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 حماسه فردوسی ؛ تحریک حسّ سلحشوری
 و تحکیم توان نظامیگری 

    

 
 

 آوریپهلوانی شاهنامه در تعالی روح دالوری و رزم قسمت چهارم : تأثیر زبان

 1دکتر احمد فاضل

 چکیده:
فردوسی، شاعر با قریحه و قدرتمندی است که هیچ شاعر دیگری بعد از او در 

توانایی حماسه سرایی به گرد او هم نرسیده است. آهنگ شورآفرین پهلوانی، عظمت 

تسلّط و آگاهی کامل نسبت به انتخاب واژگان و کاربرد حروف و اصوات، بیان حماسی، 

های پرهیجان و های محرّک و قهرمانانه، توصیف، تصویرگریایییموسیق هایخصیصه

ها، همه و همه، این شاعر انگیز ناشی از شکوه بیان و نظایر اینپهلوانانه، تأثیر حیرت

 ساخته است.بزرگ را در ادبیات ایران منحصر به فرد 

عظمت نبوغ و زبان فردوسی در قیاس با شعرای بزرگ دیگر، بهتر خود را  

 هایی از این مقایسه، در این مقاله صورت گرفته است.دهد که نمونهنشان می

شود تا ضرورت مطالعه شاهنامه بزرگ های یاد شده، باعث میآشنایی با ویژگی 

 د. بویژه برای نیروهای نظامی بیشتر احساس شو

 

های ادبی ، توصیف ، حماسه ، شاهنامه ، زبان حماسی ، آرایه واژه های کلیدی :

 تشبیه ، استعاره ، تناسب لفظ و معنا.

 

 

                                                           

 استادیار دانشگاه امام حسین )ع( -1
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 مقدّمه:

کند زمینه معنایی هر سخنی، اقتضای استفاده از صورت زبانی خاصّی را پیدا می 

و زبان و بیان در فضا که متناسب با آن باید از الفاظ و اصوات بهره جست. ساختار لحن 

سازی های گوناگون نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا می کند. گاهی لحنی ، فضای 

شادی آفرین در متن می سازد و گاهی هاله ای از اندوه تشکیل می دهد و گاهی در 

آورد . شاعر هنرمند و توانا کسی است که خواننده شور و هیجان و تحرّک به وجود می

بان و بیانی که به کار می گیرد با زمینۀ معنایی سخن ، هماهنگی و تناسب بتواند میان ز

 ایجاد کند تا خواننده با دریافت زیبایی آن به وجد آید و تأثیر التذاذ آن را دریابد.

در حقیقت یکی از مشخصّه هایی که جوهر اساسی یک اثر ادبی را در معرض  

ۀ آن اثر خواهد بود . در این میدان ، نقد ، آشکار می سازد همین لحن و زبان گویند

شاید کمتر شاعری مانند فردوسی پیدا شود که با تسلّط کامل بر زبان و مواد زبانی مثل 

نوع واژه ها ، حروف ، هجاها ، اصوات و خواصّ و عوارض آنها و نیز با احاطه به هنر 

انس ، صدا معنایی و بالغی خود با انواع موسیقی کالم ، نوع واج آرایی ها ، اسجاع ، تج

تصویرگری های زیبا بتواند آنچنان فضای حماسی و شکوهمندی را در اثر خود به 

 وجود بیاورد که اینگونه بی نظیر و منحصر به فرد باشد.

 تاز میدان حماسه:فردوسی، یکّه

پرداز بزرگ ایران و جهان، اثری را خلق کرد که همواره پس از وی حماسه

ده بودن خود را حفظ کرده است و هیچ کس دیگری نتوانسته همچنان پویایی و زن

با آن که همۀ ناظمان حماسۀ » همچون او نبوغی در حماسه سرایی از خود نشان دهد . 

          ملّی ایران از فردوسی و سبک او تقلید کرده اند ، هیچ یک حتی استادترین آنان 

مهارت و قدرت خویش را آشکار کنند د مانند فردوسی در سرودن داستان ها نتوانسته ان

 (.641، 1631صفا،« . ) و کار شاعری را به ساحری رسانند
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آهنگ شورآفرین پهلوانی در سخن پردازی و استفاده از تمام وسایلی که برای  

تحریک حسّ سلحشوری و تهییج روحیۀ دالوری خواننده الزم است باعث شده که 

 زایی را به جهان و جهانیان عرضه کند .فردوسی این چنین حماسۀ زیبا و حرکت 

صاحب کتاب چهارمقاله ، نویسندۀ معروفی که تنها یک قرن و اندی پس از  

الحقّ هیچ باقی » فردوسی می زیسته است در مورد زبان این شاعر هنرمند می گوید : 

نگذاشت و سخن را به آسمان علّیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید و کدام طبع 

                   « را قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده است.

