بررسي داستان رستم و اسفنديار با رويكرد نقد نو
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چكيده
شاهکارهای ادبی به عنوان میراثی ارزشمند –که پایههای تمدن یک قوم را استوار میدارند -همواره درخور
بحث ،بررسی و تأمل هستند .اگرچه در تشخیص متون برجستۀ ادبی ذائقۀ زبانی یک قوم در طول تاریخ دست
به انتخاب و گزینشی به دور از خطا میزند ،اما ذهن کنجکاو پیوسته در پی پاسخ این پرسش است که یک اثر
شاخص الزم است چه ویژگیهایی را دارا باشد تا از میان متون همردۀ خود به عنوان شاهکار برگزیده شود؟
نقد نو یکی از رویکردهایی است که با بررسی جزئیات ساختاری یک متن و تحلیل عناصر شکلی آن ارتباط
میان اجزاء اثر از یک سو و ارتباط میان عناصر شک لی و محتوایی اثر را از سویی دیگر آشکار

میسازد ،به

این ترتیب با چنین رویکردی ،متونی که از بیشترین انسجام ،هماهنگی و درهم تنیدگی صورت و محتوا
برخوردارند در زمرۀ شاهکارها قرار می گیرند .از میان حماسۀ عظیم فردوسی داستان رستم و اسفندیار به عنوان
مشتی نمونۀ خروار برگزیده شده تا به این شیوه بررسی گردد و گوشهای از راز جاودانگی آن را آشکار سازد.

واژههاي كليدي :نقد نو ،عناصر شکلی و داستان رستم و اسفندیار
________________________________
*هیئت علمی دانشگاه تهران
**دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

مقدمه
شاهنامۀ فردوسی یکی از متون شاخص ادبی ماست که با اقتدار تمام بر فراز قلۀ حماسه پردازی ایستاده
است پس از فردوسی و با تأثیرپذیری از اثر او ،آثار بسیاری در نوع ادبی حماسه پدید آمد اما هیچ یک توفیق
شاهنامه را نیافت دکتر شمیسا معتقد است به دلیل اینکه داستان حماسی نقل افسانهها و قصههای کهن است
هرچه جدیدتر تدوین و کتابت شود ،اصالت کمتری دارد ( شمیسا  )26 :9831 ،و یکی از محاسن شاهنامه را
در این میداند که بافتهای کهن در شاهنامه بکر و دست نخورده باقی ماندهاند .البته ایشان دلیل دیگری نیز
برای توفیق شاهنامه ذکر میکنند و معتقدند سبک خراسانی تمامی ویژگیهای زبانی حماسه را دارد یعنی الفاظ
کهن و مهجور فارسی در آن بسیار است ،میزان استفاده از صنایع بدیعی کم و ایجاز و تشبیه مرسل فراوان است
(همان .)901 :بنابراین فردوسی امتیاز استفاده از زبان خاص حماسه را داشته ولی در قرون بعدی ،شاعران
دیگری که به سرودن شعر حماسی همت گماشتهاند از چنین امتیازی بهرهمند نبودهاند .اما آنچه مسلم است
برای ارزشگذاری بر آثار مهم ادبی انتخاب و گزینش رویکرد خاص و بررسی علمی آثار به جای بررسی ذوقی
و سلیقهای ضروری است .از آنجایی که قصد این مقاله ارزش گذاری بر متنی حماسی است و این امر میسر
نیست مگر با انتخاب رویکردی خاص ،به نظر میرسد گزینش یک رویکرد شکلگرایانه به موشکافی هرچه
بهتر این متن منجر شود و مبای ارزشگذاری را علمیتر و دقیقتر گرداند.

