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یدخت»با  شاهنامه ی«زال و رودابه» مقایسۀ  از نامه سام« سام و پر

کید بر دو وجه پرسشی و  وجوه جمله ثانوّیۀنظر کارکردهای   (ندایی)با تأ
یحانه   *سالمیال  حجتر

 دانشگاه تهران  فارسی ادبّیاتزبان و  دانشجوی دکتری
 موسوی مصطفی 

 دانشیار گروه زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه تهران
 (20تا  1)از ص 

 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 29/11/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی
 

 چکیده
هه و معنای صریح خود، حائز کارکردهای لی  توانند عالوه بر کارکرد او   وجوه جمله می ی  های ضمنی نیز  و داللت ثانو

ۀباشند. کاربست اغراض  ی  تبخشد و بر  اثر را ارتقا می شناسانۀ جمله در اثر ادبی، وجه زیبایی ثانو و اثربخشی آن  ادبی 
تسبب  به ،های پنهان معنایی در متون غنایی افزاید. الیه می بیش از  ،انتزاعی و چندالیگی بافِت احساس و خیال ماهی 

مطالعه در آثار شاخص حماسی ما را به این نتیجه رسانده است  ،خورد. با این حال های ادبی به چشم می سایر گونه
ه نیز به کارکردهای متفاوت وجوه جمله سرآمد سرایاِن  که حماسه انتقال بهتر پیام و تأثیر  ۀو آن را دستمای اندداشته توج 

تیکی از وجوه جمله که بیش از همه د. ان چندجانبه بر مخاطبانشان ساخته هحمل کارکردهای  قابلی   ،را دارد ثانوی 
های  به واکاوی داللت ،این جستار، نخست ای از معانی را دربرگیرد.تواند طیف گسترده است که می« وجه پرسشی»

ی  ضمنی و کارکردهای   شاهنامۀاز « زال و رودابه»غنایی یعنی  -در دو داستان شاخص حماسیوجوه جمله  ۀثانو
 ،ای سپس با رویکردی مقایسه .است منسوب به خواجوی کرمانی پرداخته نامۀساماز « سام و پریدخت»فردوسی، و 

 ،که دارای بیشترین اختالف بسامد در دو اثر هستند را «ندایی»و « پرسشی»شده بر دو وجه کارکردهای ضمنی حمل
 ا حماسی شاعر در نظر گرفته است. ت غنایی یک و معیار ذهنی  ح  مِ  عنوان بهرا  ها و آن دهکربررسی 
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یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /2  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
 همقّدم. 1

 نقش و وظیفۀ ترینمیالدی، اصلی مبیست پیش از سدۀ شناسی زبانفاق منابع مرتبط با یب به ات  در قر
. رویکرد ابزاری به (35: 1384نجفی، ) انتقال پیام و اندیشه و ایجاد ارتباط دانسته شده است ،زبان

یبیستم میالدی، با  ۀهای سد زبان، از نخستین سال ی ی، مورد تردید جد  گرای صورتهای بارقه تجل 
خدمت غایت دیگری جز که در ست  ای خودارجاع، زبان پدیدهفرمالیسم منظراز  ر گرفت.قرا

هها در کانون  که قرن انزبنقش کاربردی . بدین ترتیب، خودش نیست  کاربران زبان بوده است، توج 
ترین عنصر  اصلی ا  که طبعنیز اثر ادبی وظیفۀ  ،در این معادله .یابد تغییر می شناسانه به کارکرد زیبایی

قدیگر تنها ایجاد ارتباط مبتنی بر ا ،آن زبان است ، بلکه رسالت آن به نیستو افشای حقیقت  خال 
 . شودتبدیل میزیبایی  آفرینش

کارکرد ارتباطی برای  پذیرفتن ن،منتقدا برخی که گرفت تقو   بدانجا ات گرایانه صورت رویکرد
ات ات ۀل مرتبتنز   ۀمنزل را به ادبی  ات، . از این منظر(20: 1375یچاردز، )ردانستند  ادبی   صرفا   ادبی 

خویش دور  از جوهر ،جز این اختیار کند هیرا و اگر زبان حرکت کند و ببالد ۀدر دایر تواند می
هبیستم،  ۀ. از سددشو محکوم به زوال می و افتد می تحائز های نظری  ی  تبیین  برایو تأثیرگذاری  اهم 

 کنیم.ها اشاره میترین آن مهمبه در این جستار شد که ارائه این رویکرد 
 

 ت متنادبیّ . 2
هنخستین   (ها )فرمالیست گرایان روسصورترا  زبان ۀانشناس زیباییکارکرد  رۀباهای منسجم درنظری 

 ،خود خارج کرده مند و ابزاری گرا، زبان را از چارچوب مطلق، وظیفه . رویکرد صورتکردندارائه 
فرمالیسم، هر اثر ادبی بخشد. از دیدگاه و خودارجاع بدان می شناسانه، خودبسندهداللتی زیبایی

گیرد که به کلمات و ساختارهایی که وجه  محض است و شاعر باید رفتاری در پیش)شکل(  یک فرم
تازه بدمد تا در رستاخیز حاصل از  یاند، روحخود را در گذر زمان از دست داده ۀشناسانزیبایی

ق  هیو یا وج (61: 1391کدکنی، )شفیعی  خود را بازیابند ۀشناسان وجه جمال ،ت هنری شاعری  خال 
ۀجدید پیدا کنند. مطابق  اتگرایان روس،  صورت نظری  بلکه محصول آن  ،مترادف زبان نیست ادبی 

هاز عناصری برخوردار است که در زبان . متن ادبی است معمول وجود  های کالمِی  یا ارتباط روزمر 
ت» ،این عامل تمایز؛ ندارد تنام دارد.  «ادبی  هایی ها یا هنرسازه عوامل، سازه ۀمجموع، به ادبی 

واقع همان شکستن عادات  ها درسازه کنند. هنر بدل می« اثر ادبی»را به « ادبی ۀماد  »داللت دارد که 
 است. زبانی سازی برجسته یا زدایی آشنایی سازی، ر از طریق بیگانهمألوف و هنجارهای ادبی مکر  

حراف از قواعد معمول زبان و یا ان( هیکا)قاعده، گریز افزایی( )قاعدهفرارفتن  طریق از ،شگردها این
 کنند. عمل می
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ت دارای و ادبی اثر عنوانبه که متنی  اشباع آن های که هنرسازه است متنی ،شود می شناخته ادبی 

به این باور یا  ،خواننده در مواجهه با متن ،ترتیب بدین نیستند. تکراری و آشنا که معنا  بدین اند؛ نشده
ر . همین ناآشنابودن، (60)همان: رو شده است هها روببار با آنرسد که برای نخستینمی تصو 

ت»، «زیبایی متن»توان آن را  د که میانانگیزاحساسی از شعف را در خواننده برمی یا « ادبی لذ 
. بارت در این شده است بیان 2بارتروالن 1نمتلّذتکتاب   در، ندیشهنامید. این ا  «سرخوشی»

تاثر،  ترا  لذ  های گوناگون در اختیار خواننده قرار  با روش که متناست ی دانسته کیفی 
 .(41:1396)3دهد می

در  4شناس سوییسی، فردینان دوسوسور گفتارهای زبان ای از درس مجموعهبا  «ساختارگرایی»
 هیهها ت هایی که از آن اساس یادداشتگفتارهایی که پس از مرگ او بردانشگاه ژنو آغاز شد. درس

ساختارگرایی . (174 :1385 مکاریک،) شد منتشر (م1916) 5عمومیشناسیزبانۀدور عنوان با بود، شده
 هیچ ،فرمالیسم دانست. مطابق این دیدگاه ۀشناسان ن توان امتداد زبا را از بسیاری جهات می

تاش شناخت و  بیرون از الگوی ساختاریتوان  ای را نمی پدیده از هرچیز در هر شرایطی  ماهی 
عطف تمرکز  ،شود. بدین ترتیب تعیین می است، خالل مناسباتش با ساختاری که در آن جای گرفته

