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چکيده چکيده

داستان رستم و اسفندیار نشاندهندة تعارضِ دروني در ساختار قدرت رسمي و چگونگي
شکلگيری مقاومت در برابر گفتمان غالب قدرت است .این تعارض و درگيری در داستان
با شگردهای روایت ،گفتوگو و مکالمه وبرخي ساختهای بالغي مطرح ميشود .در این
مقاله به بررسي و تحليل مکالمه وگفتوگو به مثابة بخشي از تحليل انتقادی گفتمان
ل گفتوگوهای دو
پرداختهایم و از برخي مؤلفههای کاربردشناسي زبان نيز در تحلي ِ
شخصيت اصلي داستان یعني رستم واسفندیار بهره بردهایم .این بررسي نشان ميدهد که
مناسبات روابط قدرت در دربار و نهادهای سياسي ایران ،زبان و ساختار داستان رستم و
اسفندیار را از بار ایدئولوژیک سرشار و بالغت گفتماني قدرت را بر آن حاکم کرده است.
اسفندیار نمایندة قدرت دیني و سياسي و رستم نمایندة قدرت پهلواني و ملي است که
عليرغم ميل باطني درگير نبردی ناخواسته و تنبهتن ميشوند .گفتمان قدرت باعث
عملکرد زبان در بافت خاص و شيوه بالغي ویژهای شده است که وقتي از صافي ذهن
حماسهپرداز فردوسي گذشته است باعث ایجاد دستگاه گفتماني جدید با هویت تازهای
شده است.
کليد واژهها
رستم و اسفندیار ،تحليل مکالمه ،تحليل انتقادیگفتمان ،روابط قدرت ،کاربردشناسيزبان.
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مقدمه
قدرت و رویکردهای آن مهمترین درونمایة داستانهای حماسي است .ستيز
قهرمانان حماسه را باید منازعة قدرت تلقي کرد .قدرتي که به تعبير فوکو «به مثابة
بازیهای استراتژیک ميان افراد و آزادی است» (نظری .)676 :1171 ،آنچه داستان رستم و
اسفندیار را از سایر داستانهای شاهنامه متمایز ميکند ،موضوع کشمکش بر سر قدرت و
ستيز دو نوع صورتبندی متفاوت در درون یک گفتمان واحد است .به این معني که هر
کدام از این شخصيت ها هم نمایندة یک گفتمان مجزا هستند و هم شيوة خاصي برای
بيان و بازنمایي گفتمان خود بر ميگزینند .این رویارویي در درون نيروهای متحد و فعال
در یک جبهه شکل گرفته است و این امر اهميت موضوع را در نوع حماسه بيشتر
ميکند.این معارضه در گفتوگوهای شخصيتها بيشتر نمایان ميشود.
در این جستار ،سعي شده است با استفاده ازاصطالحات زبانشناسي کاربردی و
رویکرد تحليل گفتمان انتقادی و با استفاده از روشهای تحليل مکالمه داستان رستم و
اسفندیار بررسي و تحليل شود و روابط قدرت در آن بر اساس منزلت و فاصلة اجتماعي
شخصيتهای اصلي داستان تبيين گردد.
پيشينة تحقيق
فصلي از کتاب از «رنگ گل تا رنج خار» در باب انواع گفتوگو و نقش آن در
بداستان
پيشبرد داستان است (سرامي .)127-199: 112۱ ،همچنين بخشي از کتا ِ
داستانها باعنوان سخن گفتن پهلواني ،اهميت عنصر مکالمه و گفتوگو را در داستان،
بررسي کرده است (اسالمي ندوشن.)116 :1192 ،همچنين درمقالة «بررسي تعامل دو نظام
روایي و گفتماني در داستان رستم و اسفندیار؛ رویکرد نشانه ـ معنا شناختي» نقش
مؤلفههای گفتماني در جهتدهي معنایي در کنار نشانههای روایي بررسي شده
است(.بهنام .)12-1 :1173 ،زهرا حياتي ( )1176در مقاله «بررسي داللتهای ضمني گفتوگو
در داستان رستم و اسفندیار» از منظر علم معاني ،گفتوگو را مرکز ثقل شکلگيری
معاني ضمني در داستان رستم و اسفندیار دانسته است .بر اساس نتایج این پژوهش23 ،
درصد کل گفتوگوهای این داستان حاوی معاني ضمني بوده که نشاندهندة مفهوم
اعتراض و پرخاش در سخنان اسفندیار و مفهوم مقاومت و سازش در سخنان رستم است.
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مقاله حاضر ضمن توجه به دستآوردهای ارزنده پژوهشهای یادشده ،هدف خود را بر
تحليل روابط قدرت و منزلت و چگونگي بازنمایي آن از خالل زبان با توجه به نظریههایي
مانند کاربردشناسي و تحليل گفتمان انتقادی متمرکز کرده است.
 -6مباني نظری بحث
نقد و تحليل متون ادبي از منظر نقش و کارکرد اجتماعي آنها ،مستلزم این پيش
فرض نظری است که متن ادبي را نه صرفاً یک متن هنری ،بلکه مجموعهای یکپارچه و
ل زبان و زمينة اجتماعي و بهطور کلي یک
متشکل از اجزا و عناصر دروني و بيروني ،شام ِ
گفتمان( )discurseدر نظر گرفت .در این رویکرد متن یک کنش اجتماعي خواهد بود
که مانند کنشهای اجتماعي دیگر ،در خدمت ارتباط و تعامل است و با دیگر عناصر
جامعه یعني قدرت ،ایدئولوژی ،تاریخ و سياست مرتبط است .درتحليل انتقادی گفتمان
مفاهيمي مانند قدرت ،ایدئولوژی و جامعه از یک سو و زبان و دانش از سوی دیگر دخيل
هستند و نقش ایفا ميکنند .درگفتمان ،عينيت وذهنيت از طریق زبان یکدیگر را
ميسازند .صورتهای زباني آزادانه انتخاب نميشوند؛ انتخاب شکلهای زبان همواره تحت
تأثير عوامل زمينهای مانند بافت برونمتني ،گفتمان غالب ،تاریخ ،جامعه ،دانشهای
زمينهای نویسنده وشاعر و عوامل بيشمار دیگری است که همگي تحت تأثير روابط
پيچيده قدرت و حوزه تأثير ایدئولوژیها هستند (ر.ک.آقاگلزاده .)66 :11۱2 ،بنابراین
تحليلگران گفتمان معتقدند که مطالعة علمي زبان نميتواند بيطرفانه وخنثي باشد؛ چرا
که زبان آغشته به ایدئولوژی است یا به تعبير روالن بارت ،زبان ،دارای«قدرت فاشيستي»
است (اکو.)29 :1191،
منظور از بافتِ زباني ،ارجاعات و الگوهای درونمتني است و خود متن زمينه قرار
ميگيرد .منظور از بافتِ موقعيت «کلية شرایط موجود و ممکنِ مرتبط؛ اعم از زباني
(کالمي) و فرازباني (غيرکالمي) پيرازباني و شرکتکنندگان دخيل در توليد و تفسير و
تحليل گفتمان است» (آقاگلزاده.)17 :1176 ،
قدرت سازندة گفتمانهاست .بر این اساس وظيفة تحليلگر بررسي ابعاد تعاملي متون
