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 چكيده 

همواره درخور  -دارندهای تمدن یک قوم را استوار میپایهکه –شاهکارهای ادبی به عنوان میراثی ارزشمند     

دست  م در طول تاریخۀ زبانی یک قوبحث، بررسی و تأمل هستند. اگرچه در تشخیص متون برجستۀ ادبی ذائق

ه یک اثر زند، اما ذهن کنجکاو پیوسته در پی پاسخ این پرسش است کمی   خطابه انتخاب و گزینشی به دور از 

ردۀ خود به عنوان شاهکار برگزیده شود؟ هایی را دارا باشد تا از میان متون همشاخص الزم است چه ویژگی

جزئیات ساختاری یک متن و تحلیل عناصر شکلی آن ارتباط نقد نو یکی از رویکردهایی است که با بررسی 

به  ،سازدمی      لی و محتوایی اثر را از سویی دیگر آشکارمیان اجزاء اثر از یک سو و ارتباط میان عناصر شک

متونی که از بیشترین انسجام، هماهنگی و درهم تنیدگی صورت و محتوا  ،این ترتیب با چنین رویکردی

گیرند. از میان حماسۀ عظیم فردوسی داستان رستم و اسفندیار به عنوان زمرۀ شاهکارها قرار می برخوردارند در

 ای از راز جاودانگی آن را آشکار سازد.مشتی نمونۀ خروار برگزیده شده تا به این شیوه بررسی گردد و گوشه
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 مقدمه

ایستاده حماسه پردازی  اقتدار تمام بر فراز قلۀاست که با م یشاخص ادب نشاهنامۀ فردوسی یکی از متو     

ادبی حماسه پدید آمد اما هیچ یک توفیق  آثار بسیاری در نوع  ثیرپذیری از اثر او،است پس از فردوسی و با تأ

های کهن است ها و قصه داستان حماسی نقل افسانهمعتقد است به دلیل اینکه  شمیساشاهنامه را نیافت دکتر 

( و یکی از محاسن شاهنامه را 26: 9831،  شمیساهرچه جدیدتر تدوین و کتابت شود، اصالت کمتری دارد ) 

اند. البته ایشان دلیل دیگری نیز  کهن در شاهنامه بکر و دست نخورده باقی ماندههای  داند که بافت در این می

های زبانی حماسه را دارد یعنی الفاظ  کنند و معتقدند سبک خراسانی تمامی ویژگی برای توفیق شاهنامه ذکر می

ه مرسل فراوان است ایجاز و تشبی فارسی در آن بسیار است، میزان استفاده از صنایع بدیعی کم و مهجورکهن و 

شاعران   بنابراین فردوسی امتیاز استفاده از زبان خاص حماسه را داشته ولی در قرون بعدی، .(901: همان)

اند. اما آنچه مسلم است  مند نبوده اند از چنین امتیازی بهره دیگری که به سرودن شعر حماسی همت گماشته

ینش رویکرد خاص و بررسی علمی آثار به جای بررسی ذوقی گذاری بر آثار مهم ادبی انتخاب و گز برای ارزش

گذاری بر متنی حماسی است و این امر میسر  ای ضروری است. از آنجایی که قصد این مقاله ارزش و سلیقه

گرایانه به موشکافی هرچه رسد گزینش یک رویکرد شکل به نظر می  نیست مگر با انتخاب رویکردی خاص،

 تر گرداند.  تر و دقیق گذاری را علمی و مبای ارزش بهتر این متن منجر شود

 

 

 

 نظريۀ نقد نو

شد  بر آن اطالق 1نقد نووعی رویکرد ادبی که بعدها عنوان در ایاالت متحده ن 9190و  9180های  در دهه     

نقد نو، در کانون توجه در نقد نو بر وحدت یا یکپارچگی آثار ادبی بود. "کالر:  گیری بود. به گفتۀ در حال شکل

کرد و  شناختی رفتار میبا شعر چون شیء زیبا  ها بود، معمول در دانشگاه تقابل با پژوهشگری تاریخی که رویۀ

ده های کالمی شعر و پیچی کنش ویژگیبرهم  و به عوض قصد و شرایط تاریخی مؤلفان، ینه سندی تاریخ
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( نظریه پردازانی چون کلینت 928-929: 9831کالر، ) "کرد. سی میها را برر کنشهای معنا بر اثر این برهم شدن

 9رابرت پن وارن (،9191 -9311) 8(، الن تیت9199 -9333) 6(، جان کرورنسم9119 -9102) 9بروکس

اول اهمیت  هایی که متن را در درجۀ ( و ... با ارائۀ نظریه9191 -9109) 1(، ویلیام کی. ویمست9131 -9101)

ای و ... را به حاشیه راندند. به  از خود چون رویکردهای تاریخی و زندگینامه داد رویکردهای پیش قرار می

کاغذ است نه  یا واژگان مندرج بر صفحۀ  ود متن،بارز این دیدگاه توجهی وسواسی به خ ۀعبارت دیگر مشخص