 «بافت»عنصر و سپس « جمله»و  به یک سو رفت 6،که اصلی فرمالیستی است« واژه»بر سطح 

هکانون در های زبانی و داللت ۀساختارگرایان در زمینرویکردهای ساختارگرایان قرار گرفت.  توج 
، محصول «زبان شعری»ها  ؛ با این تفاوت که از دید آنبودگرایان  ی مشابه صورتحد   تا ،ادبی

این شاخه ؛ آیدهای گوناگون به وجود میکه از قرارگرفتن زبان در بافت استای  ویژه «یکارکردها»
 7.شودنامیده می «کارکردگرا شناسی زبان»، شناسی زباناز 

هیکی از   -شناس آمریکایی زبان 8،رومن یاکوبسن بنام و شاخص این رویکرد، پردازاِن  نظری 
در اثری با نام م، 1960است. یاکوبسن در  روسی بوطیقاشناسیزبانبیاناتنهایی: نظامی  9 و

تابعی از  ،زبانی ۀهر پدید   در . از نظر ویکردشده برای کارکردهای زبانی ارائه بندیمنسجم و طبقه
شکل ارتباط است. یاکوبسن شش کارکرد برای  ۀکنندعامل تعیین ،ارتباط و کارکردهای زبانی فرآیند

 یا «شناسانه زیبایی» ،«ارجاعی» ،«عاطفی» ،«ترغیبی»اند از: شود که عبارتزبان قائل می
شعر  بندی یاکوبسنمطابق دسته .(189: 1388سورن،  به نقل از) «فرازبانی» و «همدلی» ،«شعری»

« شناختیزیبایی نقش» یا «شعری کارکرد» در است. شناسانه زیبایی کارکرد تابعی از زبان و حامِل 
هخود در کانون  خودی سوی خود پیام است و زبان پیام به گیری ارتباط به جهت  ؛قرار دارد توج 

، در متن ادبی ،به همین جهتدیگر ابزار ارتباط نیست، بلکه موضوع آن است.  پیام ،بنابراین
تپیام است که « چگونگی» ی    .(67: 1385مکاریک، ) آن «چیستی» نهو دارد  اهم 

هیکی دیگر از  ۀاست که   10پردازان این عرصه، مایکل هالیدینظری  یا  گرا نقش شناسی زبان نظری 
هاساس این  برطرح کرد. مکاربردی را  شناسی زبان ترین  مند است و مهم رفتاری هدف ،زبان ،نظری 



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /4  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
تهای  کارکرد آن خلِق معنا در بافت و ایدئولوژیک است. از نظر هالیدی زبان  فرهنگی ،یموقعی 

معنای مرتبط با چگونگی بازنمایی ) «معنای اندیشگانی»زمان سه نوع معنا را بیان کند:  تواند هم می
)معنای مرتبط  «معنای متنی»و گو( و )معنای مرتبط با روابط میان طرفین گفت «فرادیاألمعنای بین»، تجربه(

 کار های دستوری گوناگونی به . برای توصیف و تحلیل این سه نوع معنا، نظامها( متنهی د با سامان
جمالت و افعال تحلیل بودن یالزم یا متعد  شود: معنای اندیشگانی عمدتا  بر حسب  گرفته می

شود؛ و معنای متنی نیز با  جمالت تشریح می  االفرادی از طریق حالت و وجهشود؛ معنای بین می
ه و  85-37: 1395، و حسنهالیدی  ←) دشو به انسجام و ساختارهای مضمونی بررسی می توج 

Halliday & Christian, 2004; Korta & Perry, 2020: “pragmatics”).  

های ضمنی و کارکردهای  های بسیاری در قالب کتاب و مقاله دربارۀ مبحث داللت پژوهش
ه صورت گرفته که بیشتر آن ه در  ثانوی  ها بر آثار غنایی و تعلیمی متمرکز است؛ پیگیری اغراض ثانوی 

ین عراقی، و اشعار ناصرخسرو، ابتهاج و اخوان ثالث از آ دیوانسعدی و حافظ،  غزلّیات ن فخرالد 
، به دالیلی مغفول مانده است. با شاهنامهها  اند. در این میان، آثار حماسی و در رأس آن جمله

ه  حال، چند پژوهش که با رویکرد انتقادی به مبحث داللت  این های ضمنی و کارکردهای ثانوی 
 کنیم:  یاست را در اینجا عنوان م  پرداخته و در مواردی به پیشبرد اهداف این جستار یاری رسانده

دقاسم در کتاب - لیال سی  بیهقی تاریخ در نحوی ساختارهای به واکاوی (1396)بالغت
ات نحوی و بالغی در  پرداخته است. وی در این زمینه با  تاریخبیهقیساختار جمالت و مختص 

را استخراج و  تاریخبیهقیهای پوشیدۀ ساختارهای متن  نگاهی موشکافانه اغراض پنهان و الیه
 لیل کرده است.  تح

در زمینۀ اغراض ضمنی جمالت پرسشی و ندایی نیز مقاالتی نوشته شده است که تا حدودی 
 به حیطۀ این جستار مربوط است:

ها؛ بررسی نقش  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه»ای با عنوان  زاده در مقاله راضیه حجتی -
ل (1396)« های پرسشی های ضمنی در تبیین اغراض ثانوی گزاره رسان داللت یاری ، الگویی متشک 

برای تحلیل معانی پنهان جمالت پرسشی ارائه )واژگانی، صرفی، نحوی و آوایی( از چهار عنصر 
دان در مقالۀ  می های  نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتاب»دهد. همچنین آقاحسینی و سی 

، با رویکردی انتقادی، تعاریف و اغراض ذکرشده را برای جمالت پرسشی، (1392)« بالغی فارسی
عای این پژوهش آن است که اغراض مطرح در آثار بالغی فارسی و عربی بررسی کرده شده  اند. مد 

تواند عینا  به آثار فارسی نیز بسط داده  ر بالغی فارسی، برگرفته از بالغت عربی است و نمیدر آثا
 شود. 
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جایگاه ندا و منادا در دستور زبان فارسی و علم »در مقالۀ  همتیان و مشاوری ،آقاحسینی -
ۀ وجه ندایی را در دانش(1393)« معانی معانی  ، اقسام ندا در دستور زبان فارسی و اغراض ثانوی 

 اند. بندی جدیدی در هر دو زمینه ارائه کرده ها، دسته بررسی و سپس بر مبنای یافته
د رادمنش  نیز در مطالعۀ خود با عنوان  محبوبه مسلمی – نقد و پژوهشی در »زاده و عطامحم 

به بررسی انتقادی اقسام ذکرشده برای منادا در متون ( 1396)« اقسام منادا در متون ادبی فارسی
 اند.  های جدیدی نیز برای افزودن به اقسام پیشین در نظر گرفته و گونه  دستوری و بالغی پرداخته

 

 و معنای ضمنی ثانوّیه. کارکرد 3
پوشیده و ضمنی نیز و احساسات معانی  ۀدربردارندتواند  می ،عالوه بر معنای صریح هر سخن

تاین باشد.  اتزبان در  قابلی  ل و معناآفرینی است، به اشکال ادبی  عم که محمل تخی  ی یتنو   تجل 

ات ۀشناسان زیبایی ابعاد از یکی .یابد می گفتن، کنایه،  گویی، چندپهلو سخن از پوشیده استفاده ،ادبی 
به تعویق  یا کنند مینحوی معنای صریح زبان را مختل   صنایعی است که به ۀاستعاره و هم مجاز،

اتدست صنایع در  اندازند. کاربست چشمگیر این می نیل به اهدافی از قبیل  برای ،فارسی ادبی 
که در  چنان) نامحرمدیدگان داشتن معانی برابر  پوشیده ،های استبدادی برابر حکومتکتمان عقاید 

و  ژرفابخشیدن به اثر ،ایجاد چندالیگی معنایی ،(خورد عرفانی به چشم می عقاید صوفیه و آثار
 پذیرد.  صورت میآن  ۀشناسان افزودن بر وجه زیبایی

