
  
  
  
  

  در شاهنامۀ فردوسی تعبیرپذیري واژة سخن
  

  فریده وجدانی
  
  دهیچک

اي خلّاقانـه و در عـین حـال     شـیوه  ،کارگیري زبان در شاهنامۀ فردوسی همچون آثار دیگر بزرگان ادب فارسـی  شیوة به
بدون مقید ماندن بـه   فردوسی. نماید روي مین خلّاقیت هنگام استفاده از واژة سخن اي از ای نمونه .منحصر به فرد است

و در درون منظومۀ هنري خود  است قابلیت خاص واژة یاد شده را دریافته ،هاي متداول این واژه در روزگار وي کاربرد
  . ظرفیت تعبیريِ بسیار فراخی بدان بخشیده است

تحلیلی  –وصیفیبا استفاده از روش ت ،سرودة فردوسی این ویژگی از تبیینهدف پژوهش حاضر آن است تا به منظور 
هاي حماسۀ ملی ایران  و توجه خوانندگان را به گسترة مفهومیِ یکی از واژه دهدارائۀ  شش تعبیر براي واژة سخن و  سی

  . هاي آن معطوف سازد و بازشناسی ظرفیت
نیـز  آورد و  کـه امکـان تعبیرپـذیري مـتن را فـراهم مـی       در نظام زبانی فرزانۀ توسبرجسته سازيِ جایگاه واژة سخن 

نهد و گاه شخصاً  بازنمایی سبک شخصی وي در به کارگیري این واژه که گاه دریافت مفهوم آن را بر عهدة مخاطب می
  .گیري این پژوهش است داف دیگر شکلاز اه ،پردازد به تعبیر آن می

  

  هاي کلیدي واژه
 .تعبیر پذیري ،واژة سخن ،فردوسی ،شاهنامه

  
  مقدمه 

همچـون   ،شیوة تعامل حکیم توس با زبـان . هاي گرانسنگ زبان و ادبیات فارسی است جینهشاهنامۀ فردوسی یکی از گن
کـارگیري   فردوسـی بـا انتخـاب و بـه    . اي خلّاقانه و در عین حال منحصر به فرد اسـت  ه شیو ،دیگر شاعران سبک آفرین

همـان نظـامِ هنـريِ    هـاي   بخشـد و بـاز تحـت تـأثیر ضـرورت      به پیکرة هنري سرودة خویش شکل می ،واژگان مناسب
رو رابطۀ میان نظام هنري شاهنامه و نقش معنایی واژگان  این از .گیرد واژگان را در مفاهیمی خاص به کار می ،خودآفریده

  .اي دوسویه است آن رابطه
                                                

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجانvejdani@znu.ac.ir  
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ر اگـ  ،گردد القا کنندة مفهومی خاص می ،اي که با قرارگرفتن در بخشی از شاهنامه که حکم کالبدي هنري را دارد واژه

این قانون نه تنها در عـالم شـعر   . دیگر نقش معنایی پیشین را نخواهد داشت ،از این مجموعه پیوند بگسلد و بیرون آید
شود بلکه  ها حاصل نمی معنیِ جمله از جمعِ معنیِ واژه« زبان شناسان بر این باورند که . بلکه بر عالم نثر نیز حاکم است

در شـاهنامۀ   ایـن رو مفـاهیم حاصـل از واژة سـخن     از) 69 :1379 ،وزیرنیـا (»کنـد  معنی واژه را تعیین مـی  ،غالباً جمله
برآمده از دل این مجموعه و مخصوص به آن است و این کلیت هنري شاهنامه است که امکان دریافت چنـان   ،فردوسی

  . آورد تعابیري را فراهم می
و خنثی نیست تا استعمال آن را تنها در مفاهیم  نفعلمذهنی  ،ذهن فردوسی هنگام رویارویی با این واژة به ظاهر ساده

شناسـد و   را می هاي واژة سخن ، ظرفیتکار گرفته شده از سوي شاعرانِ پیش از خود مجاز بداند بلکه او با هوشیاري به
  .توان گسترش بسیاري دارد ،یابد که دایرة تعابیر آن به تناسب متن درمی

در دست تواناي فرزانۀ توس حکم ظرف منعطفی را واژة سخن  ،فرض کنیم اگر کلمات را ظرف و معانی را مظروف
مفهـومی  دهد و با این کار حوزة  هاي متعدد و متنوعی را در درون آن جاي می هاي گوناگون مظروف دارد که به مناسبت

به کار رفتـه   و معنایی فراگیر در شاهنامه در کاربرد سخن« واژة  :نویسد کزّازي می. بخشد واژگان زبان فارسی را نیز وسعت می
. مانـد  هـاي خواجـه مـی    در غـزل  این کاربرد سخن در شاهنامه به کـاربرد قصـه  . شود است و همواره از آن گفته خواسته نمی

  ).175/ 2: 1381کزازي، ( »است را در معنایی فراگیر به کار برده قصه شوریدة شیراز نیز
  

  پیشینه و روش تحقیق
در دورة میانه بـا شـکل پهلـويِ     ،)1569:1961،بارتولمه( saxvarستاي متقدم یا گاهانی به صورت که در او واژة سخن
saxwan )ـخُن آمـده اسـت     ) 134 :1390،مکنزيـخون و سدر  ،به معنی سخن و کالم و در فارسی دري با ریخـت س

آثارِ نگاشته شده به زبان فارسی گـرد  الي طیف وسیعی از  عامی دارد که از البه معانی  ،هاي عمومی ها و فرهنگ نامه لغت
ها طبـق شـیوة معمـولِ ایـن      سیزده معنی براي واژة سخن ذکر شده است که برخی از آن نامۀ دهخدا لغتدر . است آمده