و روابط آنها با تکنولوژیهای قدرت و آثار سوژهساز و ابژهساز آنهاست .از یک منظر،
قدرت ویژگي ذاتي تمامي کنشهای اجتماعي است و خود را در قالب گفتمان ساماندهي
ميکند و از طریق گفتمانِ برآمده از نظام های معرفتي به زندگي وهویّت مردمان شکل
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ميبخشد؛ از یک سو نظامهای فکری و قواعد آگاهي ،گفتمان را شکل ميدهند و از سویي
دیگر گفتمان نيز به مفاهيم دیگر معنا و هویت ميبخشد .بنابراین مسأله مهم درفهم
گفتمانها نه درک معاني نهفته درآنها بلکه تحليل شرایط شکلگيری آنهاست .به
همين دليل نقطة عزیمت تحليلگر در بررسي روابط قدرت ،محل تالقي و معارضه
استراتژیهای قدرت است.
از سوی دیگر ،ایدئولوژی منعکسکننده اهداف ،منافع و ارزشهای اساسي گروههاست
و به همين سبب سازماندهنده و معناساز است .ایدئولوژی به کنشگران اجتماعي فرصت
ميدهد تاخصوصيات اجتماعي گروه و طبقه خود را به دانش و اعتقاد تبدیل کنند .این
دانش و اعتقاد در متن نمود ميیابد و بر این اساس هيچ تعاملي ميان توليدکننده متن و
خواننده بدون کنترل و القای ایدئولوژیک وجود ندارد .یک متن ادبي همانند شعر ،ایده و
عقيده فرد یا افراد را بازنمایي ميکند .تجليات غيرعمدی و ظریف سلطه را ميتوان
درسطوحي مانند آهنگ جمله ،سبک بيان ،صنایع بالغي ،آداب نزاکت و مانند آنها
مشاهده کرد (رک :وندایک. )633 :11۱6 ،بنابراین متون زباني جنبة مادی شدة ایدئولوژیها
هستند.
 .1/6تحليل داستان در بافت موقعيت
الف) زمينه  :اصرار اسفندیار بر واگذاری تاج و تخت شاهي به او ،گشتاسب را به این
نتيجه ميرساند که چارهای جز خالصي از دست پسر ندارد .آنگاه که به اشارة جاماسب،
گ فرزندش در زاولستان به دست رستم است،
وزیر اخترشناس خود ،متوجه ميشود مر ِ
اسفندیار را وادار ميکند تا به سيستان لشکر بکشد و رستم را دستبسته به درگاه بياورد.
رستم که گردن فرازتر از آن است تا دست به بند دهد ،ابتدا تالش ميکند تا این شاهزادة
نوآیين را از قصد خود منصرف کند ،اما اصرار و البهاش در اسفندیار اثر نميکند .جنگ
رخ ميدهد و رستم به راهنمایي سيمرغ تي ِر گزی را به چشمان شاهزادة رویينتن ميزند و
او را از پای درميآورد.
ب) فحوا یا عامالن گفتمان :مشارکين در ماجرا به دو طيف مشارکين اصلي و فرعي
تقسيم مي شوند .مشارکين اصلي همان رستم و اسفندیاراند و مشارکين فرعي به ترتيب
حضور در داستان عبارتند از گشتاسب ،پشوتن ،کتایون ،بهمن ،زال و زواره.
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پ) شيوة گفتمان :متن داستان ،شعری منسجم در قالب مثنوی و بحر متقارب شامل
 122۱بيت است که از تعدادی گفتوگوی طوالني همراه با توصيفهای دقيق از جزئيات
صحنههای گوناگون تشکيل شده است .
 .6/6کارکرد گفتماني گفتوگو و کنشهای گفتار :هر نوع تعامل و گفتوگو در
چارچوب ساختار یا ساختارها و کنش اجتماعي خاصي فهميده ميشود .عالوه بر ساختار
آوایي ،نحوی و معنایي ،شرایط اقتضائي و بافت موقعيت ،جایگاه شخصيتها ،روابط و
سلسله مراتب منزلت نيز بر جهتگيری پيام و ساختار گفتوگو تأثير ميگذارد .گفتوگو
بخشي از یک نظام پيچيدة اجتماعي است که به تعبير جان آستين در «نظریة کنشهای
گفتار»  ،یا خودِ عمل است یا بخشي از عمل و کنش است ( آقا گلزاده.)1۴۱ :1176،
کنشهای گفتار که در حوزة کاربردشناسي زبان بررسي ميشوند ،در رویکرد گفتماني
هم به آنها توجه ميکنند .این تفاوت که در اینجا به توالي و زنجيرة کنشهای گفتاری
ميپردازند که در قالبِ گفتوگو و متن آشکار ميشود .افراد در مکالمه در کنار انواع
کنشهای گفتاری ،ممکن است اَشکال متفاوتي از کنشهای متقابل دیگر را نيز از خود
بروز دهند؛ مانند «نوبتگيری در مکالمه ،حمله به دیگران و دفاع از خود ،آغاز کردن و
پایان دادن به گفتوگو ،مذاکره کردن ،موافقت یا مخالفت با یکدیگر ،پاسخگویي به
سخن دیگران یا آماده شدن برای نوبت خود در مکالمه ،به دست دادن تصویری مثبت از
خود ،حفظ وجهه ،مؤدّب بودن ،اقناع یکدیگر و( »...وندایک .)۴ :11۱7،در تحليل انتقادی
گفتمان به نقش این کنشها و اینکه چگونه ميتوان بهوسيلة نوع کنش گفتاری،
مناسبات قدرت و سلطه را تبيين کرد توجه ميکنند.
 .1/6حاشيهراني و برجستهسازی
برجستهسازی و حاشيهراني سازوکاری گفتماني است که مشارکين درگفتمان برای
برجسته کردن نقاط قوت خود و ضعفهای احتمالي حریف ،به کار ميگيرند (سلطاني.
 .)111 :1176در مکالمة رستم و اسفندیار آنجا که اسفندیار نژاد رستم را نکوهش ميکند،
عمل حاشيهراني و برجسته سازی به شکل یک معارضة کالمي شدید ،خود را نمایان
ميسازد .اسفندیار ضمن تعارفات دوستانه ،در گفتوگوی جدلي خود با رستم سعي
ميکند شخصيت و هویت پهلواني وشاهي خود را برجسته سازد ونژاد و گذشتة پُر افتخار
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رستم را نکوهش و تحقير کند و همة آنچه را که تهمتن بدان مينازد ،یکسره تباه و
بيقدر جلوه دهد تا موضوع اسارت رستم را پيش بکشد .این نوع تغيير و ایجاد زمينه در
تعامل ،چيزیست که گوفمان آن را « قالببندی» مينامد( گوفمان 179۴ ،به نقل از بي من،
 .)136 :11۱1بدین سبب مکانيسمي تهاجمي را در مکالمه به کار ميگيرد که بهواسطة آن
دو پهلوان به دو رقيب و حریف جنگ تبدیل ميشوند .اسفندیار در یادکرد نياکان رستم،
صفت توهينآميز «بدگوهرِ دیوزاد» را به کار ميبرد که ارجاعي درون متني و برگرفته از
گفتار سام پدر زال است:
چوآیند و پرسند گردنکشان
چه گویم که این بچةدیو چيست