 (. 77) نظامی عروضی ، بی تا ، 

تفاوت شاعری که صاحب سبک می شود و مقتدای شعرای پس از خود قرار  

می گیرد با شاعری که در راه تقلید از دیگران نیز چندان موفقیّتی کسب نمی کند در 

رافت های هنری و زبان شاعرانه اســــــت . از میان هزاران شاعر زبان و ادب همین ظ

فارسی ، آنانی که سرآمد دیگران هستند و زبان را به قلّه های اعجـــــاز رسانیده اند ، 

تعدادشان شاید به انگشتان یک دست هم نرسد . در بین همین نوابغ معدود ارکان ادب 

است که فردوسی از همه بزرگ تر است . البتّه چه بسا  فارسی ، اعتقاد بعضی براین

مقایسۀ میان این بزرگان ، کار درست و ممکنی نباشد ؛ زیرا هرکدام سبک ویژه ای دارند 

 و در زمینۀ استعداد و نوع و نبوغ خاصی سرآمدهستند .

قریب نیم قرن پیش در عالم جوانی ، روزی از ادیب »  دکتر رضا می نویسد :  

ی پرسیدم که از میان فردوسی و سعدی و حافظ ، کدام را بزرگترین گویندۀ پیشاور

پارسی زبان می داند . ادیب چنین پاسخ داد : هزارسال پیش ، سوار دالوری از خراسان 

در عرصۀ پهناور سخن فارسی به سرعت تمام به تاختن پرداخـــــت . از میان هزاران 

وی روان شدند کسی به گردش هم نرسید .  سوار که از اکناف ایران گسترده در پی

تنهــا دوسوار چاالک چیره دست از شیراز توانستند مهمیز زنان ، خود را به نزدیک وی 
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رضا ، « ) برسانند . ولی سوار طوسی همچنان در پیشاپیش سواران در حال تاختن بود . 

 ، سی و پنج (. 1674

ست که حتی در مواعظ و لحن و زبان این کتاب حماسی آنچنان شکوهمند ا 

نصایح نیز ، رنگ حماسی و واالیی خود را از دست نمی دهد . گویا اندرزهای فردوسی 

از جوشن نفوس مخاطبان می گذرد و بردلشان « مانند سنان گیو در جنگ پشن » هم 

نشیند :  به عنوان نمونه ، در دو بیت زیر می گوید کسی که دچار غرور علمی شود و می

همه چیز را آموخته است ، روزگار ، او را به بازی نغز می کشاند  و در پیش  گمان کند

 آموزگاری او را به شاگردی می نشاند تا نادانی او را به وی بفهماند :

 همـه هرچه بایستم آموختــم  چوگویی که وام خرد توختم

 کــه بنشاندت پیش آموزگـار          یکی نغز بازی کند روزگــار        

 (143، ص 8) ج 

اگر همین مضمون دو بیت فوق را با زبان شعرای دیگر مقایسه کنیم تفاوت  

      ها بهتر روشن می شود : رودکی ) قرن سوم و چهارم ( آن لحن و بیان فردوسی با

 می گوید :

 نیز ناموزد ز هیچ آموزگــــــار  هرکه نامخت از گذشت روزگار

 ی گوید :ابوشکور بلخی ) قرن چهارم ( م

 که به زو نیابی تو آموزگــــــار       مگـــر پیش بنشاندت روزگـــــار      

 

 و سعدی ) قرن هفتم ( می گوید :

 نبیند ، جفا بیند از روزگـــــــار         هرآن طفل کو،جور آموزگــــار       

 و حال یک باردیگر از زبان فرودسی : 

 همه هرچه بایستم آموختـــــم       تـــمچو گویی که وام خرد توخ       

 که بنشاندت پیش آموزگــــــار        یکی نغز بازی کند روزگـــــــار      
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دهد و به او قدرت هایی است که خواننده را تحت تأثیر قرار میچنین خصیصه 

بخشد و به همین خاطر است که ما معتقدیم قشر نظامیان و و جسارت و شهامت می

اهیان این مرز و بوم باید بیشتر و بیشتر با شاهنامه مأنوس باشند . مایۀ بسی تأسف سپ

است اگر یک فرد نظامی با این کتاب عظیم رزمی و حماسی بیگانه باشد. یکی از 

عواملی که در طول تاریخ از نبردهای گذشته های دور تاکنون و نیز در جنگ های نوین 

اندهان نظامی بوده و هست ، تقویت روحیه و قدرت امروزی ، همواره مورد توجّه فرم

ارادۀ جنگجویان و سپاهیان بوده است . بی گمان یکی از شیوه های بسیار تأثیر گذاری 

که می تواند این هدف را تأمین کند ، همین زبان شکوهمند و تحرّک بخش است . به 

یان ملّتی ، خود راستی کیست که نداند وجود حماسه ، آن هم با زبانی برجسته در م

نوعی مکانیسم دفاعی و ابزار انگیزش حس سلحشوری در میان آن مردمی است که به 

آن افتخــار می کنند و تأثیر آن را در تقویت روحیۀ سلحشوری و نظامی گری خود 

 احساس می نمایند .

