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نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بالغی آن
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چکیده
جانمایة اساسی شاهنامه ،حماسه است و حماسه مبتنی بر کردار و گفتار قهرمانی است و هر دو
غالباً در پیوند با صحنة کارزار اتّفاق میافتند و تحقّق هر کدام مستلزم به میدان آمدن هماوردان است و
همرزمان قبل از اقدامات عملی باید باب گفتوشنود را بگشایند .پس اولین قدم ،استفاده از زبان و
گفتوگو است .یک نوع گفتوشنود ،رجز و رجزخوانی است که بهصورت شفاهی ،کتبی و پیامی با
مقاصد گوناگون بین هماوردان ردّ و بدل میشود .این رجزها از چشماندازهایی گوناگون درخور
توجّه و مطالعهاند .1 :آشکارسازی تکیهگاههای پهلوان؛  .2برانگیختن قهرمان به جنگ و اعتراض به
درنگ؛  .3پرهیز از جنگ و ترغیب به درنگ؛  .4راهکارهای مناسب برای شناخت توانایی نیروها؛ .5
بازتاب ارزشهای اخالقی و رعایت عفّت کالم؛  .6چگونگی لحن و آهنگ کالم؛  .7چگونگی
شکلگیری جانمایة رجزها؛  .8تقویت غرور ملّی و حسّ وطنپرستی؛  .9چگونگی بهرهگیری از فنون
بالغی و . ...این نوشتار با ذکر شواهد شاخصتر ،به بررسی و تحلیل اجمالی هرکدام از موارد
پیشگفته با تأکید بر منش ،بینش و روش شخصیتهای شاهنامه میپردازد .این مقاله به شیوة تحلیل –
کتابخانهای سامان یافته است.

کلیدواژه :شاهنامة فردوسی ،حماسه ،رجز ،شگرد بالغی.
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 .1مقدّمه
حماسه یکی از انواع ادبی است؛ بهمعنای شرح رشادتها و دالوریهای یک قوم
که ممکن است به پیشبرد و تثبیت منافع مشترک قومی بینجامد یا قوم و اقوام دیگر را
محروم گرداند .در شاهکار حماسی فردوسی ،عوامل متعدّد و متنوّعی در تحقّق یا
شکست آرزوها و آرمانهای قهرمان آن مؤثر است .رجز و رجزخوانی ،نقشی بسزا در
علیمحمد شاهسنی و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

تقویت یا تضعیف روحیة طرفین نزاع و سرنوشت نهایی آنان دارد .غالباً پهلوان قبل از
اینکه از زبان شمشیر استفاده کند و با انبوهی از جنگافزارها در عرصة نبرد حضور
یابد ،از سالحی برندهتر و تأثیرگذارتر با عنوان «رجز و رجزخوانی» و به تعبیر بالغی،
«شمشیر زبان» بهره میگیرد .قدرت خیرهکنندة فردوسی در روایت ،تمایزی است که
بین این دو شیوة مبارزه قائل شده است .به هیچ وجه در حین رجز ،صدایی از
چکاچک تیغ و شمشیر به گوش نمیرسد و بهمحض شروع جنگ ،زبان در دهان
خاموش میشود و صدای طبل ،کوس و شمشیر ،گوش فلک را کر میکند .از انواع
گفتوشنودها رجز و رجزخوانی بهترین و مهمترین تجلّیگاه هنر زبانآوری و
تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری شخصیت روایت است .اینجاست که رجزخوان میتواند
خود و بسیاری از سپاهیان دو طرف را به کشتن دهد یا خود و همراهان را از مرگ و
خونریزی در امان بدارد .شاید صدای مصالحه در رجزخوانی پهلوان ،غریب به نظر
آید؛ امّا در رویارویی و رجزخوانی سپهبدان ،صدای صلح و دوستی بسیار شنیده
میشود .افسوس که چهرههای اهریمنی در پشت صحنه از روی خیرهسری و حفظ
منافع شخصی ،دست از تحریک و توطئه برنمیدارند .تأکید پژوهشگران بیشتر بر جنبة

خودستایی و افتخارآفرینی رجزخوانیها متمرکز شده است .برای نمونه ،مؤلف از
رنگ گل تا رنج خار مینویسد« :رجزخوانی یکی از گفتارهای ویژة ادبیات حماسی
است وکالً خودستایی پهلوانان و بیان کارها و افتخارات آنان است .بیشتر به هنگام
جنگ در کار میآید؛ امّا در شرایط و موقعیتهای دیگر نیز بدان برمیخوریم.
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هیچیک ازداستانهای رزمی و پهلوانی شاهنامه از اینگونه گفتار تهی نیست و همیشه
بخش بزرگی از گفتارهای این نوع داستانها رجزخوانیهای دلیران وجنگاوران است»
(سرامی .)300 :1373 ،در این مقاله به چشماندازهای دیگر رجزخوانی میپردازیم.
 .1-1پیشینة پژوهش
با بررسیهای نگارندگان ،کتابی مستقل در زمینة رجز و رجزخوانی متون حماسی،
بهویژه شاهنامه یافت نشد .درکتاب از رنگ گل تا رنج خار ،سرّامی به ضرورت
گفتوشنود در متون حماسی ،بهویژه هنگام جنگ ،اشارهای کوتاه کرده است.
حمیدیان در درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی ،بهطور خاص به این موضوع نپرداخته،
ولی در معرفی اشخاص ،مباحثی مرتبط با رجز بیان کرده است .غالمعلی فلّاح مقالهای
با عنوان «رجزخوانی در شاهنامه» نوشته است .وی در بخش نخست این مقاله به پیشینة
تاریخی رجز در ادبیات یونان ،عرب و ایران باستان و در بخش دوم به برخی از اهداف
رجزخوانی شاهنامه مانند برکشیدن پهلوان خودی ،تحقیر هماورد ،تهدید دشمن،
تشجیع و تقویت خودی و بررسی آرایة التفات ،اغراق ،کنایه و برخی آرایههای دیگر
بهاختصار پرداخته است .کتایون مرادی و محمود صلواتی با تکیه بر دو مضمون «نژاد و
گوهر» و «هنر» ،مقالهای با عنوان «کارکرد رجز و رجزخوانی در شاهنامه
وگرشاسبنامه» نوشتهاند.

 .2بحث و بررسی
معنای لغوی و اصطالحی رجز
رجز «در زبان فارسی بهمعنای مفاخره کردن و بیان مردانگی و شرافت خویشتن،
مباهات ،فخرفروشی و الفزنی به کار رفته است و ترکیباتی همچون رجز خواندن،
رجزخوانی و رجزگویان در زبان فارسی رواج یافته است و در اصطالح ادبی ،شعری
را گویند که مبارزان در مفاخره و مباهات و الفزنی در بیان مردانگیها بهویژه در

میدان جنگ بر زبان میرانده اند» (دهخدا :1372 ،ذیل واژة رجز) .در واژهنامة هنر
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شاعری نیز آمده است« :رجز ،شعرهایی است که هنگام جنگ برای خودستایی و
مفاخره خوانده میشده است» (میرصادقی :1373 ،ذیل واژة رجز).
چون تمرکز اصلی فرهنگنویسان در تعریف رجز بیشتر متوجّه بُعد محتوایی و
مضمونساز رجز شده است ،پژوهشگران نیز مبانی پژوهشی خود را معطوف به محتوا
و درونمایة رجزها پیریزی کردهاند؛ امّا عالوه بر مضمونآفرینی میتوان به جنبههای
علیمحمد شاهسنی و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

دیگر و نیز کارکردهای آن پی برد.
 .2-1نشاندهندة تکیهگاههای پهلوان
در رجزهای قهرمانان شاهنامه ،سخنی پرتکرار  -چه در مقام باور قلبی و چه در
مقام الف و گزاف -به گوش خواننده میرسد و نشان میدهد تکیهگاه و حافظ
قهرمان شاخص ،یزدان پاک ،بخت و سرنوشت ،تنومندی و زورمندی ،مرکب و
ادوات جنگی و مهارت رزمی است و اتّکای قهرمان کمنام و نشان و گاهی زبون و
ضعیف (بیشتر ضدّ قهرمان) ،بر حمایت سپاهیان و گنج و زر وگاهی نیروهای جادویی
است.
زرّینکوب در این زمینه مینویسد« :پهلوانان شاهنامه هرکدام به نیروی خویش
میکوشند و جز دل و بازوی خود یار و حصاری ندارند؛ امّا در ایلیاد چنین نیست.
پهلوانان هرکدام به یکی از خدایان و جاودانان تکیه دارند و شکست و پیروزیشان به
نیروی خدایی که حامی و نگهدارشان است ،وابسته است» (زرّینکوب.)42 :1376 ،
رستم در پاسخ به زال ،به کمک این تکیهگاهها آمادگی خود را برای جنگ با
افراسیاب اعالم میدارد؛ سخنی که جانمایة آن را مفاخرهای آمیخته با تهدید شکل
داده است:
چــنین گفــت رستم به دستــــان سام

که من نیســــتم مــــرد آرام و جــــام

چنیــــن یال و این چنـــگهاى دراز

نـــه واال بـــــود پروریـــــدن به نـــاز

اگر دشــت کین آید و رزم سخـــت

بــــود یـــــار یـــــزدان پیـــروزبخت
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ببینــى که در جنــــگ من چون شوم

چـــــو اندر پى ریــــزش خــون شوم

یـــــکى ابر دارم به چنــــگ اندرون

که همرنگ آب است و بارانش خون

همى آتـــــش افــــروزد از گوهرش

هــــمى مغــــز پیــــالن بسـاید سرش

یکى بــــاره باید چــــو کوه بلـــــند

چــــنان چــــون من آرم به خمّ کمند

یکى گرز خواهم چو یک لخت کوه

گر آینــــــد پیشــــم ز تــوران گروه

سرانــــشان بکوبـــم بدان گـــــرز بر

نیــاید بـــــرم هیــــــچ پرخاشـــخر

که روى زمیــــن را کنــــم بىسپـــاه

که خــــون بارد ابر انـــدر آوردگــاه
()52-43/51-52/2

یا در خوان پنجم میبینیم که اوالد ،اسیر رستم و در عین حال راهنمای اوست و
حین نشان دادن مسیر بهسوی دیو سپید ،از دشواریهای راه و سنگالخی بودن مسیر و
هیبت و وحشتزایی انبوه دیوان و تنومندی دیو سپید بهتفصیل سخن میراند تا رستم
بترسد و او از چنگالش رها شود؛ امّا رستم با تمسخر چنین رجز میخواند:
بخنــــدید رستم ز گفتار اوی

بدو گفــت اگر با منی راه جوی

ببیـــنى کزین یک تن پیلتـــن

چه آید بر آن نامـــدار انجـــمن

به نیـــروى یزدان پیــــروزگر

به بخـــت و به شمـشیر تیز و هنر

چو بیننـــد تاو بر و یــال مــن

به جنگ اندرون زخم گوپال من

بدرّد پى و پوستشان از نهــیب

عنـــان را ندانـــند باز از رکیـب
()507 -504 /103/2

در جای دیگر ،فردوسی الگوی تمامعیاری را بهعنوان تکیهگاه اصلی پهلوانان و به
قول امروزیان افراد ردهباال ،بسیار فشرده و سخته ترسیم کرده است:
یکى داستان زد بر او پیلتن
خرد بایــــد و گوهر نامدار

که هرکس که سربرکشد ز انجمن
هنــــر یار و فرهنــــگش آموزگار
()2739-2738/179/3

 .1در این مقاله ،بیتهای شاهنامه از چاپ مسکو نقل شده ،مگر اینکه به چاپ دیگری تصریح کرده باشیم.

