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Abstract 

In narrative texts, different kinds of evidence are used for more acceptability. This 

topic is defined as ‘evidentiality’ in linguistics. F. R. Palmer is one of the 

semanticists who divides this category into two types: sensory and reported, and also 

states several types for each one of them. In this research, all types of evidential 

markers have been studied based on the following features: visual (direct and 

indirect), auditory, sense of smell, the sixth sense, similarity, types of report, 

experience and cognition, rational signification, prediction (astronomy and dream 

interpretation), Yezidis Xvarenah, swearing an oath, and witnessing. The findings 

indicated that the markers of guess, though including uncertainty and skepticism, 

occur in the entirely factual status of preposition. In the discourse of characters 

(princes, heroes, mowbeds, astronomers, etc.), because of the high rationality of 

sender, the guesses come true, and the contrary conditions never do happen. Among 

the evidential features, inference from signs, regarding its participation in all the 

other types of evidentiality, is considerable. Verbs such as "didan", "šenidan", 

"buyidan", "dānestan", "āgāh šodan", and the metaphors like "be del āmadan", and 
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the other words including "gomānam", "guyi", and "bar ānam" are instances of 

evidential markers used in Shahnameh.  

Keywords: Evidentiality, Modality, Shahnameh, Palmer, Evidential markers. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  122 -  89، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  نمايي در شاهنامه گواه

  *مريم بختياري
  ***نسرين فقيه ملك مرزبان ،**منش مهدي نيك

  چكيده
 شـواهد  از بيشـتر،  باورپـذيري  و مخاطـب  اقناع براي روايي متون خصوص به متني هر در

ـ  اي مقولـه  ذيـل  زبانشناسـي  در موضوع اين. شود مي استفاده مختلف  »نمـايي  گـواه « نـام  اب
 نوع دو به را مقوله اين كه است شناساني معني جمله از پالمر رابرت فرانك. شود مي  تعريف

 انـواع  پـژوهش  ايـن  در. كنـد  مـي  ذكر انواعي يك هر براي و تقسيم »گزارشي« و »حسي«
 شـنيداري،  ،)غيرمسـتقيم  و مسـتقيم ( هاي: ديداري مولفه در شاهنامه در موجود نماهاي گواه

 بينـي  پـيش  عقالنـي،  داللـت  شناخت، و تجربه گزارش، انواع شباهت، ششم، حس بويايي،
. شـد  بررسـي  معتبـر  شـخص  دادن  گـواه  و قسـم  ايزدي، فرّ ،)تعبيرخواب و اخترشناسي(

 شك دربردارندة هرچند گمان و حدس نشانگرهاي كه است آن از حاكي پژوهش هاي يافته
 شاهزادگان،( ها شخصيت گفتمان در. افتند مي اتفاق گزاره صحت نهايت در هستند، ترديد و

 واقعيـت  بـه  هـا  گمان فرستنده، باالي عقالنيت دليل به...) و شناسان ستاره موبدان، پهلوانان،
 مشـاركت  دليل به »ها نشانه روي از استنباط« .افتد نمي اتفاق گاه هيچ آن خالف و پيوندد مي
: بـه  تـوان  مـي  نمايي گواه نشانگرهاي از. كاربردقابل توجهي دارد ، نمايي گواه انواع ديگر در

 كناياتي و ،»شدن آگاه« ،»دانستن« ،»بوييدن« ،»شنيدن« ،»ديدن: «مانند شناختي و حسي افعال
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: ماننـد  رونـد  مـي  كـار  بـه  هـا  نمـايي  گواه معيت در كه ديگري واژگان و »آمدن دل به: «مانند
  .كرد اشاره »برآنم« و »گويي« ،»گمانم«
  .نمايي وجهيت، شاهنامه فردوسي، پالمر، نشانگرهاي گواهنمايي،  گواه ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

اي براي ايجاد ارتباط و انتقال افكار از ذهني به ذهن ديگر اسـت كـه از ديربـاز     زبان وسيله
موضوع مطالعات بوده است. از آغاز سده نوزدهم به ويژه سده بيستم به اين سو فيلسوفان و 

رفتـه نمودهـاي مختلـف     ر ويژه بر زبان متمركز كردند. رفتهزبانشناسان توجه خود را به طو
هـاي زبـاني    زبان وارد عرصه نظريه پردازي شد به طوري كه هـم اكنـون در برخـي نگـره    

كوشش بر اين است به واسطه بررسي در عمل و كاربرد راهي به سوي فهم بيشتر سرشـت  
بـراي فهـم و شـناخت    زبان حاصل شود. زبان شامل موضوعات و مقوالت بسيار متنـوعي  

باشد. يكي از اين مقوالت توجه به ميزان تاثيرگذاري سـخن براسـاس شـواهد و     تر مي بيش
» نمايي گواه«است. اين موضوع در زبانشناسي با نام  (Source of information)منبع اطالعات 

Evidential)  (يـك  شود. از آنجايي كه قانع كردن مخاطب از الزامـات برقـراري    تعريف مي
شود هدف گوينده يعني اطمينان بخشـيدن   شود رعايت اين امر سبب مي رابطه محسوب مي

نماهـا در ايجـاد    به مخاطب و صحيح نشان دادن سخن تحقق يابد. به اين ترتيب نقش گواه
معناشناسـي   - نمايي به عنوان يك مقوله دستوري گير است. گواه گفتمان معتبر و موثق چشم

كنـد كـه:    ) اشـاره مـي  Aikhenvald,2004,12باشد. آيخن والـد (  ن ميشناسا مورد توجه زبان
اطالعات چه شنيدن باشد، چه ديدن و چه استنباط كردن، از جمله موارد ضروري در   منبع«

به واسطه مهم بودن اين مقوله زبانشناسان و معناشناسان بسياري ». شود گفتمان محسوب مي
  اند. نمايي ارايه داده صوص گواهنظرياتي در خ

كه ديدگاه او بنيـاد ايـن پـژوهش اسـت در      (Frank Robert Palmer)فرانك رابرت پالمر
هاي بسـيار   نمايي را يكي از زيرشاخه )، گواهMood and Modality» (وجه و وجهيت«كتاب 
كنـد. ايـن گـواه نمـايي در      ) معرفـي مـي  Propositional modality» (اي وجهيت گزاره«مهم 
توانـد   معرفي مي شود. مخاطب با توجه به نوع شواهد مي» زارشيگ«و » حسي«صورت   دو

  به بررسي حاالت مختلف سخن بپردازد و درباره آن قضاوت كند. 



 91   و ديگران) مريم بختياري( شاهنامهنمايي در  گواه

 

نمايي در آثار كهن ادبي به خصوص متون روايي هم به لحاظ بررسـي نشـانگرهاي    گواه
باشـد.   سي مـي قابل تحقيق و برر نمايي و هم شناخت انواع شواهد زباني و راهبردهاي گواه

ت كـه قابليـت ايـن بررسـي را در     جمله آثار ارزشمند ادبي و كهن، شاهنامه فردوسي اساز
هـاي قهرمانـان، پهلوانـان، شـاهزادگان، موبـدان،       اي از ديـالوگ  دارد. شاهنامه اندوخته  خود

هـا برانديشـه مخاطـب     هـا و ميـزان تـأثير آن    پيشگويان و ... است كه پرداختن  به اين گفته
ها را در خود دارد براي  ي است. در يك متن روايي مانند شاهنامه كه انواع شخصيتضرور

حماسي «شود. با توجه به:  هاي گوناگون استفاده مي ها و تصورات ذهني از روش اثبات گفته
هاي مختلف مانند: جنگ، بر تخت نشستن، تزلـزل   سوژه«و » و اساطيري بودن متن شاهنامه

» هـا  متوسل شدن به يك منبع قابل اعتماد براي اثبـات گفتـه  «و .» حكومت، تولد، مرگ و ..
  نمايي، جايگاه مهم و پررنگ در متن دارد.  مقوله گواه

  
  پرسش و فرضيه. 2

نويسندگان اين پژوهش برآن هستند تا به اين پرسش پاسخ دهند كه: در شاهنامه چـه نـوع   
بيان آن استفاده شده است؟ فرضيه  نماهايي وجود دارد؟ و از چه نوع راهبردهايي براي گواه

نمايي حسي و گزارشي ماننـد: ديـداري، شـنيداري،     پژوهش بيانگر اين است كه: انواع گواه
ها، شباهت، گـزارش   حس دروني، شناخت و تجربه، داللت عقالني، استنباط از روي نشانه

هـا و   اهانـد. ايـن گـو    كاررفتـه  هاي مختلف در متن به عمومي، دست دوم و سوم به صورت
شواهد با نشانگرهايي مانند: قيدهاي وجهي، عبارات و كنايات وجهي و بيشتر بـه صـورت   

 اند.  واژگان و افعال حسي و ادراكي و شناختي بيان شده

هـاي   تحليلي و بر پايه نظريات پالمر و چـارچوب - شيوه پژوهش در اين مقاله توصيفي
فردوسـي بـه تصـحيح دكتـر جـالل      امه باشد. نسخه مورد استفاده، شـاهن  ارايه شده وي مي

  مطلق است.  خالقي
  
  پژوهش ةپيشين. 3

توان در ديوان اللغات تركي محمود الكاشغري يافت كـه در   نمايي را مي اولين مطالعات گواه
شوند (به نقل  هاي غيردست اول تقسيم مي هاي دست اول در برابر گواه آن منبع خبر به گواه
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مقوله بعدها به صورت علمي  در قرن بيسـتم و در مطالعـات    ). اين189: 2003از فريدمن، 
). اهميـت ايـن مقولـه تـا جـايي      1911زبانشناسي مدرن توسط بواس مطرح شد (بـواس،  

)، 1957( )، ياكوبســن2002( رفــت كــه معناشناســان و زبانشناســاني از جملــه: فــالر  پــيش
)، 2003يكســون()، د2004)، آيخــن والــد(1977)، الينــز(1999)، دي هــان(1988(  ويلــت
) مطالعاتي را در اين زمينه ترتيـب دادنـد. در زبـان فارسـي     2001) و پالمر (1991(  كراتزر

