی مبتال میشود. خودبرتربینی با عنصر 

مفاخره اشعاری را »ای غنایی به حساب آورد. از دید ادبی، هاحساس دره خورده است. درنتیجه میتوان آن را مؤلف

دویند كه شاعر در مراتب فضل و كمال و سخندانی و تخلق به اخالق حمیده و ملکات فاضله از حیث علو طبع و 
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عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احیاناً افتخارات قومی و خانواددی و بطور خالصه در شرف نسب و 

(. ادر این تفاخر در كارزار جنگ و ستیز تبلور پیدا كند، 659: 4341)موتمن، « ب خویش سروده استكمال حس

به آن رجزخوانی میگویند. این روش و حربه از سوی پهلوان به كار درفته میشود تا خودباوری و روحیج هماورد 

ها و رجزخوانیها دهد. در مفاخرهای افزایش خود را به چالش بکشد و اعتماد به نفس را در خود بشکل غلوشده

 اشاره به افتخارات صرفاً به سطح فردی محدود نمیشود و به هویت خانواددی و قومی هم، پرداخته خواهد شد. 

از دید فركالف، تحلیل دفتمان انتقادی به شکلی سامانمند به تحقیق دربارۀ تحلیل گفتمان انتقادی فركالف: 

كننددی میان كنشهای دفتمانی، رخدادها و متون و ساختارها و روابط و فرآیندهای نروابط غالباً مبهم علیت و تعیی

(. الگوی دفتمانی فركالف دارای سه Fairclough, 2002: 79-80تر اجتماعی و فرهنگی میپردازد )دسترده

اط ببا ویژدیهای صوری متن ارت»ای است كه سطح مشخص است: توصیف، تفسیر و تبیین. سطح توصیف مرحله

هایی مانند توجه به نظام نوبتگیری، رعایت ادب، انتخاب (. در این الیه به مؤلفه4394زاده و غیاثیان، )آقادل« دارد

شده و كلمات و مناسبات معنایی آنها، روح دروهی، عبارتبندیهای افراطی و ددرسان، دونج ادبیات استفاده

كه شامل فرایندهای دفتمان و تفسیر متن میشود. تفسیر  ای استدستورزبان پرداخته میشود. سطح تفسیر مرحله

ب شده از جانای استفادهتركیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است. منظور از ذهنیت مفسر، دانش زمینه

به بیان ارتباط میان تعامل »ای است كه (. سطح تبیین مرحله47: 4397تفسیردر در تفسیر متن است )فركالف، 

زاده و )آقادل« جتماعی میپردازد. اینکه چگونه فرایندهای تولید و تفسیر تحت تأثیر اجتماع قرار دارندو بافت ا

(. تبیین به اثربخشیهای بازتولیدی دفتمانها بر حفظ یا ددردونی ساختارها میپردازد )فركالف، 4394غیاثیان، 

4397 :444.) 

 

 ها و رجزها در سطح توصیف بررسی مفاخره

ارد، انگیز دی از موجودات شگرف و عجیبی كه در فرهنگهای دونادون بشری ماهیتی ترسناک و خوفیکكلمات: 

اهدهاست. كسانی كه بتوانند دربرابر این موجود، ایستاددی نشان دهند و آن را از پای درآورند، نمود و نماد مردانگی 

رشاسب به این مهم اشاره میکند تا ازطریق آیند. در ابیات ذیل، اسدی در توصیف شجاعت دو پهلوانی به شمار می

ظرفیتهای این كلمه، میزان دالوری این شخصیت را نشان دهد. درواقع زمانی كه اسدی این واهه را به كار میگیرد، 

 نوعی تقابل قدرت را بازنمایی میکند و دو ابرقدرت را دربرابر هم قرار میدهد تا عیار درشاسب سنجیده شود. 

 دفت از نبرد سپهبد برآشفت و

 به یزدان كه داد از بر خاک و آب

 كزین جایگه برنگردم كنون

 

 مرا چرخ دردان نگوید كه درد 

 زمین را درنگ و زمان را شتاب

 مگر رانده از اهدها جوی خون

 (44-64)درشاسبنامه، بخش شصتم، بیتهای    

بازنمایی قدرت جنگاوری پهلوان مطبوع خودش ، درشاسبنامهیکی از اغراض اسدی از ذكر رجزخوانیها و تفاخرها در 

است. در یک سوی میدان، درشاسب قرار دارد كه با اعتماد به نفس و خودباوری، طرف مقابل خود را به ستیز و 

نبرد دعوت میکند و در سوی دیگر، دشمن او كه فردی برجسته به نظر میرسد، قدرتنمایی میکند. این رویارویی 

ای هاندازی جنگ روانی، در نبرد جسمانی هم برنده باشد. كلمهساده تلقی میشود تا با راهاز زبان درشاسب امری 

هایی استفاده میکند كه كوبش زیادی در متن تولید بسیاری در بازنمایی این مفهوم اثردذار هستند و شاعر از كلمه
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ند. قدرت پهلوان ایرانی آشنا میسازمیکنند و موقعیت حساس جنگی را بخوبی تشریح كرده و درنهایت، مخاطب را با 

