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تحلیل کارکردهای سبکي تشبیه در جلد اول شاهنامة فردوسي
یوسف محمدنژاد عالیزمينی
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استادیار زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران ،ایران


ليال الهيان

پژوهشگر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران،ایران
(تاریز دریافت 1397/01/19 :تاریز پذیرش)1397/08/15 :

چکیده
بررسي شگردهاي بالغي اثر ادبي از راههاي کشف زیبایيهاي متن اسنت .در مطالعنات بالغني سننتي غالبناً
با نگاهي جزءنگر تنها به تعيين بسامدها و توصيف آرایهها و انواع آنهادر متنون ادبني بسننده منيشند .در مقابنل،
سبکشناسي بالغي ،رویکردي جدید در بررسي ویژگيهاي بالغي متن است کنه تنأثير آراینههناي ادبني را بنر
کيفيت پردازش موضوع با توجه به آنگونه (ژانر) خنا بررسني منيکنند .در اینن رویکنرد ،منا بنا مفناهيمي از
حوزۀ نقد ،زبانشناسي و مانند آن مواجهيم .در مقالة حاضر ،تشنبيه در شناهنامة فردوسني بنه منزلنة مهنمتنرین اثنر
فارسي در گونة ادبي -حماسي ،براساس همين رویکرد بررسني شنده تنا نشنان داده شنود کنه فردوسني چگوننه
توانسته از این امکان زباني و بالغي در روایت داستانهناي شناهنامه سنود ببنرد .او بنا علنم بنه تفناوتهناي گوننة
حماسه با گونههاي ادبي دیگر و ضرورت بهکار گرفتن شگردهاي خا بالغني متناسنب بنا ایننگوننة ادبني بنا
استفاده از برخي تمهيدات زباني و بالغي به ویژه تشبيه ،توانسته اثري خلّاقه بيافرینند« .تشنبيه» از آن رو کنه کنانون
خيالهاي شاعرانه در «روایت» است به مثابة مؤلّفهاي سبکي در روایتهاي شاهنامه بسيار مورد توجنه شناعر بنوده
است .در مقالة حاضر ،جلد اول شاهنامه از حيث کاربرد تشنبيه بنا رویکنرد سنبکشناسني بالغني در سنه بخنش
بالغت ،اهداف زباني و روایت مورد بررسي قرار گرفنت و مشنخص شند فردوسني ظرفينتهناي فراوانني بنراي
تشبيه در نظر گرفته و افزون بر تصویرسازي و زیبایيآفریني در شاخههاي دیگر بالغي ،زباني و رواینتگنري نينز
از آن بهره برده تا ناگزیر از استفاده از شگردهاي ماللآور و مطول تصنّعي دیگر نباشد.

واژگان کلیدی :شاهنامه ،فردوسی ،تشبیه ،سبکشناسی بالغی ،روایت.
(نویسنده مسئول) * E.mail: mnezhad.y@gmail.com

 -این مقاله ،مستخرج از طرح پژوهشي «فرهن

 E.mail: l_elahiyan@yahoo.com
تاریخي تصویرهاي شعري فارسي در قرون چهارم و پننجم هجنري» اسنت کنه بنا

حمایت صندو .حمایت از پژوهشگران( )INFSدر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اجرا شده است.
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مقدمه
متن ادبي از یک منظر ،حاصل کوشش شاعر یا نویسننده در گنزینش و کناربرد ابزارهناي
زباني و ترکيب آنها همسو با اندیشههاي خود به شيوهاي متناسب با محتوا است بنه گوننه
اي که اثري متمایز و البته مبتني بر چارچوب ویژگيهاي آنگوننه (ژاننر) باشند .امکاننات
زباني به طور یکسان در اختيار همة گویشوران است ،اما شاعر یا نویسنده بنراي آفنرینش
اثري متمایز از ميان ویژگيها و طرفيتهاي متنوع زبان برخي را بيشتر بنهکنار منيگينرد و
آنها را پر رن

تر ميکند و برخي را وامينهد یا کارکردهاي آنها را تقليل منيدهند .از

این دیدگاه ،شناخت و تحليل مؤلّفههاي زباني در هر اثر ادبي فاخر اهميت ميیابد به وینژه
که گاه ارزش آن اثر به اعتبار استفادۀ خالقة صاحب اثر از ابزارها و ظرفينتهناي موجنود
در زبان دو چندان شده است.
تحليل سبکشناختي بر پيچيدگيها و نوآوريهاي اثر ادبي در راستاي معنایي که متن
در پي بيان آن بوده ،تمرکز ميکند .بنابراین ،در نخستين گامهناي بررسني هنر اثنر ادبني،
توجه به چرایي و چگونگي تمایزهاي جهتمند زباني اهميت بسياري دارد .از نکات مهنم
سبکشناختي ،شيوۀ برگزیدۀ شاعر براي بيان متناسب با موضنوع اسنت .در پنژوهشهناي
سنّتي ادبيات فارسي معموالً قالبهاي شعري براي بررسي این هندف ،شنناخته شنده بنوده
اند ،اما ویژگي قالبهاي شعري گاه بسيار کلي است و معياري دقيقتر تندبير نشنده اسنت
(پورنامداریان.)1386 ،
ژانر به روشي دقيق و حساب شده دربارۀ هر یک از راههاي بينان متناسنب بنا موضنوع
اثر سخن ميگوید؛ در گذشته شاعر بيآنکه الزامي داشته باشد از یک قالب شعري خا
در خلق اثر ادبي خود استفاده و آن را از مشخصههاي آنگونة ادبي تلقي ميکرد .صاحب
اثر ،هوشمندانه انواع تمهيدات و شگردهاي زباني و بياني را نيز براي پيشنبرد اهنداف ژاننر
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اثر به ویژه متنهاي روایي طوالني برميگزید و با ابزارهاي سبکي متفناوت بنراي تقوینت
جنبة «ادبيت» متن سود ميبرد.
در سبکشناسي بالغي ،بررسي شکلي متن افزون بر بازنمایي هنر نویسنده در آفرینش
اثر ،راهي براي فهم و تفسير بهتر منتن اسنت .از اینن رو ،هرآنچنه دالینل فراوانني عناصنر
بالغي را تبيين کند درخور بررسي است؛ زیرا همة این عناصر که به ظناهر جداگاننه بنراي
تحليننل بخشنني از وجننوه ادبنني مننتن اهميننت دارننند بننه صننورت یننک مجموعننة منسننجم و
درهمتنيده به مثابة سازوکاري بالغي در پي محقق ساختن ینک هندف هسنتند کنه همنان
زیبایيآفریني متناسب با گونة متن و ادبيت آن است.
سبکشناسي بالغي در مقام رهيافتي نقادانه از روشهاي تحليلي زبان شناختي به وینژه
زبانشناسي نقشگرا کمک ميگيرد« .سبکشناسي بالغني از بخنشهناي مهنم و اساسني
دانش سبکشناسي است و اگر قدري پا را فراتنر بگنذاریم سنبکشناسني بالغني را بایند
مهمترین و اصليترین رکن سبک هر اثر ادبي بنه حسناب آورد؛ زینرا تمنام ویژگنيهنا و
مختصاتي که ادبيت یا وجه ادبي را تشکيل ميدهند و زمينه ادبني شندن آن را فنراهم مني
کنند در این دستگاه متجلي ميشود» (رضنایي جمکرانني .)87 :1384 ،شنگردهاي بالغني
که در این نوع سبکشناسي مطالعه ميشوند ،هم در آفرینش متن خلّاقه کارآمدنند و هنم
به فرآیند خوانش و تحليل متن یاري ميرسانند؛ از این حيث ،دو شاخة مطالعاتي بالغت و
سنننبکشناسننني بسنننيار درهنننم تنيننندهانننند تنننا جنننایي کنننه برخننني از پژوهشنننگران
(فتوحي )303 :1390 ،شگردهاي بالغي و بدیعي را «تمهيدات سبکي» ناميدهاند.

 .1اهمیت تشبیه در سبکشناسي بالغي شاهنامه
در مطالعات بالغي جدید ،نقش مختصات سبکي در تأویل و تفسير متون مطالعه منيشنود
تا بين تأثير و تأثّر ادبي و عناصنر زبناني ارتبناط ایجناد کنند (شميسنا .)143 ،1384 ،نقنش
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سبکساز برخي از مؤلّفهها و آرایههاي متن ،منتقد را به اینن مهنم رهنمنون منيسنازد کنه
آرایهاي خا

در خدمت گونة ادبي قرار گرفته تا محتواي موردنظر شاعر را انتقنال دهند.

