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  آباد محسني صادق محسن دكتر                                
   مشهدنور اميپ دانشگاهي فارس اتيادب و زبان ار گروهياستاد  

  

       چكيده

   اين مقاله، به بررسي زباني بيتي از داستان رستم و سهراب در شاهنامة 
شاهنامه پژوهان، در تعيين نهاد اين بيت با . فردوسي اختصاص دارد

» ورصدهزار سپردار و سوار جوشن«خي بر.  يكديگر اختالف نظر دارند
نهاد » ورانسپرداران و جوشن«دانند، برخي ديگر معتقدندرا نهاد مي

نهاد » ورصدهزار سوار سپردار و جوشن«است، به نظر گروهي ديگر 
را در اين كاربرد، از » شمرده«شارحان شاهنامه اغلبِ . باشدبيت مي
تأكيد براي تعدادِ به معني شمارش شده و قيد » شمردن«مصدر 

دهد كه بر اين مقاله با ذكر شواهدي نشان مي. دانندمي» صدهزار«
پاية قاعدة اختيار مطابقت يا عدم مطابقت صفت با موصوف معدود در 

. نهاد جمله است» ورانصدهزار سوارِ سپردار و جوشن«ُشمار، 
 پا آمدن، قدم گذاشتن،: نيز در زبان فارسي با افعالي، نظير» شمرده«

ها معموالً به معني آهسته، سنجيده و باتأني به نهادن، گفتن و مانند آن
رود و از منظر علم دستور زبان، وابستة فعل و قيد حالت و روش كار مي

-اين واژه، به ظاهر از زبان گفتاري به شاهنامه و برخي ترجمه. است

رد بر اين اساس، معني بيت مو. هاي كهن قرآن كريم راه يافته است
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، )پوشجوشن(=ورصدهزار سوارِ سپردار و جوشن: گونه استبحث اين
   .آهسته و سنجيده به لشكرگاه آمدند

  : هاي كليدي   واژه
شاهنامة فردوسي، داستان رستم و سهراب، دستورتاريخي، زبان 

  .گفتاري، شمرده

   مقدمه-1
ها مورد توجه ير داستانهاي شاهنامه، داستان رستم و سهراب بيش از سادر ميان داستان   

شود كه معني با وجود اين، در اين داستان ابياتي ديده مي. شرح نويسان قرار گرفته است
ها طرح پيشنهادهاي تازه ها محل ترديد است و براي فهم بهتر آنارائه شده براي آن
 - در شاهنامة فردوسي گاهي به ضرورت وزن يا اغراض بالغي. رسدضروري به نظر مي

شود، يا اجزاء يك ركن دستوري با فاصله  از هم ذكر باشناختي اركان جمله جابجا ميزي
ها و تركيبات، به همين سبب، براي فهم معني اين گونه ابيات، عالوه بر معني واژه. گرددمي

در همين راستا، . اهميت بسزايي داردها  آن و تعيين نقش نحويشناخت دقيق اجزاء صرفي
نويسان، و ذكر با تبيين ساختار واژگاني، بررسي انتقادي ديدگاه شرحوشد كاين مقاله مي

بيتي از داستان رستم و سهراب را شواهدي از شاهنامه و ديگر متون زبان و ادب فارسي 
  .مورد بررسي مجدد قرار دهد

   بيان مسأله-1 -1

مينه را براي       در داستان رستم و سهراب، پس از آن كه گودرز، با تدبير و زيركي ز
  : سازد، چنين آمده استكاووس فراهم ميآشتي رستم و كي

  بدو گفت رستم كه گيهان توراست
  كنون آمدم تا چه فرمان دهي
  بدو گفت كاووس كامروز بزم
  بياراست رامشگهي شاهوار
  همي باده خوردند تا نيمشب
  دگر روز فرمود تا گيو و توس
  در گنج بگشاد و روزي بداد

  همه بندگانيم و فرمان توراست 
  روانت ز دانش مبادا تهي
  گزينيم و فردا بسازيم رزم
  شد ايوان به كردار خرّم بهار
  به ياد بزرگان برگشاده دو لب
  ببستند شبگير بر پيل كوس
  سپه برنشاند و بنه برنهاد
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  وران صدهزارشنسپردار و جو
 