 ،حـرف  ،گفت ،قول ،کالم ،عبارت ،لفظ ،کلمه :این معانی عبارتند از. اند هاي پیش از آن نقل گشته عیناً از فرهنگ ،مأخذ
 ،فرهنـگ سـخن  دو معنـی اراده و آرزو و   ،بر معانی یاد شده معین  فرهنگ. نطق و صحبت ،وگو گفت،بیان ،ریرتق ،گفتار

  . شعر و نظم را افزوده است ،ادب ،مفاهیمِ دانش ادبیات
بـه دو دسـته    ازحیث ثبت مـدخل سـخن   ،هاي تخصصی شاهنامه که مورد بررسی این مقاله قرار گرفته است فرهنگ
و بالطبع هیچ معنایی از واژة سخن به دسـت   ها جایی ندارد هایی که این مدخل در آن دستۀ اول فرهنگ :شوند تقسیم می

و دســتۀ دوم )1386،ریکنــده محمــودي؛1380،برومنــد؛1371،زنجــانی؛1363،نوشــین؛ 1350،شــفق رضــازاده (انــد  نــداده
  ). 1390رواقی؛1382،امیریان ،1390،کیاتاب ؛1375 ،شامبیاتی(اند پرداخته هایی که به بیان تعابیر واژة سخن نگفره

آمـدنی   در شـش گـروه جمـع    ،هـا  با توجه بـه قرابـت معنـایی میـان آن     ،دسته دومهاي  در فرهنگ مفاهیم واژة سخن
موقعیـت  )  4حـرف   ،گفته ،عبارت ،لفظ ،کالم  ،گفتار) 3اندرز )  2یادکرد  ،ذکرخیر ،ذکر ،نام نیک ،نام ،شهرت)1:است

  . سرنوشت ،تقدیر) 6واقعه  ،پیشامد ،راماج)  5سخت و دشوار 
است و افـزون   هاي کلیديِ فردوسی در سرودن شاهنامه بوده از واژه اضر بر آن است که نشان دهد واژة سخنمقالۀ ح



  ٨٩/     در شاهنامة فردوسي  'سخن'تعبيرپذيري واژة 
  

  .ظرفیت القاي تعابیر متفاوتی دارد ،هاي مختلف در جایگاه ،هاي عمومی و تخصصی بر معانی یاد شده در فرهنگ
است که با رویکرد به  در شاهنامۀ فردوسی چنین بوده اي از واژة سخن یابی به تعابیر تازه ستروش این پژوهش در د

معانیِ شـناخته شـده و   ها و در نظر گرفتن مفهوم ابیات پیش و پس و بدون مقید ماندن به  زمینۀ متن و درونمایۀ داستان
از  نـویی به بازشناسی تعابیر  ،است  شده هاي عمومی وتخصصی شاهنامۀ فردوسی یاد که در فرهنگمعروف واژة سخن 

  .گیرد را نیز دربرمی تعابیر مجازياین واژه پرداخته است که گاه حوزة 
ابتدا شمارة جلد و سپس شمارة صفحه شاهنامه فردوسی به تصـحیح جـالل     APAدر تمامی ارجاعات طبق روش 

  .شده استالعات کتابشناسی خودداري مطلق ذکر شده است و براي پرهیز از تکرار، از ذکر دیگر اط خالقی
  

  بحث اصلی
  . پردازیم در شاهنامۀ فردوسی میتعابیر واژة سخن  شش تعبیر از و  اینک با حفظ ترتیب الفبایی به نقل سی 

  برآوردن آرزو) 1
یار برآوردنِ آن آرزو براي خسـرو بسـ   ،کند که به زعم وي قیصر در نامۀ خود به خسروپرویز از او آرزویی طلب می 

  :سهل است 
  یکــی آرزو خواهــــم از شهریـــــار  
ــت    ــنج شماس ــه گ ــیحا ب ــه دارِ مس   ک
  بــــرآمد بریــــن ســالیـــــان دراز  

  

ــوار    ــت خ ــزد او هس ــخن ن ــا آن س   کج
ــت   ـــتارِ راس ـــد گفـ ــد دانیـ ــو بینی   چ
  ســزد گــــر فرســتد بـــه مــا شــاه، بــاز

                               )8 /252-251(  
  

  1پادشاهی)  2
دهـد کـه بـر فـرضِ بـه دسـت آوردن        وش به ماهوي که فکر کشتن یزدگرد و جانشینی او را دارد هشـدار مـی  مهرن 

  : پادشاهی او دوامی نخواهد داشت ،سلطنت
ــی    ــور بس ــه کش ــر ب ـــود مهت ــو ب   ز ت
ــن   ــوا مک ــره رس ــر خی ــویش ب ــن خ   ت

  

ــین راي هرگــز کســی    ــن چن   ...نکــرد ای
ــخن  ــن س ــرآرند زود ای ــو س ــر ت ــه ب   ک

                           )8  /463 - 462 (  
  پیغام )  3

  :خواند  فردوسی پیغام پیران را به افراسیاب سخن می
  ســخن چــون بــه ســاالر ترکــان رســید

  
  سپـــــاهی ز جنـــــگاوران برگزیــــد  

                                      )4  /17(  
  

  تحملِ مصیبت)  4
  :دهند  ن تسلی میرستم را چنی ،رگان لشکر ایران پس از مرگ سهراببز

ــد   ــر آن ارجمنـ ــکر از بهـ ــه لشـ   همـ
ــد    ــزدان کن ــار ی ــن ک ــان ای ــه درم   ک

