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 مقدمه

پژوهی است که در حوزة شاهنامه از موضوعاتی شاهنامهتأثیر وزن عروضی بر زبان 

 مجمل التواریخ و القصصچندان به آن پرداخته نشده است. از اشارة مستقیمِ صاحب 

و دیگر ]از فرزندان کیکاووس[ فریبرز ]بود[ و نام »در اوایل سدة ششم که گفته است: 

او برزفری بودست، فردوسی در آن تقدیم و تأخیر کرد تا در وزن شعر آمد و چنین 

( تا اشارة غیرمستقیمِ نولدکه در سدة چهاردهم که 86: 6196)بهار، « سیار کردستب

توانیم ثعالبی در اختیار ماست[ ما بهتر از سابق می غررالسیراکنون ]که »گوید: می

تر بیان کرده و تشخیص دهیم که فردوسی چگونه مطالب مأخذ خود را مفصّل

(، گویا هیچ سخنی دربارة این پیوند 666: 6169)نولدکه، « تر تنظیم کرده استشاعرانه

 )نسبت میان وزن و زبان( گفته نشده است.

)بحر  شاهنامهبه خاستگاه و گونة وزن « وزن شاهنامة فردوسی»نفیسی در مقالة 

های پیشینیان در نسبت میان وزن و موضوع هایی از سرودهمتقارب( پرداخته و نمونه

ترین و ، نگفته است. مهمشاهنامهبت وزن و زبان در آورده است. امّا سخنی دربارة نس

از جالل خالقی مطلق « پیرامون وزن شاهنامه»ترین نوشته در این زمینه، جستار درازدامن

بر زبانِ فردوسی پرداخته است. او  شاهنامه بخِش کوتاه، به تأثیر وزنِ 86است که در 

واژی را بررسی آوایی و ساخت در سطوحِ شاهنامهتر تأثیر وزن عروضی بر زبان بیش

آغازد و سپس به تأثیرات ها میکرده است. خالقی مطلق از تأثیر وزن بر تبدیل مصوت

ها هدستورِی میان واژ-پردازد. آنگاه دربارة پیوند موسیقاییها میوزن بر ساختمان واژه

ر موصوف ها و نیز تقدم صفت بهای مرکّب و ترکیب)افکندن کسرة اضافه، قلب واژه

 گوید.الیه بر مضاف( سخن میو مضاف
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ایم. امّا تمرکز ما نه بر ما نیز به تأثیر وزن عروضی در زبان ِروایتِ فردوسی پرداخته

واژی و نه بر ساختاِر روایت که بر کمّیت و کیفیِت های آوایی و ساختدگرگونی

 دستوری/بالغِی اجزایِ جمله بوده است.

توان به ، نمیشاهنامهن آبشخور/آبشخورهایِ بنیادین درست است که تا یافت نشد

قطعیت از نقشِ دقیقِ فردوسی در بالغتِ روایت بازمانده از وی، سخن گفت؛ امّا از 

رسد ناگزیر باید به آنجا که به دست آمدن آن منبع/منابع چندان محتمل به نظر نمی

ای به پاسخی درخور ازهها تا اندهایی روی آورد که بتوان بر پایة آنآزمودنِ روش

دربارة نقش فردوسی در روایِت حماسة ملّی ایرانیان، نزدیک شد. عجالتاً آناه دربارة 

آن گمانی نیست، منظوم بودنِ روایتِ فردوسی در برابر متن/متون منثورِ منبعِ وی است. 

با در نظر گرفتن این نکته، در این پژوهش، به نقش برجستة وزن و تأثیرات آن، در 

با در نظر گرفتن -روایتِ فردوسی پرداخته شده است. بر این اساس، این مقاله 

 هاست:در پی یافتن پاسخ این پرسش -مالحظاتی که پس از این بیان خواهد شد

توان دربارة توّجه به در دسترس نبودن منبع/منابع فردوسی، بر چه مبنایی می با -

 ن گفت؟تفاوتِ روایت او با روایت منبع/منابع او سخ

عنوان تنها مبنای موجودِ مقایسة روایت فردوسی با اگر بتوان وزنِ عروضی را به -

روایتِ منبع/منابع او، در نظر گرفت، بر این بنیاد، تفاوت روایتِ منظوم او با 

 روایتِ منبع/منابع ناموجوِد منثور او، چقدر و چگونه است؟

رِ ناشی از شکلِ روایت های زبانیِ ناگزیبنیادِ نظری پژوهش ما بر تفاوت

(Narrative form)  ،در روایتِ منظوم فردوسی با روایت منثورِ و مفرو ِ منبع/منابع او

به  شاهنامهفر  که فردوسی در کار سرایشِ استوار شده است. ما با پذیرش این پیش

ه و ها ندادضرورت وزن، تغییری در آن/آنمنبع/منابعِ خود تا آنجا پایبند بوده که جز به
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های آماده، کار دیگری نداشته است، به بررسیِ تحو تی جز منظوم کردنِ داده

 ایم که فقط نتیجة منظوم شدنِ روایتِ او هستند.پرداخته

برای بررسی دقیق این تغییرات باید چند نکته را در نظر بگیریم. نخست در نظر 

هایی شوند. واژهد میناگزیری که در جریان منظوم کردن، ایجا« خألهای وزنی»گرفتن 

اند. امّا باید دقّت کرد که دلیلی آیند، قابل بررسی و توجّهکه در این جاهای خالی می

ها در روایتِ منثورِ منبع/منابع فردوسی، وجود نداشته باشد؛ برای امکانِ آمدنِ این واژه

ای پرکنندة هتوان به قطع و یقین در شمارِ واژهها را نمیدر غیر این صورت این واژه

 خألهای وزنی دانست.

های پرکنندة خأل وزنی، در ترین مالحظات ما برای مشخص کردِن واژهیکی از مهم

روایت است. برای نمونه چون ( Setting) «موقعیتِ داستانیِ »نظر داشتنِ نسبتِ واژه با 

خوانیم: برد، میها و غالمانی که سیاوش همراه خود از ایران به ترکستان میدربارة اسب

را « گزیده»توان آوردن صفتِ ( نمی6857)بیت شمارة « ستامصد اسپِ گزیده به زرّین»

ها زده باشد گزینش اسبتنها برای پر کردن وزن دانست؛ زیرا سیاوش بایست دست به

تا شماری اسِب نیک با خود ببرد. پس محتمل است که در منبع/منابع فردوسی نیز 

 برای آن، آمده باشد. صفتِ گزیده یا مترادفی 

مسئلة دیگری که در گزینِش مواردِ متأثّرشده از وزن عروضی، مدّ نظر ما قرار 

دانیم که برخی بوده است. می« ارزش دستوری/معنایی اجزای جمله»داشته، توجّه به 

، «سیاوش رفت»اند و برخی، اجزای فرعی. مثالً در جملة اجزای جمله، اجزای اصلی

یک جزء « سیاوش دیروز رفت»لیِ غیرقابلِ حذف دارد. در جملة جمله دو جزء اص

فرعی به جمله افزوده شده است. ما در بخشی از جستار، افزوده شدن اجزایی فرعی 

ایم. چنین هماون اسم، صفت و قید به اجزای اصلی جمله را مورد توجّه قرار داده

تر، ورند و اجزای اصلی بیشآاند که بار عاطفی پدید میاین اجزای فرعینماید کهمی
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دهند. بر پایة آناه گفتیم نشان می -اشاره به وضعیت عاطفی کنشگربی-را  (Act)کنش 

توانیم با کمک روایت منثور ثعالبی، مقایسة مفروضی میان روایتِ منبع/منابع می

 فردوسی و روایت او صورت دهیم:

سیاوش برخاست تا برود؛ (. »679: 6611)ثعالبی، « لیخرج فتعّلقت به و...فقام »ثعالبی: . 6

 «سودابه به او در آویخت و...

 فردوسی:

 وزان تخت برخاست با خشام و جناگ       »
 

 «بااادو انااادر آویخااات ساااودابه چناااگ 
 .(616: 6165روی، )پریش                            

ستم به چون ر(»669: 6611)ثعالبی، « لمّا وصل رستم الی کیکاووس...»ثعالبی: . 8

 «نزدیک کیکاووس رسید...

