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چکيده
نگارنده در اين مقاله كوشيده است با تحليل كلي داستان و جمع آوري 

نظريات مختلف، مشخص كند كه نهاد فعل »بود« در بيت 
»غمي بود رستم بيازيد چنگ 

گرفت آن بر و يال جنگي پلنگ«
در درس س��وم ادبيات فارسي )1( سال اول دبيرستان، رستم است يا 

سهراب.

کليدواژهها:
شاهنامة فردوسي، حماسه، رستم، سهراب، غمي.

مقدمه
در مورد حماس��ة رستم و س��هراب، كه از تراژدي هاي ماندگار، 
باشكوه و شورانگيز شاهنامة خداوند سخن، حكيم توس است، 
آثار فراواني به رش��ته تحرير درآمده اس��ت اما در شرح بعضي 
ابيات از جمله بيت مورد بحث همة آنها با هم اختالف نظر دارند 
كه البته اين امر در ادبيات فارس��ي و مسائل علمي ديگر عادي 
و از بديهيات اس��ت. بنابراين ما مي خواهيم با اس��تفاده از آراي 

صاحب نظران در اين مورد به يك نتيجة قابل قبول برسيم.

متناصلي)بحثوبررسي(
مي دانيم كه وقتي س��هراب به ده س��الگي رس��يده بود كسي 
نمي توانست با وي زورآزمايي كند. او خيلي شجاع و تنومند بود؛ 
تا جايي كه براي نبرد حريف مي خواست و در فكر آن بود كه با 
برداشتن كاووس و افراسياب از تخت شاهي پدرش )رستم( را به 
جاي آنها به حكومت بنشاند. بنابراين، معلوم مي شود كه ترس و 

غم اصاًل در وجود سهراب از ابتدا معنايي ندارد.
در اين ميان دو نبرد بين رستم و سهراب روي مي دهد؛ در نبرد

اول س��هراب بر رستم پيروز مي شود اما رستم با حيله و نيرنگ 
خود را نجات مي دهد. بعد از اين جنگ، رستم كه ديگر حساب 

خودش را كرده، ترس و غم تمام وجودش را گرفته است.
و زان آب چون شد به جاي نبرد
پر انديشه بودش دل و روي زرد

و اگر مي بينيم رستم در نبرد دوم پيروز مي شود، از ضعف و ترس 
سهراب نيس��ت بلكه همان طور كه در بيت هاي زير مي بينيم، 
روزگار و سرنوشت دست و بازوي سهراب را بسته است و زمانه 
به ياري رستم آمده و بخت موافق اوست كه پشت دلير جوان را 

)سهراب( خم كند و اال رستم توانايي اين كار را ندارد: 
سرافراز سهراب با زور دست 
تو گفتي سپهر بلندش ببست
غمي بود رستم؛ بيازيد چنگ

گرفت آن بر و يال جنگي پلنگ
خم آورد پشت دلير جوان
زمانه بيامد نبودش توان!

نكتة بعدي اين است كه »غمي بود رستم« يك جملة سه جزئي 
گذرا به مس��ند اس��ت كه در آن نهاد )رستم(، مسند )غمي( و 
بود )فعل ربطي( و معني مصراع چنين اس��ت: »رستم غمگين 
بود دستش را دراز كرد و... . اگر نهاد را سهراب بدانيم، جمله از 
معني و مفهوم مي افتد و اصل بيت و داستان زير سؤال مي رود. 
دليلي هم ندارد كه بگوييم س��هراب غمگين بود رستم دستش 
را دراز ك��رد؛ زيرا در اين صورت، بيت ه��اي قبل و بعد از آن از 
مفهوم مي افتند: از جمله: چون رس��تم غمگين بود، سهراب به 

او مي گويد: 
بدو گفت كين بر من از من رسيد

زمانه به دست تو دادم كليد
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ن با از دست 
غمگين بود

دادن رخش و شكست 

ن نبرد از 
در اولي

ز نبرد 
س ا

سهراب و تر

ز تهمينه 
دوم و جدايي ا

در ذات و سرشت 

رستم رخنه كرده بود

تو زین بي گناهي، که این گوژ پشت
مرا بر کشید و به زودي بکشت...

با توجه به توضیحات باال نظر استادان گرامي را بررسي مي کنیم.
جعفر شعار و حسن انوري در غمنامة رستم و سهراب و غالمعلي 
فالح در رستم و سهراب ابتدا مرقوم فرموده اند که سهراب نهاد 
است و بعد نوشته اند ش��اید رستم نهاد باشد. در کتاب فارسي 
عمومي »پی��ام نور« »ویرگ��ول« بین »بود و رس��تم« آمده و 

فرموده اند که مسندالیه در غمي بود، »سهراب« است.
همین طور در کتاب داس��تان رس��تم و س��هراب ب��ه اهتمام: 
س��یدمحمد دبیر س��یاقي )ص 111( بین فعل گشت و رستم 
ویرگول گذاشته شده اما دربارة نهاد توضیحي نوشته نشده است.

در کت��اب ادبیات فارس��ي )1( و در بعضي از کتاب ها؛ بیت بدون 
نشانه آمده و توضیحي دربارة آن نوشته نشده است. در دیگر آثاري 
که در مورد رستم و سهراب نگاشته شده اند، از جمله نامة باستان 
میرجالل الدین کزازي، حماسة رستم و سهراب منصور رستگار 
فسایي، شاهنامة فردوسي براساس چاپ مسکو به ویراستاري کاظم 
عابدیني مطلق و بس��یاري از آثار دیگر، بعد از »غمي بود رستم« 

ویرگول گذاشته شده و در همة آنها نهاد جمله رستم است.

نتیجة کلي
با توجه به اصل و پیشینة داستان و جمع بندي کلي آراي سازنده 
و صائب و قابل استفادة استادان فن که با نوشتن آثار ارزنده چراغ 
راهنماي ما مي شوند، به جرئت مي توان گفت که نهاد فعل »بود« 
در »غمي بود رس��تم، بیازید چنگ/ گرف��ت آن بر و یال جنگي 
پلنگ« رستم است؛ چرا که غمگین بودن با از دست دادن رخش 
و شکست در اولین نبرد از سهراب و ترس از نبرد دوم و جدایي از 

تهمینه در ذات و سرشت رستم رخنه کرده است.
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