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 چکیده

یکی از این عناصر زبانی . استشدهسبک خاص فردوسی کاربرد خاص عناصر زبان، باعث ایجاد    
است. در این مقاله بر آنیم با بررسی مسندٌالیه در « مسندٌالیه»که در شاهنامه بعد بالغی دارد، 

آن را در زبان و سبک حماسی این داستان مشخّص کنیم. به این  تأثیرداستان رستم و اسفندیار، 
د مسندٌالیه بررسی آماری و سپس بیت داستان رستم و اسفندیار را از نظر ذکر و تقیی5161منظور 

که فردوسی، گر این است ناین پژوهش بیاهای آماری را توصیف و تحلیل کردیم. نتایج داده
در جایگاه پهلوانی و شاهانه ت اهای نام، انواع صفات و ضمیر ذکر کرده. ذکر صفمسندٌالیه را در قالب

تری بخشیده حماسی داستان را قوّت بیش زبان تقیید مسندٌالیه به همین نوع صفات، مسندٌالیه و
 است. 
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 مقدّمه -9
 تبیین موضوع  -9-9

ترین اثر حماسی ادب فارسی است که اهمیّت آن قبل از هرعاملی بستگی به شاهنامه برجسته   
ی آن است که به این اثر زبان سبکت شاهنامه با نظایر محتواییش، زبان حماسی آن دارد. تفاو

: استهدینام« استقالل شاعرانه»اساطیری و تاریخی بعد شاعرانه داده است؛ همان که تئودور نلدکه 
خود را به طور  ةباشد، باز استقالل شاعرانهرچه هم که فردوسی مطابق مآخذ موجودی کار کرده»

ممتاز فردوسی زبانی بالغت منظور او، و ( 519نلدکه: حماسة ملّی ایران، )«است.کامل حفظ کرده
دوست مهرباناست که « گفتن پهلوانیسخن»این سبک زبانی، همان نسبت به آثار متناظرش است. 

شاهنامة خالقی ).استو او را تشویق به سرودن شاهنامه کرده وجود او دیدهفردوسی آن را در 
سبک ممتازی است. سبک خاص او را به وجود آوردهگفتن، همین نوع سخنو  (51: 5جلد، مطلق

وضوع حماسی م فارغ از الدّین هماییلجالاست. که او را در برابر اقرانش ممتاز و بیمثال کرده
 کنند: اساتید ادب در برابر آن بندگی میداند که مه، بالغت فردوسی را در آن حد میشاهنا

ها خواه افسانه باشد و خواه تاریخ واقعی چندان مطرح نیست؛ موضوع کتاب و داستان»
یز فردوسی است در هنر و آیین سخنوری و شیوة انگآنچه مهم است نیروی شگفت

پردازی... همان طبع زاینده و قدرت بالغت که فحول اساتید شعر و ادب سخندانی و سخن
او خداوند و بود و »اند: را به تواضع و اعتراف به استادی و پیشوایی او واداشته است و گفته

 ( 91: شاهنامة فردوسی: شاهکار سخنوری...، همایی« «)ما بنده.
هنامه شده که خاص فردوسی است و با زبان این قدرت بالغت، باعث شکوه و وقاری در زبان شا   

این نیز روشن است که فخامت زبان فردوسی چیزی نیست که بتوان »عصر فردوسی تفاوت دارد: 
 ( 195درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، حمیدیان: «)هنجار عصر شمرد.

ارای پنج مینامد و معتقد است سبک د« ایشناسی الیهسبک»شناسی را فتوحی نوعی از سبک   
سبکشناسی؛ نظریهها، «) آوایی، واژگانی، نحوی، بالغی و ایدئولوژیک»الیه است که عبارتند از: 

( در الیة نحوی، رابطة بین عناصر جمله و متن و رابطة بین آنها 12رویکردها و روشها، فتوحی: 
ر میکنند که اهمیّت دارد و این که چرا در یک متن خاص عناصر خاصّی جایگاه عناصر نحوی را پ

یکی و « روش مشخّص بیان مطلب»را شمیسا، سبک تعبیر میکنند. « انتخاب واژگان»گاه از آن به 
جهت درک این نحوة خاص بیان باید در انتخاب لغات، » میداند:« انتخاب لغات»از عوامل آن را 

شناسی شعر، بکس«)شکل جمالت و اصطالحات، صنایع ادبی، عروض و قافیة...گوینده دقت شود.
کاربرد »و معتقد است:  مینامد« گزینش سبکی»شناسی را فتوحی یکی از ابعاد سبک( 51شمیسا: 

گروهی از کلمات و ساختارهای دستوری در گفتار یک فرد، محصول عادت اوست. ... در 
ز ارشناسی گزینش سبکی هنگامی معنادار است که از میان واحدهای مترادف و متغیّرهای همسبک
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( بر همین اساس، 96سبکشناسی؛ نظریهها، رویکردها و روشها، فتوحی: «) زبانی، یکی انتخاب شود.
کار تحلیل عملی سبک از بررسی »داند: ناسی را از واحدهای کوچک زبان میآغاز بررسی سبکش او

، واحدهای کوچک زبانی آغاز میشود... به این ترتیب که بررسیها از واحدهای زبانی کوچک )واج
تکواژ، واژه، عبارت و بند( آغاز میشود و تا سطوح گسترده تر تا گسترة یک متن یا مجموعة آثار یک 

بررسی این  شناسیلذا توصیه میکند کار سبک( 155: همان«)مؤلف یا یک دورة تاریخی فرامیرود.
عنصر شمیسا هم مهمترین است. ( 13همان: «)کشف بسامدهای معنادار و عناصر مسلّط» واحدها و

مهمترین بخش زبان که در سبکشناسی موردتوجّه »میداند: « کلمه»مطالعات سبکشناسی زبانی را 
لذا  (556کلیّات سبکشناسی، شمیسا: «)است، کلمه است، هم به لحاظ صورت، هم به لحاظ معنی.

 کلمه و انتخاب آن از مهمترین عناصر سبک زبانی یک شاعر یا نویسنده است. 
شاهنامه، پیش از این سبک انتخاب لغات، از عوامل اصلی شکل دهندة سبک در شاهنامه است.    

به ویژه گزینش واژهها و چینش  ؛عناصر نحوی زبان که به عوامل بیانی و بدیعی وابسته باشد، به
« نظم»که شفیعی کدکنی آن را همان بستگی دارد.  هاو روابط بین آنخاص آنها در محور کالم 

است و « نظم»همان اوج « شاعری»انداز، اوج در این چشم: »نویسدو در مورد آن می ندخوامی
 (95: موسیقی شعر«)دهند.ندرت خود را نشان مییگر بیان بهها و مجازهای نو و انواع داستعاره

تا حدود زیادی به انتخاب واژگان حماسی و ارتباط و ویژگیهای آنها بستگی دارد که ی که نظم
   متناسب با مقتضای موضوع حماسی آن است. 

. اردهای زبانی آن بستگی دمه، بیش از هرچیز به شناخت ویژگیدرک دالیل توفیق شاهنالذا    
تواند قدرت زبان ین اثر سترگ میادر عناصر نحوی زبان های بالغی و فنّی بررسی و شناخت ویژگی

ویژه در به های آناست که ویژگی« مسندٌالیه»عناصر، ازجمله این . آن را تا حدود زیادی نشان دهد
بحث ذکر و تقیید شکوه خاصی به شاهنامه بخشیده و سبک خاص آن را به وجود آورده است. 

شود و در این علم وجوه بالغی مختلفی را برای ذکر و احوال آن در علم معانی بررسی می مسندٌالیه و
  اند.  تقیید مسندٌالیه برشمرده

 بیان مسأله -9-2
رستم و اسفندیار که اوج بالغت های مسندٌالیه در داستان این مقاله برآنیم با بررسی ویژگیدر    

. آن مشخّص کنیملیه را در سبک حماسی است، نقش مسندٌاگر شدهشاهنامه در این داستان جلوه
داستان مسندٌالیه در سبک و زبان حماسی  احوالاصلی این پژوهش این است که: در واقع سؤال 

شاهنامه چه تأثیری مقتضای موضوع حماسی به عبارت دیگر، و  چه تأثیری دارد؟ رستم و اسفندیار
 بر مسندٌالیه دارد؟ 

 تحقیق پیشینة -9-3
امّا در موضوع  ؛های بسیاری صورت گرفتهشاهنامه، پژوهشیر، در باب بالغت های اخدر سال   

 است. داریوشآن تا کنون تحقیق مستقلّی انجام نشده شناسانةو سبکمسندٌالیه و ابعاد بالغی 
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بررسی شاهنامة فردوسی از دیدگاه دانش معانی با »خود با عنوان  نامة( در پایان5935ذوالفقاری)
دٌالیه در این داستان به اغراض بالغی ذکر و تقیید مسن« ارتأکید بر داستان رستم و اسفندی

نامة کزّازی)( تحت عنوان احضار کلمات و 62: رستاخیز کلماتشفیعی کدکنی) .استپرداخته
( در شرح دوبیت از داستان رستم و اسفندیار، به طور غیرمستقیم به 615-617: 1کزّازی، ، باستان

  اند.داستان اشاره کردهه در این کاربرد خاص مسندٌالی
 فرضیّات -9-4

بیش از با همین صفات، و تقیید آن آن در قالب صفات پهلوانی در بحث احوال مسندٌالیه، ذکر    
فردوسی در فرض اصلی این پژوهش این است که سایر احوال در سبک حماسی داستان تأثیر دارد. 

برد که در زبان حماسی اثرش تأثیر عناوین بهره میاسامی، از صفات و ذکر مسندٌالیه، اغلب به جای 
در جهت تعظیم و الیه اغلب با قید صله، صفت و مضافٌها ذکر نامدر بحث تقیید هم مستقیم دارد. 