  

  زبــان بـــرگشادند یـــکسر ز بنـــــد     
ــد  ــو آســان کن ــر ت ــن ســخن ب   مگــر ای

                                    )2  /190 (  
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  2تصمیم)  5

تـا مـدتی    ،اك را دارد امـا جـز مـادر   دهد که قصد جنگ با ضـح  رود و به او خبر می فریدون براي وداع نزد مادر می
  :سازد تصمیم خویش را بر کسی آشکار نمی

ــت    ــتن گرف ــازِ رف ــبک س ــدون س   فری
  

  ســخن را ز هـــرکس نهفــتن گرفـــت    
                                     )1  /70 (  

  جنگ)  6
از بهرام دربـارة آغازکننـدة    ،و قدم در میدان نهاده است است مغاتورة ترك که پیش از بهرام چوبین آمادة جنگ شده

   :شنود پرسد و چنین پاسخ می جنگ می
  بــــه بــــهرام گردنــکــــش آواز داد
  تو یازي بـدین جنـگ بـر پـیش دسـت     
  بدو گــفت بــهرام، پیشـی تـــو کـن   

  

  کـه اکنـون ز مــردي چـه داري بـه یــاد      
ــان پرســت؟  ــرك خاق ــیر دل ت   و گــر ش

ــو   ــی ت ــا پ ــدهکج ــخن اي افگن ــن س   ای
                                     )8  /174(  

  حد و حریم)  7
طورکه پیشینیان حد و حریم بزم و نخچیـر را مراعـات    خواهد همان از شاپور می ،اردشیر بابکان در عهدنامۀ خویش

  :او نیز چنان کند  ،اند کرده
ــدت   ـــکار آی ــه راي شـ ــه روزي ک   ب
ـــاید زدن   ـــم در نبـ ــه ه ـــازي ب   دو ب

ــب  ــردد از جن ــن گ ــرانکــه ت ــی گ   شِ م
  

ــدت     ــار آی ــه ک ــازان ب ـــرنده ب ــو گی   چ
ــدن   ــرون ش ــر و بی ــزم و نخچی ــی و ب   م
ـــران    ــخن مهتـ ــن س ــتند ای ــه داش   نگ

                                      )6 /233(  
  حدس )  8

کـاخ   بـه  ،ماننـد  گستهم و بندوي در گریزِ خسروپرویز از دست بهرام چوبینه همراه اویند اما براي مدتی از وي بازمی
او دلیـل   ،هنگام پیوستنشان به خسرو. رسانند کنند و سپس خود را به خسرو می آویز می هرمز را حلق ،گردند شاهی برمی

  :کند زند ولی حدس خویش را اظهار نمی بازماندنِ ایشان را حدس می
ــنبلید  ــه رخســاره شــد چــون گــل ش   ب

  
  نکــرد آن ســخن بــر دلیــران پدیــد      

                               )8  /52- 51 (  
  3خبر)  9

   :سازد  شود و خبر مرگ او سپاهیانش را اندوهگین می در حملۀ رومیان کشته می ،مرزبانی که داراب نزد اوست
ــنگ و راي   ــا س ــود ب ــان ب ــی مرزب   یک

ــته   ــان کش ــدرون مرزب ــه رزم ان ــد ب   ش
  

  ...بــــزرگ و پســــندیده و رهنمــــاي  
ــد   ــته ش ــخن گش ــکرش زآن س ــر لش   س

                                    )5  /497 (  
  خواب)  10

اخترشناسان و مهتران را گرد آورد و . کند که در پی چاره باشد به وي توصیه می ،ارنواز پس از شنیدن خواب ضحاك
  :خواب خویش را براي آنان بازگو کند 



  ٩١/     در شاهنامة فردوسي  'سخن'تعبيرپذيري واژة 
  

ــان از نهفـــت  ــاد آن نهـ   ســـپهبد گشـ
ــاهروي    ـــور م ــا نامـ ــت ب ــین گف   چن

ــن    ــرد ک ــوري گ ــر کش ــران ز ه   مهت
ــوي    ســـخن سربســـر مهتـــران را بگـ

  

  ...همه خواب یـک یـک بدیشـان بگفـت      
  که مگـذار تـــن را ره چـاره جـــوي    
ـــران  ـــان و افــسونگـ ــر شناسـ   ز اخت
ـــازجوي  ــن و راســتی بـ   پژوهــــش ک

                                     )1  /59 (  
  

  4داستان) 11
  :خواند سخن می ،کشد گی به رشتۀ نظم میوسه سال هایی را که در شست فردوسی داستان

  هـا کـه انـدر گرفـت     این سـخن  5گر او
  

  بــه پیــري ســرآرد، نباشــد شــگفت      
                                    )6  /357 (  

  دریافته ،دانسته)  12
یـران قرائـت   وقتی نامۀ گودرز در حضـور پ . پذیرد گوید و دعوت او را براي صلح نمی گودرز نامۀ پیران را پاسخ می

اما درك و دریافت خویش را بر سپاهیان آشـکار   ؛تورانیان شکست خواهند خورد ،یابد که در نبرد آتی او درمی ،شود می
  :سازد  نمی

ــر   ــش دبی ــد پیش ــه برخوان ــس آن نام   پ
  دلش گشت پـر درد و جـان پـر نهیـب    
ـــزید  ـــی بــرگ ـــایی و خامشـ   شکیبـ

  