1

 150ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رستم هنگام رویارویی با شنگل گوید:
پی رخش و ایزد مرا یار بس

نباشد جز ایرانیان شاد کس

()569/246/4
خداباوری و تکیه به زور بازو و جانفشانی در راه رسیدن به هدف را در گفتار گیو
نیز میشنویم ( 3318/218/3و .)3329
علیمحمد شاهسنی و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

در نقطة مقابل راه و روش ایرانیان ،افراسیاب را میبینیم که با همة عظمت
پادشاهی-پهلوانی ،در برابر رستم چنان درمانده و برافروخته میشود که بهجای اتّکا به
خود ،با برآشفتگی به کاهلی نامداران توران اعتراض میکند و با وعدة تاج و گنج،
سپاهیان را سدّ دفاعی خود میکند.
تهــــمتن همىگشـــت گرد سپـــاه

ز آهــــن به کـــردار کوهــــى ســــیاه

فغان کرد کاى ترک شوریدهبخت

که ننـــگى تو بر لشـــکر و تاج و تخت

ترا چون ســـواران دل جنگ نیست

ز گردان لشـــکر تو را ننــــگ نیـــست

که چنـدین به پیش من آیى به کین

به مـــردان و اســــبان بپـــــوشى زمیـن

چو در جنگ لشــکر شود تیزچنگ

همى پشــــت بینــــم ترا سوى جنگ...

چو این گفـــته بشــــنید ترک دژم

بلـــرزیــــد و برزد یـــــکــى تــــیز دم

برآشــــفت کاى نامـــــداران تــور

که این دشت جنگ است گر جاى سور

بـــباید کشـــــیدن در این رزم رنج

که بخـــشم شمـــــا را بسى تاج و گنج

چو گفتار ساالرشـــان شد به گوش

ز گـــردان لشــــکر برآمــد خــــروش
()1194-1209/79-78/5

تژاو در برابر رستم به دارایی و سپاهش مینازد:
تژاو فریبنــــده گفــــت ای دلیـر

درفـــش مرا کـــس نیــارد به زیر

مرا ایدر اکنـون نگین است و گاه

پرســــتنده و گنـــج و تاج و سپاه
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همــان مرز و شاهى چو افراسیاب

کـس این را ز ایران نبیند به خواب

پرستـــار و ز مادیـــانـــان گلــــه

به دشــــت گـــروگرد کــرده یله

تو این انــــــدکى لشکر من مبین

مرا جــــوى با گــرز بر پشت زین

من امــــروز با این ســپاه آن کنم

کزین آمــــدنتان پشــــیمان کنـم
()1074-1079/77/4

شاه مازندران در رجزخوانی خود در برابر فرستادة کاووس ،فرهاد ،به لشکرش
مینازد:
چنــین داد پاسخ به کــــاوسکى

که گــر آب دریــا بود نیـــز مــى

مــــرا بارگه زان تـــو برتــر است

هزاران هزارم فزون لـــــشکر است

به هر سو که بنهند بر جنگ روى

نماند به سنگ اندرون رنگ و بوى

بیــارم کنون لشــکرى شیرفـــش

برآرم شــما را سر از خواب خوش

ز پیــــالن جنگى هزار و دویست

که در بارگــــاه تو یک پیل نیست

از ایران برآرم یکى تیــــره خاک

بلنــدى ندانـــند بـــاز از مغــــاک
()676–671/112/2

برپایة رجزخوانیها که ایرانیان اینقدر بر ایزد تکیه و تأکید میکنند و تورانیان بر
سپاه و خدم و حشم ،میتوان نتیجه گرفت که خدامحوری در باور برخی ازپهلوانان،
قویتر و در باور برخی دیگر کمرنگ است.
 .2-2برانگیختن قهرمان به جنگ و اعتراض به درنگ
هریک از قهرمانان برجستة شاهنامه به مدد رجز ،حسّ شجاعت و مردانگی را در
دیگر پهلوانها برمیانگیزند و آنان را به جنگ تشویق و تحریک میکنند؛ برای نمونه،
رستم با کالم مهیّج ،سپاه را ترغیب و تشجیع میکند .برخالف افراسیاب که فقط
دیگران را به نبرد تحریک میکند و خود را کنار میکشد و وعدة گنج و تاج به
سپاهش میدهد ،رستم بیشتر از خود مایه میگذارد و در صف اوّل نبرد قرار میگیرد:
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به یزدان که تا در جهـــــان زندهام

به کین ســــیاوش دل آگنــــدهام

بر آن تشت زرّین کــجا خـون اوى

فروریخـــت ناکــار دیده گــروى

بمـالید خـــواهم همى روى و چشم

مگر بر دلم کم شود درد و خشم

و گر هم چـــنانم بود بسته چنــــگ

نهـــاده به گردن درون پالهــنگ

به خاک اندرون خوار چون گوسفند

کشــندم دو بازو به خــــمّ کمند

و گرنه من و گرز و شمـــــشیر تیز

برانگیزم اندر جـــهان رستــــخیز

نبیند دو چشــــمم مگر گــرد رزم

حرام است بر من مى و جام و بزم

به درگــــــاه هر پـــهلوانى که بود

چو زآن گونه آواز رستـــم شنود

همـــــــه برگرفتنــــد با او خروش

تو گفتى که میدان برآمد به جوش
()2647 -2639/173-172/3

افراسیاب ادّعاها و خودستاییهای گذشتة الکوس را پیش رو میآورد تا الکوس
هم به مقابله با سپاه ایران تحریک و تشویق شود و اندکی نیروی ازدسترفتة سپاه
تقویت گردد.
بپرسیـــد کالــکوس جنگى کجاست

که چندین همى رزم شیران بخواست

به مســـتى همــى گیــو را خــواستى

هــــمه جنــگ با رســــتم آراســتى

همیــشه از ایـــران بــــدى یـــاد اوى

کجـــــــا شد چنان آتش و باد اوى
()574-572/164/2

در اولین رجزخوانی هومان و بیژن میبینیم که هومان بهدلیل یکّهتازیها و پیروزی
پیشین خود دچار کبر و غرور شده است و با رجزخوانیهای پیاپی ،حریف میطلبد.
چنان عطش جنگ در گفتار او هویداست که پاسخ خردورزانة گودرز -که تأکید بر
نگهداشت پیمان کیخسرو و پیشگیری از جنگ گروهی میکند– بر او اثر نمیگذارد
و پهلوانان ایرانی را به جنگ و اعتراض به درنگ گودرز وامیدارد .در جمع پهلوانان
ایرانی ،بیژن داوطلب مبارزه با او میشود .هومان ابتدا با به کار بردن استعارة تهکّمیه
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تحریکاتش را قوّت میبخشد و از این که نفوذ کالمش مؤثر افتاده ،یزدان را سپاس
میگوید و از تنگی زمان تأسّف میخورد .بنابراین با تمسخر و تهدید میگوید:
چــــو بشنید هومـــان بدو گفت زه

