
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي،  كهن
  45 -  21، صص 1392، تابستان دوم، شمارة مچهارسال 

  وگو هاي ضمني گفت  بررسي داللت
  در داستان رستم و اسفنديار از ديدگاه علم معاني

  *حياتيزهرا 

  چكيده
ها با اصـطالحاتي چـون معنـاي      ها و گزاره  در بالغت سنتي، دو سطح معنايي واژه

ظاهري و باطني، معناي حقيقي و مجازي، معناي اوليه و ثانويه، و داللت صـريح و  
علـم معـاني كـه در كنـار بيـان و بـديع، يكـي از        . شوند  داللت ضمني شناخته مي

هـاي    بالغي است، كاركرد مجـازي جمالت و داللـت هاي علوم   ترين شاخه  اصلي
دهد گاه افـق معنـايي مـتن از      مبـانيِ اين علم نشان مي. شناسد  ضـمني آن را بازمي

ازآنجاكـه در علـم معـاني    . شـود   هاي ضـمني جمـالت حاصـل مـي      طريق داللت
شود، بـا    به حال مخاطب و اقتضـاي موضوع دريافت مي  داللتمندي سخن با توجه 

هـاي    وگوهـاي آنـان در موقعيـت     سخن و تحليـل گفـت    هـاي هم  بندي گروه  دسته
وگوها و   طور مشخص و مستدل به معاني مجازي گفت   توان به  مختلف داستان مي

توان استدالل   كاركرد هنري آن دست يافت؛ چنانكه در داستان رستم و اسفنديار مي
استان رستم و اسفنديار بر معاني مجازي پردازش درونمايه و تأثير عاطفي د. 1: كرد
وگوهايي كه در معناي حقيقـي و اوليـه فهميـده      گفت. 2. وگوها استوار است  گفت
شوند، يا كاركرد داستاني دارند و بـه نقـاط فصـل و وصـلي شـبيه هسـتند كـه          مي

كنند يـا كـاركرد عاطــفي دارنـد و احساسـات        رويدادها را به يكديگر متصـل مي
تواند   هاي ضمني مي  طيف داللت. 3. كنند  صورت مستقيم بيان مي  ها را به   شخصيت
هـاي    داستـان، كانون عاطفي روايت، وضعيت تراژيكي داستـان و ويژگي ةدرونماي

ي و عيني بازنمايد؛ چنانكه زيربناي مشـترك معـاني   هاي كم  ها را در داده  شخصيت
رسـتم و     ز دو قـدرت مسـلم شـاهنامه ـ    مجازي كالم اسفنديار، اعتراض و انتقـاد ا 
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كند؛ يـا بسـامد     ـ است و ايستادگي او را در برابر سنت حماسي فاش مي   گشتاسب
سـو    وگوهـاي رسـتم از يـك     در گفـت » سـازش «و » مقاومت«تقريباً يكسان معاني 

ديگر جايگاه برزخـي او را    دهد و از سوي   شخصيت پير و با تجربه او را نشان مي
 .نمايد  تان مشخص ميدر داس

  .وگو  شاهنامه، رستم و اسفنديار، معاني، داللت ضمني، گفت :ها واژهكليد
  

  مسئلهمقدمه و بيان 
كنند   هاي ضمني خود مخاطب را وادار مي  هايي است كه با داللت  هنر و ادبيات، قلمرو نشانه

هـاي اصـلي     يكـي از بخـش  . تا در كشف معــاني ناگفتـه و پنهـان مـتن مشـاركت نمايـد      
پردازد و درحـال    معني واحدهاي نظام زبان مي ةمطالعشناسي است كه به   شناسي، معني  زبان

» داللـت «شناسـي از    در نشانه. شناسي است  نام نشانه  تري به  تر وعام  پيوستن به دانش گسترده
نشـانه اسـت   معناي پيوند دادن صورت يك نشـانه بـه معنـي آن      آيد كه به  ميان مي  سخن به

هـايي    شناسي قـديم هـم روش    اما در سنت مطالعات ادبي و سبك). 18- 13: 1386صفوي،(
هـاي    يكـي از ايـن شـاخه   . دسـت داده شـده اسـت     ها در متون ادبي به  براي بررسي داللت

پـردازد    مي» ها  گزاره«هاي ضمني   است كه به معناي مجازي يا داللت» معاني«مطالعاتي، علم 
  .كاود  ا از آن جهت كه متضمن معناي ثانوي است، ميو جمله ر

آن را در  ارسـطو تاريخچة علم معاني در توجه يونانيان به فنون سخنوري ريشه دارد كه 
هـاي    با ظهور اسالم، مسلمانان براي درك قـرآن روش . طرح كرد Rhetoric رتوريككتاب 

 يآراو در بسـياري مـوارد از    ريزي كردنـد   مطالعاتي مختلفي را در شناخت زبان ادبي طرح
هاي قرآني به علمي مستقل تبـديل شـد     علم معاني نيز با تأكيد بر نمونه. الگو گرفتند ارسطو

در مبـاني نظـريِ علـم    . كه پيش از آن فقط به بخشي از علم رتوريك ارسطويي نـاظر بـود  
. اسـت » بالغت«بودن آن است و مالك مؤثر بودن هم » مؤثر«معاني، معيار ادبي بودن كالم، 

بندي كالم با حال مخاطب يا موضـوع    از نظر قدما بالغت سخن يعني تناسبِ نحو يا جمله
طور كه هر تركيبي خاصيتي دارد، هر مقامي نيز مقتضي نوعي از   همان«ها   به تعبير آن. سخن

تركيب جمله است؛ مثل مقام شكر و شكايت يا تهنيـت و تعزيـت يـا جـدي و شـوخي و      
  ).87 ص ،1374 :همايي(» ... بندي است  هركدام، مقتضي نوعي از جملهفكاهي كه 

البته داللتمند بودن نحو كالم مختص آثار ادبي نيست و يكي از امكانـات وسـيع زبـان،    
گيرنـد؛    كاربردهاي متعدد و متنوع جمالت است كه افراد در ارتباطات خود از آن بهره مـي 
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زبان وجود نداشت و هر جمله در معناي اولية خود چنانكه اگر اين كاربردهاي متفاوت در 
هـاي    اي موارد معناي اصلي جملة خود را با عبارت  شد، ما مجبور نبوديم در پاره  فهميده مي
طوركـه در سـير     همان. براي مخاطب بازگو كنيم» ... منظورم اين بود كه«اي مانند   توضيحي

ها افزوده شده است، كاربرد جمـالت    ني آنها، اصطالحات و مع  تاريخي زبان بر حجم واژه
اند با خالقيت خود، اغراضشان را با معاني ضـمني بـه     هم تنوع يافته و كاربران زبان توانسته

شناسـي    زبـان سـبب در    همـين   بـه . مخاطب القاء كنند تا كالمشان تأثير بيشتري داشته باشـد 
يعني با بخشي . گيرد  د بحث قرار ميكالم در ارتباط با مخاطبين مور« Pragmatics كاربردي

خواهـد    جاكـه شـنونده مـي     ازآن. كنـد   از معني سروكار دارد كه شنونده از كالم برداشت مي
 منظورشناسـي دريابد به آن ) شود  كه در بسياري از موارد صريحاً بيان نمي(منظور گوينده را 

 كاربردشناسـي و  شناسـي   معنيتمايز دو شاخة ) 213، ص1384: شميسا(» .شود  هم گفته مي
  : تأكيد بر حضور يا عدم حضور شنونده است

بـه وجـود    رودلف كارنـاپ و پس از او چارلز موريس رسد براي نخستين بار   نظر مي  به«
، كاربردشناسي مطالعة معني با كارناپبه اعتقاد . شده باشند قائلنام كاربردشناسي   دانشي به

شناسي مطالعة معني مستقل از گوينده و شنونده به   و معني توجه به گوينده و شنونده است
  )42: 1379صفوي، (» .آيد  حساب مي

كاربردهاي مختلـف جمـالت خبـري، پرسشـي، امـري و       ةدربار» معاني«در علم سنتي 
  .شود  عاطفي بحث مي

كانات ديگر از ام  عبارت  طوركلي از موارد استعمال مختلف انواع جمالت و به  در اين علم به«
هرنوع جمله يك مورد اسـتفادة اصـلي و رايـج    . شود  بالفعل زبان در زمينة جمله بحث مي

دهد و با جملة پرسشي   مثالً جـملة خبري، خبر مي. دارد كه در دستور زبان ذكر شده است
بـراي   - به مقتضاي حـاالت مختلـف   - گونه جمالت   اما در عـرف از اين. كنند  پرسش مي

خواهد مؤثر   شود كه اطالع از اين كاربردها براي كسي كه مي  مقاصد ديگري هم استفاده مي
توان با جملة خبري اعجاب را هـم بيـان كـرد؛ يعنـي       مثالً مي. سخن بگويد ضروري است

با جملة پرسشي، پرسـش نكـرد   توان   يا مي. كاربرد  جملة خبري را در مقام جملة عاطفي به
  )107- 108، ص 1384: شميسا(» .بلكه تأكيد را رساند

هايي كه تا كنون علم معاني ارائـه داده و طـي آن معـاني مختلـف جمـالت        نمونة يافته
معـاني ثـانوي    - 1: از انـد  عبـارت بندي كرده است   خبري، امري، پرسشي و عاطفي را دسته