 بخشد. شکوه و طنین حماسی میهمراه است که زبان داستان را توقیر مسندٌالیه 
 روش تحقیق -2
مبانی این پژوهش با ای و توصیف آماری است. خانهکتاب ةروش این پژوهش، مبتنی بر مطالع   

برگرفته و توصیف های آماری از بررسی متن داستان و دادهمطالعه در کتب بالغت گردآوری 
 ةبیت داستان رستم و اسفندیار در جلد پنجم شاهنام5161آماری این پژوهش،  ةجامعاست. شده

          تصحیح جالل خالقی مطلق است. 
 بحث -3
 در علم معانیاهمیّت بالغی احوال مسندٌالیه  -3-9
تقیید،  حذف، مفرد و جمع، تقدیم و تأخیر و در کتب بالغی برای مسندٌالیه احوالی چون ذکر و   

و تقیید است که ، ذکر در داستان مورد بحث رکاربردترین این احوالترین و پمهم. اندبرشمرده
        دهد. مبانی نظری این پژوهش را شکل می

 ذکر مسندٌالیه -3-9-9
الیه را اگر با نبودن قرینه مسندٌ»اند که در کتب بالغی، اصل را بر ذکر مسندٌالیه دانسته و آورده   

لذا به نظر ( 11رجایی: البالغه، معالم«)شود.حذف کنند، کالم مختل میگردد و مقصود فهمیده نمی
که شمیسا تواند مترتّب باشد. چنانبالغی بر آن نمیاری است و اغراض رسد ذکر مسندٌالیه اجبمی

معتقد است صرف ذکر مسندٌالیه بعد بالغی ندارد؛ مگر در صورت تکرار یا به صورت جمع و ذکر 
(. این قاعده اگرچه غالب است، 551 -36شمیسا: معانی، اسم عام و کنایه و ضمیر و ظرف.)

ندرت، صرف ذکر مسندٌالیه، به غرض تعظیم و توقیر عمومیّت ندارد و در شاهنامه، گاه و البتّه به 
در شود و بعد بالغی دارد که در بحث ذکر مسندٌالیه به آن خواهیم پرداخت. یا پهلوان انجام می شاه
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اند؛ ازجمله این اغراض که در کتب معانی کتب بالغی برای ذکر مسندٌالیه اغراضی چند برشمرده
یادآوری و تأکید مسندالیه برای »اند، عبارتند از: ردان شدهعربی ذکر و در اخوات فارسیشان، برگ

مخاطب، تعظیم و بزرگداشت مسندالیه، تحقیر مسندالیه، اظهار شادمانی و لذت بردن از نام 
نادان و کودن شمردن شنونده، پرهیز »، (96و91زاده، :مقدّم و اشرفعلویمعانی و بیان، )«مسندالیه

و نیز برای تعجّب، یا برای »... ،(39و31کزّازی:معانی، )«سخن از خطای شنونده، برای گسترش
 (. 51صفا: آیین سخن، «)تیمّن و تبرّک

 تقیید مسندٌالیه  -3-9-2
آن را از حالت مفرد)تنها( خارج کند هایی برای مسندٌالیه است که منظور از تقیید، آوردن وابسته   

است ازجمله: های متفاوتی ممکن شمرده شدهشیوهتقیید مسندٌالیه به و توضیحی بر آن بیفزاید. 
مقدم و علویمعانی و بیان، )«آوردن برای آن، تأکید، به اضافه، به حال، به شرطوصف»

علی الجارم البالغه الواضحه، )«به بدل، با عطف بیان، عطف مسندٌالیه به حروف»، (19-13زاده:اشرف
 اند و برخی ازجمله محمدخلیل رجائینیاورده را« تقیید»برخی بحث  (915-993: امینو مصطفی

تأکید، ادوات آن یعنی ، «تقیید»به جای عبارت  (515-591معانی: )و کزّازی (21-61البالغه: معالم)
       اند.را جداگانه برشمردهبدل و عطف بیان، عطف بر نهاد 

   مسندٌالیه در رستم و اسفندیار ذکر و تقیید -3-2
تر بسامدی یکسان دارند. حذف بیشتقریباً لیه حذف و ذکر مسندٌا، و اسفندیار داستان رستمدر    

 ةجمل 9711در . شناسه قابل حذف است ةدر مواردی است که مسندٌالیه ضمیر است و به قرین
جمله ذکر  5131حذف و در جمله  5197شناخته شده در داستان رستم و اسفندیار، مسندٌالیه در 

بار در قالب خطاب و در نقش منادا در این داستان ذکر 67عالوه بر این، مسندٌالیه . استشده
 است. شده
بعد بالغی ذکر بالغی دارد.  ةکیفی ذکر مسندٌالیه است که جنب فارغ از بعد کمّی، بعدامّا    

و مقتضای موضوع حماسی شاهنامه واژگان متناسب با بافت جمله و کالم گزینش در مسندٌالیه 
ی هایبه شیوهاغلب جز ذکر نام و ضمیر، برجستگی خاصی بخشیده است. مسندٌالیه  آناست که به 
عنوان یا مقام حکومتی، صفت حماسی، شود که عبارتند از: می ذکر در رستم و اسفندیارگوناگون، 

. تفاوت چگونگی کالم است محتوایمحصول تناسب با  ،تنوّعاین که صفت، نسبت خانوادگی و ...
 توان دید:       ر مسندٌالیه و اغراض آن را در دوبیت زیر به وضوح میذک

 ببینیییییییم تییییییا اسیییییی  اسییییییفندیار
 ی رسیییییتمج جنگجیییییویوُ گیییییر بیییییاره

  

 سییییوارسییییوی آخیییییر آیییییدهمی بییییی   
 خداونیییید، رویبییییه ایییییوان نهیییید بییییی 

 (5713و  5712)                               
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ها چه فرمی گزینش فردوسی در تقابل واژه»در شرح بالغت این ابیات نوشته است:  شفیعی کدکنی
است که تمام معماران زبان فارسی در برابر آن جز درماندگی و عجز چیزی به وجود آورده

جوی، آخر/ ایوان، سُوار/ جدا از تقابل اسفندیار/ رستمج جنگ (62و  66رستاخیز کلمات: «)ندارند.
را برای « اس »و لفظ برای رستم، ، تر استرا که حماسی« باره»لفظ ایگاه مسندٌالیه، در ج، خداوند

. استفردوسی به رستم  ةگر توجّه ویژبیاناسفندیار استفاده کرده که غرض، تعظیم و توقیر رستم و 
 اند ودوبیت فرجامین را به درستی با یکدیگر سنجیده»است: کزّازی هم در مورد این دوبیت نوشته

هنر شگرف فردوسی را در بازنمود معنایی یگانه که بازگشتن اس  است به سرای سُوار، با دو شیوة 
هنگام که  گوید، استاد در آنبا آنکه اسفندیار است که سخن می اند؛نشان دادهجداگانه و نایکسان 

ان، دلبستگی سبدین گیرد وآمیز را به کار میبشکوه و ستایشنماید، زبانی بازگشتن رخش را باز می
 ( 615و  617: 1، کزّازی، نامة باستان« )دارد.به پهلوان بزرگ شاهنامه آشکار میخویش را 

  مسندٌالیه در داستانذکر ها و اغراض شیوه -3-2-9
بار به نام ذکر شده که  916بار، مسندٌالیه  5131در این داستان، از  ذکر با نام: -3-2-9-9
 گیرد؛صورت میشود و اغلب به اقتضای اصل کالم را شامل میرصد کل ذکر مسندٌالیه د 26/19

دهد که غرض صرفاً گزارش در مواردی است که پهلوان چیزی میگوید یا پاسخ میاغلب چراکه 
 در ذکر با نام اغراضی وجود دارد. با این وجود،  .داستان است

یا  ایفردوسی گفتهچنان که پیش از این گفتیم، اغلب در مواردی که گزارش:  -3-2-9-2
ه مورد است ک 11بسامد این غرض، کند. پاسخی از پهلوان را گزارش میکند، از او با نام یاد می

ین است که پهلوان فعلی مرتکب علّت ذکر نام در این موارد، اگیرد. درصد ذکر نام را در بر می12/51
اوینی چون ود دارد با عنوجمشخّص شود و لذا بعد حماسی ندارد. در چنین مواردی یک قالب نمی
 :و....« آورد پاسخچنین »، «چنین گفت»

 چنییییییین پاسییییییخ آوردش اسییییییفندیار
 

 چنییییییین پاسییییییخ آوردش اسییییییفندیار
 

 بیییدو گفیییت زال: ای پسیییر کیییام جیییوی  
 

 بییدو گفییت رسییتم کییه تییا نییام خییویش     
 

 کیییییییه ای پرهنیییییییر نامورشیییییییهریار  
                                               (595)1 

 مهربیییان ایییین سیییخن ییییاد دار  کیییه ای 
                                               (563) 

 فییییرودآی و مییییی خییییواه و آرام جییییوی 
                                              (972) 

 نگیییویی، نییییابی ز مییین کیییام خیییویش    
                                              (913) 

                                                           
تمام شواهد از جلد پنجم شاهنامة تصحیح خالقی مطلق ذکر شده و شمارة داخل پرانتز، شمارة بیت داستان رستم و  1

 اسفندیار است. 
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 ( و ... . 669)(، 116(، )135، )(191)(، 111(، )151)(، 133(، )131، )(927)(، 967)(، 911)موارد دیگر: 
و دیگر افعالج آمرانه باشد، اغلب فردوسی جهت تعظیم « فرمودن»امّا در چنین مواردی اگر فعل 
 کند. مثال:استفاده می از صفات حماسی یا عناوین شاهانهشخص و به مقتضای کالم، 

 اسیفندیار( کیه جیام آوریید     )= مهتیر بفرمود 
 

 بیییه جیییای میییی پختیییه، خیییام آوریییید     
                                              (631 ) 