در این ميان ،برخي از آرایهها از جمله تشبيه ،اهميت بيشتري دارند و از جنبههاي مختلف،
نقشهاي متفاوت و متضاد در عين حال درهمتنيدهاي را ایفا ميکنند .اگر دسنتگاه بالغني
را شامل همة تصاویر و تزیينات بدیعي و بياني بدانيم« ،تشبيه» مهمترین عنصر سنازندۀ اینن
دستگاه است که صورتهاي دیگر خيال از آن ناشني منيشنوند .بنه دیگنر سنخن ،هسنتة
مرکزي خيالهاي شاعرانه تشبيه است (پورنامنداریان .)32 :1380 ،بنا اینن ابنزار ،منيتنوان
شاعران صاحب سبک را از مقلدان متمایز کرد .تحليل سبکشناختي صور خيال ،منا را بنه
شيوۀ پردازش گونة ادبي در قالب سبک فردي و ميزان خلّاقيت شاعر در این زمينه هدایت
ميکند .توفيق شاعر تنها در پيدرپي آوردن برخي آرایهها یا تصاویر شعري نيسنت ،بلکنه
خلق فضاي بالغي متناسب با محتوا اسنت تنا منتن بنراي خوانننده روان و منسنجم باشند و
عناصر مزاحم او را از متن دور نسازد.
با این رویکرد« ،تشبيه» توانایي حمل بسياري از معاني متن را دارد .این صنعت در ذات
خود چنان است که صنایع دیگنري را در دل خنود جناي منيدهند و جنز کناربرد زیبنایي
شناسي ،وظایف دیگري را نينز بنه دوش منيکشند .در برخني از گوننههناي ادبني ،نقنش
«تشبيه» اساسيتر است .اولين مرحله از دخل و تصرف تخيل در زبان« ،تشبيه» اسنت؛ زینرا
همانند پنداري اولين مرحله ازکوشش براي برقراري موازنههاي خيالگونه بين پدیدههناي
جهان و بر کشيدن آنها به سمت جایگاهي برتر است (سالجقه.)56 :1385 ،
در ميان صورخيال آنچه طبق کارکرد متن حماسي باید حضنور بيشنتري داشنته باشند،
«تشبيه» است« .تشبيه» به ننوعي از ابهنام و تعقيند بنه دور اسنت و در همنان حنال از پنيچ و
خمهاي زباني ميکاهد ،بدون آنکه از قاعدۀ زیبایيآفریني آن چيزي کم شود .افنزون بنر
این ،تشبيه با ویژگيهاي روایتگري گونة حماسه ،همخواني بيشنتري دارد .ارسنطو ابنزار
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نقل حماسه را شعر روایي ميدانست تا لذتي به انسان بدهد ( .)157-158 :1387حماسه از
نظر کادن 1شعر داستاني بلندي است به سبک فخيم ،دربارۀ اعمنال قهرماننان و جنگناوران
( ،)138 :1380در تعریف داد ( )119 :1380بر بلند و روایتني بنودن شنعر حماسني کنه بنر
محور موضوعي جدي و رزمي به سبکي فخيم سروده باشد ،تأکيد شده است .آبرامز 2هنم
حماسه را شعري بلند و روایي دانسته که به موضوعي عظيم و جدّي ماننند اعمنال پهلنواني
ملي یا شبه خدا ميپردازد و در سبکي با شکوه نقل ميشود ( .)53 :1999شاعر حماسهسرا
به دنبال سرگرم کردن و ایجاد لذت است؛ پس شعر او به ضرورت ،روایني اسنت و چنون
تودۀ مردم مخاطب آن هستند ،زبانش ساده و زودیناب اسنت (خنالقيمطلنق.)38 :1386 ،
پس شاعر ناگزیر از اتخاذ شگردهاي زباني و بالغي متناسب با اینگوننة ادبني و مخاطبنان
آن است.
سبک حماسه ،سنبکي فناخر و جزینل اسنت کنه در آن عظمنت از نظنر لفنظ و معنني
چشمگير است .از آنجا که متضمّن خبري بزر

است به آرایش زیاده کالم نياز نندارد و

الزم نيست شاعر آن را مصنوع ارائه دهد .چه ،کثرت صنایع ادبي ،شعر را لطيف منيکنند
و از تننأثير سننبک حماسنني کننه باینند در آن کننالم بنندوي و خشننن باشنند ،مننيکاهنند
(شميسا .)118 :1381 ،در گونة حماسه به علنت فضناي خنا

اسناطيري ،حنواد داراي

نوعي پيچيدگي و غرابت است و اگر سراینده بخواهد با تصاویري نيازمند درنن

و تأمنل

خواننده به ترسيم حواد بچردازد از روشني بيان او کاسته خواهد شد و ذهنن خوانننده بنه
جنناي توجننه بننه عمننق حادثننه در پننيچوخننمهنناي تصنناویري انتزاعنني گننم خواهنند شنند
(شفيعيکدکني.)452 :1380 ،
در این پژوهش با توجه به حجم شناهنامه و تننوع تصاویرشنعري آن ،کوشنش شند تنا
فقط عنصر «تشبيه» در جلد اول با رویکرد جدیند سنبکشناسني بالغني بررسني و تحلينل
1- Cuddon
2- Abrams
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شود .1فردوسي با توجه به گونة حماسه ،کارکردها و مخاطبان اثر ،ابزارهایي از زبان را در
اثر ماندگار خود برگزید که با موضوع و شيوۀ متن حماسي همخواني داشته باشد .در اینن
گزینش ،همافزایي و همپوشاني جنبههاي مختلف پيش روي او بوده است؛ نکتهاي کنه در
بسياري از تحقيقات مغفول مانده ،همين توجه شاعر است به گونة حماسنه و مقتضنيات آن
در تعيين زبان و بيان وي .این مقالنه بنر آن اسنت بنه اینن پرسنش پاسنز دهند کنه چگوننه
فردوسي عنصر تشبيه را متناسب با گونة ادبي حماسه در شنعر خنود بنهکارگرفتنه و از اینن
عنصر به مثابة تمهيدي براي روایتگري در داستانهاي شاهنامه بهره برده است؟

 .2پیشینۀ پژوهش
عنصر تشبيه همواره در پژوهشهاي ادبي و سنبکشناسني منورد توجنه بنوده و تحقيقنات
زیادي هم مرتبط با این موضوع دربنارۀ شناهنامة فردوسني انجنام شنده اسنت .از نخسنتين
پژوهشها ،فصلي از کتاب صور خيال در شعر فارسي (شفيعيکدکني)439-470 :1380 ،
اسنت کننه نخسننتين بننار در 1350منتشننر شنند .در ایننن کتنناب در کنننار بررسنني همننة انننواع
صورخيال ،سخني چند دربارۀ تشبيه گفته شده و بخشي نيز به تشبيهات شاهنامه اختصنا
یافته است .شفيعيکدکني خالي بودن تشبيهات شاهنامه از عناصر تجریندي ،انندک بنودن
تشنبيهات خينالي و بينان منادي مفناهيم مجننرد را از ویژگنيهناي تشنببيه در کنل شنناهنامه
برشمرده است (همان 453 ،452 :و  .)455معيار سخن او کل شاهنامه بوده و وضنعيت هنر
بخش به تفصيل و جداگانه نيامده است.

 -1دادههاي این مقاله جزء اندکي از مجموعه اطالعنات مسنتخرج از طنرح پژوهشني «فرهنن

تناریخي تصنویرهاي

شعري فارسي در قرون چهارم و پنجم هجري» است که در پژوهشنگاه علنوم انسناني و مطالعنات فرهنگني در دسنت
اجرا است.
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تصویرآفریني در شاهنامه فردوسي ( ،)1353تأليف منصور رستگار فسایي ،کتاب دیگنري
دربارۀ تصاویر شعري شاهنامه اسنت .در اینن کتناب از تشنبيهات شناهنامه سنخن بنه مينان
آمده ،اما بناي کار مؤلف بر تفکيک صور خيال و پردازش جداگانة آنها نبنود بنه همنين
دليل حتي یافتن پربسامدترین تشبيهات شاهنامه در آن ميسر نيست .حتي انواع و طرز دیگر
تصاویر نيامد و تنها فهرست موضوعي مفصلي از انواع صور خيال ارائه شد.
در ميان پژوهشهاي دیگر ،تنها در چند اثر به کارکردهاي بالغي بهویژه تشبيه ،توجنه
شنند .بننرات زنجنناني در «تشننبيه در شنناهنامه» ( )69-80 :1380بننه چننند مشخصننة دوري از
اطناب ،محسوس بودن تشبيهات ،تشبيهات تمثيلي ،تازگي تشبيهات و تنازگي بخشنيدن بنه
تشبيهات مشهور و مبتذل با نقل دو نمونه از هر یک اشناره کنرد .او بنه طنور کلني دربنارۀ
شاهنامه سخن گفت و هدف خود را تنها اطالعرساني به نسل جوان دانسنت (همنان)79 :؛
این مقاله خالي از رویکردي منتقدانه است.
موسوي ( )1388در «صور خيال در شاهنامه» به تک بيتي ،دو بيتني ینا سنه بيتني بنودن
صورخيال پرداخت و سعي کرد تصنویر خنرد ،اخنال .عملني ،تصناویر مبتنني بنر اغنرا،.
تصاویر عاطفي ،تصاویر اساطيري ،تصاویر همراه با براعت استهالل و مواد تصنویر در اینن
موضوعات را بررسي کند.
دستکن

