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بررسيِ عوارضِ وزنِ عروضي در بالغت و زبانِ روایتِ فردوسي
*

نوید فیروزی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان ،ایران

مهدی فیروزیان

حاجی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت6161/52/56 :؛ تاریخ پذیرش)6161/57/88 :

چکیده
جستار پیشرو کوششی است برای به دست دادنِ سنجههایی علمی در شناختِ جزئیااتی کاه نااگزیر
در پی منظوم شدنِ روایت فردوسی ،باه ماتن او افازوده شاده یاا در ماتن او دگرگاون شادهاند .در ایان
پژوهش با این پیشفر

که فردوسی جز در مواردی کاه وزن عروضای تغییراتای را در زباانِ روایات،

الزامی میکرده ،تصرّف دیگری در روایتِ منثور منبع/منابع خود نکرده اسات ،در پای یاافتن چنادی و
چونیِ این تصرّفات به بررسی هزار بیت از داستانِ سیاوش ،پرداختهایم و در آن ،ابیاتِ متأثرشده از وزنِ
عروضی را مشخّص و تغییراتِ آنها (فقط در سط جمله) را بررسی کردهایم .در بررسی ابیات ،ماواردِ
افزودهشده یا دگرگونشده را در دو محور همنشاینی و جانشاینی جاای دادهایام .بار پایاة ایان پاژوهش
میتوان گفت که مهمترین و آشکارترین عارضة وزن عروضی در روایتِ فردوسی «گسترش زباان» در
محور همنشینی و «کنایی شدنِ زبان» در نتیجاة گزینشهاای ادبای در محاور جانشاینی ،باوده اسات .در
برخی نمونهها برای گزارش دگرگونیهایِ روایتِ منظوم فردوسی ،بخشهایی از آن را با روایتِ منثورِ
ثعالبی مقایسه کردهایم.

واژگان کلیدی :شاهنامه ،داستان سیاوش ،وزن عروضی ،روایتِ منظوم ،ثعالبی.

)نویسندة مسئول( E-mail: navidfiruzi60@yahoo.com
E-mail: firouzian_mehdi@yahoo.com

*
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مقدمه
تأثیر وزن عروضی بر زبان شاهنامه از موضوعاتی است که در حوزة شاهنامهپژوهی