هاي دستوري  ) و نوشته459: 1380ردپاي اين بحث را شايد بتوان در كتب (احمدي گيوي، 
) ذيل افعال نقلي، واقايع ناديده، جمالت مجهول و ... يافت آن 1381- 1383: 1341(انوري، 

نمايي بلكه در حد اشاره به گزارشي بودن بيان خبر و توضـيحاتي پيرامـون    نه با نام گواه هم
هاي اخير بـه رشـد قابـل تـوجهي      افعال نقلي. و اما نگاه نو و متفاوت به اين مقوله در سال

  شود: ها اشاره مي از اين پژوهش رسيد كه در زير به برخي
  هاي زباني فارسي امروز، نشريه پژوهشنمايي در زبان  ). گواه1393رضايي، والي (

پردازد كه آيا اين مقوله در زبان فارسـي دسـتوري    نويسنده در اين مقاله به اين نكته مي
ـ    شده است يا خير. اين مقالـه نشـان مـي    نمـايي دسـتوري    ان فارسـي گـواه  دهـد كـه در زب

هـاي   ي، فعـل است اما ديگر راهبردها مانند: ماضي نقلي، فعل هاي ادراكـي و شـناخت    نشده
  دهنده آن باشد. تواند نشان اظهاري، ساخت مجهول و نقل قول مي

نمـايي در زبـان فارسـي، نشـريه      ). بررسي گواه1396اميدواري، آرزو و ارسالن گلفام (
  جستارهاي زباني

اند كه در مشخصه هاي؛  نمايي پرداخته نويسندگان در اين مقاله به بررسي ابزارهاي گواه
هاي  نمايي واژگاني، نقل قول و صورت هاي مجهول غيرشخصي، گواه ختزمان و نمود، سا

  اند. شواهد در اين مقاله از زبان روزمره انتخاب شده است. نما ظاهر شده وجه
ايي در خطبـه قاصـعه، فصـلنامه    نمـ  ). گـواه 1395قائمي، مرتضـي و اكـرم ذوالفقـاري (   

  مبين  لسان
نمايي را با استناد به آيات قرآن  راهبردهاي گواهدر اين مقاله نويسندگان ميزان استفاده از 

  دهند. و استدالالت منطقي براي موثق بودن منبع اطالعات در سخنان امام علي (ع) نشان مي
نمايي زباني با شخصيت پـردازي   ). بررسي گواه1394اميدواري، آرزو و ارسالن گلفام (

  سيمين، نشريه زبان و زبان شناسي نامه جدايي نادر از  نامه با استناد به فيلم در فيلم
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نمايي مستقيم و غيرمستقيم در قالـب سـاختارهاي متنـوع زبـاني      در اين مقاله انواع گواه
نمـا بررسـي    ي و سـاختارهاي وجـه  ها، نشانگرها، عبارات اضاف هاي فعل، واژه مانند ويژگي

  است.   شده
ارسي. نشريه زبان فارسي و نمايي در زبان ف ). تحليل معنايي گواه1398گندمكار، راحله (

  هاي ايراني گويش
چنـين از   گيرد. هم نمايي در بستر معنايي مورد تحقيق و بررسي قرارمي در اين مقاله گواه

آن در زبـان فارسـي    هـا و غيردسـتوري بـودن    دستوري بودن ايـن مقولـه در برخـي زبـان    
  شود. مي  صحبت

گفـتن در فارسـي: رويكـرد    ). پيـدايش قيـود گـواه نمـا از فعـل      1399داوري، شادي (
  هاي زبانشناسي تطبيقي دستورشدگي. نشريه پژوهش

در » گفـتن «نماي حاصـل از فعـل    دهد هرچند قيود گواه نويسنده در اين مقاله نشان مي
» گـويي «و » گويـا «دهـد قيـد    هاي دوره ميانه نشان مـي  فارسي دستوري نشده است اما داده

  رود.  نمايي غيرمستقيم به كار مي گواهاست كه براي بيان » گفتن«حاصل از فعل 
  
  نمايي . گواه4

هـاي متنـوعي    شود و از نشانه شناختي با روان انسان در زبان متجلي مي پيوند مفاهيم هستي
شـود كـه همـان     هايي تبديل مي كند. واقعيت يا محتمل در جهان هستي به انگاره استفاده مي

ن درون و بيرون اوست. هنگامي كه انسـان  هاي ذهني انسان نسبت به جها فرضيات و گزاره
سـازد.   هايي ذهني خود را در الفاظ جاري مي گويد به طرق مختلف انگاره ها سخن مي از آن

و  (Mood)پالمر در مثلث هستي، انسان و زبان به احواالت ذهني و عاطفي با عنـوان وجـه   
پــردازد و  مــي (Modality)انعكــاس ايــن احــواالت در ســاختار زبــان بــا عنــوان وجهيــت 

هاي ذهني انسان را در ذهن و زبانش به نگارش درآورد. از نظـر پـالمر    كند انگاره مي  تالش
شـود. منظـور از    تقسيم مـي  (Event modality) رويدادي اي و وجهيت به دو نوع كلي گزاره

وجهيت گزاره اي بيان نگرش گوينده (شك، ترديد، احتمال، امكان، قطعيت، تضـمين و ...)  
درباره ارزش واقعيت انگاره، فرضيه يا همان گزاره است. اين گزاره شامل دو زيرمجموعـه:  

معرفتـي   وجهيـت «اسـت.  (Evidential modality)نمايي و گواه (Epistemic modality)معرفتي 
ها براي بيان  نمايي بيان شواهد و بينه وضعيت حقيقي گزاره و گواه  قضاوت و ارزيابي درباره
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نقـش  » اعتبار خبر«و » چگونگي انتقال«نمايي به جهت آنكه در  . گواه)ibid:24(» گزاره است
تـر باشـد    اساسي دارد، از اهميت خاصي برخوردار است. مسلم است كه هرچه خبـر مهـم  

تري براي بيان آن استفاده شود. در اين صورت اسـت كـه خبـر     هاي قوي يست از گواهبا مي
پشتيباني از مطلـب  «نمايي دو حوزه:  كند. مقوله گواه ترين تاثير را در مخاطب ايجاد مي بيش

نمايي مربوط به منبع كسب  ه گيرد. حوزه گوا را دربرمي» ميزان تأثير بر مخاطب«و » بيان شده
باشد. بسته بـه نـوع گـواه     توسط گوينده و چگونگي انتقال آن به مخاطب ميخبر و اطالع 

تواند كمترين يا بيشترين تاثير  رود و گزاره مي درجه اطمينان را در يك گزاره باال يا پايين مي
كنـد كـه اساسـا     موضوع اشاره مي باشد. پالمر در تئوري خود به اين را روي مخاطب داشته

  .)Sensory( ) و حسيReportدارد: گزارشي (نما وجود  نوع گواه  دو
  
  بندي پالمر اساس تقسيمنما بر . عناصر گواه5

  حسي نمايي گواه 1.5
ها، حس بينايي (ديـداري)   شود. در ميان حس نمايي حسي شامل پنج حس ظاهري مي گواه

، از بيند طبيعتاً بيان آن هاي بسيار مهم است. وقتي شاهد به طور مستقيم چيزي را مي از حس
ها بر اساس ديـداري   بندي درجه اعتماد باالتري برخوردار است. به همين دليل گاهي تقسيم

). ديـداري خـود بـه    ibid:46پـذيرد (  صورت مـي  and (non-Visual) (Visual)و غيرديداري 
شـود   ) ديـده مـي  direct visualشود: گاهي خود رويداد به طور مستقيم ( دسته تقسيم مي  دو
)ibid:47» :(شـود امـا    گـاهي اوقـات خـود رويـداد ديـده نمـي      ». من بازي كردن او را ديدم

شود كه حمل بر اجـراي رويـداد دارد. مـثال وقتـي كـه       ) ديده ميindirect visualشواهدي (
شخص، جاي كفش را روي زمين ببينيد و بر اساس اين شاهد و بينه بگويد كه كسـي دارد  

» ديـدم امـا نشـان كفشـش روي زمـين بـازي اسـت       من بازي كـردن او را ن «كند:  بازي مي
)ibid:47.(  

نماهايي كه مي توان به آن اشاره كرد، نوعي ديدار محتمل اسـت كـه    يكي ديگر از گواه
مـن يـك چيـزي شـبيه بـه      «ي اسـت:  هيچ نشان مطمئني ندارد و فقط شبيه به مورد حقيقـ 

  ).ibid:50» (بينم مي  قايق
شود. در ميان ايـن   المسه، بويايي و چشايي مي هاي: شنيداري، غير ديداري، شامل حس

تـوان گفـت جايگـاه     ها، حس شنيداري از درجه باالتري برخوردار است. در واقع مي حس
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من بارش باران ). «ibid:51ها است( حس شنيداري بعد از حس ديداري و قبل از ديگر حس
  ».را نديدم اما صداي باريدن را شنيدم

چيزي فراتر از پنج حس است. مثالي كه پالمر بـراي ايـن    )،feelingگاهي بيان احساس(
 ibid:38:(   Heناميـد ( » حس ششـم «توان آن را به نوعي  اي است كه مي زند جمله حس مي

goes. (speaker is feeling)    
كند كه قرار است اتفاقي بيافتد و كسـي خواهـدرفت. ايـن     در اينجا گوينده احساس مي

ن نـوعي حـدس و گمـانِ برآمـده از     تـوان از آن بـه عنـوا    مـي نوع حس چيزي اسـت كـه   
  ششم ياد كرد   حس

) اسـت كـه بـه دسـت آمـده؛ مثـل       experienceاي ( گاهي بيان احساس از روي تجربـه 
 ».من سردرد دارم): «ibid:39درد. در اين حالت منبع بيان گزاره خود شخص است (  بيان

). گواه بيـان ايـن   ibid:44) است (emotionگاهي منظور فقط بيان يك احساس عاطفي (
  ». مند هستم من به او عالقه«گزاره، همان عاطفه دروني شخص است: 

آيد كه قضاوت بـر حسـب يـك دانـش عمـومي و تجربـه كلـي         گاهي اوقات پيش مي
شـود   نمـايي محسـوب مـي    گيرد كه اين دانش عمـومي خـود يـك منبـع گـواه      صورت مي