 فردوسی:

 وزان روی چاااون رساااتمِ شااایر مااارد»
 

 «بیامااااد باااار شاااااه ایااااران چااااو گاااارد 
 .(628)همان:                                                

همین سنجه )در شمار اجزای  کنیم این بدان معنی نیست که ما بابار تأکید می دیگر

ایم، آن را رو شدهاجزائی چون قید و صفت و... روبه فرعی جمله بودن( هر جا با

قرار »هایی چون ایم؛ بلکه منظور آن است که در کنار سنجهعنوان شاهد برگزیدهبه

قرار داشتن نیز نظر ما را « اجزایِ فرعیِ جمله»، در شماِر «داشتن در نقطة خأل وزنی

 کرده است.جلب می

ررسیِ یک واژه یا یک ترکیب، به کار آید؛ در تواند در بتنها می« خأل وزنی»سنجة 

های ها، استعارهمواردی هماون برخی کنایه-روییم روبه« جمله»هایی که با همة نمونه

تواند سنجة تشخیصِ نسبت وزن آناه می -تمثیلی و مرکّب و نیز برخی تشبیهات

ویژه وارد بهبیت است. در این م« ساختمانِ»عروضی و عنصر مورد بحث باشد، دقّت در 



 8231 پاییز، 18، شمارة 32سال  پژوهی ادبی؛متن                                                                       811

 

ای است که پیش از نقشی برجسته دارد و البته قافیه یکی از اجزایِ جمله« سازیقافیه»

آمدنِ آن بقیة مصرع )معمو ً مصرع دوم( و شاید بخشی از مصرع دیگر را در بر 

قافیة بخِش احتماً   (Hyponymy) است. در اینجا بر تفاوت شمولِ معنایی گرفته

عنوان مبنایِ معنا شناسانة به« نشینانِ ناگزیر قافیههم»دیگر و نیز نقشِ  برافزوده با قافیة

 کنیم. برای نمونه در بیتِ آمدن آن تأکید می
 چنااین هاام همااه شااهرها تااا بااه چاااج»
 

 « ساات بااا طااوق و تاااجتااو گفتاای عروسی 
                                                       (6869). 

های مصرع کامالً متفاوت است و دیگر واژه« چاج»با قافیة « تاج»فیة شمول معناییِ قا

 دوم، مبنای آمدنِ قافیة احتما ً برافزودة فردوسی، هستند.

« نشینیهم»بار مطالعة زبان در دو محوِر ( نخستین6661-6997سوسور )

(Syntagmatic axis)  جانشینی»و »(Paradigmatic axis) ان را را پیشنهاد کرد؛ او زب

ها، تکواژها و دانست که در آن واحدهای زبانی )واجمی« زنجیرة کالم»ای از گونه

گیرند تا پیامی را انتقال دهند؛ هر صورت قانونمند در کنار یکدیگر قرار میها( بهواژه

 (.Saussure, 1983: 122)توانند جانشینانی داشته باشند یک از این واحدهای زبانی می

رسد، طرح سوسور برای مطالعة فتن موضوع و روشِ پژوهش ما به نظر میبا در نظر گر

تواند قالبی مناسب برای ارائة مطالب ما باشد. نشینی و جانشینی، میزبان در دو محور هم

هرچند باید توجّه داشت که طرح سوسور، طرحی کّلی و انتزاعی است و ما در اینجا با 

اریم و بنابراین در بسیاری موارد باید یک متن عینی و مشخصِ ادبی سروکار د

نشینی و جانشینی مدّ نظر داشته ها را در هر دو محور همزمان، دگرگونیصورت همبه

 باشیم.

( است. انگیزة ما 8695تا  6695گسترة پژوهش ما هزار بیت از داستان سیاوش )بیت 

ثعالبی است  السیرغرردر  -با جزئیات قابل توّجه–از برگزیدن بخش یادشده آمدنِ آن 
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از راه  شاهنامهکه پیش چشم داشتن آن کار ما را برای دریافتن عوار  عروضی متن 

 سازد.تر میسنجش دو متن منظوم و منثور، آسان

 بحث و بررسی   

 نشینیهای فردوسی در گستردنِ زنجیرۀ کالم در محور همشیوه. 1

ها موجب افزایش کّمی واژه نشینیکه منظوم شدنِ روایت فردوسی در محور هماین

شود، سخنی تازه نیست )نک: تر شدنِ سخن مییا به زبان دیگر مایة اطناب یا گسترده

که معموً  روایت منظوم در سنجش (. گذشته از این627و  682-666: 6169نولدکه، 

ناچار  -گیری خألهای وزنیبه د یلی هماون تأثیر وزن و شکل-با روایت منثور 

منبعی مشترک  که باوجود داشتنِ-ثعالبی  غررالسیربا  شاهنامهتر است، سنجش گسترده

که با آن -فردوسی نوشته شده استشاهنامة  ( بسیار موجزتر از1: 6172)هانزن، 

« خته و یا خالصه کرده استثعالبی بسیاری از روایات مأخذ خود را اندا»دانیم می

دهد که روایتِ فردوسی در سنجش با ن تواند نشامی -(956: 6165مطلق، )خالقی

« اطناب»تر شده است؛ مبحث نشینی، چگونه گستردهمنبع/منابع وی در محور هم

(Circumlocution) گستردن »تواند برابری برای در بالغت سنتی )دانِش معانی( می

کنیم که ما در این جستار بر باشد. یادآوری می« نشینیزنجیرة کالم در محور هم

های ما در اینجا نیز ایم و بنابراین بحثو نه واژه و کّل ساختار، متمرکز بوده« لهجم»

معطوف به گسترشِ زنجیرة کالم )اطناب( درونِ یک جمله/تا حدّ یک جمله است، نه 

اطناب در کلّ اثر. به د یلی واژة اطناب چندان معنای مثبتی ندارد؛ امّا باید توّجه داشت 

گسترده کردنِ سخن، بسته به جایگاه آن، وارونة پندار کسانی که که اطناب، در معنیِ 

(. ارسطو ایجاز و 615: 6191شمارند، در ادبیات پسندیده است )شمیسا، آن را عیب می

 (.866: 6176دانست )ارسطو، اطناب را در کنار هم از ابزارهای تأثیرگذاری سخن می
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ا، در پی منظوم شدن روایت هایی را که بر پایة مالحظات مدر این بخش واژه

-اند، بر پایة گونة دستوریفردوسی به روایِت منثور و مفرو ِ منبع/منابع او افزوده شده

های برافزوده )هرچند از ایم و دربارة تأثیرِ بالغی واژهبندی کردهشان شناسایی و دسته

 م.ایاند(، نیز پیشنهادهایی دادهدید تئوریک، بازبسته به محورِ جانشینی

. افزودنِ صفت1-1  

ای در معنی جمله پدید ها کنار نهادنِ صفت کاستیتر نمونهاز آنجا که در بیش

توان از مصادیق گسترشِ زنجیرة کالم در محور آورد، آوردنِ صفت را مینمی

شده، فردوسی بیت از هزار بیت بررسی 621شمار آورد. در جانشینی )اطناب( به 

ها بیش از یک صفت ها پر کرده است )برخی بیتن صفتخألهای وزنی را با آورد

بیت، ترکیب وصفِی مقلوب آمده که نقش وزن در چنین  11دارند(. از این میان در 

کاهد و گزینشی آشکار است؛ زیرا انداختنِ کسرة اضافه یک هجا از درازی سخن می

 -تمال بسیاراحبه-کند. پس فردوسی تر میگنجاندن موصوف و صفت در بیت را آسان

از این ویژگی سبکی ادبیات دورة خود )آوردن صفت پیش از موصوف(، برای پر 

 کردنِ خأل ناشی از وزن، بهره گرفته است.

 62ها ترکیب وصفی مقلوب آمده است و چه در بیت یادشده که در آن 11چه در 

کار رفته ها ترکیب وصفی مقلوب هم به بیتِ دارای اضافة وصفی )در برخی از این بیت

ها یاد کردیم(، فردوسی به هماهنگیِ صفت با موقعیت و است که جداگانه از آن

های اصلی داستان توّجه داشته ویژه دربارة شخصیتوضعیتِ شخصِ/شیء موصوف، به

که در چهارچوب بررسی ما -است. برای نمونه در بخش نخست داستان سیاوش 

« شیر مرد»سیاوخش، صفاتی چون پیش از آشکار شدن دشمنی کرسیوز با  -نیست

( برای کرسیوز به کار 661« )خواهنیک»(، 917« )نامنیک»(، 911« )بینپیش»(، 191)

رفته است. امّا آنگاه که در بخش دوم داستان )رفتن سیاوش به ترکستان(، دشمنِی 
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( و 6195« )خواهکینه»(، 6799« )جنگ ساز»های شود، صفتکرسیوز آشکار می

 رود.( برای او به کار می8592)« بدنهاد»

ای نیست بینی ویژههای فرعی، نیاز به چنین باریکروشن است که دربارة شخصیت

اند؛ مانند های کّلی موصوف، برگزیده شدهتر صفاتِ برافزوده بر پایة ویژگیو بیش

ِت اوخواش»و « اندریمان سوار دلیر»(، 6122« )شیدة نامدار»(، 6121« )نستیهنِ جنگجوی»

 تر است.(. در برگزیدن چنین صفاتی نقشِ عرو  برجسته6129« )مردافگن

تر شدن ( برای روشن6122« )چو رویین و چون شیدة نامدار»ها مصرعِ در این نمونه

نام برده « شیده»و « رویین»سخن، درخورِ درنگ است. فردوسی از دو پهلوان تورانی 

موصوف شده است. در اینجا « نامدار» است. رویین هیچ صفتی ندارد و شیده به صفت

این گزینش را باید از گمان از رویین نامدارتر بوده است. بلکهتوان گفت شیده بینمی

گیرند که هایی قرار میها در برابر نمونهویژه قافیه دانست. این نمونهعوار  وزن و به

رای نمونه از هاِی آشکار و راستیِن موصوف است. بها صفت یکی از ویژگیدر آن

( یاد شده است. 8559« )هوشمند»( و 6185« )بسیارهوش»پیران و اغریرت با دو صفِت 

های برافزوده از عوار ِ وزن توان به قطعیت گفت که صفتهایی نمیدر چنین نمونه

اند و شاید در ها ویژگیِ آشکار و برجستة موصوفعروضی است؛ زیرا این صفت

 نیز بوده باشند.منبع/منابع منثور فردوسی 

. افزودنِ اسم2-1  

های اسمی برای پر کردن خألهای وزنی بهره بیت از اسم و گروه 61فردوسی در 

 ها، خواهیم پرداخت.بندی و بررسی آنبرده است که ما به دسته

هایِ مترادف هستند. روشن است که هدف از بیت، واژه 62شده در های افزودهاسم

و « تنها»های مترادفِ دن خأل وزنی است. جز دو بیت که واژهآوردنِ مترادفات، پر کر

( در آن دو جدا از یکدیگر و در جایگاه قافیه 6967« )آزرم»و « شرم»( و 6127« )یکتا»
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« درد و تیمار»اند. نمونه: ها دو واژة مترادف در پیِ هم آمدهاند، در همة نمونهنشسته

(6217 ،8591.) 