چندان به آن پرداخته نشده است .از اشارة مستقیمِ صاحب مجمل التواریخ و القصص
در اوایل سدة ششم که گفته است« :و دیگر [از فرزندان کیکاووس] فریبرز [بود] و نام
او برزفری بودست ،فردوسی در آن تقدیم و تأخیر کرد تا در وزن شعر آمد و چنین
بسیار کردست» (بهار )86 :6196 ،تا اشارة غیرمستقیمِ نولدکه در سدة چهاردهم که
میگوید« :اکنون [که غررالسیر ثعالبی در اختیار ماست] ما بهتر از سابق میتوانیم
تشخیص دهیم که فردوسی چگونه مطالب مأخذ خود را مفصّلتر بیان کرده و
شاعرانهتر تنظیم کرده است» (نولدکه ،)666 :6169 ،گویا هیچ سخنی دربارة این پیوند
(نسبت میان وزن و زبان) گفته نشده است.
نفیسی در مقالة «وزن شاهنامة فردوسی» به خاستگاه و گونة وزن شاهنامه (بحر
متقارب) پرداخته و نمونههایی از سرودههای پیشینیان در نسبت میان وزن و موضوع
آورده است .امّا سخنی دربارة نسبت وزن و زبان در شاهنامه ،نگفته است .مهمترین و
درازدامنترین نوشته در این زمینه ،جستار «پیرامون وزن شاهنامه» از جالل خالقی مطلق
ش کوتاه ،به تأثیر وزنِ شاهنامه بر زبانِ فردوسی پرداخته است .او
است که در  86بخ ِ
بیشتر تأثیر وزن عروضی بر زبان شاهنامه در سطوحِ آوایی و ساختواژی را بررسی
کرده است .خالقی مطلق از تأثیر وزن بر تبدیل مصوتها میآغازد و سپس به تأثیرات
ی میان واژهها
وزن بر ساختمان واژهها میپردازد .آنگاه دربارة پیوند موسیقایی-دستور ِ
(افکندن کسرة اضافه ،قلب واژههای مرکّب و ترکیبها و نیز تقدم صفت بر موصوف
و مضافالیه بر مضاف) سخن میگوید.
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ما نیز به تأثیر وزن عروضی در زبان ِروایتِ فردوسی پرداختهایم .امّا تمرکز ما نه بر
ت
دگرگونیهای آوایی و ساخت واژی و نه بر ساختا ِر روایت که بر کمّیت و کیفی ِ
ی اجزایِ جمله بوده است.
دستوری/بالغ ِ
درست است که تا یافت نشدن آبشخور/آبشخورهایِ بنیادین شاهنامه ،نمیتوان به
قطعیت از نقشِ دقیقِ فردوسی در بالغتِ روایت بازمانده از وی ،سخن گفت؛ امّا از
آنجا که به دست آمدن آن منبع/منابع چندان محتمل به نظر نمیرسد ناگزیر باید به
آزمودنِ روشهایی روی آورد که بتوان بر پایة آنها تا اندازهای به پاسخی درخور
ت حماسة ملّی ایرانیان ،نزدیک شد .عجالتاً آناه دربارة
دربارة نقش فردوسی در روای ِ
آن گمانی نیست ،منظوم بودنِ روایتِ فردوسی در برابر متن/متون منثورِ منبعِ وی است.
با در نظر گرفتن این نکته ،در این پژوهش ،به نقش برجستة وزن و تأثیرات آن ،در
روایتِ فردوسی پرداخته شده است .بر این اساس ،این مقاله -با در نظر گرفتن
مالحظاتی که پس از این بیان خواهد شد -در پی یافتن پاسخ این پرسشهاست:
 با توجّه به در دسترس نبودن منبع/منابع فردوسی ،بر چه مبنایی میتوان دربارةتفاوتِ روایت او با روایت منبع/منابع او سخن گفت؟
 اگر بتوان وزنِ عروضی را به عنوان تنها مبنای موجودِ مقایسة روایت فردوسی باروایتِ منبع/منابع او ،در نظر گرفت ،بر این بنیاد ،تفاوت روایتِ منظوم او با
روایتِ منبع/منابع ناموجو ِد منثور او ،چقدر و چگونه است؟
بنیادِ نظری پژوهش ما بر تفاوتهای زبانیِ ناگزیرِ ناشی از شکلِ روایت
( )Narrative formدر روایتِ منظوم فردوسی با روایت منثورِ و مفرو ِ منبع/منابع او،
استوار شده است .ما با پذیرش این پیشفر