  شمرده به لشكرگه آمد سوار
 )151-2: 2،د 1389فردوسي، (

بر اساس پانوشت چاپ خالقي . ، دربارة بيت پاياني استن ما در اين مقاله   سخ
  :هاي شاهنامه در ضبط كلمات اين بيت اين گونه استاختالف دستنويس، )همان(مطلق
  . فزونجوشن) ورانبه جاي جوشن): (دستنويس كتابخانة دولتي برلين(= ب
(= ل ، )يس كتابخانة ملّي پاريسدستنو(= پ، )دستنويس كتابخانة عمومي لنينگراد (= لن

  . سوار) نبرده: پ(به لشكرگه آمد شمرده): دستنويس كتابخانة بريتانيا در لندن
هاي مشهور شاهنامه، مطابق با چاپ خالقي مطلق به متن برده شده  اين بيت در چاپ   

مراه با عّلت ذكر نشانة جمع هفاعل بيت و / نويسان شاهنامه در تعيين نهاداست، اما شرح
و » شمرده«نقش دستوري در مورد  .اختالف نظر دارند» سپردار«و نيامدن آن با » ورجوشن«

شود، اما با توجه به اين كه برخي شارحان معناي لغوي آن، اختالف نظر آشكاري ديده نمي
در اين » صدهزار«كنند و برخي ديگر هنگام ذكر معني اين واژه از قيد ترديد استفاده مي

دانند، معني ذكر شده براي اين واژه نيز نيازمند بحث و بررسي رد را نشانه كثرت ميكارب
  .بيشتر است

   ضرورت و اهميت تحقيق-1-2

اين كتاب براي .    شاهنامة فردوسي از مهمترين آثار ادب حماسي ايران و جهان است
-د، زيرا بسياري از واژهفارسي زبانان، افزون بر محتوي از منظر زباني نيز اهميت فراواني دار

هاي كم كاربرد دستوري از طريق اين كتاب به روزگار هاي اصيل فارسي و برخي ساخت
به همين سبب، بررسي زباني تك تك ابيات شاهنامه براي آگاهي از پيشينة . ما رسيده است

باني  زهايها، اشراف بر ويژگيافزون بر اين. زبان فارسي و تاريخ تكوين آن ضرورت دارد
استفاده از . شاهنامه، براي تشخيص ضبط برتر در برخي ابيات اختالف انگيز راهگشاست

داستان رستم و سهراب، به عنوان منبع درسي دورة كارشناسي زبان و ادبيات فارسي نيز بر 
  .افزايداهميت اين گونه تحقيقات مي
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  پيشينة تحقيق-1-3

 كامل، تمام و "شمرده يعني«: بيت آمده است در مورد اين هاي شاهنامهيادداشتدر     
در اين . صدهزار سپردار و سوار جوشن پوشيده، تمام و كمال به لشكرگاه آمدند: "كمال

وران صفت سوار است كه از موصوف جدا افتاده و نشانة جمع بر پايان صفت جا جوشن
ود كه استاد شاز اين يادداشت چنين فهميده مي) 520 :1389مطلق،خالقي(».آمده است

در . داندمي» سواران جوشن پوشيده«را افرادي جدا از » صدهزار سپردار«خالقي مطلق، 
ارائه نشده است كه در آن نشانة » ورانسوار جوشن«يادداشت ايشان، شاهد ديگري نظير 

  .جمع در پايان صفت آمده باشد
، برپاية »سپردار«در پساوند جمع «: گونه است   نظر دكتركزازي در مورد اين بيت، اين

-از ديد نحوي، مي. »...وران صد هزارسپرداران و جوشن«: سترده آمده است» ورانجوشن«

سان، ؛ بدين»آمدن«وران را نهاد جمله دانست و سوار را قيدي براي توان سپرداران و جوشن
ر رفته شمرده در معني آمار و آمارگرفته به كا. اي سبكي در بيت به كار رفته استويژگي
و » سپردار«شناس شاهد ديگري، نظير اين شاهنامه) 609 :2،ج1381كزازي، (».است