سود جسته است. « شبهِ مترادف»های بیت از واژه 21گذشته از این، فردوسی در 

که مترادف نیستند، در یک حوزة خواست ما از شبهِ مترادف آن است که دو واژه با این

قرار دارند و آوردن یکی از آن دو از دید معناشناسی بسنده  (Semantic Field) معنایی

و « باب»ی است. برای نمونه سازاست و دلیل آمدنِ دیگری پر کردنِ خأل وزنی و قافیه

که چون تو نزاید کس از »هرگز به یک معنی و مترادف نیستند؛ لیک در مصرعِ « مام»

نبوده « باب»نیازی به « مام»( نقش معنایی یکسانی دارند و با آمدنِ 6187« )مام و باب

هایی را شبه است و در اینجا اثرگذاری وزن و نیز قافیه آشکار است. چنین نمونه

« مرا خواسته هست و گنج و سپاه»در مصرعِ « گنج»و « خواسته»ایم. ترادف خواندهم

( از 6912« )آورد و رامشگران و سرودمی»در مصرعِ « سرود»و « رامشگر»( و 6271)

تر در کنار و به دنبال هم اند؛ مانند بخش مترادفات، شبه مترادفات هم بیشهمین دست

« فرّ و هوش»(، 6226« )فرّ و اورند»(، 6671« )آیین و فر: »آیندو نیز در جایگاه قافیه می

( و 6692« )درد و کین»(، 6716« )آیین و هوش»(، 6718« )جنگ و جوش»(، 6767)

 (.8629« )لگام و فسار»(، 8518« )کژّی و کاستی»

هایِ اطناب )گسترشِ زنجیرة کالم در محور در دانش معانی یکی از شیوه

ایضاحِ بعد از »است؛ این شیوه )و نیز شیوة مشابهِ « خاص پس از عامیادکردِ »نشینی(، هم

بیت،  69کاررفته است. از هزار بیتِ پژوهش ما در در روایت فردوسی بارها به«( ابهام

و « نثار»شود. نمونه را چون از نشینی دیده میکاربرد این روش در گسترشِ محورِ هم

و « اسپ»و « گوهر»و « دینار»آن دو یعنی های گوید، مصداق)عام( سخن می« خلعت»

 آورد:)خاص( را هم در پی می« کاله»و « تیغ»و « ستام»
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 ز لشاااکر هماااه هرکسااای باااا نثاااار»
 
 به خوان بر یکی خلعت آراست شاه»

 «ز دیناااااااااار و از گاااااااااوهر شااااااااااهوار 
 .(192، 6: ج6162)فردوسی،                             

 «از اسااااااپ و سااااااتام و ز تیااااااغ و کاااااااله
 

 .(199، 6ج)همان:                                            

ها غیر از نقِش هایی مانند آوردنِ مترادف و شبه مترادف نیستند و در آنچنین نمونه

تواند افزودنِ جزئیات که می-پردازی فردوسی ها و شیوة داستانوزنی، باید به گرایش

نیز توّجه کرد. در نشان  -باشد (Verisimilitude)نماییِ متن به انگیزة افزایشِ راست

 ها بهتر آن است که روایِت فردوسی را با روایتِ ثعالبی بسنجیم. دادنِ این نمونه

فلمّا وصل الی »ای برای سیاوش نوشت و او را به توران فراخواند؛ افراسیاب نامه. 6

الی طوس و نهض فی  رسلّم العسکسیاوش و بلّغه ما تحمّله لم یعرّج علی شیء دون أن 

 (؛856: 6611)ثعالبی، « خواصّه سائراً الی ماوراءالنهر

 همین بخش از زبان فردوسی با چنین گسترشی بازگو شده است:
 و زان پااااس بفرمااااود بهاااارام را»

 

 سااارایساااپردم تاااو را تااااج و پرده
 

 درفش و ساواران و پایالن و کاوس
 

 چناااین هااام پذیرفتاااه او را ساااپار
 

 ه کااان ناااام راکاااه اناااادر جهاااان تااااز 
  

 هماااان گااانج آگناااده و تخااات و جاااای
 

 چُاااان ایاااادر بیاااااید ساااپهدار طاااوس
 

 «روزگارتااااو بیااااداردل باااااش و بااااه
 

(195، 6: ج6162فردوسی، )  

تشاربوا و تطاربوا و طابوا و طربوا و... »سیاوش به مهمانی افراسیاب رفت. آن دو . 8

)ثعالبی، « مالء عینه و قلبه اعطاه ]افراسیاب[ من صنوف ا موال و نفائس ا عالق ما

6611 :851.) 
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 روایتِ فردوسی:
 میاای چنااد خوردنااد و گشااتند شاااد» 

 

 به خوان بر یکای خلعات آراسات شااه
 

 هااام از جاماااة دسااات و هااام نابریاااد
 

 هااااااااای درمز دیاااااااانار و از بادره
 

 پرسااااتار چناااادی و چناااادی غااااالم
 

 فرماااااود تاااااا خواسااااااته بشاااااامرند
 

  باااااه ناااااااام سیاااااااوش گرفتااااااند یاااااااد 
 

 از اساااااپ و ستااااااام و ز تیاااااغ و کااااااله
 

 کاااه انااادر جهاااان بااایش از آن کاااس ندیاااد
 

 ز یااااااقوت و پیاااااروزه و بااااایش و کااااام
 

 یکااااای پااااار ز یااااااقوت رخشااااانده جاااااام
 

 «هااااامه سااااااوی کااااا  سااااایاوش برناااااد
 

         (199، 6: ج6162فردوسااااااااای، )                 
       

صورت عام اشاره شده ها بههبینیم در روایتِ ثعالبی فقط به برخی پدیدکه میچنان

 امّا در روایت فردوسی پس از ذکر عام، جزئیاتِ آن پدیدة عام نیز برشمرده شده است.

اطناب( را در  نشینی )موجدِبیت فردوسی اسمِ افزوده شده در محور هم 68در 

« اسپ نبرد»کاربرده است؛ مانند اضافة تخصیصی: های اضافی گوناگون بهترکیب

بیت هم به  65(. در 6616« )جام زبرجد»( و 6771« )تخت زر»اضافة بیانی: ( و 6199)

ایم ترکیب را مقلوب کرده است: ها از آن یاد کردههمان شیوه که در بخش صفت

(، 6616، 6617« )سپاهتوران»(، 8656، 8579، 8566، 6717، 6116، 6251« )زمینتوران»

گمان قلبِ ترکیب نمونه بی 65در هر ( 6918« )دیباجلیل»( و 8511« )زمینایران»

 توران و ایران و جلیِل دیبا در برخاسته از تنگنای وزنی است؛ زیرا سپاه توران و زمین

 گنجد.نمی شاهنامهوزن 

. افزودنِ قید3-1  

اند و وزن نشینی را گسترش دادهشوند که محورِ همبیت، قیدهایی دیده می 11در 

ثرگذار بوده است. برخی از قیدها آشکارا برای پر کردن ها، اعروضی در برگزیدنِ آن
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که سیاوش در میدان نزد اند. برای نمونه پس از اینخألهای وزنی در متن گنجانده شده

 پردازد:افراسیاب به هنرنمایی و تیراندازی می
 و زان جایگااااه سااااوی کااااا  بلنااااد»
 

 
 «دل و ارجمنااااااادشاااااااادانبرفتناااااااد 

 

.(197، 6)همان: ج    

ده در مصرع دوم، نقشی در داستان ندارد. همانین است قید مصرع نخست قیدِ آم

گرد سوی سیاووشلشکرکشی افراسیاب به بیت زیر که سیاوش پس از به خواب دیدنِ

 و:« سپه را سراسر بخواند»

 خنجاار بااه چنااگبساایایده بنشساات »
 

 
 «طالیاااه فرساااتاد بااار ساااوی کناااگ

 

 

(.199، 6)همان: ج    

توان از نقش عرو  در برگزیدنشان چشم که نمیم با آندربارة برخی قیدها ه

سوی کا  سیاوش پوشید، نقشِ معنایی برجسته است. نمونه را چون سپاه افراسیاب به

رود تازد، او که از مرگ خود آگاه است به سراغ اسپ تیزپایش، شبرنگِ بهزاد، میمی

 تا او را بدرود گوید:

 ساارش را بااه باار درگرفاات خروشااان»
 

 
 «م و فسااااارش ز سااار برگرفااااتلگاااا

 

.(197، 6)همان: ج    

همه از آنجا که با در اینجا با حال سیاوش تناسب تام و تمام دارد. بااین« خروشان»

های ها را هم در شمار نشانهرسد، آنحذف چنین قیدهایی به داستان آسیبی نمی

 عروضی شدن زبان آوردیم.