، توبيخ و مالمت، بشارت و اظهار انبساط، تشويق كـردن  اظهار تأثر و اندوه: جمالت خبري
. و اميد، هشدار، اظهار آسودگي و بيان اختتام كار، مفاخره، تحقير ديگران، استرحام و غيـره 
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طريـق غيـر     طريق غير مستقيم و مؤدبانه، امـر بـه    اخبار به: معاني ثانوي جمالت پرسشي - 2
المت، استفهام انكاري، اسـتفهام تقريـري، اظهـار    مستقيم و مؤدبانه، تشويق، نهي، توبيخ و م

مخالفت و عجز، تمني و آرزو، طنز و مسخره و تحقير، تعظيم، بيان كثـرت، اظهـار يـأس و    
عبرت، دعا، تمني و تقاضـا و آرزو، ارشـاد و ترغيـب و تشـويق،     : جمالت امري - 3. غيره

  .)1384:و شميسا 1374 :همايي. (رهتهديد و تحذير، تعجيز، تعريض، تعجب، استرحام و غي
ايجـاز،  «شـود؛ ماننـد مـوارد كـاربرد       موارد ديگري را هم شامل مـي  يمعان علم مباحث

هـاي  وگو گفـت امـا در ايـن پـژوهش،    . »فصل و وصـل «يا انواع كاربرد » اطناب و مساوات
داستان رستم و اسفنديار براساس معاني ثانوي جمالت خبري، امـري، پرسشـي و عـاطفي    

هـاي    براساس گـروه » رستم و اسفنديار«هاي داستاني وگو گفت. اند  رار گرفتهمورد بررسي ق
سخن به شش دستة اصلي تقسيم شده و به ترتيب رخدادهاي داستان مورد بررسي قرار   هم

هم بنابه اقتضـاي حـال مخاطـب تبيـين      وگو گفتدر اين شيوه، كاركرد جمالت . اند  گرفته
ها   ها، كالم شخصيتوگو گفتدر پايان بررسي . شود  شود هم اقتضاي موضوع لحاظ مي  مي

هـا،    هاي ضمني تحليل شـده و نتـايج برآمـده از آن     بر اساس ميزان و نوع استفاده از داللت
  .اند  وار ذكر گرديده  فهرست

گيرد؛ اوالً كاربران يك زبان در   هاي ضمني به دو طريق صورت مي  اما تشخيص داللت
همين تشـخيص    ا كاربرد مختلف جـمالت نحوي آشنا هستند و بنابهاثر تكرار و مؤانست ب

 Grice گـرايس كـه بـه    Inference theory نظريـة اسـتنباط  كننـد؛ ثانيـاً     ها استفاده مي  از آن
» شـود؟   چگونه ذهن مخاطب متوجه معـاني ضـمني مـي   «منسوب است به اين پرسش كه 

  .پاسخ داده است
از اصول چهارگانة زيـر  ) يا بيشتر(شود كه يكي   پيدا مينظر گرايس معني ضمني وقتي   به«

ولذا اگر (گويند   هردو طرف صادقانه سخن مي): كيفيت(اصل صداقت  - 1: رعايت نشود
شـود؛ مـثالً در تشـبيهات و      يكي دروغ بگويد ذهن طرف ديگر متوجه معني ضـمني مـي  

گـوييم و    سـخن مـي  در هر مورد تا حـد متعـادلي   ): كميت(اصل كفايت  - 2). استعارات
لذا در مورد اطناب موسي در جواب سؤال الهي، معناي ضمني، لـذت  (دهيم   اطالعات مي
مـثالً در حشـو شـايد    (سخن بايد مربوط بـه موضـوع باشـد    : اصل ربط - 3). بردن است

سخن بايد مختصر و منظم و روشن باشـد  : اصل عرف و روش - 4). غرض زيبايي باشد
گفـتن، ذهـن مخاطـب بـه طـرف اغـراض ثانويـه          ـندپهلو سخنلذا در موارد ابهام و چ(

اين اصول چهارگانه كم و بيش همـان اسـت كـه قـدما بـه آن مقتضـاي ظـاهر        ). رود  مي
  )215، ص1384: شميسا. (»گفتند  مي
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  هاي صريح و ضمني  هاي داستان براساس كاركرد جمالت و داللتوگو گفتبررسي 
  و اسفنديار رستم : هاي اصلي  ي شخصيتوگو گفت. 1

گيـرد و از آنجـا كـه بيشـترين       شـكل مـي   وگـو  گفـت ميان رستم و اسفنديار حدود سيزده 
توان گفـت    هاي اصلي بازتاب يافته است مي  ي شخصيتوگو گفتكاركردهاي داستاني در 

ي رستم و اسـفنديار در  وگو گفتاولين .دهند  اصلي را بازتاب مي ةدرونمايها وگو گفتاين 
فرسـتد و مضـمون اصـلي آن      است كه اسفنديار توسط بهمن براي رسـتم مـي  قالب پيغامي 

 38بيت اسـت كـه حـدود   57اين پيغام . رستم به تسليم و دست به بند دادن است »ترغيب«
اي بـراي آن    تـوان معـاني ضـمني     ارتباط مستقيم نـدارد و مـي   وگو گفتبيت آن با موضوع 

ويي با شهرياران را به رستم يـادآور شـود از   اسفنديار قبل از آنكه ضرورت نيك. متصور بود
  :گويد  نيكوكاري و زشتكاري يا نيك فرجامي و بدفرجامي سخن مي

 چنين داند آن كـس كـه دارد خـرد      بــد و نيــك بــر مــا همــي بگــذرد
ــره خــاك ــود تي ــرانجام بســتر ب  بپـــرد روان ســـوي يـــزدان پـــاك   س

 )231-230، ب232ص(

دهند بـا    از ثواب كار نيك و عقاب كار زشت خبر مي هاي خبري كه به ظاهر  اين جمله
طور ضمني بر   كنند وبه  مي »تحذير«اصل مطلب ارتباط ندارند و درحقيقت رستم را از بدي 

هـاي درونـي ذهـن      يكـي از تنـاقض  . كه مرتكب كاري زشت شده است، تأكيـد دارنـد    اين
ن گفتـار نخسـتين آشـكار    اسفنديار با بررسي معاني اصلي و مجـازي جمـالت او در همـي   

نيكوكاري و زشتكاري كه به اتهـام رسـتم خـتم     دربارةاي طوالني   او بعد از خطابه. شود  مي
داند از   شود و پس از رجزخواني نسبتاً مفصلي كه گشتاسب را برحق و رستم را باطل مي  مي

د بر اينكه دروغ اسفنديار با تأكي. خواهد بدون جنگ و ويراني، دست به بند او دهد  رستم مي
  :گويد  و فروغي در سر ندارد مي

ــذرم      پــدر شــهريار اســت و مــن كهتــرم ــان نگ ــك زم ــان او ي  ز فرم
 )275، ب234ص(

گويـد از    ها به رستم مـي   هايي اطالعات بديهي هستند كه اسفنديار ضمن آن  چنين گزاره
. اينكه مأمور است و معذوركند از   مي »اظهار تأثر واندوه«جنگ با او ناگزير است و گويي 
. شـوند   هاي رستم در معناي صريح و روشـن فهميـده مـي     برخالف اسفنديار، نخستين گفته
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بيت آن در ارتباط مستقيم با موضوع پرداخته شده و 30بيت است كه حدود 52گفتار رستم 
است از او در پاسخ پيغامي كه بهمن آورده . تفهيم و تفاهم مطابقت دارد ةچهارگانبا اصول 

توانـد    مـي  وگـو  گفتخود بازگردد و اين  ةشتابزدخواهد از تصميم نسنجيده و   اسفنديار مي
نشانگر اين معناي داستاني باشد كه كشمكش دروني اسفنديار پيش از تقابـل آشـكار او بـا    

با اين حال در خالل گفتار او جمالتي كه متضمن معناي ثانوي باشد . رستم آغاز شده است
مفاخره، داللت ضمني ثابـت  . خود است» مفاخره« خبر در معناي دارد كه معموالً نيز وجود

  . ي رستم با اسفنديار استوگو گفتدر سراسر 
شـود و در نخسـتين     ي ديگر رستم و اسفنديار كه از حالت پيغام خـارج مـي  وگو گفت
يـدار در  دهد با تعادل و نرمـي بيشـتري همـراه اسـت و گويـا تـأثير د        ها رخ مي  ديدار آن

كنـد و اگرچـه اسـفنديار      رستم اسفنديار را به خوان دعوت مي. دهد  را نشان مي وگو گفت
پـذيرد در شـب بـزم و ميگسـاري       براي پرهيز از نافرماني گشتاسب، دعوت رستم را نمي

گيـرد كـه     ميان رستم و اسفنديار شكل مـي  وگو گفتبيت 50حدود . شود  رستم حاضر مي
طور صريح و روشن و درحدي متعادل بيان شـده    لي مرتبط است و بهبا موضوع اص كامالً
و  اظهار محبت«هاي رستم و اسـفنديار،    در اين فضاي آرام، تنها داللت ضمني گفته. است

  .است »شادماني
هاي رستم و اسفنديار هم   شود گفته  اما در ديدارهاي بعد كه كشمكش داستان فزاينده مي

تـر    شود و معـاني ضـمني، متعـددتر و متنـوع      صراحت خارج مي از پيش از صداقت و  بيش
: پرسـد   كند و رسـتم از اسـفنديار مـي     نمي  اسفنديار رستم را به مهماني خود دعوت. شود  مي

. شود  اسفنديار آغاز مي »توبيخ و مالمت«با اين جمله پرسشي  »خرامي نيرزيد مهمان تو؟«
و در  »!سخن هرچ گويم همه يـادگير «: گويد  مي امري به اسفنديار ةجملبعد رستم در يك 