زره را به کیــنم تـــو بستى گـــره

ز یـــزدان ســـپاس و بـــدویم پنــاه

کـــت آورد پیشـم بــدین رزمگاه

به لشــکـر برآن سـان فرستمت بــاز

که گیـو از تو ماند به گـرم و گداز

ســرت را ز تــن دور مـانم نه دیـــر

چنـــان کــز تبــارت فراوان دلیــر

چه سود است کامد به نزدیک شـب

رو اکنون بـه زنهار تاریک شــــب

من اکــنون یکــی باز لشکر شـــوم

به شبگیــر نزدیک مهـــــتــر شوم
()726-719/126/5

نکتة قابل توجّه دیگر در رجزخوانیها اعتراض پهلوانان ناظر بر چگونگی و میزان
گفتوشنود هماوردان است .چنانچه رجزخوانی پهلوانان به اطناب بگراید و قصد
مماشات و سازش و باج دادن به یکدیگر در میان باشد ،ناظران در صحنه با لحن
پرخاشگرانه ،اعتراض خود را نشان میدهند و بیدرنگ خود وارد کارزار میشوند.
چنین اتّفاقی در سه مورد از رجزها به چشم میخورد .رجزخوانی طوالنی مبتنی بر
سازش گیو و تژاو ،بیژن را برافروخته میکند و او وارد صحنه میشود (-1083/77 /4
 .)1080جالب است که همین اتّفاق برای گیو میافتد؛ وقتی توس و هومان رجزشان
طوالنی و متمایل به نصیحت و سازش میشود ،گیو وارد صحنة کارزار شده ،به توس
اعتراض میکند ( )226-230/129/4و تعلّل ورزیدن گودرز در برابر رجزخوانیهای
هومان ،اعتراض بیژن را به توهین میآمیزد (.)598-602/119/5
 .2-3پرهیز از جنگ و ترغیب پهلوان به درنگ
اگر به نوسانات رجزخوانی پهلوانان دقّت کنیم ،میپذیریم یکی از شگردهای
هنری رجز و رجزخوانی این است که بتواند متخاصم را بدون جنگ و خونریزی ،به
اهداف درست رهنمون شود و مصالحه را برقرار سازد .این ادّعا را هم بارها و با
صراحت در گفتوگوی رزمآوران میشنویم و هم روایتگر در جایجای روایت بر
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آن تأکید و تصریح کرده است .اشک چشم ،خون دل و عمر عزیز فرزانة توس هم به
پای مصونیت آدمی از آسیبهای جنگ ریخته شده است .به قول سان تزو« 1،کار
بزرگ و هنر عالی شما این نیست که در تمام نبردها بجنگید و پیروز شوید؛ کار
بزرگ آن است که بدون جنگیدن بتوانید مقاومت دشمن را بشکنید و بر او مسلّط
شوید» (سان تزو.)23 :1398 ،
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در الیة پنهان رجزخوانیهای پهلوانان ،وجه دیگری که ذهن را به خود مشغول
میگرداند این است که فردوسی تعمّداً سرآغاز جنگ را به رجز و رجزخوانی
اختصاص میدهد و در برخی موارد با استفاده از اطناب ،تمثیل ،نظیرهسازی و پند و
اندرز ،آنها را کشدار میکند و حتّی در ضربآهنگ آنها تغییر ایجاد میکند ،بلکه
بتواند واقعه را قبل از وقوع عالج کند .از آنجا که عمدتاً جنگهای داخلی برنده و
بازنده ندارند و طرفین جنگ هر دو محق هستند و منافع شخصی افراد پشت پرده ،آنان
را به جنگ و خونریزی کشانده ،فردوسی در چنین لحظاتی از بار حماسی و شدّت
آهنگ رجزها فرومیکاهد و به بار عاطفی و ایجاد محبّت و دوستی آنها میافزاید .او
در داستان رستم و اسفندیار از آغاز حرکت اسفندیار تا شروع جنگ آن دو ،چند بار
زمینة دوستی و محبّت و پرهیز از جنگ را (بیشتر از جانب رستم) فراهم ساخته ،لحن و
آهنگ کالم را عاطفی میکند تا شاید بساط نزاع و دشمنی برچیده شود .برای نمونه،
عبارات انتخابی «به نیزه بر زمین نهادن و  -نه زدن بر زمین -و به آغوش کشیدن از زین
جنگ که گویای محبّت است ،در رجزخوانی رستم و اسفندیار در دو بیت زیر ،حاوی
آمیختگی مهر و کین هستند» (حمیدیان.)360 :1372 ،
به نیزه ز اسبت نـــهـــــم بر زمین

از آن پس نه پرخاش جویی نه کین

ز باره به آغــــوش بردارمـــــت

ز میـــدان به نزدیک زال آرمــــت
()778/264/6( )767/263/6
1. Sun Tzu
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بهطور کلّی ،باب مصالحهجویی و پرهیز از جنگ ،نهتنها در رویارویی و
رجزخوانی پهلوانان ایرانی (رستم و سهراب و رستم و اسفندیار) گشوده است ،بلکه
حریفان شاخص ایرانی و تورانی نیز تالش میکنند این باب را بگشایند ،بهویژه
هنگامی که سپهبدانی مانند توس و هومان و گودرز و پیران یا پهلوانانی شاخص مانند
گیو و تژاو که وارد معرکة رجز و رجزخوانی میشوند هم رجز آنان به اطناب
میگراید و هم ضربآهنگ رجز آنان به تفاهم و برقراری پیوند دوستی متمایل
میگردد و برعکس هرچه نیروها جوانتر و جسورتر باشند ،دامنة رجزها ،کوتاهتر و
آهنگ کالم آنان شدیدتر و تندتر میشود .حتّی ممکن است رجز آنان یکطرفه شود
و طرف مقابل ،حریف را قابل رجزخوانی نداند و بیدرنگ دست به تیغ و گرز برد.
این امر از مشخّصههای بارز رجزهای رستم است (نک :رویارویی رستم و ساوه
 .)588-587/247/4برای نمونه ،توس چنین صراحتاً هومان را از جنگ پرهیز میدهد:
بــــدو گفت طوس اى سرافراز مرد

سپـــهبد مـــنـــم هــم سوار نبرد

تو هم نـــــامـــدارى ز توران سپاه

چــــرا راى کردى به آوردگــاه

دلـــت گــر پذیرد یکى پنــد مـــن

بجویى بدیــن کـــــار پیوند من

کزین کیـــنه تــــا زنـــده ماند یکى

نیــــاسود خــواهد سپــاه اندکى

تو با خویش و پیوند و چندین سوار

هـــمه پهــــلوان و همه نامدارند

بــه خــیره مده خــــویشتن را به باد

ببـــــاید که پـــند من آیدت یاد
()212-217/129/4

پیران به دنبال شکستهای پیاپی و از دست دادن هومان و نستیهن ،موقعیت سپاه
خود را در شرایط بسیار سختی میبیند .برای برقراری پیوند آشتی ،نامهای صلحآمیز و
تأملبرانگیز  -حدود  83بیت -خطاب به گودرز مینویسد و تأکید میکند که با
بخشش شهرها از جنگ و خونریزی پیشگیری شود.
چنان چون به گاه منوچهرشـــــــاه

به بخشـــــش همىداشت گیتى نگاه
()1123/149/5
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همیدون من و تو به آوردگاه

بگردیم یک با دگر کینهخواه

مگر بیگناهان ز خون ریختن

به آســـــایش آیند ز آویختن
()1167-1168/152/5

و در صورت سرپیچی ،او را به جزای آن جهانی تهدید میکند.
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ور ایدونک زین سان نجویى نبرد

دگرگونه خواهى همى کار کرد

به انبوه جــــــــویى همى کارزار

سپه را سراسر به جــنگ اندر آر

هر آن خون که آید به کین ریخته

تـــو باشى بدان گیتـــى آویخته
()1178-1180/152/5

در رجزخوانی بهرام و فرود ،فرود با اینکه جوان و ناآزموده است ،بسیارپخته و
سنجیده و باصالبت پاسخ میدهد .طرفین رجز یکدیگر را به دالوری و نیرومندی قبول
دارند .اگر از الیة بیرونی رجزخوانی بهرام به فرود که مفهوم ترساندن را بیان میکند،
عبور کنیم ،درست برعکس آن ،مفهوم بیباک گرداندن و شجاعت بخشیدن به فرود
از سخنان بهرام استشمام خواهد شد و حتّی از لحن پرسشگری بهرام و مؤکّد کردن
کالمش با افعال منفی و تواضع پایانی او (تو بر آسمانى و من بر زمین) در برابر فرود
میتوان به این توصیة بهرام رسید :فرود! هیچ ترسی از این لشکر بیشمار و غرّش بوق
و کوس و خروش توس نداشته باش و اقتدار خود را حفظ کن .شاهد دیگر این مدعا
این است که توس از سر ستیز و دلخوری به بهرام توصیه کرده« :چو رفتى مپرسش که
از بهر چیست» و «به گرز و به خنجر سخن گوى و بس» ،ولی سنجیدگی و
کارآزمودگی بهرام ،سبک رجزخوانی را از گرز و خنجر و تهدید و ارعاب به چند
پرسش حماسی که بیشتر مفهوم جرئتبخشی دارد ،معطوف کرده است و این نوع
رجزخوانی ،از ممیّزات رجزخوانی نیروهای خودی با بیگانه است.
چـــــــو بهرام بــــــر شد به باالى تیغ

بغرّید برســــــان غرّنده میــــغ

چـــه مردى بــــدو گفت بر کوهسار

نبینى هـــــــمى لشکر بىشمار
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هـــمى نشنوى نالة بـــوق و کــــوس

نترسى ز ســــــاالر بیدار طوس

فــــرودش چنین پـــــــاسخ آورد باز

که تندى ندیدى تو تندى مساز

سخـــن نرم گوى اى جهاندیده مرد

میــــاراى لب را به گفتار سرد

نه تو شـــــیر جنگى و من گور دشت

بر این گونه بر ما نشاید گذشت

فـــزونى ندارى تـــــو چیزى ز مـــن

به گردى و مردى و نیروى تـن

سر و دست و پاى و دل و مغز و هوش

زبانى سراینده و چشم و گــوش

نگه کـــن به من تــــا مرا نیز هـــست

اگر هســت بیهوده منماى دست

ســـخن پرسمت گر تــــو پاسخ دهى

شوم شـــــاد اگر راى فرّخ نهى

بدو گفــــت بـــــهرام بــرگوى هین

تو بر آســــمانى و من بر زمین
()555/44/4

گردان ایرانی در رویارویی با یکدیگر ،هم از خود تعریف میکنند و هم از پهلوان
مقابل خویش:
بدو گفت طوس اى جـهاندیده پیر

سخن گوى لیکن همه دلپذیر

اگر تیغ تــــــو هست سندانشکاف

سنــــــانم بدرّد دل کوه قاف

و گر گرز تو هست با سنگ و تاب

خدنگم بدوزد دل آفـــــتاب

و گـــــــــر تو ز کشواد دارى نژاد

منم طوس نوذر مه و شاهزاد
()3646–3643/240/ 3

 .2-4ابزار شناسایی و بازتاب توانایی پهلوان
اگرچه شخصیتها در داستان های قدیم غالباً یک جور حرف میزنند ،چهرة
پهلوانان در شاهنامه یکدست و یکنواخت نیست و خصوصیات هرکسی تنها در
روابطش با دیگران شناخته و سنجیده میشود .طرز بیان و مضمونسازیها و نوع
توصیفات فردوسی همسنگ و همسنخ شخصیتهای اوست .سخنان هرگوینده
متناسب با شایستگیها و نقشآفرینیها و بنابه درجه و مقام و مرتبه یا قوّت و نیروی او
بیان میشود .این حکم که گفتهاند قهرمانان قصّهها همه یک جور حرف میزنند ،از
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شاه و وزیر گرفته تا عیّارها و پهلوانان و سپاهی و مردم عادی و هیچ گونه وجه افتراقی
میان صحبتهای آنها نیست (میرصادقی ،)468 :138 3 ،با شخصیتهای داستانهایی
چون سمک عیار ،دارابنامه و فرج بعد از شدّت سازگار است .شاید افتراق سخن
شخصیتهای شاهنامه را بتوان همچون این سخن حمیدرضا توکّلی درباب اشخاص
مثنوی دانست« :جنس زبانی که شخصیتها به کار میگیرند ،با توجّه به منش و بینش
علیمحمد شاهسنی و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