ارائه نكرده است كه در آن نشانة جمع در واژه اول، به قرينه واژه دوم حذف » ورانجوشن«
را قيدي » سوار«پژوهاني است كه ها، دكتر كزازي از معدود شاهنامهافزون بر اين. شده باشد

و » سوار«با توجه به ابيات ديگري از شاهنامه كه در آنها بين . داند مي»دنآم«براي 
تواند مقرون به صحت باشد، از آن هاي آن فاصله ايجاد شده، نظر ايشان نميصفت/صفت

  : جمله است
  گزين كرد از ايرانيان سه هزار

 

  ور سواردار و برگستوانزره 
 )210: 6فردوسي، همان، د         (

اي جامه» جوشن«دارجوشن: ورجوشن«:  در مورد اين بيت آمده استغمنامة سهرابر    د
دار تماماً به يعني صدهزار سوار سپردار و جوشن«. ظاهراً كامل و تمام: شمرده/ شبيه زره

ور دو صفت در اين شرح، سپردار و جوشن) 131 :1388انوري و شعار، (».لشكرگاه آمدند
و نيامدن آن با » ورجوشن«عّلت ذكر نشانة جمع همراه با اما از براي سوار دانسته شده، 

، به طور »شمرده«قبل از معني » ظاهراً«آمدن قيد ترديد .  سخن به ميان نيامده است»سپردار«
  .كندغير مستقيم احتمال نادرستي آن را گوشزد مي
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سپردارنده؛ : رپوش؛ سپرداجوشن: ورجوشن«: نويسد    طاهري مباركه در اين باره مي
پيام . صدهزار لشكر مسلح و سوار بر اسب به لشكرگاه آمدند. شمارش شده: شمرده

اين شارح داستان رستم و سهراب، ) 153: 1379طاهري مباركه، (» .دروني، بيان كثرت
داند، اما از آنجا كه هستة اين  را نهاد جمله مي»صدهزار لشكر مسلح و سوار بر اسب«

توان بطور دقيق در مورد اين ديدگاه در بيت مذكور وجود ندارد، نمي» كرلش«: گروه، يعني
بر اين اساس، معني ذكر . داندوي پيام دروني اين بيت را بيان كثرت مي. اظهار نظر كرد

  .تواند صحيح باشدنمي) شمارش شده(= »شمرده«شده براي 
). نامهلغت( حساب شدهشماركرده،: شمرده. زره پوش: ورجوشن«:   جويني بر آن است كه

پوش، درست و بي كم و كاست در لشكرگاه گرد صدهزار سوارِ سپردار و جوشن: يعني
  ) 177: 1382جويني، (».آمدند

. يي جنگي بود شبيه زرهجامه: جوشن. پوشجوشن: ورجوشن:    رستگارفسايي آورده است
: 1383رستگار فسايي، (».پوشدقيقاً صدهزار سوار سپردار و جوشن: شمارش شده: شمرده
153(  
. است» ورصدهزار سوار سپردار و جوشن«نهاد جمله، : رستگار فسايي و جويني، معتقدند   

را دو صفت براي » ورجوشن«و » سپردار«پژوهان همانند انوري و شعار، اين شاهنامه
نشانة نويسان شاهنامه نيز از عّلت ذكر در توضيحات اين شرح. دانندمي» صدهزار سوار«

  .سخن به ميان نيامده است» سپردار«و نيامدن آن با » ورانجوشن«جمع، همراه با 

   بحث-2

برند كه عدم    علماي بالغت، در مبحث عيوب فصاحت، از موارد گوناگوني نام مي
يكي از اين موارد، ضعف . كاهدز تأثير كالم مياها، مخل فصاحت است و رعايت آن
). 71: 1386شميسا،(ف تأليف دارد معموالً تعقيد لفظي هم داردكالمي كه ضع. تأليف است