پردازد؛ در ادامه نيـز بـه اسـفنديار يـادآوري       اسفنديار مي »تهديد و تحذير«پس اين امر به 
جايگاه خود به  دربارةاي خبري   و در قالب جمله »همي خويشتن را بزرگ آيدت«كند   مي
اصل و نسب خود، جنـگ بـا    دربارةپردازي نسبتاً طوالني رستم   سخن. دهد  مي »هشدار«او 

ديو سپيد وغلبه بر جادوگران و جنگجويان، خبرهايي اسـت كـه مطـابق علـم معـاني هـم       
 ةادامـ اين معـاني در  . شود  اسفنديار بيان مي »تحقير«كند هم به قصد   را تداعي مي »مفاخره«

تمجيد از اسفنديار، آتش سخنان خـود را بـا    شود و درنهايت رستم با  گفتار رستم تكرار مي
پوشـي از    اسفنديار بـه چشـم   »تشويق و ترغيب«پدرانه و نيز با  »اظهار محبت و عطوفت«

  : نشاند  جويي فرو مي  نبرد و ستيزه
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ــان      سپاسم ز يزدان كه بگذشـت سـال ــرخ هم ــاه ف ــي ش ــدم يك  بدي
ــر      كه كين خواهد از مرد ناپـاك ديـن ــر او ب ــاني ب ــرين جه ــد آف  كنن

 )605-604، ب254ص(

هاي ضمني   طلبي، خواهش دروني رستم است كه از خالل بررسي داللت  محبت و صلح
تواند بـا    اين معنا مي. شود  هاي ديگر نيز مشاهده ميوگو گفتشود و در   گفتار او حاصل مي

اين تأويل كامل شود كه دعوت رستم به پذيرش وضع موجـود دربرابـر اعتـراض و انتقـاد     
اين كشمكش براي آنكه تداوم يابد بايـد در  . اسفنديار، واكنش قدرت كهن به آيين نو است

 »تحقيـر «اسـفنديار بـراي   . دو جريان تحقير قدرت و تالش براي حفظ قدرت تكرار شـود 
اظهـار  « از خشـم رسـتم  » شدي تنگدل چون نيامد خـرام؟ «سش كه رستم با طرح اين پر

اسـفنديار در  . دارد  كند و با يك كنش داستاني رستم را به دفاع از خـود وامـي      مي »شادماني
كند كه   نشاند و رستم با صراحت به او اعتراض مي  مجلس خود رستم را در دست چپ مي

  .»راي من استبه جايي نشينم كه / اين نه جاي من است...«
اسـفنديار در  . اوج كشمكش ميان رسـتم و اسـفنديار اسـت    ةنقط، وگو گفتدور بعدي 

كند و به تفصـيل از بيچـارگي نيـاي      بيت، ماجراي زال و سيمرغ را براي رستم بازگو مي20
بازگويي ايـن اطالعـات   . گويد  او سخن مي دربارةگري سيمرغ و نياكان خود   رستم و چاره

الزم خبر است  ةافاددهد قصد گوينده   كه از مضمون خبر آگاه است نشان ميبراي مخاطبي 
نبرد خود يادآور شـود و بـه جنـگ      خواهد آگاهي خود را از نقاط ضعف هم  و اسفنديار مي
از اين گذشته اسفنديار اطالعات مشبع و مفصلي از ماجراي سيمرغ و زال . رواني دامن زند

) كميـت (گرايس با اصل كفايـت   ةنظريمطلع است و طبق  دهد كه رستم از آن  به دست مي
» تحقيـر « متضمن معنـاي   وگو گفتهاي خبري اين بخش   درنتيجه جمله. درتعارض است

. رستم به برافروختن آتش جنگ پردازش شـده اسـت  » ترغيب«است و اطناب آن به قصد 
اكتسابي نياكان خود بيت از فضايل موروثي و 40رستم نيز در واكنش به گفتار اسفنديار طي 

خود و اجـدادش را درحـق نياكـان     ةپهلوانانهاي   گويد و به تفصيل، خدمتگزاري  سخن مي
اين جمالت هم جز تكرار اطالعاتي نيست كه مخاطـب از آن بـاخبر   . شمارد  اسفنديار برمي

ل هاي مطو  اين مفاخره. شود  رقيب بيان مي» ترهيب« و »تحقير«و » مفاخره«است و به قصد 
زنـد در    را رقم مي وگو گفتگيرد و كشمكش در   كه به قصد تحقير طرف مقابل صورت مي

هـايي    پيوندد؛ چنانكه كـنش   ماجراي مي خوردن رستم با اسفنديار به كشمكش در كنش مي
مانند كالن خوردن رستم، شراب خام خوردن او براي اثبـات قـدرت و نيـز خـم بـه ابـرو       



 ... رستم و اسفنديار در داستان وگو هاي ضمني گفت  بررسي داللت     28

  

اي   آورد همه بـا مقدمـه    فشاري كه اسفنديار با ناخن به دست او مينياوردن رستم در مقابل 
  .كنند  كالمي بروز مي

گيرد كه از ديدگاه علم معاني قابـل    گويي رستم با خود شكل مي  اما در پايان ماجرا، تك
انديشد دو كار پيش رو دارد؛ اگر دست به   رستم طي جمالتي خبري با خود مي. تأمل است

  :شود  زده مي  شود و اگر او را بكشد نزد شاهان شرم  دهد بدنام مي بند اسفنديار
 وگــــر ســــرفرازم گزنــــد ورا     كـه گــر مــن دهـم دســت بنــد وار
 گزاينــده رســمي نــوآيين و بــد      دو كار است هر دو به نفرين و بـد
ــام مــن ــد شــود ن  هــم از كشــتنش بــد ســرانجام مــن   هــم از بنــد او ب

 )820-818، ب267ص(

را در خـود پنهـان كـرده باشـد يـا معنـاي        »هشـدار «تواند معناي   جمالت مي مرور اين
و او را به صـلح و سـازش تحريـك     وگو گفترستم به اينكه بارديگر با اسفنديار  »ترغيب«

بيـت  20كنـد و طـي جمالتـي حـدود       مي وگو گفتدر نتيجه رستم دوباره با اسفنديار . كند
گفتار رستم بر اطالعـاتي  . ر او را از جنگ برحذر دارداسفنديا »تهديد و ترهيب«كوشد با   مي

 »هشـدار «شود كه متضمن معناي ضـمني    گشتاسب و مكر او در حق اسفنديار بنا مي دربارة
  . نسبت به او همراه است »اظهار محبت و دلسوزي«به اسفنديار است و با 

ــان ــده جهـ ــادلي و نديـ ــو يكتـ  چنان دان كه درد تـو جويـد جهـان      تـ
 نيابد همـي سـيري از روز و بخـت      ايدونكه گشتاسب با تاج و تختگر

ــو را ــد ت ــان بردوان ــرد جه ــه گ ــختي    ب ــر س ــه ه ــو را  ب ــد ت  ي پروران
 )837-835، ب268ص(

پاسخ اسفنديار به اين گفتار، صريح و روشن و كوتاه و بدون تلويح و تعريض و كنايـه  
كنـد؛ او بـه     كنش بعدي را فراهم مي ةزميندهد و نيز   است كه خشم دروني او را بازتاب مي

د را بـراي جنـگ روز بعـد    گويد كه قصد فريب اسفنديار را دارد و بهتر است خو  رستم مي
  .مهيا كند

هاي خبري و پرسشـي    معاني مجازي مفاخره، تحقير، تهديد، ترهيب يا ترغيب در جمله
و اسـفنديار تـا آغـاز نبـرد      هاي ضمني است كه در جدال لفظي رسـتم   ترين داللت  از رايج

تـوان در    هاي عاطفي را نيـز مـي    كاركرد مجازي جمله. شود  يابد و تكرار مي  رسمي ادامه مي
  .گرفت  هاي رستم و اسفنديار پيوگو گفت
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چه خـوش  : گويد  آيد و رو به خيمه مي  در شب پيش از رزم رستم از سراپرده بيرون مي
اكنـون نـااليقي ماننـد    . كيخسرو در تو اقامت داشتندبود روزگاري كه جمشيد و كاووس و 

بايد نام زابلستان را : گويد  شود و مي  اسفنديار خشمگين مي. گشتاسب به تخت نشسته است
 ةهمـ گشتاسب بر . كند  غلغلستان گذاشت كه مهمان پس از سيري به زشتي از ميزبان ياد مي

جمـالت   وگـو  گفـت در اين . هور كردشاهان برتري دارد كه در زمان او زردشت با اوستا ظ
هاي عاطفي مستقالً در علـم معـاني مطـرح نيسـتند؛ زيـرا        جمله«البته . شود  عاطفي بيان مي

بديهي است كه گوينده به مناسبت عاطفه و احساسي كه قصد اظهـار آن را دارد از يكـي از   
) 184ص: 1384 شميسا،. (»كند  معاني مجازي جمالت خبري يا پرسشي يا امري استفاده مي

ممكن است مراد از بيـان  «شود و مثالً   هاي مجازي مي  اما گاه از جمالت عاطفي هم استفاده
تـرين    يك عاطفه و احساس بنا به مقتضاي حال، عاطفه و احساس ديگري باشـد كـه رايـج   

رسد   نظر مي  به) 185همان، ص(» .عاطفي در معناي معكوس آن است ةجملوجه آن كاربرد 
هاي عاطفي رستم و اسفنديار هم كـاركرد مجـازي دارنـد؛ زيـرا هـردو روزگـاري را         جمله

  . روزگار قبل يا بعد آن است »تقبيح« كنند و منظورشان  تحسين مي
رستم و اسفنديار را تقويـت   ةحماسيكي از معاني مجازي جمالت كه كاركرد تراژيك 

وقتي رستم و اسـفنديار بـراي نبـرد رويـاروي هـم      . است »تمني و تقاضا و آرزو«كند   مي
اگر به جنگ و خونريزي تمايـل  : گويد  كند و مي  ايستند رستم نصايح گذشته را تكرار مي  مي

  . داري، نبرد را به سواران بسپاريم و خود از معركه دور باشيم
 كه اي شـاه شـادان دل و نيكبخـت      چنين گفت رسـتم بـه آواز سـخت

ــتن     خواهي و خـون ريخـتناگر جنگ ــاپوي و آويخ ــان تك ــدين س  ب
 كــه باشــند بــا جوشــن كــابلي       بگـــو تـــا ســـوار آورم زابلـــي...