و جهان ذهنی و شرایط زیستی و نیز موقعیت و فضای ماجراها و لحظهها دیگرگون
میشود» (توکّلی.)385 :1389 ،
این موضوع ممکن نیست مگر اینکه سراینده مهارت کافی در شیوة روایت و
شناخت دقیق از روحیات اشخاص روایت خود داشته باشد .بر این پایه،
درگفتوشنودها بهویژه رجزخوانیها ،چهرة پهلوان ایرانی عمدتاً تناور ،زورمند و
مردانه و شخصیت آنان ملّی ،شاهپرست ،ایراندوست ،شجاع و دارای عظمت روح و
فکر معرفی میشود .به این صفات آنان ،سخنوری ،کارآگاهی و حریفشناسی را
میتوان افزود .پهلوانان تورانی معموالً درکمال ضعف و زبونی ،ترس و بیم ،الف و
دروغ ،کینهتوزی و پیمانشکنی ،سنگدلی و بیشرمی و تیزمغزی و زودخشمی نشان
داده شدهاند.
در رجزخوانی گیو و تژاو ،کلمات یا عباراتی از زبان تژاو شنیده میشود که مبیّن
ضعف و ترس و تزلزل شخصیت اوست .از عبارت «به هر دم برآرند کام مرا» مفهوم
نازپروردگی و مرد رزم نبودن ،از عبارت «خود را از نژاد ایرانی دانستن ،آن هم از
پشت شیران» مفهوم اعتبار و اقتدار ایرانی و بیاعتباری و زبونی او و از عبارت «افتخار
به شغل مرزبانی و دامادی شاه توران و تبختر به جایگاه اجتماعی» ،مفهوم الف و دروغ
و ظاهری پرتجمّل به ذهن القا میشود .عباراتی چون «بدین مایه مردم – و نه لشکری و
نظامی »-که چند بار هم تکرار میشود و «به کام نهنگ آمدن» از زبان گیو ،بیمقداری
حریف و شجاعت او را میرساند (.)1079-1060/76-77/4
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فردوسی از این تکنیک زبانی در رجزهای رستم و اسفندیار ،رستم و اشکبوس و
گیو و پیران بسیار استفاده کرده است که بررسی آن نیازمند جستاری دیگر است.
از نظر رستم ،پهلوان باید چهار ویژگی داشته باشد .اینها خصوصیات اصلی و
ثابتی هستند که درسرتاسر شاهنامه بارها از آنها سخن رفته است .صفتهای دیگر
نسبت به این چهار ویژگی ،جنبة فرعی دارند.
یـــــــــکى داستان زد بر او پیلتن

که هرکس که سر برکشد ز انجمن

خرد باید و گوهـــــــــــــر نامدار

هنر یار و فرهنگــــــــش آموزگار

چو ایـــــن گوهران را به جا آورد

دالور شــــــود پرّ و پـــــــا آورد

از آتــــــــــش نبینى جز افروختن

جهانى چو پیش آیــــدش سوختن

فرامرز نشگفت اگر سـرکش است

که پولـــاد را دل پر از آتش است

چــــــــو آورد با سنگ خارا کند

ز دل راز خــــویش آشکارا کند
()2743-2738/179/3

سایر پهلوانان ،پایگاه و جایگاه دالوری و جنگاوری خود را براساس دالوری و
رزمآوری و شأن و جایگاه رستم تعیین میکنند .آنان در اغلب موارد در رجزخوانی،
مرتبة جنگاوری خود را بعد از مرتبة رستم با صراحت بیان میکنند.
برای نمونه ،در این ابیات مرتبة گودرز ،توس و گیو بعد از مرتبة رستم بهصراحت
در رجزخوانی بیان میشود:
به ایران پس از رستم نامدار

نبودى چو گودرز دیگر سوار
() 365/106/5

به ایران پس از رستم پیلتن

سر افرازتر کس منم ز انجمن
() 3592/236/3

گذشته ز رستم به ایران سوار

ندانم که با من کند کارزار
()3278/215/3
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اینکه رستم نفر اوّل و الگوی سنجش پهلوانان شاهنامه محسوب میشود و چشم
امید ایرانیان به اوست و ترس تورانیان از او ،نشان میدهد که او نماد یک پهلوان ملّی
است .اینکه تورانیان سعی میکنند خود را به ایران و ایرانی منتسب کنند ،نشان میدهد
ایران نماد سرزمین نور و خیر و نیکی است (نک :رجزهای تژاو و افراسیاب و پهلوانان
تورانی دیگر).
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نعره و خروش پهلوان با اینکه بیشتر یک رفتار نمایشی است ،در حین رجزخوانی
میتواند میزان شجاعت ،قدرت و هیبت او را نمایانتر و افزونتر گرداند و حتّی بیشتر
از رجز ،تأثیر روانی در هماورد پدیدار سازد .استاد سخن از این ابزار رعبآور و
سپاهافکن ،یعنی غرّش شیرانه و آسمانخراش پهلوان ،اینگونه تصویرسازی کرده
است :وقتی رستم از دور بیهوش و بیتوش شدن زواره را به دست الکوس میبیند،
چنان غرّشی سر میدهد که تیغ و شمشیر در دست الکوس ،قدرت برندگی خود را از
دست میدهد و او دستوپای خود را گم میکند و پا به فرار میگذارد.
به زین اندر آمد به کردار باد

ز مردى به دل در نیامدش یاد
()591–588/165/2

و نمونة دیگر خروش گیو:
چو الکوس آواى رستم شنید

دلش گفتى از پوست آمد پدید

خروشى برآورد بر سان ابر

که تاریک شد مغز و چشم هژبر

میان سواران بیامد چو گرد

ز پرخاش او خاک شد الژورد
()3262-3263/213/3

رجزها نشان می دهند که برای پهلوان خیلی مهم است کجا و به دست چه کسی
کشته شود .هومان از اینکه در میدان رزم و به دست پهلوانی چون توس (و نه گیو) که
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هم سپهبد است و هم گرد و هنرمند ،کشته شود افتخار میکند .بیکفایتی پادشاهان و
اعتراض به عملکرد آنان نیز در رجزخوانیها مشهود است.
سهراب در رجزخوانیهای خود ،باکیکاووس درمیافتد و او را ناسزا میگوید و به
هیچ میگیرد:
از آن پس خروشید سهراب گرد

همى شـــــــاه کاوس را برشمرد

چنین گفت با شــــــــــاه آزادمرد

که چون است کارت به دشت نبرد

چرا کردهای نام کـــــــــاوسکى

که در جنــــگ نه تاو دارى نه پى

تنـــــــت را بر این نیزه بریان کنم

ستــــــــاره بدین کار گریان کنم

یکى سخت سوگند خوردم به بزم

بدان شب کجــا کشته شد ژندرزم

کز ایــــــــران نمانم یکى نیزهدار

کنم زنده کـــــاووسکى را به دار

که دارى از ایرانیــــــان تیز چنگ

که پیـــش من آید به هنگام جنگ

هـــمی گفت و میبود جوشان بسی

از ایــــــــران ندانند پاســــخ کسی
()655-648/221-222/2

رجزخوانی قباد و بارمان ،از لونی دیگر است .فردوسی فقط اجازة یک مصراع
تهدید به بارمان داده است .در مقابل ،میدان را برای قباد به پاسخ حکیمانه وخردورزانه
با لحنی تسلیمآمیز و آرام و مالیم فراخ گذاشته است؛ گویی رجزی در کار نیست،
بلکه میباید به نکات حکمی و اندرزی بپردازد .وقتی پای پادشاهی باوقار و تأمّالت
حکیمانة او در میان باشد ،باید نوع رجز هم متناسب با شخصیت او ساخته و پرداخته
شود و زمانی که پادشاه بیکفایتی چون شاه مازندران وکاووس به میدان آیند،
رجزخوانیها باید متّکی بر لشکر و پهلوانان پیریزی گردد .اینها از نکات ظریف و
هنرمندانة کار فردوسی در مقولة رجز و رجزخوانی است.
رجزخوانی شاه مازندران به فرستادة کاووس ،فرهاد:
چنین داد پاســـــخ به کاوسکى

که گر آب دریــــــــا بود نیز مى

مــــــرا بارگه زان تو برترســـت

هــــــزاران هزارم فزون لشکرست
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به هر سو که بنهند بر جنگ روى

نماند به سنگ اندرون رنگ و بوى

بــــــیارم کنون لشکرى شیرفش

برآرم شـما را سر از خواب خوش

ز پیالن جنـــگى هزار و دویست

که در بارگاه تو یــــک پیل نیست

از ایــران برآرم یکى تیره خاک

بلنــــــــــدى ندانند باز از مغاک
()676–671/112/2
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در رویارویی ویسه و قارن ،ویسه بدون معرفی خود ،با پنهان نگه داشتن کنشگرها،
بهکارگیری افعال خنثی و استفاده از ضمیر «ما» ،ترس و ضعفش را نشان میدهد و با
ادّعای تصرّف ممالک پهناور «از کجا تا کجا در چنگ ماست» ،دروغپردازیاش
آشکار میسازد و حتّی لحن او رنگ ترحّم و دلسوزی به خود میگیرد.
در مقابل او ،قارن با لحنی پرصالبت و کوبنده ،متّکی به خود و حتّی تهدیدآمیز ،از
اقدامات و تصمیمات خود میگوید:
کجا یافت خواهى تو آرامگاه