ــر       ــو قی ــد چ ــوان ش ــک رخ پهل   یکای
  بــه تنگـــی نشـــیب  بدانســت کآمـــد 

ــد    ــر پدی ــپه ب ــر س ــخن ب ــرد آن س   نک
                                     )4  /85 (  

  

  درد عشق)  13
خواهد تا با تدبیري دل و جان او را از این درد  گوید که دردمند عشق است و از آنان می رودابه به پرستندگان خود می

  :فارغ سازند 
  کنون ایـن سـخن را چـه درمـان کنیـد     

  کی چـاره بایـد کــــنون ساخـــتن    ی
  

  چه خواهید و بـا مـن چـه پیمـان کنیـد       
  دل و جانـــــم از رنـــــج پرداخــــتن

                                    )1  /188 (  
  دسیسه )  14

بایـد   ،دنقص اجرا شو به تمامی و بی ،ها براي نابود کردن رستم گوید که اگر بخواهند دسیسۀ آن شَغاد به شاه کابل می
   :مطابق نقشۀ او رفتار کنند

ـــاب    ــوه آفت ـــد ز ک ــا برآمـ ــبی ت   ش
ــیم   ــم کن ــان ک ــام او از جه ــا ن ــه م   ک
ــغاد    ــل ش ــاه کاب ــا ش ــت ب ــین گف   چن

  

  تن را ســر انـدر نیامـد بـه خـواب      دو  
ـــم کنیـــم    ـــدة زال پــر نـ   دل و دیـ
ــواهیم داد  ــخن داد خ ــن س ــر زی ــه گ   ک

                             )5  /445- 444(  
  دین)  15

ولـی مـردمِ    شـود  شهر نصیبین از آنِ شاپور می  بندد که طی آن می شاپور ذواألکتاف با برانوش فرستادة رومیان عهدي 
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  :گویند  خیزند و می این شهر پس از آگاهی از مفاد عهدنامه به مخالفت برمی

ــاه     ــاپور ش ــه ش ــد ک ــا را نبای ــه م   ک
  کــه دیــن مســیحا نــدارد درســت     

ــد ز مــا برنگ   ــو آی ـــیرد ســخن چ   ـ
  

ـــاه    ـــارد سپـ ـــرد بیــ   نصـــیبین بگیــ
ــت    ــد و اُس ــی ورزد و زن ــی گبرگ   هم
ـــن    ــن کهـ ـــتا و دی ـــیم اُسـ   نخواهـ

  ) 331/  6: همان (                           
 درست مقابل اُستا و دین کهن ،درمصراع اولِ بیت سوم متوجه بود که سخن از سویی باید ،دین براي دریافت مفهوم

 نامۀ لغتو در  در مفهوم پذیرفتن األطبا ناظمفرهنگ در  از دیگرسو برگرفتن. قرار گرفته است ،دوم همان بیت در مصراع
سخن مردم آن شهر را به هر شکل که  ،با در نظر گرفتن هر یک از این دو تعبیر. آمده است معنی تحمل کردنبه  ادهخد

تحمل دین دیگري غیر از دین )  3آید  خود به دین آنان درنمی) 2د پذیر شاپور دین مسیح را از ایشان نمی)  1 :معنا کنیم
  .خواهد بود واژة سخن القاکنندة مفهوم دین ،خود را ندارد

  راهکار )  16
دارد و بـه نبـردي    اند از پشت کردن به دشمن بر حذر مـی  پیران سپاهیان خود را که در برابر ایرانیان شکست خورده

  :شوند  براي نبرد دوم مهیا می ،با به کار بستن راهکارِ پیران ،ضمن متعهد گشتن به پایداريآنان . خواند دوباره فرامی
  چرا سـر بپیچـیم ؟ مـا خـود کـه ایـم؟      
  بگفتنـــد و از پیــــــش برخـاســــتند

  ســاختند ایــن ســخن همــه شــب همــی
  

ــه       ــر چ ــو ز به ــدة ت ــین بن ــم ؟ چن   ای
ــتند    ـــسر بیاراسـ ـــکار یکــ ــه پیـ   بـ

  بــن کــه افگــــند ســاالر بیــــدار    
                                    )4  /112 (  

  نظر  ،راي)  17
. کنـد  کوشد و سرانجام او را راضـی مـی   پیران براي جلب رضایت افراسیاب نسبت به ازدواج سیاوش و فرنگیس می

  :رایی او با پیران چنین است اعالم رضایت افراسیاب و هم
ــه پیــران چنــین گفــت پــس شــهریار    ب

ـــان و  ــه فرم ـــو کــردم ســخنب   راي ت
  

ــار      ــه ک ــد ب ــد نیای ــر ب ــو ب ــه راي ت   ک
ــه خــوبی بکــن   ــد ب ــر چــت ببای ــو ه   ت

                                    )2  /301 (  
  6تاریخ گذشته ،سرگذشت)18

اي به خسرو پرویز دلیل به طول انجامیدن ارائۀ پاسخ به نامۀ وي را صرف وقت براي بررسـی گـزارش    قیصر در نامه
و طـی ایـن مـدت مشـغول ارائـۀ       انـد  کند که از تاریخ گذشتۀ ایران و رفتار پادشاهان آن آگاهی داشته وان میکسانی عن

  .اند هاي خویش به قیصر بوده دانسته
ــن   ــاي کهـ ــه کردارهـ ــد کـ از آن بـ  

  
ــخن      ــد س ــه دان ــرد آنک ــاد ک ــی ی   هم

                                     )8  /97 (  
  سؤال) 19

خواهد طوري رفتار کند تا رومیـان   فرستد و از او می مخفیانه قاصدي به روم می ،ي دفع دسیسۀ گرازخسرو پرویز برا
  :مؤاخذه نمایند  ،به او مشکوك شوند و وي را بازداشت کرده