 اشاره كرد.  ...« درز، خون، تیغ، زخم و »در این بین میتوان به 

 بکوبم به درز دران سرت پست

 نیرزی تو و هرچه لشکرت پاک

 

 كنم رخش از خون بر و تیغ و دست 

 بر زخم درزم به یک مشت خاک

 (35-34)درشاسبنامه، بخش صدم، بیتهای      

توجه عمدۀ تحلیل دفتمان انتقادی به قدرت و های مهم در تحلیل دفتمان انتقادی، قدرت است. مؤلفهیکی از 

نهادی معطوف است. هدف تحلیل دفتمان انتقادی، تحلیل روابط ساختاری سلطه،  بخصوی قدرتِ بازتولیدشدۀ

ه دفتمان، این امر تأكید دارد ك تبعیض، قدرت و كنترلی است كه در زبان تجلی مییابند. تحلیل دفتمان انتقادی بر

(. بر این پایه، :Jeffrirs, 2010 19ابزاری در خدمت قدرت است كه معموالً درک نحوۀ كاركرد آن دشوار است )

را در سطح كلمه منعکس كند و ابعاد دونادون این تقابل را سعی میکند دفتمان قدرت  بانودشسبنامهسرایندۀ 

فرامرز و بانودشسب از سوی رستم )كه خود را بشکل فردی ناشناس درآورده  شرح دهد. در این اثر، زمانی كه

است(، محاصره و تهدید میشوند، او سعی میکند نسب و دوهر خود را یادآور شود تا موازنج قدرت را كه تا حدی به 

رسی در دل دشمن ای محوری یاد میکند تا ارعاب و تخطر افتاده است، به سود خود تغییر دهد. از این رو از كلمه

. مند استناشناس پدید بیاورد. او خود را دختر رستم معرفی میکند تا نشان دهد از چه پشتوانج استواری بهره

ایجاد  زدن شرایط و درواقع بانودشسب با ذكر نام رستم، از قدرتی پنهان و در سایه سخن میگوید كه قادر به برهم

 ی دارد. فضایی جدید است و البته حالت بازدارندد

 من آن رستم زال را دخترم

 چو از دوهر او بود دوهرم 

 درفتم كه هستی چو دیو سفید

 مشو غره بر بازو و زور خویش

 ادر كوه باشی، چو كاهت كنم

 

 فروزنده در برج چون اخترم 

 به هر سروری در جهان، سرورم

 زنم بر زمینت چو یک شاخ بید

 برین برز باال و هم نام و كیش

 چون خاک راهت كنمبدین درز 

 (447-474)بانودشسبنامه، بیتهای               

ان پهلوانان و جنگاور بانودشسبنامهو  درشاسبنامهها و رجزخوانیهای مندرج در قهرمانان مفاخرهپردازی: شخصیت

هستند. كسانی كه نقش مهمی در شکلگیری دفتمان قدرت در حاكمیتهای مختلف دارند و بعنوان یکی از بازوهای 

های حماسی آمده میان شخصیتهای منظومهاصلی هستج مركزی قدرت شناخته میشوند. در رویاروییهای پیش

ان با فرد مقابل در باالترین حد ممکن نشان داده شود و مذكور، تالش بر این است كه شکاف موجود میان رجزخو

با بزردنمایی در شماری از مصداقهای شخصیتی و فراشخصی، دوینده اعالم برتری نماید. درواقع پهلوان ازطریق 

« خودی»ها سعی میکنند با اشاره به سازوكارهای مرتبط با قدرت، فرایند تمایزدذاری بین ذكر این رجزها و مفاخره

 را تسریع بخشند و درنهایت، برتری خویش را ثابت كنند. « غیر» و

، قدرت جنگاوری خویش را به رخ میکشد و از عزم و ارادۀ خود برای درهم شکستن «بهو»درشاسب در پاسخ به 

مواضع دشمن سخن میگوید. او از نابرابری قدرت در این تقابل یاد میکند و چنین باور دارد كه از دید جسمانی، 

میشود  ورآفرین بهو حملهرتری محسوسی بین او و بهو دیده میشود. درشاسب با اطالع از این مهم به مواضع قدرتب

 جویانج خود را صرفاً به دردیری تنو او را از دید سیاسی، اقتصادی و نظامی تهدید میکند. درواقع او دفتمان سلطه

 ساز برای بهو است.به دیگر مصداقهای قدرت اندازیبه تن نظامی محدود نمیکند، بلکه هدف او دست
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 سپهبد ز خشم دل آشفت و دفت

 بگویش سخن پیش از این در ستیز

 ت ز درز من آمد نهیبكَكنون 

 كسی كو نترسد ز یزدان پاک

 همی چاره سازی كه من هند و چین

 كفی خاک ندهم كه بر سر كنی

 

 كه هوش و خرد با بهود نیست جفت 

 ر تیزنگفتی همی جز به شمشی

 درفتی ز سودند راه فریب

 مر او را ز سودند و پیمان چه باک ...