معنای »، «معنای مجازی» با عناوینی چون ،در کتب بالغی وجوه جمله ۀمعنای پوشید
رمعنی »با عنوان  معنی شناسی، در علمو  ؛«معنای ثانوی» «ضمنی )پالمر،  آمده است« یتصو 

کارکرد »شود:  جمله در نظر گرفته می کارکردگرا، دو کارکرد برای شناسی زباندر . (68: 1366
داللت بر معنای ضمنی  ،بر معنای صریح و نوع دوم ،ل؛ که نوع او  «کارکرد عاطفی»و  «ارجاعی

از  تر تخصصی ای های دستوری، در شاخه های ضمنِی صورت به داللت هیابیرا کند. می
یا « منظورشناسی»شود که در زبان فارسی به  بررسی می «پراگماتیک» کارکردگرا به نام شناسِی  زبان

 .ترجمه شده است« کاربردشناسی»
همعانی و دریافت درک  های  از خالل قرینه ،«خوانش»/«خواندن» نقد امروز یا به اصطالِح  ثانوی 

صورت  (و لحن زبانلوفات اهل و مأ )بر مبنای عهد ذهنی و عادات و معنایی )مبتنی بر ساختارهای متن(لفظی 
های دیگر معنایی بر در مواردی درک الیه بلکه؛ نیز گاه شکلی صریح ندارندها  قرینهپذیرد. این  می

قذهن  ۀعهد  شود. می گذاشته خوانندهیا تفسیرگر  خال 
های  صورت ،کند اساس کارکردی که در متن دارد و نقشی که در انتقال پیام ایفا می جمله بر
؛ (30:1390 )فاولر، ساخت جمله استهای ژرفترین جنبهاز مهم« وجه جمله»پذیرد. متفاوتی می
تواند ما را به اغراض پنهانی که در آن  می ،های یک متن ساخت جمله بررسی ژرف ،بدین ترتیب



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /6  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
صنویسنده و مخاطب را  میان ۀوجه جمله، رابط ینکهتر اد. مهمکنرهنمون  ،وجود دارد  مشخ 

از مؤثرترین  ،اساسیکدیگر را نشان دهد. بر همین  ها نسبت بهتواند جایگاه آن میی کند و حت   می
 دقاسم،)سی   آیندهایی است که در پی هم می و چندصدایی در متن، وجه جمله عوامل ایجاد پویایی

ه. با (156 :1396 عبه  توج   متن توان به میزان بالغت و پویایی آنمی ،وجوه جمله در هر متن تنو 
 یافت.دست

هدر فرهنگ اسالمی نیز یکی از کسانی که به عوامل ایجاد بالغت در متن  بسیاری کرده  توج 
عبدالقاهر جرجانی است. او دانشمند قرن پنجم هجری است که در دو اثر خود  ،است
اإلدالئل ه البالغهاسرارو عجاز صورت پراکنده در آثار  ای را بیان کرد که پیش از او بهنظری 

ه عنوان بها هرگز ام   ؛دانشمندانی چون جاحظ از آن سخن رفته بود ن ابراز نشده بود. از ای مدو  نظری 
تتوانند ضامن بالغت یا تنهایی نمی ی صنایع ادبی بهنظر او نحو، واژگان و حت   ، کالم باشند ادبی 

 قرار دارد. نظم، پیوند و ارتباطی است که بین این اجزا ،کندآنچه اثری را بلیغ می بلکه
هاین  خواهی بلیغ است که اگر می بر آن ،شهرت یافت« نظم ۀنظری  »که بعدها باعنوان  نظری 

قوانین و اصول این علم  ۀباید کالمت را بر مقتضای علم نحو ادا کنی و آن را بر پای ،سخن بگویی
ها منحرف نشوی بشناسی تا از آن روش ،های کالم را که اختیار شده استاستوار سازی و روش

همان چیزی است که اهالی علم  دقیقا  « های کالمروش». مقصود او از  (64-63: 1988)جرجانی، 
کنند. در دیدگاه یاد می« اقتضای حال مخاطب»و یا « اقتضای حال و مقام»معانی از آن با عنوان 

بلکه هنگامی زیبا یا  ،رندبر یکدیگر تمایز و برتری ندا ،عبدالقاهر الفاظ از این لحاظ که لفظ هستند
 ای که تشکیل شدهکنار سایر جمالت و عبارات و الفاظ قرار گیرند و در زنجیره نازیبا هستند که در

اگر زنجیره خوبی ایفا کنند. در این  واسط بین سایر اجزای مجموعه را به ۀبتوانند نقش حلق است،
نظم تمام  ،ح در جای خود قرار نگرفته باشداصطال درستی ایفا نکند و به یکی از اجزا نقش خود را به

 دهد. پاشد و اعتبار خود را از دست میمجموعه از هم می
مربوط به خود الفاظ نیست. فصاحت و بالغت فقط از  ،شودالفاظ بر آن داللت می ۀوسیلآنچه به

پس این دو علم عبارت  ؛نه به الفاظ مسموع ،جهتی خواهد بود که به معانی مفهوم در کالم برگردد
هخواهد بود از مقاصد و معانی  شود )همان: گو میو که در اصول علم معانی از آن گفت ثانوی 

200). 
تبه معنا  صرفا   یابه لفظ  صرفا   ،واقع عبدالقاهر جرجانی برای ایجاد بالغت در کالم در ی   اهم 

، ع ادبیناسب از واژگان، نحو، صنایم ۀترکیب و هماهنگی استفاد ۀبلکه بالغت را در شیو ،دهدمین
همعانی ». این (1392پیشه:  نوح ←) داندحروف و تمامی اجزای کالم می که در علم معانی «  ثانوی 

ت ۀعنوان عوامل ایجادکنندهمان است که در این مقاله به ،شودآن بحث می بارۀدر کالم به آن  ادبی 
 .پردازیممی
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ه به عنایت با که است آن پی در رو، پیش جستار ای به تبیین  رویکردی مقایسه با و یادشده های نظری 
ه) کارکردهای ضمنی ی  سام و »و  شاهنامهاز « زال و رودابه»در دو داستان غنایی را وجوه جمله  (ثانو

تبسامد،  د.نشان ده نامهساماز « پریدخت شاعران،  از سویرکردها و اهداف کاربست این کا کیفی 
تهای  یکی از سنجه   دو اثر است.این در  و بالغت ادبی 

 

 ها . وجه گزینش داستان4
 و رودابه )فرزند سام(دادگی زال دلاست که  شاهنامههای غنایی مشهور یکی از داستان« زال و رودابه»
نگرانه و هنرمندانه از کند. فرازوفرودهای این داستان، نمایی جزئی را روایت می (دختر مهراب کابلی)

گرفته  نظر در شاهنامه ۀزالوروداب. داستانی که برای قیاس با است لدرآمیختگی حماسه و تغز  
از جهاتی است که  11منسوب به خواجوی کرمانی ۀنامساماز « سام و پریدخت»است، داستان شده

 دارد.  «زال و رودابه»ساختار و روایتی مشابه با 
بات، نبرد با موجودات جوان، مواجهه با مشکالت و تعص   دختی به شاهباختن یک پهلوان دل

 ۀترین شاخصا مهمام   ؛مشترک این دو داستان است ۀمای و نهایتا  وصال، درون واقعی/فراواقعی
دادن روایتی عاشقانه در رخ ،است این جستار نیز قرار گرفته ۀکه مبنای مقایس ها داستان ۀندپیوندده

زال) و تعداد ابیات نسبتا  برابریمتقارب( ) مشابه بحردو داستان،  ضمن اینکه؛ بستری حماسی است
 دارند. (1196:ساموپریدخت و 1132: ورودابه

 

یدختسام و » و« زال و رودابه»آن در داستان  ثانوّیۀو کارکردهای . وجوه جمله 5  «پر
که اختالف  ، حاکی از آن است«سام و پریدخت»و  «زال و رودابه»آماری در دو اثر  ۀمطالع