افتد؛ در نتيجه شود، يا بين اجزاء يك ركن فاصله مياركان جمله جابجا ميدر اين حالت، 
 به - توان اين گونه موارد را هر چند، از نگاهي ديگر، مي. شودمعنا نيز به روشني منتقل نمي

؛ زيرا  مربوط به قلمرو  علم دستور تاريخي دانست -ويژه در شعر بزرگان زبان و ادب 
تواند نشان دهنده اين امر باشد كه اين نوع ساختار بسامد نسبتاً باالي اين دست شواهد، مي
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جمله در ادوار كهن مرسوم بوده و در حركت زبان به سوي سادگي بتدريج از بين رفته 
  . است

 نيز از منظر عيوب فصاحت، تعقيد لفظي دارد       بيت مورد نظر از داستان رستم و سهراب
هاي متأخر و از منظر دستورتاريخي، جايگاه اجزاء كالم در آن، با فارسي رايج در دوره

همين امر، سبب شده است كه شارحان شاهنامه، در خصوص اجزاء كالم و . متفاوت است
  . به تبع آن، دربارة معني اين بيت عقايد گوناگون داشته باشند

  فاعل بيت/  نهاد-2-1

شناسان در تعيين فاعل اين بيت شود كه شاهنامه   از مطالب پيش گفته اين نتيجه حاصل مي
/ را نهاد» صدهزار سپردار و سوار جوشن پوشيده«برخي . با يكديگر اختالف نظر دارند

گروهي نيز . نهاد جمله است» ورانسپرداران و جوشن«برخي ديگر. داندفاعل بيت مي
در اين ميان، ديدگاه گروه . فاعل بيت است» دارصدهزار سوار سپردار و جوشن«قدند معت

. بيشتر مقرون به صحت است»  ورصدهزار سوار سپردار و جوشن«نهاد بودن اخير، مبني بر 
ماند كه بررسي اين نوع ساختارها از منظر دستورتاريخي، ترديدي نميبا اين توضيح كه با 
را نبايد از منظر انتقال يا حذف »سپردار«و نيامدن آن با » ورجوشن«ه با ذكر نشانة جمع همرا

نشانة جمع بررسي كرد، بلكه بايد دربارة آن، از نظرگاه اختيار مطابقت، يا عدم مطابقت 
در شاهنامه فردوسي گاهي صفت از لحاظ . صفت با موصوف معدود در شُمار سخن گفت

  :، نظيركندشمار، با موصوف معدود مطابقت مي
  پس او فرستاد دارا سوار

 

  دليران و پرخاشجويان هزار
 )539: 5فردوسي، همان، د (

، مطابقت »هزار سوار«با موصوف معدود، » پرخاشجويان«و » دليران«هاي در اين بيت، صفت
هاي متأخر و فارسي امروز به صورت مفرد در برخي موارد، صفت مانند دوره. كرده است

  :آيد، مانندِمي
  گزين كرد از ايرانيان سه هزار

 

  ور سواردار و برگستوانزره 
 )210: 6            فردوسي، همان، د 
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، »سه هزار سوار«با موصوف معدود، » وربرگستوان«و » دارزره«هاي در اين بيت، صفت
  .مطابقت نكرده است

ديگري به كند و ها، با موصوف معدود در ُشمار مطابقت ميگاهي نيز يكي از صفت
  :رود، مانندصورت مفرد به كار مي

  بر تخت من تاختندي سوار
 

  وران صدهزارپوش و نيزهسيه 
 )250: 2فردوسي، همان، د          (

، مطابقت »صدهزار سوار«، با موصوف معدود، »پوشسيه«  در اين بيت، يك صفت، 
  :يا. ، مطابقت كرده است»وراننيزه«نكرده، ولي صفت ديگر، 

  كشانيكي با سرافراز گردن
 

  1كشانخنيده سواران دشمن 
 )521: 1،ج1386فردوسي،            (

  
مطابقت نكرده، ولي » سواران«: ، با موصوف جمع»خنيده«در اين بيت نيز يك صفت، 

  :از همين نوع است بيتِ. ، مطابقت كرده است»كشاندشمن«صفت ديگر، 
  چو ارجاسب ديد آن سپاهِ گران