( )1391در «فرهن

تشبيهات شاهنامه» پس از تعریف تشنبيه و اننواع آن،

طرفين تشبيه را در شاهنامه به ترتيب الفبایي در قالب یک فرهن

آورد و کوشيد سناختار

کلي تشبيهات شاهنامه را مشخص و کليتي از مقولة تشبيه را در این اثر ارائهکند.
محمنندي ( )1385در «بررسنني تشننبيه در شنناهنامه» وجننوه تمننایز و اشننتراک تشننبيهات
شاهنامه را با تشبيهات اشعار شاعران آن دوره و دورۀ قبل به اجمال بررسي کنرد .بننابراین،
ميتوان گفت این پایناننامنه تنهنا تحقيقني اسنت کنه مسنتقالً بنه همنة تشنبيهات شناهنامه
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پرداخت و بر ویژگيهاي منحصربهفرد آنها تمرکز داشت ،اما بيشتر واکناوي بالغني اثنر
موردنظر بود ،نه نگاهي منتقدانه و سبکشناختي بدان.

 .3روش تحقیق
مبناي صورتبندي موضوعي و تحليلي این پژوهش ،رویکرد تحليلي سبکشناسي بالغني
است .بر این اساس ،جلد اول شاهنامه مطالعه و تشنبيهات آن اسنتخراج و طبقنهبنندي شند.
سچس مشخصههاي زباني و مؤلّفههاي بالغي و روایي ساخت تشبيهات از نظنر بنود و نبنود
وجه شبه ،صفات هنري و ادات تشبيه مشخص شد .آنگاه گسترۀ تشبيهات از ینک مصنرع
تا چند بيت و همچنين بسامد آنها تعيين شد .در این بين ،همة ارکنان تشنبيه نينز شناسنایي
شد .از آنجا که بررسي سبکي مستلزم دریافت بسامد شاخصنههنا اسنت ،دو رکنن مشنبّه و
مشبّهبه از نظر معنا ،ساختار و جنس ،مشنخص و بنراي تعينين نقنش آنهنا در چنند بخنش
اصلي طبقهبندي شد .در نهایت براساس دادهها زنجيرههناي پيونددهنندۀ اینن اجنزا در سنه
بخش معرفي شد .معيار تکفيک و بررسي تشبيهات در این تحقيق فقط مصرع یا بيت نبود،
بلکه آن بخش یا عباراتي بود که اجزاي تشبيه در دل آنها وجود داشت که این گاه کمتر
از یک مصرع بود و گاه شامل چندین بيت ميشد.

 .4سبک ،تشبیه و گونۀ ادبي حماسه در شاهنامه
نخستين گام در تعيين شاخصههاي سبکي هر متن تعيين بسامد است .پنس در اینن تحقينق،
نخست نوع و بسامدهاي انواع دو رکن اصلي تشبيه در جلد اول شاهنامه مطالعنه و بررسني
شد .ساختار مشبّههاي شاهنامه از نظر ساختار در سه دسته قابل طبقهبندياند -1 :بنا سناختار
مفرد -2 ،با ساختار عبارت و  -3به اندازۀ یک جمله یا بيش از آن (یک تصویر) .همة این
مشبّهها بجز تعداد اندکي ،مانند زمان ،کين ،پاکي ،داستان ،داننش ،راي ،دل (+احساسنات
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و عواطف) ،بدخویي و نيکخواهي ،بایستگي و شایستگي از عناصر ملمنوس و محسنوس
بودهاند .این مشبّهها را از نظر موضوع در چند دسنتة اصنلي منيتنوان گنجانند :قهرماننان و
شخصيتها ،اجزاي بدن (شکم ،چشم ،پهلو ،سر و ،)...عناصر طبيعت (رود ،درخت ،گنل،
دریا و ،)...مکانها (بيابان ،سيستان ،البنرز و )...و جلنوههنایي از اَعمنال انسنان .از بنين اینن
موارد ،دو گروه «عناصر طبيعت» و «اجزاي بدن انسان» داراي باالترین بسامد بودهاند.
مشبّهٌبهها ذیل این شش دستة بزر

قرار داده شدهاند :عناصر طبيعت ،حيواننات ،مفناهيم

انتزاعي ،اعضا و متعلقات بدن انسان ،نام افراد ،عناوین و پيشهها و اشياي گرانبها .از آن مينان،
«عناصر طبيعت» با  55مورد بيشنترین بسنامد را داشنته کنه همگني دربردارنندۀ بنزر تنرین
جلوههاي طبيعت بودهاند .در نمونههاي مورد بررسي ،مشبّهٌبههایي پربسنامد و گنزینش شنده
که انسان هر روز با آنها سرو کار دارد ،مثل روز و شب ،خورشيد و مناه ،آب (چشنمه ،رود
و دریا) و آتش که به ترتيب سرو با  24بار و خورشيد با  23بار بيش از دیگر مشبّهٌبهها تکنرار
شدهاند .آسمان با  15بار تکرار ،ماه با  14بار تکرار و دریا با  12بار تکرار در رتبههاي بعندي
قرار داشته اند .شاعر به عوامل و عناصري از بينت توجنه کنرده کنه تحنرک و پوینایي بيشنتر
داشته و با القناي حنس شنور و هيجنان ،مناسنب منتن حماسني بنوده و تنأثير بيشنتري نينز در
دریافت مردم -از هر صنف و سنليقهاي -داشنتهانند .در عنوض ،عناصنر تجریندي کمرنن
هستند ،چنانکه نبود آنها را ميتوان یک شاخصة سبکي شاهنامه دانست.
در گروه مشبّهٌبه «حيوانات» ،دو گروه حيوانات اهلي و وحشي ویژگنيهناي مميّنزهاي
در قدرت ،درندگي و مهابت دارند؛ مانند ببر ،پلنن

 ،شنير ،ینوز ،گنر

و . ...در تشنبيه،

موجودن جانشين به این دليل انتخاب شده که همجوار یا پيوسنته بنا موجنودي اسنت کنه بنا
جانشين ،همنشين است (هاوکس .)16:1390،1در این گروه ،مشبّهٌبه شير با  35بنار تکنرار،
داراي بيشترین بسامد بوده و مشبّهبه پيل نيز با  12بار تکرار در رتبة بعدي قرار داشته است.
1- Hawks
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از بين حيوانات اهلي ،مي توان به مشبّهٌبههایي همچون مر و خروس ،اسنب و گناوميش و
پرندگاني چون طاووس ،تذرو و زا اشناره کنرد .از مينان موجنودات تخيلني نينز اژدهنا،
سيمر  ،پري و دیو در شاهنامه مشبّهٌبه واقع شدهاند.
افسون ،اهریمن ،جادو ،افسانه ،دانش ،پاکي ،راي ،فرّ و بهشت از مفاهيم انتزاعي بودهانند کنه
مشبّهٌبه قرار گرفتهاند ،اما مفهوم بهشت  21بار تکرار شده و جزو پربسنامدترین مشنبّهٌبنههناي
جلد نخست نيز بهشمارميآید .بسامد باالي برخي تصاویر ملموس مانند شير ،سرو ،درینا و...
ال بنا آنهنا همنراه
آن ها را به موجودات اصنلي شناهنامه بندل کنرد و ذهنن خوانننده را کنام ً
ساخت .از منظر داستانپردازي ،این امر خود تأثير القایي و انگيزشي باالیي دارد.
در گروه مشبّهٌبههاي «اعضا و متعلقات بدن انسان» 14 ،عضو انسان مبناي تصویرسنازي
فردوسي در جلد اول شاهنامه قرار گرفت که از ميان آنها دل با  5بار تکرار و چشنم بنا 4
بار تکرار به ترتيب داراي بيشترین فراواني بودهانند .پنجمنين گنروه «ننام افنراد ،عنناوین و
پيشهها» بود که نامهاي زال ،سام ،رستم ،طهمور  ،شيروي ،شاپور و اینرج ،عنناوین شناه،
پهلوان ،گرد ،دختر شاه ،کينان ،پسنرو پندر و پيشنههنایي همچنون دروگنر ،داینه ،رهني و
کدخدا در این گروه دستهبندي شدهاند .از این ميان ،عناوین شاه و پهلوان هر کندام  3بنار
مشبّهٌبه واقع شدهاند .گروه بعدي مشبّهٌبهها اشياي گرانبهنا و سنچس ابنزار جنگني بنوده کنه
کاربرد کمتري از نمونه هاي پيشين داشته است.
آنچه در شاهنامه در مورد «وجنه شنبه» جلنب توجنه منيکنند ،کناربرد دیگرگوننة آن
است؛ بدین معنني کنه بسنياري از آنهنا را منيتنوان ذینل«وصنف هننري» 1قنرار داد ،امنا
 -1منظور ازصفت هنري ،ترکيبي است که براي توصيف شخصنيتهنا ،اشنيا ،حيواننات و رویندادها در داسنتانهناي
حماسي بهکار ميروند .این صفتها ،خصایص و توانایيهاي خا