 سپارم به چنگت نخواهد بُد این

 نه نیز آب چندان كه لب تر كنی
 (4-45و  4-1دوم، بیتهای و)درشاسبنامه، بخش سی

 میپردازد كه طبق آن،ای از كنشهای خود درشاسب برای آنکه برتری خود را به بهو نشان دهد، به تشریح مجموعه

او با شیر در بیشه میجنگد و تجربج حضور روی آتش را دارد و بجای لباس، خار بر تن میکند. همج این مصداقها 

ویانج خود را نشان دهد. این كنشها و رخدادها ریشه جمحور و قدرتبرای این مطرح میشود تا او بتواند دفتمان سلطه

اور متقن از سوی درشاسب شکل میگیرد و وارد مبارزۀ قدرت میشود. در ادامه شکل به در مناسبات قدرت دارد و ب

مراتب دفتمان خود را تبیین و بازنمایی میکند. به این معنا كه درشاسب با وجود همج برتریهایی كه دارد، سلسله

نسبت به شاه قرار  ای فرودینبندی قدرت در مرتبهاو ادرچه خود را نیرومند و برتر میشمارد، درنهایت در رتبه

مراتب میداند. در اینباره باید دفت كه درشاسب سعی كرده است میگیرد و همواره خود را پایبند به این سلسله

هویتها و روابط اجتماعی از جمله مناسبات قدرت را بازتولید كرده و برای رقیب سیاسی و نظامی خود بازنمایی 

، در ساحت دفتمان نمود پیدا نظریه و روش در تحلیل دفتمانكتاب  كند و این، موضوعی است كه از دید مؤلفان

 .(447: 4394میکند )یوردنسن و فیلیپس، 

 من از بیشه با شیر كوشم همی

 نهم دیده در پای پیل هیان

 

 بر آتش بوم خار پوشم همی 

 نپیچم سر از رای شاه جهان

 (56-53ودوم، بیتهای )درشاسبنامه، بخش سی

یکی از اصلیترین دفتمانهایی كه در رجزخوانیها نمود پیدا میکند، اظهار قدرت به حریف است. بر این اساس، فرامرز 

قدرت بدنی خود را به رخ مهاجم )رستم نقاب بر صورت( میکشد و از تواناییهای جسمانی خود پرده برمیدارد. 

 میگیرند، دفتمانهای مطلوب خود را نماینددی میکنند دربرابر هم قرار بانودشسبنامههركدام از شخصیتهایی كه در 

ها در بازنمایی و تشریح این قدرت اثردذارتر باشند، شاهد و دفتمان رقیب را به رسمیت نمیشناسند. هر اندازه كلمه

كم در حوزۀ مسائل جسمانی( هستیم. در این دفتمان كه با یافته )دستخلق و پرورش شخصیتی برتر و كمال

سازی دفتمان مطبوع و غیرسازی قدرت، سلطه و هژمونی دره خورده است، آنچه اهمیت پیدا میکند، خودیمفاهیم 

دفتمان دیگری است؛ بنابراین فرامرز سعی میکند فرد ناشناس را بدنژاد و دستاخ معرفی كند و خود را عامل و 

 عنصری برای مقابله با چنین افرادی معرفی نماید.  

 بدنژاد به آواز دفتش كه ای

 چنان بركشم من زبانت از دهن

 به خنجر جدا سازم از تن سرت

 

 كه باشی كه این دفته آری به یاد 

 كه دیگر نگویی بدینسان سخن

 بکوبم به درز دران پیکرت

 (14-13)بانودشسبنامه، بیتهای                   

مفاخره، شایستگیهای خود را به نمایش فرامرز، اصل و نسب خود را به مهاجم یادآور میشود. او ازطریق این 

ه این ای كلیتر پیدا میکند. بهای فردی نیست و جنبهمیگذارد. البته آبشخور این شایستگیها منحصر به شاخصه
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معنا كه فردی چون فرامرز ازطریق معرفی شخصیتی مانند رستم سعی میکند با القای این مهم كه دفتمان او و 

رد، رویکرد تهاجمی فرد ناشناس را به نگرشی تدافعی بدل نماید. آنچه شخصیتها تهمتن ریشه در یک منبع دا

ازطریق پرداختن به مفاخر خود و نیاكانشان در پی رسیدن به آن هستند، با مفهوم قدرت درآمیخته است. طرح 

 آورد.  چنین دفتمانهایی )جنگ نرم( بسترهای الزم را برای رسیدن به قدرت فیزیکی )جنگ سرد( فراهم می

 درختمنم بار آن تازه فرخ

 فرامرز دردنکش و نامدار

 مرا خواهر است این دو كامیاب

 به شمشیر، شیران شکار ویند

 

 كزو تازه دردد سر تاج و تخت ... 