)ibid:38» :( شدت بيمار استاو خواهد مرد زيرا به .«  
  

  نمايي گزارشي گواه 2.5
» دسـت دوم «نمايي به سـه دسـتة كلـي:     است. اين نوع گواه» گزارش«نمايي،  نوع دوم گواه

(Report 2) ،»دست سوم«(Report3)  عمومي«و« Report (GEN) ) تقسيم مي شودibid:40 .(  
را درك كـرده)،  گزارشي دست دوم: از شاهدي كه مستقيم صحنه را ديده است (گزاره 

گونـه كـه    انهمـ ». گويد كه در اين مكـان تصـادف شـده اسـت     رضا مي«شود:  گزارش مي
شود گزارشگر در اين گزاره مشخص است و خود صحنه را درك كرده اسـت.   مي  مالحظه

التري برخــوردار اســت. هــا از درجــه اعتمــاد بــا ايــن گــزارش نســبت بــه ديگــر گــزارش
  رود.  گر معتبر باشد، ميزان اطمينان هم در گزاره باال مياست هراندازه گزارش  ذكر به الزم

در ايـن گـزارش   » شـايعه «ه اسـت.  گزارشي دست سوم: بـدون شـاهد مسـتقيم شـنيد    
شـود   همانگونه كه مالحظه مـي ». گويند در اين مكان تصادف شده است مي«گيرد:  مي  جاي
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افت اسـت. درجـه   گر مشخص نيست و گزاره به صورت شايعه و پراكنده قابل دري گزارش
  توان به آن استناد كرد.  اعتبار اين گواه ضعيف است طوري كه براي بيان يك گزاره مهم نمي

» انــد آورده«يــاتي كــه بــا فعــل گزارشــي عمــومي: ادبيــات شــفاهي و حكايــات. حكا
  ها به شمارآورد.   اي از اين گزارش توان نمونه شوند را مي مي  آغاز

كند كه به طوركلي براي داشـتن شـواهد محكـم     اشاره مي پالمر در پايان به اين موضوع
بايد به شواهد حسي مستقيم مخصوصا حس ديداري و شنيداري، استنباط قوي و گـزارش  

  ). ibid:49قابل اعتماد استناد كرد (
 

  نمايي گرهاي زباني در گواه نشان .6
نمـايي،   كه در آن گـواه كند مگر زباني  نمايي نشانه زباني خاصي معرفي نمي پالمر براي گواه

ها دستوري و در برخي ديگر دسـتوري   نمايي در برخي زبان دستوري شده باشد. مقوله گواه
نمـايي در آنهـا بـا     كند كه گواه هايي اشاره مي شناسي به زبان نشده است. پالمر در بحث رده

هاي  صورت شوند، مانند زبان پوما و كچوا كه در هايي به آخر فعل، دستوري مي افزودن واج
). ibid:36بصري، غيربصري، منبع گزارشي دست دوم و استنباط بـا هـم متفـاوت هسـتند (    

هـاي دنيـا داراي مقولـه     كند كه حدود يك چهارم زبـان  آيخن والد به اين موضوع اشاره مي
اگـر ايــن مقولـه در زبــاني   « ). بـه عقيــده ايشـان  Aikhenvald,2004,4نمـايي هســتند (  گـواه 

ـ  نشود به   دستوري هـاي ديگـر    دارد بلكـه بـه صـورت   اين معنا نيست كه در زبان جـايي ن
). ماننـد برخـي واژگـان    ibid, 1» (شـوند  ناميده مي» نمايي راهبردهاي گواه«يابد كه  مي  نمود

دانـم، لمـس كـردم،     : شـنيدم، مـي  دهنـد  (قيدها، اسم و فعل) كه منبع اطـالع را نشـان مـي   
  زنم، شايد و ... . گويد، حدس مي مي  حسم

  
  نمايي در زبان فارسي گواه. 7

انـد.   ظريـاتي ارائـه كـرده   شناسـان ن  نمايي در زبـان فارسـي، برخـي زبـان     در خصوص گواه
نمـايي   گـاه گـواه   ) به اين موضـوع اشـاره دارد كـه در زبـان فارسـي هـيچ      1382(  دبيرمقدم
تـون  ) به بررسي م2000توان يافت. اوتاس ( است و معادلي براي اين مفهوم نمي نشده مطرح

است كه در فارسي كالسيك هيچ ابزار معنايي و  گرفته كالسيك زبان فارسي پرداخته و نتيجه
كند كه ماضـي نقلـي و    نمايي وجود ندارد. او بيان مي مندي براي بيان گواه يا دستوري قاعده
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ابعد اگرچه در فارسي معاصر دربردارندة نقل قول و استنباط هستند اما در زبان فارسي قديم 
هـاي   پـردازد كـه صـورت    )  بـه ايـن نكتـه مـي    2000انـد. جهـاني (   ن كاربردها را نداشتهاي
نمايي هستند اما اختصاص بـه ايـن موضـوع ندارنـد.      نقلي و ابعد داراي معناي گواه  ضيما

بنابراين مشخص است كه در زبان فارسي بحث گواه نمايي دستوري نشده و هرچه هسـت  
نمايي مي تـوان   نمايي شناخته مي شود. از راهبردهاي گواه نماها و راهبردهاي گواه ذيل وجه

هاي اظهاري، ساخت مجهـول، واژگـان،    افعال ادراكي، حسي و شناختي، نقل قول، فعل«به 
  ). 92: 1396و اميدواري،  21: 1393(رضايي، » مشخصه هاي زمان و نمود اشاره كرد

  
  بحث و بررسي . 8
بنـدي   آن اشاره شود بيان اين نكته است كه: تقسـيم چه كه الزم است در ابتداي بحث به  آن

نمايي چه بسا امكان اين را داشته باشـد   هاي گواه اتفاق افتاده مطلق نيست. بسياري از مقوله
كه در دو طبقه جاي بگيرد. منطق ذهن مطرح است نـه فقـط يـك شـكل، نكـات روايـي،       

بيني  افتند ذيل پيش اتفاق مي رشناسيداستاني و يا زباني. وقايعي كه بر پايه تعبيرخواب و اخت
گيرند. در اين ميان ديگر  هاي قوي مورد بررسي قرار مي اساس نشانه و در نهايت استنباطبر

  هم بررسي خواهند شد. » ايزدي فره«و » گواه به شخص معتبر«و » قسم«نماها مانند:  گواه
  
  حواس. 9

ت. از بين حواس آنچه كه بسيار در اس هاي مختلفي از حواس در شاهنامه نمود يافته صورت
. همين امـر سـندي بـر اهميـت ايـن      شود، حس ديداري و شنيداري است شاهنامه ديده مي

تـرين   ها قراردارند بـه طـوري كـه مهـم     حس است. اين دو حس در رديف بهترين گواه  دو
  ها است:  ها و شنيده وظيفه پيك بيان دقيق ديده

 ه ضـحاك بنهـاد روي  سوي شا   جــوي راه هنشســت از بــر بــار
 سراسر بگفت آنچه ديد و شنيد   بيامد چو پـيش سـپهبد رسـيد   

)1/386 -387(  
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 پاك بشنيد و ديد كجا آن بگفت   خـاك  بوسـيد  بـاره  از آمد فرود
)1/1370(  

تـوان مشـاهده كـرد.     شـاهنامه مـي   متقن بودن و استناد اين دو حس را در جـاي جـاي  
هاي پسران  فرزندان خود را بر اساس ديدن و ارزيابي واكنشطوري كه فريدون نامگذاري  به

  دهد:  چه كه به زبان آوردند قرار مي و آن
 هنرهــا بدانســت و شــد ناپديــد   فريدون فرخ چو بشـنيد و ديـد  
 كجا خواست گيتي بسوزد به دم   چنين گفـت كـان اژدهـاي دژم   
 چو بشناخت برگشت با خرمـي    پدر بد كه جست از شما مردمي
ــز  ــتيم نغ ــان ساختس ــون نامت  چنان چون ببايد به پـاكيزه مغـز     كن

)1/237 -249(  

يك نشانگر و از افعال ادراكي است كه بعد از دو گواه ديـدن و شـنيدن   » بدانست«فعل 
شود كه با توجـه بـه بافـت     شود. اين فعل در بيشتر مواقع بعد از يك شاهد بيان مي بيان مي

  شود. تواند يك نشانگر محسوب  مي
بايد توجه داشت كه بين ديدن و شنيدن، بنابر اظهارات پالمر، حس بينايي (ديـداري) از  

  مقام اعتماد باالتري برخوردار است. به اين موضوع بارها در شاهنامه اشاره شده است:
 تنيسـ  ديـدار  چـو  شنيدن وليكن   اگر هست خود جاي گفتار نيست

)3/240(  

ــي    ست تو داني كه ديدن نه چون آگهي ــنيدن هميشــه ته ــان ش ــ مي  تس
)1/85(  

 همي تافت زو فر شاهنشهي   يبه ديدن فزون آمد از آگهـ 
)5/544(  
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  حس ديداري مستقيم  1.9
 زورآزمـايي  بـه  كـه  هـايي  سـوژه  در خصـوص  بـه  ديداري مستقيم نمايي شاهنامه، گواه در

 و حريـف  توانمندي ديدن از برگرفته تواند مي اين. خورد مي چشم به بسيار شود، مي  منتهي
در  اوسـت.  بـازوي  و زور از تجربـي  حـس  بـا  همـراه  نوعي به كه باشد وي العمل عكس

  برد: زورآزمايي بين رستم و اسفنديار، اسفنديار به طور مستقيم پي به زوروبازوي رستم مي
 اسـتوار  گرفـت  دسـتش  و بيازيد   اسـفنديار  شـد  خنـدان  تيزيش ز

ــدو ــاني   پيلــتن رســتم كــاي گفــت ب ــه چن ــنيدم ك ــن از بش  انجم
ــرو    شـير  ران چون بازوت ستبرست ــال ب ــاي چــون ي ــر اژده  دلي

 چنـگ  بـه  گيرد گرز كجا ويژه به   پلنگ همچون باريك و تنگ ميان
)5/758 -755(  

چه در اين ابيات حايز اهميت مي باشد توجه به اين نكته است كه: اسفنديار تا قبل از  آن
زوروبازوي رستم را شنيده است (چناني كه بشـنيدم از انجمـن) امـا    زورآزمايي، فقط آوازه 

دهنـدة   اينك به چشم و به تجربه آن را دريافته و برايش محرز شده است. همين امـر نشـان  
   ارجحيت حس ديداري بر شنيداري است.