قهرمانان را در صحنهها نشان ميدهند و خوانننده

به کمک آنها دربارۀ اصل و نسب ،منشأ ،ظاهر ،مهنارت ،موقعينت و مينزان قندرت شخصنيتهنا آگناهي بنه دسنت
مي آورد و در نهایت با قرار دادن آنها در کنار هم در ذهن شخصيت ،آن را گسترش منيدهند و نينز زميننه را بنراي
افزایش درک مفهوم آن فراهم ميکند (اميري و محموديالهيجاني.)24-25 :1393 ،
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فردوسي وصفهاي هنري را با قابليت همزمان وجهشبه و وصف هنري در نظر گرفت به-
گونهاي که نميتوان مشخص کرد وجهشبهاند یا وصنف هننري .وصنفهناي هننري گناه
موصوف مشبّه و گاه موصوف مشبّهٌبه واقع شدهاند .چنين امکناني ینک «شنبکة توصنيفي»
ایجاد ميکند و تصویري کلي از یک فضا به مخاطب ارائه ميدهد.
نکتة دیگر ،تناسنب و همناهنگي صنفتهناي هننري بنا شخصنيتهناي داسنتان اسنت.
همخواني صفت با موصوف ،تازگي یک صفت ،کيفيت تصویري ،ارزش داللنتگنري و
ارزش موسيقایي اثر از جمله این موارد است .صفتهاي هنري بنه دو دسنتة خنا
تقسيم ميشوند؛ صفتهاي هنري خا
خا

و عنام

براي یک شخصيت بهکار ميرود و ویژگيهناي

همو را در داستان نشان ميدهد و بيشتر با نام افراد در داستان تکرار ميشنود؛ ماننند

دیوبند .صفتهاي عام به یک شخصيت اختصا

ندارد و بارها براي گروهي تکرار مني-

شود؛ مثل صفت روشنروان که براي مهراب ،سهراب ،گيو و ...اسنتفاده منيشنود .صنفت
هنري در شاهنامه خطنوط دقيقني از جزئينات و خصوصنيات فيزیکني ،روحني و اخالقني
شخصيتهاي داستان را رسم ميکند .خواننده با کنار هم قنرار دادن صنفات ،تصنویري از
شخصيتهاي داستان ترسيم و در هر صحنه با توجه به صنفت نقنل شنده خنود را از پنيش
براي درک آنها آماده مي کند (اميري و محمودي الهيجاني.)28-32 :1393 ،
در بررسي فراواني جزئيات و مؤلّفههاي معنيدار جلند اول شناهنامه بنه نظنر منيرسند
کاربرد تشبيه پيش از همه مبتني بر ویژگيهاي گونة حماسه و کنارکرد اجتمناعي رواینت
در این اثر بوده است؛ از این رو ،اجزاي آن با توجه به کارکردهناي تشنبيه و ویژگنيهناي
حماسه از سه منظر قابل واکاوي است -1:بهرهگيري از ظرفيتهاي بالغي -2 ،بهرهگينري
از ابزارهاي زباني و  -3تحقق اهنداف داسنتاني .کناربرد برخني از اینن ویژگنيهنا ،چننان
زنجيرهوار به هم پيوسته است که گاه هر کدام همزمان زیرمجموعه بخش دیگر اسنت .منا
براي دریافت آسانتر مطلب در هر بخش تنها به سه نمونه بسنده کرده و دیگر مؤلّفنههنا را
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با توجه به همان موارد توضي دادهایم .بدیهي است بنراي هنر بخنش ،کارکردهنا و اقسنام
دیگري نيز متصور است که در این مجال فرصت پرداختن به همة آنها نيست.

 .1-4بهرهگیری از ظرفیتهای بالغي در تشبیهات شاهنامه
الف -دوري از اطناب :در مقایسه با دیگر صورخيال ،تشبيه به ظاهر بنر درازگنویي اسنتوار
است ،اما در شاهنامه تشبيه با وجود ظاهر اطنابگونهاش در دل خود استعداد ایجناز را نينز
دا راست .در شعر روایي ،شاعر موظّف اسنت بنه اقتضناي داسنتان ،مکنان ،زمنان و فضناي
داستان را نيز براي مخاطب خلق کند .روایت بدون اینن عناصنر نناقص اسنت و بنه فضناي
اندیشگاني مخاطب ارجي ننهاده است .همين قاعده در مورد نوع حماسه نيز صاد .اسنت.
عالوه بر این ،طوالني بودن روایت در ذات حماسه اسنت .مناللآور شندن حماسنه نينز از
آغاز یکي از دغدغههاي منتقدان و شاعران بوده است .ارسطو پيشفنرض اثنر حماسني را
طوالني بودن آن دانسته و در تبيين وجوه مختلف ،همنواره اینن امنر را پنيش چشنم داشنته
است .وي در شرح اثر هومر ،تدبير او براي دوري از اطناب را این دانسنته کنه هنومر همنة
داستان خود را تعریف نکرده تا از داستاني پيچيده و مفصل پرهيز کند؛ از این رو ،قسنمت
محدودي را موضوع قرار داده است .هر چند پرداختن به روایتي واحد ،اثر را محقر جلنوه
خواهد داد .ارسطو یکي دیگر از راههاي روایتگريِ به دور از منالل را توصنيف اجنزاي
مختلف و مرتبط با حماسه برشمرده اسنت .از نظنر او ،اینن توصنيفهنا بنه اثنر عظمنت و
وسعت ميبخشد و مخاطب را از مواجهنه بنا حنواد مکنرر و مناللآور مصنون منيدارد
(ارسطو .)159-160 :1387 ،تشبيه در حماسة فردوسي ،تفصيلي با دو فایده اسنت :نخسنت
آنکه ابزار پرهيز از اطناب و در خدمت ایجاز متن است .دیگر آنکه از ابهام برکنار اسنت؛
زیرا در متني چنين ،ایجاز پيوسته مستعد ابهامآفریني است .چنانکنه در وصنف جنگناوري
شيروي فقط به این اکتفا کرده است که:
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سننننران را ز خننننون سننننر افسننننر نهنننناد
(فردوسي)128 :1963 ،

در این بيت ،شاعر به جاي اینکه در بيتهاي متعدد به شرح جزیيات جنگناوري شنيروي
و درنهایت نتيجة کازار بچردازد ،تنها به این تشبيه اکتفا ميکند .در این تشنبيه ،شنروع جنن
جنگاوري شيروي ،کشتن سربازان و سران سچاه دشمن و پایان جن

،

به نفع شنيروي ،همگني

در یک تشبيه و یک مصرع گنجانده شد .همچنين در وصف دایة زال چنين ميگوید:
یکننني داینننه بنننودش بنننه کنننردار شنننير

بنننننر پهلنننننوان انننننندر آمننننند دلينننننر
(همان)138 :

در اینجا از ميان همة اوصاف دایه فقط به تشبيه «شير» اکتفا شند و شنرح دیگنري از او
نيامد؛ این خود ،کمک مي کند که خوانننده فضناي ذهنني کلني ،امنا منوجز از زنني دلينر
داشته باشد ،بدون آنکه با دیگر فضاها خلطي صورت گرفته باشد .بدین ترتيب ،ابهامي در
تصویرسازيها به وجود نيامد.
بيامننند از آن کيننننه چنننون پينننل مسنننت

مننننران گنننناو برمایننننه را کننننرد پسننننت
(همان)59 :

نيز حالت خشم و کينهورزي که به فرد جسارت پنيش رفنتن و جنگيندن منيبخشند همنه در
تشبيهي در حد یک مصرع ،کوتاه شند« :بيامند از آن کيننه چنون پينل مسنت» .در عنوض از
شرح جزئيات احوال و ویژگيهاي چهره و نوع حرکت و شيوۀ حمله کردن و  ...پرهيز شد.
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در شاهنامه ،کليپردازي در تشبيهات در عين ظرافنت هننري اسنت .دقنت و جزئينات
تصویري ممکن است تصاویر را حالتي غنایي ببخشد و تماميت و وحدت شعر حماسني را
از آن بازستاند .توجه به این نکته الزم است که حماسه بيان ماجراهناي پهلنواني اسنت ،ننه
هنر تخيل شاعر؛ از این رو ،شاعر بسياري از جزئيات سخنپردازي را که بنماینة او نباشند،
کنار ميگذارد و مسنتقيم بنه رویندادها منيپنردازد و در نتيجنه رویندادها بنا شنتاب پنيش
ميروند (خالقيمطلق.)53 :1386 ،
سننننچاهي بننننه کننننردار مننننور و ملننننز