چـه گـویم از این بچة بدنشان
گ دو رنگست ،گر بربریست؟!
پلن ِ
(فردوسي)11۱2:122

همچنين ارجاع برونمتني نيز برای این اشاره اسفندیار در سایر منابع هست «من
سپيدم و مادرش سپيد است فرزند چرا سياه است ،این مگر از نسلِ دیو
باشد»(محمدبنمحمودبناحمدطوسي.)۴1۱ :1171 ،سخنان او در هفده بيت بدان منظور است که
رستم را از لحاظ روحي و رواني در موضع ضعف قرار دهد و استيالی خود را بر او القا
کند .قبل از آن رستم دریک مکالمة جدلي فعال موفق شده بود بر اسفندیار به دليل
عهدشکني و نفرستادن «خُرامي» برای دعوت ،بزرگي بفروشد و او را سرزنش کند؛ حال
نوبت اسفندیار است که با اتخاذ راه بردی مناسب فاصلة اجتماعي خود را با رستم به او
گوشزد کند و پاسخ گستاخي و درشتگویي او را بدهد.او این بار از قول موبدان و بزرگان
از راهبرد کيفيت استفاده ميکند تا از بار مسؤوليت خود در بيان بکاهد اما همچنان وهن
نياکان رستم را مدنظر دارد :
چنــين گفــت بــا رســتم اســفندیار
مــن ایــدون شنيدســتم از بخــردان
کــه دســتان بــدگوهر از دیــو زاد

کـه ای نيـکدل مــهتر نامدار،
بزرگان و بيدار دل موبدان
به گيتي فزون زین ندارد نژاد
( فردوسي)269 :11۱7