نظريۀ نقد نو
در دهههای  9180و  9190در ایاالت متحده نوعی رویکرد ادبی که بعدها عنوان نقد نو 1بر آن اطالق شد
در حال شکلگیری بود .به گفتۀ کالر" :کانون توجه در نقد نو بر وحدت یا یکپارچگی آثار ادبی بود .نقد نو ،در
تقابل با پژوهشگری تاریخی که رویۀ معمول در دانشگاهها بود ،با شعر چون شیء زیباشناختی رفتار میکرد و
نه سندی تاریخی و به عوض قصد و شرایط تاریخی مؤلفان ،برهمکنش ویژگیهای کالمی شعر و پیچیده
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شدنهای معنا بر اثر این برهمکنشها را بررسی میکرد( ".کالر )928-929 :9831 ،نظریه پردازانی چون کلینت
بروکس ،)9119 -9102( 9جان کرورنسم ،)9199 -9333( 6الن تیت،)9191 -9311( 8رابرت پن وارن
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( ،)9131 -9101ویلیام کی .ویمست )9191 -9109( 1و  ...با ارائۀ نظریههایی که متن را در درجۀ اول اهمیت
قرار میداد رویکردهای پیش از خود چون رویکردهای تاریخی و زندگینامه ای و  ...را به حاشیه راندند .به
عبارت دیگر مشخصۀ بارز این دیدگاه توجهی وسواسی به خود متن ،یا واژگان مندرج بر صفحۀ کاغذ است نه
چیزی بیشتر یا کمتر از این( .سلدن و ویدوسون)69 :9839 ،
این دسته از نظریه پردازان هر گونه نگاه به متن 2را در زمینۀ غیرمتنی 9رد میکردند .آنها معتقد بودند وقتی
در بررسی یک متن به سراغ مسألۀ بیرونی می رویم ،مثالً با اطالعات عرفانی یا تاریخی و  ...آن را تحلیل
می کنیم ،معنای متن را در یک ظرف خاص محدود کردهایم و یک اثر خالقه را تقلیل دادهایم.
بروکس معتقد است وقتی فقط در فرآیندهای ذهنی مؤلف دقیق شویم از متن دور شده و وارد حوزههایی
چون روانشناسی ،زندگینامه و  ...میگردیم که هیچ یک از این رویکردها به شرح اثر منجر نمیشود و تنها
فرآیند نگارش را بررسی می کند نه آنچه را که نگاشته شده .در تمامی این روشها ادبیات زائده یا حاشیه و زیر
مجموعۀ چیز دیگری است .اما در روش شکلگرایان متن ادبی تبدیل به ابژهای قائم به ذات میگردد یعنی متن
دیگر وابستگی اش را به مؤلف از دست میدهد .تایسن در این باره میگوید" :به اعتقاد پیروان نقد نو یک اثر
ادبی شیء و کالم بی زمان و مستقلی (خود بسندهای) است .خوانندگان و قرائتها ممکن است تغییر کنند اما
متن ادبی ثابت باقی می ماند .معنای متن از همان عینیتی برخودار است که وجود جسمانی آن بر روی صفحۀ
کاغذ ،چون از کلماتی ساخته شده است که با یکدیگر رابطۀ مشخصی دارند -کلمات مشخصی که در ترتیب
مشخصی قرار گرفتهاند -و این رابطۀ منحصر به فرد مجموعهای از معانی را پدید میآورد .که هیچ ترکیب
دیگری از کلمات نمیتواند آن را بازتولید کند" (تایسن .) 601 :9839 ،بنابراین در این شیوه آنچه در کانون
توجه منتقد قرار میگیرد متن است و منتقد ساز و کار درونی متن را میکاود و در نتیجه ،این شیوۀ نقد،
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ادبیترین شیوۀ برخورد با متن است چرا که به آن وفادار میماند .بررسی دقیق متن یا به اصطالح این دسته از
منتقدان قرائت تنگاتنگ 9یگانه راه رسیدن به مفهوم اثر و درك و دریافت زیباییهای ادبی آن است که تنها از
طریق زبان خود متن یعنی تصاویر ،نمادها ،استعارهها ،وزن ،قافیه و غیره میسر است؛ یعنی با رمزگشایی از
عناصر شکل دهندۀ متن میتوان به دقیقترین تحلیل و خوانش از متن دست یافت.
بدین ترتیب شکل و محتوای اثر ادبی به گونهای تفکیک ناپذیر به هم میپیوندند .رنه ولک چنین نقل میکند:
"منتقدان نو تفکیک شکل و محتوا را رد می کنند ،ایشان به سازمان بندی شعر معتقدند و در عمل پیوسته به
بررسی نگرش ،6لحن ،8تنش ،9کنایه 1و باطل نما 2میپردازند"( .ولک .9831 ،ج  )686 :2تأکید منتقدان نو بر
رابطۀ درونی معنی و صورت تا جایی است که حتی دکتر شمیسا مینویسد " :نقدنو ،از انواع نقد معنی شناسانه
است" (شمیسا  ) 680 :9832 ،اما در نهایت صورت و معنی و تمامی اجزاء و عناصر متن باید به یک کل واحد
منتهی شوند و منتقد باید بتواند وحدت اندام وار 9اجزاء متن را کشف کند.
تایسن وحدت اندام وار را "کارکرد تمامی اجزاء در کنار یکدیگر برای ایجاد کلیتی تجزیه ناپذیر" میداند
(تایسن .)699 :9839 ،منتقد برای درك و دریافت این وحدت انداموار الزم است با خوانش دقیق متن "آیرونی،
متناقضنما ،ابهام ،معانی صریح ،دالالت ضمنی ،صنایع بدیعی ،زبان مجازی و غیرمجازی ،لحن و مضمون" را
در شعر بیابد (برسلر )31 :9831 ،و در نهایت ارتباط آنها را در کلیت متن مشخص کند و نشان دهد که چگونه
موارد به ظاهر متضاد در خدمت بیان یک کلیت سازوار و همگون هستند.
از مهمترین مفاهیمی که در این رویکرد مورد بررسی قرار میگیرد مفهوم تنش است .دکتر پاینده در
تحلیل مفهوم تنش میگوید" :آنچه واقعیت را از بازآفرینی واقعیت در ادبیات متمایز میکند ،دقیقاً همین نقش
متفاوت تنش و تباین در هر یک از آنهاست .در زندگی واقعی انواع تنشها بی هیچ انتظامی وجود دارند و
انسان را متحیر میکنند .اما تنش در شعر مایۀ انسجام و هم پیوستگی دنیایی است که شاعر از راه تخیل بر
میسازد( ".پاینده )99 :9833،و در جایی دیگر از قول كولريج چنین نقل میکند" :زبان شعر ،زبانی است که
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کیفیات متناقض یا متضاد را با هم آشتی میدهد و بین آنها تعادل برقرار میکند .زبان شعر مبین همسانی در عین
افتراق ،یا مبین پیوند امر انتزاعی و امر متعین است و از این حیث با زبان روزمره (غیر شاعرانه) تفاوت
دارد( ".پاینده .)93 :9833،از گفتههای این دسته از منتقدان چنین بر میآید که تنش محصول روابط عناصر
متضاد و متناقض در متن است .تایسن سادهترین شکل تنش را در تلفیق امر انتزاعی و امر عینی میداند (تایسن،
 .)691 :9839بنابراین پیوند یافتن عناصر متضاد متنی که منجر به پدید آمدن یک کلیت منسجم میگردد و
پیچیدگی متن را پدید میآورد تنش نام میگیرد.
این دسته از منتقدان عالوه بر این بر مفهوم ابهام نیز تکیه دارند و ابهام را ویژگی مهم زبان ادبی میدانند که
باعث پیچیدگی متن میشود و امکان خوانشهای متعدد را فراهم می کند در صورتی که در زبان روزمره و
علمی وجود ابهام نقص محسوب می شود و زبان در این کارکرد خود الزم است وضوح و روشنی کامل داشته
باشد.
اما آنچه که در نهایت تمامی عناصر متناقض و تنشزا و ابهام های موجود در متن را در یک سیستم منظم و
منسجم تحت عنوان متن ادبی یکجا جمع میکند درونمایه متن است -که در حقیقت عبارت است از رویکرد
مؤلف نسبت به موضعی خاص -و از طریق همین درونمایه است که تباین موجود میان گزارههای مختلف متن
برطرف میشود .در نهایت تحلیل های مختلف از عناصر شکلی متن نیز درونمایه را تأیید میکنند.
حال با دانستن رویکرد کلی این گروه از محققان به بررسی و تحلیل یک متن ادبی میپردازیم ،به گونهای که
بتوانیم با آوردن دالیل کافی دست به ارزش گذاری علمی متن بزنیم.