ازان پـس کجا شد گرفتار شاه

چنین داد پاســــخ که من قارنم

گلیـــــم اندر آب روان افگنم

نه از بیم رفتم نه از گفتوگوى

به پیش پسرت آمدم کینهجوى

چـــــو از کین او دل بپرداختم

کنون کین و جنگ ترا ساختم
()343–337/29–28/2

 .2-5رعایت عفّت کالم و نکات اخالقی
ادبیات ما غالباً براساس موازین اخالقی و نگهداشت زبان از زشتگویی و
پاکیزگی بیان تبلور یافته وگاه به کمک علوم بالغی ،دامن خود را از سخن مستهجن
منزّه نگه داشته است .غالمرضایی به نقل از شفیعی کدکنی مینویسد« :با کاربرد مجاز
میتوان از استعمال واژههای نامناسب مقام و مستهجن پرهیز کرد» (غالمرضایی:1392 ،
)167؛ امّا کار دشوار زمانی است که در اوج خشم و نفرت یا هنگام سوگ و درد و
تألّمات روحی ،زبان از هتّاکی و سخنان زشت و خارج از نزاکت بسته شده باشد .شاعر
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یا راوی باید از تربیت و فرهنگی غنی و نیز صبر و شکیبایی ویژهای برخوردار بوده
باشد که کلمهای رکیک و زشت در رجزهایش شنیده نمیشود .رجزها که کینه و
خشم بر آنها مستولی شده ،مهار زبان را دشوار ساخته است و هر لحظه امکان بروز

ناسزا بیشتر میشود ،یقیناً بهترین تجلّیگاه موضوعات هزلاند .افراد شاخص شاهنامه
در رجزخوانی ،ابّهت و وقار خود را پاس میدارند؛ امّا افراد معمولی از شوخی و
مسخرگی و سبکسری و دشنام ابایی ندارند .فردوسی واژة دشنام را چند بار در
رجزهای خود بهصراحت به کار برده و متناسب با فرهنگ روزگار خود ،تعبیراتی
چون «بدتن»« ،بدروان» و «سگزی» را دشنام تلقّی کرده است که هیچکدام جنبة
وقاحت ندارند .درواقع خط قرمز او درباب دشنام و فحش این است که سخن به زشتی
و رکاکت نینجامد .از آنجا که رجزها بستر سخنان هزل و غیراخالقی را فراهم میکنند
و در حدود جستوجوی ما ،فردوسی یک کلمة غیراخالقی در آنها به کار نبرده
است ،شاید بتوان ادعا کرد او در کلّ شاهنامه از چنین واژگانی بهصراحت استفاده
نکرده است .بهترین تجلّیگاه پاسداشت زبان در خطابهها دیده میشود .در خطابة
پهلوان ،تحقیر ،توهین ،تمسخر و تبختر به کار رفته ،ولی فحش و شتم هرگز ،عناصری
چون دیوروی ،گرگخوی ،بادسار ،اژدها ،بدنژاد ،ترک شوریدهبخت ،بدرگ
دیوزاد ،بدنشان و. ...
چو بشنید پیران دشنام داد

بدو گفت کای بدرگ دیوزاد
() 33333/219/3

سهراب جوان هنگام حریفطلبی در رجزخوانی خود در لفافه ناسزا به زبان آورده
است:
از آن پس خروشید سهراب گرد

همی شاه کاووس را برشمرد
()648/221/2
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رستم در برابرکاموس که کمند او را به طعن و تمسخرگرفته است ،بدون هیچ
شوخی و مسخرگی با ابّهت تمام وعدة شکار کردن او را با همان رشتهای میدهد که
به باد تمسخر گرفته شده است:
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بدو گفت کاموس چندین مدم

به نیروى این رشته شصت خم

چنین پاسخ آورد رستم که شیر

چو نخـــــچیر بیند بغرّد دلیر

نخستین بر این کینه بسـتى کمر

ز ایران بکشتـــــى یکى نامور

کنون رشته خـــوانى کمند مرا

ببینى همى تنــــگ و بند مرا
()1440-1443/205 /4

فردوسی ،زبان ایرانیان و تورانیان را به ناسزاگویی و دشنام به آبا و اجداد یکدیگر
نیالوده است .او میداند که پهلوانان غریبه و از دو سرزمین متفاوت ،چندان شناختی از
اصل و نسب همدیگر ندارند که آنان را به باد ناسزا و تمسخر بگیرند .در حدود بررسی
ما یک مورد توهین وطنی از زبان شنگل خطاب به رستم دیده میشود (.)527/243/4
شگفتی دیگر کار استاد توس این است که رجزخوانان را نهتنها در نگهداشت
زبان  ،بلکه در کنترل اعمال خود چنان مسلّط نگه داشته که دیوانهوار به پرتاب ادوات
جنگی بهطرف یکدیگر اقدام نکنند.
 .2-6بازتاب چگونگی لحن و آهنگ کالم
رجز و رجزخوانی از مصادیق بسیار بارز برای نمایاندن لحن و آهنگ کالم است.
لحن انتخابی داستانپرداز در این مواضع عمدتاً و صراحتاً تند و کوبنده و هراسانگیز
است .از همان ابتدا ،رجزخوان به نیّت تخریب روانی حریف ،سخن را آغاز میکند.
هرچند انتخاب لحنی بهجز این لحن در موقعیت رجز و رجزخوانی غریب مینماید،
ذهن خلّاق فردوسی بنابه اقتضای شخصیتها و فضای ماجراها و لحظهها لحن را
برمیگزیند .هنگامی که قصد رجزخوان ،صلح و دوستی و اندرز باشد ،باکی از فرود
آوردن ضربآهنگ کالم ندارد .در گفتوشنود هماوردان ،تفاوت لحنها در
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صحنههای متفاوت و گاه در موقعیتهای متمایز ،کامالً مشهود و خیرهکننده است.
دررجزخوانی گودرز و پیران ،از دو لحن تقابلی محکم و کوبنده و نرم و مالیم بهطور
همزمان استفاده کرده است.
سپهدار ایران ،گودرز ،گیو را نزد پیران میفرستد تا خیانتهای افراسیاب و
عهدشکنی پیران را به او یادآوری کند و از او بخواهد که تو حسابت را از افراسیاب
جدا کن و دلت را با ما صاف گردان ،ما نیز امنیت را برای تو و همراهانت فراهم
خواهیم کرد .تا اینجا گفتوگو در داستان با لحن آرام و اندرزی و بدون هیچ
کشمکشی جلو میرود ()152-172/94-95/5؛ امّا ناگهان راوی /قهرمان ،انگار که
داستان از مسیر حماسی دور شده باشد ،با چرخشی هنرمندانه و با لحن پرخاشجویانه
آرامش داستان را به هم میریزد .درواقع اگر قرار بود تأثیر کالم پیشین (لحن آرام و
نرم) ،پیوند دوستی و صلح را برقرار و از جنگ و خونریزی پیشگیری نماید ،با این
شیوة بیان (لحن تند و کوبنده) و شرط و شروط بعدی ،وقوع جنگ را قطعی میکند .با
اینکه گوینده حضور ندارد ،به قول فردوسی« ،پیامهای بکردار سنگ» او ( )48/2و
رجزهای تهدیدآمیزش از زبان گیو ،پیامد سختی را به دنبال دارد.
ور از تو پدیــــــــدار آید گناه

نماند به تو مُهر و تخت و کاله

نجویم بر این کینه آرام و خواب

من و گرز و میــدان افراسیاب

کزو شــاه ما را به کین خواستن

نباید بـــــــسى لشکر آراستن
()173-175/96/5

فهرستی از شروط نامهها را از زبان فردوسی بشنویم:
نخستین کسى کاو پى افگند کین /...بهسان سگانش ازآن انجمن /ببندى فرستى به
نزدیک من ،دگر هرچ از گنج نزدیک تست /...فرستى به نزدیک ما سربهسر ،و دیگر
که پور گزین ترا /...برادرت هر دو سران سپاه /...گروگان فرستى به نزدیک من .در
پایان دوباره با لحن بسیار تند و کوبنده ،او را تهدید میکند:
اگر تو بخواهى بسیچید جنگ

مرا زور شیرست و چنــگ پلنگ
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به ترکان نمانم من از تخت بهر

کمان من ابر است و بارانش زهر

بسیچیده جنــگ خیز اندر آى

گرت هست با شـــــیر درنده پاى
()97/5

بهرغم مشورت و صلحجویی گودرز و پیران ،جنگ سختی بین سپاه ایران و توران
درمیگیرد که یکی از عوامل مهم آن را چگونگی استفاده از زبان ،بیان و لحن داستان
علیمحمد شاهسنی و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

میتوان دانست .همین دگرگونی لحن را جذّابتر و شیواتر در داستان رستم و
اسفندیار (بخش رجزخوانی) و دیگر داستانهای شاهنامه حین رجزخوانی میتوان
مالحظه کرد.
 .2-7چگونگی شکلگیری جانمایة رجزها
در رجزهای شاهنامه ،هم مفاهیم اندیشیدگی چون خدامحوری ،تقدیرگرایی،
مرگاندیشی ،ناپایداری جهان ،وفاداری و جوانمردی منعکس میشود و هم انفعاالت،
احساسات و عواطفی چون ستایش و نکوهش ،خشم و نفرت ،ترس و دلهره ،حقارت
و زبونی ،تمسخر و تهدید ،شور و هیجان ،مهرورزی و کینتوزی ،شرم وحیا و خوشی

و ناخوشی .رجزخوانی با درونمایة تهدید ،تحقیر ،توهین ،تمسخر و تفاخر در شاهنامه
عمومیت دارد و میتواند در نیروافزایی سپاه خودی و سستی نیروی دشمن تأثیری بسزا
داشته باشد .بیشتر پژوهشگرانی که به موضوع رجز و رجزخوانی پرداختهاند ،بر
شناسایی و تحلیل همین مفاهیم متمرکز شدهاند.
 .1نفرین و بدخواهی برخالف اینکه به نظر میرسد از ابّهت پهلوان و شدّت رجز
میکاهد و امری زنانه در غالب فرهنگها محسوب میشود ،فردوسی به مدد گزینش
واژگان پرصالبت و لحن حماسی ،سطح سخن را برمیکشد و این خأل را جبران
میکند .حتّی در رجزهای پهلوانان شاخص مانند رستم ،نفرین شنیده میشود .نمونهای
از نفرین در رجزهای فردوسی:
بیژن در آغاز رجز خویش هومان را نفرین میکند و سپس به تهدید او میپردازد:
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چنین پاســـــخ آورد بیژن که شو