  ٩٣/     در شاهنامة فردوسي  'سخن'تعبيرپذيري واژة 
  

ــی   ــد کس ــت بین ــه رومی ــن ک ــان ک   چن
  

ــی     ــو بس ــد از ت ــخن پرس ــر س ــه ره ب   ب
                                    )8  /301 (  

  وصداسر)  20
هـا فریـاد    آنبانـان بـا دیـدن     دیـده  ،آورد که جهن فرزند افراسیاب به همراه ده سوار براي کیخسرو پیغامی می هنگامی

  :سازد  نگهبانان خسرو را نگران می آورند و سروصدا برمی
ــار  ــد از حصـ ــد بلنـ ــی برآمـ   خروشـ

  
  پراندیشــه شـــد زآن ســخن شـــهریار    

                                    )4  /243 (  
   7شکست)  21

وقتی سپاهیانش از زنده بودن . رساند او شب را نزد شبانان به روز می. شود جنگ مغلوبه می ،در نبرد اردشیر با کُردان
. کنند اردشـیر کشـته شـده اسـت     دهند که کُردان همگی شادند و گمان می آیند و خبر می پیش او می ،شوند شاه آگاه می

  :افتد  گیرد و به فکر شبیخون می شکست قبلی را به هیچ می و شود بر خوشحال میاردشیر با شنیدن این خ
  چو بشنید شاه ایـن سـخن شـاد گشـت    

  
ــته    ــخنگذش ــت  س ــاد گش ــش ب ــر دل   ب

                                    )6  /168 (  
  صدا )  22

  :صداي گرگین هنگام گزارشِ احوالِ بیژن نزد گیو لرزان است 
ــته از ــش گش ــاه  رخَ ــو ک ــیم او همچ   ب

  
ــاه     ــر گنـ ــرزان و دل پـ ــخن لرزلـ   سـ

                                    )3  /340 (  
  عهد و پیمان)  23

دهد که طی آن مرز ایران و توران به همان حـدودي بـازگردد کـه     افراسیاب به کیقباد پیشنهاد بستنِ عهدي دوباره می
  :هر دو کشور فراهم آید  فریدون تعیین کرده بود تا اسباب شادي مردم

ـــباد  ـــن کیقـ ـــردد بدیـ ــر رام گـ   مگ
  کس از مـا نبیننـد جیحـون بـه خـواب     
  مــگر بـــا درود و نویـــد و پـــیام   

  

ـــردد ز داد     ـــرد نگـ ـــرد بخـ ــر مـ   س
ــن روي آب   ــد از ایـ ــران نیاینـ   وز ایـ
ــن ســخن شــادکام    دو کشــور شــود زی

                                      )1 /353(  
  دستور ،فرمان) 24

اش  دشـاهی پا ،نامه عمل کند که اگـر نکنـد   هاي فرمانخواهد تا به  نویسد و از او می اي می اسکندر به کید هندي نامه
  :سپر اسکندر خواهد شد پی

ــذرم   ــخن بگ ــن س ــذري زی ــر بگ   و گ
  

ــپرم     ــی بس ــه پ ــت ب ــاج و تخت ــر و ت   س
                                     )6  /21 (  

  رمان دادن ف)  25
چنـین   ،گراز نگهبـان روم را خـائن جلـوه دهـد     ،اي که خسرو پرویز قصد دارد با افشاي آن نزد رومیان محتواي نامه

مسلماً قیصر هنگـامی کـه   . منتظر حرکت من باش و آنگاه سپاه خود را به حرکت درآور تا قیصر را محاصره کنیم :است
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  .ر خواهد کرد بر صواب نخواهد بودهایی که صاد در فرمان ،در محاصره قرار گیرد

  چو زیـن روي و زآن روي باشـد سـپاه   
  

ــاه     ــر تبـ ــخن راي قیصـ ــود در سـ   شـ
                                    )8  /301 (  

  قصد و نیت)  26
  :سازد  به باور فردوسی جهان قصد و نیت خویش را بر هیچ کس آشکار نمی

  چــو دل برنهـــی بــر ســـراي کهـــن  
  

  تـــو بپوشـــد ســـخن کنـــد راز و بـــر  
                                    )2  /410 (  

  8) عمل ،فعل( کار )  27
کند که عاقبت از کردة خویش پشـیمان   تأکید می ،زال ضمن نصیحت او ،گوید هنگامی که کیخسرو به ترك شاهی می

   .خواهد شد
  پشـــیمانی آیـــد تـــرا زیـــن ســـخن 

  
ــن     ــوان مکـ ــان دیـ ــدیش و فرمـ   برانـ

                                      )4/344 (  
  جویی کین)  28

کند که اگر  گذارد و تصریح  می تصمیم خویش را با ایرانیان در میان می. جویی از افراسیاب را دارد کیخسرو قصد کین
    :از تورانیان به سختی انتقام خواهد گرفت ،او را یاري کنند

ــد    ـــگ آوری ـــگنان رايِ جن ــر هم   اگ
ــخن  ــن س ــرا ای ــود  م ــرون ش ــیش بی   ب

  

ــد     ــگ آوریـ ـــم پلنـ ــید و رسـ   بکوشـ
  ز جنــگ یــالن کــوه هــامون شــود    