بررسي داستان رستم و اسفنديار
شاهنامه از دیرباز به عنوان بهترین متن حماسی ادب پارسی شناخته شده است اما چه ویژگیهایی در این
متن حضور دارد که آن را به یک شاهکار ادبی در ژانر حماسه بدل کرده است؟ رویکرد نقد نو با بررسی عناصر
شکلی متن میتواند پاسخگوی این پرسش باشد.

همانطور که پیش از این ذکر شد .در بررسیهای شکل شناسانهای که منتقدان نقد نو به کار میگیرند متن از
چندین بُعد و زاویه بررسی میشود .نخستین قدم در بررسی متن ،نگاهی موشکافانه به واژههای گزینش شده از
محور جانشینی کالم است .واژههایی که به اعتقاد این دسته از منتقدان قابل جایگزینی نیستند و به اعتقاد آنان:
"با عوض کردن یک مصراع یا یک تصویر یا یک کلمه از شعر ،شعری متفاوت حاصل میشود" (تایسن:9839 ،
 )690از آنجایی که اساساً زبان ادبی با زبان علمی و روزمره متفاوت است ،بررسی زبان یک متن ادبی بخش
مهمی از تحلیل یک متن را تشکیل می دهد .زبان ادبی همواره ارجاعاتی به درون خود دارد و برخالف زبان
علمی که در آن ارتباط یک به یک میان معنا و صورت وجود دارد ،در زبان ادبی همواره داللتهای ضمنی،
ذهن را از یک دال به چندین مدلول هدایت میکنند و به این ترتیب تکثر معنا ،مؤید ابهام و پیچیدگی متن
خواهد بود که خود پیچیدگی تجربیات بشری را در تقابل با جهان به ذهن متبادر میسازد.
در اثر فردوسی که متن حماسی است ،تک تک واژه ها در خدمت انتقال حال و هوای جنگ و شکوه و عظمت
قدرت پهلوانی هستند به عنوان مشتی ،نمونۀ خروار ابیاتی از داستان رستم و اسفندیار را موشکافانه بررسی
میکنیم:
 .9اگرررر جنرررگ خرررواهی و خرررون ریخرررتن