که فردوسی در کار سرایشِ شاهنامه به

منبع/منابعِ خود تا آنجا پایبند بوده که جز بهضرورت وزن ،تغییری در آن/آنها نداده و
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جز منظوم کردنِ داده های آماده ،کار دیگری نداشته است ،به بررسیِ تحو تی
پرداختهایم که فقط نتیجة منظوم شدنِ روایتِ او هستند.
برای بررسی دقیق این تغییرات باید چند نکته را در نظر بگیریم .نخست در نظر
گرفتن «خألهای وزنی» ناگزیری که در جریان منظوم کردن ،ایجاد میشوند .واژههایی
که در این جاهای خالی میآیند ،قابل بررسی و توجّهاند .امّا باید دقّت کرد که دلیلی
برای امکانِ آمدنِ این واژهها در روایتِ منثورِ منبع/منابع فردوسی ،وجود نداشته باشد؛
در غیر این صورت این واژهها را نمیتوان به قطع و یقین در شمارِ واژههای پرکنندة
خألهای وزنی دانست.
یکی از مهمترین مالحظات ما برای مشخص کرد ِن واژههای پرکنندة خأل وزنی ،در
ی» ( )Settingروایت است .برای نمونه چون
نظر داشتنِ نسبتِ واژه با «موقعیتِ داستان ِ
دربارة اسبها و غالمانی که سیاوش همراه خود از ایران به ترکستان میبرد ،میخوانیم:
«صد اسپِ گزیده به زرّینستام» (بیت شمارة  )6857نمیتوان آوردن صفتِ «گزیده» را
تنها برای پر کردن وزن دانست؛ زیرا سیاوش بایست دست بهگزینش اسبها زده باشد
ب نیک با خود ببرد .پس محتمل است که در منبع/منابع فردوسی نیز
تا شماری اس ِ
صفتِ گزیده یا مترادفی برای آن ،آمده باشد.
ش مواردِ متأثّرشده از وزن عروضی ،مدّ نظر ما قرار
مسئلة دیگری که در گزین ِ
داشته ،توجّه به «ارزش دستوری/معنایی اجزای جمله» بوده است .میدانیم که برخی
اجزای جمله ،اجزای اصلیاند و برخی ،اجزای فرعی .مثالً در جملة «سیاوش رفت»،
جمله دو جزء اصلیِ غیرقابلِ حذف دارد .در جملة «سیاوش دیروز رفت» یک جزء
فرعی به جمله افزوده شده است .ما در بخشی از جستار ،افزوده شدن اجزایی فرعی
هماون اسم ،صفت و قید به اجزای اصلی جمله را مورد توجّه قرار دادهایم .چنین
مینماید کهاین اجزای فرعیاند که بار عاطفی پدید میآورند و اجزای اصلی بیشتر،
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کنش ( )Actرا -بیاشاره به وضعیت عاطفی کنشگر -نشان میدهند .بر پایة آناه گفتیم
می توانیم با کمک روایت منثور ثعالبی ،مقایسة مفروضی میان روایتِ منبع/منابع
فردوسی و روایت او صورت دهیم:
 .6ثعالبی« :فقام لیخرج فتعّلقت به و( »...ثعالبی« .)679 :6611 ،سیاوش برخاست تا برود؛
سودابه به او در آویخت و»...
فردوسی:
«وزان تخت برخاست با خشام و جناگ

بااادو انااادر آویخااات ساااودابه چناااگ»
(پریشروی.)616 :6165 ،

 .8ثعالبی« :لمّا وصل رستم الی کیکاووس( »...ثعالبی«)669 :6611 ،چون رستم به
نزدیک کیکاووس رسید»...
فردوسی:
«وزان روی چاااون رساااتمِ شااایر مااارد

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

دیگر بار تأکید میکنیم این بدان معنی نیست که ما با همین سنجه (در شمار اجزای
فرعی جمله بودن) هر جا با اجزائی چون قید و صفت و ...روبهرو شدهایم ،آن را
بهعنوان شاهد برگزیدهایم؛ بلکه منظور آن است که در کنار سنجههایی چون «قرار
داشتن در نقطة خأل وزنی» ،در شما ِر «اجزایِ فرعیِ جمله» قرار داشتن نیز نظر ما را
جلب میکرده است.
سنجة «خأل وزنی» تنها میتواند در بررسیِ یک واژه یا یک ترکیب ،به کار آید؛ در
همة نمونههایی که با «جمله» روبهروییم -مواردی هماون برخی کنایهها ،استعارههای
تمثیلی و مرکّب و نیز برخی تشبیهات -آناه میتواند سنجة تشخیصِ نسبت وزن
عروضی و عنصر مورد بحث باشد ،دقّت در «ساختمانِ» بیت است .در این موارد بهویژه
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«قافیهسازی» نقشی برجسته دارد و البته قافیه یکی از اجزایِ جملهای است که پیش از
آمدنِ آن بقیة مصرع (معمو ً مصرع دوم) و شاید بخشی از مصرع دیگر را در بر
ش احتما ً
گرفته است .در اینجا بر تفاوت شمولِ معنایی ( )Hyponymyقافیة بخ ِ
برافزوده با قافیة دیگر و نیز نقشِ «همنشینانِ ناگزیر قافیه» بهعنوان مبنایِ معنا شناسانة
ت
آمدن آن تأکید میکنیم .برای نمونه در بی ِ
«چنااین هاام همااه شااهرها تااا بااه چاااج