نبننند دشنننت پيننندا ننننه کنننوه و ننننه شنننز
(فردوسي)196 :1963 ،

آنچه از اوصاف سچاه در بيت باال آمده ،فقط فراواني آن است :دشنت را چننان منور و
ملز پر کرده بودند؛ دیگر شرح جزیيات تعداد آنها ،آرایش نظامي ،ننوع ابنزار و لبناس-
هاي جنگيشان و ...هيچکدام نقل نشده است .این کليگویي گاه به همراه حنذف اسنت.
به نظر مي رسد فردوسني در آوردن بسنياري از تشنبيهات ،هنر دو مهنم را در نظنر داشنت؛
تشبيه در عين پيشنبرد سنریع رواینت و حنذف عناصنر واژگناني غينرالزم بنه کلنيگنویي
ميانجاميده که خود ایجاز و اختصار در متن مفصل شاهنامه را درپيداشنتهاسنت .در بينت
زیر دربارۀ زال آمده:
بننننه دینننندار سننننام و بننننه بنننناالي او

بننننننه پنننننناکي دل و دانننننننش و راي او
(همان)167 :
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به جاي اینکه جزء جزء ویژگيهاي زال از قامت او و شباهتش به قامت سام تا ویژگيهاي
اخالقي و فراواني دانش و ضمير روشن او و شباهت ذاتي همة آنها بنه سنام چينزي گفتنه
شود و تشبيهي تنها با یک کلمه (دیدار) و یک حرف اضافه (بنه) سناخته و چنندین تشنبيه
در یک بيت گنجانده است.
ب -اغرا :.کثرت اغرا .و غلو جنزو ذات حماسنه اسنت؛ چنانکنه گنویي ننوعي صننعت
نيست ،بلکه در تار و پودش تنيده است (شميسا .)109 :1381 ،تشبيه در زبان حماسي بيش
از آنکه براي لذت بخشيدن به واسطة کشف همانندي مينان مشنبّه و مشنبّهٌبنه باشند ،نقنش
تأکيدي دارد؛ زیرا واقعياتي که در حماسه نقل ميشود بنه انندازۀ کنافي بنزر

اسنت؛ از

این رو ،مبالغه و اغرا .از راه توصيف صورت ميگيرد (پارسناپور .)383 :1383 ،بنه بيناني
دیگر ،تشبيه بينان حنال مشنبّه اسنت و گویننده بنراي تقرینر در ذهنن شننونده بنه شنيوهاي
هنرمندانه آن را با اغرا .همراه ميکند؛ مثل تشبيه قند انسنان بنه سنرو .تشنبيه در دل خنود
درجنناتي از اغننرا .را بننه همننراه دارد؛ زیننرا یکنني از ابزارهنناي حيننرتآفریننني اسننت
(طالبيان.)207 :1380،
تننننش نقنننره سنننيم و رخ چنننون بهشنننت

بنننرو بنننر نبينننني ینننک انننندام زشنننت
(فردسي)138 :1963 ،

فردوسي در بيت باال در توصيف تن زال آن را به نقره و چهرهاش را بنه بهشنت تشنبيه
ميکند .در این فضاي محندود دو تشنبيه مني آورد و چنانکنه بایسنتة اثنر حماسني اسنت،
روایتگري مي کند:
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بيابننان چننو درینناي خننون شنند درسننت

تننو گفتنني کننه روي زمننين اللننه رسننت
(همان)122 :

در این بيت ،شاعر از ميان همة وصفهاي مطوّل بنا اغراقني منوجز تصنویري دقينق از
فضا به خواننده ميدهد .بيگمان بيابان به دریاي یکسره خون تبدیل نخواهد شد .فردوسي
براي اغرا .بيشتر و اثبات فضا در ذهن مخاطب ،تشبيهي دیگر همنراه بنا اغنرا .منيآورد؛
تشبيهي که بيان دیگرگون مصرع پيشين است:
ز بننس دار و گيننر و ز بننس مننوج خننون

تننو گفتنني شننفق زآسننمان شنند نگننون
(همان)269 :

در این بيت نيز براي نشان دادن شدت کشتار ،فراواني خونهاي ریخته شده بنا اغراقني
موجز به موج تشبيه شد؛ شاعر بنا آوردن دو کلمنة منوج و خنون ،خنود را از شنرح بيشنتر
ماجرا بينياز کرده است.
ج -پرهيز از تزاحم آرایههاي ادبي :نمایشهاي بالغني اگنر در منتن فنراوان باشند کنالم،
مصنوع و اگر اندک باشد ،ابهت کالم ،کم ميشود .تشبيه اگر با دیگر صننایع ادبني تنوأم
باشد ،زیباتر خواهد شد و هنر شاعران بنزر

نينز تنوأم کنردن تشنبيهات عنادي بنا دیگنر

صنایع تا حد اعجاز است؛ زیبایي و ارزش هنري آنها وقتي است کنه بنه سنتيز آراینشهنا
نينجامد و باعث تکلف و پيچيدگي یا پنهان شدن معني نشود (فرشيدورد.)47-51 :1349 ،
تناسب گاه بين اجزاي شعر یا عبارتي محدود و گاه در کل شنعر ینا داسنتان برقنرار اسنت.
گونة ادبي حماسه با تکلّف ،صناعتگري و تزاحم تصاویر ناسازگار است.
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عالوه بر این ،روایت گري حماسي نيازمند سرعت در درک توالي حواد است (به وینژه
آنکه در آغاز غالباً متن حماسي شننيداري بنوده اسنت) .فردوسني بنراي تلفينق اینن امنور
متناقض با یکدیگر از تشبيه سود جسته است .تشنبيه بنراي تقوینت صنراحت منتن و درک
مخاطب از صنایعي چون مراعاتالنظير ،تکرار و تضاد سود ميبرد .شاعران و نویسنندگان
صاحب سبک از این عوامل ،چونان ابزاري سبکي بهره ميجویند .به یقين بيشترین صنعت
بالغي که در این تشبيهات استفاده شده ،مراعاتالنظير بوده است.
از نظر همایي ( )169-170 :1389صنعت تناسب و مراعاتالنظير از لوازم اولينة سنخن
ادبي به خصو

در مکتب قدیم ادب فارسي بوده است .البتنه او شنرط را در نظنر داشنتن

معني قرار داده نه لفظ را؛ مانند هم جنس بودن (گل و الله) ،مشابهت ،تضنمن و مالزمنت
(شمع و پروانه) .کاربرد مراعاتالنظير عالوه بر آنکه متن را منسجم مي سازد ،باعث حفظ
زنجيرۀ معنایي آن تا انتها ميشود و متن را از گسستگي دور ميسازد؛ مراعناتالنظينر منتن
را جزیل و فاخر نيز ميسازد .در شاهنامه معموالً دو یا چند تشنبيه منوجز در ینک بينت بنه
وسيلة زنجيرۀ معنایي مراعاتالنظير حفظ ميشود و ینک کلمنه ،چنند وظيفنه را همنزمنان
انجام ميدهد.
دگنننر موبننندي گفنننت کننناي سنننرفراز

دو اسنننننب گرانماینننننه و تينننننز تننننناز

یننننکي زان بنننه کنننردار دریننناي قنننار

یکنننني چننننون بلننننور سننننچيد آبنننندار
(فردوسي)219 :1963 ،

در این تشبيه که در فضاي دو بيت آمده است ،اسنب ،تينز تناز ،بلنور و سنچيد ،درینا و
آبدار ،مراعاتالنظيرند و ميان قار (که از آن سياهي فهم ميشود) و سچيد تضاد است.
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دو رانننننش چننننو ران هيونننننان سننننتبر

دل شننننننننير نننننننننر دارد و زور ببننننننننر
(همان)245 :

در بيت باال سه تشبيه آمده و ميان آنها ارتباطي زنجيروار برقرار شده است :مينان هينون،
شير و ببر مراعات النظير از نوع جنزء و کنل ،مينان راننش و ران تکنرار و مينان ران و دل نينز
مراعات النظير برقرار است .تقریباً همة کلمات بيش از یک ارتباط بالغي با هم دارند.