 (69: 9839چیزی بیشتر یا کمتر از این. )سلدن و ویدوسون، 

وقتی کردند. آنها معتقد بودند  رد می 9غیرمتنی را در زمینۀ 2گونه نگاه به متناین دسته از نظریه پردازان هر      

رویم، مثالً با اطالعات عرفانی یا تاریخی و ... آن را تحلیل  بیرونی می لۀدر بررسی یک متن به سراغ مسأ

  ایم. ایم و یک اثر خالقه را تقلیل داده کنیم، معنای متن را در یک ظرف خاص محدود کرده می

هایی  بروکس معتقد است وقتی فقط در فرآیندهای ذهنی مؤلف دقیق شویم از متن دور شده و وارد حوزه     

شود و تنها  گردیم که هیچ یک از این رویکردها به شرح اثر منجر نمی چون روانشناسی، زندگینامه و ... می

ها ادبیات زائده یا حاشیه و زیر  ی این روشکند نه آنچه را که نگاشته شده. در تمام فرآیند نگارش را بررسی می

گردد یعنی متن  ای قائم به ذات می گرایان متن ادبی تبدیل به ابژهشکلچیز دیگری است. اما در روش  ۀمجموع

به اعتقاد پیروان نقد نو یک اثر "گوید:  در این باره می ندهد. تایس اش را به مؤلف از دست می دیگر وابستگی

ها ممکن است تغییر کنند اما  ای( است. خوانندگان و قرائت بی زمان و مستقلی )خود بسنده ء و کالمادبی شی

 صفحۀماند. معنای متن از همان عینیتی برخودار است که وجود جسمانی آن بر روی  متن ادبی ثابت باقی می

که در ترتیب کلمات مشخصی - مشخصی دارند ساخته شده است که با یکدیگر رابطۀکاغذ، چون از کلماتی 

آورد. که هیچ ترکیب  ای از معانی را پدید می منحصر به فرد مجموعه ۀو این رابط -اند مشخصی قرار گرفته

(. بنابراین در این شیوه آنچه در کانون 601: 9839)تایسن،  "تواند آن را بازتولید کند ات نمیدیگری از کلم

 ،نقد کاود و در نتیجه، این شیوۀ را می ر درونی متنگیرد متن است و منتقد ساز و کا توجه منتقد قرار می
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به اصطالح این دسته از  ماند. بررسی دقیق متن یا برخورد با متن است چرا که به آن وفادار می ۀترین شیو ادبی

های ادبی آن است که تنها از  یگانه راه رسیدن به مفهوم اثر و درك و دریافت زیبایی 9قرائت تنگاتنگمنتقدان 

یعنی با رمزگشایی از  ؛ها، وزن، قافیه و غیره میسر است استعاره زبان خود متن یعنی تصاویر، نمادها،  طریق

 ترین تحلیل و خوانش از متن دست یافت.  توان به دقیق متن می ۀعناصر شکل دهند

 :کند نقل می چنین پیوندند. رنه ولک اپذیر به هم میای تفکیک ن بدین ترتیب شکل و محتوای اثر ادبی به گونه

کنند، ایشان به سازمان بندی شعر معتقدند و در عمل پیوسته به  منتقدان نو تفکیک شکل و محتوا را رد می"

( تأکید منتقدان نو بر 686: 2. ج 9831. )ولک، "پردازند می 2و باطل نما 1، کنایه9، تنش8، لحن6بررسی نگرش

نقدنو، از انواع نقد معنی شناسانه "نویسد:  می شمیسا و صورت تا جایی است که حتی دکتر درونی معنی ۀرابط

( اما در نهایت صورت و معنی و تمامی اجزاء و عناصر متن باید به یک کل واحد 680: 9832،  )شمیسا "است

 اجزاء متن را کشف کند. 9وحدت اندام وارمنتهی شوند و منتقد باید بتواند 

 داند می "ر برای ایجاد کلیتی تجزیه ناپذیرمی اجزاء در کنار یکدیگکارکرد تما"تایسن وحدت اندام وار را       

آیرونی، "وار الزم است با خوانش دقیق متن  این وحدت اندام درك و دریافت(. منتقد برای 699: 9839)تایسن، 

را  "لحن و مضمون  مجازی و غیرمجازی، ، زبانیمعانی صریح، دالالت ضمنی، صنایع بدیع  ابهام، نما،  متناقض

و در نهایت ارتباط آنها را در کلیت متن مشخص کند و نشان دهد که چگونه ( 31: 9831در شعر بیابد )برسلر، 

 موارد به ظاهر متضاد در خدمت بیان یک کلیت سازوار و همگون هستند. 