تااو گفتاای عروسیساات بااا طااوق و تاااج »
(.)6869

شمول معناییِ قافیة «تاج» با قافیة «چاج» کامالً متفاوت است و دیگر واژههای مصرع
دوم ،مبنای آمدنِ قافیة احتما ً برافزودة فردوسی ،هستند.
سوسور ( )6661-6997نخستینبار مطالعة زبان در دو محو ِر «همنشینی»
( )Syntagmatic axisو «جانشینی» ( )Paradigmatic axisرا پیشنهاد کرد؛ او زبان را
گونهای از «زنجیرة کالم» میدانست که در آن واحدهای زبانی (واجها ،تکواژها و
واژهها) به صورت قانونمند در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا پیامی را انتقال دهند؛ هر
یک از این واحدهای زبانی میتوانند جانشینانی داشته باشند (.)Saussure, 1983: 122

با در نظر گرفتن موضوع و روشِ پژوهش ما به نظر میرسد ،طرح سوسور برای مطالعة
زبان در دو محور همنشینی و جانشینی ،میتواند قالبی مناسب برای ارائة مطالب ما باشد.
هرچند باید توجّه داشت که طرح سوسور ،طرحی کلّی و انتزاعی است و ما در اینجا با
یک متن عینی و مشخصِ ادبی سروکار داریم و بنابراین در بسیاری موارد باید
بهصورت همزمان ،دگرگونیها را در هر دو محور همنشینی و جانشینی مدّ نظر داشته
باشیم.
گسترة پژوهش ما هزار بیت از داستان سیاوش (بیت  6695تا  )8695است .انگیزة ما
از برگزیدن بخش یادشده آمدنِ آن –با جزئیات قابل توجّه -در غررالسیر ثعالبی است
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عروضی متن شاهنامه از راه

سنجش دو متن منظوم و منثور ،آسانتر میسازد.