در چنین مواردی، گاه ذکر نام صرفاً جهت تعظیم و تکریم است. تعظیم و تکریم:  -3-2-9-3
چنان که اسفندیار کند. به غرض تعظیم را کامال مشخّص می ای است که ذکر نامبافت کالم به گونه

ی گو با خود رستم و در برابر او، به جاودر جریان ذکر وقایع گذشته بر زال و تحقیر او، در گفت
 کند:استفاده می« رستم»از نام « تو»

 یکییییی سییییرو بُیییید ناپسییییوده سییییرش  
       

 چییو بییا شییار شیید، رسییتم آمیید ب ییرش       
                                              (119) 

 : بردنام میرستم به غرض مفاخره، و به تعظیم از اجدادش 
 جهانییییدار دانیییید کییییه دسییییتان سییییام 

 سیییتهمیییان سیییام پیییور نریمیییان بُیییده  
 بزرگسییییت و هوشیییینگ بییییودش پییییدر  
 همانیییییییا شنیدسیییییییتی آواز سیییییییام 

 

 نییییام بزرگسییییت و بییییا دانییییش و نیییییک 
 سیییت،نریمیییان گیییرد از کریمیییان بُیییده   

 بییییه گیتییییی سیییییُم خسییییرو تییییاجور،  
 چنییییییو نیکنییییییام  نبُییییید در زمانییییییه 

                                        (113- 111 ) 
 کند:ها را با تعظیم یاد مییخسرو، آنرستم خطاب به کریاس، با ذکر جمشید و ک

 بیییه کرییییاس گفیییت: ای سیییرای امیییید    
 همییییایون بُییییدی گییییاه  کییییاوس کییییی  

 

 خینییییک روز کانیییدر تیییو بُییید جمّشیییید      
 پیییییی همیییییان روز کیخسیییییرو نییییییک

 ( 221و  229)                                     
 قائل است: ، جاماس  و زردشتو در مقابل، اسفندیار همین تعظیم را برای گشتاس 

 دار تییییو گشتاسپسییییت، کنییییون مایییییه 
 نشسیییته بیییه ییییک دسیییت او زردهشیییت 
 بییییه دیگییییر پشییییوتن، گییییو نیکمییییرد  

 

 نشسییییت تییییو در زیییییر جاماسپسییییت،   
 هشییتکییه بییا زنیید و ایسییت آمدسییت از ب   

 چشییییده ز گیتیییی بسیییی گیییرم و سیییرد  
                                       (231- 236) 

 97، بسامد این غرضتر برای پهلوانان کاربرد دارد. این غرض بیشتر برای نام شاهان و با بسامد کم
   شود.  ها را شامل میدرصد کل نام 17/2 مورد است که

جمشید سخنان رستم به کریاس، برای تحقیر اسفندیار در مقابل  تحقیر:نکوهش و  -3-2-9-4
 کند:و کاوس، آنها را به نام یاد می
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 سیییییییراپرده را گفیییییییت: بیییییییدروزگار
 کییییه او راه یییییزدان گیهییییان بهشییییت   
 همییییان روز کییییز بهییییر کییییاوس شییییاه 

 

 کییییه جمشییییید را داشییییتی در کنییییار،   
 روز بییودش، نییه خییرّم بهشییت   نییه خییوش 

 سیییییپاه...دار و سیییییایه بُیییییدی پیییییرده
                                       (237- 231) 

  کند:ردن، نام زال را با نکوهش یاد میو نیز اسفندیار بعد از تیرخو
 فسییییییونها و نیرنگهییییییا زال سییییییاخت 

 
 کیییه اورنییید و بنییید جهیییان او شیییناخت    

                                            (5199) 
 است.  مورد2بسامد این غرض 

گاه گوینده با این فکر که ممکن است، شنونده مسندٌالیه را به احتمال اشتباه:  -3-2-9-5
کند. بسامد این مورد نیز کم و محدود به ة کم تکرار میو را به فاصلاشتباه کس دیگری بپندارد، نام ا

 موارد زیر است:
 بخندییییییییییید از گفییییییییییت او زال زر 
 بیییدو گفیییت زال: ای پسیییر، ایییین سیییخن 

 
 بفرمیییییییود کانیییییییدر نهیییییییید    زواره

 زواره بیامییییید بیییییه پییییییش سیییییپاه    
 

 نشسییییییته بییییییرش زال بییییییا داغ و درد
 بشیییید تیییییز بییییا عییییود زال از فییییراز   

 

 زمیییییانی بجنبانییییید از اندیشیییییه سیییییر  
 مگییییوی و جییییداکن سییییرش را ز بیییین  

 (  321و 321)                                        
 ران را ز خییون بییر سییر افسییر نهییید     سیی

 دهییییییییاده برآمیییییییید ز آوردگییییییییاه  
 ( 5762و  5766)                                  

 ز پییییرواز مییییرغ اندرآمیییید بییییه گییییرد  
 سییییتودش فییییراوان و بییییردش نمییییاز    

 ( 5111و 5119)                                   
و اهمیّت بودن مسندٌالیه است؛ چراکه در مورد پهلوانانی چون رستم شاید این تکرار محصول کم

 شود. دیده نمی اسفندیار چنین تکراری
ذکر شود، آمدن آن زیاد  ةاگر مسندٌالیه برای اوّلین بار یا با فاصلاقتضای اصل:  -3-2-9-6

در بیت شود. چنان که ر رویداد، فاعل آن به نام ذکر میاقتضای اصل است. چنان که در ابتدای ه
  نامی از او نیست:راکه پیش از این، ذکر شده؛ چ« رودابه»زیر 

 کنییید رودابیییه میییوی همییییز سیییر بیییر  
 

 بییییییر آواز ایشییییییان همیخسییییییت روی 
                                            (5157) 

 و یا ذکر نام افراد به فاصله از ذکر پیشین: 
 کتیییایون چیییو بشییینید، دل پیییر ز خشیییم 

 
 پشییییوتن بییییرین بییییر گییییوای منسییییت،

 

 بییه پیییش پسییر شیید، پییر از آب، چشییم      
                                              (511  ) 

 روان و خییییییرد رهنمییییییای منسییییییت 
                                               (125   ) 



بررسی ذکر و تقييد مسنٌداليه در داستان رستم و اسفندیار و رابطة آن با سبک حماسی شاهنامه / 211

این غرض، ترین بسامد ذکر نام را دارد. درصد بیش73/15مورد است که با 115بسامد این غرض، 
       ارزش بالغی ندارد. 

، ذکر آن با صفات در شاهنامهترین بعد ذکر مسندٌالیه مهمترین و بالغیذکر با صفت:  -3-2-2
ی اسم را است که بتواند جا اعم از صفات بیانی، القاب و عناوین صفت، هرگونه کلمهمنظور از  است.

. در تتنوّع صفات، محصول تفاوت در بافت کالم اسهایی از آن را بیان کند. بگیرد و ویژگی یا ویژگی
ها و ای خانوادگی؛ در بافت حماسی، صفتهای حماسی و در بافت آمرانه، صفتهبافت عاطفی، نسبت

مورد از کل ذکر  951بسامد ذکر با صفت  شوند.حکومتی جایگزین اسم میشاهانه و عناوین 
دوم را در  ةشود که بعد از ذکر نام، رتبصد ذکر مسندٌالیه را شامل میدر59/15مسندٌالیه است که 
      انواع صفت و اغراض هریک عبارتند از: ذکر مسندٌالیه دارد. 

چون تهمتن، نامور، نامدار، یل، از صفات پهلوانی، صفاتی منظور : پهلوانیصفت  -3-2-2-9
وانان به کار میرود و جای نام وقیر در مورد پهلاست که عمدتاً به غرض تعظیم و تسُوار، پهلوان و ... 

شود صفات را شامل میذکر  درصد37/11مورد است که  21بسامد این نوع صفت، گیرد. میها را آن
درصد( و اسفندیار با 17مورد) 11در بین پهلوانان، رستم با  که باالترین بسامد در بین صفات است.

، در مورد کاربرد این نوعمهم  ةنکتترین سهم را در صفات پهلوانی دارند. بیشدرصد( 95مورد)11
های رویارویی، رزم اغلب در صحنه صفات ست؛ به این معنی که این نوعآن با بافت حماسی ا تناسب

دیگر، این است که گاه این صفات در قالب  ةنکت یا کارهای نمایان پهلوانان کاربرد دارند.
 شوند. چون شیر، پیل، پلنگ و ... ذکر میهایی استعاره

 کند:وین پهلوانی یاد میاو را با عنا اسفندیار برای تعظیم رستم   
 نکییییییردم، نییییییرفتم بییییییه رای پییییییدر
 بسییییی رنییییج دارد بییییه جییییای سییییران 

 

 کییییه آن شیییییردل مییییرد  پرخاشییییخر    
 جهیییان راسیییت کیییرده بیییه گیییرز گیییران 

 (152و 156)                                       
فرزند »کند و رستم او را با عنوان یاد می« پهلوان سُوار»با عنوان  گو با رستم از اووبهمن در گفت   
گو تحت تأثیر عظمتی قراردارد که رستم در برخورد با سنگی که از کوه وبهمن در این گفت«. شاه

 پایین انداخته بود، نشان داد: 
 پییییییییامی رسیییییییانم از اسیییییییفندیار  
 چنیییین گفیییت رسیییتم کیییه فرزنییید شیییاه
 خیییوریم آنیییم دارییییم چییییزی نخسیییت   

 

 اگییییییر بشیییییینود پهلییییییوان سُییییییوار   
 ن سییییان و پیمییییود راه،نجییییید از ایییییبر

 گییه جهییان زیییر فرمییان تسییت     پییس آن
                                       (911-912  ) 