 و 23 شاهنامهدر ) و ندایی (102نامهسامدر  و 54 شاهنامهدر ) معناداری در میزان کاربست وجوه پرسشی
بلکه  است، بروز نکردهصورت تصادفی  در دو اثر وجود دارد. این تفاوت آشکار، به (49 نامهسامدر 

هاغراض  ۀشاعر با اراد عم ۀاستفاد، از جمالت معانی ضمنی ۀو افاد ثانوی  از وجوه جمله را  تنو 
در ) اختالف بسامد در وجوه خبریکه نجا از آخویش قرار داده است.  پردازیمضمون ۀمای دست
هکانون تر است، بسیارکم (107 نامهسامدر  و 104شاهنامهدر )و امری  (711نامهسامدر  و 688 شاهنامه  توج 

د بررسی که اختالف معناداری در دو اثر مور است گرفته قراروجه پرسشی و ندایی دو بر این مقاله 
ۀدارند. کارکردهای  دو اثر در اختیار منتقد  ارزیابیشناختی در  ای زیباییاین دو وجه، سنجه ثانوی 

 دهد. قرار می
 

  پرسشی های جمله .5-1
از  وجه پرسشی یکی از پرکاربردترین وجوه جمله بعد .یکی از اقسام انشای طلبی است ،پرسش

های  ا گزاره؛ ام  الع و خبر استفهام، کسب اط  پرسش یا است ۀلی  جمالت خبری است. کارکرد او  



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /8  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
وسیعی از معانی را دربرگیرند و کارکردهای متفاوتی نظیر  ۀت آن را دارند که گسترپرسشی ظرفی  

ب و حیرت، طنز ، توبیخ و مالمت، تعظیم، تعج  هیبانه، تشویق، ند  ؤخبار به طریق غیر مستقیم و ماِ 
او مسخره، اظهار یأس، اغراق،  تبر   بنا. این معانی بیابند ... و آرزو و تمن  بافت کالم در  خود موقعی 

ف زمانی که مؤل   .(115: 1388 )فرشیدورد، اند های کالمی و غیرکالمی قابل تشخیص طریق قرینهو از 
ه)غرض  از طرح پرسش، معنایی ضمنی ی   پرسش»کند، از شگردی به نام  را افاده می یا مجازی (ثانو

 .رتر استث  ؤمستقیم و م طرز غیرانتقال پیام به برد که هدف آن  بهره می  «پرسش ضمنی» یا «بالغی
استفهام »بالغی با عنوان  منابعدر افزاید،  ی اثر میشناس زیباییکه بر بار معنایی و از این شگرد 

ازی، ←) «پرسش هنری»یا و  (142: 1353رجایی،  ←) «تولیدی  نیز یاد شده است ( 206: 1385کز 
 .(5: 1392دان، آقاحسینی و سی  )

معمارتی ) پرکاربردترین نوع انشای طلبی است ،پرسش بالغی در  .(139: 1395، مقد 
اثبات  براییکی از فنون خطابه  عنوان بههای بالغی مربوط به یونان باستان از پرسش  نامه درس

این اغراض در  .(همان) دیدگاه مخالفان، اقناع و جلب اعتماد مخاطب یاد شده است برهان، رد  
بیشتری یافته و به بیش از بیست غرض رسیده است. های  ههای بالغی اسالمی شاخنامهدرس

غرض را از منابع علم معانی و بالغت استخراج کرده و برشمرده است  28، معانیشمیسا در کتاب 
 .(187-179: 1381)شمیسا، 

در  ،برای مثال ؛شوندتأویل نیز ، امری و عاطفی خبریجمالت به  ندتوان جمالت پرسشی می
 بیت زیر وجه پرسشی در معنای خبری به کار رفته است:

 
 

 وانــــج وانــــپهل از رـــــوتـــنیک هــــــچ
 

 نروا نــروش دـــرزنـــف هــــب رددـــــگ هــــــک 
 (43: 1394 فردوسی،)                                       

در این  چیز نیکوتر نیست.  چهیگونه بیان کرد: از پهلوان جوان  توان آن را اینکه در وجه خبری می
خبری استفاده کند که احتمال صدق و کذب در آن وجود  ۀجای اینکه از گزار بهفردوسی  ،بیت

را به پذیرش  مخاطب از این طریقو  کند که پاسخ آن روشن است؛ دارد، پرسشی را مطرح می
 .ش در ذهن داردخود کهدهد  سوق میی قضاوت
ترود. این نوع امر، غالبا  در  به کار می هیدر مفهوم امر یا ن پرسشی ۀگزار هیگا هایی موقعی 

امر و  بیند که مستقیما   نمی هیکه گوینده از شنونده شرم دارد و یا خود را در جایگا شوداستفاده می
مثال  آنجا  ؛به او عتاب کند واسطه بیخواهد  نمی یا نسبت به شنونده احساساتی دارد کهو کند  هین

خواهد مانع او شود، مهراب در اوج گیرد به جنگ زال برود و سیندخت می که مهراب تصمیم می
 گوید:خشم به همسرش می

 

 ننگ ایــج مـــه و ستا  جان مــــبی مـــهم
 

 ؟گـــــجن ز را رمـــــس بازداری راــــچ 
 (46: همان)                                                    
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فردوسی «! ندار مرا از جنگ باز»یعنی ؛ نشسته است هیپرسشی این بیت، در جایگاه ن ۀجمل
استیصال توأم با مالطفت،  هین :گذارد نمایش میتری از احساسات را به گستردهوسیله طیف  بدین

 و خواهش. 
 

یدخت»و  «زال و رودابه»جمالت پرسشی در داستان  ثانوّیۀمعانی ضمنی و کارکردهای . 5-1-1  «سام و پر
ا است؛ ام   «زال و رودابه»تقریبا  دو برابر  «و پریدخت  سام»بسامد جمالت پرسشی در حکایت 

بهره  کمترجمالت پرسشی بسنده کرده و از اغراض ضمنی  ۀلی  شاعِر این منظومه غالبا  به کارکرد او  
پرسش نکرده و  ۀاراد در حالی که فردوسی در اغلب موارد از وجه پرسشی صرفا   ؛جسته است

و یا احساس  پیام حالت، مفهوم،است کارکرد دیگری را نیز برای آن در نظر گرفته و تالش کرده 
 ۀدهد که سرایند این امر نشان می خواننده منتقل کند.به « العکسب خبر و اط  »جز  دیگری به

هدف او شناختی نشان نداده و  کارکرد زیبایی ۀافاد برایهای ضمنی  اقبال چندانی به داللت نامهسام
ا فردوسی عالوه بر ام   ؛رساختن مخاطب استبیشتر روایت داستان و کمتر ِاعمال شاعرانگی و متأث  

هروایت داستان به شاعرانگی و چندالیگی اثر خود نیز     نشان داده است. توج 
هکارکردهای  ند از: ا عبارت ،اند ای که مشترکا  در دو اثر مورد بررسی به کار رفته ثانوی 

 اشت و تحسین گدبزر  .1
پرسشی برای انتقال  ۀاستفاده از جملخورد، کی از کارکردهایی که بسیار در این دو اثر به چشم میی

 :تحسین است حس  
 

 زر زال رانــــــمهت اــــب گفت نــــیـچن
 

 ؟رـکم بندد هـــک نـــزی رـــت زیبنده هـــک 
 کمان؟ از رـــتی هـــونـگ نـــزی بگشاد هـــک
                                           

 ؟بدگمان اندرش پیش به دـــسنج هــــچ 
 (40-39: 1394 فردوسی،)                     

رودابه طرح کرده  نگاه برابر فردوسی در این دو بیت پرسش را برای بزرگداشت و تعظیم زال در
کسی از این »ل، استفهام انکاری در مفهوم تفخیم و بزرگداشت آمده است: در بیت او   است.
ماهرانه تیر از گونه  کس تاکنون این چهی»گوید: میدر بیت دوم نیز «. تواند کمر ببنددتر نمیزیبنده