پست بـــــاد و اهریمنت پیــش رو

همه دشمنـــــان سربهسر کشته باد

گـــــر آواره از جنگ برگشته باد

چو فردا بیــــــــایی به آوردگـــاه

نبیند تو را نیز شـــــــــاه و سپـــاه

سرت را چنــــــان دور مانم ز پای

کزآن پس به لشکــــر نیایدت رای
()729-726/126/5

رستم خطاب به جویان چنین نفرین میگوید:
به جویان چنین گفت کاى بدنشان

بیفگنده نامت ز گردنکشان
() 785/119/2

برای نمونههای دیگر ،رک 232/130/4 :هومان خطاب به گیو 1204/78/5 ،رستم
خطاب به افراسیاب 1336/301/6 ،اسفندیار خطاب به رستم.
هجیرش چنین داد پاسخ که بس

به ترکــــى نباید مرا یار کس

هجــــیر دلیـــر و سپــــهبد منم

سرت را هماکنون ز تن برکنم

فــــــرستم به نزدیک شاه جهان

تنت را کنم زیر گـــل در نهان
()183-185/183/2

 .2در رجزخوانیها تهدید به قطع سر دشمن و فرستادن آن نزد پادشاه یا سپهدار ،از
جانمایههای پرتکرار شاهنامه است.
ز یزدان سپــــاس و بدویم پنــــــاه

کت آورد پیشــم بـــدین رزمگاه

به لشکـر بـــــران سان فرستمت باز

که گیـو از تو ماند به گرم و گداز

سرت را ز تــــن دور مــانم نه دیـر

چنـــان کـــــز تبارت فراوان دلیر

چه سود است کامد به نزدیک شب

رو اکنون بـه زنـــهار تاریک شب

من اکنون یکـی بــــــاز لشکر شوم

به شبگیـر نزدیک مهتــر شــــوم
()724-720/126/5

پاسخ رستم در اغلب نامپرسی حریفان ،تهدید به مرگ است.
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بفسرد دم و جان و خون و دلت

به گوش تو گر نام من بگذرد
()462/100/2

 .3تمسخر و استهزا جانمایة دیگر رجزهاست؛ امّا پهلوانی شکوهمند چون رستم
درگفتوگوهای خود هرگز آغازگر آن نیست؛ به همان سان که زبانش را به سخنان
زشت و خارج از ادب نیالوده است.
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 .4مفهوم دلسوزی ،دریغ ،افسوس و تحسّر به حال نزار حریف در رجزها دیده
میشود .اسفندیار پس از اینکه نشانههای شکست را در حریف بیمانند خود ،رستم
میبیند ،بیاختیار شروع به چونوچراهای پیاپی از رشادتها و دالوریهای رستم
میکند که چرا بدین گونه به زوال و نیستی روی نهاده است؛ پرسشهای
هستیشناسانهای که اتّفاقاً وضع و حال او را نیز نشان میدهند و در سطح کالن روایت،
گویای تحیّر آدمی از فلسفة هستی و فرجام زندگی است.
بخندید چون دیدش اسفـــندیار

بدو گفــــت کاى رستـــم نامدار

چرا گم شد آن نیروى پیل مست

ز پیــکان چرا پیل جنگى بخست

کجا رفـــت آن مردى و گرز تو

به رزم انـــدرون فـــــرّه و برز تو

گریــــــــزان به باال چرا برشدى

چـــو آواز شیر ژیان بشـــــــندى

چرا پیل جنــگى چو روباه گشت

ز رزمت چنین دست کوتاه گشت

و آنى که دیو از تو گریان شدى

ت دد از تفّ تیغ تو بریان شـدى
()1145-1140/287/6

تذبذب احوال و دگرگونی فکری که مقتضای خلقوخوی جوانی اوست ،بالفاصله
او را به نفرین ،توهین ،تمسخر و تهدید رستم وادار میکند.
خروشید چون روى رستم بدید

که نام تو باد از جــــــهان ناپدید

فراموش کردى تو سگزى مگر

کمـــــــان و بر مــــرد پرخاشخر

ز نیرنگ زالى بدین سان درست

و گرنه که پایت همى گور جست
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بکوبمت زین گونه امروز یال

کزین پـــــــس نبیند ترا زنده زال
()1339-1334 /301/6

در رجزخوانی گودرز خطاب به پیران نیز از نهان و نهاد پرسشها ،ندای ترحّم و
دلسوزی به گوش میرسد:
فغان کرد کاى نامور پــــهلوان

چه بودت که ایدون پیاده دوان

به کردار نخچــــیر در پیش من

کجــات آن سپاه اى سر انجمن

نیــــامد ز لــــشکر ترا یار کس

وزیشان نبینــــــــمت فــریادرس

کجات آن همه زور و مردانگى

سلیـــــح و دل و گنج و فرزانگى

ســـــتون گوان پشت افراسیاب

کنون شاه را تیره گــشت آفتاب

زمانه ز تو زود بــرگاشت روى

به هنگام کینه تو چــــاره مجوى
()2003-1998/201/5

گفتوگویی نرم و مالیم و با کمترین تهدید و تحقیر و تمسخر را در رجزهای
رستم و سهراب میشنویم؛ گویی پدر زندگینامة رزمی خود را برای فرزند تعریف
میکند و فرزند هم بدون اینکه متوجّه چاشنی تهدید رستم شود ،بوی پدر به مشامش
میرسد:
بدو گفت نرم ای جوان مرد گرم

زمین سرد و خشک و سخن گرم و نرم

به پیری بســــی دیدم آورد گاه

بسی بر زمیـــــــــــن پست کردم سپاه

تبه شد بســـی دیو در جنگ من

ندیدم بدان ســــــــــو که بودم شکن

نگه کن مرا گرببینی به جنــگ

اگر زنده مانــی مترس از نهــــــــــگ

مرا دید در جنــگ دریا و کوه

که بــــا نامداران توران گــــــــــــروه

چه کردم ستـاره گواى من است

به مردى جــــهان زیر پاى من است

بدو گفت کز تو بپرسم سخن

همـــــه راســــــتى بایــــد افگـــند بن

من ایدون گمانم که تو رستمى

گـــــــر از تخــــــمة نامــــور نیــرمى
()690-683/222/2
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 .2-8زنده نگه داشتن و تقویت غرور ملّی و حسّ وطنپرستی
«هر ملّت بزرگ باستانی ،برای دوران تکوین خود حماسهای دارد که باید به دست
شاعر زبردستی زایانده و پرورده شود .تاریخ مضبوط ،از روح و رنگ و آب بیبهره
است ،گرد و خاک قرون بر خود دارد ،به عالم مردگان متعلّق است؛ امّا حماسه ،تاریخ
زنده است ،نمایندة روح ملّتی است که هنوز نمرده است .پهلوانان حماسه ،شعلة مرموز
علیمحمد شاهسنی و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

حیات جاودان یک قوم را در خود دارند» (اسالمی ندوشن.)29 :1394 ،
در شاهنامه ،حسّ افتخار و انتقام ،عشق به وطن و ملّت ،پاسداشت نام و عالقه به
آیین و کیش است که قهرمانان شاهنامه را به جنگ ودفاع وامیدارد ،نه نیازهای حقیر
و خواهشهای تن و اغراض شخصی و خودخواهانه .اگر پهلوانان هنگام رجزخوانی،
اینقدر نسبت به نام و نامپرسی حسّاسیت نشان میدهند و در قبال آن همدیگر را به
مرگ تهدید میکنند ،به این دلیل است که «نام ،همة آن شایستگیها و ارزشهایی
است که آدمی بدانها چیستی انسانی مییابد و هستی فرهنگی و منشی وی وابسته
بدانهاست .پهلوانی که نام خویش را از دست میدهد ،از درون فرومیریزد و در
همان دم ،مرگ فرهنگی او فرامیرسد و وی از گروه پهلوانان رانده میآید» (کزّازی،
 .)367/4 :1385پهلوانان حین رجزخوانی ،به جانفشانیها و فداکاریهایی که خود یا
پدران و نیاکانشان در راه پاسداشت وطن و بقای ملّت انجام دادهاند ،مفاخره میکنند.
از این سنخ مفاخرات در رجزهای ایرانیان فراوان به گوش میرسد .نهیب تحقیرآمیز
گیو را به تژاو ،فرمانده توران که خود را ایرانی معرفی میکند ،از زبان فردوسی:
نژادم به گوهر از ایران بُدســـت

ز گــــردان و از پشت شیران بُدست

کنون مرزبانــم بدین تخت و گاه

نگـــین بزرگـــــــــــان و داماد شاه

بدو گفت گیو اینکه گفتى مگوى

که تیره شــــود زین ســـخن آبروى

از ایران به توران که دارد نشـست

مگر خوردنــش خون بود گرکبست
()1064-1067/76/4
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رستم از افتخارات پیشینیان خود سخن میراند و غرور در مخاطب ایجاد میکند:
همانا شنیدستى آواز ســـــــــــام

نبد در زمانه چـــــــــنو نیکنام

بکشتش به طــــوس اندرون اژدها

که از چـــنگ او کس نیابد رها

به دریا نهنگ و به خشکى پلنگ

ورا کس ندیدى گریزان ز جنگ

به دریا سر ماهیان بر فروخــــــت

هم اندر هوا پرّ کرگس بـسوخت

همى پیل را درکشــــــیدى به دم

دل خـــــــــرّم از یاد او شد دژم

و دیگر یکى دیو بد بدگمـــــــان

تنش بر زمین و ســــرش بآسمان

که دریاى چین تــــــا میانش بدى

ز تابیدن خـــــــــور زیانش بدى

همى مـــــــــاهى از آب برداشتى

سر از گنـــــــــــبد ماه بگذاشتى

به خورشید مــــاهیش بریان شدى

ازو چـــرخ گردنده گریان شدى

دو پتیاره زینگونه پیــــچان شدند

ز تیــــغ یلى هر دو بىجان شدند
()650-659/257/6

خواننده هنگامی که از زبان بیگانگان تعاریف و غرورآفرینیهای پهلوان را
میشنود ،احساس غرور ملّی او دوچندان میشود .برای نمونه ،مهراب در پاسخ رودابه
که از حال و کار زال میپرسد ،توصیف همهجانبه و افتخارآمیزی از او میکند
(.)372 – 364/160/1
در حالی که تورانیان به کوتاهی ورزیدن و تنآسانی پیشینیان خود اعتراض و
احساس سرشکستگی میکنند ،افراسیاب هنگامی که خفّت و خواری هموطنانش را از
زبان پدرش میشنود ،با خشم و شکوه میگوید:
ز گفت پدر مغز افراســــــــیاب