 )1029-1026، ب279ص(

هـاي رسـتم     در بعضي گفته »تشويق و ترغيب«نظير اين كاركرد معنايي، معناي مجازي 
كنـد او را از    تـالش مـي   هاي نبرد و بعد از كشته شدن فرزندان اسـفنديار   است كه در ميانه
  . جنگ برحذر دارد

 چه آيـد مگـر كـم شـود آب روي       وگـويبدو گفت رستم ازين گفت
 كــه اويســت بــر نيكــويي رهنمــاي   به يـزدان پنـاه و بـه يـزدان گـراي

 )1126-1125، ب286ص(
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در هاي بلند و غيرمستقيم رستم   هاي كوتاه و روشن و صريح اسفنديار با گفته  تقابل گفته
زمان براي حفظ وضـع   ةاطالگر اين معناست كه رستم خواهان   هايي از داستان تداعي    بزنگاه

  :موجود است و اسفنديار خواهان ورود به جنگ تغيير وضعيت فعلي است
 نخستين سـخن بنـد برنـه بـه پـاي        اگر زنده ماني كه خواهي بـه جـاي

  )1354، ب302ص(
ــه   جز از بنـد گـر كوشـش و كـارزار ــار ب ــخ مي ــه پاس ــم دگرگون  پيش

 )1366، ب303ص(

اسـت؛  » اظهار تأثر و اندوه« شود،  و آخرين داللتي كه بيشتر از گفتار رستم برداشت مي
، رستم بر بالين مرگ اسفنديار به حقيقت جادوي زال در كشتن وگو گفتچنانكه در آخرين 

پردازد كه با اظهار تأسف و   نيز ميكند و طي اين اعتراف به ذكر فضايل اسفنديار   او اقرار مي
  . اندوه همراه است

  
  هاي همراز   هاي اصلي با شخصيت  ي شخصيتوگو گفت .2

  ي اسفنديار و پشوتن وگو گفت 1.2
هاي اسـفنديار  وگو گفتبخش قابل توجهي از . شخصيت همراز اسفنديار، پشوتن است

هاي پشوتن براي   رستم و امر و نهيو پشوتن كه شامل اظهار نگراني اسفنديار از نبرد با 
شـوند و اسـفنديار راز دل خـود را      بازداشتن او از رزم است در معناي اصلي فهميده مي

تفهـيم و تفـاهم سـازگار    چهارگانة بيشتر گفتار آنان با اصول . كند  براي پشوتن فاش مي
اي هـ وگو گفـت همچنـين بسـياري از   . است و بر كاركرد حقيقي جمالت بنا شده است

شوند كه زمان بازبيني رويدادهاي روز و   اسفنديار و پشوتن هنگام شب بيان ميصادقانة 
صـداقت و صـراحت اسـفنديار هنگـام      وگـو  گفتاين نمونة . انديشه با خويشتن است

  .گيرد  رستم است كه پس از نخستين نبرد و هنگام شب صورت مي دربارةقضاوت 
ــر آن   بــه رســتم نگــه كــردم امــروز مــن ــتن بــ ــاالي آن پيلــ  برزبــ
ــاك ــزدان پ ــه ي ــرفتم ب ــتايش گ ــيم و بــاك   س  كزويســت اميــد و زو ب

 )1201-1200،ب290ص(

احساس همـدلي و ادراك  غلبة سبب   اما جمالتي كه داراي كاركرد مجازي هستند به
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هاي ايـن    از نمونه. روند  پيش مي »اظهار تأسف و يأس و اندوه«معنايي حوزة بيشتر در 
جمالتي است كه غم پنهان اسفنديار را از احترام و تمجيد پشوتن نسـبت بـه    وگو گفت

دهد؛ چنانكه در راه زابلستان شبي اسفنديار خطاب بـه پشـوتن و ديگـر      رستم نشان مي
جملـة  شاه است و اين رأي گويد علت نبرد او با رستم سرنپيچيدن از   همراهان خود مي

كه پشوتن و ديگران جنگ بـا رسـتم را موجـه    فرض است   اين پيشكنندة   تداعيخبري 
انـدوه و  «دانند و اسفنديار با اين دفاعيه خود را از اتهام نبرد با رسـتم تبرئـه كـرده،      نمي
  .كند  ش را از جنگ ناگزير بيان مي»تأثر

پشوتن كه با معني ضمني اظهار تأثر و انـدوه همـراه   دلسوزانة اي از گفتارهاي   نمونه
بينـد و    دهد كه پشوتن اسفنديار را در تنگنـا مـي    پاياني داستان رخ مياست در لحظات 

به همين سـبب بـراي دلجـويي و آرام بخشـيدن بـه      . ديگر راه حلي براي پيشنهاد ندارد
اظهار يأس «و نيز » اظهار محبت و دلسوزي«هايي پرسشي كه متضمن   اسفنديار با جمله

  :گويد  است با او سخن مي» و اندوه
 ايهمانا به شـب خـواب نشـمرده   اي؟بـودت كـه امـروز پژمـردهچه

 كه چندين همي رنـج بايـد فـزود؟      ميان جهان اين دو يل را چـه بـود؟
 )1333-1332، ب300ص(

ي اسفنديار و پشوتن هنگام مرگ اسفنديارشـنيده  وگو گفتبيشترين كاركرد عاطفي 
گيـرد كـه     بيت شكل مـي 30يي در وگو تگفآيد و   پشوتن به بالين اسفنديار مي. شود  مي

بقيـة  . شـود   تنها سه،چهار بيت آن كاركرد داستاني دارد و در معناي اصـلي فهميـده مـي   
ابيات، همه كاركرد عاطفي دارند و بـراي تأثيرگـذاري بيشـتر حـاوي معـاني ضـمني و       

او هايي از   براي نمونه پشوتن هنگام مرگ اسفنديار در چند بيت پرسش. مجازي هستند
  :پردازد  مي »اظهار يأس«هاي بالغي است و گوينده ضمن آن به   كند كه سراسر سؤال  مي

ــان ــت راز جهـ ــي گفـ ــوتن همـ ــن    پشـ ــد ز ديـ ــه دانـ ــان؟  كـ  آوران و مهـ
 كـــه افگنـــد شـــير ژيـــان را زپـــاي؟   جنگي زجاي؟كه كند اين چنين كوه... 

 )1415-1414، ب306ص(

آيـد تقويـت     اي كـه در ادامـه مـي     هاي عـاطفي   معناي مجازي اين گفتار با جمله
اسـت،    شود و پشوتن بر تاج و تختي كه دليري چون اسـفنديار را بـه كشـتن داده     مي

  :كند  نفرين مي
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 بدين كوشش بيش و اين بخت بـاد    كه نفرين بر اين تاج و اين تخت باد
 )1423، ب306ص(

خبري اسـت كـه بـراي تسـالي خـود و      هاي پرسشي و   بيشتر پاسخ اسفنديار نيز جمله
  :را »استرحام«كند و ازديگرسو معناي   را القا مي» اميد«سو معناي   گويد و ازيك  پشوتن مي

ــال ــد نه ــته را خــاك باش ــن كش  تو از كشتن مـن بـدين سـان منـال       ت
 ز بـــاد آمــــده بـــازگردد بــــدم     كجا شد فريدون و هوشنگ و جـم

 )1430-1429، ب 307ص(

  ي رستم و زالوگو گفت 2.2
هاي رستم وگو گفتبيشتر و بلكه تمام . در داستان رستم و اسفنديار، زال همراز رستم است

هـاي اسـفنديار و پشـوتن يـا عواطـف      وگو گفتو زال از معاني مجازي دور است و مانند 
هـاي را بـه اطـالع      كنـد يـا تصـميم شخصـيت      گوينده را به صراحت و با صداقت بيان مي

ي شخصيت اصـلي بـا   وگو گفت. ريزد  ها را پي مي  هاي بعدي آن  رساند و كنش  ميمخاطب 
از صناعات بالغي يا اطناب و ايجازي كه به داللتي ضمني رهنمون  شخصيت همراز معموالً

در مثـال،  . جمالت در ارتباط مستقيم با موضوع پرداخته شده اسـت  ةهمباشد تهي است و 
وقتـي  . رسـانند   كند كه زواره و فرامرز آن را مـي   مي بروز ميها در پيغاوگو گفتيكي از اين 

گويد نـزد زال برويـد و     خواند و مي  كند، رستم زواره و فرامرز را مي  بهمن زاول را ترك مي
. بگوييد اسفنديار، رزمجو آمده است، مجلس خـوان بياراييـد، شـايد بـه نيكـي تمـام شـود       

داستان و افشاي ذهنيت رستم دربـارة اسـفنديار   ، پيش بردن وگو گفتبيشترين كاركرد اين 
شود و جمالت امري رستم هيچ معناي تلويحي و ضمني   است كه واضح و مستقيم بيان مي