دو صفت «نيکدل» و « نامدار» از ابزارهای تلطيف کننده()mitigatingdevice
است که اسفندیار برای کاستن از جنبة توهينآميز سخنان خود و رعایت ادب تعامل ،به
کار بردهاست .نوع کنش گفتاری گوینده در مکالمه ،با جایگاه و منزلت مخاطب ارتباط
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مستقيم دارد .استفاده از کنش گفتاری تأثيری ( )perlocutionary actدر این نوبت از
مکالمه ،اسفندیار را قادر ميسازد تا یک بار دیگر کنترل مکالمه را در دست بگيرد .او
تعمداً شيوة بيان تلویحي غير محترمانه را به کار ميگيرد تا رستم را عصباني کند و او را
آنگونه که خود ميخواهد تحت تأثير قرار دهد تا از این طریق هم او را وادار به پذیرش
خواست خود کند و هم سلطه و استيالی گفتماني خود را بر او تحميل کند:
پذیرفت سامش ز بيبچگي
خجسته بزرگان و شاهان من
ورا برکشيدند و دادند چيز
یکي سرو بد ناپسوده سرش

ز ناداني و ریـوی و غرچگي
نيای من و نيکخواهان من
فراوان برین سال بگذشت نيز
چو با شاخ شد رستم آمد برش
(فردوسي)1۴7:11۱7

پاسخهای رستم به توهينها و تحقيرهای اسفندیار ،این بار با آرامش و تأمّل بيشتر
همراه است .گو اینکه پهلوان منظور شاهزاده را دریافته است و ميداند که شاهزاده جوان
ت
در برابر هيبت و مهابت او چارهای جز بزرگنمایي نژاد و دودمان خود ،و خوارداش ِ
نياکان او ندارد؛ پس عنان سخن را به دست ميگيرد و پاسخهای درشت خود را در سيری
روایي پي ميگيرد .پاسخ های رستم ،از حيث کميّت نيز ،سنجيده و حساب شده است .در
راهبرد کميت( )quantityـ که یکي دیگر از اصول همکاری گرایس است ـ بر مقدار
اطالعات ارائه شده به لحاظ کمّي تأکيد شده است؛ ارائه اطالعات باید به ميزان الزم انجام
شود نه بيشتر و نه کمتر(آقاگل زاده .)۱7 :1176 ،اولين جمله رستم در شروع مکالمه از
حيث کنشهای گفتاری بسيار حائز اهميت است .او خطاب به اسفندیار ميگوید:
چه گویي سخنهای نادلپذیر؟
بدو گفت رستم که آرام گير
روانت ز دیوان بنالد همي
دلت پيش کژی بپالد همي
نگوید سخن پادشا جز که راست
تو آن گوی کز پادشاهان سزاست
(فردوسي )1۴2 :11۱7

استفاده از کنش امری ـ ترغيبي( )directive actگوینده را در موقعيت کنترلگر یا
قدرت باالدست مکالمه قرار ميدهد و او را قادر ميکند که رابطة خود را با شنونده بر
اساس منزلتي برابر یا فرادست تنظيم کند .هر چند جمالت امری همواره به منزلة صدور
فرمان و دستور نيست و گاه ساختهای امری برای درخواست و خواهش به کار ميرود.
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مصراعِ«تو آن گوی کز پادشاهان سزاست» ،آشکارا دربردارنده هدف منظورشناختي
سرزنش و توبيخ است .مصراعِ دوم نيز حاوی بار تعریض است؛ رستم به تعریض اسفندیار
را دروغزن ميخواند و در اثبات دروغ بودن ادعای او ،بزرگيهای نياکان خود را
برميشمارد.
اینکه در پاسخ مفصل رستم هيچ اشارهای به زال و دالوریهای او وجود ندارد ،جای
تعجب ندارد؛ گویي رستم خود نيز از یادکردِ سرگذشت پدر دچار انفعال و شرم شده باشد.
این موضوع نشاندهندة غلبة همان انگارة فرهنگي مشترک نزد اسفندیار و رستم؛ یعني
اهميت نژاد و شفافيت در اصل و نسب است .چراکه او نيز متعلق به همان فرهنگي است
که تولد کودکي با تن سياه و موی سپيد را نشانهای اهریمني تلقي ميکردند
(مختاری.)79 :1197،

در پایان این ستایشنامه ،رستم خود را چنان ميستاید که در عين برشمردن فضایل و
بزرگيهای خود ،شائبة استکبار و گردنکشي در برابر شاهزاده را از خود دور کند:
بدان گفتم این تا بداني همه
تو اندر زمانه رسيده نوی
تن خویش بيني همي در جهان

تو شاهي و گردنکشان چون رمه
اگر چند با فرّ کيخسروی
نهیي آگه از کارهای نهان
(فردوسي)1۴7 :11۱7 ،

هدف رستم از بيان افتخارات خود و بزرگي نياکانش ،نه به حاشيه راندن و بيارزش
ع دیگری ضمن
کردن نژاد و تبار اسفندیار بلکه صرفاً اثبات خود است .اسفندیار در موض ِ
برشمردن نياکان خود و نشان دادن نژاد شاهياش به رستم ميگوید:
تو داني که پيش نياکان من
پرستنده بودی تو خود با نيا
تو شاهي ز شاهان من یافتي

بزرگان بيدار و پاکان من
نجویم همي زین سخن کيميا
چو در بندگي تيز بشتافتي
(فردوسي)173 :11۱7 ،

در این بخش ازگفت وگو ،اسفندیار از نکوهش نژاد رستم به سرزنش و تحقير خود
رستم ميرسد .در زبان فارسي برای تعارف عمدتاً از دو ابزار سبکي عمده استفاده ميشود:
یکي به کار بردن صورتهای جایگزین برای پایين آوردن خود و باال بردن دیگری و دوم،
استفاده از صورتهای جایگزین جمع و مفرد برای ارجاع به دیگران (بي من:11۱1 ،
.)177در نقطة مقابل ،برای خوارداشت دیگری نيز ميتوان از همين دو ابزار سبکي استفاده
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کرد .استفاده از ضمير شخصي تو در خطاب به رستم ،و واژة «پرستنده» به معني غالم و
خدمتکار ،گویای نوع تلقي اسفندیار از جایگاه رستم است؛ او از رستم و خاندانش توقع
خدمتکاری دارد و بزرگي و اعتبار او را در بندگي شاهان و نياکان خود ميداند و در پي
بند اوست اما پاسخ رستم صریح و از موضع قدرت برتر است:
چه
که
که
من