ده در ایناست. دکتر پ تنش گیرد مفهوم مورد بررسی قرار می ترین مفاهیمی که در این رویکرد از مهم       

کند، دقیقاً همین نقش  آنچه واقعیت را از بازآفرینی واقعیت در ادبیات متمایز می"گوید:  تحلیل مفهوم تنش می

ها بی هیچ انتظامی وجود دارند و  متفاوت تنش و تباین در هر یک از آنهاست. در زندگی واقعی انواع تنش

که شاعر از راه تخیل بر و هم پیوستگی دنیایی است  انسجام کنند. اما تنش در شعر مایۀ حیر میانسان را مت

زبانی است که   زبان شعر،"کند:  چنین نقل می كولريج( و در جایی دیگر از قول 99: 9833 )پاینده،  "سازد. می
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کند. زبان شعر مبین همسانی در عین  دهد و بین آنها تعادل برقرار می کیفیات متناقض یا متضاد را با هم آشتی می

وزمره )غیر شاعرانه( تفاوت افتراق، یا مبین پیوند امر انتزاعی و امر متعین است و از این حیث با زبان ر   

آید که تنش محصول روابط عناصر  های این دسته از منتقدان چنین بر می از گفته .(93: 9833 پاینده،) "دارد.

داند )تایسن،  فیق امر انتزاعی و امر عینی میترین شکل تنش را در تل متضاد و متناقض در متن است. تایسن ساده

گردد و  بنابراین پیوند یافتن عناصر متضاد متنی که منجر به پدید آمدن یک کلیت منسجم می .(691: 9839

 گیرد.  آورد تنش نام می پیچیدگی متن را پدید می

دانند که  هام را ویژگی مهم زبان ادبی مینیز تکیه دارند و اب ابهام این دسته از منتقدان عالوه بر این بر مفهوم     

کند در صورتی که در زبان روزمره و  های متعدد را فراهم می شود و امکان خوانش باعث پیچیدگی متن می

شود و زبان در این کارکرد خود الزم است وضوح و روشنی کامل داشته  ابهام نقص محسوب میعلمی وجود 

 باشد. 

های موجود در متن را در یک سیستم منظم و  زا و ابهام تمامی عناصر متناقض و تنشآنچه که در نهایت  اما     

که در حقیقت عبارت است از رویکرد - کند درونمایه متن است منسجم تحت عنوان متن ادبی یکجا جمع می

ن های مختلف مت و از طریق همین درونمایه است که تباین موجود میان گزاره -به موضعی خاص نسبت مؤلف

 کنند. های مختلف از عناصر شکلی متن نیز درونمایه را تأیید می شود. در نهایت تحلیل برطرف می

ای که  پردازیم، به گونه حال با دانستن رویکرد کلی این گروه از محققان به بررسی و تحلیل یک متن ادبی می

 بتوانیم با آوردن دالیل کافی دست به ارزش گذاری علمی متن بزنیم. 

 

 

 

 ررسي داستان رستم و اسفنديارب

هایی در این  شاهنامه از دیرباز به عنوان بهترین متن حماسی ادب پارسی شناخته شده است اما چه ویژگی     

رویکرد نقد نو با بررسی عناصر  ادبی در ژانر حماسه بدل کرده است؟متن حضور دارد که آن را به یک شاهکار 

 باشد.   پرسشگوی این  تواند پاسخ شکلی متن می



 

 

گیرند متن از  ای که منتقدان نقد نو به کار می های شکل شناسانه در بررسیذکر شد.  این از همانطور که پیش   

های گزینش شده از  نخستین قدم در بررسی متن، نگاهی موشکافانه به واژه .شود چندین بُعد و زاویه بررسی می

ند و به اعتقاد آنان: قاد این دسته از منتقدان قابل جایگزینی نیستهایی که به اعت محور جانشینی کالم است. واژه

: 9839)تایسن،  "شود شعری متفاوت حاصل می  ز شعر،با عوض کردن یک مصراع یا یک تصویر یا یک کلمه ا"

بررسی زبان یک متن ادبی بخش   علمی و روزمره متفاوت است، با زبان ( از آنجایی که اساساً زبان ادبی690

دهد. زبان ادبی همواره ارجاعاتی به درون خود دارد و برخالف زبان  ی از تحلیل یک متن را تشکیل میمهم

های ضمنی،  علمی که در آن ارتباط یک به یک میان معنا و صورت وجود دارد، در زبان ادبی همواره داللت

، مؤید ابهام و پیچیدگی متن کنند و به این ترتیب تکثر معنا ذهن را از یک دال به چندین مدلول هدایت می

 سازد.  را در تقابل با جهان به ذهن متبادر می بشریخواهد بود که خود پیچیدگی تجربیات 

ها در خدمت انتقال حال و هوای جنگ و شکوه و عظمت  در اثر فردوسی که متن حماسی است، تک تک واژه

استان رستم و اسفندیار را موشکافانه بررسی خروار ابیاتی از د لوانی هستند به عنوان مشتی، نمونۀقدرت په
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 فرررررو مانررررد از کررررار دسررررت سررررران ...     