نزد او وزنی ندارد و دشمن را به  ( بدگمان) دشمنپهلوانی است که  زال زیرا ؛«کمان نگشوده است
برای سام در  هیبه  چ مشب  هی ،در این دو بیت .رویارویی با او نیست( توانکس را  چهی) آوردحساب نمی

با تنها است. فردوسی  شده خواننده گذاشته ۀو بدین طریق تصویرسازی بر عهد نشده نظر گرفته
تی او را نیز برای خواننده بیان های شخصی  برخی ویژگیزال،  جسمی و ظاهریهای  ویژگیتوصیف 

 کند.می
 دارد:  گونه بزرگ می ، سام را اینیادشدهمضمون ابیات با هم در بیتی  نامهسام ۀسرایند

 

  ایرو آزادهـــــــسی ــــــو راستـــــگــب
                                       

 ؟ای زاده یــــــا آدمــــــور یـــــا حـــــیو  
 (140: 1397 ،نامهسام)                               
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شعر افزوده است؛ هرچند با ذکر این بیت، شاعر با آوردن صنعت تشبیه بر شاعرانگی در 

ضمن اینکه دو مورد از انگیزی آن کاسته است.  ها، وجه شبه را محدود کرده و از خیال تشبیه بهِ  ه  مشب  
دست  ، به زیبارویی پهلوان اشاره دارد. تکرار اینزاده( آدمی و )حور سه تشبیه موجود در این بیت

 کند. حماسی را تضعیف می وجهافزاید و  تشبیهات بر بار غنایی اثر می
  

 ام؟ــور ســـــون بودتان کار با پـــــچه ــــک
                                           

 ؟امـــه آواز و نـــــست ار با هــــدیدن بـــب 
 (41: 1394 فردوسی،)                               

حال که »گوید پرسشی آورده است و می ۀفردوسی پاسِخ پرسش را در بطن جملبیت این در 
بهتر از آن چیزی است که شما  ،گویندبگویید او چطور بود؟ آیا آنچه از او می ،ایدشما زال را دیده

 خواهد بداند آیا زال از آنچه او بودن زال نیست؛ بلکه می پرسش رودابه از خوبدر واقع «. اید؟دیده
است که  هیپرسشی چندوجپرسش مصراع دوم،  ،طریقبدین  بهتر است یا نه؟ ،شنیده تر پیش

دانم که پرآوازه و  می»، «سام زیباروستپور دانم که  می»کند:  نخست دو معنای پنهان را بیان می
 پرسد.  ها می ؛ و سپس از بهتر و برتربودن او نسبت به شنیده«نام است صاحب

تا در ام    گوید: شاعر می شود،می ی مشابه وقتی سخن از تحسین زیبایی پریدختموقعی 
 

 روی نـــــــدانست تــــا چهـــــره مـــاه
                                           

 وی؟ــــد آن روی و مـــــه  بیارایــــونـــچگ 
 (633: 1397، نامهسام)                              

نش محبوب استض از طرح پرسش در این بیت نیز تحسین و نکوداشت غر  ؛صورت و م 
 .خوبی قابل تشخیص است ه حالت حیرت و شیدایی گوینده نیز بهینکضمن ا

 

 نهیتحقیر و تو  .2
 :شودن به او به کار گرفته میهیپرسشی برای تحقیر مخاطب یا تو ۀدر برخی موارد جمل

   

 کنام؟ رـــگ دشـــآی ادــــی تخت یـــهم  سام؟ پور رـس رــــپی نـــای ردستــــم هــــچ
 (39 :1394فردوسی،)                               

ن گوینده هیتحقیر و تو ،که در هر دو لحن پرسشی در دو مصراع است ۀاین بیت حاوی دو جمل
 ظاهرهایی که فردوسی در  شود. صفات یا ویژگی ت زال، به خواننده القا میبه شخصی  سیندخت( )

وی برای تخت و  شایستگینا»و « بودن زال پیرسر: »عبارت است از ،ها اشاره کرده بیت به آن
ناین بیت ا ام   ؛«کاله غرض  .صورت پنهان افاده شده است هست که بهدو ویژگی دیگر نیز  متضم 

د موهایش زیرا در بدو تول  ؛ «نیست انسان»این است که « چه مرد است؟»از طرح پرسش  شاعر
« کنام» ۀبا آوردن واژمصراع دوم در پرسش  زاده.نه آدمی ،دسپید بوده و ممکن است دیوزاده باش

تحقیرآمیز خود را تکمیل  ۀمجموع ،دهد و به این ترتیبنسبت می زالنوعی خوی حیوانی به 
 کند.  می

 گوید:در تحقیر سام میفغفور  ،نامهسامدر موردی مشابه در 
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 کام  ر از تن خویشـــردار ســــه بـــــک
                                 

  

 ی و کیست سام؟ـــه دانم نریمان کـــچ
 (135: 1397، نامهسام)                          

. رود به کار میپرسشی مصراع دوم، برداشتی دیگر از زبان عامیانه است که امروز نیز  ۀجمل
تبرای من »رود:  تحقیر به کار می برایها، صرفا   گونه پرسش این ی  ی ندارد که سام و نریمان که اهم 

یک معنای ضمنی زودیاب است: پرسش حاوی  ،در این بیت «.هستند و ارزشی برای من ندارند
تاین افراد برای من » ی  زمان  م که همهیاگر این بیت را در برابر بیت فردوسی قرار د«. ی ندارنداهم 

 .یابیم را درعین ایجاز به کار برده است، تفاوت را در میچهار صفت تحقیرآمیز 
 

 ریدخت ماه؟ــا پـــو را بــــــه نسبت تــــچ
                      

 ه رخصت به درگاه شاه؟ــــــدا را چــگ 
 (131: همان)                                         

دو  ا صرفا  ام   ؛پرسشی به کار رفته است ۀجمل ،، در هر دو مصراع این بیتنامهسامت در این بی
رفته در مصراع دوم بر بار  کار هرچند تمثیل به ؛ی منفی به سام نسبت داده شده استویژگ

نا ، ام  است شناسی بیت افزوده زیبایی حاصل اینکه  ل است.معنایی مشابه مصراع او   متضم 
ت شاعری سراینده قو   ۀتواند نشاننمی لزوما   د جمالت پرسشی در یک بیت و یا شعر،کاربست متعد  

 باشد.
هی برخی کارکردهامضاف بر کارکردهای ضمنِی مشترک در دو اثر،  تنها در یکی از  ثانوی 

 :ها می پردازیم اراده شده است که جداگانه به آنها داستان
 

  «زال و رودابه»داستان  مختّص جمالت پرسشی  ثانوّیۀکارکردهای  .5-1-2
 مطایبه .1

 گفت امــــس را تـدخـــــسین دــــــدیــــبخن
 

 ؟نهفت هی خوا دـــچن را هــــروداب هــــک 
 (55: 1394 فردوسی،)                          

ات، توأم با صمیمی   ۀپرسشی در لفافی از مطایب ۀبا بیان جمل سامدر این بیت،  ی خویش را تمن 
: رودابه را بیاور! این لحن، احساس سرخوشی و شادی گویدو به سیندخت می مطرح کرده است

 کند.خوبی به خواننده منتقل می را به پسرش با رودابهسام از ازدواج 
 

یف و مفاخره()استفهام انکاری  .2  با مفهوم تهدید حر
 
 

 دایــــــــل خـــاخ کابـــز کــــــد کــــنیــنبی
                                                

 ای؟ـــشبگیر په ن اندر آرد بـــه زیــــب 
 (41: همان)                                            

صپرسشی  ۀجمل کار گرفته شده  به و هم تهدیدبزرگداشت زال( ) شده، هم در مفهوم تفخیم مشخ 
هاست. فردوسی در این بیت دو غرض یا کارکرد   .استکرده پرسشی حمل  ۀرا بر یک جمل ثانوی 
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 دلجویی. 3
 ردـــرادم پهلو ای ودیــــب ونـــچ هــــک

                                        
 ؟ردـــــگ و ادـــب با وارـــدش راه دینــــب 

 (52: همان)                                      