نازی بدین تاج لهراسپي
گوید برو دست رستم ببند
گر چرخ گوید مرا این نيوش
از کودکي تا شدستم کهن

بدین تازه آیين گشتاسپي؟
نبندد مرا دست چرخ بلند
به گرز گرانش بمالم دو گوش
بدین گونه از کس نبردم سخن
(فردوسي)177 :11۱7 ،

تعبيرهای«تاج گشتاسبي» و «تازه آیين لهراسبي» عصارة تلقي رستم از ساختار
حکومت گشتاسپ و حاوی بار معنایي تحقيراست و بهطور ضمني نشاندهندة موضع
ناهمدالنة پهلوان کهن با این ساختار و سامان تازه است .پرسش بالغي بيت اوّل بار
معنایي سرزنش و تحقير را به طور بارزتری برجسته ساخته است و در برابر عمل
حاشيهراني اسفندیار ،نوعي واکنش متقابل محسوب ميشود.
 .۴/6نوبتگيری و مدیریت مکالمه
نظام مدیریت مکالمه در گفت وگوهای دو پهلوان نه بر حسب اجبارهای نهادی و
قوانين از پيش تعيين شده بلکه به مقتضای شرایط و الزامات تعامل تعيين ميشود.
مسائلي از قبيل نوبتگيری در مکالمه ،تعيين گونةزبان (گفتاری ،معيار ،گویشي و)...
ف گفتار ،ادب تعامل ،سبک گفتارِ( مؤدبانه ،کنایهآميز ،رسمي،
استفاده از کنشهای مختل ِ
دوستانه و )...همه و همه در حين فرایند تعامل شکل ميگيرند .این موضوع برابری
جایگاه و هموزني طرفين را نشان ميدهد .در این تعامل اسفندیار بر حسب موقعيت و
منزلت اجتماعي خود سعي ميکند که دست باال را داشته باشد و رستم نيز همواره تالش
ميکند تا موقعيت و بافت تعامل را متعادل نگه دارد و در صورت امکان کنترل رخدادهای
ارتباطي را به دست بگيرد.
اسفندیار با تدبير امور و تمهيد مقدمات ،صحنة آمدن رستم به ميهماني را مدیریت
ميکند ،امّا رستم با ورود سرزدة خود به ميهماني  ،از یک مشارک منفعل به یک بازیگر
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فعال در موقعيت تبدیل ميشود ،تهمتن با آمدنش به ميهماني اسفندیار ميخواهد تا
تحقير و توهين شاهزاده را در نفرستادن خُرام بيپاسخ نگذارد و در ضمن صلحخواهي و
حسن نيت خود را ثابت کند .رستم سوار بر رخش وارد اردوگاه اسفندیار ميشود و با
مهابتي که خاص جهان پهلواني چون اوست ،چشم و دل لشکر اسفندیار را خيره ميکند.
اسفندیار به استقبال او ميرود .صحنه برخورد حضوری ،از حيث سازوکارهای تعامل و
الزامات مکالمه ،صحنة بسيار معناداریست .رستم همين که اسفندیار را ميبيند بيمقدمه
و با زباني گزنده گالیة خود را از شاهزادة نوآیين آغاز ميکند:
سخن هر چه گویم همه یاد گير
همي خویشتن را بزرگ آیدت
همانا به مردی سبک داریم!
به گيتي چنان دان که رستم منم

مشو تيز با پير بر خيرخير
وزین نامداران سترگ آیدت!
به رای و به دانش تنک داریم!
منم!
نيرم
تخم
فروزندة
(فردوسي)1۴1 :11۱7 ،

رستم چهارده بيت دیگر نيز بهطور پيوسته در بهرخ کشيدن هویـت پـهلواني خود
ميگوید ودر ميانة سخن تهدیدگونهای نيز چاشني سخنان خود ميکند:
نگهدار ایران و نيران منم
از این خواهش من مشو درگمان
من از بهر این فرّ و اورند تو
نخواهم که چون تو یکي شهریار

به هر جای پشت دليران منم
مدان خویشتن برتر از آسمان!
بجویم همي رای و پيوند تو!
تبه دارد از چنگ من روزگار
(فردوسي)11۱7:1۴1 ،