 

  ورانه سواران نيزهگزيد 
 )210: 5، د 1389فردوسي،               (

- نيزه«مطابقت نكرده، ولي صفت ديگر، » سواران«: با موصوف جمع» گزيده«كه در آن، 

در بيت مورد بحث از داستان رستم و سهراب نيز يكي از . ، مطابقت كرده است»وران
، مطابقت كرده است و » سوارصدهزار«، با موصوف معدود خود، »ورانجوشن«ها، صفت

يادآوري اين نكته . ، مطابقت نكرده و به صورت مفرد بيان شده است»سپردار«صفت ديگر، 
نيز ضرورت دارد كه در فارسي ميانه نيز گاهي صفت از لحاظ شمار با موصوف خود 

  ).271 :1380ابوالقاسمي،.(كرده استكرده است و گاهي مطابقت نميمطابقت مي
اي اجتماعي است و زبان پديدهنخست اين كه . ميان، بايد به دو نكته توجه داشت  در اين 

اين تغيير و دگرگوني به سوي . شوددر گذر زمان، در آن تغيير و دگرگوني ايجاد مي
از اين رو، در برخي آثار خلق شده در مرحلة . پذيردسادگي است، اما به كندي انجام مي

رود، هر  يا نحوي قديم و جديد به موازات هم به كار ميهاي تصريفيگذار، برخي ساخت
گيرد، تا هاي كهن پيشي ميهاي جديد بر صورتچند بتدريج بسامد استفاده از ساخت



264  36                                              شماره                                                                      نشرية ادب و زبان    

.  آيدهاي قديمي، از مقولة انحراف از هنجار به حساب ميجايي كه بكارگيري ساخت
 يك واحد دستوري مشخص، به  ظهور و بروز همزمان دو قاعدة زباني، درنكته دوم اين كه

در : مبحث مطابقت يا عدم مطابقت صفت با موصوف معدود منحصر نيست، براي مثال
- بررسي شواهد مربوط به مطابقت يا عدم مطابقت فعل با نهاد معدود نيز مواردي يافت مي

  : شود كه يك فعل، با نهاد معدود مطابقت كرده و ديگري به صورت مفرد آمده است
  ه پيش تو آيد دو گرگنخستين ب

 

  نر و ماده هر يك چو پيلي سترگ 
 

  بسان گوزنان به سر بر سرو
 

  همه رزم شيران كنند آرزوي 
 ).225: 5، د1389فردوسي،       (

، آمده و يك فعل »آيد«: ، يك فعل مفرد»دو گرگ«: در شاهد فوق، براي فاعل معدودِ
  .»كنند«: جمع

  توري آنو نقش دس» شمرده« معني لغوي -2-2

در بيت مورد بحث از داستان رستم و سهراب » شمرده«پژوهان در خصوص  نظر شاهنامه  
در : »شمرده«؛ )خالقي مطلق،همان(." كامل، تمام كمال"يعني: »شمرده«: اين گونه است

انوري و  ().تماماً(= ظاهراً كامل و تمام: »شمرده؛ )كزازي،همان.(معني آمار و آمارگرفته
طاهري (. ، بيان كثرت]ِ بيت- [پيام دروني.  شمارش شده: »شمرده؛ )شعار، همان
 .، درست و بي كم و كاست)نامهلغت(شماركرده، حساب شده: »شمرده«؛ )مباركه،همان

  ).117: 1368ياحقي، .(دقيق، شمارش شده، بدون كم و كسر: »شمرده«؛ )جويني،همان(
شارحان داستان رستم و سهراب شود كه    با بررسي اين نظرات، اين نتيجه حاصل مي

به معني شمارش شده و قيد تأكيد براي » شمردن«را در اين كاربرد، از مصدر » شمرده«
هايي از عدم قطعيت ديده با اين حال، در برخي شروح، نشانه. دانندمي» صدهزار«تعدادِ 
: تاز آن جمله اس. تواند شك علمي را براي جستجوي بيشتر برانگيزدشود كه ميمي