برآمد ز آرام وز خورد و خواب

رستم در رجزخوانی خود از گذشتهاش یاد میکند:
به پیرى بسى دیـــــدم آوردگاه

بسى بر زمین پـــست کردم سپاه

تبه شد بســى دیو در جنگ من

ندیدم بدان ســـو که بودم شکن
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نگه کن مرا گر ببینى به جنـگ

اگر زنده مانى متـــرس از نهنگ

مرا دید در جنگ دریا و کـــوه

که با نامــــداران تــــوران گروه

چه کردم ستاره گواى من است

به مردى جهان زیر پاى من است
()688–684/223/2

یا از زبان کیخسرو مستقیماً چنین وصفی از رستم میشنویم:
علیمحمد شاهسنی و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

به خورشید ماند همــی کار تو

به گیتی پراکنــــــده کردار تو
()1270/82/5

 .2-9بهرهگیری از زبان و فنون بالغی
مواد و مصالح حماسیسازی کالم ،بهویژه تبدیل گفتوگو به رجز ،بسیار متعدّد و
متنوّع است .شاید بتوان مهمتر و برجستهتر از همة آنها را چگونگی بهرهبرداری از
زبان و استفاده از شگردهای بالغی درکار آفرینشگری دانست .با اطمینان میتوان
گفت آفرینش فردوسی از این منظر کمنظیر است .فرزانة توس در کار سترگ خود،
از نظام گستردة زبان که متشکّل از ساختهای کوچک و بزرگ ،مانند واج ،واژه،
عبارت ،بند و گروه است و از الگوهای متنوّع نحوی که امکان تولید ساختارهای
بینهایت را دارند ،گزیدهترین و مناسبترینها را انتخاب میکند.
در حوزة بالغت نیز گرچه تالش میکند سخن خود را کمپیرایه و ساده سامان
دهد ،آنجا که قرار است از شگردهای ادبی بهره بگیرد ،از سادهترین ،محسوسترین و
مؤثرترین تشبیهات ،تمثیالت ،کنایات و توصیفات بهره میگیرد .رجز و رجزخوانی
که یکی از مؤثرترین شیوههای گفتوگو در رویدادهای داستانی است ،پیوند منسجم
و مستحکمی با دو عنصر زبانی و بالغی دارد.
بخش وسیعی از دانش معانی ،بیان و بالغت و فهرستی از انواع لحن را که در رجز
و رجزخوانی تبلور یافته است ،در مثالهای پیشگفته میتوان دید .در این بخش،
مصادیق هرکدام از شگردهای بالغی را بهطور مشخّص ذکر میکنیم:
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 .2-10غنیسازی موصوفات با توصیف ،تشبیه ،تمثیل و کنایه
بیشتر موصوفات فردوسی ،چه در مقام حقیقت ،مانند گرز ،باره ،کوپال و ...که
صالبت واژگان حماسی را در ذات خود دارند و چه در مقام مجاز ،مانند ابر در معنای
مجازی شمشیر و ،...با ترکیبات و عبارات وصفی ،تشبیهی ،تمثیلی وکنایی همراه شده
و بر تأثیر سخن افزوده است؛ برای مثال:
یکى ابر دارم به چــــــــنگ اندرون

که همرنگ آب است و بارانش خون

همى آتــــــــش افروزد از گوهرش

همى مغــــز پیالن بساید ســــــــرش

یکى باره باید چو کوه بلـــــــــــند

چنان چــــــــون من آرم به خمّ کمند

یکى گرز خواهم چو یک لخت کوه

گر آیند پیشــــــــــــم ز توران گروه
()49-46/51/2

[چنین داد پاســـــــــخ که من قارنم

گلـــــــــــــیم اندر آب روان افگنم]
()773/118/2( )341/28/2

رجزخوانان برای نشان دادن جنگاوری و دالوری خود ،از تمثیل بسیار بهره
میگیرند .رستم ،جنگاوری و دالوری خود را با تمثیالت گوناگون و پیاپی در گوش
افراسیاب فریاد میزند و او را بهخاطر این همه فرار و گریز سرزنش میکند:
فغان کرد کاى ترک شوریدهبخت

که ننگى تو بر لشـکر و تاج و تخت

ز دستان تو نشنیدى آن داستــــان

که دارد به یــاد از گه باستـــــــــان

که شیرى نترسد ز یک دشت گور

ســـــــــــتاره نـــتابد چو تابنده هور

بدرّد دل و گوش غرم ستــــــرگ

اگر بشنود نام چنــــــــــگال گرگ

چـــو اندر هوا باز گســــــــترد پر

بـترسد ز چنگال او کبــــــــــک نر

نه روبه شــــــــــود ز آزمودن دلیر

نه گـــــــــوران بسـایند چنگال شیر
()1199-1203/78/5

انواع تشبیه نیز در رجزخوانیها دیده میشود .نمونهای از تشبیه مرکّب:
همــىگفت با من که جوید نبرد

کسى کاو برانگیزد از آب گرد
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بدو گفت خوی بد شهریــــــــــار

درختی است خنگی همیــــشه به بار
()975/243/2

نشســـــــــــــــت از بر بارة تیزرو

چو از کـــــــــــوه سر برکشد ماه نو
()1427/231/1

نمونه ای از تشبیه مضمر:
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بدو گفت رستم که چنگال شـــیر

نپیمودهای زان شدستی دلـیر
()592/165/2

چنین گفت کای رسته از چنگ شیر

جدا مانده از زخم شیر دلیــر
()882/236/2

نمونهای ازتشبیه مشروط:
چنین گفت رســــــتم که نام من ابر

اگر ابر باشـــــــــــــــد به زور هژبر
()460/101/2

دو بازو و رانش ز ران هیون

همانا که دارد ستـــبری فزون
()730/115/2

نمونهای از تشبیه تفضیل:
ز شیران نزاید چنین نیز گرد

چه گرد از نهنگانش باید شمرد
()196/18/2

نگه کن مرا گر ببینی به جنگ

اگر زنده مانی مترس از نهنــگ
()686/223/2

اگرچه شفیعی کدکنی معتقد است« :مجموعة استعارههای او (فردوسی) در
زمینههای غیرحماسی شاهنامه است ،به حدّی که در این همه وصف جنگ و میدان که
دارد ،یک استعاره نمیتوان یافت» (شفیعی کدکنی ،) 446 :1372 ،در رجزهای
قهرمانان از استعارههای حماسی بهره گرفته است:
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بدو گفت اوالد کای نرّهشیر

جهانی به تیغ آوریدی به زیر
()601/108/2

چو دریا به موج اندرآید ز جای

ندارد دم آتــــــــش تیزپای
()357/197/2

پلنگ ژیان گرچه باشد دلیر

نیارد شدن پیش چنگال شیر
()320/147/2

رجزهای قهرمانان نهتنها ترس و دلهره در دل حریف پدیدار میکند ،بلکه عناصر
طبیعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .در این صورت ،هنرسازة تشخیص شکل
میگیرد:
ز گرز تو خورشید گریان شود

ز تیغ تو ناهید بریان شود
()324/195/2

در مرگ را آن بکوبد که پای

به اسب اندر آرد ،بجنبد ز جای
()805/231/2

تنت را بر این نیزه بریان کنم

ستاره بدین کار گریان کنم
()651/220/2

اغراق :رجزهای شاهنامه اغلب با اغراقهای شاعرانه آمیخته شده است .هرکدام از
حریفان در رجزخوانیاش از این ویژگی برای تأثیر کالم و نشان دادن اقتدار خود ،از
صورت خیالانگیز اغراق بهره گرفتهاند« .در شاهنامه وسیعترین صورت خیال ،اغراق
شاعرانه است و اغراق شاعرانه جای همة انواع تصویر را میگیرد؛ زیرا تشبیه و استعاره
حادثه را محدود وکوچک مینماید» (شفیعی کدکنی.)447 :1372 ،
فرامرز گفت اى گو شوربخت

منم بار آن خسروانى درخــــت

که از نام او شیر پیچان شـــود

چو خشم آورد پیل بىجان شود
()2669-2668/174/3
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همى جوشن اندر تنش برفروخت

همى تفّ تیغش زمین را بسوخت

بیامد به ایران سپه برگذشـــــــت

بتوفید از آواز او کوه و دشــــت
()772-771/118/2

به گوش تو گر نام من بگذرد

دم و جان و خون و دلت بفسرد
()458/100/2
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اگر تیغ تو هست سندانشـــــکاف

سنانم بدرّد دل کوه قاف

و گر گرز تو هست با سنگ و تاب

خدنگم بدو زد دل آفتاب
()3645-3644/240/3

 .2-11دو شگرد بالغی تمثیل و تشبیه مرکّب
 .2-11-1تضعیفساز یا تقویتکنندة رجزها
غرض غالب تمثیالت و تشبیهات در رجزخوانیها تضعیف روحیة حریف و
تقویت نیروی خودی است؛ امّا آنگاه که این شگردهای بالغی ،جنبة اندرزی به خود
میگیرند و متمایل به مصالحه میشوند ،میزان اقتدار رجزخوان را کاهش میدهند.
برای نمونه ،بیژن در خالل رجز خود ،به آوردن داستان /استشهاد تمثیلی و هومان به
تشبیه مرکّب روی آوردهاند .تمثیل بیژن و انتخاب و ترکیب کلمات «آهو ،غرم،
پرنیان ،آزاد و دشت» در قیاس با تشبیه مرکّب هومان و انتخاب کلمات «خروشان،
چکان ،کشان و مکان» ،از قاطعیت حماسه و تحرّک کالم در رجزخوانی کاسته و
رشتة سخن را به اندرز و عاطفه سوق داده است.
به هومان چنین گفت کاى بادسار

ببردى ز من دوش ســـــر یاد دار

امیدستم امـــــــــروز کین تیغ من

سرت را ز بن بگســــــالند ز تن

که از خاک خیزد ز خــون تو گل

یکى داســـــتان اندر آرى به دل

که با آهــــــوان گفــت غرم ژیان

که گر دشـــت گردد همه پرنیان

ز دامى که پــــاى من آزاد گشت

نپویــــــم برآن سوى آباد دشت
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چنـــــین داد پاسخ که امروز گیو