دو پهلوان با  باشند،اوّل باید ابهّت داشته ةدر اوّلین رویارویی رستم و اسفندیار که دو طرف در درج
 «: یل»و اسفندیار با عنوان « تهمتن»شوند؛ رستم با عنوان صفات حماسی یاد می
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 تهمییییتن ز خشییییک اندرآمیییید بییییه رود 
 

 پییییییییاده شییییییید و داد ییییییییل را درود 
                                              (161) 

 شوند: هلوان اغلب با صفات حماسی یاد میاصوالً در مقام رویارویی، دوپ
 (5532چنین گفت پس با پشوتن که شیر)رستم(   بپیچد ز چنگال مرد  دلیر )اسفندیار(   )       

ترین و بیشاست که اغلب در بافت حماسی و پهلوانی خوانده شده« تهمتن»مورد 55رستم در 
و ازجمله در رویارویی رستم با بهمن است. های رستم و اسفندیار بسامد آن، بعد از اولین رویارویی
 بالفاصله بعد از کنارزدن سنگ:

 چیییییو آمییییید بنزدییییییک نخچیرگیییییاه  
 

 ه راههمانگییییه تهمییییتن بدیییییدش بیییی    
                                              (911) 
 همراه است:« بفرمود»و نیز در جریان عتاب و خطاب به اسفندیار که با فعل 

 تهمیییتن بفرمیییود کیییز دسیییت راسیییت    
 

 تهمیییییتن ز گفتیییییار او سیییییر بتافیییییت 
 

 رفیییت نییییزه بیییه دسیییت تهمیییتن همیییی
 

 ت هواسیییت نشسیییتن بییییارا چنیییان کیییه  
                                               (117  ) 

 از آن پییس کییه جییز جنییگ کییاری نیافییت  
                                               (217       ) 

 چیییو بییییرون شییید از جایگیییاه نشسیییت   
                                            (5775) 

های یانی، صفاتی است که یکی از ویژگیمنظور از صفات ب ذکر با صفت بیانی: -3-2-2-2
است که  مورد15ی به جای مسندٌالیه، کند. ذکر صفات بیان، باطنی و رفتاری فرد را بیان میظاهری
های مهم شود. تناسب نوع مسندٌالیه با مقتضای کالم از جنبهصفات را شامل می درصد97/53حدود 

مورد یعنی حدود 11. اغراض ذکر صفات بیانی بسیار گوناگون استبالغی کاربرد صفت بیانی است. 
درصد به 11/13مورد یعنی51درصد این صفات به غرض تعظیم و تحسین و ستایش مسندٌالیه، 17

 اند. شدهبه اغراض گوناگون دیگر ذکر درصد 11/91یعنی مورد دیگر 15غرض تحقیر و نکوهش آن و 
 تعظیم و ستایش و تحسین:  -9

 بیییییه دانیییییش بیابنییییید راه   بزرگیییییان
 

 لیییب میییرد برنیییا پیییر از خنیییده شییید     
 

 آزادمیییییردمییییییازار کیییییس را کیییییه   
 

 بیییه گفتیییار تیییو کشیییته شییید    بزرگیییی
 

 آشییییناه ز دریییییا گییییذر نیسییییت بییییی   
                                              (151) 

 آن خنیده را بنیده شید         مهتر)=رستم(همی 
                                              (261) 

 در نییییییارد بیییییه آزار و درد سیییییر انییییی
                                              (373) 

 همیییه گشیییته شییید    بزرگیییانکیییه روز 
                                            (5161) 
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 نکوهش و تحقیر:  -2
 کانیییییا بیییییود پییییییر فریبنیییییدهکیییییه 

 
 وُ گرچنیییییید بییییییا رای دانییییییا بُییییییود  

                                               (211) 
 کند و خود را شهریار:اسفندیار خطاب به رستم، او را بنده خطاب می

 بییییا شییییهریار بییییدان تییییا دگییییر بنییییده
 

 نجوییییید بییییه آوردگییییه بییییر کییییارزار     
                                               (225 ) 

 و در جای دیگر:
 بییدان تییا خییود از بنییدگان زییین سییپس     

 
 نجوینیییید کییییین بییییا خداونیییید کییییس   

                                            (5511) 
 خواند:می« یوسازبدرگ د»رستم خطاب به زواره اسفندیار را 

 چنیییین گفیییت پیییس بیییا زواره بیییه راز    
 

 سیییت ایییین بیییدرگ دیوسیییاز   کیییه مردی 
                                             (5771) 

 کند:یاد می« خودکامه جنگی»با عبارت  فردوسی پس از اصرار اسفندیار به نبرد، او را
 چییو خودکامییه جنگییی بدییید آن درنییگ    

 
 جنییگ... کییه رسییتم همییی دیییر شیید سییوی 

                                            (5962) 
کم اند که به دلیل بسامد صفات بیانی با اغراض متنوّع دیگری هم ذکر شده سایر اغراض: -3

که در بیت زیر برای رستم به « باتجربگی»وصف شوند. ازجمله هریک، در یک عنوان گنجانده می
 است، تناسب دارد:« آشنایی به آداب و رسوم»گر بیانکار رفته و با بافت کالم که 

 گفییت: اییین نییه جییای منسییت    جهاندیییده
 

 بیییه جیییایی نشیییینم کیییه رای منسیییت     
                                               (153) 

 است:را در مورد رستم به کار برده« مرد کهن« »برنا)اسفندیار(»و یا بیت زیر که در مقابل 
 چییییینگش مییییییان سیییییخنبیفشیییییارد 

 
 ز برنییییییا بخندییییییید مییییییرد کهیییییین  

                                              (613) 
 خواند:تجربه میو بی« برنا»و در جای دیگر که باز اسفندیار را 

 لیییب میییرد برنیییا پیییر از خنیییده شییید     
 

 همیییی مهتیییر آن خنیییده را بنیییده شییید    
                                               (261) 

 است. مانند شواهد زیر:« توبیخ و مالمت»کاربرد صفات، یکی دیگر از اغراض کم
 شکن)رسییتم(نییدانی کییه مییردان پیمییان   

 
 سییییتوده نباشیییید بییییه هییییر انجمیییین    

                                            (5557                      )       
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وادگی، معموالً به جای عاطفی ناشی از روابط خاندر بافت ذکر با نسبت خانوادگی:  -3-2-2-3
بسامد تر و کالم تأثیرگذارتر باشد. اسم، نسبتهای خانوادگی ذکر میشود تا پیوندهای عاطفی مشخّص

گوهای ومانند ابیات زیر که در جریان گفتشود. درصد را شامل می96/1مورد است که 56این نوع، 
 کنند:ها از نسبت خانوادگی استفاده میهم شخصیّتبین اسفندیار و کتایون، هم فردوسی و 

 غمیییییی شییییید ز گفتیییییار او میییییادرش 
 

 همییییه پرنیییییان خارشیییید بییییر بییییرش   
                                               (95) 

پدر و فرزندی  ةاشی از رابطگر بار عاطفی نبیان« اسفندیار»برای « فرزند او»و بیت زیر که ذکر    
  را دارد: « فرزند او»عروضی هم همان وزن « اسفندیار»است. این در حالی است که 

 سییییییم روز گشتاسییییی  آگیییییاه شییییید 
 

 فرزنیییید او، افسییییر مییییاه شیییید    کییییه 
                                                 (11) 

اشاره و یا از ضمیر برای او این در حالی است که فردوسی تا قبل از این بیت به نام اسفندیار 
 است.استفاده کرده

برد. در بیت اوّل که سخن از پادشاهی دوبیت، از گشتاس  نام می ةدر ابیات زیر، اسفندیار به فاصل
کند و در دوبیت بعد از آن که یاد می« شاه»را به نام و با شاخص گشتاس  است، برای تعظیم او، او 

کند تا بار عاطفی اده میاستف« پدر»کند، از عنوان گشتاس  بیان میخود را از عملکرد تأثّر و اندوه 
 تر شود:سخن بیش

 را داد تخیییت گشتاسییی کیییه تیییا شیییاه  
 کس کیه رفیت از پیی دیین بیه چیین      هرآن

 وُ زآن پییس کییه مییا را بییه گفییت  گییرزم     
 بیییه لهراسییی  از بنییید مییین بییید رسیییید  

 

 مییییان بسیییته دارم بیییه میییردی و بخیییت،  
 پیییییس بیییییرو آفیییییرین نکردنییییید از آن

 ، دور کیییییردم ز بیییییزم،پیییییدربسیییییتم ب
 شیییید از تییییرک روز زمییییین ناپدییییید...  