 پدر رستم زال سام و سوار

 كه بانودشسبش همی خواند باب

 به نیزه، دلیران شکار ویند

 (453-455و  455)همان، بیتهای                

و  نامهدرشاسبآیی، ارائج تحلیلی درست از مناسبات قدرت در با بررسی همنشینی و باهمآیی: باهم همنشینی و

ی افراهم میشود. در این آثار هر داه موقعیتی پیدا میشود كه افراد به معرفی همدیگر میپردازند، شبکه بانودشسبنامه

لمات های كماهیت دوینده بهتر نشان داده شود. در بیتهای ذیل، وقتی خوشهها در كنار هم قرار میگیرد تا از كلمه

 در كنار هم قرار میگیرند، بخوبی فضای دفتمانی« پور رستم، دو پیلتن، آذردشسب، بانودشسب و شکارافکن»

ر میدهد و ها را در كنار هم قراای از كلمهقدرتگرایانج یکی از طرفین بازنمایی میشود. درواقع دوینده مجموعه

آورد كه تأثیری برجسته در فهم و دریافت شنونده و مخاطب دارد. چنانکه فرامرز با این چینش منظمی را پدید می

 ها، خودش را به پیران ویسه معرفی میکند:كلمه

 فرامرز دفت ای سر انجمن

 ددر نامداری چو آذردشسب

 شکارافکنان هر طرف در دذار

 

 منم پور رستم دو پیلتن 

 ا خواهر و نام بانودشسبمر  

 كه تا جا درفتیم در مرغزار 

 (639-615)همان، بیتهای                        

تمرتاش زمانی كه در دربار افراسیاب حضور دارد، برای چگونگی برخورد با فرزندان رستم سخنانی را مطرح میکند 

میکند با تحقیر مظاهر اصلی دفتمان رقیب كه مبتنی بر هژمونی سخت و خشن است. به این معنا كه او سعی 

بویژه رستم، قدرت و دفتمان موردنظر خود را برتری دهد و به مخاطب اصلی خود یعنی افراسیاب این پیام را 

مان مطبوع دفت« سازیغیریت»انتقال دهد كه آنها قادر به شکست سلطج رقیب هستند. درواقع تمرتاش با تکیه بر 

میداند و « خودی»ترش هژمونی تورانی است. او خود را نماد و نمود اصلی دفتمان خاندان رستم، در پی دس

خویشتن را با تهمتن مقایسه میکند. او از لشکری سخن میگوید كه سرشار از پهلوانان خنجردزار هستند. در 

ای ند بجدفتمان مطلوب تمرتاش، كاركرددرایی )از نوع منفی و خشن( هویداست. به این معنا كه او سعی میک

دفتگو و مذاكره، از راه خشونت و برخورد سخت، دفتمان و هژمونی موردنظر خود را تسری دهد و رقیب را كنار 

رستم، هراس، لشکر، پهلوان خنجردزار، سوزاندن زابل، »های كلمات آیی خوشهبزند. این امر را میتوان از باهم

دریافت. تأكید چندبارۀ او بر نام رستم و متعلقات « یریكشتار رستم و زال، تیرباران شهر، كینجویی و انتقامگ

مربوط به این شخصیت، نشان از تضادهای ایدئولوهیک و دفتمانی میان آنها دارد كه البته در سطح كالن، باید این 

 تضادها را مربوط به دفتمان دو قوم و ملت ایرانی و تورانی به حساب آورد. 

 ز رستم چه داری تو دل پرهراس

 نم ز لشکر ده و دو هزاردزی

 مرا زو به مردی فزونتر شناس 

 همییییه پهلییییوانان خنجییییردییییییزار
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 از اینجا روم تا به كابلستان

 نه رستم بماند نه دستان پیر

 ز خون لعل سازم در آن نعل اسب

 

 بسوزم بر و بوم زابلستان

 ببارم در آن شهر باران تیر

 ز پرده كشم جعد بانودشسب

 (551-559)همان، بیتهای                        

، شخصیت اصلی داستان یعنی درشاسب، قدرت برتر است و دفتمان مخصوی به خود را دارد. درشاسبنامهدر 

دیگران دربرابر این دفتمان كاری از پیش نمیبرند و در غالب موارد، شکست میخورند. اسدی این شخصیت را تا 

فردوسی قرار داده است. زورآزمایی و توان جنگاوری درشاسب در رجزخوانیهای او  شاهنامجحدی بدیل رستم در 

برای شاه قیروان بخوبی هویداست. او به مخاطب خود با زبان تهدید یادآور میشود كه با اقدامات نظامی مختلف، 

نوشت منهراس دلیر، سرزمینهای دونادونی را مطیع خود كرده و شاهان را به زیر پای درآورده است. اشاره به سر

ای جای میگیرد. فتوحات او در روم و هند، تصرف سرزمینهای اطراف سند و... در شمار كنشهای این پهلوان اسطوره

درشاسب پس از همنشینی این اقدامات در كنار هم و بازنمایی عملگرایی شخصیت خویش، خواستج خود را مطرح 

اتب مررفتج سلسلهقع هدف درشاسب بازدرداندن توازن ازدستمیکند و خواهان تسلیم شدن رقیب میشود. دروا

ی هاقدرت و برتری دادن دفتمان حاكمیت ایرانشهری است؛ بنابراین در هرفای این رجزخوانیها میتوان انگیزه

 دروهی را مشاهده كرد. 