ظرافت بيان رستم در بيت پایاني از حيث رعایت ادب تعامل و کنش حفظ وجهه
ل کنشگر و
بسيار حائز اهميت است .ساختار این بيت با وجود متعدی بودن بر کتمان فاع ِ
یا جابهجایي عامدانة فاعل بنا شده است .رستم نميگوید دوست ندارم که من تو را تباه
کنم ،بلکه ميگوید نمي خواهم که روزگار شهریاری چون تو را به دست من تباه کند.
روزگار همان سرنوشت است که حضور جبری آن در جایجای شاهنامه مشهود است و در
اینجا نيز رستم عامليت را به روزگار نسبت داده است تا بر اساس باور کهن ایرانيان به
فاتاليزم و قضای آسماني (زرینکوب1192:617 ،؛ رینگرن )113-97 :11۱۱ ،هم خود را در این
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اتفاق بيگناه جلوه دهد و هم رعایت منزلت و اقتضای مقام شاهزادگي اسفندیار را کرده
باشد.
نفس اینکه کدام گوینده به خود حق ميدهد در حين مکالمه عصباني بشود یا صدای
خود را برای دیگری بلند کند و مدیریت نظام نوبتگيری را در اختيار بگيرد و شنونده را
در برابر خود وادار به سکوت و شنيدن کند ،خود نشاندهندة ميزان دسترسي به گفتمان
و در نتيجه قدرت است .زستم به سبب بدعهدی اسفندیار ،در دعوت او به ميهماني،
خشمگين وآشفته خود را به اسفندیار ميرساند و بنای عتاب و خطاب را ميگذارد.
اسفندیار نيز خندان از تيزی و تندی رستم ،با فشردن دست رستم کنش غيرکالمي را
برای کنترل تعامل و مدیریت مکالمه به کار ميگيردو ضمن آن به ستایش قدرت بازوی
رستم ميپردازد (فردوسي.)177 :11۱7 ،
در واقع با فشردن چنگ ،اسفندیار جدال را به نقطة اوج ميرساند تا بابِ گفتوگوی
بيشتر را بر رستم ببندد و مکالمهای را که احساس ميکند در آن چندان توفيقي نيافته
است به پایان برساند .رستم نيزکه بر اساس اصل همکاری در مکالمه تاکنون پابهپای
اسفندیار و حتي گاه پيشتر از او آمده است ،در اینجا هم پای پس نميکشد و عيناً
مقابله به مثل ميکند ،ضمن ستایش ف ّر و شکوه او ،دستش را ميفشارد (فردوسي:11۱7 ،
.)172

نحوة آراستن خوان و دعوت ميهمان بر سفره و تعيين نوع خوردني و آشاميدني نيز از
تمهيداتي است که اسفندیار برای در اختيار گرفتن صحنة رقابت به کار ميگيرد .در
ميگساری رستم سنگ تمام ميگذارد و برای آنکه به شاهزاده نشان بدهد همچنان
ازهوش فراوان برخوردار است ،آهسته به پشوتن اعتراض ميکند که چرا تيزی نبيد کهن
را با آب ميشکند ،و آب در شراب او ميآميزد.
 .7/6زوجهای همجوار و ساختارهای مرجح
در اغلب گفتوگوها ،الگوهای ثابتي برای گفتوگو وجود دارد که گاه
گفت وگوکنندگان برای مشارکت مؤثر در تعامل از این الگوها استفاده ميکنند .مانند
ح باب ،سالم وانواع خوشآمدگویيها ،تعارفات روزمره،
الگوهای سخنگشایي یا فت ِ
خداحافظي و مانند آنها .این تواليهای طبيعي را زوجهای همجوار مينامند(یول:1171 ،
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 .)136در زوجهای همجوار ،هميشه گفت وگو دو قسمت دارد که یا با واسطه یا بالفاصله در
پي هم ميآیند .زوجهای همجوار روابط قدرت حاکم بر فضای مکالمه را نشان ميدهند.
در طرح زوجهای همجوار ،هميشه اینگونه نيست که پاسخها به منزلة قسمت دوم
زوجهای همجوار با پرسشها یا بخش اول این زوجها هماهنگ یا یکسان باشد .گاه این
پاسخها برخالف عرف معمول و انتظار گویندهاند؛ «به همين دليل برخي از پاسخها در
مقایسه با پاسخهای ممکن دیگر ترجيح داده ميشوند و برخي دیگر نامرجّح هستند،
یعني ترجيحي نسبت به دیگر شقوق ندارند»( آقاگلزاده .)133 :1176 ،ساختار ترجيحي
باعث تقسيم قسمت دوم زوجهای همجوار به دو کنش اجتماعي ساختار مرجح و ساختار
نامرجح ميشود .ساختار مرجح آن کنشي است که انتظار ميرود گویندة دوم در پاسخ
گویندة اول انجام دهد .ساختار نامرجح یا ساختار نشاندار ،واکنشي است خالف انتظار و
حاوی اطالعات خاصي دربارة گوینده.
در اولين مواجهه دو پهلوان داستان شاهنامه ،زوج همجوارِسالم و خوشآمدگویي به
نحو معناداری خواننده را باویژگيهای فردی هردو شخصيت آشنا ميکند (فردوسي:11۱7،
 .) 116سوگندی را که رستم در ابتدای سخن خود یاد ميکند ميتوان نشانة کاربرد راهبرد
کيفيت) (quality maximاز سوی او دانست .این راهبرد ـ که یکي از اصول همکاری
گرایس است ـ ناظر بر راستگویي گوینده و شگردی برای نشان دادن صداقت است
(صفوی.)131 :1171 ،

اسفندیار نيز که گویندة قسمت دوم از این زوج احوالپرسي و خوشآمدگویي است،
دقيق ًا به قرینه ،همطراز همين سخنان را در حق رستم بيان ميکند و مطابق رسم و آیين
و برای پاسخ گویي به استقبال شایان جهان پهلوان ،همان مراتب تجليلي را ابراز ميکند
که رستم نسبت بدو بهجای آورد .به عبارتي از ساختار مرجح استفاده ميکند .ویمانند
رستم از اسب پياده ميشود و پيلتن را به بر ميگيرد و بر او آفرین ميگوید (فردوسي،
 .)111 :11۱7پاسخ اسفندیار بالفاصله پس از پایان سخن رستم و بدون مکث و با
ال دوستانه و از سر احترام متقابل
بيشترین همپوشي بيان ميشود که نشان از تعاملي کام ً
ميان دو پهلوان است.
در ادامه این گفتوگو زوج همجوار دعوت و پاسخ نيز ميان دو پهلوان ردوبدل ميشود،
ولي برخالف انتظار ،اسفندیار از ساختار ترجيحي نامرجح استفاده ميکند و به دعوت