                                      )3  /10(  
  کین و آز )  29

داند و  کارترین می جو و آزمند را گناه انسان کینه» گناهکار کیست ؟«  :پرسد برهمن در پاسخ به سؤال اسکندر که می 
  :که به ترك کین و آز بگوید  مگر آن ،خواند ۀ انسانی گنهکار میاسکندر را نیز نمون

ــت آرزوي  ــرا دوزخ اســـ   روان تـــ
  

  مگــر زیــن ســخن بــازگردي بــه خــوي  
                                      )6 /77 (  

   9گرفتاري ) 30
خواهد تا او را بـه   ربان میاز سا ،و در آنجا نیازمند شده است است گشتاسپ که پس از قهرکردن با پدر به روم رفته

  :کند نزد قیصر رود تا گرفتاري او را چاره سازد  زند و به وي توصیه می ساربان از این کار سرباز می. خدمت بگیرد
ــی  ــرا ب ــخن    ت ــن س ــد زی ــازي ده   نی

  
  جـــز آهنـــگ درگـــاه قیصـــر مکـــن   

                                       )5 /17(  
  گره ، عقده )  31

شوند که این گرهی است که تنهـا بـه دسـت     هم رأي می ،لشکر ایران با مشاهدة انزوا و ترك شاهیِ کیخسروبزرگان 
  :دستان گشوده خواهد شد 

ــه   ــر گونـ ــدیم هـ ــن اي  فگنـ راي بـ  
  

ــخن      ــن س ــی ای ــاید هم ــتان گش   ز دس
                                      )4 /333(  
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  10موضوع ) 32
  :کند  هرمزد به چگونگی رویارویی با ساوه شاه را در ابیاتی موقوف المعنی چنین بیان میفردوسی مشغول بودنِ فکر 

ــید     ــه رس ــه درگ ــا ب ــین ت ــد چن   بیام
ــه راه    ــد ب ــونش بین ــا چ ــود ت ــی ب   هم
ــیش اوي   ــردد از پـ ــدش و برگـ   ببینـ

  

  ز دهلیـــز چـــون روي خاقـــان بدیـــد  
  فرودآیـــد، ار همچـــــنان بـــا ســــپاه
ــامجوي   ــخن ن ــد زآن س ــه ب ــر اندیش   پ

                                      )7 /573(  
  نگرانی )  33

بـه موبـد چنـین     ،قلّت سپاه در برابر فراوانی دشمنان بوده اسـت  ،آن اي که پیشتر داشته و نوشین روان دربارة نگرانی
   :گوید می

ــان  ــار جهـ ـــودم ز کـ ــه بــ   پراندیشـ
ــمن   ــرا دش ــاهی م ــا پادش ــه ب ــت ک   س

  

ــی    ــخن را همـ ــان  سـ ــتم در نهـ   داشـ
ــرد بـــر گـــردم آهرمنســـت همـــه گـ  

                                     )7  /105(  
  11وصیت)34

  :خواند  فردوسی وصایاي شاپور ذواألکتاف را سخن می
ــت   ــدي گریس ــنید چن ــو بش ــرادر چ   ب
ــار   ــخن یادگ ــن س ــد ای ــت و بمان   برف

  

ــ   ــت  چ ــالی بزیس ــت س ــدرز بنبش   ن ان
ـــکار  ــی م ـــخم زفت ــدر جهــان ت ــو ان   ت

                                     )6  /341(  
  12 واقعیت) 35

هجیر که قصـد نـدارد نـام رسـتم را فـاش      . کند اش از هجیر سؤال می اسب و سراپرده ،سهراب باردیگر دربارة رستم
  :کند که واقعیت را گفته است و کتمانِ واقعیت از سوي وي وجهی ندارد  اظهار می ،سازد

ــرفراز  ــید از آن سـ ــاره پرسـ ــر بـ   دگـ
  اســـخ هجیــر ســـتیهنده گفـــت بــه پ 

  

ــه   ــاز    از آن ک ــد نی ــدار او ب ــه دی   ش ب
  هــا چــه بایــد نهفــت کــه از تــو ســخن

                                     )2  /163(  
  13هنر ) 36

بهره از چنـین هنرهـایی    ایرانیان را بی ،هاي کاموس کشانی نزد پیران ها و توانایی خاقان چین ضمن تعریف از دالوري
  :دخوان می

ــان چــین  ــین گفــت خاق ــران چن ــه پی   ب
ــت   ــه گف ــیش آورد هرچ ــردار پ ــه ک   ب
  از ایرانیـــان نیســـت چنـــدین ســـخن

  

  کـــه کـــاموس را راه دادي بـــه کـــین  
  کـه بــا کــوه یارســت و بــا پیــل جفــت 

  جویــان چنــین بــد مکــن    دل جنــگ
                            )3  /168 – 167(  

  نامهدر شاه سخن واژة سبکی در به کار گیري  ویژگی
و باور او به قابلیت و ظرفیت فراخ این واژه در تبدیل شدن به محملی مناسب بـراي   توجه ویژة فردوسی به واژة سخن

  .است تا آن را به طرق مختلف به کارگیرد سبب شده ،انتقال مفاهیم گوناگون
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شد تـا   دة مخاطب نهاده میچنان بود که دریافت مفهوم بر عه شیوة به کارگیري واژة سخن ،در شواهدي که گفته آمد

بپردازد اما ابیاتی که اکنون  به تعبیر واژة سخن ،با توجه به زمینۀ داستان و سیر حوادث آن و نیز مضمون ابیات قبل و بعد
ها فردوسی خود به شرح مفهومی که از این واژه اراده کرده  ابیاتی است که در آن ،پردازیم هایی از آن می به بررسی نمونه