گاه هیمنه و شکوه ابیات فردوسی به درجه ای است که موی براندام خواننده »  

ی کند و گاه لطف و زیبایی و دقت آن به حدّی می رسد که عنان اختیار از کف راست م

 (. 641،  1631صفا ، « ) می رباید . 

نوری که از کتیبۀ درگاه بلند شاهنامه بر صحیفۀ دل خوانندگانش می تابد ، به  

 صورت پیدا و پنهان ، همه درس استقامت و شهامت و جرأت و سلحشوری است .

امروز که به گذشته نگاه می کنم ، » هشگران شاهنامه می گوید : یکی از پژو 

آشکارا می بینم که خواندن شاهنامه در جوانی به من پایداری در سختی ها و دلیری و 

 ، بیست و سه (. 1674رضا ، « ) سرافرازی و بلندی منش آموخت . 

گوید که از دکتر جوینی از شارحان شاهنامه در مورد تأثیر این کتاب عظیم می  

   کودکی در دبستان به دستور مدیرمدرسه ، هرروز سروده هایی از داستان سیاوش را 

می خواندیم ؛ به طوری که آنقدر پرشور بود که در کوچه ها و باغ ها هم با اشتیاق آن 
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این سخنان همۀ جان و تن ما را فرا گرفته بود و دل ما را پراز » را زمزمه می کردیم و 

می کرد و در اندیشۀ خود با هرگونه دشمنی و ترفند با این آب و خاک و  خشم و کین

یا هرنوع بیگانگی و بیگانه پرستی را خوار می شمردیم و برکارگزاران آن نفرین می 

 (. 11، 1681فردوسی،« ) فرستادیم . 

تأثیر سخن فردوسی همیشه در طول تاریخ چنین بوده است . حتی در زمان  

ـــم سخت دل ترین افراد را تحت تأثیر عظمت خود قرار می داده خود فردوسی هـــ

که خود ، فردوسی را رانده و تحت  –را   است . همان گونه که سلطان محمود غزنوی

به هیجان آورد و اعتراف کرد که از شعر او مردانگی می بارد و  –تعقیب قرار داده بود 

 دوسی پشیمان شد . می گویند :سپس از کردۀ گذشته و برخورد ناشایست خود با فر

وقتی محمود به هندوستان بود و از آنجا بازگشته بود و روی به غزنین نهاده ، »  

مگر در راه او متمرّدی بود و حصاری استوار داشت و دیگر روز محمود را منزل بر در 

حصار او بود . پیش او رسولی بفرستاد که فردا باید که پیش آیی و خدمتی بیاری و 

ارگاه ما را خدمت کنی و تشریف بپوشی و بازگردی . دیگر روز محمود برنشست و ب

خواجۀ بزرگ بر دست راست او همی راند که فرستاده باز گشته بود و پیش سلطان 

همی آمد . سلطان با خواجه گفت : چه جواب داده باشد ؟ خواجه این بیت فردوسی 

 بخواند :

 رز و میدان افراسیابمن و گ  اگر جز به کام من آید جواب

محمود گفت : این بیت که راست که مردی از او همی زاید ؟ گفت : بیچاره  

ابوالقاسم فردوسی راست که بیست و پنج سال رنج برد و چنان کتابی تمام کرد و هیچ 

ثمره ندید . محمود گفت : سره کردی که مرا از آن یاد آوردی که من از آن پشیمان شده 

        «رد از من محروم ماند . به غزنین مرا یاد ده تا او را چیزی فرستم ... ام . آن آزاد م

 (. 88) نظامی عروضی ، بی تا ، 
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 اهمّیت زبان و ابهّت بیان : 

استعداد قدرتمند فردوسی در لحن شعر حماسی ، او را از همه ممتاز کرده 

 –آن  جدای از درستی و نادرستی –است . سخنی که درخصوص خواب سعدی 

مشهور است نشان دهنده تفاوت زبان حماسه و غیرحماسه است . می دانیم که وزن و 

بحر عروضی بوستان سعدی با شاهنامۀ فردوسی یکسان است ؛ یعنی هردو در بحر 

 متقارب سروده شده است . بیتی در بوستان هست که می گوید :

 ــــن دَرَدتـــاگر ناخدا جامه بر   رَد خدا کشتی آنجا که خواهد بَ    

می گویند بعد از سرودن این اشعار ، شبی فردوسی به خواب سعدی می آید و  

 می گوید : اگر مـــــا می خواستیم چنین بیتی بگوییم این گونه می گفتیم :