 نگه كن كه بر منهراس دلیر

 درفتمش تنها چو جنگ آمدم

 كنون در نگیری ره كهتری

 از ماه داهِ تو را به خاک آرم

 تنت پیش چنگال شیران برم

  

 چه آوردم از درز و بازوی چیر 

 نه در جنگش از یار ننگ آمدم ...

 نیابی بر شه به فرمانبری

 براندازم این بارداه تو را

 سرت بر سنان سوی ایران برم
 (63-65و 44-65)درشاسبنامه، بخش نودونهم، بیتهای

بیشتر استفاده شود، حس روح دروهی نمود و بروز « شما»و « ما»از ضمایر هر اندازه در یک متن ضمایر: 

و ضمیر دوم شخص جمع « ما»وجودآمده میان ضمیر اول شخص جمع یعنی تری پیدا میکند و تقابل بهبرجسته

 و از« خودی»با عنوان « ما»، موجب پیدایی دفتمانی تقابلی میشود. در تحلیل دفتمان میتوان از «شما»یعنی 

خود و خودی در مقابل دیگری یا غیرخودی مطرح است. »یاد كرد. در این نظریه، « دیگری»با عنوان « شما»

قرار دارند، خودی و آنانی « ما»ها در دفتمان مشی سیاسی و نوع نگرش به مسائل و پدیدهآنهایی كه بلحاظ خط

 (.95: 4346زاده، )آقادل« ی نامیده میشوندكه در زیر چتر دفتمان رقیب قرار دارند، آنها یا غیرخودی یا دیگر

نشان میدهد كه نقش این عنصر در تشریح مناسبات قدرت  بانودشسبنامهبررسی كیفیت استعمال ضمایر در 

( و شده در سطح فردی )الیج اولمراتبهای نهادینهبینافردی مؤثر است. به عبارت دیگر، ضمایر در بازنمایی سلسله

تأثیر بسزایی دارند و جایگاه هر فرد را مشخص میکنند. مهمترین كاركرد ضمیرها در اجتماعی )سطح ثانوی( 

 كردن تمایز میان افراد و تشریح كیفیت قدرت آنهاست. ها، برجستهرجزها و مفاخره

، زمانی كه بانودشسب با تمرتاش تورانی مواجه میشود، مونولودی میان او و سربازان بانودشسبنامهدر منظومج 

ای است و براحتی ها اعالم میدارد كه دارای توان جنگاوری ویژهدرمیگیرد. پهلوان ایرانی خطاب به شنوندهدشمن 

، فاصلج موجود را بروشنی «تو»و « من»تمرتاش را از میان برمیدارد. او در كالم خود با تأكید بر ضمایر منفصل 

ین رجزخوانی، بانودشسب بصورت آداهانه مبحث نشان داده و افتراق فکری و رفتاری را تشریح كرده است. در ا
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، قدرت «م» َو « من»انداز كردن چندبارۀ ضمیرهای منفصل و متصل را مطرح میکند و با طنین« غیر»و « خودی»

جسمانی و ظرفیتهای مطلوب جنگاوری خود را به رخ حریف كشیده است. دقت در شیوۀ كاربست ضمیرها در 

كه پهلوان ایرانی قصد دارد از این طریق، فضای روانی نبرد را به سود خود تغییر دهد بیتهای ذیل نشان از آن دارد 

 و سلطج خود را مستولی نماید.  

 بگویید كه این پهلوان شما

 هر آن كس كه داری به دل دوستتر

 ادر خود بیایی به دشت ستیز

 بدان بیشه زان آمدستم دلیر 

 

 یکی بود من كردم او را دو تا 

 زینسان فرستم به درفرستش كه 

 كنم پیکرت را روان ریزریز

 مرا نیست اندیشه از پیل و شیر

 (436-435)بانودشسبنامه، بیتهای               

، پهلوان ایرانی بارها از ضمیر اول شخص مفرد استفاده «اثرط»در جنگ درشاسب با كابلیها و یاری رساندن او به 

و نظامی خود را به حریف تحمیل كند. او راهبردهای جنگاورانج خود را میکند تا بتواند هژمونی و سلطج فکری 

این پیام را به مخاطب خویش « م»َو « من»بصورت غلوآمیز طراحی و بازدو میکند و با اشاره به ضمایر اول شخص 

از  دارد كه تأكیدانتقال میدهد كه این اقدامات را شخصاً عملی میکند. درواقع درشاسب از این طریق بر این امر 

خودباوری الزم جهت رویارویی با دشمن برخوردار است و ترس و رعبی در وجود او دیده نمیشود. كاربرد ضمیر 