هـم   مازنـدران  ديـو  توان در مبارزه رستم بـا  حس ديداري به همراه حس تجربي را مي
و آنچـه ديـده بـر ايـن      خـود  مبارزه و ضـربه  زماني كه رستم با توجه به نوع مشاهده كرد.

  :است شده مغلوب مازندران رسد كه ديو مي  نتيجه
 سـنان  گبـرش  كمربنـد  بر زدم   عنـان  سـپردم  دالور رخش به

 بـرون  زيـن  كوهه از آيد كنون   نگون شد او كه بد چنان گمانم
)5/185 -184(  

ه بر طبـق ديـده و تجربـه، بيـان     بر پايه حدس و گمان است كيك ابزار زباني » گمانم«
  است.   شده
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  حس ديداري غيرمستقيم 2.9
هاي موجود براي استنباط  بنابر اظهارات پالمر در حس ديداري غيرمستقيم از نشانه ها و بينه

مي توان ها را  ها). نمونه اي از اين استنباط شود (استنباط از روي نشانه و قضاوت استفاده مي
  در ناپديد شدن رخش رستم مشاهده كرد:

شـود كـه رخـش كـدام مسـير را       يهنگامي كه رستم از ديدن جاي پيِ رخش متوجه م
  پيش گرفته است: در

 لگـام و فسـار   ز من دور شد بي   دو گفت رخشم بدين مرغـزار ب
 وز آنجا كجا جويبار و ني است   كنون تا سمنگان نشان پي است

)2/37 -38(  

شود كه  چنين هنگامي كه رستم بازوبند سهراب را مي بيند از همين بينه متوجه مي هم - 
  رقيب، همان پسرش بوده است. 

صورت ديگري از استنتاج همراه با بينه را مي توان زماني مشاهده كرد كه با ديدن گـرد  
  كردند: و غبار پي به آمدن لشكر يا پيك مي

ــرد    چو از دور ديدش ز كهسار گرد ــتاده م ــد فرس  بدانســت كام
)5/921(  

  شود. يك نشانه گفته مياز جمله افعال ادراكي است كه گاه بر پايه استنباط از » دانستن«
هايي كه به توانايي شخص مربوط اسـت،   ها در سوژه بسياري ديگر از اين نوع قضاوت

د، همگان بعد از شو بينيم هنگامي كه تيري زده مي شود. در بخش پادشاهي نوذر مي ديده مي
 كننـد كـه ايـن نـوع پرتـاب فقـط كـار        ديدن تير و دقت در نوع پرتاب اينگونه استنباط مي

  است:  زال
 خدنگي به چرخ اندرون راند راست   نگه كرد تـا جـاي گـردان كجاسـت    
 برآمــــد خروشــــيدن دار و گيــــر   بينداخت سه جـاي سـه چوبـه تيـر    
ــر    چو شب روز شد انجمن شـد سـپاه   ــران تي ــد هــر كــس نگــاه ب  كردن

ــس     سـت و بـس  ا بگفتند كاين تيـر زال  ــر ك ــان تي ــين در كم ــد چن  نران
)1/391 -394(  



 101   و ديگران) مريم بختياري( شاهنامهنمايي در  گواه

 

قطعيت بي چون و چرا و اطمينان خود » بس«در بيت آخر گوينده با آوردن قيد انحصار 
را در قالب جمله خبري بدون شك و ترديد بيان مي كند. همچنين در ايـن بيـت قضـاوت    

كند و در حقيقـت اشـاره دارد بـه     ت بودن اين ادعا را بيشتر تقويت ميميزان درس» هركس«
  : همچنين است در بيت كه از سوي مردان جنگي صورت گرفته است. يك قضاوت همگاني

ــنيد     كس كه آن زخم شمشير ديد نآ هر ــردون ش ــاو گ ــيدن گ خروش
ــيراوژن آهرمنســت   سـت نَهرَهمي گفت كاين خنجـر اَ  ــر زخــم ش وگ

)5/598 -599(  

شوند كه ضربه، كـار اهـرن بـوده اسـت.      همگان با ديدن عمق زخم و ضربه متوجه مي
قدرت اين نوع استنباط و تشخيص برگرفته از دانش و تجربه شخصي اسـت كـه از ميـدان    

شود بنابراين از داللت صحيح برخوردار است. همچنين درج اين سخن در  جنگ حاصل مي
  ذشته نشان از اطمينان شخص و اطالع كامل از واقعه است. وجه اخباري و نمود كامل گ

هـايي   ها در سـوژه  صورت ديگر استنباط از روي نشانه هم وجود دارد. اين نوع استنباط
شود كه با توجه به ظاهر، نوع پوشش، نوع صحبت و آداب معاشرت و ... به اصـل   ديده مي

  شود: قعيت شخص مقابل پي برده ميو نسب و مو
شـود او   رستم و اسفنديار، زال به محض ديدن بهمن از نوع پوشش متوجه مـي  در نبرد

  يك شاهزاده است:
ــت   ــان زال زر برنشس ــدر زم ــم ان كمندي به فتراك و گـرزي بـه دسـت     ه
ــيد     بيامــــد ز ديــــده مــــرو را بديــــد ــر بركش ــرد از جگ ــاد س ــي ب يك
ــه خســروي    چنين گفت كه اين نامور پهلوي است ــا جام اســتســرافراز ب
ــاد     ز لهراســــب دارد همانــــا نــــژاد   ــده ب ــوم فرخن ــن ب ــر اي ــي او ب پ

)5/298 -301( 

؟همي بگذري تيز كام تـو چيسـت    ؟بدو گفت دستان كه نام تو چيست
ــپي  ــو خــويش لهراس ــه ت ــرآنم ك ــ  ب گشتاســـپي شـــاه ةگـــر از تخمـ

)5/313 -314(  
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بيـانگر نـوعي اعتقـاد و مصـمم     » بر اين است راي ام«در معناي » برآنم«گر وجهي  نشان
هـاي   ). در اينجا نظر رسـتم بـا توجـه بـه نشـانه     437: 1377بودن به چيزي است (شفيعي، 

نشانگر نوعي » همانا«از نژاد لهراسب است. قيد  - بهمن- موجود بر اين است كه آن شخص 
  قطعيت در جمله است. 

خواهد كه نژاد و نام حقيقي گشتاسـپ را بپرسـد، كتـايون     صر از كتايون ميزماني كه قي
  كند: هاي موجود اين چنين بيان مي بر پايه نشانه» گمانم«حدس خود را با نشانگر 

نهان دارد از هر كس آواز خـويش   نگويد همي پيش من راز خـويش 
كه پرخاشجويست و گرد و سترگ  گمانم كـه هسـت از نـژآد بـزرگ    

)5/664 -663(  

كند و با توجـه بـه    يا زماني كه دارا به فرستاده كه در واقع همان اسكندر است شك مي
كند كه نشان پادشاهي در تو هست و گـويي   ظاهر و نوع برخورد، سخن گفتن و ... بيان مي

  خود اسكندري:
سخن گفـتن و فـرّ و بـاالي اوي     چــو دارا بديــد آن دل و راي اوي

ابا يـاره و طـوق و بـا فـرّ و تـاج       داراست بر تخت عاجتو گفتي كه 
يست كه بر فرّ و شاخت نشان كي  بدو گفت نام و نژآد تو چيسـت؟ 
ــري  ــران برتــ ــدازه كهتــ من ايدون گمـانم كـه اسـكندري     از انــ

)5/93 -96(  

از نشانگرهاي حدس و گمان است كه در اينجا بر اساس نشانه هـاي  » گويي«و» گفتي«
  اند. يان شدهموجود ب

  
  حس شنيداري 3.9

هاي ناشي از آن در شاهنامه كاربرد خاص خود را دارد. يكـي از   اين حس به همراه استنباط
كرده  نماهاي شنيداري، صداي آمدن لشكر بوده كه حريف به عمد آن را ايجاد مي انواع گواه

  تا ديگران متوجه عظمت و ابهت لشكر شوند:
ــل    پيـل بزد مهره در جام بر پشـت   ــد مي ــا چن ــد آواز ت ازو برش
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برآمــد ز هــر دو ســپه دار و رو  بزد مهره در جام و برخاست غَو
)1/1525(  

  خواهران اسفنديار بدون اينكه برادرشان را ببينند به گواه صدا، اسفنديار را مي شناسند:
غريوان و بر كتـف هـا بـر سـبوي      دوخواهرش رفتند از ايوان به كوي

ــد    اســـفنديار آمدنـــد بـــه نزديـــك ــار آمدن ــر و خاكس ــده ت دو دي
ــد  ــد   چــو اســفنديار آن شــگفتي بدي ــواهران ناپدي ــرد از خ دو رخ ك

)5/535 -537(  

بدانست و آمد دلش بازجاي  چو آواز بشنيد فـرخ همـاي  
بپوشــيد برخويشــتن راز او   چو خواهر بدانست آواز اوي

)5/553 -554(  

تـوان بـه    اي است كه به موجـب درك آن مـي   به دنبال وجود بينه» دانستن«فعل ادراكي 
  برد.  گزاره پي

  
  حس بويايي 4.9

د حـس  شـو  نمـا مطـرح مـي    هاي به كاررفته در شاهنامه كـه بـه عنـوان گـواه     از ديگر حس
داسـتان  حس نسبت به حس بينايي و شنوايي، اعتبار كمتري دارد. در  است. اين نوع  بويايي

هاي سودابه مبني بر تجاوز سياوش، لباس سودابه را  سياوش، كاووس بعد از شنيدن صحبت
كنـد امـا چنـين بـويي      دهد سپس شروع به بوييدن سـياوش مـي   بويد كه بوي مشك مي مي

  شود: كند. او متوجه دروغ و تهمت سودابه مي استشمام نمي
ــاالي او  ــرو ب ــازو و س ــر و ب اوسراســـر ببوييـــد هرجـــاي   ب
يافت كاووس بوي گالب همي  ز سودابه بوي مي و مشك ناب
ــدروي   نديد از سياوش بدان گونه بوي ــود ان نشــان بســودن نب