                                  (1 /671- 676) 
به « پدر»کند. مانند بیت زیر که تر میٌالیه قدرت عاطفی آن را بیشمضافذکر عنوان نسبی بدون 

 است:به کار رفته« پدرم»جای 
 پیییییدر شهریارسیییییت و مییییین ک هتیییییرم

 
 ییییییک زمیییییان نگیییییذرم ز فرمیییییان او  

                                          (1 /129) 
کند که افراد با شتاس ، بافت عاطفی کالم اقتضا میبعد از مرگ اسفندیار و بردن جسدش به دربار گ

 شوند:های خانوادگی یاد نسبت
 چییییو آگییییاه شیییید مییییادر و خییییواهران 

 
 چیییو میییادرش بیییا خیییواهران روی شیییاه  

 

 بیییییا دختیییییران  از اییییییوان برفتنییییید  
                                            (5111) 

 پیییر از مشیییک دیدنییید و رییییش سییییاه...  
                                            (5119) 
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 شود: یاد می« نبیره»قابل او با عنوان زبان گشتاس  و در م بهمن نیز، اغلب از
 ترسییییتنبیییییره کییییه از جییییان گرامییییی

 
 روی نبیییییره بدییییید چییییو گشتاسیییی   

 

 ترسیییت...بیییه دانیییش ز جاماسییی  نیییامی  
                                            (5116  ) 

 شیییید از آب دیییییده رخییییش ناپدییییید    
                                            (5113) 

در تناسب با بافت کالم و این نوع یادکرد مسندٌالیه م :ذکر با عناوین شاهانه -3-2-2-4
هایی کاربرد دارد که سخن از پادشاهی و لوازم آن است. چنان که در بیت زیر، به تناسب موقعیّت

و از اسفندیار که آرزوی آن را دارد، به نام « شهریار»نشستن بر تخت شاهی، از گشتاس  با عنوان 
 است:یاد شده

 نشسییییت از بیییییر تخییییت زر شیییییهریار  
 

 اسیییییفندیار شییییید پییییییش او فیییییرّر ب 
                                                 (66) 

« هانشاه ج« »شهنشاه»، «شهریار»رود، القاب دادن و فرمانپذیری سخن میزمانی که از فرمان یا
 اسفندیار با رستم است: ةکند. چنان که در خطابو ... کاربرد پیدا می« شاه»

گاه غرض از ذکر عنوان حکومتی، تعظیم و توقیر فرد درجهت جلب محبّت اوست. رستم قبل از 
او را با عناوین  زدن تیر به چشم اسفندیار، برای جلب محبّت او و منصرف کردنش از جنگ،

 کند:حکومتی خطاب می
 دگربیییییاره رسیییییتم زبیییییان برگشیییییاد: 

 
 ز دل دورکیییین شییییهریارا تییییو کییییین    
 جیییز از بنییید، دیگیییر تیییرا دسیییت هسیییت

 

 مکییییین شیییییهریارا ز بییییییداد ییییییاد     
                                            (5911) 
 نشییییین مکیییین دیییییو را بییییا خییییرد هم
 پرسییت بییه میین بییر، کییه شییاهی و یییزدان  

 (   5911و  5919)                                  
شود که غرض از آن تعظیم و توقیر است. چنان حکومتی برای غیرشاهان نیز ذکر میگاه عناوین 
 کند:خطاب می« شاها»زال را با عنوان  که سیمرغ

 شیییییاه جهیییییان ولییییییکن ز فرمیییییان  
 نیییییگ         بیییییه زاول نفرمیییییود میییییا را در 

 تیییو آن کییین کیییه بیییر ییییابی از روزگیییار         
 درنییگ تییو خییود بنیید بییر پییای نییه بییی     
 شیییاهتیییرا چیییون بیییرم بسیییته پییییش    

       

 نپیییییییچم روان، آشییییییکار و نهییییییان     
 نیییه بیییا نامیییداران ایییین بیییوم، جنیییگ     

    شیییهریاربیییر آن رو کیییه فرمیییان دهییید   
 ، ننیییییگ شهنشیییییاهنباشییییید ز بنییییید 

 سراسییییییر بییییییدو بییییییازگردد گنییییییاه    
                                         (171-171) 
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 بیییدو گفیییت سییییمرغ: شیییاها چیییه بیییود  
 

 ازینسیییان نییییازت بیییه دود؟ کیییه آمییید   
                                            (5111) 

 شود. درصد صفات را شامل می22/17ست که مورد ا11بسامد ذکر صفات شاهانه 
گر بارزترین رفتار ر از صفت کنشی، صفتی است که بیانمنظوذکر با صفت کنشی:  -3-2-2-5

ستم از سخنان بهمن چنان که در بیت زیر که به تناسب بافت سخن که رفرد در محیط است. 
 ةکند که در کنار کلمیاد می« مرد  کهن»و را با عنوان کند، فردوسی ابینی میحوادثی را پیش

 ترین عنوان است:مناسب« اندیشه»
 چیییو بشییینید رسیییتم ز بهمییین سیییخن   

 
 پراندیشییییه شیییید مغییییز مییییرد کهیییین   

                                               (927) 
 است:و در موردی دیگر همین کاربرد در مورد زال به کار رفته

 چیییو بشییینید دسیییتان ز رسیییتم سیییخن  
 

 جییییان مییییرد کهیییین  پراندیشییییه شیییید 
                                               (319) 

ه بند دادن رستم یا جنگ تأکید شود و او به دست بة رستم در اسفندیار کارگر نمیدر زمانی که الب
 کند:میاستفاده « خودکامه»کند، فردوسی برای اسفندیار، برای اوّلین بار، از صفت می

 درنییگ چییو خودکامییه جنگییی بدییید آن   
 بیییدو گفیییت کیییای سیییگزیج بیییدگمان    

 

 کییه رسییتم همییی دیییر شیید سییوی جنییگ،  
 نشییید سییییر جانیییت ز تییییر و کمیییان...   

                                            (5963) 
شود، برای بعد از آن که افسون زال آشکار میفردوسی در آغاز ماجرای احضار سیمرغ و حوادث 

 کند:که بارزترین صفت او است، یاد می «گرافسون»لین بار، زال را با عنوان اوّ
 فسیییونگر چیییو بیییر تیییی  بیییاال رسیییید    

 
 یبییییا یکییییی پییییرّ بیییییرون کشییییید  ز د 

                                            (5193) 
های ذکر القاب و صفات خداوند به نام یکی از موارد مهم بیان مسندٌالیه با صفات کنشی،   
و ... است که ذکر هریک با بافت کالم سازگاری دارد. به عنوان مثال « دادگر»، «یزدان»، «کردگار»

یا « کردگار» است، اغلب خداوند با عنوان اغلب وقتی سخن از آفرینش و یاری موجودات
 :شودیاد می« پروردگار»

 ازییین بیییش کییردی کییه گفتییی تییو کییار    
 

 کیییییه پروردگیییییارش چنیییییان آفریییییید 
 

 کیییه ییییار تیییو بیییادا جهیییان ک ردگیییار       
                                              (551) 

  -بیییر آن آفریییید کیییاو جهیییان آفریییید    -
                                            (5175) 

 شود:یاد می« یزدان»خداوند است، به نام « راهنمایی»و « گواهی دادن»وقتی سخن از 
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 چنیییان دان کیییه ییییزدان گییییوای منسیییت 
 

 ییییزدان گییییوای منسیییت چنیییان دان کیییه 
 

 دگیییر گفیییت: ییییزدان گییییوای منسیییت     
 

 خیییرد زیییین سیییخن رهنمیییای منسیییت    
                                               (163 ) 

 بییییرین دییییین بییییه رهنمییییای منسییییت 
                                            (5161) 

 پشییییوتن بییییدین رهنمییییای منسییییت..  
                                            (5151) 

 و نیز زمانی که سخن از بخشش است:
 گنیییاهی کیییه کیییردم ز ییییزدان بخیییواه    

 
 بیییه پیییوزش سیییزد گیییر ببخشییید گنیییاه    

                                            (5515) 
 است:« جهاندار»و وقتی که سخن از اعطای چیزی است، 

 جهانییییییدار داد همیگفییییییت کییییییاینم  
 

 بیییییودم از بهیییییر تیمیییییار داد  غمیییییی  
                                            (5116) 

 شود:خوانده می« داور»به نام  خواهی و انصاف و بالگردانی است،و زمانی که سخن از حق
 همیگفیییییییت کیییییییای داور کردگیییییییار

 
 بگییییردان تییییو از مییییا بیییید روزگییییار      

                                               (331) 
 همیگفییییییت کییییییای داور داد و پییییییاک

 

 گیییر از خسیییتگیها شیییوم مییین هیییالک،    
 

 کیییه خواهییید ز گردنکشیییان کیییین مییین؟ 
             

 کییییه گیییییرد دل و راه و آیییییین میییین؟   
 (5562و 5566)                                  

ر مسندٌالیه از ضمیر استفاده نمیکند و اغلب ضمایر برای ذک عمدتاًذکر با ضمیر: فردوسی  -9-1-9
ذکر آن را « ضرورت وزن»شوند و لذا هرجا ضمیری ذکر شود، تأکیدی در کار است و یا حذف می

و « تو»رستم با اسفندیار، برای تأکید از  ةاست. چنان که در بیت زیر که در مخاطبضروری کرده
  افزوده است:« من»بر تأکید « خود» است وشدهدر مقابل هم استفاده « من»

 تیییو بیییر راه مییین بیییر سیییتیزه مرییییز      
 

 ام در سییتیز کییه میین خییود یکییی مایییه     
                                          (1 /151         ) 

 برای تأکید ذکر شده:« من»و در بیت زیر، 
 سیییتم از بخیییردان مییین اییییدون شییینیده 

 

 موبیییییییدان،بزرگیییییییان و بییییییییداردل  
 

 کیییییه دسیییییتانج بیییییدگوهر از دییییییوزاد 
 

 بیییه گیتیییی فیییزون زیییین نیییدارد نیییژاد     
 (113و112)                                        

 است:برای تأکید ذکر شده« من»و نیز بیت زیر که 
 ز بیییس پنییید و سیییوگند و پیمیییان تیییو   

 
 نگییییذرم میییین ز فرمییییان تییییو   همییییی 

                                          (1 /557) 



218 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی35-بهار96

 و گاه به غرض اندوه و تأثّر:
 همانسییییت کییییز بیییید بهانییییه میییینم    

 
 وُ زییییین تیییییر گییییز در فسییییانه میییینم   

                                            (5111) 
 است:برای تأکید ذکر شده« تو»و « من»و نیز در بیت زیر که 

 پیییش تخییت قبییاد  تییو دانییی کییه میین    
 

 ه کییردم بییه مییردی، تییو داری بییه یییاد   چیی 
                                              (321) 

 اند: با غرض تأکید و قصرموصوف یاد شده« من»و هم « تو»و در بیت زیر که هم 
 پهلیییوانمییین  شیییاه باشیییی و تیییو  چیییو
 

 بیییییدی را بیییییه تییییین درنمانییییید روان   
                                              (623) 