در بیتهای زیر، مبیّن فردیت شخصیت راوی است و نقش تأكیدی دارد. درشاسب كه خود را در مقامی برتر « من»

واناییهای جسمانی خود را به رخ میکشد و به مخاطب یادآور از دشمن میداند، به تقابل با دروه رقیب برمیخیزد و ت

، باطل «ریدیگ»میشود كه اقبالی برای ایستایی دربرابر او ندارد. درشاسب باور دارد كه دفتمان او برحق و دفتمان 

 لمس است.است. این امر در فضای تقابلی بوجودآمده ازطریق ضمیرها آشکار و قابل

 د یادز بس خشم و كین كرد سودن

 زنم تیغ چندانکه از جوش خون

 شب تار و شبرنگ در زیر من

 

 كه بدهم من امشب بدین جنگ داد 

 دونرخ قیردون شب كنم الله

 كه تابد بر درز و شمشیر من

 (43-45)درشاسبنامه، بخش هشتادوهشتم، بیتهای 

از ضمیر سوم شخص مفرد های سپاه قیروان سخن میگوید، زمانی كه اسدی از كینخواهی درشاسب از طالیه

در « او»استفاده میکند. كاربرد این ضمیر بیانگر فاصلج عاطفی میان دوینده و شنوندۀ پیام در شعر است. ضمیر 

آمیز و رازآلود بودن شخصیتهایی باشد كه با این توجهی دارد كه این امر میتواند ناشی از ابهامرجزها بازتاب قابل

ای آشکار وجود دارد كه بیانگر عدم تفاهم شخصیتها در فاصله« او»و « من»میان اند. همچنین ضمیر معرفی شده

 و« خودی»برخی موارد است. قطعاً در آثار حماسی این شکافهای عاطفی، بدیهی به نظر میرسد؛ زیرا دفتمان 

ظار فین انتهای این دفتمان نمیتوان صمیمت و رفتار دوستانه را بین طردر میان است و براساس مؤلفه« غیر»

های روحی و روانی نبرد را به سود خود تغییر داشت، بلکه طرفین سعی میکنند با طرح مسائل دونادون، زمینه

های سپاه قیروان از این ظرفیت زبانی انگاره، درشاسب در جریان كینخواهی از طالیهدهند. با نظرداشت این پیش

را بصورت واضحتری نشان دهد. بسیاری از « دیگری»خود و استفاده میکند تا شکاف دفتمانی و اعتقادی میان 

اند؛ از این رو هیچ احساس مطلوبی میان این دو یاران پهلوان ایرانی از سوی نهادهای موازی قدرت، كشته شده

 دروه دیده نمیشود.
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 جویبدو دفت رو همچنین راه 

 به تو این بدیها كه كردم درست

 

 ز من هرچه دیدی به شاهت بگوی 

 کافات آن بدسخنهای توستم

 (15-14)همان، بخش نودوهشتم، بیتهای       

وجهیت یعنی میزان قاطعیت دوینده در بیان یک دزاره كه بطور ضمنی بوسیلج عناصر دستوری نشان وجه فعلها: 

اورپذیری، بكنندۀ منظور یا قصد كلی یک دوینده یا درجج پایبندی او به واقعیت یک دزاره یا داده میشود و بیان

سازی یاد میکنند و عقیده ای از وجهیت با عنوان فرضیه(. عده695: 4345اجبار یا اشتیاق به آن است )فتوحی، 

دارند كاركردهای وجهیت، بیان دیدداههای نویسنده یا دوینده است. فرضهای موردنظر ممکن است با شک و تردید 

 (.443: 4397موضع و دیدداه نویسنده را آشکار میسازد )فركالف، یا قاطعیت بیان شود و این اجبار یا عدم اجبار، 

زار مواجه میشود. این فرد همان رستم است كه ، فرامرز با رقیب نظامی خود در بیشهبانودشسبنامهدر منظومج 

ش یاطالع است، دفتمان تهاجمی را پخود را بصورت ناشناس به فرزند نزدیک كرده است. فرامرز كه از این امر بی

میگیرد و مخاطب خود را تهدید میکند. درواقع نبرد برای اثبات قدرت در این دشت شکل میگیرد تا جایگاه هر 

فرد در رأس هرم قدرت مشخص دردد. فرامرز با فردی مواجه است كه بیانی تهدیدآمیز دارد و خواستار تسلیم او 

را غالب نماید. در این رویارویی، بحث  شده است. همچنین سعی میکند با كاربست هژمونی خشن، قدرت خود

متمایل به آزاددی است. « خودی»خواهان اسارت و دفتمان « غیر»محوری آزادی و اسارت درمیگیرد و دفتمان 

هایی كه برخوردار از افعال اخباری است، رویکرد خود را درنتیجه فرامرز واكنش نشان میدهد و با بیان جمله

بسامد باالی وجه اخباری، »عزم و ارادۀ خود برای حفظ آزاددیش سخن میگوید.  بازنمایی میکند و از قطعیت

(. بر این 454: 4346)درپر، « هاستقطعیت متن را باال میبَرد و مبیّن میزان پایبندی نویسنده به حقیقت دزاره

ی جنگ کند تا فضای رواناستفاده می« كنم، افکنم، بدرم، بگفتم و نگردید»پایه، فرامرز در مونولوگ خود از فعلهای 

 را به دست بگیرد و براساس آن، توازن و تعادلی در قدرت ایجاد نماید.