بماند جــــــــگرخسته بر پور نیو

به چـــــــنگ منى در بهسان تذرو

که بازش برد بر ســـــر شاخ سرو

خروشان و خـون ازدو دیده چکان

کشانش به چنگال و خونش مکان

بدو گفت بیــــژن که تا کى سخن

کجا خواهى آهنـــــگ آورد کن
( )743-751/128-127/5

این شیوه رجزخوانی چه با بهرهگیری از تمثیل و چه بدون استفاده از تمثیل ،در
رجزهای پهلوانان خودی که تمایلی به صلح و دوستی دارند ،زیاد دیده میشود .برای
نمونههای دیگر ،به ذیل شمارة  3همین مقاله رجوع کنید و برای تمثیالت تقویتساز
رک.1208-1199/78-79/5 :
 .2-2-11تقابلسازی و ایجاد مفهوم مشترک
یک ویژگی مشترک که در اغلب رجزخوانیهای پهلوانان شاخص به چشم
میآید ،استفاده از تعدّد تمثیالت رایج و تشبیهات مرکّب ملموس (دستکم در متن
شاهنامه) به شیوة تقابلسازی است که یک مفهوم واحد از آنها افاده میشود .بهعنوان
نمونه ،از مقابلة گور با شیر ،غرم با گرگ ،کبک با باز ،ستاره با هور ،تذرو با باز و
موارد دیگر ،مفهوم مشترک «غالب و مغلوب» بودن هماوردان دریافت میشود .این
ویژگی را در رجزخوانی رستم و مغلوبیت افراسیاب میبینیم.
ز دستان تو نشنیدى آن داســــتان

کـــــه دارد به یــــاد از گه باســـــتان

که شیرى نترسد ز یک دشت گور

ســـتاره نتـــابد چـــو تابنـــده هــــور

بدرّد دل و گــــــوش غرم سترگ

اگـــر بشنود نــــام چنــــــگال گرگ

چـــــــــــو اندر هوا باز گسترد پر

بتــــرسد ز چنـــــگال او کبـــــک نر

نه روبه شود ز آزمـــــــــودن دلیر

نه گوران بســـــایند چنــــــــگال شیر

چو تو کس سبکسار خـــسرو مباد

چـــــــــو باشد دهد پادشـــــاهى به باد

بدین دشت و هامون تو از دست من

رهــایـــــى نیــابى به جـــان و به تـــن

چو این گفته بشـــــنید ترک دژم

بلـــــرزید و بــــرزد یــــکى تیــــزدم
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بر آشفــــــــت کاى نامداران تور
بباید کشـــــیدن در این رزم رنج

که این دشت جنگ است گر جاى سور
که بخشم شما را بسى تـــــــاج و گنج
()1199-1208/79-78/5

براساس پژوهشهای روانشناسان ،تکرار کالم روی مخاطب اثر میگذارد و سبب
میشود مخاطب ،آن را راحتتر بپذیرد .بنابراین میبینیم که افراسیاب با شنیدن
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تمثیالت و تشبیهات پیاپی و کوبندة رستم چنان تحت تأثیر روانی قرار میگیرد که
ترس و لرز وجودش را فرامیگیرد و بهجای اینکه برابر حریفش ،رستم بایستد ،به سپاه
خویش نهیب میزند و با تطمیع گنج و تاج ،به جنگ ترغیب میکند.
 .2-3-11ایجاز ،اطناب
در روش پرداخت داستان ،بهویژه در رجزخوانیها ،ایجاز و اطناب سنجیده به کار
رفته است .وقتی پای نام و ننگ و پاسداشت آبروی پهلوان و گوهر و نژاد کسی در
میان باشد ،از اطناب در سخن باکی ندارد .بهعنوان نمونه ،در داستان رستم و اسفندیار،
درازدامنی رجز رستم را در پاسخ به رجزهای اهانتآمیز پیاپی اسفندیار در این بخش
روایت (ابیات  ،682 - 644به تعداد  38بیت) که خود به بسیاری آن اعتراف کرده (چو
بسیار شد گفتها می خوریم) بیسبب نمیبینیم .رستم تا بدین لحظه با نرمخویی و
مالطفت با اسفندیار برخورد کرده و از هرگونه تشنیع و توهینی در حق اسفندیار و
تبارش پرهیز نموده است و برحسب اعتقادش که اهانت به اصل و نسب را دون شأن
پهلوان میداند ،به طریق اولی چنین انتظاری از اسفندیار داشته که خطاب به او
میگوید« :توآن کن که از پادشاهان سزاست» ( .)646/256/6بنابراین با شنیدن سخنان
«نادلپذیر» حریف و زخمناک شدن قلبش ،امواج ناآرامی و طبعی آتشین وجودش را
فرامیگیرد و پس از نازش به اصل و تبار خود و با بازگفت خالصهای از بزرگیها
وکردارهای رزمی و دالوریهای خود ،سام و سهراب و البتّه با تحقیر حریف و نه
تشنیع او ،تیغ زبان را از غالف بیرون آورده ،رشتة سخن را به درازا میکشد .استادی و
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مهارت او در بالغت بینظیر است؛ با اینکه توصیفات و تشبیهاتش از رشادتها و
دالوریهای سام در رجزهای شکوهمند رستم به اطناب گراییده ،ماللتی در شنونده
پدید نمیآورد ()659-650/257/6
از دیگر مواضع اطناب ،رجزهای توس و هومان ( )225-188/127-129/4و گیو و
تژاو ( )1083-1060/76-77/4است که قصد سازش و مصالحه دارند .عامل دیگر
اطناب ،آوردن تمثیل و تشبیه در رجزهاست.
یک شگرد بالغی در رجزهای فردوسی ،بهرهگیری همزمان از پدیدة ایجاز و
اطناب به مقتضای سخن است .در همین رجزگویی میبینیم که رستم بهخاطر خشم از
بیحرمتی اسفندیار و به قصد گوشزد جدّی و جلوگیری از تکرار چنین ناسزاگوییها
به او ،سخنش به اطناب گراییده ( 38بیت از )682 - 644؛ امّا دربازگویی وقایع گذشتة
خود و حذف اجزای کالم در ضمن ابیات رجز ،از شگرد ایجاز استفاده کرده است.
رجز و رجزخوانی عمدتاً در شاهنامه در زمانی کوتاه و در قالب الفاظ مختصر بیان
شده است و این نشان میدهد پهلوان باید چکیده و لبّ کالم را دربارة خود یا هماورد
بیان کند .شخصیتشناسی فردوسی در روایت نشان میدهد جایی که حریف ،شایستة
گفتوگو با اشخاصی چون رستم را ندارد ،رجز کوتاه ،موجز و گاه یکطرفه بیان
میشود .رستم در رویارویی با جویان ،به خروشی بسنده میکند و از زبان نیزه بهره
میگیرد.
بدو گفت جویان که ایمن مشـــو

ز جــــــــویان و از خنجر سر درو

که اکنون بدرّد جـــگر مـــادرت

بگرید بدین جوشن و مغـــــــفرت

چــــو آواز جویان به رستم رسید

خروشى چو شــــــیر ژیان برکشید

پس پشت او اندرآمد چـــو گرد

سنان بر کمـــــــربند او راست کرد

بزد نیــــــــــزه بر بند درع و زره

زره را نماند ایـــــــــــچ بند و گره

ز زینـــــش جدا کرد و برداشتش

چــــــو بر بابـــــزن مرغ برگاشتش

بینداخت از پشت اسپش به خاک

دهان پر ز خون و زره چـاکچاک
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دلیـــران و گـــــردان مـــازندران

به خیــــره فــــرومــــاندند اندران

سپه شد شکـــــستهدل و زردروى

برآمـــــــد ز آوردگه گفتوگوى
()799–790/119/2

و در رویارویی با ساوه ،آنقدر او را ناچیز میبیند که از پاسخ به او امتناع میورزد
و بیدرنگ او را نابود میکند:
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به رستم چنین گفت کاى ژندهپیل

ببینى کنــــــون موج دریاى نیل

بخواهم کنون کین کاموس خـوار

اگر باشــــدم زین سپس کارزار

چو گفتار ساوه به رســــــتم رسید

بزد دســت و گرز گران برکشید

بزد بر ســــــــــرش گرز را پیلتن

که جانش برون شد به زارى ز تن
()590-587/247/4

شاعر حماسه سرا با اینکه ازکاربرد ابهام و ایهام در حماسه پرهیز میکند ،از سوی
دیگر ،چون میداند زمان رجزخوانی کوتاه است ،گاهی از شگرد بالغی ایهام بهمنظور
اختصار بهره میبرد .بیژن در دومین رجزخوانی:
به هومان چنین گفت کاى بادسار

ببردى ز من دوش سر یاد دار
()743/127/5

که ئو معنی را متبادر میکند .1 :دیشب خیلی پرحرفی کردی و حوصلهام را سر
بردی؛  .2یادت باشد که دیشب ادّعای کشتن مرا در سر داشتی.

نتیجهگیری
در بررسی رجز و رجزخوانی در شاهنامه ،نتایج زیر با عینیت بیشتری قابل درک و
دریافت است:
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 .1رجزها عهدهدار معانی و مضامین گوناگونی هستند و گاه حتّی یک واژه چند
مدلول را حمل میکند و بار معنایی متن را ژرفتر میسازد و خواننده را به تأمّل
برمیانگیزد.
 .2شگردهایی چون دگرگونی لحن ،آوردن تمثیل و تشبیهات مرکّب ،اندرزی
کردن رجز ،بهکارگیری زبان عفیف ،مهار کردن دست و زبان از پرتاب شیء و سخن
ناسزا و موارد دیگر ،هیچکدام نتوانستهاند حریفان را از نزاع بازدارند و از فجایع جنگ
پیشگیری کنند.
 .3رجزها کارکردی دوگانه و متناقض دارند .از یک سو تالش میکنند نیروی
بازدارندة جنگ و خونریزی و گسترانندة بستر صلح و دوستی باشند و از سوی دیگر
در تالشاند حرارت و اشتیاق ایستادگی و رویارویی با دشمن را برافروزند.
 .4گفتوشنود قبل از آغاز جنگ ،از آداب مسلّم جنگ بوده است و فردوسی در
شخصیتپردازی ،گسترش تعلیق داستانها و درنتیجه ،ایجاد هیجان بیشتر در روند
ماجراها و حوادث شاهنامه از آن بسیار بهره برده است.
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