 .2-4بهرهگیری از ابزار زباني در تشبیهات شاهنامه
النف -جبنران محندودیت واژه :در مننتن روایني ،نمنایش دادن حننواد بنيش از بنازي بننا
کلمات ،زیبایيآفرین است .گاهي واژهها ظرفيت الزم را براي ایفناي چننين نقنش مهمني
ندارند .فردوسي در مقام شاعري آگاه به واژگان زبان فارسي از این محندودیت واژگناني
با خبر بود .بنابراین ،با توجه مقتضيات متن روایي از عنصر تشنبيه بنراي رفنع اینن نقيصنه و
خلق فضاهاي روایي بيشتر استفاده کرد.
فردوسي با استفاده از تشبيه به چند شيوه ،مشکل محندودیت واژه را برطنرف سناخت:
نخست استفاده از تجربة پيشين خواننده؛ توضي اینکه مخاطب متن ادبني در هنر صننف و
سن ،دورۀ تاریخي و منطقة جغرافيایي ،تجربهاي مخنتص بنه خنود دارد کنه ممکنن اسنت
روند فهم متن را مختل یا تسریع کند .با برجسته کردن تفاوتهاي تجربي ،فهم متن مختنل
ميشود و با برجسته کردن اشنتراکات فکنري بنه طنور مطلنق ،فهنم منتن آسنان منيشنود.
بنابراین ،شاعر چيرهدست از این امکان براي فهم یکسان متن استفاده ميکند.
یکي از راههاي فردوسي استفاده از تجارب ذهنني مشنترک مخاطبنان در قالنب تشنبيه
بوده است؛ در این شيوه به آوردن واژههاي پيدرپي براي فهم مخاطب نيازي نيست؛ زینرا
مخاطب بخشهاي ناگفته را به واسنطة تخينل بازسنازي منيکنند .بنه کمنک تشنبيه ،اینن
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بازسازي با تصویرسازي ذهني همراه است و مخاطب از آن لذت ميبرد .دومين فاینده آن
است که شاعر را از دام تعقيد و تصنع ميرهاند .سادهترین راهي که برخني شناعران بنراي
جبران این محدودیت برميگزینند ،استفاده از واژههاي مهجنور ،دور از ذهنن ینا متکلّنف
است ،اما براي فردوسي دوري از تکلّف تا بدانجا اهمينت داشنته کنه منظومنة خنود را بنر
همين اصل استوار کرده است .عالوه بر این ،حماسه اثري فناخر داراي واژگناني جزینل و
وزین و به ضرورت داراي سبکي فخيم است .شاعر ميدانسته که گنام برداشنتن روي اینن
تيغه که یک سوي آن تکلّف و سوي دیگرش ابتذال اثر است ،تنها به کمک تشبيه ممکن
خواهد بود.
شيوههایي که فردوسي براي تحقق این امر بهکار گرفته ،غالباً از این گونهاند:
-1آوردن اسم خا

در جایگاه مشبّهٌبه :اینن ننامهنا ممکنن اسنت ننام رود ،کنوه ،منطقنة

جغرافيایي و ...باشد که به ذهن همگان آشنا است؛ مثل بهشت ،رود نيل و درخت سرو
 -2آوردن اسم عام از نوع اسم جنس یا طبقات همشمول ،مانند :پلن

 ،پيل و شير

 -3آوردن عناصر و اجنزاي طبيعنت کنه همنه بنا آنهنا در طنول زنندگي آشننایي دارنند؛
همچون بيابان ،دشت ،کوه و دریا .چنانکه در وصف فریدون آورده است:
جهنننان را چنننو بننناران بنننه بایسننننتگي

روان را چننننو دانننننش بننننه شایسننننتگي
(فردوسي)57 :1963 ،

در ایننن نمونننه ،شنناعر مش نبّهٌبننههننایي آورده کننه همگنني آشننناترین امننور بننراي ذهننن
مخاطباند؛ یکي «باران» که پدیندهاي طبيعني و ذهننآشننا اسنت و دیگنري «داننش» کنه
مفهومي است انتزاعي ،اما کلي و قابل تعميم و تعبير در اذهان متفاوت با پيشينههناي ذهنني
و تجربي گوناگون .وجهشبه این دو مشبّهٌبه اموري ذهنني و انتزاعني اسنت کنه بنه تصنویر
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کشيدنشان به شکل اموري محسوس و زودیاب چندان آسان نيست .بيتهناي زینر کنه در
وصف منوچهر آورده شده ،نمونههایي دیگر از این نوع کاربرد تشبيه در شاهنامه است:
اژدهاسننت

بنننه بننننزم اننننندرون آسنننمان سخاسنننت

بننه رزم اننندرون تيننز چننن

وزان پنننس مننننوچهر عهننندي نوشنننت

سراسنننننر سنننننتایش بسنننننان بهشنننننت

(همان)26 :

(همان)151 :
دل شينننننننر ننننننر دارد و زور پننينننننننل

دو دسنننتش بنننه کنننردار دریننناي نينننل
(همان)160 :

بننه رخ چننون بهننار و بننه بنناال چننو سننرو

مينننانش بنننه غنننرو و بنننه رفنننتن تنننذرو
(همان)213 :

ب -نزدیک شدن به سط عاطفي در اثنر :وظيفنة اصنلي اثنر حماسني ،بينان دالوريهنا و
جن

هاي قهرمانان و جنگاوران ینک ملنت اسنت .همچننين آنچنه همنواره در اثنر ادبني

حاکميت تامّ دارد ،برخورداري کافي از زبان و بيان عاطفي است .در حماسه اینن بایند بنه
گونهاي باشد که متن ،رن

و بوي غنایي نگيرد .معموالً آرایههاي ادبي اینن وظيفنه را در

شعر برعهده دارند .کثرت صنایع ادبي شعر را لطيف ميکند ،اما از ابهت کنالم منيکاهند
(شميسا .)118 :1381 ،به نظر ميرسد فردوسي در موقعيتي متنناقض بنراي تحقنق همزمنان
دو هدفن حفظ ابهت کالم و نزدیک شدن به سط عاطفي شعر از عنصر تشبيه سود جسته
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که او را از آوردن بسياري صنایع بينيناز کنرده اسنت .نموننة ایننگوننه کناربرد تشنبيه در
شاهنامه را ميتوان در گفتوگوي سيندخت و مهراب در بيت زیر دید:
کننه تننو خننود مننرا دیننده و هننم دلنني

دلننننم بگسننننلد گننننر ز مننننن بگسننننلي
(فردوسي)149 :1963 ،

مشبّهٌبه به گونهاي انتخاب شده که بيآنکه وزن و فضاي حماسي داستان آسيب ببينند،
صميميت و تعلق زن به همسرش نيز به تصویر کشيده شود -تشنبيه همسنر بنه دل و دینده-
که با مصرع بعد تقویت شده است .در حنالي کنه در بسنياري از ابينات شناهنامه تشنبيه در
یک مصرع آمده و مصرع بعد ،ادامة داستان را روایت ميکند در این بيت تالش شده بنار
عاطفي کالم سيندخت تقویت شود تا سخن او ،تأثيرگنذارتر و پنذیرفتنيتنر بنه نظنر آیند.
همچنين است ابيات زیر دربارۀ زال از زبان سام:
گرانماینننننننه سنننننننيمر برداشنننننننتش

همننننننننان آفریننننننننننده بگماشننننننننتش

بچنننننرورد او را چنننننو سنننننرو بلنننننند

مننننرا خننننوار بُنننند مننننر را ارجمننننند
(همان)152 :

در این نمونه نيز تشبيه در مصرع اول مقدمهاي اسنت بنراي نزدینک شندن بنه فضنایي
عاطفي .بيت اول آغاز داستان را بيان ميکند ،اما با تشبيه به فضاي عاطفي اثر نزدیک مي-
شود و در نهایت در مصرع بعد شرمساري خود را از رها کردن فرزند به گونهاي بيان مي-
کند که عملش در تقابل عمل سيمر قرار ميگيرد به گونهاي که نقش و حضنور عناطفي
هر یک را در زندگي زال به نمایش ميگذارد:
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گننرش پيننر خننواني همنني گننر جننوان

منننرا او بنننه جننناي تنننن اسنننت و روان
(همان)163 :

ج -کمک به درک بافت زباني :ما زماني متن را درک ميکنيم که آن را در بافت داننش
و تجربة عاطفي خود قرار دهيم .از آنجا که چنين بافتهنایي از نظنر خواننندگان متفناوت
فر .ميکند ،تفسير آن هم متفاوت ميشود (وردانک.)59 :1389 ،
در ادبيات واژههایي هستند که هرچند مفهوم مکان و زمان را ميرسانند ،امنا بنه گوننه
اي منعطف و بافتگریزند؛ بدین معني که به شکل تصویرهاي ذهني هنر فنرد متناسنب بنا
تجربة پيشين او درميآیند؛ پس اینکه مشبه آن امور کلي باشد به خلق بافت فرضي یکسان
در ذهن خواننده کمک ميکند .شگرد فردوسي براي درک بافت زباني ،تکنرار مشنبّهٌبنه-
هاي کلي در موقعيتهاي مختلف است .این تکرار کمکم باعث تثبيت همان تصویر آشننا
در ذهن مخاطب ميشود؛ چنانکه ابتدا هيأتي کلي و سچس شخصيتي با مشارکت خوانننده
در ذهنش شکل ميگيرد .ابيات زیر ،نمونههایي از این نوع کاربرد تشبيه در شاهنامه اسنت
که رستم را در موقعيتهاي متفاوت توصيف ميکند:
نشسنننت از بننننر تنننازي اسنننب سنننمند