 ندانی كه چون من كنم رای جنگ

 ز نیروی بازوی خاراشکاف

 به سرپنجج آهنی روز جنگ

 چو با من به میدان شوی همنبرد

 بگفتم نیارم به جانتان دزند

 

 ز بیمم به دریا دریزد نهنگ 

 در دل كوه قافشکاف افکنم 

 بدرّم دل شیر و چرم پلنگ

 ببینی تو كوپال مردان مرد

 نگردید از تیغ من دردمند  

 (477-494)بانودشسبنامه، بیتهای               

فرامرز با بکاردیری افعالی با وجه اخباری، نفوذ و قدرت خود را بسط داده و از سویی، مواضع طرف مقابل را به 

« تمهس»انتقال میدهد كه هیچ تردیدی در مواضع خود ندارد. فعل « دیگری»چالش كشیده است. او این پیام را به 

واددی )دفتمان فراشخصی( و جسمانی )دفتمان در بیت نخست كه دو بار تکرار شده است، تأكید بر عظمت خان

در بیت دوم هم بیان میدارد كه نیاكان این پهلوان از شخصیتهای برجسته « بود»شخصی( فرامرز دارد. تکرار فعل 

در ایرانشهر هستند و بزردی و مجد آنها موروثی و شهره است. او پس از این، دفتمان اصلی خود را مطرح میکند 

از رقیب )استفهام انکاری(، دفتمان او را مبنی بر تسلیم شدن فرامرز، به چالش میکشد و تردیدهایی و با طرح سؤالی 

آورد. در بیت سوم، وجه فعل، التزامی است و این بدان معناست كه فرامرز به عدم قطعیت رویکرد در آن وارد می

و كاربست وجه التزامی « خود»در ارتباط با  فرد مهاجم باور دارد. در این بیتها، فراوانی استفاده از وجه اخباری

، با قدرت افراد ارتباط مستقیم دارد. فرامرز كه به زعم خود از پایگاه اجتماعی، سیاسی و نظامی «دیگری»برای 
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قدرتمندتری برخوردار است، از فعلهایی با وجه اخباری بهره میگیرد تا هژمونی نرم یا خشن خود را تعمیم دهد. 

ی ترسیم سیمایی ضعیف و ستمپذیر از رقیب، از فعلهایی با وجه التزامی استفاده میکند؛ زیرا ارادۀ درمقابل، برا

دشمن را برای ابراز عقیدۀ قطعی به چالش میکشد. درواقع با این عدم اطمینان كه ازطریق وجه التزامی بازنمایی 

 . فرامرز در بیت پایانی، دوباره بر عدمشده، نبود ثبات فکری فرد مخالف و دفتمان موردنظر وی تبیین شده است

خواهم ن»تن دادن به اسارت و اهمیت آزاددی در ساختار فکری خویش تأكید میکند و این موضع را با ذكر فعلهای 

 بازنمایی كرده و به رقیب خود انتقال میدهد.« و مکن

 فرامرز پور تهمتن منم

 نیا زال سام نریمان بود

 كنندتو خود دو شهان بنددی چون 

 نخواهم زبونی كشیدن ز كس

 

 چو كوهی دران زیر در جوشنم 

 كه او از نژاد كریمان بود  

 سران هم سرافکنددی چون كنند؟!

 به هرزه مکن باد را در قفس

 (315-319)همان، بیتهای                         

 میگیرد خود را بصورت ناشناس دربرابرسریهای فرامرز و بانودشسب به ستوه آمده است، تصمیم رستم كه از خیره

آفرینی مانع تکرار حضور فرزندان در سرزمین تورانیان شود. از این رو در حالیکه نقابی بر آنها قرار دهد و با ارعاب

چهره دارد، دربرابر آنها ظاهر میشود و به رجزخوانی میپردازد. او در رجزخوانیهای خود از افعالی با وجه اخباری 

میکند كه بیانگر قاطعیت نظرات اوست. تهمتن كه قدرت كالم خود را به نیکی میداند و از سوی دیگر، با  استفاده

سریهای فرزندانش آشنایی دارد، تصمیم میگیرد با استفاده از زبان تهدید و كاربست وجوه اخباری افعال، به خیره

 کنند.فرامرز و بانودشسب یادآور شود كه هردز از فرمان پدر سرپیچی ن

 چنین دفت رستم كه ای جاهالن

 همانا كه تا هست دردون سپهر

 برمتان كنون پیش افراسیاب 

 كنون در بخواهید جان در بدن

 كه تا من ببندم شما را دو دست

 

 به خود غره وز بخت بیحاصالن 

 به من مهر زینگونه ننمود چهر

 برِ شه بیفزایدم جاه و آب ...