 تو شاه باشی)نه کس دیگر)گشتاس (( و من پهلوان)نه کس دیگر(. 
 است:به غرض تأکید و قصر ذکر شده« تو»و نیز بیت زیر که 

 گییییر ایییییدونک دسییییتور ایییییران تییییوی،
 

 و چشییییم دلیییییران تییییویدل و گییییوش  
                                              (356) 

 تکرار نشدن اسم است:« او»ضمیر برای جلوگیری از تکرار اسم است. در بیت زیر غرض از گاه ذکر 
 شییاهچییه مایییه جهییان داشییت لهراسیی     

 شیییهر اییییران بیییه گشتاسییی  داد او  چیییو
 

 نکیییییردی گیییییذر سیییییوی آن بارگیییییاه  
 نیامیییدت از آنیییپس خیییود از تخیییت ییییاد  

 (113و112/ 1)                                    
 شود تا بر آن تأکید و مبالغه شود. چنان که در بیت  مسندٌالیه در نقش متمم ذکر میاه گ

 بیییه خورشیییید میییاهیش برییییان شیییدی  
 

 ازو چییییرر گردنییییده گریییییان شییییدی    
                                                (117) 

گریان »این است که کرد. بعد بالغی این کاربرد گوید: او چرر گردنده را گریان میبه جای این که ب
نیست و صرف وجود او )ازو( « او»چرر گردنده)در وجه مجهول( منوط به فعلی از سوی « شدن

بارها بیشتر از « ازو... گریان شدی»اق برای گریان شدن چرر گردنده کافی است و لذا اغر
 است. « کرد.او...گریان می»

 های دیگر از ذکر مسندٌالیه ضمیر:  نمونه
 همییی بییر میین افسییون کنییی  چنییدین تییو 

 

 کیییه تیییا چنبیییر از ییییال بییییرون کنیییی،   
 

 خییواهی کییه هییرکس کییه اییین بشیینود تییو 
 

 گفتییییار تییییو بگییییرود  بییییدین چییییرب  
                                       (211-211    ) 

 «:ارشاد»است و دیگری به غرض « مالمت و توبیخ»در ابیات زیر که یکی به غرض « تو»و نیز 
 ز رسییییتم همییییی چییییاکری سییییاختی     آب اندرانیییییداختیتیییییو کشیییییتی بیییییه 
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 آذر و مهرنییییوشچییییو تییییابوت نییییوش  
 

 ببینییییی، تییییو در آز چنییییدین مکییییوش  
 (5531و  5531)                                  

 و نیز در ابیات زیر که خطاب پشوتن به جاماس  است:
 آمییییییوختی شییییییاه را راه کییییییژ تییییییو
 گفتیییی کیییه هیییوش ییییل اسیییفندیار  تیییو
 

 راه و کوتیییییاه کیییییژبییییییاییییییا پییییییر  
 بیییییود بیییییر کیییییف رسیییییتم نامیییییدار  

 (5166و 5161)                                  
 کنند:استفاده می« ما»ی تعظیم خود، از برا« من»شاهان و شاهزادگان گاه به جای 

 پییییس از بییییارگی بییییا پشییییوتن بگفییییت
 چیییوو تنهاسیییت، میییا نییییز تنهیییا شیییویم 

 

 کیییه میییا را نبایییید بیییدو ییییار و جفیییت    
 بیییییر آن تنیییییدباال شیییییویم ز پسیییییتی 

 (5711و 5711)                                   
 اگر مرجع ضمیر، خداوند باشد، اغلب با تأکیدی همراه است:

 بیییه ییییزدان پنیییاه و بیییه ییییزدان گیییرای  
 

 کیییه اویسیییت بیییر نییییک و بییید رهنمیییای  
                                            (5511) 

 با تأکید همراه است:« تو»خطاب و نیز در دعاها که 
 چنیییان آفرییییدی کیییه خیییود خواسیییتی   

 
 زمیییییین و زمیییییان را تیییییو آراسیییییتی   

                                            (5529) 
 ذکر استعاری  -3-2-4
 گوید:صف است. چنان که در مورد رستم میغرض از ذکر استعاری در شاهنامه اغلب مبالغه در و   

 همیرفیییییت خیییییون بیییییه بیییییاال ز رسیییییتم
 

 بشییید سسیییت و لیییرزان کییییه بیسیییتون     
 

 بخندییییییید چییییییون دیییییییدش اسییییییفندیار
 

 بییییدو گفییییت کییییای رسییییتم نامییییدار،   
 

 چیییرا کیییم شییید آن نییییروی پییییل مسیییت؟    
 

 ز پیکیییان چیییرا کیییوه آهییین بخسیییت؟     
                                     (5592-5517) 

 خطاب -3-2-5
ها با یکدیگر دارند و هایی است که شخصیّتیکی از موارد قابل بحث در ذکر مسندٌالیه، خطابه   

زنند. مانند بیت زیر که یدهند یا صدا م، بلکه با صفات مورد خطاب قرارمیاغلب یکدیگر را نه به اسم
 زند:فندیار خطاب به رستم او را صدا میاس

 چنیییین گفییییت بییییا رسییییتم اسییییفندیار 
 نیدسییییتم از بخییییردانمیییین ایییییدون ش

 

 کیییییه ای نیکیییییدل مهتیییییر نامیییییدار،   
 بزرگییییییان و بیییییییداردل موبییییییدان...  

 (  312و116)                                       
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است با هدف جلب توجّه و البتّه محبّت رستم « نیکدل مهتر نامدار»خطاب اسفندیار به رستم، 

صفت اخالقی است برای « نیکدل»و « تعظیم»صفت حماسی است برای « مهتر نامدار»است. 
     رستم که آمدن آن به صورت مقلوب، بار تأکیدی نیز دارد. « ستایش و تمجید»
 اند. ازجمله:ها و اغراض گوناگون کاربرد یافتهدر قالب مورد است که65 ها،آمار این نوع خطاب   
مورد آن مقیّد  پنجهاست که خطاب درصد11/2مورد است که 1خطاب به نام تنها  نام: -3-2-5-9

 موارد عبارتند از:به صفات پهلوانی و یک مورد مطلق است. این 
 اسیییییییفندیاربخندیییییییید از او فیییییییرّر

 
 نامییییداربییییدو گفییییت کییییای رسییییتم    

                                               (611) 
 چییییو بشیییینید گییییردنکش اسییییفندیار   

 
 بییییدو گفییییت کییییای رسییییتم نامییییدار   

                                               (211) 
 اسیییییفندیارخروشیییییید کیییییای فیییییرّر 

 
 همیییییاوردت آمییییید، بیییییرآرای کیییییار    

                                            (5759) 
 و تنها مورد مطلق که خطاب به زال است:

 چنییییان دانییییم ای زال کییییامروز میییین   
 

 ز میییییادر بیییییزادم بیییییدین انجمییییین     
                                            (5511) 

 (.   5172(، ای یل اسفندیار)5511و نیز مقیّد به صفات پهلوانی: کای رستم نامدار )
حدود صفات و القاب پهلوانی است که ذکر ، با هامورد خطاب91 صفات پهلوانی: -9-1-1-1
مخاطب غرض این نوع خطاب، توقیر و تعظیم مخاطب است. شود. خطابها را شامل می درصد12
مخاطب شود و درصد خطابهای پهلوانی را شامل می11بیش از ها، رستم است که مورد این خطاب51
ر، یک سه خطاب پهلوانی دیگ شود.ا را شامل میهخطابدرصد این 16مورد، اسفندیار است که 51

آذر و مهرنوش و یک مورد هم مربوط به گشتاس  مربوط به زال، یک مورد مربوط به نوشمورد 
 است. 

 خطاب به رستم:  
 از آن گفیییتم ایییین بیییا تیییو ای پهلیییوان   

 
 کیییییییییه او از تیییییییییو آزرده دارد روان  

                                               (111) 
 خروشیییییید کیییییای پهلیییییوان سُیییییوار  

 
 یکیییی سییینگ غلتیییان شییید از کوهسیییار   

                                               (991) 
 پهلیییوانکیییه ییییزدان سیییپاس ای جهیییان 

 
 روان کیییه دییییدم تیییو را شیییاد و روشییین   

                                               (137) 
(، ای 111(، که ای در جهان از گوان یادگار)173(، ای پهلوان)133یادگار)و نیز: ای از یالن جهان 

(، ای نامور 226(، ای سرگرای)261ای نامجوی)(، 116(، ای نیکدل مهتر نامدار)155پور سام سُوار )
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(، ای جهان 5173(، ای نامدار)5161(، ای گو پیلتن)5119(، ای پهلوان )311پهلوان)
 (.  5111پهلوان)

 اسفندیار:خطاب به 
 پییییل جیییوان بیییدو گفیییت کیییای ژنیییده  

 
 همییییی خییییوار گیییییری ز نیییییرو روان    

                                               (522) 
 ز مییین پاسیییخ ایییین بیییر بیییه اسیییفندیار  

 
 کیییییه ای شییییییردل مهتیییییر نامیییییدار   

                                               (921) 
 بیییدو گفییییت رسیییتم کییییه ای پهلییییوان  

 
 روان...جهانیییییدار و بییییییدار و روشییییین   

                                              (131) 
(، ای 171زاده یل اسفندیار)(، شاه135(، ای پهلوان)115(، ای نامدار)151و نیز: ای نامدار)

پیل (، ای زنده5571(، ای نرّه شیر ژیان)311(، ای نامدار)213(، ای شیرخوی)276نامدار)
  (.  5171(، ای نبرده سُوار)5913همال)(، ای بی5112بلند)

شود ل میها را شامخطاب درصد1/51مورد برابر با حدود 55های شاهانه خطاب شاهانه: -3-2-5-3
ها عظیم و توقیر و ستایش فرد ذکر میشود. اهمیّت این خطابها در این است که ذکر آنکه به قصد ت