برررررررین گونرررررره سررررررختی برررررررآویختن

 .6بگررررررو تررررررا سرررررروار آورم زابلرررررری

کرررررره باشررررررند بررررررا خنجررررررر کررررررابلی

 .8بررررین رزمگررره شررران بررره جنرررگ آوریرررم

خرررررود ایررررردر زمرررررانی درنرررررگ آوریرررررم

 .9بباشرررد بررره کرررام ترررو خرررون ریخرررتن

ببینرررررررری تکرررررررراپوی و آویخررررررررتن ...

 .1نخسرررررتین بررررره نیرررررزه برآویختنرررررد

همرررری خررررون ز جوشررررن فرررررو ریختنررررد

 .2چنررین تررا سررنانهررا برره هررم برشکسررت

بررررره شمشررررریر بردنرررررد ناچرررررار دسرررررت

 .9بررررره آورد گررررره گرررررردن افراختنرررررد

چررررر و راسررررت هررررر دو همرررری تاختنررررد

 .3ز نیرررررروی اسررررربان و زخرررررم سرررررران

شکسرررررته شرررررد آن تیررر ر هرررررای گرررررران

 .1چررررو شرررریران جنگرررری بررررر آشرررروفتند

پرررررر از خشرررررم انررررردامهرررررا کوفتنرررررد

 .90هرررم از دسرررته بشکسرررت گررررز گرررران

فرررررو مانررررد از کررررار دسررررت سررررران ...

فردوسی(شاهنامه ،ص )9069-9061
دقت در افعال به کار گرفته شده در این ابیات که به نبرد رستم و اسفندیار اختصاص دارد ،چگونگی گزینش
آگاهانه و هوشمندانۀ واژه ها را که در خدمت انتقال فضای رعب آور و خشن جنگی است به خوبی نشان
میدهد.
با برجستهسازی ترکیبات فعلی در ابیات ذکر شده میتوان این امر را به وضوح دریافت .9 :جنگ خواستن،
خون ریختن ،سختی برآویختن  .6سوار آوردن  .8به جنگ آوردن  .9خون ریختن ،آویختن  .1به نیزه برآویختن،
خون فرو ریختن  .2به هم برشکستن  .9گردن افراختن ،تاختن  .3شکسته شدن  .1برآشوفتن ،کوفتن .90
شکستن ،فروماندن
آنچه از این دقت نظر حاصل می شود این نکته است که ،زمانی که شاعر قصد ترسیم فضای پیکار و نبرد را
دارد اکثر ابیات را از افعال یا عبارات فعلی خشن و تداعیگر نبرد خالی نمیگذارد و اساساً افعال صیقل یافته و
لطیف به هیچ عنوان در گزینش شاعر سهم نمییابند .در این ابیات که تعداد آنها بسیار محدود است فعل
آویختن سه بار تکرار شده که در دو مورد بصورت برآویختن آمده است .فعل آویختن در فرهنگها به معنای
آویزان کردن ،به چیزی چنگ انداختن ،جنگ کردن و گالویز شدن ثبت شده است ،در مفهوم آویزان کردن ،به
طور ناخودآگاه معنای فراقاموسی به دار کشیدن را برای خواننده تداعی میکند و خواننده بی آنکه خود بداند با