گفتوگو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار

1۱9



ميهماني رستم پاسخ مثبت نميدهد .رستم با استفاده از شگرد مقدمهچيني (پيشتوالي)
دوستانه از اسفندیار دعوت ميکند تا ميهمانش شود (فردوسي.)111 :11۱7 ،
پاسخ اسفندیار متضمن نفي و رد درخواست است .او ضمن استفاده از عبارات
تلطيفکننده تعهدش را به فرمان شاه وعذر و دليل نپذیرفتن دعوت را بيان ميکند:
هر آن کس کجا چون تو باشد به نام
نشاید گــــذر کــردن از رای اوی
وليـــکن ز فـــــــرمان شاه جهان
به زابل نفـرمـود مــا را درنــــگ

همه شهــر ایـــــران بدو شادکام
گذشت از بـر و بوم و از جـای اوی
نپيچـــم روان آشــــــکار و نـهان
نــه با نــــامداران این بوم جـنگ
(فردوسي)111 :11۱7 ،

این پاسخ در عين حال که تلخي رد دعوت را کمتر جلوه ميدهد ،فضا را برای طرح
درخواست اسفندیار فراهم ميکند؛ درخواستي که خود ميداند بيانش بسيار دشوار و
پذیرش آن از سوی رستم دشوارتر است .به همين دليل بدون هيچگونه تعللي سخن خود
را پي ميگيرد و در بيت نخست با استفاده از شگرد «پيشتوالي اعالم کوتاه» و در بيت
بعد با بهرهگيری از «اعالم همراه با کنش ترغيبي» از رستم تقاضای تسليم ميکند:
تو آن کن که بر یابي از روزگار
تو خود بنـد بـر پـای نـه بـيدرنگ

بر آن رو که فرمــان دهـد شهریـار
نباشـــد ز بــنـد شهنشـاه ننــگ
(فردوسي)11۴ :11۱7 ،

سپس اسفندیار برای آن که فضای مناسب را برای پذیرش تقاضای خود فراهم کند،
ضمن هم دردی با رستم و اظهار تأسف خود از این درخواست غيرمعمول ،با استفاده
از«کنش تعهدی» گفتار ،متعهد ميشود تا امنيت جاني رستم را تأمين کند و او را با عزت
و احترام فراوان به خانه بازگرداند .توسل به فرمان شاه و عذرآوردنها از سویي و بر عهده
گرفتن چنين تعهداتي از سوی دیگر ،نشان ميدهد که اسفندیار متوجه قبح درخواست
خود از رستم است .پاسخ رستم به این تقاضا از مقولة ساختار «ترجيحي نامرجح» است:
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جدول شماره  -1زوجهای همجوار
قسمت دوم زوج همجوار

قسمت اول زوج همجوار

ساختار مرجح
اسفندیار:دعوت به نوشيدن از سوی اسفندیار
رستم :اعتراض و گلهگذاری از عدم دعوت
اسفندیار :اتهامزني و نکوهش نياکان رستم
اسفندیار :تهدید همراه با صراحت
اسفندیار :تعارف و سپاس
رستم  :تکرار دعوت
رستم :نصيحت و اِنذار و دعوت به آشتي
اسفندیار :رجزخواني و تهدید
رستم  :درخواست صلح و ترک مخاصمه
اسفندیار :پيشنهاد تسليم
اسفندیار :درخواست پرورش بهمن

ساختار نا مرجح

رستم :پذیرش درخواست
اسفندیار :پوزش و عذرخواهي
رستم  :دفاع از خود و ستایش نژاد خویش
رستم  :تهدید همراه با تلویح و مالیمت
رستم :سپاس و قدرداني
اسفندیار :رد درخواست و
تهدید و درخواست تسليم
رستم :رجزخواني وتهدید
اسفندیار رد درخواست همراه با تهدید
رستم  :رد درخواست همراه با مفاخره
رستم :پذیرش درخواست به شکل اطاعت و
حرمت