 

 (9069-9061فردوسی)شاهنامه، ص   

چگونگی گزینش   دقت در افعال به کار گرفته شده در این ابیات که به نبرد رستم و اسفندیار اختصاص دارد،

ها را که در خدمت انتقال فضای رعب آور و خشن جنگی است به خوبی نشان  واژه ۀانه و هوشمندانآگاه

 دهد.  می

ستن، جنگ خوا .9ان این امر را به وضوح دریافت: تو در ابیات ذکر شده می ترکیبات فعلیسازی  با برجسته

نیزه برآویختن، به  .1ن، آویختن خون ریخت .9به جنگ آوردن  .8سوار آوردن  .6خون ریختن، سختی برآویختن 

 .90. برآشوفتن، کوفتن 1شکسته شدن  .3گردن افراختن، تاختن  .9به هم برشکستن  .2خون فرو ریختن 

 شکستن، فروماندن 

شود این نکته است که، زمانی که شاعر قصد ترسیم فضای پیکار و نبرد را  آنچه از این دقت نظر حاصل می    

گذارد و اساساً افعال صیقل یافته و  گر نبرد خالی نمی تداعی ز افعال یا عبارات فعلی خشن وابیات را ا اکثردارد 

در این ابیات که تعداد آنها بسیار محدود است فعل یابند.  لطیف به هیچ عنوان در گزینش شاعر سهم نمی

ها به معنای فرهنگ آویختن سه بار تکرار شده که در دو مورد بصورت برآویختن آمده است. فعل آویختن در

آویزان کردن، به چیزی چنگ انداختن، جنگ کردن و گالویز شدن ثبت شده است، در مفهوم آویزان کردن، به 

ه خود بداند با کند و خواننده بی آنکطور ناخودآگاه معنای فراقاموسی به دار کشیدن را برای خواننده تداعی می



 

 

شود. در شاهنامه تشدید خشونت نهفته در فعل سوق داده می تداعی کردن معانی مختلف آن به سوی تقویت و

 ۀ یکدیگرند.در تمامی معانی قاموسی و فراقاموسی خود تقویت کنند گرفته شده،اغلب ترکیبات فعلی به کار 

جنگ،  .9کنند:  بار معنایی را منتقل می ابیات همین اینهای اسمی نیز در  افعال و عبارات فعلی، واژه جدای از

. 3. آوردگه 9. سنان، شمشیر 2. نیزه، خون، جوشن 1. خون، تکاپو 9. رزمگه، جنگ 8. سوار، خنجر 6خون 

 گرز  .90خشم   . شیر،1اسب، زخم، تی  

شود، صفتی است که با فضای  به کار گرفته می تيغو  گرزهایی چون  که اغلب در توصیف اسم گرانصفت       

هم مفهوم دست کشیدن و  از كار فرو ماندندر ترکیب  كارواژۀ  دهم،حماسی اثر همخوانی دارد. در بیت 

گردد که  در ذهن درك و دریافت می جنگ به معنای كار رساند و هم واژۀ مری را به ذهن میمنصرف شدن از ا

اس ، جندستو  سریابد. از سویی تناسب میان  سب میهایی چون گرز، شکستن و گران تنا در این معنا با واژه

بیت را به زنجیره  "س"و  "ك"، "گ"، و تکرار حروف "دست و دسته"،  "شکست و دست"های  همیان واژ

  سازد. های واژگانی بدل می ها و تناسب ای از ارتباط درهم تنیده

حضور دارد. حضور این مصوت چه به لحاظ شکلی  "ا"گر نبرد مصوت کشیدۀ در اغلب ابیات توصیف        

ها را تشدید هایی چون نیزه، شمشیر، تی  و خنجر، کشیدگی و تیزی این واژهنار واژهو چه به لحاظ آوایی در ک

ها با مصادیق آنها گیرند فاصلۀ واژهکند تا جایی که به کمک چنین ترفندهایی که البته ناخودآگاه صورت میمی

کند و دیگر صرفاً ، تر میوزدگردد، میرسد و به قول سهراب سپهری واژه خود باد، خود باران میبه حداقل می

 یک نشانه نیست.

ای دیگر را توصیف نماید و به آن بار  واژه  در مثال دیگری، شاعر قصد دارد با آوردن یک واژه در نقش صفت،

 محور انتقال فضای خشن پیکار است:ها بر  گزینش واژه اید، در این مورد نیز همچنان سویۀمعنایی خاصی بیفز

 

 چنررررین گفررررت رسررررتم برررره آواز سررررخت

 

 کرررره ای شرررراه شررررادان دل و نیررررک بخررررت 

 

 (9069فردوسی)شاهنامه، ص    



 

 

تواند بدون ایجاد خلل بر بار  ای نمی گیر شده که هیچ واژه ای در بیت جای به گونه آواز سخت ترکیب    

سویی دیگر همین  شود و ازدر سخت و رستم تکرار می "س"از سویی صامت  عاطفی بیت جایگزین آن شود.