تداعی کردن معانی مختلف آن به سوی تقویت و تشدید خشونت نهفته در فعل سوق داده میشود .در شاهنامه
اغلب ترکیبات فعلی به کار گرفته شده ،در تمامی معانی قاموسی و فراقاموسی خود تقویت کنندۀ یکدیگرند.
جدای از افعال و عبارات فعلی ،واژههای اسمی نیز در این ابیات همین بار معنایی را منتقل میکنند .9 :جنگ،
خون  .6سوار ،خنجر  .8رزمگه ،جنگ  .9خون ،تکاپو  .1نیزه ،خون ،جوشن  .2سنان ،شمشیر  .9آوردگه .3
اسب ،زخم ،تی  .1شیر ،خشم  .90گرز
صفت گران که اغلب در توصیف اسمهایی چون گرز و تيغ به کار گرفته میشود ،صفتی است که با فضای
حماسی اثر همخوانی دارد .در بیت دهم ،واژۀ كار در ترکیب از كار فرو ماندن هم مفهوم دست کشیدن و
منصرف شدن از امری را به ذهن میرساند و هم واژۀ كار به معنای جنگ در ذهن درك و دریافت میگردد که
در این معنا با واژه هایی چون گرز ،شکستن و گران تناسب مییابد .از سویی تناسب میان سر و دست ،جناس
میان واژههای "شکست و دست" " ،دست و دسته" ،و تکرار حروف "گ"" ،ك" و "س" بیت را به زنجیره
درهم تنیدهای از ارتباطها و تناسبهای واژگانی بدل میسازد.
در اغلب ابیات توصیفگر نبرد مصوت کشیدۀ "ا" حضور دارد .حضور این مصوت چه به لحاظ شکلی
و چه به لحاظ آوایی در کنار واژه هایی چون نیزه ،شمشیر ،تی و خنجر ،کشیدگی و تیزی این واژهها را تشدید
می کند تا جایی که به کمک چنین ترفندهایی که البته ناخودآگاه صورت میگیرند فاصلۀ واژهها با مصادیق آنها
به حداقل میرسد و به قول سهراب سپهری واژه خود باد ،خود باران میگردد ،میوزد ،تر میکند و دیگر صرفاً
یک نشانه نیست.
در مثال دیگری ،شاعر قصد دارد با آوردن یک واژه در نقش صفت ،واژه ای دیگر را توصیف نماید و به آن بار
معنایی خاصی بیفز اید ،در این مورد نیز همچنان سویۀ گزینش واژهها بر محور انتقال فضای خشن پیکار است:

چنررررین گفررررت رسررررتم برررره آواز سررررخت

کرررره ای شرررراه شررررادان دل و نیررررک بخررررت

فردوسی(شاهنامه ،ص )9069

ترکیب آواز سخت به گونهای در بیت جایگیر شده که هیچ واژهای نمیتواند بدون ایجاد خلل بر بار
عاطفی بیت جایگزین آن شود .از سویی صامت "س" در سخت و رستم تکرار میشود و از سویی دیگر همین
تناسب دوگانه در صامت "ش" در واژه های شاه شادان دل در مصراع بعد هماهنگی میان دو مصراع را برقرار
میسازد و موجب توازنی گوشنواز میگردد .عالوه بر این صفت سخت بودن برای آواز -که واژهای لطیف و
تداعیگر

لحظههای دلپذیر است -به یکباره چنان خشونتی به این واژه میافزاید که تمامی صیقلیافتگی و

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

خررررروش آمررررد از بررررارۀ هررررر دو مرررررد

ترررررو گفتررررری بدرریرررررد دشرررررت نبررررررد

فردوسی(شاهنامه ،ص )9069
در این بیت واژۀ دريدن با قرارگیری تشدید بر حرف "ر" در کانون توجه مصراع قرار میگیرد و به
کارگیری این واژه برای دشت ،خشونت موجود در واژه خروش را با اغراقی صد چندان روبه رو میسازد.
از سویی دیگر آوای "خ" و "ش" که در واژۀ خروش وجود دارد خود به نوعی تداعیگر آواهای موجود در
واژه خشن و خشونت است و البته شروع بیت با این واژه تأکید و درنگ خواننده را بر آن تقویت میکند.
مورد دیگری که در قرائت تنگاتنگ متن مورد توجه منتقدان نو قرار میگیرد بررسی و تحلیل کارکرد صناعات
ادبی در یک متن است .آنچه توجه این دسته از منتقدان را به خود جلب میکند صرف استفاده از صنایع بدیعی
در یک متن نیست بلکه چرایی به کارگیری و گزینش صنایعی خاص توسط شاعر است و نهایتاً کارکردی که
استفاده از این صنایع در متن عهدهدار می شود .بنابراین کار منتقد این است که نشان دهد آیا زبان پر طمطراق و
زیبای ادبی در کار القای معنا به مخاطب موفق بوده است یا خیر و انتخاب نوع صنایع بدیعی تا چه اندازه
هوشمندانه و هدفمند بوده و به انتقال مفاهیم یاری رسانده است؟
یکی از صنایعی که در شاهنامه به کار گرفته شده صنعت تشبیه است .تشبیه در شاهنامه اغلب محسوس به
محسوس است .این نوع از تشبیه به مادی شدن و ملموس گشتن امور یاری میرساند و البته درموارد بسیاری
مشبهبه به گونهای انتخاب شده که در تقویت و تشدید حال و هوای پیکار تأثیر بسیاری دارد مانند:

بررره سررران پلنگررری کررره برررر پشرررت گرررور

نشرررررریند برانگیررررررزد از گررررررور شررررررور

فردوسی(شاهنامه ،ص )9069
نشستن رستم بر رخش و تازاندن آن به جهیدن پلنگی بر پشت گوری تشبیه شده که این شکل تشبیه خود
انتقال دهندۀ فضایی پر تنش ،و حال و هوای نبرد است .و یا در جایی دیگر میگوید:

وزان سررررو فرامرررررز چررررون پیررررل مسررررت

بیامررررد یکرررری تیرررر هنرررردی برررره دسررررت

فردوسی(شاهنامه ،ص )9062
با تشبیه فرامرز به پیلی مست ،در شدت خشمگین بودن ،قدرتمندی و رعبآور بودن او مبالغه کرده است.
اغلب تشبیههای شاهنامه از این دست هستند ،جنگاوران اغلب به پیل مست ،شیرجنگی ،پلنگ و غیره تشبیه
شده اند که این نوع تشبیهات در ملموس کردن شدت خشم و جنگاوری پهلوانان مؤثرند و در اغلب آنها مبالغه
و اغراق وجود دارد ،که در حقیقت از مشخصههای بارز متون حماسی است.
از دیگر صنایعی که در این متن ادبی از آ ن بهره گرفته شده و بسامد باالیی نیز در متن دارد ،کنایه است .در
اغلب مفاهیم کنایی شاهنامه به نوعی اغراق و مبالغه نیز گنجانده شده است:

کمررررران برگرفتنرررررد و تیرررررر خررررردنگ

ببردنرررررررد از روی خورشرررررررید رنرررررررگ

فردوسی(شاهنامه ،ص )9069
آنچنان در فضای جنگ تیر از کمانها رها میشود که دیگر آسمان تاریک شده و چهرۀ خورشید با تیرهایی
که در آسمان رها شده پوشیده میشود .از سویی دیگر "رنگ از رخ کسی بردن" بار معنایی ترساندن و وحشت

زده کردن او را در خود پنهان کرده است و به نوعی ذهن حول هر دو محور معنایی میگردد که در هر دو مورد
مبالغه و اغراق دیده میشود .در کنایههای دیگر نیز بدین ترتیب میتوان هم معنای مبالغه و هم انتقال فضای
رعبآور و خشن پیکار را یافت" :به رنگ طبرخون شدی این جهان"" ،شدی آفتاب از نهیبش نهان"" ،تو
گفتی که خورشید شد در شراع"" ،سیه شد جهان پیش چشمش به رنگ"" ،سران را ز خون بر سر افسر نهید"
و مواردی از این دست همگی در خدمت انتقال فضایی حماسی هستند .بنابراین اجزاء متن در کنار یکدیگر
چنان همپیوندی می یابند و آنچنان در تشدید و تقویت یکدیگر ن قش دارند که کلیتی هماهنگ و سازوار پدید
می آورند .کلیتی که قابل تجزیه نیست و به قول منتقدان نو وحدت انداموار متن را تحقق میبخشد.
در استعارههای متن نیز همانند تشبیه های مرسل ،مشبه به در خدمت تشدید و تقویت نیروی پهلوان و مهیب
بودن قدرت اوست .گویی تنها مشبه از تشبیههای مرسل معمول در شاهنامه حذف شده است:

چررررا گرررم شرررد آن نیرررروی پیرررل مسرررت

ز پیکرررران چرررررا پیررررل جنگرررری بخسررررت؟

فردوسی(شاهنامه ،ص )9063
مشبه های محذوف اغلب پهلوانان هستند و مشبهبه های باقی مانده ،اغلب پیل مست ،پیل جنگی ،پلنگ ،کُه
بیستون ،نهنگ ،شیر جنگی و واژگانی از این دست هستند.
یکی از شگردهایی که توسط آن شاعر معانی ثانویه را به گزارهها میافزاید ،ایجاد تغییرات در محور همنشینی
کالم یا به عبارتی تغییر نحو طبیعی زبان است .فردوسی با جابهجایی هوشمندانۀ افعال و انتقال آنها از انتهای
جمالت به ابتدا یا میانۀ جمله ،تأکید گزارهها را بر عنصر فعل اعمال میکند ،و با اعمال این تأکید گویی قطعیت
وقوع افعال را مؤکد میسازد و بر داستان حماسی که بر پایۀ اغراق و مبالغه استوار شده مهر باورپذیری مینهد،
تا ناخودآگاه خواننده را به سوی پذیرش داستان و التذاذ هنری سوق دهد .برای نشان دادن بسامد تقدم افعال
بیست بیت از آغاز داستان رستم و اسفندیار را بررسی می کنیم:

ز بلبررررل شررررنیدم یکرررری داسررررتان (میانرررره)

کررره برررر خوانرررد از گفترررۀ باسرررتان (ابتررردا)

کرره چررون مسررت برراز آمررد اسررفندیار (میانرره)

دژم گشرررررته از خانرررررۀ شرررررهریار (میانررررره)