. افزودنِ جملۀ مترادف4-1  

نشینی از اسم و قید بیت( گسترة افزایش در محور هم 9شمار )انگشتهایی در نمونه

 رسد: گذرد و به جمله میو گروه اسمی و قیدی درمی
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 کاااه تاااا تاااو برفتااای نااایم شاااادمان»
 

 
 

 «یاااک زماااان غم نااایمبااایاز اندیشاااه 
 

.(119، 6)همان: ج    
 دل شااااه از آن کاااار شاااد دردمناااد»
 

 
 «از روزگاااار گزناااد پااار از غااام شاااد

 

 . (171، 6ج  )همان: 
 

ما را از دو جملة مترادف با آن دو « شد دردمند»و « نیم شادمان»در دو بیت یادشده 

کند. دو جملة آمده نیاز میبی« پر از غم شد»و « غم نیمبی»ها یعنی در مصرع دوم بیت

بخواند و »( و 6956« )دوتا گشت پیران و بردش نماز»اند: در این دو مصرع نیز چنین

ها، نقشِ جمله تنها عروضی است و (. در این نمونه6921« )و زو گشت شاد بخندید

کارکرد معنایی یا زیبایی شناسانه ندارد. تنها بیتی که نشانی از آرایش سخن در آن توان 

 یافت بیت زیر است:

 دیاااده را پااایش خواناااد دبیااار جهان»
 

 
 «ساااااخن برفشااااااندزوان برگشااااااد و 

 

.(129، 6)همان: ج    

و اگر وزن و قافیه در میان نبود، نیازی « سخن گفت»به کنایه یعنی « شادزوان برگ»

به »را استعارة تبعیه توان شمرد. « فشاندن»نبود. لیک « سخن برفشاند»به آوردن جملة 

چنان که گویی افشانده پراکند، آنآید و در میسخن از دهان برمی هنگام گفتن،

 (.111: 6198 )کزازی،« شودمی

 ض وزن عروضی در محور جانشینی در روایتِ فردوسیعوار. 2

آنگاه که از تأثیراتِ وزن عروضی بر محور جانشینی در روایت فردوسی، سخن 

-که از بُعد ارزشِ معناییگوییم باید چند نکته را پیش چشم داشته باشیم. نخست اینمی

، در واقع نشینی پیش از این آمدعنوان عناصر گسترندة محور همبالغی، آناه به

نشینی قرار داده است. جانشینی است که مؤلف نخست برگزیده و سپس در محور هم

های مؤثر و مناسبِ فردوسی اشاره کردیم. های پیشین به مصادیقی از گزینشدر بخش
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ای در ادبی کردنِ زبانِ متن ندارند. پس آناه در ها نقش برجستهحال این جانشینبااین

آوریم، تنها ر متأثر از وزن عروضی در محور جانشینی میعنوان عناصاینجا به

« زداییآشنایی»عنوان عناصر موجدِ ها بهتوان از آندربرگیرندة عناصری است که می

(Defamiliarization) شناسِی بالغت برای افزایشِ ادبیتِ متن بر پایة اصوِل زیبایی

یم شواهد پرشمار و گوناگون این بخش که بتوانرو و نیز برای آنسنّتی نام برد. از همین

بندی کنیم، بنیاِد تقسیم را بر بررسی نسبت وزنِ عروضی با ای روشن دستهگونهرا به

 ایم.های شگرد بالغی و ادبی )کنایات، استعارات و تشبیهات( نهادهکاربرد گونه

دِ آگاهانة روییم و باید رویکرکه در این بررسی با یک متنِ ادبیِ عینی روبهدوم این

دهند، همواره که ادبیتِ متن را افزایش می مؤلّف را در به کار بردن شگردهایی زبانی

داده پیِش چشم داشته باشیم. به زبانِ دیگر، ماهیِت ادبی متن به مؤّلف این امکان را می

گیری از امکاناتِ بالقوة ها در محورِ جانشینی افزون بر بهرهاست که در برگزیدن واژه

کنندة زباِن دهندة/تقویتهای شکلاز جانشین (Non-literary language) بانِ غیرادبیز

رو ما در بررسی این بخش با آوردن نیز بهره گیرد. از همین (Literary language)ادبی 

های محوِر ایم که نقش تنگناهای وزنِ عروضی در دگرگونیهایی نشان دادهنمونه

 متغیّر باشد.« کامالً مؤثر»تا « اثربی»تواند از جانشینی، می

سومین نکته آن است که در بحث از جانشینِی عناصرِ افزایندة ادبیتِ متن )همانان 

توان از ارزش موسیقایی و معنایی و بالغیِ عنصر نشینی نمیکه در گسترش محور هم

نشینی، ها در محور همهای آنتوان به تأثیرات و تفاوتشده چشم پوشید( نمیافزوده

یابند و های مصرحه اغلب در قالب یک واژه نمود میاعتنا بود. برای نمونه استعارهبی

نشینی، از توانند در محور همها نیز میهای مرکب و تمثیلی در یک جمله. کنایهاستعاره

یک واژه تا یک عبارت/جمله گسترش یابند. نوعِ تشبیهات )بر پایة اصطالحات بالغت 

نشینی، ارتباطی ها در محور هممفصل، مجمل و...( با میزانِ گستردگی آن سنتی: بلیغ،
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حال ما اشاره به این موضوعات را نه زیرِ عنوانی جداگانه که ضمن مستقیم دارد. بااین

 ایم.بحث از تأثیر وزن در کاربردِ هر یک از عناصرِ ادبیِ یادشده آورده

و وزن عروضی . بررسیِ نسبتِ استفاده از بیانِ کنایی1-2  

که با به تعویق انداختنِ معنا بر ادبیتِ روایتِ منظوم ها گذشته از اینتر کنایهبیش

اند. های وزنی داشتهناپذیر در پُر کردنِ خألپوشیاند، نقشی چشمفردوسی افزوده

سومِ هزار بیت پژوهش ما کنایاتی دارند که وزن عروضی در پیدایش نزدیک به یک

سازی نیز بسیار برجسته است. در سنجش ده است. نقشِ کنایات در قافیهها مؤثر بوآن

ها را به سه گونه نسبتِ وزِن عروضی و کاربرد کنایات در روایت منظوم فردوسی، کنایه

هایی را ایم. در بخشِ نخست کنایهایم و تأثیر وزن در هر گونه را نشان دادهبخش کرده

رسد در آوردِن ایم. به نظر میاند، آوردهکاررفتهبه جای نامِ ایشانکه برای کسان و به

های ها و کنایهجای نامِ کسان، وزن عروضی کامالً مؤثر بوده است. مقایسة نامکنایه به

ها در ساختمانِ بیت، از د یِل ها از نظر هجایی و نیز جایِ این کنایهجای آنکاررفته بهبه

جانشیِن اسم )جز ناِم کسان(، صفت و قید های ادّعای ماست؛ در بخش دوم کنایه

شان در روایِت ها بر مبنای احتمال برافزوده بودن/نبودن معنای نهاییاند. این کنایهآمده

ها برشمرده اند و مصادیق هر یک از این گروهمنظوم فردوسی، به دو گروه تقسیم شده

یک فعل یا مفهوم  هایی است که جانشینها شامل کنایهشده است. دستة سوم کنایه

اند؛ گزینش فردوسی در این گونه نیز از وزن اثر پذیرفته است؛ امّا فعلی )مصدر( شده

این اثرپذیری از گونة آوردن نام کسان نیست؛ زیرا در زمینة نام، کارِ سراینده تنها به 

 جای افعال و مصادر،شود. امّا در نشاندن کنایه بهآوردن چند عنوان و لقب محدود می

ها های برجستة ادبی دارد. همانین این کنایهتری برای گزینشگوینده امکانات گسترده

اند برخالف نام کسان، در چگونگی پیشبرد داستان و بالغِت از آنجا که مبتنی بر فعل

 روایت نقشی کلیدی دارند.
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. بیان کنایِی ناِم کسان1-1-2  