  .کند پردازد و مقصود خویش را از به کار بستن آن معلوم می است می
این واژه  ،گیرد چنان است که غالباً در مصراع نخست برمی یاتی که خود پرده از مفهوم واژة سخنشیوة فردوسی در اب

را آشـکار   ي مصراع دوم تعبیر خویش از واژة سخندر ابتدا که= کند و سپس با آوردن حرف ربط که یا کجا  می را نقل
  :چون هایی هم نمونه .سازد می

جمـال بـا واژة   فردوسی ابتدا باال. کند است آگاه می اي که اهریمن براي کیومرث کشیده سیامک را از نقشه ،سروش -
  :نماید  کند و سپس به تفصیل آن را بازمی به آن نقشه اشاره می سخن

ــه   ــخن درب ــن س ــه راز ای ــتش ب   در بگف
  

  پــدر کــه دشــمن چــه ســازد همــی بــا  
                                      )1  /23(  

شود که مبـادا سـلم در دژي کـه پشـت سـر       ناگاه این اندیشه به ذهن قارن متبادر می ،در نبرد میان منوچهر و سلم -
وم به ایضاحِ کند و در مصراع د از اندیشۀ او یاد می دوسی ابتدا به طور مبهم با واژة سخنفر. پناه بگیرد)االنی دژ ( اوست

  :آورد  منظور خویش روي می
  همــی ایــن ســخن قــارن اندیشــه کــرد

  
ــرد     ــلم روي از نب ــر س ــت م ــه برگاش   ک

                                    )1  /145 (  
این حـال روحـی    ،فردوسی در مصراع نخست. سنگ پذیرش مرگ است براي افراسیاب پشت کردن به دشمن هم -

  :سازد  واند و سپس در مصراع بعد منظور خویش را از این واژه آشکار میخ می افراسیاب را سخن
ــود   ــرگ ب ــخن م ــیاب آن س ــر افراس   ب

  
  کجــا پشــت خــود را بــه دشــمن نمــود  

                                    )4  /223 (  
 سخن ،مالی به نتیجۀ نبردواژة برگزیدة فردوسی براي اشارة اج. گیو نگرانِ نتیجۀ نبرد فرزندش بیژن با بالشان است -

  :پردازد  است که در مصرع دوم به تبیین مفهوم آن می
ــد زآن ســـخن پـــر ز درد دل گیـــو بـ  

  
ــرد       ــاد روز نب ــردد آن ب ــون گ ــه چ   ک

                                     )3  /62 (  
 ،و در مصـرع بعـد بـه تصـریح    کنـد   اشاره می با واژة سخن ،جویی پیران فردوسی به موضوعِ آگاهی گودرز از کینه -

  :نماید  منظور خویش را معلوم می
ــی     ــود آگه ــیش ب ــخن پ ــرا زآن س   م

  
ــی      ــدارد ته ــین ن ــران دل از ک ــه پی   ک

                                      )4  /64(  
  نتیجه 

از  نـویی هـاي   هو حـوز  شـد  در شاهنامۀ فردوسی واکاوي تعابیر واژة سخن ،پژوهش حاضر با نگاهی متکی به فضاي متن در
ضـمن کمـک بـه     ،انجامـد  هایی از این دست که به کشف ظرفیت معنایی واژگان شـاهنامه مـی   پژوهش. گردیدمفهوم آن ارائه 



  ٩٧/     در شاهنامة فردوسي  'سخن'تعبيرپذيري واژة 
  

  .افتد و در غناي زبان فارسی نیز مؤثر می سازد میمسیر درك بهتر حماسۀ ملی ایران را هموار  ،شناسی این اثر سترگ متن
را در نظام زبانی فردوسی ملموس  ظرفیت فراخ واژة سخن ،ي فارسی زبانان امروز ایراناگر بخواهیم با ذکر مثالی برا

اي  همچنان که وقتی امروزه گوینـده . سنگ بدانیم اي ایرانیان هم درکاربردهاي محاوره توانیم آن را با واژة چیز می ،سازیم
در سـرودن   ،سـازد  را جـایگزین آن مـی   تی واژة چیزبه راح ،اي را به زبان آورد نخواهد یا نتواند عین واژه ،به هر دلیلی

     حماسۀ ملی ایران نیز فردوسی که از سویی سادگی و قابل فهم بودن متن و از دیگر سـو ضـرورت وزن و دیگـر قیـود
گزیند و با به کـارگیري   را براي رهایی از تنگناهاي بسیاري برمی مبتکرانه واژة سخن ،پردازي را پیش چشم دارد حماسه

  .کند نظورهاي گوناگونی را القا میآن م
با شناخت  دهد که او می   نشان ،یابی سازيِ هنري از هزاران هنر فردوسی در زمینۀ واژه چنین با برجسته این پژوهش هم

متنی که رابطـۀ صـورت و معنـا در آن    . نهد متنی زایا پیش روي مخاطب می ،و استفاده از آن ظرفیت تعبیريِ واژة سخن
رهیافت ادبی بـه اثـر    ،یک به یک نیست تا امکان تعبیر پذیري را از خواننده سلب نماید بلکه با دقت و درایتاي  رابطه

دهد در عین مقید بودن بـه سـاختار معنـایی     برد که به مخاطب امکان می اي بهره می خویش را وسعت بخشیده و از واژه
گـرفتن   آن تصویر کند و شاید همین امر یکی از دالیـل انـس  اي متناسب با جهان واژگانی خویش براي  برابر نهاده ،متن