 خود آیید آسان به نزدیک من

 م پیش آن شاه یزدانپرستبر

 (446-443و  459-445)همان، بیتهای         

 گیرینتیجه
با نظرداشت مبانی نظریج  بانودشسبنامهو  درشاسبنامهها در در پژوهش حاضر، سطح توصیف رجزها و مفاخره

ایی استفاده هاز كلمه درشاسبنامهتحلیل دفتمان انتقادی فركالف بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در 

شده است كه شجاعت و جنگاوری پهلوانان را بازنمایی میکند. درواقع شاعران با استفاده از كلماتی هدفمند، 

اند. معموالً پهلوانها با ذكر نسب و دوهر خود، ظرفیتهای جسمانی این شخصیتها را در ذهن مخاطب تداعی كرده

 هایها در منظومهده است، به سود خودشان تغییر میدهند. همچنین كلمهموازنج قدرت را كه تا حدی به خطر افتا

شده از سوی شخصیتها نشان میدهد كه این امر برای تسری را در دفتمانهای طرح «شبان و بره»مذكور، رویکرد 

 دادن به هژمونی موردنظر طرفین قدرت اتخاذ میشود.

از سوی پهلوانان و جنگاوران مطرح میشود. آنها از این  سبنامهبانودشو  درشاسبنامهها و رجزخوانیها در مفاخره

ای از كنشها و نیز تأكید بر تواناییهای طریق خود را به مخاطب معرفی كرده و سعی میکنند با تشریح مجموعه

 جسمانی خود، شکاف موجود میان رجزخوان با فرد مقابل را در باالترین حد ممکن نشان دهند و با بزردنمایی در
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شماری از مصداقها، برتری خود را نسبت به دوینده اعالم دارند. هركدام از شخصیتهایی كه در آثار مذكور دربرابر 

 هم قرار میگیرند، دفتمانهای مطلوب خود را نماینددی میکنند.

ت. دهندۀ هژمونی قدرت اسهای متعدد، بسطای در عبارات و جملههای كلمهآیی شبکهدر سطح همنشینی، باهم

ای از كلمات، ابعاد منفی و نامطلوب مخالفان فکری شخصیتهای با قرار دادن زنجیره بانودشسبنامهاسدی و مؤلف 

كر اند و ازطریق كاربست و ذاند. شاعران به مبانی فکری و رفتاری دو دروه رقیب پرداختهداستانی را بازنمایی كرده

 اند. مین كردهای، اهداف انتقادی شخصیتها را تأهای كلمهخوشه

شده در سطح فردی )الیج اول( و اجتماعی )سطح نهادینه مراتبها، در بازنمایی سلسلهضمیرها در این منظومه

ا، هثانوی( تأثیر بسزایی دارند و جایگاه هر فرد را مشخص میکنند. مهمترین كاركرد ضمیرها در رجزها و مفاخره

یفیت قدرت آنهاست. داهی ضمیرها مبیّن فاصلج عاطفی و فرهنگی كردن تمایز میان افراد و تشریح كبرجسته 

شخصیتها و داهی بیانگر فاصلج جایگاه اجتماعی آنها هستند. زمانی كه پهلوان از دروه مخالف سخن به میان 

 آورد، كامالً از ضمیرهای دسستج مفرد استفاده میکند تا نشان دهد طرف مقابل، ارزش چندانی برای او ندارد ومی

شکافی عمیق بین مواضع و دفتمان آنها دیده میشود. افزون بر این، پهلوانها در كالم خود با تأكید بر ضمایر منفصل 

، فاصلج موجود را بخوبی نشان داده و افتراق فکری و رفتاری را تشریح میکنند. آنها بصورت آداهانه «تو»و « من»

و « من»نداز كردن چندبارۀ ضمیرهای منفصل و متصل ارا مطرح میکنند و با طنین« غیر»و « خودی»مبحث 

 ، قدرت جسمانی و ظرفیتهای مطلوب جنگاوری خود را به رخ حریف میکشند. «م» َ

شده است. همچنین ها غالباً اخباری بوده كه این امر بیانگر قطعیت مسائل مطرحوجه فعلها در رجزها و مفاخره

آید. هر اندازه پایگاه اجتماعی شخصیتها با تحلیل فعلها به دست می اقتداردرایی یکی از پیامهای مهمی است كه

 پایینتر باشد، میزان استفادۀ آنها از فعلهایی با وجه التزامی افزایش پیدا میکند.

 

  نویسندگان مشاركت

المی واحد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اس در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی زادهرضا اشرفآقای دكتر  است.شده استخراج مشهد

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانپور فرحناز جاللی قاسماند. سركار خانم بوده

ی ها و راهنماییهابه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده فخر اسالمسركار خانم دكتر بتول اند. داشته نقش

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. داشته تخصصی این پژوهش نقش

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

 از مسئوالن پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد تشکر میشود.
 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م
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 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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