 اگر جــامه برتن دَرَد  ناخــدای    بَرَد کشتی آنجا که خواهد خدای

وبیت ، تفاوتی با هم ندارد . امّا نوع همان طور که مشاهده می شود واژگان هرد 

ترکیب و ترتیب کلمات ، زبان را کامالً متحوّل ساخته و شکوه و عظمت لحن فردوسی 

را نشان داده است . همین تفـاوت در زمینه ها و ابعاد دیگر شعر فردوسی هم دیده می 

نوایی و تناسب شود . اصوالً انتخاب کلمات متناسب با زمینۀ معنایی ، طــرز بیان ، هم

بین صامت ها و مصوّت ها و ... ظرافت هایی است که هنر و مهارت شاعر را آشکــار 

می سازد. هر نوعی از اشعار و انواع ادبی هم زبان و شرایط خاصّ خود را می خواهد 

که قابل تعمیم به انواع دیگر نیست. باز برای روشن ترشدن مطلب نمونه ای دیگر از 

م . همه می دانند که سعدی شاعر توانمند ، زبردست و همه فن سعدی ذکر می کنی

حریفی است که هنر خود را در فنون و شقوق گوناگون ادبی آزموده و حقیقتاً هم کمال 

تبحّر خود را نشان داده است ؛ امّا در عرصۀ حماسه گویی به گونه ای سخن می گوید 

 د گفتن شعر حماسی را ندارد .که هر خواننده ای به وضوح درمی یابد که او استعدا

این شاعر در بوستان می گوید : پراکنده گویی که سخن او را شنیده ، گفته  

است که سعـــــدی در شیوه های گوناگون شعری، فکر بلیغ و رأی بلندی دارد ، امّا 
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شیوۀ رزمی و حماسی بر دیگران ) فردوسی ( ختم شده است . سعدی از این سخن به 

می گوید من در شعر حماسی هم می توانم تیغ زبان برکشم . آنگاه برای خشم آمده و 

اثبات ادّعایش حکایتی به اصطالح حماسی می گوید . در اینجا چند بیتی از آغاز این 

حکایت را ذکر می کنیم تا خوانندگان ، خود آن را با زبان فردوسی بسنجند و به داوری 

 بنشینند :

 وخ و عیّار بـــودـاور و شــــکه جنگ    ودـــیار بــی ــان یکــرا در سپاهـــم

 اب  ــــبرآتش دل خصم از او چون کب    ابــمدامش به خون دست و خنجر خض

 ـتــش نَجَســکانش آتــوالد پیــزپ    ستنب1ـه ترکــش ـــندیدمش روزی کـ

 اده شـوریران در افتــش به شــــزهول    ــاو زورــــرپنجۀ گــــــاور به ســدل

 ــی  ــبه هریک دو انداخت 6ه عَــذراـک    انداختــــــی 1وی چنــان ناوَکــبه دع

  4ــان او در سپرهای جَفـــتـه پیکــک   تل ندیدم که رفـــــــچنان خار در گ

 وسرش را نــه درهم سرشت 7کــه خود  3جنــگجویی به خشــت  5نَزَد تـــارَک

 به کشتن چه گنجشگ پیشش چه مَرد ...   ردـــــــو گنجشگ روز ملخ در نبــچ

 ( 167و  163،  1684) سعدی ، 

 با یک تحلیل اجمالی و نگاهی کوتاه به شعر فوق به وضوح درمی یابیم که :  

وزن شعر و موسیقی عروضی آن در بحر متقارب یعنی همان وزن شاهنامۀ   (1

اسه است ؛ امّا از نظر فردوسی ) فعولن فعولن فعولن فَعَل ( و متناسب با حم

                                                           

 جعبه یا کیسۀ تیردان  -1

 نوعی تیر کوچک  - 2

 خمیده -4

 فرق سر -5

 نیزۀ کوچک  -6

 کالهخود، کاله جنگی  -7
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موسیقی درونی یعنی آهنگ کلمات و صامت ها و مصّوت ها ، هیچ سنخیتی با 

شعر حماسی ندارد . از همان آغاز حکایت ، کلمات را با چندین مصوّت بلند 

و کشیده بیان کرده است که شایستۀ حماسه نیست . در همین بیت اوّل ده 

اسی باید با مصوّت های کوتاه و مصوّت بلند به کار برده است . شعر حم

 کوبنده و ضربتی همراه باشد . آن را بسنجید با اشعار فردوسی : 

 تو را گر چنین آمدست آرزوی     بدو گفت رستم که ای شیر خوی          

 ـم ــسرت را به کوپال درمان کن   تنت برتک رخش مهمان کنــم          

 ( 178، ص  3) ج 

ی که در این شعر به کار رفته، شایسته شعر غنایی است نـه بسیاری از کلمات  (1

حماسی . واژه هایی مثل : یار ، شوخ ، عیّار ، خضاب ، کباب و ...  . حیواناتی 

که در این شعر از آن ها نام برده است ، مثل گنجشگ و ملخ حیواناتی کوچک 

ی کند . حال هستند که ذکر نام آن ها در شعر حماسی ،  تنها آن را خنده دار م

این مطلب را مقایسه کنید با فردوسی که به کمتر از شیر و پیل و نهنگ و گراز 

 و پلنگ قانع نیست : 