های شاه شادان دل در مصراع بعد هماهنگی میان دو مصراع را برقرار در واژه "ش"تناسب دوگانه در صامت 

ای لطیف و که واژه-گردد. عالوه بر این صفت سخت بودن برای آواز نواز میسازد و موجب توازنی گوشمی

یافتگی و افزاید که تمامی صیقلنتی به این واژه میبه یکباره چنان خشو -های دلپذیر استلحظه   گرتداعی

 و یا در جایی دیگر چنین آمده است:زداید. لطافت آن را می

 

 هررررر دو مرررررد  خررررروش آمررررد از بررررارۀ 

 

 ترررررو گفتررررری بدرریرررررد دشرررررت نبررررررد    

 

   (9069فردوسی)شاهنامه، ص    

گیرد و به  ه مصراع قرار میدر کانون توج "ر"با قرارگیری تشدید بر حرف  دريدندر این بیت واژۀ     

 سازد.  کارگیری این واژه برای دشت، خشونت موجود در واژه خروش را با اغراقی صد چندان روبه رو می

گر آواهای موجود در  عیخروش وجود دارد خود به نوعی تدا که در واژۀ "ش"و  "خ"از سویی دیگر آوای 

 کند.  ژه تأکید و درنگ خواننده را بر آن تقویت میاست و البته شروع بیت با این وا خشونت و خشنواژه 

گیرد بررسی و تحلیل کارکرد صناعات  مورد دیگری که در قرائت تنگاتنگ متن مورد توجه منتقدان نو قرار می

کند صرف استفاده از صنایع بدیعی  ادبی در یک متن است. آنچه توجه این دسته از منتقدان را به خود جلب می

خاص توسط شاعر است و نهایتاً کارکردی که  یت بلکه چرایی به کارگیری و گزینش صنایعدر یک متن نیس

شود. بنابراین کار منتقد این است که نشان دهد آیا زبان پر طمطراق و  دار می استفاده از این صنایع در متن عهده

نایع بدیعی تا چه اندازه زیبای ادبی در کار القای معنا به مخاطب موفق بوده است یا خیر و انتخاب نوع ص

 هوشمندانه و هدفمند بوده و به انتقال مفاهیم یاری رسانده است؟

تشبیه در شاهنامه اغلب محسوس به  به کار گرفته شده صنعت تشبیه است.یکی از صنایعی که در شاهنامه     

بته درموارد بسیاری رساند و ال محسوس است. این نوع از تشبیه به مادی شدن و ملموس گشتن امور یاری می

 ای انتخاب شده که در تقویت و تشدید حال و هوای پیکار تأثیر بسیاری دارد مانند:  به به گونهمشبه



 

 

 

 

 بررره سررران پلنگررری کررره برررر پشرررت گرررور   

 

 شررررررور نشرررررریند برانگیررررررزد از گررررررور   

 

  (9069فردوسی)شاهنامه، ص    

ه این شکل تشبیه خود گوری تشبیه شده کنشستن رستم بر رخش و تازاندن آن به جهیدن پلنگی بر پشت     

 گوید:  و حال و هوای نبرد است. و یا در جایی دیگر می ،فضایی پر تنش انتقال دهندۀ

 

 وزان سررررو فرامرررررز چررررون پیررررل مسررررت

 

 بیامررررد یکرررری تیرررر  هنرررردی برررره دسررررت   

 

  (9062فردوسی)شاهنامه، ص    

. است آور بودن او مبالغه کرده تمندی و رعببا تشبیه فرامرز به پیلی مست، در شدت خشمگین بودن، قدر    

جنگاوران اغلب به پیل مست، شیرجنگی، پلنگ و غیره تشبیه   های شاهنامه از این دست هستند، اغلب تشبیه

اند که این نوع تشبیهات در ملموس کردن شدت خشم و جنگاوری پهلوانان مؤثرند و در اغلب آنها مبالغه  شده

 حماسی است.  نهای بارز متو ر حقیقت از مشخصهو اغراق وجود دارد، که د

ن بهره گرفته شده و بسامد باالیی نیز در متن دارد، کنایه است. در ر صنایعی که در این متن ادبی از آاز دیگ

 اغلب مفاهیم کنایی شاهنامه به نوعی اغراق و مبالغه نیز گنجانده شده است: 

 

 خررررردنگ کمررررران برگرفتنرررررد و تیرررررر  

 

 خورشرررررررید رنرررررررگ  ببردنرررررررد از روی 

 

  (9069فردوسی)شاهنامه، ص    

خورشید با تیرهایی  د که دیگر آسمان تاریک شده و چهرۀشو ها رها میاز کمان آنچنان در فضای جنگ تیر    

بار معنایی ترساندن و وحشت  "رنگ از رخ کسی بردن"شود. از سویی دیگر  ده پوشیده میکه در آسمان رها ش



 

 

گردد که در هر دو مورد  پنهان کرده است و به نوعی ذهن حول هر دو محور معنایی می خود زده کردن او را در

ی توان هم معنای مبالغه و هم انتقال فضا های دیگر نیز بدین ترتیب می شود. در کنایه مبالغه و اغراق دیده می