های شاهانه به اسفندیار، مورد از خطاب6 بالغی دارند.از نظر زبانی ضروری نیست و صرفاً غرض 
که از حرص اسفندیار به تاج و رستم مورد خطاب به بهمن است. 5مورد خطاب به گشتاس  و 9

ویژه زمانی که را جلب کند؛ بهکند تا توجّه او خطاب می« شاه»اسفندیار را تخت شاهی آگاه است، 
 باشد.  خواهد از او درخواست و خواهشی داشته می

 کنییییون شییییهریارا تییییو در کییییار میییین  
 

 نگیییه کییین بیییه کیییردار و بیییآزار مییین      
                                               (175) 

 گرفییت آن زمییان دسییت مهتییر بییه دسییت  
 

 پرسییتچنییین گفییت کییای شییاه یییزدان     
                                               (615) 

 مکییییین شیییییهریارا جیییییوانی، مکییییین   
 

 چنییییین بییییر بییییال کییییامرانی مکیییین     
 

 مکییییین شیییییهریارا دل میییییا نژنییییید    
 

 مییییاور بیییه جیییان مییین و خیییود گزنییید    
 (  216و 211)                                       

  (. 5919، شهریارا)(5911موارد دیگر خطاب به اسفندیار: شهریارا)
گر یک ویژگی خاص در یک فرد هستند و بعد صفاتی هستند که بیانصفات بیانی:  -3-2-5-4

اغراض این نوع صفات متفاوت است و اغراضی چون نکوهش، تحسین، پهلوانی و حماسی ندارند. 
که مورد هستند 55ها، خطابنوع این تحقیر، جلب توجّه و توبیخ و مالمت را در بر دارند. 

 جاماس :ازجمله در تحسین و ستایش . شودها را شامل میخطاب درصد13/51
 میییردبیییدو گفیییت شیییاه: ای پسیییندیده   

 
 سییییخن گییییوی و از راه دانییییش مگییییرد   
                                                 (15) 
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 زبان رستم: تحسین و تعظیم خرگاه اسفندیار از و در
 بیییه کرییییاس گفیییت: ای سیییرای امیییید،  

 
 خنیییک روز کانیییدر تیییو بُییید جمّشیییید      

                                              (229) 
 تحقیر زال توسط بهمن:

 چیییییییو نزدیکتیییییییر گشیییییییت آواز داد
 

 نیییژادبیییدو گفیییت کیییای میییرد دهقیییان   
                                                (971) 

 کند:نکوهش می« بدنشان»تم را با خطاب اسفندیار دو بار رس
 بدنشییانبییه رسییتم چنییین گفییت کییای     

 
 کشییییان؟ چنییییین بییییود پیمییییان گردن   

                                            (5576) 
 تیییو ای بدنشیییان، چیییارة خیییویش سیییاز  

 
 کیییه آنییید زمانیییت بیییه تنگیییی فیییراز       

                                            (5517) 
 کند:میو مالمت رستم فقط یک بار اسفندیار را نکوهش 

 رسیییتم بیییه اسیییفندیار  چنیییین گفیییت  
 

 کیییییه ای سییییییر ناگشیییییته از کیییییارزار 
                                            (5996) 

که عمدتاً اغراض عاطفی هستند های ن س بی)مانند پسر و برادر( یا خطاب ،موارد ةبقیّ -3-2-5-5
خطاب خداوند سنّی )پسر( است که غرض یادآوری ناپختگی مخاطب است و یا  دارند و یا خطاب

 خطاب خداوند:است.  ...است که غرض مناجات و مددخواهی و
 شیییییگفتی بمانیییییده بییییید اسیییییفندیار  

 
 گفیییت کیییای پیییاک دادار هیییور   همیییی
 جیییان میییرا بینیییی ایییین پیییاک  همیییی

 

 گفیییییت کیییییای داور کامگیییییار همیییییی 
                                            (5521) 

 فزاینیییییییدة دانیییییییش و فیییییییرّ و زور  
 روان مییییییراتییییییوان مییییییرا، هییییییم   

 ( 5961و 5969)                                   
 خطاب عاطفی:

 بییییدو گفییییت کییییای رنجدیییییده پسییییر 
 

 بخندیییید و گفیییت: ای بیییرادر تیییو خیییوان 
 

 ز گیتییییی چییییه خواهیییید دل تییییاجور...   
                                                 (99 ) 

 بییییییییارای و آزادگیییییییان را بخیییییییوان 
                                              (166) 

 تقیید مسندٌالیه -3-2-6
بیشتر با صفت و در  که استهای گوناگون مقیّد شدهبار به شیوه 917مسندٌالیه در این داستان    

 . استشدهالیه انجام تر با صله و مضافٌبسامدی کم
بسامد تقیید صفت، شود. با صفت مقیّد می سم بیش از هرچیزدر شاهنامه، ا: صفت -3-2-6-9

 است. بار است که به اغراض گوناگون صورت گرفته 917از  درصد(91)مورد573
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شود. یید مسندٌالیه به صفت را شامل میترین آمار تقمورد بیش19صفات بیانی با بیانی: صفات  -5
های آن است و اغراض ویژگیگر یکی از ذات فرد یا شیء وجود دارد و بیانمنظور صفاتی است که در 

گر احساس گوینده نوع صفات متنوّع است و اغلب بیاناغراض این بالغی آن بعد حماسی ندارد. 
نسبت به مسندٌالیه است و حاالتی چون اندوه، نکوهش، ستایش، تعظیم، تحقیر، بیان جنس، تبیین 

ترین غرض در این نوع صفات، تحسین و ستایش و یا بیش شود.تعریف و توصیف و ... را شامل می و
  از جمله به غرض تحقیر و نکوهش:تحقیر و نکوهش است. 

 پیییییس پشیییییت او خوارماییییییه سُیییییوار 
 

 کیییییه دسیییییتان بیییییدگوهر از دییییییو زاد
 

 نیییامچنیییین گفیییت جاماسییی  گمبیییوده  
 

 آسییییان گذشییییت از لییییب رودبییییار تیییین 
                                               (136) 

 بیییه گیتیییی فیییزون زیییین نیییدارد نیییژاد    
                                               (113) 

 ...-کییه هرگییز بییه گیتییی مبینییاد کییام      -
                                            (5113) 

و  611، 111، 917، 66)در ابیات و به غرض تعظیم و ستایش و تحسین: نام اسفندیار پنج بار 
 شود.  رین صفت همراه یک نام را شامل میتبیشهمراه است که « فرّر»با صفت ( 232

 نشسییییت از بیییییر تخییییت زر شیییییهریار  
 

 نیییژادی از ایییین نیییامورتر کیییه راسیییت؟   
 

 همییان رخییشج رخشییان سییوی خانییه شیید  
 

 اسیییییفندیاربشییییید پییییییش او فیییییرّر   
                                                   (66) 

 خردمنیییید گییییردن نپیچیییید ز راسییییت  
                                               (111) 

 چنییییین بییییا خداونیییید بیگانییییه شیییید   
                                            (5596 ) 

صد مقیّد در91مورد مقیّد به صفات پهلوانی است که حدود 96مسندٌالیه در  صفات پهلوانی: -2
صفات پهلوانی تقیید به صفت است.  ترین نوعبیشبعد از صفات بیانی، شود که صفت را شامل میبه 

شوند، سهم بسیاری در مسندٌالیه به آن اضافه می یا مبالغه در وصف که به غرض تعظیم و توقیر
به صفات شیردل و  -که منظور رستم است -« مرد»فخامت زبان شاهنامه دارند. در بیت زیر، 

 است:مقیّد شده پرخاشخر
 نکییییییردم، نییییییرفتم بییییییه رای پییییییدر
 بسیییییی رنیییییج دارد بجیییییای سیییییران  

 
 سُییییواری دلیییییر کییییه آمیییید نبییییرده  

 

 کییییه آن شیییییردل مییییرد پرخاشییییخر    
 جهیییان راسیییت کیییرده بیییه گیییرز گیییران 

 ( 152و  156)                                     
 بیییه هیییرّای زرّیییین سییییاهی بیییه زییییر...  

                                              (131) 
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و است و از بین شاهان، فریدون با صفت گیرد مقیّد شده« یل»به صفت  نام اسفندیار شش بار
  همراه است:« نامور)نامدار(»گشتاس  با صفت 

 کیییه آمییید بیییه زابیییل ییییل اسیییفندیار    
 

 همییییان سییییلم پییییور فریییییدون گیییییرد  
 

 گشییییتاز آن نییییامور شییییاه خشیییینود   
 ز رسییییتم دل نییییامور گشییییت خییییوش  

 

 سییییییراپرده زد بییییییر لییییییب رودبییییییار 
                                               (976   ) 

 کیییه از خسیییروان نیییام شیییاهی ببیییرد     
                                               (132  ) 

 گراینیییییده را آمیییییدن سیییییود گشیییییت 
 نییییزد نیییییز بییییر دل ز تیمییییار ت ییییش    

 (  5116و 5111)                                   
دار، شاهنشهی، خسروانی و ... است که در منظور صفاتی از قبیل شاه، جهان :صفات شاهانه -3

بار مسندٌالیه را مقیّد 57کنار صفات پهلوانی، بر فخامت زبان شاهنامه تأثیر دارد. صفات شاهانه 
مت، فرمودن و حکولوازم داری، جهان تی کاربرد دارند که سخن ازاند که اغلب در جمالکرده

 هاست:امرکردن و امثال آن
 شییاهچییه مایییه جهییان داشییت لهراسیی     

 
 نکیییییردی گیییییذر سیییییوی آن بارگیییییاه  

                                               (112) 
 همیییییدون بییییرو تییییا فریییییدون شییییاه  

 
 کیییه بییییخ کییییان بیییود و زیبیییای گیییاه     

                                               (131) 
 گشتاسییی  راخیییوش آمییید سیییخن شیییاه 

 
 بفرمییییییود فرخنییییییده جاماسیییییی  را...  