 سوار اندر آیند هر سه به جنگ        به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ            

 ( 115، ص  4) ج 

خیف و تشبیهات و استعارات در این شعر که آن را حماسه می نامد بسیار س  (6

ضعیف است . یک شاعر حماسه پرداز چگونه می تواند به خود اجازه دهد 

پهلوانی را که در قدرت و شجاعت می ستاید به گنجشگ تشبیه کند ؟ کجای 

این تشبیه با شعر حماسی سازگار است ؟ فردوسی در توصیف رستم و در مقام 

 کوه  گنگ است : تشبیه ، او را به پیلی مانند می کند که سوار بررخشی مانند

 اگر با سلیح اندر آید به جنگ  یکی ژنده پیل است برکوه گَنگ

 ( 171، ص  3) ج 
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یا آن بیت که سعدی فرو رفتن تیرهای یار جنگجوی خود را به فرورفتن خار  

      در گل مانند می کند ، گویا سعدی در کنار باغ و چمنزار خود نشسته و شعر غنایی

 ده که می خواهد اشعار حماسی بگوید . می سراید و فراموش کر

 ــفترهای جَـکه پیکان او در سپ       ندیدم که رفت چنان خار در گُل

هوراس معتقد است که اختیار لحنی مغایر با لحن بایستۀ اثر ، آن را از »  

ساقط می کند . مثالً در آمیختن حماسه با لحن رقیق و سوزناک غنایی که حاکی  وحدت

 ( 438،  1686حمیدیان ، « . ) از عواطف رقیق است و برعکس 

حال این اشعار سعدی را با ابیات زیر از توصیفات جنگی فردوسی مقایسه  

 :کنید و قدرت حماسی آن جهان پهلوان رزم سرای ادب پارسی را دریابید 

 یکی ابر گفتی برآمـــــد سیـــــاه        اهــدر آمد سپـــــگ انــزد و رویه تن 

 ردار دریای قیــرـد به کـان شــجه        ـــراران او بود شمشیر و تیــــه بـــک

 یه گشت رخشان رخ آفتـــــاب ـس        اب     ــــــوالد و پــــرّ عقـزپیکــان پــ

 تاره بیالود گفتی به خــــــونـــس        ـدرونرد  انــزه به گــای نیــان هــسن

 نگ بارد سپهــرــی همی ســتوگفت        ـرـــاوچهــرزۀ گــــچـــرنگیدن گــ

 ده غرق و برگستوان چاک چاکــش        به خـــون و به مغز اندرون خاروخـاک

 ی چندی فگنده نگـــونه هرجاـب         پر از جوی خــــــون مه دشت یکسره

 ( 141، ص  4) ج

مهارت فردوسی تنها در آنچه از کلمات و ترکیبات و تشبیهات و تصویرات  

گفته شد ، خالصه نمی شود . او آنچنان بر ابعاد گوناگون زبان شعری و حماسی تسلّط 

دارد که حرف حرف اشعارش دارای ظرافت های گوناگونی است . مثالً صرف نظر از 

ازی های زیبا در ابرسیاه و باران آن ، سیاه شدن جهان و تاریکی آفتاب ، خون تصویرس

آلود گشتن ستارگان ، سنگ باریدن آسمان و ... ، با کمی دقت مشاهده می شود که 

حروف و صداها هم به گونه ای انتخاب شده اند که تداعی های ذهنی متناسب با معنا را 
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در بیت سوم ، تداعی صدای پرواز تیرهایی را « پ » ایجاد می کند . مثالً تکرار حرف 

نیز بر « پرّ » به وجود می آورد که پرّ عقاب را بــرآن نشانده اند و مشدّد خوانده شدن 

پنج بار ( در بیت پنجم ، صدای « ) گ » این تداعی می افزاید . همین طور تکرار حرف 

 فرود آمدن گرز را به ذهن متبادر می سازد .

که رستم در پاسخ به اشکبوس ، پهلوان قدرتمند تورانی می دهد .  مثل بیتی 

 وقتی اشکبوس نام رستم را جویا می شود ، او پاسخ می دهد که :

 زمانه مرا پتک ترگ تو کـــرد  مرا مادرم نام ، مرگ تو کرد

 ( 115، ص  4) ج 

و و و آمیزۀ این د« ک » و « ت » در مصراع دوم ، واج آرایی زیبا در حروف  

ایجاد مصوّت های انسدادی به گونه ای است که الفاظ هم مثل معانی ، گویی مثل پتکی 

برفرق طرف مقابل فـــــرود می آیــــد . از نوع همین هنرهای توانای شاعرانه است 

در » که فردوسی توانسته گوی سبقت را از همۀ حماسه سازان دیگر برباید و به قولی : 

نوع و قالب شعری دیگری ، دست کم سه چهار شاعر همطراز  حالی که در هر مکتب و

یـــا قَدَر داریم ، در زمینۀ منظومۀ حماسی هیچ کس به اصطالح تا قوزک پای فردوسی 

 ( . 1،  1686حمیدیان ، « ) هم نرسیده است . 