استفاده از جمالت پرسشی برای دلجویی از کسی که خسته یا اندوهگین است، کاربردی 
همألوف در زبان  نحو  تواند تأثیر بر مخاطب را به می ،هاز زبان و فرهنگ عام    برداشتاست.  روزمر 

ت و نزدیکی گوینده و شنونده را به مخاطب این شگرد حالتی از صمیمی  گیری افزایش دهد.  چشم
 کند.  القا می

 

 ایجاز .4
 کند:رسیدن به نوعی ایجاز شاعرانه می ۀمای جمالت پرسشی را دست هیفردوسی گا

 
 

 چیست؟ وــــت وایــه تا دمـــــآم ونـــــکن
                                                

 کیست؟ دوست و دشمن راو ت ابلـــک ز 
 (51: همان)                                             

 ل حذف شده است. از مصراع او  « ببینم»)تا( در این بیت، فعل 
 

 ویـــــج دارـــــدی راه ۀارــــچ یــــکـی
                                                  

 ؟کوی به من و باره بر تو یـــرســپ هــــچ 
 (42: همان)                                                

حذف اجزای جمله در مصراع دوم به کمک پرسش صورت گرفته است. اگر مصراع دوم را در 
هی کامل به نثر برگردانیم، م ا قالب جمله وقتی که/ درحالی که »م شد: هیمحذوفات آن خوا توج 

 . «..........هستی/هستم
 

 فضاسازی. 5
، فردوسی از شگردی دیگر نیز برای القای حالت یا فضاسازی بهره یادشدهمضاف بر کارکردهای 

ر و پی ۀاستفاد برد که عبارت از می در  . این ویژگی که غالبا  است درپی از جمالت پرسشیمکر 
جان هیافزاید، بلکه نوعی تنها بر بار موسیقایی شعر می شود، نه وگوها مالحظه میمناظرات و گفت

 گیر توأم با اضطراب و تشویش را القا می کند: نفس
 
 

 یرو ی ای ماهـــــرا گشتـــــــر چـــــستمگ
 

 ویــــــادر بگـــش مـــه رازها پیـــــــهم 
 

 ؟همـــــی دـــآی هــــک پیش ز زن نــــای هـــک
 

 همی؟ دـــآی هـــــچ رـــــبه ز پیشت هــــب 
 

 رد کیستــآن مو  ستا سانه ـــر چــن بــسخ
 

 ست؟ا ید و انگشترـــربنـــه زیبای ســــک 
 (45 :همان)                                                 

هتواند صرفا  جهت القای یک کارکرد  مکرر از جمالت پرسشی، نمی ۀاستفاد باشد؛ بلکه  ثانوی 
آید و روایتش را به تصویر نزدیک  شاعر با کاربست این شگرد در پی نوعی فضاسازی برمی

پی را درخصوص استفاده از آن در چندین بیت پی سازد. این نوع استفاده از جمالت پرسشی و به می
 .دانست شاهنامهوجوه استفاده از جمالت پرسشی در یکی از زیباترین شاید بتوان 
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یدخت داستان مختصجمالت پرسشی  ثانوّیۀکارکردهای . 5-1-3  سام و پر
  

 تهدید و تحذیر .1
 

 ان؟ـــــدگمـــبی رها سازم ای ــــــو را کــــــت
                         

اه ـــــش شــرم پیــــــــشانت بــک 
 انــــجه

 (131 :1397 ،نامهسام)                          
ب به جای موصوف استفاده و مفهوم ضمنی توبیخ و تهدید این بیت شاعر از یک صفت مرک  در 

 . را افاده کرده است
 

 و التماس تمّنا .2
 روز مــــو نیـــــوزم ای پهل  ـــسیــــــو مــــــچ

                              
 روز؟ ن بسازی سهــه با مـــد کـــه باشــــچ 

 (141 :همان)                                                 
گا پرسش مطرح ع، نیست؛ بلکه شاعر معنای تضر   هیشده در مصراع دوم، طبعا  برای کسب آ

االتماس یا  روز با من بسازی  کنم که دو سهاز تو خواهش می»ده است: کررا بر این جمله حمل  تمن 
چه »این نوع پرسش نیز در زبان عامیانه یا زبان غیر رسمی به شکل «. و در کنار من باشی

 کاربرد فراوانی دارد. « شود؟ می
 

 ه؟ــــه چــــک یـــدوانو ــر ســچو اشکم به ه
                           

 که چه؟ی ــده رانـــم از دیـــونــــه خـــهم 
 (146 :همان)                                                 

ااند، مفهومی از خواهش و  دو پرسشی که در این بیت در نقش ردیف نشسته ی توأم با عجز تمن 
کنی. به تو التماس سو روانه می سو به آن تو داری مرا مثل اشک از این»کنند:  و استیصال را القا می

 «. هیرا انجام ندکنم که این کار می
 

 عتاب و مالمت .3
 ن؟ــردی چنیـــــاره کــــرده را پــــــرا پــــچ

                                      
 نـــــن روزگارم ببیــــردی ایــــــه کـــــسی 

 (11)همان:                                                
 یک پرسش عتاب و سرزنش را افاده کرده است. ل این بیت شاعر با طرحدر مصرع او  

کارکردهایی هستند که برای هر نوع  ،«فضاسازی»و  «ایجاز» ،«دلجویی» ،«استفهام انکاری»
ایی مانند فضاسازی و کارکردهتوانند به کار روند. می ،اعم از حماسی یا غنایی ،ادبیگونۀ متن یا 

ا»و  «عتاب و مالمت»ا ام   ؛کنندی ایفا میروایی و داستانی نقش بسیار مهم   ایجاز در متون و  تمن 
نتایج بررسی ما حاکی از  .رودمتون غنایی به کار می است که بیش از همه در کارکردهایی «التماس

ا)مالمت و دو نوع کارکرد  با این پرسشی ۀجمل «زال و رودابه»داستان در آن است که  وجود  (تمن 
های غنایی  ی در داستانحت   های او، داستان های فرعی تشخصی  ی یا حت   قهرمانان فردوسی ندارد؛

کنند به وصال معشوق ، تالش میکوه از روزگار سیاه خودو ِش  معشوقاس به به جای التمنیز 
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لحن  افتند.سرافرازانه به خاک می ،ی اگر توفیق نیابندو حت  گیرند جنگند و انتقام میمیبرسند، 

زبون و خاکسار،  عاشِق ها  ن در آهای غنایی است که  سب داستانامنلحنی  ،مالمتگرملتمسانه یا 
اجز شکایت و  به  ساموپریدختدر داستان  ،این دو کارکرد ضمنی ؛آیدکاری از دستش برنمی تمن 

 کار گرفته شده است. 
 

 های ندایی جمله .5-2
نیز مطرح است. در یکی از مباحث دستور زبان فارسی است که در علم معانی و بالغت « منادا»

ندا آمده است که تقریبا  همگی در این  ۀجمل بارۀدر هیمآخذ دستوری و بالغی تقریبا  تعاریف مشاب
هند: ندا برای طلب اقبال و ا تعریف مشترک یعنی اگر گوینده  ؛رودشنونده یا مخاطب به کار می توج 

هبخواهد شنونده یا خواننده را  مورد خطاب قرار دهد و   .کنداز ندا استفاده می ،او را جلب کند توج 
صال حرف ندا ه از ات  نکواقع جز آ کار رود. در تواند به اشکال و در ساختارهای گوناگونی به منادا می

توانند  ترکیبات استعاری، موصولی و وصفی نیز می ،شود با اسم، ضمیر یا صفتی منادا حاصل می
 در جایگاه منادا قرار گیرند. 