بحث و بررسی
 .1شیوههای فردوسی در گستردنِ زنجیرۀ کالم در محور همنشینی
اینکه منظوم شدنِ روایت فردوسی در محور همنشینی موجب افزایش کمّی واژهها
یا به زبان دیگر مایة اطناب یا گستردهتر شدنِ سخن میشود ،سخنی تازه نیست (نک:
نولدکه 682-666 :6169 ،و  .)627گذشته از اینکه معمو ً روایت منظوم در سنجش
با روایت منثور -به د یلی هماون تأثیر وزن و شکلگیری خألهای وزنی -ناچار
گستردهتر است ،سنجش شاهنامه با غررالسیر ثعالبی -که باوجود داشتنِ منبعی مشترک
(هانزن )1 :6172 ،بسیار موجزتر از شاهنامة فردوسی نوشته شده است -با آنکه
میدانیم «ثعالبی بسیاری از روایات مأخذ خود را انداخته و یا خالصه کرده است»
(خالقیمطلق -)956 :6165 ،میتواند نشان دهد که روایتِ فردوسی در سنجش با
منبع/منابع وی در محور همنشینی ،چگونه گستردهتر شده است؛ مبحث «اطناب»
ش معانی) میتواند برابری برای «گستردن
( )Circumlocutionدر بالغت سنتی (دان ِ
زنجیرة کالم در محور همنشینی» باشد .یادآوری میکنیم که ما در این جستار بر
ل ساختار ،متمرکز بودهایم و بنابراین بحثهای ما در اینجا نیز
«جمله» و نه واژه و ک ّ
معطوف به گسترشِ زنجیرة کالم (اطناب) درونِ یک جمله/تا حدّ یک جمله است ،نه
اطناب در کلّ اثر .به د یلی واژة اطناب چندان معنای مثبتی ندارد؛ امّا باید توجّه داشت
که اطناب ،در معنیِ گسترده کردنِ سخن ،بسته به جایگاه آن ،وارونة پندار کسانی که
آن را عیب میشمارند ،در ادبیات پسندیده است (شمیسا .)615 :6191 ،ارسطو ایجاز و
اطناب را در کنار هم از ابزارهای تأثیرگذاری سخن میدانست (ارسطو.)866 :6176 ،
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در این بخش واژههایی را که بر پایة مالحظات ما ،در پی منظوم شدن روایت
ت منثور و مفرو ِ منبع/منابع او افزوده شدهاند ،بر پایة گونة دستوری-
فردوسی به روای ِ
شان شناسایی و دستهبندی کردهایم و دربارة تأثیرِ بالغی واژههای برافزوده (هرچند از
دید تئوریک ،بازبسته به محورِ جانشینیاند) ،نیز پیشنهادهایی دادهایم.
 .1-1افزودنِ صفت
از آنجا که در بیشتر نمونهها کنار نهادنِ صفت کاستیای در معنی جمله پدید
نمیآورد ،آوردنِ صفت را میتوان از مصادیق گسترشِ زنجیرة کالم در محور
جانشینی (اطناب) به شمار آورد .در  621بیت از هزار بیت بررسیشده ،فردوسی
خألهای وزنی را با آوردن صفتها پر کرده است (برخی بیتها بیش از یک صفت
ی مقلوب آمده که نقش وزن در چنین
دارند) .از این میان در  11بیت ،ترکیب وصف ِ
گزینشی آشکار است؛ زیرا انداختنِ کسرة اضافه یک هجا از درازی سخن میکاهد و
گنجاندن موصوف و صفت در بیت را آسانتر میکند .پس فردوسی -بهاحتمال بسیار-
از این ویژگی سبکی ادبیات دورة خود (آوردن صفت پیش از موصوف) ،برای پر
کردنِ خأل ناشی از وزن ،بهره گرفته است.
چه در  11بیت یادشده که در آنها ترکیب وصفی مقلوب آمده است و چه در 62
بیتِ دارای اضافة وصفی (در برخی از این بیتها ترکیب وصفی مقلوب هم به کار رفته
است که جداگانه از آنها یاد کردیم) ،فردوسی به هماهنگیِ صفت با موقعیت و
وضعیتِ شخصِ/شیء موصوف ،بهویژه دربارة شخصیتهای اصلی داستان توجّه داشته
است .برای نمونه در بخش نخست داستان سیاوش -که در چهارچوب بررسی ما
نیست -پیش از آشکار شدن دشمنی کرسیوز با سیاوخش ،صفاتی چون «شیر مرد»
(« ،)191پیشبین» (« ،)911نیکنام» (« ،)917نیکخواه» ( )661برای کرسیوز به کار
ی
رفته است .امّا آنگاه که در بخش دوم داستان (رفتن سیاوش به ترکستان) ،دشمن ِ
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کرسیوز آشکار میشود ،صفتهای «جنگ ساز» (« ،)6799کینهخواه» ( )6195و
«بدنهاد» ( )8592برای او به کار میرود.
روشن است که دربارة شخصیتهای فرعی ،نیاز به چنین باریکبینی ویژهای نیست
و بیشتر صفاتِ برافزوده بر پایة ویژگیهای کلّی موصوف ،برگزیده شدهاند؛ مانند
ت
«نستیهنِ جنگجوی» (« ،)6121شیدة نامدار» (« ،)6122اندریمان سوار دلیر» و «اوخواش ِ
مردافگن» ( .)6129در برگزیدن چنین صفاتی نقشِ عرو

برجستهتر است.

در این نمونهها مصرعِ «چو رویین و چون شیدة نامدار» ( )6122برای روشنتر شدن
سخن ،درخورِ درنگ است .فردوسی از دو پهلوان تورانی «رویین» و «شیده» نام برده
است .رویین هیچ صفتی ندارد و شیده به صفت «نامدار» موصوف شده است .در اینجا
نمیتوان گفت شیده بیگمان از رویین نامدارتر بوده است .بلکهاین گزینش را باید از
عوار