  .زبانان با شاهنامۀ او باشد فارسی
  

   ها نوشت پی
   .819ب  / 152/  7: رك – 1
  .1633ب / 204/ 3 ؛ 292ب / 222/ 2: رك - 2
/ 8 ؛ 551ب/ 129/ 7؛ 1399ب/ 520/ 6 ؛ 403ب/ 222/  6 ؛ 149ب/ 499/ 5 ؛ 1488ب / 3/196 ؛ 338ب/ 225/  2: رك – 3

  . 3145ب/ 240/ 8؛ 2795ب/ 212
  .346ب/ 8/350 ؛ 3709ب/ 288/ 8 ؛ 1269ب/ 97/ 8 ؛ 1906ب/ 128/ 6 ؛ 105ب/ 11/ 6 ؛ 298ب/ 510/ 5: رك – 4
  .فردوسی است مراد از او – 5
  .هاي شاهنامه به این معنی اشاره کرده است جالل خالقی مطلق در بخش چهارم یادداشت -6
  .241ب/ 395/ 2 :رك – 7
/  5؛ 684ب/ 53/ 5 ؛ 2241ب/ 145ب/ 4 ؛ 651ب/ 43/ 4 ؛ 605ب/ 64/ 3 ؛ 2002ب/ 337/ 2 ؛ 659ب/ 1/208: رك – 8

جالل خالقی مطلق در  .2973ب/ 225/ 8 ؛ 484ب/ 124/ 7؛ 170ب / 452/ 5 ؛ 30ب / 473/ 5 ؛ 612ب/ 5/342 ؛ 519ب /335
  .اشاره کرده است هاي شاهنامه به این معنی بخش چهارم یادداشت

  .هاي شاهنامه به این معنی اشاره کرده است جالل خالقی مطلق در بخش چهارم یادداشت -9
  .1202ب/ 190/ 5؛ 1049 – 1048ب /176/  5 ؛ 189ب/ 66/ 1: رك – 10
   .4515ب/ 462/  7: رك – 11
هـاي   در بخـش یکـم و دوم یادداشـت    جالل خالقی مطلـق  .2936ب / 326/  7 ؛ 88ب / 446/ 5 ؛ 654ب / 50/  5: رك – 12

  .شاهنامه به این معنی اشاره کرده است
  .387ب / 195/  4: رك – 13
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در بخـش چهـارم از    ،هـاي ایـن مقالـه    نماید که جالل خالقی مطلق افزون بر چهار معناي مشترك با یافتـه  تذکر این نکته الزم می

 اي درخور توجهی است اما از آنجـا ز آورده است که در جاي خود معننی "عیب و ایراد"سخن را در معنی  ،هاي شاهنامه یادداشت
  . صحیح نیست و احتماال اشکال چاپی دارد از ذکر آن خودداري شد) 2420ب / 286ص / 8ج( که ارجاع مربوط به آن

  
  منابع 

  .نشر و پژوهش فرزان روز :تهران ،نامۀ شاهنامه واژه ). 1379.( پرویز ،اتابکی -1
  .انتشارات کرمانشاه :کرمانشاه ،فرهنگ نامۀ شاهنامه).  1382.(صمد ،امیریان - 2
  .سخن :تهران ،فرهنگ بزرگ سخن).  1381.( حسن ،انوري - 3
 . نشر دیگر :تهران ،هاي ادبی شاهنامۀ فردوسی فرهنگ آرایه).  1380.( پوراندخت ،برومند - 4

  . مرکز دائره المعارف اسالمی :تهران،دوم و چهارم ،یکمبخش  ،هاي شاهنامه یادداشت). 1389.(جالل ،خالقی مطلق - 5
مرکز دائره المعارف  :تهران ،به کوشش جالل خالقی مطلق و دیگران ،شاهنامه فردوسی. )1386(.ابوالقاسم ،فردوسی - 6

  .بزرگ اسالمی
  .نامۀ دهخدا سازمان لغت :تهران ،لغت نامه). 1325. ( علی اکبر ،دهخدا - 7
انتشـارات انجمـن    :تهـران  ،به کوشش و تصحیح مصطفی شهابی  ،فرهنگ شاهنامه).  1350.(صادق ،رضازاده شفق - 8

   .آثار ملی
   .فرهنگستان هنر :تهران ،جلد دوم ،فرهنگ شاهنامه).  1390.(علی ،رواقی - 9

  .عطائی :تهران ،فرهنگ جامع شاهنامه).  1371. (محمود ،زنجانی - 10
    .نشر آران :تهران ،فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه).  1375. ( داریوش ،شامبیاتی - 11
  .سمت :تهران ،نامۀ باستان).  1381. ( الدین جالل ،کزّازي - 12
  .مؤسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان :قم ،فرهنگ لغات شاهنامه ). 1386. ( شریفه ،محمودي ریکنده - 13
  .بیرامیرک :تهران ،فرهنگ فارسی ). 1371. (محمد ،معین - 14
پژوهشگاه علوم انسـانی   :تهران ،ترجمۀ مهشید میرفخرایی ،فرهنگ کوچک زبان پهلوي).1390.(دیویدنیل ،مکنزي - 15

  .و مطالعات فرهنگی
   .انتشارات دنیا :تهران ،نامک واژه).  1363.(عبدالحسین ،نوشین - 16
  .قطره :تهران ،زبان شناخت).  1379.(سیما ،وزیرنیا - 17

18 - Bartholomaw, Christian. (1961). Altiranishes worterbuch, Walter de Gruyter co. 
Berlin . 