)2/366 -364( 
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سودابه اين نوع داوري را رد مي كند. دليل اين است كـه وي حـس بويـايي را سـندي     
كند  ز بينه قوي تري استفاده ميهايش ا موثق و قابل اعتماد نمي بيند. سودابه براي اثبات گفته

تـر   اي رد آن، بـه گـواهي قـوي   كه همان جنين سـقط شـده اسـت. در ادامـه كـاووس بـر      
برد و نتيجه را به  شود. او با كمك اخترشناسانِ دربارش، به ماجراي جنين پي مي مي  متوسل

  گويد: سودابه مي
بران كـار يـك هفتـه بگذاشـتند      همه زيـج و صـرالب برداشـتند   
به جامي كه زهر افگني مي بـود   سرانجام گفتند كـاين كـي بـود   
نه از پشت شاه و نه زين مادرند  دو كودك ز پشت كسي ديگرند

)2/412 -410(  

دا مـي كننـد تـا اعتـراف او     به دستور كاووس، سربازان زن جادوگر (مـادرجنين) را پيـ  
  اند: كردهبشود در تاييد آنچه كه ستاره شناسان بيان   سندي

چه گويم بدين نـامور پيشـگاه    گناه چنين گفت جادو كه من بي
)2/432( 

پذيرد. تا اينكـه شـاه    كند و اعتراف زن جادوگر را نمي سودابه مجددا اين گواه را رد مي
تر كه عبور از آتش و تجربي و عملي است  براي نشان دادن بي گناهي سياوش از گواه قوي

  كند:   استفاده مي
گنه كرده را زود رسوا كند  مگر كاتش تيـز پيـدا كنـد   

)2/458( 

همانگونه كه مشاهده مي شود در جايي كه قضاوت و داوري در امـري مهـم و حيـاتي    
ها  لسله مراتب اين گواهپيش كشيده مي شود ارايه شواهد و گواهي بايد بسيار قوي باشد. س

  محسوس است. و بار اعتباري هر گواه در اين داستان به خوبي 
 

 حس ششم 5.9

دادن  س فيزيكي. به نوعي پيشگويي در رخحس ششم، درك و حسي است خارج از پنج ح
  گيرد: از حس دروني شخص نشات مي حادثه و بيان يك حدس و گمان است كه
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چنـين نـوع    از آغاز نبرد بين رستم و سهراب، سهراب بر اساس يك حس دروني و هـم 
  كند كه رقيب خود رستم است:  وگوي رستم احساس مي گفت

ــه اوي   چو آمد ز رستم چنين گفت و گوي ــهراب را دل بـ ــد سـ بجنبيـ
همــي راســتي بايــد افكنــد بــن      بــدو گفــت كــز تــو بپرســم ســخن
ــاد دار   ــرا يـ ــژادت مـ ــك نـ ز گفتـــار خوبـــت مـــرا شـــاد دار   يكايـ
نيرمـــيكـــه از تخمـــه نـــامور     من ايـدون گمـانم كـه تـو رسـتمي     

)2/653 -655(  

تواند يك نوع نشانگر زباني و كنايي وجهي باشد. گواه اين پيش بيني و  مي» دل جنبيدن«
گو  و حدس و گمان است. البته نوع گفتنشانه وجهي » گمانم«حدس، حس دروني است.  

  هم در اين حدس مؤثر بوده است.
نكه ديدار از آن پس نخواهد بـد   گــواهي همــي داد دل بــر شــدن

)2/623(  

هنگام رفتن سياوش نزد افراسياب، كيكاووس ايـن احسـاس را دارد كـه سـياوش بـاز      
نشـانگر  » بـه دل افتـادن  «كنـايي  نخواهد گشت. اين گواه نمايي به صورت زباني در مفهوم 

  است.  شده
همي آب شرمم بـه چهـر آورد    دل من همي بـا تـو مهـر آورد   
پيش من گوهر خويش يادكني   همانا كـه داري ز گـردان نـژاد   

)2/798 -799(  

سهراب به رستم تمايل دارد و مهر پدر به دلـش افتـاده اسـت. ايـن امـر بيـانگر نـوعي        
تواند برآمده از حس ششم باشـد.   احساس عاطفي دروني است كه با توجه به ادامه بيت مي

آمده است. زمـان  در معناي تاكيد، براي بيان قطعيت در كالم » همانا«در اين بيت آوردن قيد 
خواهـد بگويـد    فعل كامل است و در وجه خبري بيان شده است. در اين ابيات سهراب مي

  تم درست است و شكي در آن ندارد.كه حس او نسبت به رس
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 گزارش. 10

نماهايي است كـه كـاربرد بسـيار بـااليي در شـاهنامه دارد. اهميـت        از گواه» گزارش«مقوله 
ها براي شنونده تاجـايي اسـت    ن از صحت منبع اطالع و شنيدهگزارش در شاهنامه و اطمينا

عتمـاد انتخـاب شـود تـا آنچـه      كردنـد قاصـد از ميـان افـراد موثـق و قابـل ا       كه سعي مـي 
  كند را به درستي و بدون كم و كاست منتقل كند:  مي  دريافت

پـژوه  دانـش  يكي مـرد بيـدار    شاه از ميـان گـروه   گزين كرد
نهامــاورا بـه  شــد تـا  بفرمـود   گران مغزش و گرد و گرانمايه

)2/79 -80( 

نــرم آواز بــه ســرآيد دانــش كــه  راي و شرم افرستاده اي جست ب
ــد  اي ديـده  جهـان  و بـزرگ  دبيري ــا و خردمنـ ــنديده دانـ يا پسـ

)2/483 -484(  

اهـان و قاصـدان رسـاندن اخبـار     هـاي بسـيار مهـم كاراگ    به طور كلي يكـي از ويژگـي  
). اين گونـه ابيـات در بسـياري از قسـمت هـاي      1400(صحراگرد و همكاران: است   دقيق

  باشد. ساندن خبر صحيح و موثق ميشاهنامه به چشم مي خورد كه حاكي از حساسيت در ر
  

  گزارش دست دوم 1.10
به عنوان يك بينه و ابزار قابل اعتماد براي ارايه گواهي، » نقل قول«توجه به موثق بودن يك 

و بررسي است. در اينگونه موارد بهتر است نام گوينده ذكر شود يا فرد شـناخته   قابل بحث
شده باشد تا مطلب از درجه اطمينان باالتري برخوردار شود. هنگامي كه گويندة خبر بـراي  
شخص شناخته شده باشد صحت و سقم كالم براي گيرنده بهتر قابل درك است. مثال وقتي 

ورد اعتمادي باشد خبر او نيز دربرگيرنده همـين صـفت   گوينده يك خبر، شخص پاك و م
هـاي خـود را بـه     ها، گزارش خواهد بود. فردوسي براي ايجاد اعتماد و اطمينان برخي گفته

  آورد:  صورت گزارش دست دوم مي
ــاد  ــين كــرد ي داد كه پيچد خرد چون بپيچي ز  مســيح پيمبــر چن

)8/1302(  
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هاي بهرام چوبينه گويسخن   كنون داستان هاي ديرينه گوي
)8/2200(  

از شخصي به نام آزاد سـرو نـام مـي بـرد و     » رستم و شغاد«فردوسي در ابتداي داستان 
  كند: كند كه اين داستان را از او نقل مي اشاره به اين موضوع مي

مرو به بودي سهل احمد با كه  سـرو  آزاد نـامش  بـد  پير يكي
ــان  سخن پر سري دانش ز پر دلي ــر زب ــاي ز پ ــن گفتاره كه

)5/12(  

هنگامي كه گشتاسپ از لهراسب مي خواهد كه تاج و تخت پادشاهي را بـه او بسـپارد،   
آورد. او با اين نقل قـول، دليـل ممانعـت     لهراسب به طور مستقيم نقل قولي از كيخسرو مي

  كند: خود را موثق مي
ررياكه تندي نه خـوب آيـد از شـه     ه گشتاسپ گفت اي پسر گوش دارب

ــدر ــاد  زچــو ان ــه ي ــر نپيچــي ز داد    كيخســرو آرم ب ــر س ــنو نگ ــو بش ت
ــهريار   ــدادگر شـ ــت بيـ ــرا گفـ ــار     مـ ــاغ به ــيش ب ــود پ ــو ب ــي خ يك
همــه بــاغ ازو پــر ز آهــو شــود      كــه چــون آب بايــد بــه نيــرو شــود

)5/53 -56(  

توان در كالم زال مشاهده كرد. بعد از مرگ  نمونه اي ديگر از گزارشي دست دوم را مي
كند چراكه در باور دانايان چين و اخترشناسان كسي كـه   اسفنديار، زال رستم را سرزنش مي

  خون اسفنديار را بريزد عاقبت خوبي نخواهد داشت: 
درد جگـر را بـيش گـريم بـه    و ت  گفت زال اي پسربه رستم چنين 

ــين   كه ايدون شـنيدم ز دانـاي چـين    ــران زمـ ــان ايـ ز اخترشناسـ
بريـــزد ســـرآيد بـــرو روزگـــار  كه هركس كه او خون اسـفنديار 
ــود  ــوربختي ب ــيش ش ــدين گيت وگر بگذرد رنـج و سـختي بـود     ب

)5/1455 -1458(  

 شود.  و دقيقا بعد از مرگ اسفنديار، رستم به دست شغاد كشته مي
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شود تا جايي مهم است كه گـاهي   اينكه خبر از جانب چه گزارشگري بيان ميتوجه به 
آينــد بلكــه  هــا نــه تنهــا گــواهي معتبــر بــه شــمار نمــي آيــد، برخــي نقــل قــول پــيش مــي

  هستند:   اعتماد يرقابلغ
ــاه    به آذرگشسپ و به خورشيد و ماه ــامبردار ش ــر ن ــان و س ــه ج ب
ــروي   ــر نگ ــا نگ ــار ترس ــه گفت ناســـزا نشـــنويســخن گفـــتن    ب

)8/1100 -1102(  

  
  گزارش دست سوم 2.10

گويند كه منبع خبر براي شخص ناشناخته  گزارش دست سوم يا همان شايعه به گزارشي مي
باشد. در شاهنامه گاهي به گزارشاتي برميخوريم كه نام گوينده ذكر نشده، بااين حـال پيـام   