با مقایسة زوجهای همجوار باال و دادههای جدول ،این نکته آشکار ميشود که در
بيش تر مواضع ،اسفندیار آغازکنندة سخن است و کسي است که سعي ميکند ارادة خود
را بر رستم تحميل کند و رستم به جز مورد بند برپای نهادن در بقية موارد از زوج
همجوار مرجح استفاده مي کند .هر کجا هم که از ساختار ترجيحي نامرجح استفاده کرده،
با استفاده از انواع تواليها و پيشتواليها ،شگردهای تلطيفي ،کاربرد تلویحي و کنشهای
گفتاری ترغيبي ،جایگاه و منزلت اسفندیار را رعایت کرده و سعي در گریز از ایجاد
موقعيت نامناسب برای اسفندیار داشته است.
 .2/6شاخصهای اجتماعي و بيان محترمانه :شاخص اجتماعي مشخصکنندة هویت
اجتماعي است «شاخصهای اجتماعي به آن جنبههایي از ساختار زبان گفته ميشود که
هویت اجتماعي مشارکان در کالم یا روابط اجتماعي بين آنها را مشخص ميکند»
(آقاگلزاده .)132 :1176 ،ضمایر ،القاب ،عناوین و صفاتي که نشاندهندة منزلت و جایگاه
اجتماعي شخص باشد و نوع ارتباط او را با مشارکين دیگر مکالمه تعيين کند از مصادیق
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این شاخصها به شمار ميرود .القاب و عناویني که دو پهلوان برای یکدیگر به کار
ميبرند ،بيانگر مقام و منزلت اجتماعي آنان است .رستم در اغلب مواضع عناویني
چون«یل ،پورِشاه ،شهریار ،شاه ،مهتر ،پهلوان ،جهاندار ،نامدار و سپهبد» را به
کارميگيرد ،و اسفندیار نيز به تناسب عناویني چون «گوِ پيلتن ،نامدارکهن،
جهانپهلوان ،پورِ سام سوار ،یادگار گوان» را به کار ميبرد.
رستم متعلق به نهاد پهلواني است و فرمانبر شاه ایران است که در هرم قدرت
اجتماعي در مکاني پایين تر از اسفندیار قرار دارد .به همين سبب در خطاب به اسفندیار
کمتر از شاخص بينشانِ«تو» استفاده ميکند( 66مورد در برابر  11مورد).هر چند استفاده از
ضمير «تو» از سوی هيچ کدام از دو پهلوان نشانة تعرض به شأن و منزلت دیگری تلقي
نميشود؛
«کاربرد ضمير دوم شخصِ «تو» فينفسه نشان نميدهد که شخصي که از این ضمير
استفاده کرده است احساس ميکند فردی که مخاطب او قرار گرفته منزلت پایينتری
دارد ،بلکه منزلت پایينتر فرد مخاطب تنها هنگامي آشکار و تأیيد ميشود که او در پاسخ
از ضمير شما استفاده کند و در نتيجه الگوی کاربرد ناهمسان برقرار گردد» (بي من:11۱1 ،
.)631

تفاوت سطح منزلت را ميتوان در استفادة بيشتر رستم از صفات بياني مثبت برای
اسفندیار و تفاوت در شدت آنها سنجيد .رستم در اغلب موارد برای اسفندیار از عنوان به
جای نام به همراه یک یا چند صفت استفاده ميکند .او حتي در لحظاتي که شدیداً از او
خشمگين ميشود نيز ادب صحبت را فراموش نميکند و آداب مکالمه را بهجا ميآورد،
برخالف اسفندیار که چندین بار از شاخصهای منفي برای نامدهي رستم استفاده ميکند.
در زیر جدول فراواني شاخصها و صفات آورده شده است:
جدول شماره  – 6شاخصهای اجتماعي
شاخصها و صفات برای اسفندیار

شاخصها و صفات برای رستم

پهلوان
جهاندار و بيدار و روشنروان
سرافراز شير ،نامآور
نوآیين و نوساز و فرخ جوان
نامور ،پرهنر شهریار

از یالن جهان یادگار
پهلوان و جهان پهلوان (بدون صفت)
پورِ سام سوار
دستان
نيکدل ،مهتر نامدار
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افسرکارزار ،فرخ اسفندیار
شيرخوی
شاهزاده یل اسفندیار
شاه فرخ همال
شاه یزدانپرست
شاه شاداندل و نيکبخت
شهریار
فرخ اسفندیار
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رستم پيلتن
رستم نامدار
نامجوی
سگزی بدنشان و بدگمان
برمنش پير ناسازگار
رستم جنگجوی
پيل جنگي
سرگرای

استفادة دو پهلوان از عناوین و القاب و صفات ،تقریباً از الگوی ثابت ادب و تعامل
پيروی کرده است ،با این تفاوت که ميزان پایبندی و تعهد رستم به این سنت ،بيش از
اسفندیار بوده است که این مقوله ميتواند نشانة منزلت و جایگاه اجتماعي دو پهلوان در
ساختار سياسي ایران باشد .ساختاری که پهلوان را در جایگاهي پایينتر از شاهزاده ،در
هرم سلسله مراتب منزلت و قدرت قرار داده است.
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نتيجهگيری
داستان رستم و اسفندیار ،بازسازی روایي یک ستيز درون گفتماني است .ستيزی که
از به هم خوردن روابط متقارن قدرت در درون قلمرو پادشاهي گشتاسب ناشي ميشود.
گشتاسب به عنوان شاهي نوآیين همراه با اسفندیار ،پهلوان دین بهي و جنگجوی
مقدس ،با اهدافي متفاوت ولي خاستگاه ایدئولوژیکي یکسان ،جدال آشکاری را با
خاندان زال در مقامِ نگاهبانان سنتهای دیرینه و پهلوانان نظمِ کهن آغاز ميکند .رستم
به عنوان نماینده و نماد نهاد پهلواني،که عالقهای به پذیرش هنجارهای تازه بر اساس
الگوی پيش نهادی گشتاسب و فرزند او اسفندیار ندارد ،در جنگي ناخواسته به رویارویي
با گفتمان مسلّط ميپردازد و طي گفتوگوهایي طوالني هژموني خاندان گشتاسبي را به
چالش ميکشد و آن را نفي ميکند .زبان به منزلة کنشي اجتماعي ،این ستيز و معارضه
ک بيان ،گفتوگو و مکالمه ،الگوهای متفاوت جمله،
را به شکلهای مختلف از جمله سب ِ
کنشهای متنوع گفتار ،لحن ،ادب و تعامل و ...بازنمایي کرده است .با تحليل مکالمات
رستم و اسفندیار به شيوة کاربردشناسي زبان ،نحوة شکلدهي گفتمان قدرت به زبان و
تأثير سلسله مراتب منزلت و قدرت در توليد واحدهای زباني تبيين گردید.
یادداشت:
 .1بافت در اینجا اعم از بافت زباني /هم متن()co-textو بافت موقعيت ( )context ofsituationاست.
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