 های ذهنی در حماسه فردوسی : آرایی و تداعیواج

روف و اصوات احاطه دارد . او فردوسی به طور شگفت آوری بر واژگان و ح

می داند در کجای سخن از چه حروف و صداهایی استفاده کند . خواص ذاتی و عرضی 

حروف و مخارج ادای اصوات را به خوبی می شناسد و متناسب با زمینۀ معنایی سخن 

آن ها را به کار می گیرد . این هم که گفته می شود در متن حماسی باید مصوّت ها 

کوبنده باشد نه بلند و کشیده ، یک حکم کلّی نیست . بستگی به مورد کاربرد و کوتاه و 

 زمینۀ معنایی سخن دارد .
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در داستان رستم و اسفندیار ، در آنجا که رستم به مهمانی اسفندیار رفته و  

منتظر گستردن خوان طعام هستند ، هرکدام از مفاخرات خود سخن می گویند و 

   د را به رخ یکدیگر می کشند و گفتگوهای آن ها به درازا هنرهای گذشته و حال خو

 می کشد تا جایی که تحمّل اسفندیار تمام می شود و با عتاب می گوید : 

 زپیکار گفتار بسیار گشـــت       شکم گرسُنه روز نیمی گذشت

 ( 135، ص  3) ج

ی فردوسی همین مضمون را که داللت برطوالنی شدن کالم و درنگ و معطّل 

زیاد دارد با آوردن چند مصوّت بلند پشت سرهم در مصراع دوم متناسب ساخته است . 

مصوّت بلند ، خاصیّت کشش دارد و خود متضّمن درنگ و طوالنی شدن است و 

 فردوسی با تسلّط برگفتار ، این گونه بین لفظ و معنا تناسب برقـــرار کرده است . 

شتن صداهای بلند است و خود ، در بعضی موارد ، مفهوم بیت مقتضی دا 

 موجد لحن رزمی و آهنگ پهلوانی می گردد ؛ مثل :

 شیر و گرز گــرانــیدنــد شمــکش      د آورانــران توران و کنـــــدلی

 جهـــــان بردل طوس تنگ آوریــم       که یکسر بکوشیم و جنگ آوریم

 ( 113، ص  4) ج

 و یا :

 به دندان زمین  ژنده  پیالن کنان   ـانگرازان سواران دمان و دنـــــ

 ( 81، ص 5) ج 

، تداعی کننده آهنگی جنگی « ان » و هجای « ن » در ابیات فوق ، تکرار واج  

 است و گویا در میدان نبرد بر طبل وکوس رزم می کوبند .

« پ » همین تداعی صدای طبل ) پُم پُم طبل ( را در بیت زیر با تکرار واج  

 نیم : مشاهده می ک
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 زهر سو خروشیدن کرّه نای  تبیره زنان پیش پیالن به پای 

 ( 113، ص 1) ج

، تداعی کنندۀ صدای سنج است که باتوجه « چ » باز در بیت زیر ، تکرار واج  

به مفهوم بیــــــــت و به کاربردن چنگ و زنگ ، تناسب زیبایی را ایجاد کرده است . 

درونی در تکرار واج ها ، در موسیقی کناری یعنی به خصوص این که عالوه برموسیقی 

 کلمات قافیه هم ) چنگ  ، زنگ ( ، ایجاد کننده صــدای دنگ دنگ نیز هست :

 خروشیدن بوق و آوای زنـــــگ  چه آوای نای و چه آوای چنگ

 ( 161، ص 1) ج

دربیت زیر نیز ، صداهای کشیده ، تداعی کنندۀ درازی راه آز و زیاده خواهی  

ت که اگر کسی دچار بیماری آز شد سیری ناپذیر می شود و برای راه او پایانی اس

 متصوّر نیست . 

 به کس برنشد این درِ راز باز  همه تا درِ آز رفته فـــــــراز

 ( 131، ص 1) ج

بیت فوق ، عالوه برتکرار صداهای کشیده و جناس های زیبا در کلمات آز ،  

دارد که متناسب با زمینۀ « ر » و نیز « ز » ج آرایی در حرف باز ، راز و فـــــــراز ، وا

 معنایی بیت است .