  موثق است و نبود نام دليل بر بي اعتباري خبر نيست:
ها شنيدستم از هر كسي سخن  بدو گفت من زين نوآمد بسي
همــه يــاد دارم ز آموزگــار     پرآشوب جنگست زو روزگار

يكي شاه سـر برزنـد بـا نـژاد      كيقبــاد وز تــور ةكــه از تخمــ
)2/2401 -2403(  

در اين ابيات هنگامي كه پيران خواب خود را كه درباره روي كار آمدن كيخسرو اسـت  
افراسياب تعريف مي كند، افراسياب به اين موضوع اشاره مي كند كـه ايـن سـخن را از    به 

نجا درسـت اسـت كـه نـام گوينـده      در اي». شنيدستم از هركسي«افراد مختلفي شنيده است 
رساند. ايـن   شناسي، گستردگي و عملي شدن گزاره را مي نشده با اين حال اين امر همه  بيان
هـا را   هنامه حايز اهميت است. چراكه شاه يا فرمانده ايـن گفتـه  اي است كه در متن شا نكته
  دهد. كند تطبيق و حكم به درستي مي بيند و تجربه مي چه كه خود مي باآن

كسي نيست ماننـد او از مهـان    من ايدون شنيدم كه اندر جهان
)2/1122(  
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ام. گوينـده   شـنيده گويد كه تعريف او را از همـه   در اين بيت پيران راجع به سياوش مي
خبر مشخص نيست. با اين حال موثق بودن گزارش با نيامدن نام گوينده رد نشده است. در 

  جا هدف از نگفتنِ نام، شك و ترديد يا عدم پذيرش مسووليت نيست.  اين
شود. اين گزارشات  گاهي پيش مي آيد كه منبع گزارش همراه با صفات گوينده بيان مي

فته دارند. با وجود اينكه نام گوينده پيام صريحا بيان نشده اما از درجـه  دال بر موثق بودنِ گ
  خورند: ها در شاهنامه بسيار به چشم مي اطمينان بااليي برخوردار است. اينگونه نقل قول

ويا كه ضحاك را زو چه آمد بر  جـوي  مـردم راه  شنيد اين سخن
)1/114(  

ــدار دل  از موبدان  شنيدستم  كه ايدون ــردان ز بي ــامور بخ ن
)3/511( 

ــدان   از بخردان  شنيدستم  من ايدون ــداردل موب ــان و بي بزرگ
)5/628(  

هـايي   شود هرچند نامي از نقل كننده نيامده اما صـفات و اسـم   همانگونه كه مالحظه مي
جوي و ... مبني بر اين اسـت كـه دريافـت خبـر از      چون، روشندل پارسي، بخرد، موبد، راه

  اشخاص قابل اعتماد بوده. 
  

  گزارش عمومي 3.10
دارد كـه در ادبيـات    هـايي  اسـتان ها و د ) اشاره به حكايت-General-GENگزارش عمومي (

ها بيشتر با افعال غيرشخصي بيان مي شوند. يكـي از   شود. اينگونه گزارش مللي ديده مي  هر
راوي به پشتوانه آن اخبار، روايت دست چندم «كاركردهاي اين نوع گزارشات آن است كه 

» كنـد  را بدون پذيرفتن مسووليت درستي يا نادرستي به عنوان قصـه يـا حكايـت بيـان مـي     
  ).90: 1396اميدواري و گلفام، (

در ابتداي داستان رستم و اسفنديار فردوسي گفتارهاي نقـل شـده در مـتن را بـه منبـع      
  عمومي و ادبي باستان مي رساند:
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انباست هكه برخواند از گفت  بلبل شنيدم يكي داستانز 
)5/17(  

شود كه فرجام بـد   ميهمچنين زماني كه كيخسرو بر افراسياب مي آشوبد، چنين استناد 
  هاي ديرين آمده است: براي افراسياب و تورانيان در گفته

ــتان   ــه راس ــد از گفت ــان آم ــا بگفــت از ره باســتان   نش كــه دان
يكي شاه خيـزد ز هـر دو نـژاد     كــه از تخمــه تــور و از كيقبــاد
نماند بر آن بوم و بر شارسـتان   كه توران زمين را كند خارستان

)2/374 -376(  

  ها در شاهنامه فردوسي كاربرد زيادي دارند.  گونه روايت اين
  

  شناخت و دانش عمومي .11
عمـومي اسـت كـه شـخص نسـبت بـه        ها از روي شـناخت و يـك دانـش    گاهي استدالل

دارد. به اين ترتيب گزاره در وجه خبري و بدون هيچ شك و ترديد بيان مي شود و   موضوع
  گواه خود شخص است:

فريدون با توجه به شناختي كه از دو پسر خود دارد، مي دانـد كـه آنهـا از     در ابيات زير
  اعمال و رفتار خود هرگز شرمنده نخواهند داشت:

همي از خردتان نبـود آگهـي    ز پند من ار مغزتان شد تهـي 
سـت راي  شما را همانا همين  نداريد شرم و نه بيم از خداي

)1/368 -369(  

وجه اخبـاري در  «فعل به صورت گذشته كامل بيان شده است. بيت در وجه اخباري و 
ــ  رود كــه شــامل  ات بــه كــار مــيهرجملــه خبــري معمــوال در خبررســاني و دادن اطالع

(اميدواري و » است كه صحت دارند و از ديد راوي و جامعه از كفايت برخوردارند  مواردي
  ت. ميزان قطعيت را باال برده اس» همانا«). قيد 11: 1394گلفام، 

همه پرنيان خار شـد بـر بـرش     غمــي شــد ز گفتــار او مــادرش
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ــاه    بدانست كان تاج و تخت و كاله ــامبردار شـ ــد ورا نـ نبخشـ
)5/32 -31(  

در اين بيت با توجـه بـه شـناختي اسـت كـه كتـايون از همسـر        » بدانست«كاربرد فعل 
اجازه نخواهـد داد  اي كه به تاج و تخت دارد هرگز  دارد. اين كه گشتاسپ با عالقه  ويشخ

  كه اسفنديار جانشين او شود.
بپيچانــد از خــون مــن كردگــار  ت سرانجام كار مكش مر مرا كه

)1/499(  

خواهـد كـه او را نكشـد.     وگوي بين ايـرج و تـور، ايـرج از بـرادر خـود مـي       در گفت
يـن براسـاس شـناخت و    دانـد كـه خـون هـيچ مظلـومي پايمـال نخواهـد شـد. ا         مي  يرجا

  است كه ايرج از آن آگاه است.   اي تجربه
تو دادي مرا هـوش و راي و هنـر    اي دادگـر ه يزدان چنين گفت كه ب

شك از چند و چون تري بي تو آگه  همي شـرم دارم مـن از تـو كنـون    

بـر اسـاس يـك شـناخت      - وس كشـاني خسرو در داستان كـام –در اين ابيات گوينده 
و در » شـك  بـي «داند خداوند از همه چيز آگاه است. اين شناخت با قيـد تاكيـدي    مي  كلي،

  باشد بيان شده است.  وجه اخباري كه نشان از قطعيت گزاره مي
  

  شباهت .12
هـايي   است. اين مولفه در شاهنامه بيشتر در سوژه» شباهت«گاهي منبع آگاهي و گواه برپايه 

درت جنگـاوري شـبيه بـه ديگـر     نظـر ظـاهر و چـه قـ    شود كه يك قهرمان چه از  ديده مي
است. اين قهرمان ممكن است پدر، جد، خويش نزديك يا فرد مطرحي باشـد. ايـن     قهرمان

بيان مي شود كه از قيدهاي ظـن و ترديـد محسـوب مـي شـود      » گمان«مولفه بيشتر با واژه 
هـا و   چنـد حـدس  گونه موارد هر ). ذكر اين نكته الزم است كه در اين336: 1377(شفيعي، 

ها تنها بر پايه شباهت و غير مطمئن هستند اما در نهايت به واقعيت و درسـتي گـزاره    گمان
تواند آگاهي جنگاواران از اخالق، منش، رفتار و اعمال يا انـدام   شوند. دليل آن مي منجر مي
  اي باشد كه هر قهرمان مختص به خود دارد:  پهلوانانه
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كند كه  راب با ديدن اندام رستم اين گمان و فرض را ميدر داستان رستم و سهراب، سه
  او پدرش است: 

رزم انـــدرون دل نـــدارد دژمه بـــ  ز بــاالي مــن نيســت بــاالش كــم
تو گويي كـه داننـده بـر زد رسـن      بــر و كتــف و يــالش هماننــد مــن

ــان ــي   نش ــابم هم ــادر بي ــاي م بــدان نيــز لختــي بتــابم همــي      ه
ستا گيتي نبرده كمه كه چون او ب  سـت ا گماني برم من كه او رسـتم 

)2/779 -785(  

در اصـل  » گـويي «كـه  كنـد   ابوالقاسمي در دستور تاريخي خود به اين نكته اشـاره مـي  
: 1377). اين واژه در معناي ترديد و گمان بيان مي شـود (شـفيعي،   263: 1381است (  فعل
250 .(  

  داند:  چنين است نظر رستم در خصوص سهراب كه او را شبيه به سام مي هم
ــاالي اوي   ــرز و ب ــهراب و از ب ز بـــــازوي كتـــــف دالراي اوي   ز س
بـه كـردار سروسـت بـاالش راســت      كه هرگز ز تركان چنين كس نخاست
تو گويي كه سام سوار اسـت و بـس    بــه تــوران و ايــران نمانــد بــه كــس 

)2/486 -484(  

زماني كه رستم، بهمن را مي بيند بر اساس شباهت گمانش به اين نزديك مي شود كه يا 
  او از نژاد و نسل گشتاسپ است:

من ايدون گمانم كـه گشتاسـپي سـت     به موبد چنين گفت كه اين مرد كيست؟
)5/446(  

  

  بيني . پيش13
نجوم و تعبير خواب تواند از طريق ستارگان و علم  گاهي اوقات آگاهي از حوادث آينده مي