چننننو زریننننن درخشنننننده کننننوه بلننننند
(فردوسي)199 :1963 ،

تنننو گفتنني کننه سننام یننل اسننتي بننه جنناي

بننننه بنننناال و دینننندار و فرهننن ن

و راي

(همان)242 :
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بنننه خشنننم انننندرون شنننير جنگننني بنننود
(همان)237 :

دو رانننننش چنننننو ران هيونننننان سننننتبر

دل شننننننننير نننننننننر دارد و زور ببننننننننر
(همان)245 :

در این تشبيهات بارها رستم به شير ،کوه یا سام تشبيه ميشود .این تکنرار و اینن نقنش
هاي خرده خرده از شخصيت باعث ميشود که بافنت منداوم و مسنتمر شنکل گينرد و در
کل این اثر ستر

به مخاطب وحدت قهرمان را القا کند .در نموننههناي زینر ،همناهنگي

موضوع با تصویر در تشبيهات مربوط به زمين قابل مشاهده است:
چنننو فرمننان دهنند مننا همينندون کنننيم

زمنننين را ز خنننون رود جيحنننون کننننيم
(همان)121 :

خروشننني خروشنننيدم از پشنننت زینننن

کننه چننون آسننيا شنند بننر ایشننان زمننين
(همان)196 :

ابنننننا ژننننننده پينننننالن و رامشنننننگران

زمننين شنند بهشننت از کننران تننا کننران
(همان)231 :

چو دریا و چون کنوه و چنون دشنت و را

زمنننين شننند بنننه کنننردار روشنننن چنننرا
(همان)15 :
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شنننب تينننننره و تيننننغ رخشننننان شننننده

زمنننين همچنننو لعنننل بدخشنننان شنننده
(همان)269 :

 .4-3تشبیه در خدمت روایت
الف -نمایشي بودن تشبيه :فردوسي با کمک تشبيه از شيوۀ تخيل مبتني بنر همانندپننداري
استفاده ميکند .با انندکي اغمناض منيتنوان «توصنيف» را ننوعي رواینتگنري دانسنت.
تصویرسازي در اینگونه روایتها بر پایة توصيف است؛ «حتي در ینک تصنویر کوتناه و
ساده تشبيه یک چيز به یک چيز تا ینک هينأت بنه ینک هينأت دیگنر ،توصنيفي صنورت
ميگيرد که در نتيجه آن تصویرکلي ،فضایي ترسيم منيشنود و سنچس ننوعي رواینت کنه
بيشتر بر تقریر و بيان استوار است ،آن را باز منينمایانند» (سنالجقه )70 :1385 ،و بنه ارائنة
نوعي تصویر حرکتي منجر ميشود .در شاهنامه ،تصویر ،هدفي است براي القاي حالتهنا
و نمایش لحظهها و جوانب گوناگون زندگي و طبيعت و همنه حماسني تصنویر شندهانند.
حرکت ،رکن اصلي آنها است (شفيعيکدکني.)440 :1380 ،
پنندر دل پننر از خشننم و سننر پننر ز جننن

همننني رفنننت غنننران بنننه سنننان پلنننن
(فردوسي)191 :1963 ،

تشبيه غران رفتن کسي به گونهاي کنه ماننند نمنایش صنحنهاي زننده و قابنل درک باشند،
اندکي دشوار به نظر ميرسد؛ شاعر این حالت را به غریدن پلن

تشبيه کرد و آن را مانند

تصویري زنده در جلوي چشم مخاطب به نمایش گذاشت.
فردوسي آرایههایي را برگزیده که به اصنل رواینتگنري و دریافنت صنری خوانننده
آسيب نزنند .ازین رو ،مشبّهٌبه اجزاي صورت انسان به اعمال انساني و خنود انسنان منرتبط
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است .عوامل طبيعي و مکانها نيز پسزمينه و بافت اتفاقنات داسنتان را تشنکيل منيدهنند.
پس شخصيت و بافت (به ویژه فضا و مکان) در نظر فردوسي بسيار مهنم اسنت وبنه همنين
دليل از تشبيه و مشبههایي بهره برده که به امور محسوس اشاره دارند و کمتر انتزاعياند.
همنننه روي صنننحرا شنننده جنننوي خنننون

همنننننه روي درینننننا شننننده قينرگنننننون

(همان)128 :
هننننوا قيرگننننون شنننند زمننننين آبنننننوس

بگفنننت اینننن و برخاسنننت آواي کنننوس

(همان)154 :
هر دو بيت در کوتاهترین فضاي واژگاني فضاي بياباني که ابتدا تيره و تار است و بعند
کمکم در ميان تاریک روشني بيابان به خون سربازان سرخ ميشود به نمایش ميکشد.
ب -تشبيه ،به مثابة ابزار مشارکت خواننده در فهم متن :تشبيهات شاهنامه بيشتر مجنرد و بنا
مداومت پيش آمدهاند؛ زیرا خواننده در این صورت بایند پنس از مطالعنه و دریافنت کنل
متن از هر یک از قهرمانان برداشنتي خنا

داشنته باشند (رستگارفسنایي .)9 :1353 ،اینن

تصاویر مجرد باعث مي شود روایت جنبة انتزاعني نيابند از افعنال و قينود هنم بنراي حسني
شدن مطلنب کمنک گرفتنه شنود و بنه پنرداختن جزئينات نينز نيناز نباشند .ممکنن اسنت
خصوصيت یا خصوصياتي به مقتضاي داستانسرایي حماسي بنزر
ویژه آنکه الزم نيست سخن درازآهن

جلنوه داده شنود؛ بنه

شود و به همين منظور ،گاه حتني تصناویر نناقص

ارائه ميشوند و کامل کردن آنها به خود خوانننده واگنذار منيشنود (همنان .)8-9 :اینن
خود به خارج نشدن از هنجار حماسي متن کمک ميکند ،پوینایي اثنر را بنه دنبنال دارد و
بين موضوع و تصویر هماهنگي ایجاد ميکند.
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سنننه خورسنننيد رخ را چنننو بنننا بهشنننت

کننه موبنند صنننوبر چننو ایشننان نکشننت
(فردوسي)89 :1963 ،

در این نمونه ،زیبایي زیبارویان به فضایي انتزاعي -در عين حال خواسنتني و مطلنوب-
تشبيه شد .مجموعة دلخواه بودن ،زیبایي ،آرامش و مفاهيم دیگري از این دسنت در ذهنن
شکل ميگيرد که بسته به مخاطب و فضاي اندیشگاني او متفاوت است.
چننننو نامننننه بننننر سننننام نيننننرم رسننننيد

ز شننادي رخننش همچننو گننل بشننکفيد
(همان)272 :

شکفتن چهره به شکفتن گل تشبيه شد .تصویر شنکفتن گنل و مصندا .آن و همچننين
ميزان درک زیبایي شکفتن گل به عهدۀ خواننده و تجربههاي اندیشگاني او گذاشته شد و
توضي دیگري دربارۀ نوع شادماني یا حاالت چهره زیباي او گفته نشد.
یکننني پهنننن کشنننتي بنننه سنننان عنننروس

بياراسنننننته همچنننننو چشنننننم خنننننروس
(همان)19 :

درک تشبيه کشتي به عروس ،تالش ذهني بسياري ميطلبد .هرچند هيأت کلي کشنتي
یکسان است ،اما در نوع تفاوتهایي دارد؛ با این حال ،خوانندگان مختلف در مکنانهنا و
زمانهاي مختلف تصوري از آن دارند ،آنگونه که اوصنافي ثابنت و هميشنگي همنراه بنا
واژۀ عروس به ذهن متبادر ميشود ،اما در اموري مانند آراسنتن و زیبنا کنردن عنروس در
آستانة زندگي مشترک با مردي قرار داشتن ،برپایي جشن به مناسنبت اینن روینداد ،پنر از
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زیبایي و تجمل بودن و ...هميشه همراه با واژۀ عروس به ذهن ميرسد .بعد از این کلينات،
جزئياتي مانند شکل و رن

لباس ،نوع آرایش ،رفتارها ،نوع مراسم و خصوصياتي از اینن

دست که در طول زمان دچار تغيير و دگرگوني ميشوند بنه عهندۀ خوانننده گذاشنته مني
شود تا آنگونه که ميخواهد ،این توصيف را در ذهن خود بازسازي کند.
ج -تکرارهاي روایي هدفمند :تکرار با شگردها و اهداف گوناگون در جايجاي شناهنامه
بهکار رفته است .جعفري (  )39-153 :1389بخش اعظم کتاب خود را بنه شنرح تکرارهنا
در روایت شاهنامه اختصا