ها با اد کرده است. )دادههای داستان یبار به کنایه از شخصیت 667فردوسی 

ها درصد کنایه 99ای که در پایان همین بخش خواهد آمد مستند شده است(. نمایه

بار  21با « شاه»کاررفته که کنایة مشترک نمونه( تنها دربارة افراسیاب و سیاوش به 651)

این ها تکرار شده است. اگر از دید عروضی به تکرار برای این دو، بیش از دیگر کنایه

( در وزن U –یابیم که گنجاندنِ یک هجای بلند )شاه= گزینش فردوسی بنگریم، درمی

( – – U( و چهار هجایی )سیاوش= U – U –  –جای دو واژة پنج هجایی )افراسیاب= به

جای روست که در روایت فردوسی، کاربردِ کنایه بهتر است. شاید از همینبسیار آسان

صلی داستان، بسامدی چشمگیر دارد و برای نمونه در برابر های انام بردن از شخصیت

 18و... از افراسیاب یاد شده، « مهتر»و « مِه»و « شاه»هایی هماون باری که با کنایه 96

 ها.بار از زبان شخصیت 61بار از زبان راوی و  66بار نام او آمده است؛ 

یا دو حرف صامت شاعر مختار است در آخر مصراع یک »دانیم از آنجا که می

( هجای کشیده )برای نمونه همان 91: 6191)شمیسا، « اضافه بر فرمول )وزن( بیاورد

اگر در پایان مصرع بیاید با یک هجای بلند برابر است و افراسیاب هم در «( شاه»کنایة 

آید و چهار هجایی خواهد بود. شایان توّجه است تر به شمار میچنین جایگاهی کوتاه

بار( در چنین جایگاهی بوده  18بار از  81رصد از کاربردهای ناِم افراسیاب )د 96که 

تر در پایانِ مصرع آورده تا یک است؛ یعنی فردوسی این نام بلندِ پنج هجایی را بیش

بار آن را در میانة  1هجا از درازی آن بکاهد و در تمام هزار بیت پژوهش ما، فقط 

که گاه –( 8519، 6661، 6961، 6195از زبان راوی )کاربرده است؛ چهار بار مصراع به

و دو بار از زباِن  -برای بازگفتنِ روشن و روانِ داستان از نام بردن، ناگزیر است

اختصار هجایی و نماید که فردوسی به(. چنین می8651، 6168هایِ داستان )شخصیت

 گنجایشِ عروضی بیت بسیار توجّه داشته است.
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کنایاتِ این بخش به نسبت میانِ موقعیت داستان و کاربرِد  در بررسی و شناساییِ

سادگی میانِ زبان توانند بهایم کنایاتی را که میایم و کوشیدهکنایه بسیار توجّه داشته

غیرادبی و زبان ادبی ردّ و بدل شوند و محتمل است در روایِت منثورِ داستان نیز آمده 

ر اثرِ عوار ِ وزنِ عروضی، جدا کنیم. برای باشند، از کنایاتِ برافزودة فردوسی د

نمونه هر گاه راوی، افراسیاب و سیاوش را بی آوردن نامشان شاه خوانده است، این 

های داستان در ایم. امّا در جایی که یکی از شخصیتواژه را کنایه از موصوف شمرده

از موصوف  کاربرده، شاه را کنایهبا آن دو، واژة شاه را به (Dialogue)گفتگو 

 ایم. برای نمونه در بیت زیر:ندانسته

 فاااریگیس گفااات ای خردمندشااااه»
 

 
 «مکااان هااایچ گوناااه باااه ماااا در نگااااه

 

.(191، 6)همان: ج    

ای است که کاربرد آن در زبانِ ادبی و غیرادبی به یک اندازه محتمل شاه کنایه

ن موقعیت، آمده باشد. نیز در ای شاهنامهتوانسته است در منبع/منابع است. این کنایه می

کنند احتما ً در تر میهایی که برجستگی بالغی دارند و ادبیتِ زبان را بیشامّا کنایه

گوِ شیر »های فردوسی هستند؛ برای نمونه آنگاه که فریگیس، سیاوش را شمار بر افزوده

پر خواند این ترکیبِ برجستة کنایی را انتخابِ جانشینی ادبی، در ( می8572« )چنگ

ایم. به عبارتِ دیگر، در نظر گرفته شاهنامه،کردنِ خأل ناشی از منظوم بودنِ روایتِ 

بی -ای جایگزین کرده های داستان، کنایهجای نام بردن از شخصیتهرگاه راوی به

هایِ متأثّر از آن را در شمارِ کنایه -توّجه به برجستگی یا معمول بودن کاربرد آن کنایه

های داستان )در غیاِب ایم. امّا در گفتگو میان شخصیتایت آوردهشکلِ منظومِ رو

 ایم.های دارای برجستگی بالغی را در آن شمار دانستهراوی( تنها کنایه

 ها به کنایه یاد کرده است )افراسیاب،در میان شش شخصیتی که فردوسی از آن

بار  96کنایه که  69سیاوش، فریگیس، پیران، کاووس، کرسیوز(، افراسیاب با داشتنِ 
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تری در ساختارهای کنایی دارد. پرکاربردترین کنایه برای اند، نقش بیشتکرار شده

هایی چون بار تکرار شده است. این واژه با افزودنِ واژه 12افراسیاب، شاه است که 

 کاررفته است. سیاوش با داشتنِنُه بار دیگر برای او به« کشور»و « سپاهتوران» ،«توران»

پس از افراسیاب قرار دارد. پرکاربردترین کنایه  اند،بار تکرار شده 88کنایه که  68

 بار تکرار شده است. 68است که « شاه»برای سیاوش نیز 

 نمایة کنایه برای کسان:

« سپهبد»(، 6211« )سا رِ نیکی گمان»(، 6929« )سپاهسا رِ توران: ». افراسیاب8

(6896 ،6185 ،6117 ،6128 ،6177 ،6196 ،6281 ،6272 ،6926 ،6689 ،6699 ،)

، 6117، 6127« )شاه»(، 6679، 6621، 6919، 6115« )سپهداِر توران»(، 6862« )سپهدار»

6119 ،6167 ،6256 ،6259 ،6266 ،6266 ،6288 ،6286 ،6228 ،6222 ،6219 ،6927 ،

6998 ،6997 ،6126 ،6195 ،6781 ،6792 ،6966 ،6911 ،6925 ،6999 ،6915 ،6651 ،

، 6279، 6118« )شاه توران»(، 8689، 8591، 8599، 8591، 8521، 8581، 6698، 6688

(، 8598« )شاه کشور»(، 6616، 6617، 6179« )سپاهشاه توران»(، 8529، 6615، 6681

، 6927، 6929، 6715، 6799، 6798، 6712، 6186، 6999، 6969، 6957« )شهریار»

(، 6216« )شهریارِ جهان»(، 6161، 6197« )یارِ بلندشهر»(، 8517، 8556، 6619، 6682

 (.6195« )مهتر»(، 6191« )مه»(، 6119« )کیِ نامور»

، 6919، 6917، 6886« )شاه»(، 6171« )سپهدار»(، 6696« )خردمندشاه: ». سیاوش2

، 6616« )شاهزاده»(، 6197« )شاهزاد»(، 6919، 6911، 6165، 6968، 6976، 6999

« میزبان»(، 6789« )مهتر سرفراز»(، 8572« )گو شیر چنگ»(، 6972« )شهنشه»(، 6259

 (.6928« )سواریک»(، 6619نامدار )»(، 8582، 6116« )نامجوی»(، 6729)

« دخت افراسیاب»(، 8579« )رویخوب»(، 8596« )چهرخوب: ». فریگیس9

 (.8597« )رویماه»(، 6759« )دختر شهریار»(، 8566)
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 (.6195« )سپاهسا رِ توران»(، 6278« )خردمند»(، 6986« )پهلوان: ». پیران4

 (. 6668، 6612« )شاهِ جهان»(، 6661« )شاه: ». کاووس1

 (.6911« )یادگار پشنگ»(، 6969« )شهریار: ». کرسیوز9

کاررفته ( برای سیاوش و کرسیوز به6771« )دو مهتر»جز این یک بار هم کنایة 

ای جداگانه به شمار دو تن ننهادیم و کنایه های ویژةاست که آن را در شمار کنایه

 آوردیم.

بیان کنایِی قید، اسم و صفت .2-1-2  

-ها دارای دو کنایه هستند( کنایهبیت از هزار بیت پژوهش ما )برخی بیت 19در  

عنه( از نظر نوِع دستوری، اسم، قید یا ها )مکنیهایی آمده است که معنای نهایی آن

ای برای تواند نشانهواژه برای ما از آنجا اهمیت دارد که میصفت است. نوعِ دستوری 

توان به های این بخش را میتشخیِص برافزوده بودنِ ناشی از وزنِ عروضی باشد. کنایه

اند هایی شدهها، قیدها و صفتهایی که جانشین اسمدو گروه تقسیم کرد. نخست کنایه

اند. در اینجا باید بر نشینیدوسی به محور همهای فرها محتمالً از بر افزودهکه خودِ آن

هایی های غیرادبی تأکید نماییم تا برداشتجای جانشینهای ادبی بهگزینشِ جانشین

ای را به روایت خود افزوده و سپس نادرست از این دست که فردوسی در آغاز واژه

 بیانی کنایی را جایگزین آن کرده، پدید نیاید.