کترررایون قیصرررر کررره برررد مرررادرش (میانررره)

گرفترررره شررررب و روز انرررردر برررررش (ابترررردا)

چررو از خررواب بیرردار شررد تیررره شررب (میانرره)

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

چنرررین گفرررت برررا مرررادر اسرررفندیار (میانررره)

کرره بررا مررن همرری بررد کنررد شررهریار (میانرره)

مرررا گفررت چررون کررین سهراسررب شرراه (انتهررا)

بخررواهی برره مررردی ز ارجاسررب شرراه (میانرره)

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)

کنرررون چرررون بررررآرد سرررپهر آفتررراب (میانررره)

سرررر شررراه بیررردار گرررردد ز خرررواب (میانررره)

بگررویم پرردر را سررخنهررا کرره گفررت (ابترردا)

نررردارد ز مرررن راسرررتیهرررا نهفرررت (ابتررردا)

وگررر هرریچ ترراب انرردر آرد برره چهررر (میانرره)

برره یررزدان کرره بررر پررای دارد سررپهر (میانرره)

کرره بررری کرررام او تررراج بررر سرررر نهرررم (انتهرررا)

همرررره کشررررور ایرانیرررران را دهررررم (انتهررررا)

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)

بررردو گفر رت کرررای رنر ر دیرررده پسرررر (انتهرررا)

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)

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

بزرگری و شرراهی و بخررتش ترو راسررت ( ...انتهررا)

فردوسی(شاهنامه ،ص )139
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.
از میان  96فعل مشخص شده ،در  93مورد فعل مقدم بر جایگاه خود و در میانه گزاره ذکر گردیده است و
در  3مورد در ابتدای جمله آمده و گزاره با فعل شروع می شود .بنابراین تنها در  92مورد فعل در جایگاه طبیعی
خود در محور هم نشینی کالم ذکر گردیده و در انتهای گزاره آمده است ،در حالی که در  62مورد با تقدم بر
جایگاه طبیعی خود آورده شده است.

به طور تقریبی در یک جامعۀ آماری بسیار کوچک که به صورت تصادفی از میان متن انتخاب شده  %29از
افعال با تقدم بر جایگاه خود ذکر شدهاند .بسامد باالی این جابهجایی نشان از کارکرد آن در متن دارد حال این
انتخاب و گزینش توسط شاعر آگاهانه صورت پذیرفته باشد یا ناآگاهانه ،چیزی از اهمیت آن نمیکاهد.
مورد دیگری که در این متن جای بحث و بررسی دارد تصویرپردازی و توصیفات شاهنامه است ،اگرچه در
شاهنامه پردازش تصاویر محیطی در داستان ها چندان پررنگ نیست اما هرجا که توصیف صحنه و فضا وجود
دارد ،توصیفات در خدم ت انتقال حال و هوایی خاص گرفته شده و تصاویر و صحنههایی که در ذهن مجسم
می شود در جهت تقویت و تشدید حال و هوایی است که شاعر در پی القای آن است .به عنوان مثال در صحنۀ
مالقات رستم و اسفندیار وقتی اسفندیار رستم را بر دست چر خویش مینشاند تا او را خوار بدارد ،خشم
رستم در بیتی چنین توصیف میشود:

بیامرررررد برررررر آن کرسررررری زر نشسرررررت

پرررر از خشرررم ،بویرررا ترنجررری بررره دسرررت

فردوسی(شاهنامه ،ص )9001
تصاویر شاهنامه اغلب معنایی ثانوی در دل خود نهفتهاند و در پی القای فضایی حسی ترسیم شدهاند در این
تصویر که در بیت ارائه شده بود ،رستم ترنجی معطر در دست دارد و خشمگین بر تخت زر مینشیند اگر
معنای ثانویه بویا ترن را از تصویر حذف کنیم ،گویی گزاره ای زائد که هیچ کارکردی در متن ندارد در آن
گنجانده شده اما در حقیقت شاعر با ترسیم این صحنه و تمرکز بر آنچه رستم در دست دارد ،از توجه او به
میزبان (اسفندیار) مرکزیت زدایی کرده و با شگردی هوشمندانه و توجه به امور جزئی و کم اهمیت بیاعتنایی
او به اطرافیانش و بیتوجهیاش به اسفندیار را که به نوعی پاسخ به اهانت اوست ،نشان میدهد .در صورتی که
درخوانش اولیه و سطحی به نظر میرسد گزارهای زائد در بیت گنجانده شده.
گذشته از موارد این چنینی ،توصیف فضا نیز در خدمت انتقال حال و هوای داستان است مثالً اگر شاعر طلوع
خورشید را در داستانی وصف میکند و در انتها قرار است در آن داستان ،جنگی رخ دهد ،این طلوع را چنین
وصف میکند:

چرررو بگذشرررت شرررب گررررد کررررده عنررران

برررررررآورد خورشررررررید رخشرررررران سررررررنان
فردوسی(شاهنامه ،ص )131

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.
صفاتی که در شاهنامه برای افراد ذکر میشود اغلب جنگاوری آنها را میستاید و حال و هوای داستانها را به
سمت و سوی جنگ و پیکار سوق میدهد:

همرررری خواندنرررردش خداونررررد رخررررش

جهرررران گیررررر و شرررریراوژن و ترررراج بخررررش

فردوسی(شاهنامه ،ص )119
در برخی گزارهها که شاعر میتواند آنها را مطابق معمول ذکر کند ،مثالً در گزارۀ پوزش طلبیدن ،شاعر دست به
گزینش واژهها و انتخاب ساختار نحوی خاصی میزند تا این گزاره را با فضای کلی اثر هماهنگ و یکسو نماید:

چررررو اینجررررا بیررررایی و فرمرررران کنرررری

روان را بررررره پررررروزش گروگررررران کنررررری

فردوسی(شاهنامه ،ص )112
ترکیب گروگان كردن ،خود به نوعی خصومت و خشم را به همراه می آورد و بار معنایی خاصی به این گزاره
میبخشد.
اما از آنجایی که داستان مرکزی مورد بحث ما داستان رستم و اسفندیار است ،الزم است تنش را نیز در این
داستان بررسی کنیم .به نظر میرسد تنش مرکزی در این داستان تنش میان پیری و جوانی و کهنگی و نویی
است .اسفندیار جوان در برابر پدری کهنسال قد علم میکند و جویای تاج و تخت میشود .در سویۀ دیگر
داستان ،اسفندیار در برابر رستم قرار دارد و همچنان تقابل نو و کهنه ،جوان و پیر برقرار است و جالب
اینجاست که قطب جوان و نو در داستان شکست میخورد .قطعاً این نتیجهگیری جای بحث و بررسی دارد و

با رویکردهای مختلفی از جمله جامعه شناختی و روان شناختی قابل تحلیل است اینکه چرا در این داستان
ذهنیت قومی ایرانی تمایل و کشش به سوی قطب کهن دارد؟ آیا گذشته گرا بودن ذهنیت ایرانیان که همواره
مدینۀ فاضله و دوران آرمانی خود را در گذشته جستجو میکنند میتواند مرتبط با این نتیجهگیری باشد یا نه؟
اظهارنظر قطعی در این موارد بدون بررسی های آماری و تحلیلی قطعاً علمی نخواهد بود .اما چنین مواردی
مسلماً جای بحث و بررسی با رویکردهای گوناگون را خواهد داشت.
آنچه مسلم است در دل این تنش تضادی نهفته است .در چرخۀ طبیعت همواره جوان جای پیر را میگیرد و
کهنسال به عدم باز میگردد و به همین ترتیب چرخه ادامه مییابد ،ولی در این داستان آنچه به تنش خاتمه
میدهد پیروزی کهنسال بر جوان است که ظاهراً گزاره ای متناقض نماست و الزم است با تحلیل آن این تناقض
برطرف شود .از آنجایی که عمر شخصیت های شاهنامه ،از جمله رستم ،بسیار طوالنی است به گونهای که عمالً
باورپذیری آن مخدوش میشود ،گویی متن قرار است از برخی واقعیات ناگوار برای ذهن بشر از جمله مرگ
فاصله بگیرد ،و ذهن را به سمت و سوی لذت از عمر جاودان که همواره آرزوی بشر بوده سوق دهد.
گزارههای بسیاری این تفکر را تقویت میکنند .کسی به خونخواهی اسفندیار بر نمیخیزد ،اسفندیار خود بهمن
(فرزندش) را به رستم میسپارد و خواننده نیز ناخودآگاه با او همراه میشود و به همدلی بر میخیزد .بنابراین
تنش و تناقض موجود در گزارههای متن با مفهوم مرکزی میل به جاودانگی برطرف میشود و این مفهوم
همچون رشتهای ،مهرههای جدا افتاده را به هم پیوند میزند .البته این خوانش تنها یکی از خوانشهای احتمالی
این داستان است و قطعاً می توان یک متن ادبی را با تعبیر و تفسیرهای متعددی به چالش کشید.
دست آخر میتوان گفت با بررسی هایی که در این مختصر انجام شد ویژگیهای ساختاری شاهنامه در خدمت
انتقال معنا و مفهوم آن هستند و میان معنا و صورت تطابق و هماهنگی تمام و کمالی برقرار شده و قطعاً راز
نامآوری و محبوبیت این اثر همین امر است.
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