ي ديگر رستم با زال پـس از ديـدار پـرتنش رسـتم و اسـفنديار صـورت       وگو گفت. ندارند
گذارد، رستم   درميان مي طوركه اسفنديار نگراني خود را دربارة نبرد با پشوتن  همان. گيرد  مي

كالمي كه ميان رستم و زال جريان دارد . كند  مي وگو گفتباره   هم با همراز خود، زال، دراين
زال به . گيرد كه بيشتر آن شامل جمالت خبري در معناي مجازي است  بيت شكل مي 47در 

دل بودي و   نيك تو پهلوان ناموري هستي كه هرگاه بر زين نشستي رادمرد و: گويد  رستم مي
اگر در جنگ با اسفنديار كشته شوي دودمان مـا برخـاك   . افراختي  به فرمان شاهان سربرمي

پيداست ايـن جمـالت بيشـتر از     .شود  است و ديگر در زاولستان رفعت و بلندي يافت نمي
ده كار گرفته شـ   او به »تهديد و تحذير«كه رستم را از فرجام ناخوب جنگ آگاه كند، براي   آن
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صورت صريح و روشن و با جمالتي كوتاه رسـتم را    از اين تمهيد كنايي، زال به  پس . است
پاسخ رستم نيز تقريباً بدون هيچ ) 942- 959، ب 274ص. (كند  از جنگ با اسفنديار منع مي

از   پس وگو گفتمشابه اين . است   معناي ضمني و درارتباط مستقيم با موضوع پرداخته شده
وقتي رسـتم بـه ايـوان خـود     . گيرد  و اسفنديار و زخمي شدن رستم صورت مي نبرد رستم

كـار  : گويـد   رسـتم بـه زال مـي   . كننـد   رسد، رودابه و زال و همة اطرافيان بر او زاري مي  مي
اكنون تنها چارة من اين است كه از زابلستان . آيم  دشواري پيش رو دارم و با اسفنديار برنمي

امـا زال بـه رسـتم    . ان شوم تا اسفنديار از اين تصميم خـود بـازگردد  بگريزم و در جايي نه
ايـن  ) 1216- 1236، ب293ص. (چاره اين است كـه از سـيمرغ يـاري بخـواهيم    : گويد  مي

هاي ديگر رستم و زال درطول داسـتان از معـاني مجـازي دور    وگو گفتنيز مانند  وگو گفت
بيان عواطف گوينده - 1: د عمده داردي اسفنديار و پشوتن دو كاركروگو گفتاست و مانند 

. هاي بعدي داستان  ها وكنش  رساني دربارة تصميم شخصيت  اطالع - 2با صداقت وصراحت، 
بين شخصيت اصلي و شخصيت همراز در حدي متعـادل پـردازش    وگو گفتگفتني است 

  . شده و از اطناب و ايجازي كه به معاني ضمني رهنمون باشد تهي است
  

  هاي فرعي   هاي اصلي با شخصيت  شخصيت يوگو گفت .3
-  هايي هستند كه دربرابر زال و پشوتن  گشتاسب، كتايون، سيمرغ، بهمن و زواره شخصيت

  . هاي فرعي ياد كرد  عنوان شخصيت  ها به  توان از آن  مي -  هاي همدم  شخصيت

  ي اسفنديار و گشتاسب وگو گفت 1.3
 »اطناب«هاي اسفنديار و گشتاسب دو كاركرد عاطفي قابل توجه است؛ نخست وگو گفتدر 

جمالت گشتاسب؛ و ديگر، تكرار معاني ضمني » ايجاز«هاي اسفنديار در تقابل با وگو گفت
هاي پيشين   بيت وعده27در ابتداي داستان، اسفنديار در . در كالم اسفنديار» توبيخ و سرزنش«

توانـد    مـي  »تكرار براي تأكيـد «شود و   تخت به او يادآور مي گشتاسب را در بخشيدن تاج و
  .باشد »سرزنش و مالمت«مفيد معناي 

هاي پيشين خود اشاره كند موضـوع را    گشتاسب در پاسخ اسفنديار بدون اينكه به وعده
دهد كه تكراي است   دهد و براي ترغيب او به جنگ با رستم، اطالعاتي از رستم مي  تغيير مي

هـاي اسـفنديار،     البته در مقايسه با گفته. كند  داللت مي »تشويق و ترغيب«و بر معاني ضمني 
گردد تـا    تر است و به سرعت به موضوع اصلي بازمي  كالم غير مستقيم گشتاسب بسياركوتاه
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دربرابـر   اسـفنديار .  هدف خود را در رويداد بعد كه نبرد اسفنديار با رستم است رقـم زنـد  
هاي پرسشي و امري و خبري، پدر را مـورد    شود و با جمله  هاي گشتاسب برآشفته مي  گفته

گويي،   اي و سخن براندازه نمي  همانا از رسم كهن دور مانده: گويد  دهد و مي  خطاب قرار مي
و اگر جويندة نبردي با شاه چين جنگجويي كن نه با پيري كه كاووس او را شيرگير خوانده 

پيداسـت اسـفنديار در ايـن    .... از زمان منوچهر تا كيقباد، دل شهرياران به او شاد بوده است
خواهد با چينيان بجنگد و اصـالً چنـين پيشـنهادي بـا       خطاب آمرانه واقعاً از گشتاسب نمي

سـاخت ديگـري را بـه ذهـن       گفتار اسفنديار ژرف. ارتباط مستقيم ندارد وگو گفتموضوع 
بـرده    داند اسفنديار به قصـد گشتاسـب پـي     د و مخاطب كه از قراين داستان ميكن  متبادر مي

اوسـت و  » تعجيـز «و  »تعـريض «يابد منظور اسفنديار از اين عتـاب و خطـاب،     است، درمي
جمـالت پرسشـي و   . گويد تو نه قصد جنگ با رستم را داري و نـه تـوان آن را    تلويحاً مي

پرسـد آيـا     كنـد؛ اسـفنديار از گشتاسـب مـي      ويت ميخبري بعد هم اين معناي ضمني را تق
خواهي با كسي نبردكني كه كاوس او را وشـمگير خوانـده اسـت؟ و منظـور او از ايـن        مي

بازهم گشتاسب به سـرعت بـه موضـوع     وگو گفت ةادامدر . است »توبيخ و مالمت«پرسش 
دست آوردن گنج و   ي بهدهد برا  گردد و صريح و مستقيم به اسفنديار دستور مي  اصلي بازمي

دستي گشتاسب در انحراف از موضـوع    اسفنديار دربرابر چيره. كاله عازم نبرد با رستم شود
، وگـو  گفـت يابـد و در ادامـة     اصلي و پنهان نگاه داشتن قصد خود، مجال سخن را تنگ مي

اي   طـور صـريح و روشـن بيـان و از جمـالت خبـري        دريافت خود را از نيت گشتاسب به
گشتاسـب درمقابـل صـراحت    . شـوند   كند كه در معناي اصلي خود فهميده مـي   استفاده مي

كه سخن او را انكار كند؛ اما انكار گشتاسب بسـيار كوتـاه     بيند جز آن  اي نمي  اسفنديار چاره
اضـطراب و «تواند از قرائن دريابد كه معناي ضـمني اين ايجاز،   شود و مخاطب مي  بيان مي
 وگـو  گفـت خواهد از ادامـة    شتاسب در مقابل كالم اسفنـديار است و درواقـع ميگ» نگراني

ي اسفنديار بـا گشتاسـب كـه متضـمن معنـاي      وگو گفتهاي   از ديگر نمونه. جلوگيري كند
از مـرگ فرزنـدانش بـراي پـدر       توبيخ و مالمت اسـت، پيغـامي اسـت كـه اسـفنديار پـس      

عبـاراتي ماننـد   . شـود   كنايه و تعريض بيان مـي  بيت به شكل4كالم اسفنديار در . فرستد  مي
 »به چرم اندر است گاو اسـفنديار « و» تو كشتي به آب اندر انداختي« ،»شاخ راي تو آمد به بر«

، 290ص( .گشتاسـب اسـت   »تـوبيخ و مالمـت  «صريح و روشن نيست و داللت ضمني آن 
گيرد؛   م شكل ميي اسفنديار و گشتاسب نيز در يك پيغاوگو گفتآخرين ) 1194- 1197ب

اسـفنديار در واپسـين   . فرسـتد   پيغامي كه اسفنديار هنگام جان سپردن براي گشتاسـب مـي  
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به كام خود : خواهد تابوتش را به دربار گشتاسب برند و به او بگويند  لحظات از پشوتن مي
اين . تواني، مرگ را از خود دور كن تا در ايوان شاهي جاويدان بماني  رسيدي، اكنون اگر مي

توبيــخ و  «شـود كـه يـا بـه       بيان مـي اي    امريبيـت و ضمن جمالت خبري و 11گفتار در 
  :كند  به پادافره نيرنگ او اشاره مي »تهديد«پردازد يا با معناي ضمني   گشتاسب مي»مالمت

 بيـــاراي و بنشـــين بـــه آرام دل     كنـون زيــن سـخن يــافتي كــام دل
 بــه ايــوان شــاهي يكــي ســور كــن   چو ايمن شـدي مـرگ را دور كـن

  )1488-1499، ب311ص(

  ي اسفنديار و كتايونوگو گفت 2.3
ي اسفنديار مغموم با كتايونِ مادر، اظهار تأسف و  اندوه، اظهار عجز ونـاتواني  وگو گفتدر 

نهفتـه جمـالت اسـت؛ و در كـالم كتـايون نيـز       و طلب رحمت و مهرباني بيشترين معاني 
در مثـال،  . هاي ضـمني اسـت    هشدار، ترهيب و ممانعت از انجام كار بيشترين طيف داللت
هـاي    شود كتايون با ذكر دليري  وقتي اسفنديار براي اجراي فرمان شاه راهي نبرد با رستم مي