نمونه هایی از این دست در شاهنامه بسیار است . موارد زیادی که هم در  

تداعی های ذهنی بارز است و هم در موسیقی سازی ابیات تأثیر گذار . شاهنامه ، هم از 

یل می دهد یعنی بحر متقارب ، با موضوع نظر موسیقی عروضی که وزن اشعار را تشک

حماسه سازگار است و هم با هنر شگرف شاعر در موسیقی درونی که نتیجــۀ همین 

انتخاب و کاربرد صامت ها و مصوّت هاست و هم در موسیقی کناری که نوعی استفاده 

 از قافیه ها و ردیف هاست از نمونه های شاخص آثار ادبی محسوب می شود .
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قی نیرومند و آشکار کالم ، کیفیتی سراسری در شاهنامه است . آنچنان موسی»  

که این نگارنده متمایل بدان است که کمیّت و کیفیّت این موسیقی را بیش از تمامی 

 ( 448،  1686حمیدیان ، « ) متون شعری فارسی اعمّ از متون حماسی و غنایی بداند . 

 تصاویر هنری و توصیفات جنگی: 

ب سازی و تصویرپردازی های شاهنامه به گونه ای است که گویی نوع ترکی 

 .جهان را در بیان این زبان با خود همراه می سازد و همه چیز رنگ حماسی پیدا می کند

    . در توصیف صحنه های جنگی گاهی فلک و مَلَک و ستاره و آسمان هم بازیگری 

ن شیوۀ اغراق شاعرانه است که در می کنند تا برعظمت داستان ها بیفزایند و این بهتری

عین حال طبیعی بودن خود را هم حفظ می کند . مثل آنجا که قضا و قدر الهی هم 

 گویی بردستان هنرمند رستم پهلوان بوسه می زنند :

 سپهر آن زمان دست او داد بوس    بـــزد بــربر و سینۀ اشکبوس 

 ه گفت زهفلک گفت احسنت و مَ    و قدر گفت دهقضا گفت  گیر

 ( 117، ص  4) ج

یا در جنگ بزرگ ایران و توران که کیخسرو به انتقام سیاوش سپاه آراسته و  

افراسیاب به انتقام پیران . در این نبرد بزرگ ، دو سپاه انبوه رویاروی یکدیگر آرایش 

جنگی گرفته اند ؛ امّا هیچ کدام اقدام به حملــه نمی کنند . صحنۀ نبرد ، عظیم و 

ین است امّا فضا آرام و هولناک . این درنگ طوالنی سه شبانه روز ادامه دارد و سهمگ

نتیجۀ این جنگ معمّاگونه برکسی روشن نیست . حتی پیشگویان و منجمّان هم از 

سرنوشت آن عاجز و درمانده شده اند . فردوسی با این بیان که حتی سپهر هم در این 

 خود افزوده است :جنگ تنها تماشاگر است به عظمت توصیف 

 ستاره شمر سخت بیچاره بود  سپهر اندر آن جنگ نظّاره بود

 ( 157، ص 5) ج
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      فردوسی در کاربرد آرایه ها و تشبیهات و استعارات نیز به گونه ای عمل 

می کند که خواننده در فهم آن دچار ابهام و سردرگمی نشود و توجّه او از فضای 

و معنوی منحرف نگردد . شدیدترین اغراق و مبالغه و  داستان به پیچیدگی های لفظی

 غلّو شاهنامه هم آنچنان طبیعی می نماید که گویا ذهن ، آن را واقعی می پندارد :

 اگر بشنود نام افراسیــاب            شود کوه آهن چو دریای آب

یا تشبیهاتی نظیر آنچه در ابیات صفحات پیش گذشت مثل : یکی ابر گفتی  

 سیاه ، که باران او بود شمشیر و تیر ، جهان شد به کردار دریای قیر و ... . برآمد

اسکندرنامۀ نظامی گنجوی یک اثر حماسی است امّا از این جهت یعنی از نظر  

کاربرد روان و طبیعی تشبیهات و استعارات هرگز قابل قیاس با شاهنامه نیست . در 

و فضای صحنه های داستان آشفته شود .  حماسه نباید ذهن خواننده به چیزی جز معنا

باید بتواند خواننده را قدم به قدم با حوادث داستان به پیش ببرد و خواننده هم باید 

      حضورش را مدام احساس کند . به نمونۀ زیر از استعارات اسکندرنامه توجه کنید :

ع دقیق آن ، برخالف نظامی در اسکندرنامه با کاربرد فراوان استعاره  ، آن هم از نو» 

مقتضای حماسه عمل کرده است . همۀ مثال های زیر که مربوط به توصیف میدان جنگ 

 است مشت نمونۀ خروار است :

 شبه گشته زآتش سیه سوختــــه      ق از شــبه آتش افروختــــه عقی

 چنین است خود رسم گوهرگران      ه گشت گوهرگرانک شد شَبَـسب

 ـــدـغراب سیه ، صیدِ باز سپیــ      مشک بیـــداسیر سمن برگ شد 

 ( 168-111) شرف نامه / 

عقیق و گوهر و سمن برگ و بازسپید ، استعاره از رومیان و شَبَه و مشک بید و  

 (. 411،  1686حمیدیان ، « ) غراب ، استعــاره از زنگیان است . 