                                            (5111) 
 صله -3-2-6-2
« که»های تقیید مسندٌالیه در این داستان، ذکر جمالت وصفیّه با حروف وصلی چون یکی از راه   
درصد  1/1است که تنها  مورد51گیرد. بسامد این نوع، میست که به اغراض گوناگونی صورت ا

های پهلوانی است و به غرض تعظیم و مبالغه مورد این نوع، با وصف 6شود. ها را شامل میندٌالیهمس
 است. در وصف انجام شده

 چییییو اسییییفندیاری کییییه در جنییییگ اوی
 

 بییییییدرّد دل شیییییییر از آهنییییییگ اوی   
 

 ز دشیییمن جهیییان سربسیییر کیییرد پیییاک  
 

 انییدرون نیسییتش تییرس و بییاک    بییه رزم  
 (12و  16)                                          

 هییر آنکییس کجییا چییون تییو باشیید بییه نییام  
 

 همییییه شییییهر ایییییران بییییدو شییییادکام... 
                                              (177) 

 با غرض مبالغه در وصفو 
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 چیییو اسیییفندیاری کیییه فغفیییور چیییین    
 

 بیییییر نگیییییین نبیسیییییدهمی نیییییام او   
                                               (337   ) 

 سُیییواری کیییه باشییید بیییه نییییروی پییییل  
 

 بیییه گفتیییار خیییوار آییییدش رود نیییییل      
                                               (513) 

های تقیید مسندٌالیه اشاره، ی و یکی نکره، بدل، دیگر شیوه های دیگر:شیوه -3-2-6-3
 مورد52شود که ( را شامل میدرصد16/11)512 جمعاً الیه، معطوف، تشبیه و متمم است کهفٌمضا
  ( آن اغراض پهلوانی دارد.درصد93/55آن)

 پییییس اسییییفندیار، آن یلییییی تهمییییتن   
 

 سییییخن برگشییییاد انییییدر آن انجمیییین    
                                                  (25) 

 پیییییدرم، آن دلییییییر گرانماییییییه میییییرد 
 

 ز ننیییگ انیییدر آن انجمییین خیییاک خیییورد 
                                               (612) 

 چیییو نزدییییک گشیییتند پییییر و جیییوان    
 

 دو شیییییییر سییییییرافراز و دو پهلییییییوان   
 

 خییییروش آمیییید از بییییارة هییییردو مییییرد 
 

 تییییو گفتییییی بدرّییییید دشییییت نبییییرد     
 (5797و 5713)                                   

 درصد( شاهانه است: 25/6مورد)57و 
 کییییه ضییییحّاک بییییودیش پیییینجم پییییدر

 
 سیییییرز شیییییاهان گیتیییییی بیییییرآورده  

                                              (119) 
 بزرگسییییت و هوشیییینگ بییییودش پییییدر  

      
 بییییه گیتییییی سیییییُم خسییییرو تییییاجور   

                                              (115) 
 خنییییک شییییاه گشتاسیییی ، آن نامییییدار  

  
 کجیییییا پیییییور دارد چیییییو اسیییییفندیار   

                                              (611) 
 
 

 نتایج
فردوسی برای غنابخشیدن به زبان شاهنامه و درنهایت قوّت حماسی آن، به ابزارهای مختلفی    

ذکر کاربرد عناصر مختلف در جایگاه مسندٌالیه است. انتخاب و ها، متوسّل شده که یکی از آن
های پرکاربرد ذکر مسندٌالیه در داستان رستم و در قالب اسم، ضمیر و صفت از شیوهمسندٌالیه 

های شاهان و پهلوانان به غرض تعظیم و توقیر، صفات پهلوانی و ذکر برخی ناماسفندیار است. 
در اند. بک حماسی داستان را افزودهشاهانه و اغلب ضمایر به غرض تأکید، قدرت زبان و درنهایت س

درصد صفت  37/11بان حماسی دارند. کاربرد ترین نقش را در این اعتالی زاین میان، صفات بیش
در جایگاه مسندٌالیه نقش بسیاری درصد(  62/16)در مجموع درصد صفات شاهانه 22/17پهلوانی و 

های داستان در قالب همین د خطابدرص19الوه بر این، بیش از عدر قدرت زبان داستان دارند. 
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های درصد در وصف12ید هم قیود بیش از در بحث تقیاند.  صفات پهلوانی و شاهانه ذکر شده
های صفتپهلوانی و شاهانه هستند که با توجّه به تنوّع انواع و اغراض این قیود، بسامد باالیی است. 

و  -به ویژه در بخش پهلوانی –ن را پهلوانی و شاهانه رنگ و زنگ حماسی شاهنامه و سبک خاص آ
این سبک، باعث فخامت و استواری خاصی در زبان این اثر سترگ را از نظایرش ممتاز کرده است. 

از جمله موارد مهم، تناسب این صفتها با بخش پهلوانی شاهنامه شده که در نظایر آن دیده نمیشود. 
جمالتی کاربرد دارند که بار حماسی  مقتضای موضوع کالم است؛ یعنی صفات پهلوانی اغلب در

  دارند و صفات و عناوین شاهانه بیشتر در جمالتی کاربرد دارند که بعد آمرانه دارند. 
توضیح که فردوسی، در  دیگر در ذکر مسندٌالیه، تناسب آن با مقتضای کالم است. با این ةنکت    

جمله و موضوع و پیام آن ها، صفات، القاب و عناوین در جایگاه مسندٌالیه، تناسب آن را با انتخاب نام
توان جمالت داستان را به انواع پهلوانی، شاهانه، عاطفی، وصف و است. از این منظر میدرنظر داشته

سندٌالیه مها را در جایگاه ن متناسب با هریک از این موقعیّتصفات و عناوی... تقسیم کرد. فردوسی 
امّا در های مختلف خداوند با مقتضای موضوع و پیام جمله تناسب دارند. است. حتّی نامذکر کرده

شود، وجه اقتضای اصل و برای گزارش ذکر می چه بهها، جز آنمسندٌالیه ةبحث مقتضای متن، عمد
وّت زبان حماسی شوند و لذا بر قو توقیر شاهان و پهلوانان ذکر میبالغی دارند و به غرض تعظیم 

افزایند و درنتیجه یکی از نمودهای سبک حماسی داستان در بحث ذکر و تقیید داستان می
 است.مسندٌالیه آشکار شده

در مجموع، میتوان گفت سبک فردوسی در شاهنامه بیشتر بر انتخاب کلمات استوار است. بستر    
ر سطح کالم با سایر عناصر جمله از یک سو، کلمات داین انتخاب، دو سطح کالم و متن است. 

به ویژه -تناسب دارند که به دلیل تنوّع مضامین، تنوّع نوع کلمات نیز وجود دارد. اما از دیگر سو، 
آهنگ حماسی موجود با موضوع متن شاهنامه که حماسی است، تناسب دارد.  -در بخش پهلوانی

     ها است. در بخش پهلوانی هم ناشی از همین انتخاب واژه

 

 

 

 

     



بررسی ذکر و تقييد مسنٌداليه در داستان رستم و اسفندیار و رابطة آن با سبک حماسی شاهنامه / 227

 منابع و مآخذ

انتشارات  اهلل، چاپ نوزدهم، تهران،ذبیحآیین سخن)مختصری در معانی وبیان فارسی(، صفا،  -1
 .  5966، ققنوس

نما، چاپ فرهنگ ابراهیم اقبالی، تهران، ةو مصطفی امین، ، ترجم، علی الجارمالبالغه الواضحه،  -2
 . 5931اوّل ناشر 

 قم، نشر بالغت،جواهرالبالغه، الهاشمی، احمد، ترجمه و شرح حسن عرفان، چاپ هفدهم،  -3
5939 . 

حماسه ملّی ایران، نیلدکه، تئودور، )ترجمه بزرگ علوی(، چاپ پنجم)اوّل انتشارات نگاه(،  -4
5963. 

 . 5926، ، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناهیددرآمدی بر اندیشه و هر فردوسی، حمیدیان، سعید -5
 . 5935، . چاپ دوم، انتشارات سخنشفیعی کدکنی، محمدرضا،رستاخیز کلمات،  -6
، سبکشناسی؛ نظریّه ها، رویکردها و روشها، فتوحی، محمود، چاپ نخست، انتشارات سخن -7

5935 . 
 . 5925انتشارات فردوس  شمیسا، سیروس، چاپ هشتم، تهران،سبکشناسی شعر،  -8
طلق، جلدهای اوّل و پنجم، تهران، جالل خالقی مشاهنامه، فردوسی، ابوالقاسم، تصحیح  -9

 .  5935المعارف بزرگ اسالمی، چاپ چهارم انتشارات مرکز دائره
، فردوسی و ادبیّات حماسی )مجموعه "دانیشاهنامة فردوسی: شاهکار سخنوری و سخن" -11

 تا(. الدّین،  مشهد: انتشارات سروش )بیهای نخستین جشن طوس(، همایی،جاللرانیسخن
 .5963، انتشارات آگه . چاپ ششم،یییییییییییییییییییییییی،موسیقی شعر،  -11
 . 5939، چاپ چهارم از ویراست دوم، تهران: نشر میتراشمیسا، سیروس،  معانی،   -12
 . 5926،تهران: سمت، چاپ هشتمزاده، و رضا اشرف مقدم، محمدعلویمعانی و بیان،  -13
البالغه در علم معانی و بیان و بدیع، محمدخلیل رجائی، چاپ چهارم، شیراز: انتشارات معالم -14

 .  5961دانشگاه شیراز، 
 . 5935، (کتاب ماد)وابسته به نشر مرکز الدّین، چاپ نهم، تهران،میرجالل کزّازی،معانی،  -15

 

 