سپيد، كشتن شاه هامـاوران و  رستم براي اسفنديار و اشاره به ماجراهايي چون جنگ با ديو 
كند كه بر نابخردانه بودن جنگ بـا رسـتم تأكيـد      انتقام خون سياوش، اطالعاتي را تكرار مي

كارگرفته شده   به »تحذير«و  »هشدار«هاي خبري براي   از منظر علم معاني، اين گزاره. كند  مي
. از نبرد با رستم اسـت  و به عبارتي معناي ضمني خبر، ترهيب اسفنديار و برحذر داشتن او

گويـد رسـتم كسـي اسـت كـه        درشرايطي كه اسفنديار از جنگ با رستم ناگزير است،  مـي 
ايـن  . ويژه از سوي پادشاه ناپسند است  نيكوكارتر از او در ايران نيست و به بند كشيدن او به

ز ا» اظهـار تأسـف و انـدوه   «تناقض در باور و عمل، نشانگر وجـود معنـايي ضـمني ماننـد     
وضعيت تراژيكي است كه اسفنديار را در بـرزخ انتخـاب ميـان دو كـردار نـاخوب، يعنـي       

چگونه كشم سر «: پرسـد   اسفنديار مي. سركشي از فرمان پدر و نبرد با رستم قرار داده است
. توانم از فرمـان پـدر سـرپيچي كـنم      و پيداست منظور او اين است كه نمي» ؟ز فرمان شاه

. كند  داللت مي »اظهار عجز و ناتواني«ساخت اين جملة پرسشي بر   فبراساس علم معاني ژر
خواهـد    شود كه ضمن آن اسفنديار از كتايون مي  اين معني با جملة طلبي ديگري تقويت مي
  :گويد  با ترهيب او وضعيت را دشوارتر نكند و مي
ــم ــتن دلـ ــد شكسـ ــيكن نبايـ  كه چون بشكني دل ز جان بگسـلم    ولـ

  )172، ب228ص(
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توان گفت تمام معاني ضمني   است و مي» استرحام«جملة طلبي اسفنديار متضمن نوعي 
گفتار اسفنديار، يعني اظهار اندوه، اظهار ناتواني و طلب مهرباني، حرف دل اوست كه پيش 

  . گويد  از جنگ با رستم به مادرش، كتايون، مي
ت كه اسـفنديار بـه   واري اس  ي اسفنديار و كتايون جمالت پيغاموگو گفتآخرين 

كنـد كـه كمتـر      او در ظاهر به كتايون امر مي. گويد  هنگام مرگ خطاب به كتايون مي
اش افـزون نشـود؛ امـا وضـعيت       زاري كند و روي فرزند را در كفن نبينـد تـا زاري  

. كنـد   را در اين جمالت تقويت مي »استرحام«گوينده و حال مخاطب، معناي ضمني 
شود و اسـفنديار بـه     اي كه در شروع كالم آمده نيز ديده مي  خبرياين معنا در جملة 

  :گويد  پشوتن مي
ــوي ــادر بگ ــه م ــازگردي ب ــزو ب  كه سـير آمـد از رزم پرخاشـجوي      ك

  )1488-01508، ب311ص(

  هاي اصلي با سيمرغ، بهمن و زواره   ي شخصيتوگو گفت 3.3
هستند كـه دربرابـر زال و پشـوتن؛    اي   دهنده  هاي ياري  سيمرغ، بهمن و زواره شخصيت

. ها يـاد كـرد    هاي فرعي دوم از آن  عنوان شخصيت  توان به  هاي همدم، مي  يعني شخصيت
سـبب    همـين   برند و بـه   هاي خود ماجراهاي داسـتان را پيش مي  ها با كنش  اين شخصيت

ركرد هنـري  گيرند، كا  هاي اصلي شكل مي  ها و شخصيت  هايي كه ميان آنوگو گفتاكثر 
طـول    بيـت بـه   51ي زال ورستم با سيمرغ، حـدود  وگو گفتكمتري دارند؛ براي نمونه 

در . بيت به رسـتم اختصـاص دارد   8بيت به زال و  10بيت به سيمرغ،  33انجامد كه   مي
بيت بر معناي مجازي ناظر اسـت و آن پاسـخ رسـتم بـه      5فقط  وگو گفتسرتاسر اين 

عنوان فرسـتادة    همچنين وقتي اسفنديار بهمن را به. ار استنصايح سيمرغ دربارة اسفندي
فرستد تا او را با مسالمت و مدارا تسليم خود كند، بهمن نـزد رسـتم     خود نزد رستم مي

. گويـد از اسـفنديار پيغـامي آورده اسـت      آيد و پس از معرفـي خـود بـه رسـتم مـي       مي
. هـداف داسـتاني اسـت   ي بهمن و رستم هم درجهت معــرفي خـود و بيـان ا   وگو گفت
  . شوند  ها در معناي اصلي خود فهميده مي  رو بيشتر جمله  ازاين

شـود نيـز چنـين      ي رستم و زواره كه در نخستين روز نبرد شنيده ميوگو گفتدومين 
پوشـد و زواره را مـأمور لشـكر كـرده، بـه او دسـتور         وضعيتي دارد؛ رستم لباس رزم مـي 

ي كوتاه رسـتم بـا   وگو گفت. تنهايي نزد اسفنديار رود  تا او بهدهد بر كوهة ريگ بايستد   مي
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جاكـه بيشـتر درخـدمت پيشـبرد مـاجرا پرداخـت شـده          زواره كاركرد حقيقي دارد و ازآن
ي ديگـر رسـتم و زواره هـم در ميـدان نبـرد و بـه       وگو گفت. متضمن معاني ثانوي نيست

هـاي    طـف و اسـتفاده از داللـت   گيرد كه زمان بيان عوا  چارگي رستم صورت مي  هنگام بي
نـزد زال بـرو و   : گويد  آيد و رستم به او مي  زواره شتابان به ميدان جنگ مي. ضمني نيست

هاي داستاني اسـت و متضـمن هـيچ      تنها در خدمت كنش وگو گفتاين . اي بينديش  چاره
  . اي نيست  معناي ضمني

ي اسـفنديار و  وگو گفتنخستين اند؛   هاي اسفنديار و بهمن هم بر همين منوالوگو گفت
فرسـتد و در جمالتـي امـري بـه او       بهمن زماني است كه اسفنديار، بهمن را نزد رستم مـي 

  گويد كه چگونه عمل كند  مي
ــيه برنشــين ــت اســپ س ــدو گف ــين      ب ــاي چ ــه ديب ــن را ب ــاراي ت  بي
ــروي ــر خس ــرت افس ــر س ــه ب ــوي    بن ــوهر پهلـ ــم گـ ــارش هـ  نگـ

  )218-224، ب231ص(
، كوتاه و روشن است و با موضوع داستان ارتباط مستقيم دارد و در معناي وگو گفتاين 

ي ديگر اسفنديار و بهمن نيز هنگامي است كه بهمـن خبـر   وگو گفت. شود  خود فهميده مي
  :رساند  مرگ فرزندان اسفنديار را به او مي

 به خواري به سگزي سپردند هوش   آذر و مهرنــوشدو پــور تــو نــوش
ــو ا ــر ز دردت ــا پ ــردي و م ــدر نب ــان و كــي   ن ــر گــرد  جوان  زادگــان زي

  )1092- 1096، ب 284ص(
گيرد با هـدف و    ي كوتاه بهمن و اسفنديار كه در جمالت خبري شكل ميوگو گفت

البتـه  . رساني مطابقت دارد و متضمن هيچ معناي ثانوي نيست  معناي اصلي، يعني اطالع
بهمن پس از ديدار بهمن و رستم، كاركردهاي بالغـي  هاي اسفنديار و وگو گفتاز    يكي

از   رود، بعـد    كنـد و نـزد اسـفنديار مـي      وقتي بهمن رستم را ترك مي. قابل توجهي دارد
 وگـو  گفـت در ايـن  . خواند  ستايد و پلنگ جنگي مي  رساندن پيغام رستم، او را بسيار مي

بـارة محسـنات رسـتم    بيشتر جمالت بهمن صـادقانه اسـت و بـدون اطــناب كـالم در    
اما اسفنديار كه تحت تـأثير عـاطفي قـرار    . گويد  وچگونگي ديـدار خود با او سخـن مي

وقتي كودكـان را  : گويد  شود و به بهـمن مي  دور مي وگو گفتگيرد از موضوع اصلي   مي
بـديهي  . بينـي   فرستي، استحكام و قوتي در كار آنهـا نمـي    براي انجام كارهـاي بزرگ مي
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كار گرفتـه شـده     بهمن به» سرزنش«و  »تحقير«، »تعريض«اين جمالت خبري براي است 
  :شود  كه با كنايه بيت بعد تقويت مي

ــده ــا دي ــان را كج ــو گردنكش ــه آواز روبــــاه بشــــنيده   ايت  ايكــ
 بــه ايــوان شــاهي يكــي ســور كــن   چو ايمن شـدي مـرگ را دور كـن

  )451-459، ب 245ص( 
  

  هاي فرعي   ميان شخصيت وگو گفت .5
ي گشتاسب با وگو گفتشكل گرفته است؛  وگو گفت8هاي فرعي داستان   ميان شخصيت
، 235ص(بـان و زال    ي ديـده وگـو  گفـت ؛ )59-32، ب219ص(گويـان    جاماسب و فال