تو "، "ش نهانشدی آفتاب از نهیب"، "به رنگ طبرخون شدی این جهان"آور و خشن پیکار را یافت:  رعب

 "را ز خون بر سر افسر نهیدسران "  ،"سیه شد جهان پیش چشمش به رنگ"، "گفتی که خورشید شد در شراع

جزاء متن در کنار یکدیگر و مواردی از این دست همگی در خدمت انتقال فضایی حماسی هستند. بنابراین ا

قش دارند که کلیتی هماهنگ و سازوار پدید یابند و آنچنان در تشدید و تقویت یکدیگر ن پیوندی میچنان هم

 بخشد.  وار متن را تحقق می آورند. کلیتی که قابل تجزیه نیست و به قول منتقدان نو وحدت اندام می

های مرسل، مشبه به در خدمت تشدید و تقویت نیروی پهلوان و مهیب  های متن نیز همانند تشبیه در استعاره

 حذف شده است: معمول در شاهنامه های مرسل ه از تشبیهبودن قدرت اوست. گویی تنها مشب

 

 چررررا گرررم شرررد آن نیرررروی پیرررل مسرررت   

 

 سررررت؟جنگرررری بخز پیکرررران چرررررا پیررررل   

 

 (9063فردوسی)شاهنامه، ص   

های باقی مانده، اغلب پیل مست، پیل جنگی، پلنگ، کُه  به های محذوف اغلب پهلوانان هستند و مشبه مشبه

 اژگانی از این دست هستند. بیستون، نهنگ، شیر جنگی و و

نشینی  افزاید، ایجاد تغییرات در محور هم ها می یکی از شگردهایی که توسط آن شاعر معانی ثانویه را به گزاره   

قال آنها از انتهای افعال و انت جایی هوشمندانۀ ت. فردوسی با جابهکالم یا به عبارتی تغییر نحو طبیعی زبان اس

و با اعمال این تأکید گویی قطعیت  کند، ها را بر عنصر فعل اعمال می جمله، تأکید گزاره نۀجمالت به ابتدا یا میا

، نهدمهر باورپذیری میاغراق و مبالغه استوار شده  بر پایۀسازد و بر داستان حماسی که  وقوع افعال را مؤکد می

برای نشان دادن بسامد تقدم افعال تا ناخودآگاه خواننده را به سوی پذیرش داستان و التذاذ هنری سوق دهد. 

 کنیم:  بیست بیت از آغاز داستان رستم و اسفندیار را بررسی می

 

 باسرررتان )ابتررردا(  از گفترررۀ کررره برررر خوانرررد    ز بلبررررل شررررنیدم یکرررری داسررررتان )میانرررره(   



 

 

  

 کرره چررون مسررت برراز آمررد اسررفندیار )میانرره(     

 

 شرررررهریار )میانررررره( از خانرررررۀ دژم گشرررررته 

 

 مرررادرش )میانررره( کترررایون قیصرررر کررره برررد    

 

 گرفترررره شررررب و روز انرررردر برررررش )ابترررردا( 

 

 اب بیرردار شررد تیررره شررب )میانرره(  وچررو از خرر 

 

 ابتردا(   خواست و بگشاد لرب )انتهرا،    یکی جام می 

 

 چنرررین گفرررت برررا مرررادر اسرررفندیار )میانررره(    

 

 کرره بررا مررن همرری بررد کنررد شررهریار )میانرره(      

 

 مرررا گفررت چررون کررین سهراسررب شرراه )انتهررا(    

 

 ه مررردی ز ارجاسررب شرراه )میانرره(  بخررواهی برر  

 

 همررران خرررواهران را بیررراری ز بنرررد )میانررره(    

 

 کنررری نرررام مرررا را بررره گیتررری بلنرررد )ابتررردا(    

 

 جهرران از برردان پرراك برری خررو کنرری )انتهررا(       

 

 بکوشرررری و آرایشرررری نررررو کنرررری )انتهررررا(    

 

 همررره پادشررراهی و لشرررکر ترررو راسرررت )انتهرررا(

 

 همان گرن  برا تخرت و افسرر ترو راسرت )انتهرا(        

 

 ون چرررون بررررآرد سرررپهر آفتررراب )میانررره(  کنررر

 

 سرررر شررراه بیررردار گرررردد ز خرررواب )میانررره(   

 

 هررا کرره گفررت )ابترردا(    بگررویم پرردر را سررخن  

 

 هرررا نهفرررت )ابتررردا(   نررردارد ز مرررن راسرررتی   

 

 وگررر هرریچ ترراب انرردر آرد برره چهررر )میانرره(      

 

 برره یررزدان کرره بررر پررای دارد سررپهر )میانرره(       

 

 مرررره کشررررور ایرانیرررران را دهررررم )انتهررررا(  ه  کرره بررری کرررام او تررراج بررر سرررر نهرررم )انتهرررا(  



 

 

  

 ترررو را برررانوی شرررهر ایرررران کرررنم )انتهرررا(     

 