  نظیر این استعارات برای خواننده ، بسیار دیریاب است . 
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خوانندگان حماسه ، معموالً تودۀ مردم هستند نه قشر متخصّص اهل فن . این 

زبان مناسب با حماسه نیست ؛ زیرا خواننده در دنبال کردن حوادث داستان ناگهان به 

 خاطر تعمّق در فهم معنا ، متوقّف و رشتۀ حضورش در فضای کالم قطع می شود.

توان پیدا کرد . رمز موفقیّت فردوسی  این گونه استعاره ها را در شاهنامه نمی 

که با این شاهکار با عظمت خود ، تمام آثار حماسی دیگر ادب فارسی را تحت شعاع 

هنر شگرف خود به فراموشی سپرده است در همین توانمندی باالی هنری و بالغی و 

     استعداد قدرتمند ذهنی اوست و اصوالً فردوسی همواره تشبیه را براستعاره ترجیح 

می دهد ؛ زیرا معموالً استعاره دیریاب و بیشتر شایستۀ اشعار غنایی و قصاید مدحی 

است . تشبیهات و تصویرهای شاهنامه بسیار جذاب و دلنشین و شیرین است و خواننده 

بدون توجّه به کاربرد آرایه ای و بالغی ، ناخودآگاه از خواندن آن لذّت می برد . تشبیه 

زی هنرمندانۀ فردوسی در ابیات زیر ، در مورد سوار شدن اسفندیار سازی و تصویرپردا

 بر اسب خویش ، نمونه ای از شواهد فراوان بر ادّعای مذکور است :

 در اوی ـز زور و زشادی که بود ان چو جوشن بپوشید پرخاشجـــوی       

 ــن ــزخاک سیاه اندر آمد به زیــ ــن نهاد آن بن نیزه را بر زمیــــــ      

 ــورـنشیند برانگیزد از گور ، شـــ ـوربه سان پلنگی که بر پشت گــ      

 ( 171، ص 3) ج

فردوسی تا آن حدّ ، خوب از عهدۀ وصف میدان های جنگ ، اوصاف »  

پهلوانان ، توصیــــــف جنگ های تن به تن ، نعت مناظر مختلف طبیعت و امثال این 

ی ، شاعــــری را از این جهت همدوش او نمی توان ها برآمده است که در زبان فارس

شمرد . فردوسی آنچه را که وصف می کند تجسّم می دهد و ایـــــــن نمایندۀ کمال 

قدرت شاعر در بیان مطالب و بهترین وصف آن است که موصوف در برابر خواننده 

 ( 161و  161،  1631صفا ، « ) مجسّم و مشخص شود . 

 این گونه توصیف و تشبیه در تصویری از صحنۀ نبرد : نمونه ای دیگر از 
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 رگــو هوا پر زم 1رگ ــزمین پر ز ت ی گرز باریـد همچون تگـــرگهم

 یکی ریخت خون و یکی یافت تخت گ از درختسر از تیغ ، پرّان چو بر

 ل و سری با کــالهـر نعــری زیــس موج زد خون برآن رزمگـــاههمی 

 ادن به ما بــرنهــانـنخـــواهــد گش ی جهــــانـد کســی آرزونــدانـ

 ( 188، ص 3) ج

در این ابیات ، طبیعی بودن تشبیهات در عین اغراق ، برخواننده آشکار است .  

فرود آمدن گرزها به باریدن تگرگ ، پریدن سرها از شمشیرها به ریختن برگ ها از 

ن زمین از کاله خودها و آسمان درختان ، موج زدن خون از بسیاری کشته ها و نیز پرشد

و فضایی پر از مرگ ، تشبیه ها و تصویرهایی است که چنیـــن حماسه ای را می سازد 

. عالوه براین ، ظرافت های هنری که نمونه هایی از آن در صفحات قبل به آن اشاره شد 

در بیت « ه » و نیز « گ » در این ابیات نیز وجود دارد ؛  مثل واج آرایی و تکرار حرف 

اوّل که منطبق بر معنا ، تداعی کنندۀ صدای فرود آمدن و برخورد گرز نیز هست و یا 

در بیت دوم که اضافه بر موسیقی درونی ، تناسب « خ » و نیز « ر » واج آرایی در حرف 

 لفظ و معنای زیبایی را هم به وجود آورده است .

که گویای زبان تأثیر گذار و در پایان ، با ذکر توصیفی دیگر در چهار بیت زیر 

 مقاله را به انجام می رسانیم : پهلوانانۀ فردوســی است

 سیه شد زمین، آسمـــــان الژورد      زتیــغ و زگرز و زکــوس و زگَرد

 ـدر آبـوگر گشت خمّ سپهر انــ      گفتی به دام اندر است آفتــــابتو 

 و ستاره، سنان را نـــدیــــدسپهر       همی چشم روشن، عنان رانــدیـــد

 در آمد همی فــوج فـوجـــسپاه ان      چوبرخاست مــوج اکنـزدریای س

 ( 13، ص 4) ج
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