ــت؛ )289-287ب ــو گف ــن و زواره وگ ــت؛ )311-297، ب235ص(ي بهم ــو گف ي وگ
، 282ص(آذر   ي زواره و نـوش وگـو  گفـت  ؛)583-578، ب252ص(لشكريان اسفنديار 

-1567، ب315ص(ي پشـوتن بـا گشتاسـب و جاماسـب     وگـو  گفت؛)1069-1057ب
ي پشوتن وگو گفت؛ و)1606 -1590، ب317ص(آفريد و هماي   ي بهوگو گفت؛ )1584

ــايون  ــن ). 1609 -1608، ص317ص(و كت ــا نشــان مــيوگو گفــتبررســي اي دهــد   ه
كاركردهاي بالغي و هنري  وگو گفت4ستوار است و هاي صـريح ا  بر داللت وگو گفت4

خواهد   كند، اطالعاتي مي  مي وگو گفتگويان   دارد؛ زماني كه گشتاسب با جاماسب و فال
سـبب، كـالم او صـريح،      همـين   كه بر مبناي آن بتواند دربارة اسفنديار تصميم بگيرد و به
بان زال، بهمـن    د؛ وقتي ديدهشو  واضح و مختصر است و در همان معناي اول فهميده مي

 وگـو  گفـت خواهـد خبـر آمـدن او را بـه زال برسـاند و در ايـن         بيند، مـي   را در راه مي
عنوان فرستادة اسفنديار بـا زال    كند؛ هنگامي كه بهمن به  ماجراهاي بعدي را مشخص مي

رفت و آمـد  هاي كوتاهي ميان آنان   كند، پرسش و پاسخ  عنوان نمايندة رستم ديدار مي  به
انـد و كـاركرد عـاطفي ندارنـد؛ و       رساني شكل گرفته  كند كه به قصد معارفه و اطالع  مي

گيـرد،    هاي نبرد صورت مـي   آذر كه ضمن رجزخواني  ي زواره و نوشوگو گفتباالخره 
گيـري    كنـد و زمينـة شـكل     ور مـي   پرواست كه آتـش جنـگ را شـلعه     چنان صريح و بي

  . كند  تأمين مي رويدادهاي داستان را
انگيـز    هايي كه كاركرد مجازي دارند، همه با اشـاره بـه سرنوشـت غـم    وگو گفتاما 

برانگير هستند؛ لشكريان اسفنديار وقتي رستم و قدرت جنگـاوري او را    اسفنديار عاطفه
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كننـد و ايـن شـيوه،      بينند در توصيف او از تشـبيه و اسـتعاره و اغـراق اسـتفاده مـي       مي
 »توبيخ و مالمـت «آيد منظور آنـان    ة معناي ضمني است و از قراين حاليه برميدهند  نشان

گشتاسب است؛ همچنين زماني كـه پشـوتن خبـر مـرگ اسـفنديار را بـه گشتاسـب و        
رساند با اطناب مطلب و تكرار برخـي مطالـب، مـرگ اسـفنديار را نتيجـة        جاماسب مي

آنـان   »تـوبيخ و مالمـت  «د و تلويحاً به دان  انگيزي جاماسب مي  طلبي گشتاسب و فتنه  جاه
آفريد و هماي نزد گشتاسـب بـراي بـرادر خـود سـوگواري        پردازد؛ زماني هم كه به  مي
گوينـد و    هاي اسفنديار براي گشتاسب سخن مـي   ها و خدمت  تفضيل از نيكي  كنند به  مي

وقتـي   گشتاسب است؛ و سـرانجام » توبيخ و مالمت«جمالت خبري آنان متضمن معناي 
اي بهـره    رساند از جمالت خبـري   پشوتن خبر مـرگ اسفنديار را به مادرش كتـايون مي

  .  كند  داللت مي »اظهار تأثر و اندوه«گيرد كه بر   مي
  

  ها  گويي  تك. 6
گويي بهمـن در نخسـتين ديـدار بـا       افتد؛ تك  مورد اتفاق مي6ها در   گويي شخصيت  تك

؛ مناجـات  )289ص(؛ مناجات رستم با يزدان پس از نبـرد  )234-231، ب237ص(رستم
؛ مناجـات رسـتم بـا يـزدان پـيش از      )1184-1183، ص289ص(اسفنديار پس از نبـرد  

، 313ص(ي رستم با جسد اسفنديار وگو گفت؛ )1382-1378، 304ص(كشتن اسفنديار 
  ).1554-1551، ص31ص(ي گشتاسب با جسد اسفنديار وگو گفت؛ و )1516-1513ب

گويي، خطاب به   گويي، سخن با خويش است، دو تك  چنانكه مشهود است يك تك
گويي رستم با خويش بـه    تك. گويي شكل مناجات دارد  جسد اسفنديار است و سه تك

ـ     هنگام نگراني او از نبرد با اسفنديار شكل مي ر صـداقت اسـت؛   گيرد و بيشـتر مبتنـي ب
اي دعايي است كه ضـمن آن رسـتم آرزو     ي رستم با جسد اسفنديار هم جملهوگو گفت
كند روان اسفنديار در بهشت باشد و بدانديشِ او به عقوبت گرفتار شود كـه در ايـن     مي

جمالت هم شخصيت قصـد پنهـان كـردن عواطـف و افكـار خـود را نـدارد و بيشـتر         
ي گشتاسب با جسد اسـفنديار مشـتمل بـر    وگو گفتد؛ گوي  صورت مستقيم سخن مي  به

تواند تأثير عاطفي داشته باشد ولي بالفاصله بـا    هاي فرزند است كه مي  يادآوري دالوري
شود؛ امـا سـه مناجـات رسـتم و       دانند قطع مي  واكنش اطرافيان كه او را مقصر اصلي مي

تـار، جمـالت خبـري يـا     اسفنديار با خدا از اين حيث قابل توجه است كه هـر سـه گف  
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كنند و در معاني   اي هستندكه با عجز و البه از تقدير ناگزير خود طلب رحم مي  پرسشي
  . شوند  فهميده مي »استرحام«مجازي 

  
  ها و نتايج  دريافت

هـاي ضـمنيِ     هـاي صـريح و داللـت     هاي داستان براسـاس داللـت  وگو گفتبندي   دسته
هـا در معنـاي ثانويـه      از آن% 62ها در معناي اوليه و   گزارهاز % 38دهد   ها نشان مي  جمله

هاي ضمني اسـتوار اسـت و پـردازش    وگو گفتيعني داستان بيشتر بر . شوند  فهميده مي
امـا جايگـاه و نـوع    . هاستوگو گفتدرونمايه و انگيزش عاطفي در گرو معاني مجازي 

  .است و كاربرد هنري دارد داللتمندجمالت، خود استفاده از كاربرد حقيقي يا مجازي 
  
  ها وگو گفت) داللت صريح(كاربرد حقيقي  )الف

انـد تقريبـاً دو هـدف را بـرآورده       كار رفتـه   جمالتي كه در معناي حقيقي و اولية خود به
ريـزي رويـداد بعـدي      سازند؛ نخستين هدف، پايان دادن به يك بخش از ماجرا و پي    مي

گوينـد كـه در يـك تنگنـاي       واضح و روشن سخن ميها زماني   شخصيت. داستان است
األجل قرار دارند و ناگزيرنـد بـراي عملكـرد خـود تصـميم        اصطالح، ضرب  زماني و به

صـراحت بيـان     بگيرند؛ براي نمونه، رستم و اسفنديار هرگاه قصد يا خواستة خود را بـه 
ه رستم از اسفنديار شوند ماجراي جديدي شكل بگيرد؛ مانند زماني ك  كنند، باعث مي  مي

هاي خود را التيام دهـد و صـبح روز بعـد بـه نبـرد پردازنـد يـا          خواهد تا زخم  امان مي
تواند رستم را با تعريض و كنايه به تسليم وادار كند و سرانجام   هنگامي كه اسفنديار نمي

ـ     همچنين است زماني كـه زال بـه  . خواهد براي نبرد آماده شود  از او مي ه طـور واضـح ب
توانـد دربرابـر     كند از سيمرغ كمك بگيرند يا زماني كه گشتاسب نمـي   رستم پيشنهاد مي

دهد رستــم    صراحت به او دستور مي  اسفنـديار و تقاضاي تاجگذاري او تاب آورد و به
هـاي  وگو گفـت وسيلة   بردن داستان به  بخش عظيمي از پيش. بسته به درگاه آورد  را دست

هـاي فرعـي اسـت؛ ماننـد خبردهـي جاماسـب و         دة شخصـيت صريح و مستقيم برعهـ 
آذر و   رسـاني بهمـن دربـارة مـرگ نـوش       گويان دربارة سرنوشت اسفنديار يا اطـالع   فال

شود، افشاي باورهاي   هاي صريح گفتار محقق مي  اما دومين هدفي كه با داللت. مهرنوش
گي اسـت؛ ماننـد   هـا در مواقـع استيصـال و درمانـد      ذهني و حاالت عـاطفي شخصـيت  
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هايي   از ميان جمله. هاي همراز، زال و پشوتن  ي رستم و اسفنديار با شخصيتوگو گفت
هـا در معنـي     گـزاره % 68كه ميان اسفنديار و پشوتن يا رستم و زال جريان دارد، حدود 

اند و رستم و اسفنديار، درونيات خود را بـا صـداقت و صـراحت بـراي       كاررفته  خود به
اند؛ مثل زماني كه اسفنديار نزد پشوتن از قصد شوم گشتاسـب    د بازگو كردههمدالن خو

هـاي اسـفنديار     كند يا وقتي كه رستم دربرابر زال به نيكي  و مكر و نيرنگ زال شكوه مي
ي وگـو  گفـت نظير اين اعتماد و اعتراف در . كند  اعتراف و از نبرد با او اظهار نگراني مي