 برره روز و برره دل جنررگ شرریران کررنم )انتهررا(      

 

 غمرررری شررررد ز گفتررررار او مررررادرش )میانرررره( 

 

 همررره پرنیررران خرررار شرررد برررر بررررش )میانررره( 

 

 بدانسررت کرران تررراج و تخررت و کرراله )ابتررردا(    

 

 نبخشررررد ورا نررررام بررررردار شرررراه )ابترررردا(     

 

 ت کرررای رنررر  دیرررده پسرررر )انتهرررا(بررردو گفررر

 

 ز گیتررری چررره جویرررد دل تررراجور؟ )میانررره(    

 

 مگرررررر گرررررن  و فرمررررران و رای و سرررررپاه   

 

 تو داری، بر ایرن برر فزونری مخرواه )انتهرا، انتهرا(       

 

 یکررری ترررراج دارد پرررردر برررر پسررررر )میانرررره(  

 

 ترررو داری دگرررر لشرررکر و بررروم و برررر )میانررره( 

 

 هرا( چو او بگذرد تاج و تختش تو راست )انتهرا انت 

 

 زرگری و شرراهی و بخررتش ترو راسررت ... )انتهررا(  ب 

 

 (139فردوسی)شاهنامه، ص   

افعالی که در ابیات ذکر شده آمده است با خط تیره مشخص شده و در انتهای هر مصراع جایگاه افعال در    

 گزاره مصراع مشخص گردیده است. 

خود و در میانه گزاره ذکر گردیده است و  مورد فعل مقدم بر جایگاه 93فعل مشخص شده، در  96از میان    

مورد فعل در جایگاه طبیعی  92شود. بنابراین تنها در  مورد در ابتدای جمله آمده و گزاره با فعل شروع می 3در 

مورد با تقدم بر  62خود در محور هم نشینی کالم ذکر گردیده و در انتهای گزاره آمده است، در حالی که در 

 آورده شده است. جایگاه طبیعی خود



 

 

% از 29آماری بسیار کوچک که به صورت تصادفی از میان متن انتخاب شده  به طور تقریبی در یک جامعۀ    

جایی نشان از کارکرد آن در متن دارد حال این  اند. بسامد باالی این جابه افعال با تقدم بر جایگاه خود ذکر شده

 کاهد.  چیزی از اهمیت آن نمی  یرفته باشد یا ناآگاهانه،انتخاب و گزینش توسط شاعر آگاهانه صورت پذ

مورد دیگری که در این متن جای بحث و بررسی دارد تصویرپردازی و توصیفات شاهنامه است، اگرچه در 

ها چندان پررنگ نیست اما هرجا که توصیف صحنه و فضا وجود  شاهنامه پردازش تصاویر محیطی در داستان

هایی که در ذهن مجسم  ت انتقال حال و هوایی خاص گرفته شده و تصاویر و صحنهدارد، توصیفات در خدم

 ای آن است. به عنوان مثال در صحنۀشود در جهت تقویت و تشدید حال و هوایی است که شاعر در پی الق می

شم نشاند تا او را خوار بدارد، خ مالقات رستم و اسفندیار وقتی اسفندیار رستم را بر دست چر خویش می

 شود:  رستم در بیتی چنین توصیف می

 

 بیامرررررد برررررر آن کرسررررری زر نشسرررررت  

 

 پرررر از خشرررم، بویرررا ترنجررری بررره دسرررت      

 

 (9001فردوسی)شاهنامه، ص  

اند در این  اند و در پی القای فضایی حسی ترسیم شده تصاویر شاهنامه اغلب معنایی ثانوی در دل خود نهفته   

نشیند اگر  می در دست دارد و خشمگین بر تخت زر ترنجی معطر تصویر که در بیت ارائه شده بود، رستم

ای زائد که هیچ کارکردی در متن ندارد در آن  معنای ثانویه بویا ترن  را از تصویر حذف کنیم، گویی گزاره

گنجانده شده اما در حقیقت شاعر با ترسیم این صحنه و تمرکز بر آنچه رستم در دست دارد، از توجه او به 

اعتنایی )اسفندیار( مرکزیت زدایی کرده و با شگردی هوشمندانه و توجه به امور جزئی و کم اهمیت بی میزبان

دهد. در صورتی که  اش به اسفندیار را که به نوعی پاسخ به اهانت اوست، نشان می توجهیاو به اطرافیانش و بی

 ه شده. ای زائد در بیت گنجاند رسد گزاره درخوانش اولیه و سطحی به نظر می

فضا نیز در خدمت انتقال حال و هوای داستان است مثالً اگر شاعر طلوع  ذشته از موارد این چنینی، توصیفگ

جنگی رخ دهد، این طلوع را چنین  ،کند و در انتها قرار است در آن داستان خورشید را در داستانی وصف می

 کند: وصف می



 

 

 چرررو بگذشرررت شرررب گررررد کررررده عنررران 

 

 خشرررررران سررررررنانبرررررررآورد خورشررررررید ر 

 (131فردوسی)شاهنامه، ص                             

شب به سواری تشبیه شده که افسار اسبش را گرد کرده؛ یعنی آن را کشیده و آمادۀ رفتن شده است و خورشید 

 همچون جنگجویی است که سرنیزۀ درخشان خود )اشعۀ تابناك( را بلند کرده است. 