ه) های ندایی، حامل معانی مجازی جمله هیگا ی  و مقاصد بالغی و اغراض دیگری  /ضمنی(ثانو
قوی، ت) شوندشناخته می« استعمال ندا در غیر ندا»نیز هستند که در برخی آثار بالغی با عنوان 

ع)برانگیختن به امری( ند از: اغراءا اغراض عبارت برخی از این ؛(112: 1363 ر و توج  )بیان  ، تحس 
، شگفتی، تعظیم، خوارداشت و ... هی، یادآوری، فریادخواها و دردها و اظهار دلتنگی( حسرت

م علوی) ت منادا از کارکرد معمول خویش، به کارکردی در این وضعی   .(69-66: 1381زاده،  و اشرف مقد 
 کند. شناسانه تغییر پیدا می زیبایی

 

یدخت»و  «زال و رودابه»جمالت ندایی در  ثانوّیۀمعانی ضمنی و کارکردهای  .5-2-1  «سام و پر
 

 احترام و تحبیب .1
ت و محب    تگاه شاعر از خالل منادایی که با ترکیب وصفی ساخته است، خطابی توأم با احترام، مود 

 :کندافاده می
 
 

 رای رخندهـف جفت ایـــک گفت دوــــب
 

 ایـــج رهـــــــتی این تـرای از روختــــبیف 
 (54: 1394 فردوسی،)                              

ندایی که حاصل افزودن حرف ندا بر یک ترکیب وصفی است،  ۀدر این بیت، شاعر از جمل
قسام منادا در معنای تحسین و احترام را اراده کرده است. این نوع منادا یکی از پرکاربردترین ا

 به کار رفته است:به همین سیاق نیز  نامهسامدر ترکیب ندایی این است.  شاهنامه
 

 دان پیرـد سعــــوسیـــن را ببـــــزمی
 

 رــــضمی اه روشنـــای شـــا گفت کـــثن 
 (107: 1397 ،نامهسام)                          
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 ش و آرام دلــرهم ریــــه ای مــــک
                         

  

 ام دلـــشت کــم را لب دلکـــــــدل
 (65 :همان)                                                

ۀا تفاوتی که در کارکرد ام   در نوع دیگر استفاده از  ،خوردهای ندایی به چشم میجمله ثانوی 
ندایی نیز ظاهر  ندایی با غرض تفخیم و احترام، گاه در قالب ساختارِی غیر ۀمناداست. جمل

صدو) که گوینده به جای حرف ندا و فعل خطابیترتیب  شود؛ بدین می ، از مخاطب (مشخ 
صسو غالبا  برای منادا قراردادن که کند. این سیاق  و فعل و ضمیر مختص به آن استفاده می مشخ 

زال و »، از میان دو اثر مورد بررسی ما، تنها در رود آوردن مراتب احترام به کار می جای بزرگان و به
 رفته است:به کار « رودابه

 
 

 ؟نـبی پیش موبد کنون دـــویــگ هــــچ
                               

 ن؟ــدریـــان انـــفرزانگ دـــــدانی هـــچ 
 (43 :1394 فردوسی،)                     

 تحقیر .2
و از  کند گاه شاعر به جای منادا قراردادن فرد، از یک ترکیب وصفی، استعاری یا ... استفاده می

 :افزاید شناختی شعر می خالل این شگرد بر بار زیبایی
  

 خرد از زـمغ هـــشست ای گفت دوـــب
                        

 خورد درــان یــک نــای رانـــرگوهـــب ز 
 (46 :همان)                                       

 ندایی بهره برده ۀترکیبی برای ایجاد گزارفردوسی در این بیت، از یک ترکیب وصفی یا صفت 
نکه  است  مفهوم تحقیر مناداست. متضم 

 

 سـی و بــربانـــارغ از مهـه ای فـــک
              

 ر زبانی و بســراســن ســــو سوســـچ 
 (66 :1397 ،نامهسام)                        

وفایی او،  آورد و با یادآوری بی خشم میدر این بیت، عاشق با لحنی گزنده بر محبوب خویش 
 پردازد.به تحقیر معشوق می

نخست اینکه در  :خورد دو نکته به چشم می ،این دو بیت که ساختاری مشابه دارند ۀمقایسدر 
 شاهنامهبیت ردی که نخستین ِخ برای تحقیر استفاده شده است؛  «ردِخ  بی»از صفت  ،شاهنامهبیت 

شسته،  از خرد مغزِ  از این منظر، است. این اثر ۀمای محور و بنو  شود با تقدیس آن آغاز می
ا در بیت ام   ؛به کار بندد است توانسته صفتی است که فردوسی می ترین و تحقیرآمیزترین مذموم
 «مهربانی»که آن دیگری و به صرف ایندهد  نمایش میقدرتی را  ن و تحقیر کمهی، شاعر تونامهسام

 کند.  اکتفا می ،ندارد
 
 
 
 
 
 
 
 



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /16  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
 

 «زال و رودابه»داستان  جمالت ندایی مختّص  ثانوّیۀمعانی ضمنی و کارکردهای  .5-2-2
 

 بیان درخواست -
 

 ویـــکخـنی ایـک گفت انـــجه شاه هـــب
                            

 آرزوی ست هدـــــآم سام رــــچه راــــم 
 (53: 1394 فردوسی،)                        

هقابل  ۀبه کار رفته است و نکت «زال و رودابه»این کارکرد تنها در  کاررفته  ، تناسب صفت بهتوج 
برای بیان درخواست )زال( شود. در این بیت، گوینده در منادا با درخواستی است که مطرح می

کند.  خطاب می را بدین صفت)منوچهر( ، مخاطب خودنشاندن سخن و هدف  کرسی خویش و به
 خویی پیشه نماید، اش نیک خواهد به او القا کند که برابر خواست و اراده شکلی ضمنی می گویا به

 بار مفهومی اغراء یا ترغیب نیز دانست.  ملتوان حانه خشم و درشتی. منادای این مصراع را می
 

یدخت»داستان  مختّص جمالت ندایی  ثانوّیۀمعانی ضمنی و کارکردهای . 5-2-3  «سام و پر
 

 مطایبه -
 زـــ، خیهـــای فتنـکوش را گفت ـــپرین

                        
 زــــــه ریـــــر آتش فتنــــی آب بـــیک 

 (129 :1397 ،نامهسام)                          

 (پرینوش)خویش  ۀت و شوخی، ندیمآمیز و توأم با صمیمی   در این بیت، پریدخت با لحنی مطایبه
 بزم شبانه، شراب بیاورد.  ۀخواهد برای مهمان ناخواندکند و از او می را فتنه خطاب می

عمهای توانند به شکلهای ندایی از نظر ساختار نیز میجمله  .ی به کار گرفته شوندتنو 
، منادای استعاری،  )ترکیبی( بترین اقسام منادا عبارت است از: منادای ساده، منادای مرک   پرکاربرد

کید  تواند ما را به بخشی از  می، بر هریک از این انواعشاعر منادای وصفی، منادای موصولی. تأ
کاربست اقسام منادا در  ۀنحو هدایت کند. سنجش بسامدِ  ویم ذهنی هیساخت متن و مفا ژرف

ی بردن به نگاه حماسی یا غنایی شاعر و تلق   تواند معیار و میزانی برای راه ای، خود می تحلیل مقایسه
برای نمونه، منادای استعاری بیشترین اختالف بسامد را در دو داستان  ؛او از شاعرانگی اثر باشد

ت. استعاره به جهت (16سام و پریدخت:  ،6)زال و رودابه:  مورد بررسی دارد انتزاعی و  ماهی 
اتانگیزش، یکی از صنایع محوری  خیال ای  غنایی است. این صنعت در حماسه جایگاه ویژه ادبی 
کاهد و ذهن خواننده را به جای آنکه به عمق حادثه و  زیرا از صراحت و روشنی روایت می؛ ندارد

همرکز آن م ل گم و گیج میی تصاویر انتزاعها یدگیسازد، در پیچ توج  )شفیعی کدکنی،  کند ی و مخی 
اگر یک اثر حماسی به سمت استعاره میل کند، بدین معناست که  کهحاصل این. (452: 1372