شود؛ همچون زماني كه اسـفنديار دربـارة تصـميم خـود       ده مياسفنديار و كتايون نيز دي
  . گويد  براي تاجگذاري بدون اجازة گشتاسب با كتايون سخن مي

  
   وگو گفت) داللت ضمني(كاربرد مجازي  )ب

يابيم معاني پنهـان    كند، درمي  ها پيدا مي  ها را از خالل ناگفته  اگر بپذيريم علم معاني گفته
. ها در داستان رستم و اسفنديار چگونه جانمايـة اثـر را سروشـكل داده اسـت    وگو گفت

شود و نوع   هاي او با گشتاسب و رستم هويدا ميوگو گفتاساساً شخصيت اسفنديار در 
دهد؛ سخناني كه اسـفنديار    بيني، باورمندي و تنگناهاي عاطفي روح او را نشان مي  جهان

تحقير و تعجيز رستم در : كنند  بر معاني زير داللت ميترتيب   گويد به  خطاب به رستم مي
، اسـتهزاء و تسـخر بـه    %)21(، تفاخر به خود و تعـريض بـه رسـتم    %)25(برابر شاهان 

، تـوبيخ و  %)5/12(، تهديد و تحذير رستم در نبـرد  %)17(قدرت يا اصل و نسب رستم 
اظهار تـأثر و انـدوه    ،%)5/12(مالمت رستم در نافرماني از شاه و مكر و نيرنگ در جنگ

؛ ايـن موضـع   %)4(و ترهيب و ترغيب رستم براي نبـرد  %) 33/8(از تقدير ناگزير خود 
هاي اسفنديار و گشتاسب هم حاكم است و جمـالت او بـر معـاني    وگو گفتعاطفي بر 

، تعريض به %)44(توبيخ و مالمت گشتاسب براي شكستن عهد: كنند  مشابهي داللت مي
، تعجيز و تحقير گشتاسب دربرابر خـود و  %)14(عهد   به وفاي بهگشتاسب و ترغيب او 

و %) 14(، تهديد و تحذير گشتاسب در فرستادن اسفنديار به نبرد با رسـتم  %)14(رستم 
  %). 14(اظهار تأثر و اندوه از تقدير ناگزير خود 

انتقـاد و  «كننـد كـه از احسـاس      مجموعة اين معاني بر عواطف همگوني داللت مـي 
اسفنديار با اعتماد بـه حقانيـت خـود در داعيـة سـلطنت مقابـل       . برآمده است» اضاعتر

ايستد و با اطمينان به مشروعيت خود در دين، مقابل رستم؛ و شايد همـين    گشتاسب مي
شاخ و شانه كشيدن براي دو قدرت مسلم شاهنامه يعني گشتاسب كه شاه شاهان اسـت  
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تبـديل   1هـا   را بـه داسـتان داسـتان   » و اسفندياررستم «و رستم كه پهلوان پهلوانان است، 
  .كرده است

هاي زندگي و تعـارض بـا سـنت حماسـي       اسفنديار مدام در تنش و در ستيز با واقعيت...«
گنجـد؛ او    اسفنديار در واقعيـت گشتاسـبي نمـي   . كند  است كه خود در بستر آن فعاليت مي

هـاي بـالقوة او و     ترازمنـدي بـين تـوان   ملعبة تضاد ذهن و عيني است كه زاييدة فروپاشي 
  .)55 ، ص1369 :عباديان(» ....امكانات عيني برون از اختيار اوست

افزون بر اين، دوگانگي دروني اسفنديار كه كانون عـاطفي داسـتان اسـت در جمـالت     
اگـر بخـش   . گويد، مشهود است  مستقيم و غير مستقيمي كه خطاب به كتايون و پشوتن مي

ي اسفنديار با رستم و گشتاسب بر معانيِ مجـازيِ خشـم و اعتـراض نـاظر     وگو گفتاعظم 
ي همدالنه با مادر و برادر بـر اظهـار   وگو گفتاست، بيشترين داللت ضمني جمالت او در 

استوار است و وضعيت تراژيـك اسـفنديار را نشـان    %) 43(و استرحام %) 57(تأثر و اندوه 
الضمير از ديگران پنهـان    دل چيز ديگري گفته يا مافيبارها به زبان چيزي و به «دهد؛ او   مي

  .)354 ص ،1372 :حميديان(» .داشته است
دهد و برزخ   هاي ضمني گفتار رستم نيز تنگناي تقدير و تدبير را نشان مي  بررسي داللت

ترتيب بر معانيِ مجازيِ تفاخر به خود و   جمالت رستم به. كند  تراژيكي داستان را نمودار مي
، اظهـار محبـت و   %)19(، تهديـد و تحـذير اسـفنديار در نبـرد     %)37(ريض به اسفنديار تع

، تشويق و ترغيب به %)5/12(، تمني و تقاضا براي ترك نبرد %)5/12(عطوفت به اسفنديار 
واضـح  . كنـد   داللـت مـي  %) 5/12( و اظهار تأثر و اندوه از تقدير ناگزير%) 5/12(ترك نبرد 

نبـرد مقتدرانـه   : ي پنهان گفتار رستم را در دو مضمون اصلي جاي دادتوان معان  است كه مي
دونـيم اسـت و     درواقع رستم هم دربرابر يك دوراهـي، دل %). 50(و مداراي پدرانه %) 50(

هاي رويارويي با اسفنديار، ناگزيري   بخش است؛ در لحظه  اگرچه جهانگير و شيرافگن و تاج
او گاه تمام اين معـاني ضمني و نهاني را . ماند  درماندگان مياست درپي گريز يا گزير كه به 

  .كند  صراحت بيان مي  طور مستقيم و به  به
كه خود بهترين نمونة نوع خـود در  (گويي دروني   ناك در خالل يك تك  رستم انديشه«

بست ناگشودني را كه براي نخستين بـار در طـول عمـر      بن) سراسر شاهنامه نيز هست
وگـر  / كه گر من دهم دسـت بنـد ورا  : كند  است مطرح مي  د با آن مواجه شده دراز خو

.... گزاينده رسمي نـوآيين و بـد  / دو كار است هردو به نفرين و بد/ سرفرازم گزند ورا
يكـي از  . ترين و خطيرترين جنبة تراژيك در تمـام تـاريخ داسـتاني ماسـت      اين جدي
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» ....مخمصه و انتخاب ميـان دو شـر اسـت   بست و   شرايط تكوين تراژدي نيز همين بن
  )363، ص1372حميديان؛ (

ها، تجربة رستم و خامي اسفنديار با استناد بـه همـين دوگـانگي كـالم       در برخي تحليل
نرمي كالم و استواري عزم رستم را دربرابر غرور  راشد محصلرستم تبيين شده است؛ مثالً 

هاي دوجانبة رسـتم  وگو گفتدر سرتاسر «: استدهد و معتقد   سري اسفنديار قرار مي  و خام
و اسفنديار از اسـفنديار تـوهين و خشـونت اسـت و از رسـتم نرمـي و مهربـاني و انـدرز         

ي رسـتم و اسـفنديار را در   وگـو  گفـت اما نظير تقابـل  ) 444راشدمحصل، ص(» ....برادرانه
اسـفنديار در   كـه بيشـتر جمـالت     بينيم؛ بـا ايـن    هاي اسفنديار و گشتاسب هم ميوگو گفت

خطاب به گشتاسب متضمن معانيِ مجازيِ توبيخ و مالمت، تعـريض و تعجيـز، هشـدار و    
تهديد و اظهار تأثر و اندوه است، پاسخ گشتاسب بيشتر مبتني بـر كـاركرد حقيقـي كـالم و     

اي كه گشتاسـب از آن بهـره     تنها معني ضمني. حاوي اوامر و نواهي مستقيم و واضح است
عبارتي اسفنديار در تقابل با گشتاسب   به. يق و ترغيب اسفنديار به نبرد استبرده است، تشو

كند؛ اما بر گوش سنگ و سخت شــاه    و رستم، ناآرام و پرشور از هر كرانه تيـري روانه مي
هاي ضمني گفتـار اسـفنديار و تقابـل آن بـا       نوع داللت. افتـد  پير و پهلوان كهن كارگر نمي

دهـد مـرد كهـن قـادر اسـت در        فتار گشتاسـب و رسـتم نشـان مـي    كاركردهاي مجازي گ
ديـده    جهـان «را تغيير دهد و بر اين باور صحه گـذارد كـه    مسئلههاي نبرد صورت   بست  بن

هاي كالمي اسفنديار در اظهـار تفـاخر، تعـريض،      همچنين بروز واكنش. »بسيار گويد دروغ
 محمـود عباديـان  كنـد بـا     ما را مجاب مـي ، همه ...تحقير، تعجيز، تسخر، تهديد و ترهيب

اسفنديار آرام ندارد، گويي به جهان ديـر كـرده، احسـاس آن دارد كـه     «همداستان شويم كه 
انجام رسالتي به او واگذاشته شده و بسي كار براي انجام دادن او مانـده اسـت، او شـتابزده    

  ).505 ص ،1369 :عباديان(» ....است
  هاوگو گفتكل  هاي صريح و ضمني در  داللت

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 هاي صريح داللت

 يضمن يها داللت
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  ها  ي شخصيتوگو گفتهاي صريح و ضمني در   داللت

  
  گوهاي رستم و اسفنديار و تهاي ضمني در گف  داللت

  
0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%
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 ونيو كتاريااسفند

 و گشتاسبريااسفند

 و زالرستم

 و پشوتنريااسفند
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حيصريهاداللت
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