ها در منبع/منابع محتمل است معنی نهایی )بیان غیر کنایی( آنهایی که دوم کنایه

هایِ بیانیِ روایت منظوم خود، فردوسی آمده باشد و فردوسی، به دلیل ضرورت

 ها پرداخته است.دارانه، به بیانِ کنایی آنامانت
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 هایی از این دست کنایات:بینیم. نمونهبیت می 16های گروه نخست را در کنایه
 نیااااز پیوسااااته باشااااد هاااازار ماااارا»

 

 
 

  «باااااااا گوشاااااااواراند پرساااااااتندگان
 

 (196، 6)همان: ج 

 مویهاااازار اشااااتر مااااادة ساااار »
 

 
 

 «بارناااااگ و باااااویبناااااه برنهادناااااد 
 

.(119، 6)همان: ج    
 

ها، معنِی های گروه دوم را دید. در این گونه از کنایهتوان کنایهبیت نیز می 12در 

است( وارونة گروه نخست، قابل  ام گونة دستوریکه دارای کدکنایه )گذشته از این

 که در این بیت:حذف نیست؛ چنان

 تااو را چااون پاادر باشااد افراساایاب»
 

 
 «ازیااان رویِ آبهماااه بناااده باشاااند 

 

.(196، 6)همان: ج    

)اسم( است پیش چشم « توران»معنی آن را که « ازین روی آب»جای کنایة اگر به

زیریم. در اینجا باید نقِش بیان کنایی )ازین روی آوریم، از آوردِن آن در سخن ناگ

 سازی را در نظر داشته باشیم.آب( در ساختمان بیت و قافیه

. بیاِن کنایِی فعل و مصدر3-1-2  

ای که برای کنایه گانههای سههای پژوهش ما و در میان گونهدر گسترة بیت

ها دارای دو )برخی بیتبیت  669برشمردیم، این گونه پرکاربردتر است. فردوسی در 

هایی را جایگزینِ فعل یا مصدر کرده است. نوعِ دستوری این معانی اند( کنایهکنایه

ها را در جمله نشان نهایی کنایه از آنجا اهمیت دارد که جایگاه اصلی یا فرعی آن

این موارد دهد از آنجا کهدهد؛ بر این بنیاد نوع دستوری کنایات این بخش نشان میمی

فرعی بودن »ها از سنجة توان در تشخیصِ بر افزودگی آناند، نمیاز اجزای اصلی جمله

( Style)توان بر روش بیان ها فقط میبهره گرفت و در مورد این کنایه« نوع دستوری
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کنایی )جانشینِ کنایی( تمرکز کرد و بنابراین محتمل است که بیانِ غیر کنایی این گونه 

بع/منابع فردوسی آمده باشد. برای نمونه آنگاه که سیاوش، پیران را از کنایات نیز در من

بیند ]بیانِ غیر کنایی )غیرادبی( ثعالبی[ که در مرز ایران و توران به پیشباز وی آمده، می

های تاریخ ثعالبی، در ترجمه« خدمه»؛ جملة «و... خدمه بیرانفصافحه سیاوش و سأله و »

برگردانده « خدمت کردن»( و 66: 6199)ثعالبی، « دنجای آورشرط عبودیّت به»به 

(؛ امّا همین فعل در بیان کنایِی 621: 6165روی، ؛ پریش618: 6119شده است )ثعالبی، 

سازی دقت کنید(، چنین فردوسی )به جایگاه بیاِن کنایی در ساختمان بیت و در قافیه

 آمده است:

 ساااار و پااااای اوپیااااران  ببوسااااید»
 

 «رای اوچهاااااار د همااااااان خااااااوب 
 

پیران او را نماز برد/ »چنین آمده باشد: بر این بنیاد، شاید در شاهنامة ابومنصوری این

 «.پیران او را خاکبوس کرد/ کرنش کرد

های چهارگانة بالغت در دانِش طور مطلق از شاخههرچند بالغیون سّنتی، کنایه را به

آسانی یا دشواری ردّ و بدل شدن »ایة شناسی و بر پدانند از دیدگاه ارزِش زیباییبیان می

هایِ توان به دو گروه کنایههای این بخش را می، کنایه«میان زبان غیرادبی و زبان ادبی

 بالغی و غیر بالغی تقسیم کرد.

اند که های داستانهای شخصیتهای فاقد برجستگیِ بالغی، کنشاغلب کنایه

، 6699« )میان/کمر بستن»از گونة  هاییاند؛ کنایهجای معنای نهایِی کنش، آمدهبه

( ]شکِل 6768، 6166« )ران فشردن»(، 8616، 6625،8652، 6916، 6961، 6895، 6825

بر زین دوال »( و 6262« )سبک شدن عنان و گران شدن رکیب»بالغیِ این کنایه را در 

 بینیم[.( می8578« )رکیب گران کردن
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ترین صورت وسیع شاهنامهدر »آنجا که  های کنایاِت برجسته/بالغی را ازنمونه

انگیز از هایی خیال( در اغراق229: 6191)شفیعی کدکنی، « خیال، اغراق شاعرانه است

 های زیر باید جست:گونة بیت
 همه خاک مشکین شد از مشک و زر»
 

 
 «هااامی اساااپ تاااازی بااارآورد پاار

 

(196، 6: ج6162)فردوسی،   
 

 ر کاردوزان پاس باه چاوگان برو کاا»
 

 

 

 «باا مااه دیادار کاردچنان شاد کاه 
  

 

 )همان: ج6، 191(

 بررسی نسبتِ کاربردِ انواعِ استعاره و وزن عروضی. 3

. استعارۀ مصرحه1-3  

نقش عرو  در استعاری شدن روایتِ فردوسی بسیار اندک بوده است. نخست 

استعارة  17تنها ن هزار بیت کم است و در ایشاهنامه ها در رو که شمارِ استعارهازآن

که در همین شمارِ اندک هم در برخی بیت آمده است. دیگر این 16ه در مصرح

« مُشک»ها، استعاره پرکنندة خأل وزنی نیست؛ بلکه برای نمونه در استعارة مصرحة نمونه

وزن هستند و شاعر در گزینشِ هر یک ، مستعارٌله و مستعارٌمنه هم«موی»( برای 6221)

( 6961« )جنگی بخوان شیرز یاران یکی »د بوده است. همانین در از آن دو، آزا

 فندقرا به  ارغوانو  گل»جای مصرعِ را جایگزینِ استعاره کرد یا به« مرد»توان می

ر ِ خویشتن را به ناخن »توان گفت: ( که دارای سه استعاره است می8577« )بخست

انگیزة افزایشِ ادبیت روایت  پس فردوسی در این گونه موارد آزادانه و به«. بخست

نماید که در کاربرد استعاره در روایت جوید. چنین میخود از استعاره بهره می

های حاکم بر بوطیقایِ شعرِ دورة او جای نقشِ وزن عروضی بر سنّتفردوسی، باید به

 69های مصرحه در گسترة پژوهش ما )تمرکز کرد. فردوسی نزدیک به نیمی از استعاره

، 8576تا  8577در توصیف چهره و اندام فریگیس )در سه بیت  بیت 61( را در 17از 
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هشت استعاره( ساخته است و کسان و مفاهیمِ دیگر بر رویِ هم نیم دیگر استعارات را 

 اند.بیت ویژة خود داشته 66در 

نیز شاهنامه ها در آبشخورهای همانین دور نیست اگر بپنداریم برخی از استعاره

که خورشید را گشت »اند و برافزودة فردوسی نیستند. برای نمونه در برابر مصرع بوده

( که دارای دو استعارة خورشید و ناهید برای سیاوش و فریگیس 6919« )ناهید جفت

از دو استعارة خورشید و ماه بهره برده است )نک: غررالسیر است، ثعالبی هم در 

 (.626: 6165روی، پریش

ها، یکسره های عروضی در برگزیدن استعارهتوان از نقشِ ضرورتهمه نمیبااین

بیت، وزن عروضی در استعاری شدنِ کالم، نقشی  69توان گفت در پوشید. می چشم

اثر نیست. همانین کم در آن بیشناسی استعاره دارد یا دستاندازه باارزش زیباییهم

تر شده ه، نقشِ وزنِ عروضی پررنگبیت، با قرار گرفتنِ استعاره در جایگاه قافی 7در 

 است.

. استعارۀ مکنیه 2-3  

-خأل»توان از توّجه به ، نمی«جمله»های مکنیه در قالب به دلیِل نمود یافتنِ استعاره

ها، بهره گرفت. آناه در تشخیصِ عارضة وزنِ عروضی بودن یا نبودن آن« های وزنی

ها معنایی این گونه استعاره-نِ موسیقاییتواند در این مورد راهنما باشد، نقشِ نمایامی

 گیرند:در ساختمانِ بیت است. این گونه جمالت گاه هر دو قافیه را در بر می
 سپهرگردانجایی که و دیگر به»
 

 
 »شاااود تناااد و چاااین انااادر آرد باااه چهااار

 

(196، 6: ج6162)فردوسی،   
 ساپهرسپاهی برانسان که گفتی »
 

 
 «بیاراسااااات روی زماااااین را باااااه مهااااار

 

 )همان: ج6، 196(.