هاي موجود در شاهنامه كه اهميت و كاربرد بااليي دارد مي تـوان   و رويا ميسر شود. از گواه
بيني محسوب كرد.  توان زير مجموعه پيش اخترشناسي و خواب اشاره كرد. اين دو را مي به:

خواب ها حاصل مشاهده و دقت در ستارگان و اجرام آسماني و يا ديدن  اين نوع پيشگويي
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بيند يـا مـي شـنود     باشند. يك ستاره شناس يا يك معبر بر اساس آنچه كه مي و تعبير آن مي
  كند. بيني خود را بيان مي كند و در نهايت پيش هايي مي استنباط

  
  اخترشناسي 1.13

بينـي   بـراي پـيش  » علم اخترشناسي«از معتبرترين گواه نماهاي موجود در شاهنامه توجه به 
يع است. همه شاهان بـراي اطـالع يـافتن از آينـده، اخترشناسـان و موبـدان       رخدادها و وقا

متبحري را به خدمت مي گرفتند. شناختن سعد و نحس روزها از روي سـتارگان نـوعي از   
  شد: ها محسوب مي پيشگويي

از ايران سوي تـرك بنهـاد روي    بدانگه كه بهرام شد جنگ جوي
ــرام را   ــت به ــمر گف ــتاره ش ــه در   س ــام راك ــزن گ چارشــنبد م
ــدت     اگر زيـن بپيچـي گزنـد آيـدت     ــودمند آي ــار ناس ــه ك هم

)7/1050 -1052(  

ي از دقــت در بيــان جزئيــات، در عــالوه بــر، برخــوردار ســتاره شناســي در شــاهنامه«
). تمـام  147: 1389(منصوريان سـرخگريه:  » داردجايگاه ويژه اي نيز  گيري رويدادها شكل

قابـل اجراسـت و رهـايي از آن    ي به دسـت مـي آيـد صددرصـد     تاويالتي كه ازاخترشناس
  پذير نيست: امكان

نجسته است ازو مرد دانا زمان  گمـان  بباشد همه بـودني بـي  
)5/73(  

بيان شده اسـت كـه   » گمان بي«گزاره در وجه اخباري و زمان گذشته كامل همراه با قيد 
  رساند. نهايت قطعيت و اجراي عمل را مي

از  - ستاره شناس معروف- بيني جاماسب  هاي مطرح در شاهنامه، پيش بيني پيشيكي از 
  مرگ اسفنديار است:

ــد  ــاه ش ــيم روز گشتاســپ آگ ــد   س ــد جوين ــه فرزن ــاه ةك ــ گ دش
ــان لهراســپ را   بخواند آن زمان شاه جاماسـپ را  ــال گوي ــان ف هم

ــا زيـــج ــار برفتنـــد بـ ــا بركنـ ــفنديار    هـ ــو اس ــاه از گ ــيد ش بپرس
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ــج   دانــاي ايــران ســخن چــو بشــنيد ــرد آن زي ــه ك ــن  نگ ــاي كه ه
ــرد   ز دانش بروهـا پـر از تـاب كـرد     ــر از آب ك ــان پ ــار مژگ ز تيم
ــداخترم  ــدروز و ب بد از دانـش آيـد همـي بـر سـرم       همــي گفــت ب
بسي شور و تلخـي ببايـد چشـيد     ازايــن پــس غــم او ببايــد كشــيد
ــردد    بدو گفت جاماسب كه اي شهريار ــن بربگ ــه م ــار ب ــد روزگ ب
به دسـت تهـم پـور دسـتان بـود       ورا هـــوش در زاولســـتان بـــود

)1/44 -66(  

شـوند غيـرممكن اسـت.     شـناخته مـي   هـاي اخترشناسـي   رهايي از مقدراتي كه با نشانه
  داند:  دليل جاماسب مرگ اسفنديار را حتمي مي  همين به

كه بر چرخ گردان نيابد گذر  چنين داد پاسخ سـتاره شـمر  
به مردي و دانش كه آمد رها  بر شده تيز چنگ اژدهاازين 

)5/71 -72(  

تـوان بـه آن    تقسيم ممالك از جانب فريدون بين پسرانش، نمونه اي ديگر است كه مـي 
اشاره داشت. فريدون بر اساس جايگاه و خصوصيات هر يك از سيارات كه به نام هريـك  

  كند:  از فرزندانش مشخص مي شود، سرزميني را واگذار مي
ــر   پس از اختـر گـرد گـردان سـپهر     ــد چه ــان نمودن ــه اخترشناس ك
بديدنــد اختــر نامــداران خــويش  نوشــته بيــاورد و بنهــاد پــيش   
سبب مشتري بـود و طـالع كمـان     به سلم اندرون جست ز اخترنشان
ــير   ــده ش ــور فرخن ــالع ت ــر ط خداونــد خورشــيد و ســعد دليــر  دگ
كشــف طــالع آمــد خداونــد مــاه  چو كـرد اختـر فـرخ ايـرج نگـاه     
ــود   ــاني نم ــان نش ــر بريش كه آشوبش و جنگ بايسـت بـود    از اخت

)1/264 -269(  

كنـد كـه تقسـيم ممالـك      اشـاره مـي   فريدون به هنگام اعتراض سلم و تور به اين نكته
  دهد: اساس خواست و ميل شخصي نبوده و اختر آنها را گواه اين كار خود قرار ميبر
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ــام   ــرين ن ــدان برت ــاك  ب ــزدان پ به رخشنده خورشيد و ارميده خاك  ي
كــه مــن بــد نكــردم شــما را نگــاه  به تخت و كاله و به خورشيد و ماه
ــردان   ــردم از بخ ــن ك ــي انجم ســتاره شناســان و هــم موبــدان     يك
ــين    بسي روزگاران شده سـت انـدرين   ــاد بخشــش زم ــر ب ــرديم ب نك

)1/373 -376(  

توان بـه: پادشـاهي گشتاسـپ، پيشـگويي      اخترشناسي ميها بر اساس  از ساير پيشگويي
  آينده سياوش، سرانجام سياوش و فرنگيس، فرجام شغاد و آينده اردشير اشاره كرد.

  
  تعبير خواب 2.13

هاي هستي انسـاني هسـتند. عـالمي اسـت ميـان       خواب و رويا از شگفت انگيزترين پديده
هاي  در حماسه«ها.  ها و ناشنيده ناديده اي است به روي توان گفت پنجره حقيقت و مجاز. مي

) و بـه عنـوان   187: 1393(خالقي مطلق، » ها دارد اي در پيش گويي كهن خواب نقش عمده
شود. خواب پديده اي است كه در شـاهنامه از جايگـاه    نمايي موثقي شناخته مي منبع و گواه

  ارزشمندي برخوردار است:
ارد ز پيغمبـري يكي بهـره د   نگر خواب را بيهده نشمري
ــدش   به ويژه كه شاه جهان بيندش ــنده بگزي روان درخش

)7/981 -982(  

خواب در شاهنامه و تعبير آن ارزش خاصي بـراي پادشـاهان، شـاهزادگان، پهلوانـان و     
ســخ در خصــوص خــواب و تعبيــر آن ديگــر شخصــيت هــاي شــاهنامه دارد. پــرس و پا

اسـت. تعبيـر خـواب از جانـب موبـدان و      است كه در شاهنامه مكرر اسـتفاده شـده     بحثي
ــ   خــواب ــاي بســياري از تصــميمات و عملكرده ــوثقي اســت كــه مبن ــع م ا و گــزاران منب
ها (خواب افراسياب)، ريزش حكومت (ضـحاك)،   شود. بسياري از جنگ مي  ها ريزي برنامه

كشته شدن (سياوش)، ازدواج (كتايون)، تولد فرزند (سام) در خواب ديده شده كه همگـي  
  وقوع پيوسته است. به 
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شــود. هركســي  هنامه ديــده نمــيمعكــوس شــدن نتيجــه خــواب در هــيچ جــاي شــا 
به دنبال خـوابي كـه از ريـزش    افتد. افراسياب  بيند، نمود آن در بيداري اتفاق مي مي  خوابي
اي بـرعكس كـه همـان     ت تا نتيجـه بر آن اس - لشكركشي ايرانيان- بيند  تخت خود ميو تاج

  تا از مرگ رهايي يابد: است را پيش گيرد صلح
ــه خــواه   كه گر من به جنگ سياوش سپاه ــد كســي كين ــرانم نياي ن
برآسايد از گفت وگـوي انجمـن    نه او كشته آيد به جنگ و نه من

)2/761 -762(  

  گزار بيان مي كند كه اين يك رويداد حتمي است و از آن گريزي نيست: اما خواب
گذر نيابد گردون چرخ برين  به پـر  گردد اگرمرغ جهاندار

)2/757(  

كيخسرو بـه او حملـه مـي كنـد و      و در نهايت مي بينيم كه بنابرتعبير خواب در نهايت
  تخت پادشاهي اش را سرنگون مي كند.و تاج

شـود عـالوه بـر منبـع و      يده ميهاي ديگر شاهنامه د چه در اين خواب و البته خواب آن
شود به كساني سپرده شود كه از اين علم  سعي ميبودن خود خواب، تعبير آن است كه  گواه

ه مهـم باشـد بـه همـان نسـبت تـالش       آگاهي كامل دارند. هرچه خواب و شخص خوابند
  يافتن موبد و كارشناسي كه تبحر بيشتري براي تعبير داشته باشد بيشتر مي شود:   درپي

ــده خــواب بايــد كســيگ كه از دانش انـدازه دارد بسـي    زارن
ــردان   بيــدار دل موبــدان  بخــوانيم  ــان و از بخ از اخترشناس

پراگنــده گــر بــر در شــه بــود  هر آنكس كزين دانش آگه بود
)2/733 -735(  
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  . فرّ ايزدي14
باشد. اين نوع گواه از آنجا كه از نيرويي غيبي اطالعات و آگاهي ها  مي تواند منشافرّ يزدان 

خـاص برخـوردار اسـت. ايـن فـروغ      و پاك، به دل و جان مـي رسـد از درجـه اعتبـاري     
  دهد.  است از جانب خداوند. بر دل هر كسي بتابد او را از ديگران برتري مي  نوري