ها را به ستاید و حال و هوای داستانشود اغلب جنگاوری آنها را میفراد ذکر میصفاتی که در شاهنامه برای ا

 دهد:سمت و سوی جنگ و پیکار سوق می

 

 همرررری خواندنرررردش خداونررررد رخررررش   

 

 جهرررران گیررررر و شرررریراوژن و ترررراج بخررررش 

 

 (119فردوسی)شاهنامه، ص   

پوزش طلبیدن، شاعر دست به  ثالً در گزارۀبق معمول ذکر کند، متواند آنها را مطا ها که شاعر می در برخی گزاره

 زند تا این گزاره را با فضای کلی اثر هماهنگ و یکسو نماید: ها و انتخاب ساختار نحوی خاصی می گزینش واژه

 

 چررررو اینجررررا بیررررایی و فرمرررران کنرررری    

 

 روان را بررررره پررررروزش گروگررررران کنررررری    

 

 (112فردوسی)شاهنامه، ص    

آورد و بار معنایی خاصی به این گزاره  صومت و خشم را به همراه میخود به نوعی خ ،كردنگروگان ترکیب 

 بخشد.  می

الزم است تنش را نیز در این   اما از آنجایی که داستان مرکزی مورد بحث ما داستان رستم و اسفندیار است،

و نویی  رسد تنش مرکزی در این داستان تنش میان پیری و جوانی و کهنگی داستان بررسی کنیم. به نظر می

دیگر  شود. در سویۀ جویای تاج و تخت می کند و است. اسفندیار جوان در برابر پدری کهنسال قد علم می

اسفندیار در برابر رستم قرار دارد و همچنان تقابل نو و کهنه، جوان و پیر برقرار است و جالب  ،داستان

گیری جای بحث و بررسی دارد و  نتیجهخورد. قطعاً این  استان شکست میداینجاست که قطب جوان و نو در 



 

 

این داستان  شناختی قابل تحلیل است اینکه چرا در با رویکردهای مختلفی از جمله جامعه شناختی و روان

ایرانی تمایل و کشش به سوی قطب کهن دارد؟ آیا گذشته گرا بودن ذهنیت ایرانیان که همواره  ذهنیت قومی

 گیری باشد یا نه؟ تواند مرتبط با این نتیجه کنند می در گذشته جستجو می فاضله و دوران آرمانی خود را مدینۀ

های آماری و تحلیلی قطعاً علمی نخواهد بود. اما چنین مواردی  اظهارنظر قطعی در این موارد بدون بررسی

 مسلماً جای بحث و بررسی با رویکردهای گوناگون را خواهد داشت. 

گیرد و  طبیعت همواره جوان جای پیر را می دی نهفته است. در چرخۀاین تنش تضادر دل  آنچه مسلم است

ولی در این داستان آنچه به تنش خاتمه  ،یابد گردد و به همین ترتیب چرخه ادامه می کهنسال به عدم باز می

 ای متناقض نماست و الزم است با تحلیل آن این تناقض دهد پیروزی کهنسال بر جوان است که ظاهراً گزاره می

عمالً ای که  های شاهنامه، از جمله رستم، بسیار طوالنی است به گونه برطرف شود. از آنجایی که عمر شخصیت

ذهن بشر از جمله مرگ گویی متن قرار است از برخی واقعیات ناگوار برای  شود، باورپذیری آن مخدوش می

رزوی بشر بوده سوق دهد. و ذهن را به سمت و سوی لذت از عمر جاودان که همواره آفاصله بگیرد، 

خیزد، اسفندیار خود بهمن  به خونخواهی اسفندیار بر نمی کسی کنند. های بسیاری این تفکر را تقویت می گزاره

بنابراین خیزد.  مدلی بر میهشود و به  خواننده نیز ناخودآگاه با او همراه میسپارد و  )فرزندش( را به رستم می

شود و این مفهوم ی متن با مفهوم مرکزی میل به جاودانگی برطرف میهاتنش و تناقض موجود در گزاره

های احتمالی  البته این خوانش تنها یکی از خوانشزند. های جدا افتاده را به هم پیوند میای، مهرههمچون  رشته

 توان یک متن ادبی را با تعبیر و تفسیرهای متعددی به چالش کشید.  می  این داستان است و قطعاً

های ساختاری شاهنامه در خدمت  هایی که در این مختصر انجام شد ویژگی توان گفت با بررسی دست آخر می

مالی برقرار شده و قطعاً راز  انتقال معنا و مفهوم آن هستند و میان معنا و صورت تطابق و هماهنگی تمام و ک

 آوری و محبوبیت این اثر همین امر است. نام
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