 و گاه یک مصرع کامل )اغلب مصرعِ دوم( را: 
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 ببایست بر کوهِ آتش گذشات»
  

 «مااارا زار بگریسااات آهاااو باااه دشااات
 

.(195، 6)همان، ج  
 فرمان افراسایابو زین پس باه»
 

 
 «مااارا نیاااز بخااات اندرآیاااد باااه خاااواب

 

.(191، 6)همان: ج  

بیت از  82ها ند که در میان آندار بیت استعارة مکنیه 19در گسترة این پژوهش 

 اند.« تشخیص»گونة 

. استعارۀ مرکّب و تمثیلی3-3  

-نمود می« جمله»صورت های مکنیه، بهها نیز همانند برخی استعارهاین گونه استعاره

-ها با وزن عروضی نیز مالکیابند؛ بنابراین  زم است در تشخیصِ نسبتِ کاربردِ آن

بیتِ  67، مدّ نظر قرار گیرد. از «عنایی در ساختمان بیتم-نقشِ موسیقایی»هایی چون 

ای مرکّب/تمثیلی بیت، کلِّ مصرعِ دوم، استعاره 61دارای استعارة مرکب یا تمثیلی، در 

( استعاره بخشی از مصرع 6661، 6261بیت( در دو بیت ) 67است. از این تعداد )

 در مصرعِ نخست آمده است. (، استعاره6669نخست را نیز در بر گرفته و در یک بیت )

ها، به دلیل این گونه استعارهنکتة مهمی که باید مدّ نظر قرار گیرد آن است که

داشتن ماهیتِ تمثیلی و نقشِ معناشناسیِ اقناعی، در تاریخ زبان فارسی میان زباِن 

-ردّ و بدل می (Literary language)و زبانِ ادبی  (Ordinary language)روزمره 

اند؛ بنابراین محتمل است که رفتههای ادبی )نثر، نظم( به کار مید و در همة گونهانشده

کاررفته باشند. برای نمونه، ها در آبشخورهای فردوسی نیز بهبرخی از این گونه استعاره

شود، در پاسخ افراسیاب آنگاه که پیران دختر او، فریگیس را برای سیاوش خواستار می

 کند:تمثیلی یاد میبه پیران، از چنین 
 ای دایااة باااة شاایر ناارکااه»
 «چااه رنجاای؟ کااه هاام جااان نیاااری بااه ساار  

 

.(116، 6)همان: ج   
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افراسیاب گفت: من او ]سیاوش[ را به »این تمثیل در متن ثعالبی نیز آمده است: 

که چون شیرباّه شیر شود از هالک مربّی خود دهم ولی ترسم از آندیگران ترجی  می

را از آنجا که شاهنامه (. گفتنی است ما نمونة یادشده از 61: 6199عالبی، )ث« نیندیشد

تمثیل نه در بخشی از بیت که در سراسر بیت گسترده شده است، در شمار عوارِ  

هایی در یا واژه تواند شاعر را از آوردنِ واژهایم. روشن است که وزن میعروضی ننهاده

ت همة بیت در تنگنایِ وزن پدید آمده است. نمونة توان گفبیت ناگزیر کند. امّا نمی

 هایی، این بیت است:دیگر چنین تمثیل

 چرا کشت باید درختی باه دسات»
 

 

 
«کااه بااارش بااود زهاار و باایخش کَبَساات؟  

.(116: 6162فردوسی، )   
  

 بررسی نسبتِ کاربردِ تشبیه و وزن عروضی. 4

ها دو تشبیه اند؛ )برخی بیتبیت دارای تشبیه 92در گسترة هزار بیتی پژوهش ما 

-دارند(. گذشته از ارزشِ بالغی تشبیه، از دیدِ نسبت وزنِ عروضی با کاربرد تشبیه می

یابد، در تری مینشینی گسترش بیشویژه هرچه در محور همتوان گفت تشبیه، به

ساختمان عروضیِ بیت، نقش مؤثرتری دارد؛ زیرا برخالفِ استعارة مصرّحه که در آن 

توانند از نظر شود و بیان استعاری و غیراستعاری میای دیگر میای جایگزین واژههواژ

، «(روی»برای « ماه»و « موی»برای « مشک»اندازه باشند )برای نمونه استعارة هجایی هم

ترین تشبیه آن است؛ در کوتاهتر از بیان بیبیان تشبیهِی یک موضوع، همواره گسترده

به( به کم یک واژه )مشبهٌنام دارد، هم دست« تشبیه بلیغ»غت سنتی گونة تشبیه که در بال

(؛ و گاه قیدی هم بر 8562« )کوهِ آتش»(، 6116« )تخِم کین»شود: سخن افزوده می

 (.6292« )تهمتن که روشن بهار منست»شود: به افزوده میمشبهٌ

-از تمرکز بر خألتوان در تشخیصِ تشبیهاتِ کوتاهِ )بلیغ( متأثر از وزن عروضی می

های تر از گونههای وزنی، استفاده کرد. امّا در روایتِ فردوسی، تشبیه بلیغ کم
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کاررفته است. در تشبیهات گسترده باید به نقش تشبیه در ساختمان ترِ تشبیه بهگسترده

دو قافیه، توجّه نمود. تشبیهات گستردة روایت « شمولِ معنایی»بیت و نیز تفاوتِ 

گیرند و قافیة این مصرع نیز جزئی از این تشبیه و ً یک مصرع را در بر میفردوسی معم

 گسترده است.

های تشبیه از همة گونه« مجمل و مرسل»در گسترة پژوهشی ما، بسامدِ کاربردِ تشبیهِ 

(؛ یعنی فردوسی در میان دو جزء قابل 6919« )چون ماه نوبیامد فریگیس »تر است: بیش

گذارد. او در کند و ادات تشبیه را بر جای میجه شبه را حذف میحذفِ تشبیه، اغلب و

« چون»بیتِ دارای تشبیه، اداتِ تشبیه را آورده است. دو ادات تشبیه  92بیت از  12

(6661 ،6158 ،6271 ،6262 ،6919 ،6196 ،6718 ،6799 ،6799 ،6917 ،6997 ،

 61( به ترتیب 8516، 8565، 6167، 6211، 6261، 6166، 6186« )چو»( و 8599، 6671

اند: کاررفته چنیناند و دیگر اداتِ بهکاررفتهبار در تشبیهات صری  و مجمل به 7و 

، 6827« )به کردارِ»(، 6699، 6171، 6882، 6867« )سانبه»(، 6785، 6968« )برسانِ»

 (. 6257« )هماون»( و 6915، 6787، 6869« )گفتی»(، 6779، 6115، 6171

ات تشبیه، نقش چندانی در معنا و بالغت سخن ندارد، انگیزة عروضی از آنجا که اد

ست آتش ایران و شده»که در مصرع کارگیری آن نیرومندتر باید دانست. چنانرا در به

، روشن است که آمدن «آتش»به « ایران»(، پس از تشبیه بلیغ 6671« )توران ُچن آب

که ردن وزن بوده است؛ درحالیدر تشبیه مرسل دوم تنها برای پر ک« چون/ چُن»

بودند یا هر دو با آمدنِ ادات اقتضای اسلوب سخن آن بود که هر دو تشبیه بلیغ می

 اندک است.شاهنامه هایی در سراسر شدند. البته چنین نمونهمرسل می« چون»

آورد و بر های مقید میبهگاه مشبهٌ فردوسی در این تشبیهات )صری  یا مرسل(، 

(، همی 6115) روشن سپهرافزاید: نبشته به کردار تشبیه در ساختمان بیت میگستردگی 

 (.6799) گل اندر بهار(، نگه کرد و شد چون 6785) کشتی بر آبرفت برسان 
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یادشده( را از  ویژه در جای قافیه )مانند سه مصرعِ به بهافزوده شدن قید به مشبهٌ

گونگی این قیدها، اثرگذاری عوار  منظوم شدن سخن باید دانست. گاهی حشو 

-روشنکند: همی تافت هر سو چو تر میسازِی شاعر را نمایانعرو  بر شیوة تشبیه

 (. 6661آفتاب ) بر سپهرتر از (، درخشان6167چراغ )

جای درآمدن تشبیه در سنجشِ نسبت میان کاربرد تشبیه و وزن عروضی نیز باید به

اند، سه برابر یهاتی که در مصراع دوم آمدهتوّجه کرد. در گسترة پژوهشی ما، تشب

بار در مصرع نخست  62بیت،  92های این های مصرع نخست ابیات هستند. تشبیهتشبیه

 اند.بار در مصرع دوم بیت جای گرفته 21و 

ها درخور یادآوری است که هرچند ما نقش عرو  را در ساخت تشبیهی بیت

گمان برافزودة فردوسی و از عوار  ها را بیتوان همة تشبیهدانیم، نمیاثرگذار می

که در تشبیه ایران به آتش و توران به آب در مصرعِ منظوم شدن داستان دانست. چنان

( با دیدن اشارات پراکندة دیگر که با 6671« )ست آتش ایران و توران چن آبشده»