: كيـومرث،  برخي از شخصيت هاي شاهنامه از فرّ ايزدي برخوردار هستند. افرادي مانند
). در 327، 326: 1371هوشنگ، فريدون، كيخسرو، سياوش و خسـرو پرويـز (اوشـيدري،    

 چـرخ  راز از   گويـد كـه   كنـد و مـي   مي بينيم كه او به اين فـرّ اشـاره  مـي   سياوش  داستان
  آگاهي را از فر ايزدي دارد: و اين است  آگاه

آگهم بلند   چرخ   راز از هم  من آگاهي از فرّ يزدان دهم
)2/1617(  

هاي ادراكي محسوب مي شود. كـاربرد آن نشـان مـي دهـد كـه       از نشانگر» آگاه بودن«
  گوينده منبعي موثق و مطمئن براي گفته هاي خود دارد.
برد،  مي گشايد، جادوها را ازبين ا را ميفرّ راهنماي كيخسرو نيز هست. او با اين فرّ رازه

ــي ــوان را در هــم  از رود م ــزد. چنانكــه در خــراب شــدن دژ  ر مــي گــذرد و قلعــه و دي ي
  گويد: مي  بهمن

از آن ايــزدي فــرّ و آن دســتگاه  چو آگاهي آمد به ايـران ز شـاه  
كه كيخسرو آن فر و باال گرفت  جهاني فرو ماند انـدر شـگفت  

)2/664 -665(  

غيب داني و كشف اسرار اخترشناسان نيز از برآمده از فرّ آنان اسـت. چنانكـه يزدگـرد    
براي دانستن ستاره بهرام، انجمني از اخترشناسان را گرد مي آورد كه يكي از آنان داراي فـرّ  

  و هوش است و اسرار را مي داند: 
سر هندوان بـود نـامش سـروش     يكي مايه ور بود و با فر ّو هوش

)6/35(  

  در داستان فريدون نيز، مادر فريدون اين فرّ را در خود دارد و به آن استناد مي كند:
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ــاردار     دوان مـــادر آمـــد ســـوي مرغـــزار ــرد زنه ــا م ــت ب ــين گف چن
فــــراز آمدســــت از ره بخــــردي  اي در دلـــم ايـــزدي كـــه انديشـــه

ستا كه فرزند و شيرين روانم يكي  همي كرد بايد كـزين چـاره نيسـت   
)1/136 -138(  

به كار رفته اسـت  » - به دل افتادن- انديشه در دل «در اين بيت اصطالح كنايي و وجهي 
منبـع ايـن گفتـه بـا حـس ششـم در        كه در قسمت حس ششم به آن اشاره شد. اما تفاوت

برآمده از حس دروني نيست بلكه از جانب سروش غيبي و » به دل افتادن«است كه اين   اين
  اين از درجه اعتماد و اعتبار باالتري برخوردار است. ايزدي است. بنابر

  
  داللت عقالني. 15

  شوند. اي گواه و استناد تلقي ميمنبعي بر» هاي عقالني داللت«گاهي 
در داستان فريدون ، سلم و تور با شنيدن خبر نشستن منوچهر بر تخت پادشاهي، حس 

دارنـد كـه خـون بـي گنـاه پايمـال       ترس بر آنها غالب مي شود. زيرا اين داللت عقالني را 
  نخواهد شد و باالخره تقاص كار را پس خواهند داد:

شاهنشهي تخت آن روشن شد كه  آگهـي  ايـن  آمـد  تور به و سلم به
ــب    دل ــر نهي ــدادگر پ ــر دو بي كه اختر همي رفت سوي نشـيب   ه

)1/612 -613(  

يا زماني كه كاووس ماجراي آشتي افراسياب با سياوش را مي شـنود، براسـاس داللـت    
عقالني كه هيچ انيراني دوست ايراني نمي شود متوجه است كه افراسياب هيچ گاه محبـت  

  سياوش را در دل نخواهد داشت: 
چنانست كه آيد به جانت گزند  از ايــن آشــتي راز چــرخ بلنــد

ــي    آگهـي به ايران رسد زين بـدي   ــار به ــن روزگ ــوبد اي برآش
)2/1097 -1098(  
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در اين ابيات عالوه بر داللت عقالني به نشانه هاي آسـماني (اخترشناسـي) هـم اشـاره     
  شده است.

  
  . قسم16

سـوگند را عهـدي    (Ljung,2011,97)هدف از قسم ايجاد تضمين در مخاطب است. ليونـگ 
داند كه گوينده به واسطه آن شاهدي الهي را به حالت يا رفتـار و يـا گفتـار خـود      جدي مي
  گيرد. اينگونه سوگندها در شاهنامه نمود بااليي دارد: گواه مي

به داراي ايران گشـته مصـيب    به جان مسيحا و سوك صليب
سـخن نجويم همي بتري زين   كه راز تو با كس نگويم ز بـن 

)6/210 -211(  

  
  گواه گرفتن شخص معتبر  .17

از ديگر گواه هاي موجود در شاهنامه گواه و راهنما دانستن خداوند يا شخص معتبر، بـراي  
  نشان دادن درجه و اعتبار سخن است:

سـت ا مـن   گواي  فريدون فرخ  ستا من  كه داند كه ايرج نياي
)1/815(  

ستا من  بدين رهنمايپشتوتن   دگر گفت يزدان گواي من است
)5/1614(  

ستا من  چو جاماسپ كو رهنماي  سـت ن امـ   گواي  بدين گفته يزدان
)5/1211( 
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  گيري نتيجه .18
هايي است كه سخن بـر اسـاس آن    گو توجه به شواهد و گواه و يكي از نكات مهم در گفت

نمـايي يكـي از    شود. اين توجه به سبب اين است كه كالم مؤثر واقـع شـود. گـواه    گفته مي
معني شناسي اسـت كـه در مـتن روايـي و حماسـي از اهميـت ويـژه        - هاي دستوري مقوله

نمـايي را در دو نـوع    رچوب ديدگاه پالمر كـه گـواه  برخوردار است. در اين پژوهش در چا
هاي موجود در شاهنامه همـراه بـا نشـانگرهاي زبـاني      دهد، گواه حسي و گزارشي جاي مي

هـا بـه    نمـايي  كهـن شـاهنامه گـواه   مورد بررسي قرارگرفت. در پي پاسخ به اينكـه در مـتن   
هـا   اي در ايـن گـواه   ويـژه كتـه  شوند و چه ن هايي وجود دارند؛ چگونه بيان مي صورت  چه
  شود، نتايج زير حاصل شد: مي  ديده
توان  رود مي نمايي در شاهنامه به كار مي از نشانگرهاي زباني مطرح كه براي بيان گواه. 1

» بسـودن «، »بوييدن«، »دانستن«، »شنيدن«، »ديدن«مانند: » ادراكي و شناختي- افعال حسي«به: 
 اشاره كرد. » بودن آگاه«و 

آيند نه اينكـه بـه طـور     از نشانگرها هستند كه در همراهي مطلب بيان شده مي برخي. 2
، »گمـانم «نمايي باشند. واژگان بيان شك و گمان و قطعيـت ماننـد:    اختصاصي نشانگر گواه

 هايي از اين موارد هستند. نمونه» برآنم«و » گمان بي«، »گويي«

» مهر بـه دل افتـادن  «، »دل جنبيدن«، »گواه بر دل شدن«وجهي مانند: » عبارات كنايي«. 3
 توانند به كار بروند. هايي هستند كه براي بيان احساسات مي نمونه

 كامال مشهود است. » حس ششم«به واقعيت پيوستن حدس و گمان از روي . 4

نماهايي هستند كه درستي گزاره در آنها  از ديگر گواه» شباهت«و » شناخت«، »تجربه«. 5
شود كه  هايي بيان مي امر به دليل اين است كه بيان آن از جانب شخصيتشود. اين  ديده مي

 اند. تمام تجربيات خودرا در ميدان جنگ يا برخورد با پهلوانان و ... به دست آورده

 افـراد  زبان از »گزارش عمومي« و» دوم دست« اطالعات نمايي گزارشي منبع در گواه. 6
 است.  موثق منابع و

شود، به دليل اينكه مطالب از جانب  هرچندنام گوينده ذكر نمي» ومدست س«در منبع . 7
 ها دال بر صحت گزاره دارند.  شود همه گفته مردان جنگ بيان مي
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نماهـاي   از گواه» گواه به خداوند و افراد شناخته شده«و » قسم«، »هاي عقالني داللت«. 8
 شوند. ميهاي شاهنامه ديده  اي هستند كه در كالم شخصيت شناخته شده

هـاي مطـرح    هايي است كه درك آن و استناد به آن در شخصيت از گواه» فرّه ايزدي«. 9
  وجود دارد.

و » گمـانم «درستي نتيجه با وجود به كاربردن نشـانگرهاي حـدس و گمـان ماننـد:     . 10
ها از جانب  از ديگر موارد مورد توجه است. دليل اين است كه تمام حدس و گمان» گويي«

شوند كه خود به نوعي كارآزموده ميدان جنگ، سرباز، فرمانده، شاه، شاهزاده  ان ميكساني بي
گيرنـد، بـه    باشند. اين افراد اگرچه نشانگرهاي شك و ترديد به كار مي و امثال اين موارد مي

 درستي گزاره اشراف دارند.

، »اخترشناســي«هــا ماننــد:  يهــاي مربــوط بــه پيشــگوي اهميــت و توجــه بــه گــواه. 11
ــر« ــواب  تعبي ــت » خ ــتنباط از روي «و در نهاي ــانهاس ــا نش ــاهنامه  » ه ــاي ش ــاي ج در ج
شـود. ايـن امـر     ها در هيچ جاي شاهنامه ديده نمـي  خورد. خالف اين پيشگويي مي  چشم به
 اي بودن متن باشد. اسي و اسطورهتواند به دليل حم مي

توانـد در سـاير    ينمـايي مـ   در پايان الزم است به اين موضوع اشاره شود كه بحث گواه
هاي اشعار فارسي مانند: غزل، قصيده، مثنوي و آثار تعليمي و عرفاني مورد مطالعـه   صورت

ها و اشتراكات اين مقوله با توجه به ژانرها تحليل و بررسي شود. توجه  قرار گيرد و تفاوت
  هاي ديگر است.  اي نو براي پرداختن به پژوهش به اين موضوع دريچه
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