و  اذعان و اشارة دكتر طاهري مباركه » ظاهراً«استفادة دكتر انوري و شعار، از قيد ترديدي 
با در نظرداشتِ ديدگاه اخير، . به اين نكته كه مفهوم دروني اين بيت، بيان كثرت است

براي تأكيد بر تعداد » شمرده«بديهي است وقتي مفهوم كلي بيت بيان كثرت باشد، آوردن 
بيت مذكور براي ) 1624: 1389رواقي، (فرهنگ شاهنامهدر . پذيرفته نيست» زارصده«دقيقِ 
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اما بيت ديگري ذكر شده كه از لحاظ اجزاء و ساختار كالم، با . شاهد نيامده است» شمرده«
  : هاي قابل توجه داردبيت مورد بحث شباهت

  كه افراسياب آمد و صدهزار
 

  گزيده ز تركان شمرده سوار
 )240: 2ان، د فردوسي، هم(

محل اين نظر نيز . داندمي» دستچين و منتخب«را در اين بافت، » شمرده«دكتر رواقي معني 
منتخب «؛ زيرا از يك سو منبع يا مبناي ارائة اين معني ذكر نشده، از سوي ديگر بحث است
   .است» گزيده«: معناي واژه ديگري در اين بيت، يعني» و دستچين

نخست، ترديدي : ، بايد دو نكته را در نظر داشت»شمرده«قش دستوري    در مورد معني و ن
دقيقاً همان چيزي است كه شرح نويسان شاهنامه، » شمرده«در اين نيست كه يكي از معاني 

اند؛ اينك چند شاهد روشن و واضح در تأييد اين مطلب در توضيح بيت مورد بحث آورده
آنگه منقطع شود ) معدوده(= ا روزي چند شمردهدوزخ به ما نرسد اِّل: گفت«: شودذكر مي

سوره ). شمرده(= وما نُؤَِخّرُه إِالَّ ِلأَجلٍ مّعدودٍ ؛ )29 :2ج :1371خزائي نيشابوري، (»از ما
سوره ). شمرده(= واذُْكرُواْ اللّه فِي أَيامٍ معدوداتٍ؛  ) 1385، 3ج :1374ياحقي،  (104: هود
     يا؛)همان( 203: بقره

  دهدحاتم ار مرده به مرده مي
 

  دهدهاي شمرده ميگردكان 
 )933: 1375مولوي،                    (

  سه ماه شمرده نبرد نام و نشانشان
 

  داند كه بدان خون نبود مرد گرفتار 
 )151: 1363منوچهري دامغاني،    (

  بط حساب خطام پي ضكش به سينهمي  هاي شمرده دهي از خراش تيغچون بوسه
 )244: 1389جامي،                       (

غير از معاني پيش » شمرده« اما نكته ديگر اين كه، قطع به يقين با توجه به شواهد زير، 
: اندنويسان شاهنامه به آن توجه ننمودهگفته،  معني ديگري نيز داشته و دارد كه شرح

َتّلَْناهرِتّلِ  ؛) 445: 2ياحقي،همان،ج (32: سوره فرقان) اندنشمرده شمرده خو( َترْتِيًلا ورو
  :؛ يا)446: همان (4:سورة زمل) شمرده بخوان(= الُْقرْآنَ َترْتِيًلا 

  هزار شيشه درين دشت عمركاه شكست  قدم شمرده گذاريد كه دل مأيوس
  )755، 1ج:1376بيدل دهلوي،         (
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  گ گل شمرده گذارند پاي رابر بر  اندجمعي كه از ماليمت آزار ديده
 )305: 1، ج1383صائب تبريزي،        (

  ز سنگالخ، خطرهاست شيشه باران را   قدم شمرده نهد عقل در قلمرو عشق
 )240:همان                                      (

  اگر شمرده توان گذاشتن پا را  به منتهاي مطالب رسيدن آسان است
 )12:همان                     (                   

  كه شاهد سخنان دروغ سوگند است  سخن شمرده و سنجيده گوي
 )738:همان                                       (

  آيدچو عاملي كه به پاي حساب مي  قدم شمرده نهد حسن در قلمرو خط
 )2040: 2همان، ج                             (