سراینده رویکرد غنایی را بر رویکرد حماسی ترجیح داده است. در مقابل، بسامد استعمال صنایعی 
 12.افزاید و مجاز به بار حماسی اثر می )محسوس به محسوس( نظیر مبالغه، کنایه، تشبیه
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زال و »برابر  ، قریب به سه«سام و پریدخت»بسامد کاررفت مناداهای استعاری در داستان 
ی استفاده از صنعت استعاره در دو داستان مورد ل  است که این امر مضاف بر بسامد ک «رودابه

یک  «سام و پریدخت»تواند دال  بر آن باشد که  می ،(121زال و رودابه: و  232)سام و پریدخت:  بررسی
 ۀو شاید همین عدول از جوهر ؛است« عاشقانه ۀحماس»یک  «زال و رودابه»، و «حماسی ۀعاشقان»

 باشد. شاهنامهدر مقایسه با  نامهسامحماسه، یکی از رموز توفیق کمتر 
 

 ه. نتیج6
تیکی از معیارهای سنجش بالغت و  تبسامد و موجود در اثر ادبی، واکاوی  ادبی  کاربست  کیفی 

ۀضمنی و کارکردهای های  داللت آن اثر است. این نوع مطالعه، خواننده و  وجوه جمله در ثانوی 
عمو از زوایای  کند ساخت اثر ادبی هدایت می منتقد را به ژرف حمل  گذارد. ی بر او تأثیر میتنو 

ه، بیشتر مورد بر وجوه جمالت یک اثر معانی پنهان یا ضمنی ا شاعران ادب غنایی است، ام   توج 
ه سرایان نیز به آن بیحماسه از میان چهار وجه خبری، پرسشی، امری و ندایی، اند.  نبوده توج 

ه پرسشی و ودر وج« سام و پریدخت» و« زال و رودابه» داستانبیشترین اختالف بسامد در دو 
  .خورد ندایی به چشم می

تسنجش بسامد و  ۀکاربست اغراض  کیفی  جمالت پرسشی، ما را به این نتایج رسانده  ثانوی 
، قریب به دو برابر داستان «سام و پریدخت»اگرچه بسامد جمالت پرسشی در داستان  .1است:

کارکرد  غالبا  به این منظومه ا شاعر، ام  (54 : زال و رودابه و 102: سام و پریدخت) «زال و رودابه است»
بسیاری از این در حالی است که ده است. کربسنده  العال و کسب اط  سؤیعنی  ،وجه پرسشی ۀلی  او  

و افزودن بر بالغت ت چندالیگی معنایی اند که وجه پرسشی بیشترین ظرفی   ون بر این عقیدهبالغی  
، زال و رودابه موجود در داستان فردوسی، از کارکردهای ضمنی .2 را دارد. اثر و جلب مخاطب

که در مواردی با بلبرد،  تنها برای انتقال احساس یا معنایی مضاف بر معنای صریح جمله بهره می نه
داستان  فرآیندد پیشبربه  ،کردهنحوی فضاسازی  بهآوردن جمالت پرسشی در چند بیت متوالی، 

 .رساند یاری می
ت کمتری برای نسبت به وجه پرسشی از ظرفی   نداییوجه های مشهور بالغی،  نامه بر درس بنا

ن معانی ضمنی برخوردار است حماسی، این مبحث  ، تکرار اسلوب ندا در آثاروجود این. با تضم 
تسازد. بررسی بسامد و  میل تأم   محل  را  هکاربست اغراض  کیفی  در جمالت ندایی دو  ثانوی 

سام و »های ندایی در داستان  جمله .1این نتایج را در بر داشته است: ،داستان مورد بررسی
همحمل معانی  «زال و رودابه»داستان  ، بیش از«پریدخت زال و  ،مورد 5: سام و پریدخت)اند  بوده ثانوی 

یکرد نحوی بیانگر رو تواند به می ،اسلوب ندا در اثر ادبی چگونگی استفاده از .2 ؛(مورد 3: رودابه
و ) اری در سراسر داستانمنادای استعبر  نامهسامتأکید شاعر  باشد. ... غنایی، حماسی، تعلیمی یا



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /18  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
سازد. فردوسی حین روایت داستان موضع غنایی بر حماسی را آشکار می، چیرگی (نامهسامسر در سرا
، گاه چنان در پیچ و خم نامهساما شاعر ام   شود؛ خارج نمی هزبان و فضای حماس ۀاز دایر،  غنایی

هن خواننده را افتد. این امر، ذ ون میبیرشود، که از قلمرو حماسه  گرفتار میاش  تان عاشقانهداس
 شاهنامهاثر، در مقایسه با تواند یکی از دالیل اقبال کمتر این  خود میکند و  ت میدچار نوعی تشت  

 باشد.
 

 نوشت پی
1. Pleasure of the Text 
2. Roland Barthes 

ت». روالن بارت در این اثر، 3 کند  ( را دو حس  متمایز قلمداد میBliss/ecstasy« )سرخوشی»( و pleasure« )لذ 
ت از متن ساده که در مواجهه با دو گونه متن برانگیخته می شود که از دل فرهنگ برآمده ای برانگیخته می شوند؛ لذ 

رات و زبان خواننده را شود و سرخوشی ناشی از متنی است که باورها، سالیق، روان، خاطراحتی خوانده می است و به
 (.41:1396آشوبد )بارت،  برمی

4. Ferdinand de Saussure  
).in General Cours de linguistique Generale (Course )Linguistics)5.  

« رستاخیز واژگان»شعر را  ( ،Victor Shklovskyهمین سبب، فرمالیست برجسته، ویکتور اشکلوفسکی ) . به6
یش نیز نهاده است. این اثر در در زبان انگلیسی به نام   Resurrection of the»خوانده و این عنوان را بر اثر مشهور خو

Word ».ترجمه و شناخته شده است 
ه. مهم7  ( ؛Andre Martineشناس فرانسوی، آندره مارتینه )شناسی کارکردی را زبانها در زمینۀ زبانترین نظری 

شناس بریتانیایی، مایکل الگزاندر ِکرکوود هالیدی یا هلیدی زبان ( ؛Simon Dikشناس هلندی، سیمون دیک ) زبان
(Michael Alexander Kirkwood Hallidayو زبان ) شناس آمریکایی، رابرت ون( ویلینRobert Van Valin )

 اند.عرضه کرده
8. Roman Jacobson 
9. Closing Statements: Linguistics and Poetics 
10. Michael Alexander Kirkwood Halliday (1925 –2018) 

: 1375؛ ندیم، 341-337: 1369صفا،  ←: )انتساب این اثر به خواجوی کرمانیبارۀ ات در. برای مشاهدۀ نظری  11
دزاده و رویانی، 270 – 269: 1378و  38-5: 1376؛ سرکاراتی، 102-121 ؛ پرویزی، 176-159: 1386؛ محم 

 .(457-456: 1381امیدساالر،  و 65-57: 1392؛ آیدنلو، 54-72: 1372
 (.179-143: 1391، ثابت ملک و شهبازی ← : )های بالغی آثار حماسی ویژگیبارۀ بیشتر در ۀبرای مطالع. 12

 

 منابع 
دان ) ، «های بالغی فارسی نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتاب»(، 1392آقاحسینی، حسین و الهام سی 

 . 159-134، ص33، شنثرپژوهیادبیفارسی
جایگاه ندا و منادا در دستور زبان فارسی و علم »(، 1393)  مشاوریزهره  محبوبه همتیان و ـــــــــــــــــ،

 . 14-1، ص11، شفنونادبی، «معانی

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/6692/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a2%d9%82%d8%a7_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/252312/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87_%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c
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 نا.، شیراز، بیرراألدبدرفنمعانی،بیان،بدیعد (، 1315العلماء )اولی، حسام آق

اد )  .65-57، ص194، پیاپی 80ش ماهادبّیات،کتاب، «نامهسامبررسی تصحیح جدید »(، 1392آیدنلو، سج 
 سخن.، تهران،2، چشناسیومباحثادبی(،جستارهایشاهنامه1398امیدساالر، محمود )

 ، تهران، مرکز.10جو، چ، ترجمۀ پیام یزدانلّذتمتن(، 1396بارت، روالن )
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