داد؛ مانند پندارها و اعتقادات مکنرر ،آینينهنا و کردارهناي

مکرر که تنها در روایت داستانها دیده ميشوند .براي این تنوع بينظير تکرارها ،فردوسي
ابزارها و شگردهاي روایني چنون رجزخنواني ،وصنف ،رازگنویي و حندیث نفنس را بنه
خدمت گرفت.
یکي از شيوههاي روایي مکرر در شاهنامه وصفهاي مکرر است .این وصفهنا ینا از
زبان خود فردوسي بيان ميشوند ،مانند وصف مکرر شب و روز ،طلوع و غروب ،وصنف
مکانها ،جن

ها ،کسان و قهرماننان و کردارهنا ینا از زبنان قهرماننان اسنت کنه خنود ینا

دیگري را وصف ميکنند (همان .)49 :تشبيه نيز یکي از اقسام این وصفها اسنت .توسنل
جستن به نقل مکرر که نمونة بارز تکرار است در معناي اعم کلمه ،وسيلهاي براي سنرعت
بخشيدن به روایت محسوب ميشود« .تسریع روایت به این شيوه با فهم اصنطالحات نسنبتاً
مشننابه در شننرح حننوادثي انجننام مننيپننذیرد کننه مخاطبننان ماجراهنناي آن را مننيشناسننند»
(ژنت .)134-135 :1392،1تکرارهاي هدفمند که اتفاقاً مهمترین مؤلّفة سنبکسناز در اثنر
هنرمننند نيننز هسننت در همننة ارکننان تشننبيه نيننز حضننور دارد .تکرارهننا در مشننبه و مشنبّهٌبننه
معننيدارتننر اسنت .برخنني از پژوهشنگران (شننفيعيکندکني ( ،)467-469 :1380رسننتگار

1- Gérard Genette
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فسایي ( )7 :1353و خالقيمطلق ( ))79 :1386بسياري از این تکرارهنا را از جملنه ضنعف
هاي شاهنامه دانستهاند.
چند هدف کلي که با تکرار هر یک از ارکنان تشنبيه در شناهنامه محقنق شنده از اینن
قرار است؛ نخست آنکه به شاعر کمک کرده تا متنني طنوالني را بنه گوننهاي منسنجم تنا
پایان پيش ببرد .پيدا است که فردوسي مبدع داستانهاي شاهنامه نيست ،بلکه داستانهنایي
پراکنده را با ظرافتي خا

و نظنم زمناني ،وحندت بخشنيده اسنت .نقشني کنه او در اینن

گزینش ،وحدت بخشي و انسنجام ایفنا کنرده ،کمتنر از ابنداع نيسنت .جزئينات و عناصنر
داستانهاي شاهنامه بههم پيوستهاند تا این اثر بلنند داسنتاني ینکدسنت بناقي بمانند؛ منثالً
«شخصيتهاي داستان به گونهاي پرورش یافتهانند کنه جنز بنا مطالعنه داسنتانهناي قبنل و
آشنایي با گذشته آنها شناختشان ميسر نيست» (جعفري.)39 :1389 ،
تکرار مشبّهٌبه نوعي بنمایه ایجاد کرده است .این بنمایههنا ابتندا اجزایني از داسنتان را
در ذهن خواننده تثبيت و سچس به دیگر اجزا پيوند داده است .با بررسي همة مشنبّهٌبنههناي
جلد نخست ،چند مشبّهٌبه بيش از  20بار تکرار شدهاند؛ شير ،سرو ،بهشنت و . ...نقنش بنن
مایه در اثر ادبي القاي معني خا

است که با تکرار تصویر هر بار به ذهن خواننده متبنادر

ميشود« .تکرار بنمایه (موتيف) در اثر واحند ،آن را در جهنت همناهنگي و یکچنارچگي
پيش مي برد و تنأثيري را کنه متضنمن آن تکنرار اسنت ،تقوینت منيکنند» (ميرصنادقي و
ميرصادقي.)27 :1377 ،
برابر جستوجوي نگارندگان این مقاله تقریباً هيچیک از کساني کنه دربنارۀ شناهنامه
تحقيق کردهاند ،بدین نکته توجه نکرده و این ویژگي را ضنعف شناهنامه بنه شنمار آورده
اند .در حالي که کمتر اثر هنري از متقدمين را سرا داریم که از این ظرفيت روایي تا اینن
اندازۀ گسترده استفاده کرده و مفهومي را در متن روایي بسيار طوالني با کوتاهتنرین واژه-
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ها به طور مستمر به خدمت گرفته باشد .شير در شاهنامه با بار معننایي شنجاعت ،یگنانگي،
جنگاوري و ...ویژگي بارز پهلوانان ایراني است.
فایدۀ دیگر تکرار ،شناخت شخصيتها است .گاه ینک قهرمنان بارهنا در تشنبيهات بنا
یک مشبّهٌبه شناخته ميشود .بدین وسيله شناعر زوایناي مختلنف شخصنيت یکني از افنراد
داستان را به شکلي نمایشي توصيف ميکند.
هدف دیگر این تکرارها ایجاد توازن است .توازن ،تکرار هدفمنند عناصنر زبناني منتن
است .این تکرارهاي کالمي در همه سطوح متن رخ منيدهند (بهننام )65 :1381 ،در منتن
زیبایي صوري ایجاد ميکنند و ذهنن مخاطنب را از نظنر دینداري ،نوشنتاري ،گفتناري و
شنيداري منتظر نگه ميدارد .وقتي انتظارات خواننده برآورده ميشود که ذهننش بنه اقنناع
برسد (مدرسي .)123 :1390 ،توازن به واسطة هماهنگي در پيام ،مخاطبان را که معموالً بنا
خاستگاه اجتماعي -فرهنگي ،قومي و زباني مشترک از پيشفرضها ،عملکردهناي ذهنني
و استداللي مشابهي برخوردارند با پيام متن همگام پيش ميبنرد؛ افنزون بنر اینن ،آنچنه را
هنوز به واژه درنيامده به ذهن متبادر ميکند؛ پس به نوعي تأکيد بالغي و تداعي معاني بنه
همراه دارد.

نتیجهگیری
شاعران پيشگام و سبکساز از سازوکار بالغي با اهداف متعدد بهره ميجویند .زنجينرهاي
از کاربردهاي همزمان و متفاوت ابزارهاي زباني ایجاد ميکنند و اینن خنود بنه پيچيندگي
دروني و زیبایي بيروني اثر کمک ميکند و در نهایت از شناخت و بازنمنایي اینن زنجينره
ها ،سبک متمایز هر شاعر را ميتوان شناخت.
در این پژوهش سبک تشبيهات جلند نخسنت شناهنامه واکناوي شند .از رهگنذر اینن
پژوهش مشخص شد تشبيه که یکي از پربسامدترین تصاویر شعري در شاهنامه است ،تنهنا
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کاربرد بالغني و زیبنایيآفرینني نداشنته اسنت ،بلکنه فردوسني از آن بنه مثابنة ابنزاري بنا
کارکردهاي متعدد بهره جسته است .تشبيه ،سبک بالغي شاهنامه را بنراي اغنرا .در عنين
ایجاز و به دور از بازيهاي مناللآور زبناني مهينا کنرده اسنت .همزمنان بنه رواینتگنري
متناسب گونة حماسي یاري رسانده و فهم و همراهي مخاطب را در مرکز توجه قنرار داده
است .فردوسي از تشبيه براي خلق بافتي نزدیک به فضاي ذهني مخاطنب و همنراه کنردن
عاطفة او با حواد داستان کمک گرفته است.
همچنين مشخص شد بسامد باالي مشبّههنا و مشنبّهٌبنههناي محسنوس بنا رواینتگنري
مربوط به گونة حماسي بنه طنور کامنل در ارتبناط بنوده و شناعر بنا دوري از بينان ارکنان
انتزاعي ،القاي حس حماسي و سنرعت دریافنت ماجراهناي حماسنه را افنزایش داده و بنه
همين دليل به جاي تکرارهاي موردي از تکرار به شيوۀ ساخت بننماینه (موتينف) کمنک
گرفته است.
عالوه بر این ،مشخص شند کنه شناعر عنصنر تشنبيه را متناسنب بنا رواینتگنري منتن
حماسي تشخيص داده و بدین منظور با پيریزي زنجيرهاي از مؤلّفنههناي زبناني ،بالغني و
روایي ،کاربردهاي سبکي متنوع ،پيچينده و پنهناني از تشنبيه را بناز آفرینده کنه درک آن
مستلزم توجه همزمان به هر سه حوزه با رویکردي سبکشناختي است.
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