: در اين كاربردها، همراه با افعالي، مانند» شمرده«يابيم كه ين شواهد، درميبا دقت در ا
خواندن، گفتن، پانهادن، قدم گذاشتن، قدم نهادن و پا گذاشتن آمده است و بايد آن را 

اين واژه در فارسي امروز، . وابسته فعل و قيد حالت و روش به معني آهسته و باتأني دانست
هاي  داشتن چقدر اين دوست«، يا )1390هاتف،( »گو يا حسينآرام و شمرده ب«: نظير
كه هي اتفاقاً آرام و / بارد كه هي مي/ سوال مثل همين بـــاران بي/ خوب است/دليل بي

توان بر اين اساس، مي. نيز همين كاربرد را دارد) 1392جاويدپور،(»بارد شمرده شمرده مي
در بيت زير از داستان رستم » آمدن«اه مصدر به همر» شمرده«اين پيشنهاد را مطرح كرد كه 

  :و سهراب 
  وران صدهزارسپردار و جوشن

 

  شمرده به لشكرگه آمد سوار
 )151-2: 2،د 1389فردوسي، (

و همچنين بيتي كه در » ور، شمرده به لشكرگه آمدندصدهزار سوار سپردار و جوشن«
  :شاهد آمده» شمرده« براي فرهنگ شاهنامه

  آمد و صدهزاركه افراسياب 
 

  گزيده ز تركان شمرده سوار 
 )240: همان            (

 به معني آهسته، سنجيده و » كه افراسياب و صدهزار سوارِ گزيده از تركان، شمرده آمدند«
. و قيد حالت و روش دانست» آمدن«باتأني است و از لحاظ دستوري بايد آن را وابسته فعل 
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، از زبان گفتاري و به عبارت بهتر، از زبان مردم به شاهنامه و در اين معني» شمرده«به ظاهر، 
اين واژة متعلق به زبان گفتار، كه تا . هاي كهن قرآن كريم راه يافته استبرخي ترجمه

ها پس از سرايش شاهنامة فردوسي كمتر اجازة ورود به قلمرو شعر و ساحت زبان مدت
ان كوچه و بازار يكي از مهمترين ادبي را داشت، در سبك هندي كه نزديكي به زب

دوباره فرصت خودنمايي يافت و اين ) 34 :1378شفيعي كدكني، (هاي آن استويژگي
  .حضور تا به امروز در فارسي معيار ادامه دارد

   نتيجه گيري-3

هاي صرفي و نحوي كه در ادوار كهن مرسوم بوده و در حركت    توجه به برخي ساخت
يكي از مهمترين مواردي است كه بايد در شرح متون بين رفته، زبان به سوي سادگي از 

بر همين مبنا، در اين مقاله بيتي از داستان رستم و سهراب . كهن فارسي به آن توجه شود
مورد بررسي مجدد قرار گرفت و بر پاية قاعدة اختيار مطابقت يا عدم مطابقت صفت با 

صدهزار سوار «نهاد بيت مورد بحث موصوف معدود در ُشمار اين نتيجه حاصل شد كه 
در ادامه با بيان شواهدي از متون زبان و ادب فارسي كه در . است» ورانسپردار و جوشن

ها به معني آمدن، قدم گذاشتن، پا نهادن، گفتن و مانند آن: با افعالي، نظير» شمرده«ها آن
ظر علم دستور زبان،  آهسته، سنجيده و با تأني به كار رفته است مشخص گرديد كه از من

در پايان اين احتمال نيز . اين واژه در اين كاربردها  وابسته فعل و قيد حالت و روش است
هاي كهن در اين معني، از زبان گفتاري به شاهنامه و برخي ترجمه» شمرده«مطرح شد كه 

  .قرآن كريم راه يافته است
  

  يادداشت
  :ورت آمده استاين بيت در چاپ دكتر خالقي مطلق به اين ص

  كشانيكي با سرافراز گردن
 

  كشانيكي با اين سواران دشمن 
 )161: 3فردوسي، همان، د            (
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