ایة اساطیری م( و آگاهی از بن8562، 6997، 6262دارند )نک:  این تصویر هماهنگی

ای در شویم که شاید تصویر یادشده نه زادة پنداِر شاعر که گزارهداستان، گمانمند می

 باشد. یا در بیت زیر: شاهنامه آبشخورهای بنیادین 

 یکااای تخااات زرّیااان نهادناااد پااایش»
 

 
 «ها چاااون سااار گااااومیشهماااه پایاااه

 

.(192، 6)همان: ج   
  

توان سازد و میشاعرانگی آن گمانمند می به ما را درشگفتی تشبیه و کمیابِی مشبهٌ

راستی در متن منثور داستان نیز یاد شده و شاید این تشبیه پنداشت که از این همانندی به

 ای از تخت باشد.های گونهای در ساختن پایهای به شیوهاشاره
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 گیرینتیجه

به روایِت این مقاله روشی علمی برای یافتن و تحلیلِ جزئیات برافزودة فردوسی 

منبع/منابع او پیشنهاد کرده و بر اساس آن به پژوهش در هزار بیت از داستان سیاوش 

پرداخته است. روش مذکور بر مبنای تأثیر ناگزیرِ شکلِ روایت بر زبان، بالغت و بارِ 

آن، بنا نهاده شده است. شکل منظوم روایت فردوسی  (Emotional charge) عاطفی

در آن شده و فردوسی این خألها را با « های ناشی از وزنخأل»موجب پیش آمدن 

ها به هایی متناسب با موقعیتِ داستانی پر کرده است. افزوده شدن این واژهافزودنِ واژه

روایتِ فردوسی، هم بارِ عاطفیِ روایت او را افزایش داده )اغلب مصادیق آن در محور 

غی شدنِ نسبِی روایت او )مصادیق آن شود( و هم در مواردی به بالنشینی دیده میهم

-شود(، انجامیده است. همانین تأمینِ قافیه در شکل منظوم در محور جانشینی دیده می

بر ساختمان بیت بسیار تأثیرگذار بوده است. در مواردی که  -عنوان یک نقطة کانونیبه

فردوسی افزوده شده  روییم که به روایتِای روبهنه با یک واژه بلکه با چند واژه یا جمله

سازی و ساختمان بیت توجّه کرد. تفاوتِ بارز ها در قافیهاست، باید به نقشِ بر افزوده

هاست. این شمول معنایی در میان دو قافیه یکی از قرایِن مهم برافزوده بودِن یکی از آن

نا شود، قافیة بخش برافزوده نیازمند بستری معتفاوت شمول معنایی همانین باعث می

شناسانه باشد. این بستر معموً  شامل یک مصرعِ کامل است که بر پایة آناه گفته شد، 

 برافزودة ناشی از شکل منظوم روایت است.

بیت(، از  799شده در این مقاله بیش از دو سوم )از نظر کمّی از هزار بیت بررسی

این تعداد در نزدیک اند که رقمی قابل توّجه است. از شکل منظوم روایت تأثیر پذیرفته

های ناشی از وزن با افزوده سوم کّل ابیات( خألبیت؛ بیش از یک 121به نیمی از ابیات )

سومِ ابیاتِ متأثرشده از وزن اند. در بیش از یکها پر شدهشدن )و گاه تکرار شدن( واژه

ین بیت( نیز برای هماهنگ شدن با شکل منظومِ روایت، زبان کنایی شده است. ا 861)
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ترین و بارزترین دو گونه واکنش )گستردگی و کنایی شدنِ زبان( در مجموع مهم

اند. کنایی شدنِ زبان اغلب محور های زبان، در پی منظوم شدنِ شکِل روایتواکنش

 نشینی را گسترده و گاه آن را )بابیان کنایی نام کسان( کوتاه کرده است. هم

وم روایت، گسترده شده است، بر پایة مقیاس در مواقعی که زبان در برابرِ شکل منظ

های چون اسم، قید و صفت در خأل مورد نظر ما در این مقاله )جمله(، اجزایی فرعی

اند. ما این موضوع را با آوردن مصادیق بسیاری در متن مقاله نشان وزنی گنجانده شده

عنوان توان بهیتر م( را بیش67در جمعِ شواهد:  -بیت 61ایم؛ افزودنِ اسم )داده

تر کارکرِد عروضی بیت( هرچند بیش 11پرکنندة خأل وزنی، توجیه کرد؛ قیدها )

بیت( که متناسب با  615ها )دهند. صفتدارند، بار عاطفیِ روایت را نیز افزایش می

اند، احساساتِ مخاطب نسبت به موصوف را، در جهتی موقعیت داستانی افزوده شده

 انگیزند.مشخّص کرده، برمی (Intrusive)گر که راوی مداخله

مواردی را که زبان در شکل منظوم روایت، به ناگزیر، کنایی شده است، در سه 

بیت( در ساختمانِ بیت چندان ارزِش  667ایم؛ بیانِ کنایی نام کسان )گروه جای داده

یه است. سازی قابل توجتر از دیدگاه کمیتِ هجایی و قافیهشناختی ندارد و بیشزیبایی

ایم؛ نخست بیاِن بیت( را به دو گروه تقسیم کرده 19بیانِ کناییِ اسم، قید و صفت )

 16ها احتما ً برافزوده است )هایی که معنای نهایی آنها، قیدها و صفتکناییِ اسم

توان در باب برافزوده بیت( و دوم بیانِ کنایی مواردی که با قرائن موجود نمی

ها ه قطعیت رسید و محتمل است معنای نهایی )بیانِ غیر کنایی( آنها ببودن/نبودن آن

های زبانی، بیان بیت(. گروه سوم از دیگرگونه 12در منبع/منابع فردوسی آمده باشد )

بیت(. فعل و مصدر از دید معنایی از اجزای اصلی  662کنایی فعل و مصدر است )

زوده بودن/نبودن معنای نهاییِ کنایات اند و این بدان معنی است که ما دربارة برافجمله

ها در توانیم به قطعیت سخن بگوییم و محتمل است معنای نهایی آناین گروه نیز نمی
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ها در روایت خود ناگزیر از بیاِن منابع فردوسی آمده باشد و فردوسی برای گنجاندن آن

شناختی به دو گروه های این بخش را از نظر ارزش زیباییها شده باشد. کنایهکنایِی آن

 ایم.بالغی و غیر بالغی تقسیم کرده
در بحث از نسبت کاربرد انواع استعاره و تشبیه با وزن عروضی به ماهیت ادبی متن 

هایی که بیاِن ایم و عالوه بر نشان دادن نمونهو رویکردِ شاعرانة راوی توّجه کرده
-دن شواهدی که وزن میهای وزن نیست به آورها ناشی از ضرورتاستعاری در آن

ایم. شناختی استعاره داشته باشد، پرداختهها تأثیری همسنگِ ارزشِ زیباییتواند در آن
کم یا –شدة ما، از وزن عروضی های مطرحهایی که بر پایة سنجهتمامی انواع استعاره

 -بیت 16های مصرحه )اند. غیر از استعارهاستعاره در هزار بیت 68اند، متأثّر شده -بیش
اندازه ها، نقشی همبیت وزن عروضی در کاربردِ آن 69( که در 17مجموع شواهد: 
اند؛ در این ای(ها معمو ً گسترده )چند واژهشناسی دارد، دیگر استعارهباارزش زیبایی

سازی، باید بر نقش در ساختمان بیت و قافیه« های عروضیخأل»جای توّجه به موارد به
توانند اند و میبیت( نیز از این دسته 67های مرکب و تمثیلی )عارهتمرکز کرد. است

ها جز در یک نمونه، همواره در مصراع دوم مصرعی را در بر گیرند؛ این استعاره
دهد. سازی نشان میها را در ساختمان بیت و قافیهاند و این خود نقِش آنکاررفتهبه

که  بیت( نمود یافته 82هایی )صیت بخشیتر در شخبیت( بیش 19های مکنیه )استعاره
همه ها را استعاره به شمار نیاورد. بااینتوان آنگاه بنیاد باور شناختی دارند و می

ها از دید شناسانة آنتوان از چگونگیِ بازگوییِ این باورها و همانین ارزش زیبایینمی
یت گسترة پژوهشی ما، کاررفته در هزار بخوانندة امروزی چشم پوشید. تشبیهاِت به

بیتِ دارای تشبیه )مجموع شواهد:  92بیت از  12اند. در تر از نوع مرسل )گسترده(بیش
بار در  21بار در مصرع نخست و  62کاررفته است و تشبیهات (، ادات تشبیه به97

تأثیر وزِن عروضی در کاربرد و نیز گونة  ها،اند. این نشانهمصرع دوم بیت جای گرفته
 دهند.شبیه را نشان میت
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