وزن و بهویژه قافیه دانست .این نمونهها در برابر نمونههایی قرار میگیرند که

ن موصوف است .برای نمونه از
ی آشکار و راستی ِ
در آنها صفت یکی از ویژگیها ِ
ت «بسیارهوش» ( )6185و «هوشمند» ( )8559یاد شده است.
پیران و اغریرت با دو صف ِ
در چنین نمونههایی نمیتوان به قطعیت گفت که صفتهای برافزوده از عوار ِ وزن
عروضی است؛ زیرا این صفتها ویژگیِ آشکار و برجستة موصوفاند و شاید در
منبع/منابع منثور فردوسی نیز بوده باشند.
 .1-2افزودنِ اسم
فردوسی در  61بیت از اسم و گروههای اسمی برای پر کردن خألهای وزنی بهره
برده است که ما به دستهبندی و بررسی آنها ،خواهیم پرداخت.
اسمهای افزودهشده در  62بیت ،واژههایِ مترادف هستند .روشن است که هدف از
آوردنِ مترادفات ،پر کردن خأل وزنی است .جز دو بیت که واژههای مترادفِ «تنها» و
«یکتا» ( )6127و «شرم» و «آزرم» ( )6967در آن دو جدا از یکدیگر و در جایگاه قافیه
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نشستهاند ،در همة نمونهها دو واژة مترادف در پیِ هم آمدهاند .نمونه« :درد و تیمار»
(.)8591 ،6217
گذشته از این ،فردوسی در  21بیت از واژههای «شبهِ مترادف» سود جسته است.
خواست ما از شبهِ مترادف آن است که دو واژه با اینکه مترادف نیستند ،در یک حوزة
معنایی ( )Semantic Fieldقرار دارند و آوردن یکی از آن دو از دید معناشناسی بسنده
است و دلیل آمدنِ دیگری پر کردنِ خأل وزنی و قافیهسازی است .برای نمونه «باب» و
«مام» هرگز به یک معنی و مترادف نیستند؛ لیک در مصرعِ «که چون تو نزاید کس از
مام و باب» ( )6187نقش معنایی یکسانی دارند و با آمدنِ «مام» نیازی به «باب» نبوده
است و در اینجا اثرگذاری وزن و نیز قافیه آشکار است .چنین نمونههایی را شبه
مترادف خواندهایم« .خواسته» و «گنج» در مصرعِ «مرا خواسته هست و گنج و سپاه»
( )6271و «رامشگر» و «سرود» در مصرعِ «میآورد و رامشگران و سرود» ( )6912از
همین دستاند؛ مانند بخش مترادفات ،شبه مترادفات هم بیشتر در کنار و به دنبال هم
و نیز در جایگاه قافیه میآیند« :آیین و فر» (« ،)6671فرّ و اورند» (« ،)6226فرّ و هوش»
(« ،)6767جنگ و جوش» (« ،)6718آیین و هوش» (« ،)6716درد و کین» ( )6692و
«کژّی و کاستی» (« ،)8518لگام و فسار» (.)8629
در دانش معانی یکی از شیوههایِ اطناب (گسترشِ زنجیرة کالم در محور
همنشینی)« ،یادکردِ خاص پس از عام» است؛ این شیوه (و نیز شیوة مشابهِ «ایضاحِ بعد از
ابهام») در روایت فردوسی بارها بهکاررفته است .از هزار بیتِ پژوهش ما در  69بیت،
کاربرد این روش در گسترشِ محورِ همنشینی دیده میشود .نمونه را چون از «نثار» و
«خلعت» (عام) سخن میگوید ،مصداقهای آن دو یعنی «دینار» و «گوهر» و «اسپ» و
«ستام» و «تیغ» و «کاله» (خاص) را هم در پی میآورد:
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«ز لشاااکر هماااه هرکسااای باااا نثاااار

ز دیناااااااااار و از گاااااااااوهر شااااااااااهوار»

«به خوان بر یکی خلعت آراست شاه

(فردوسی :6162 ،ج.)192 ،6
از اسااااااپ و سااااااتام و ز تیااااااغ و کاااااااله»
(همان :ج.)199 ،6

ش
چنین نمونه هایی مانند آوردنِ مترادف و شبه مترادف نیستند و در آنها غیر از نق ِ
وزنی ،باید به گرایشها و شیوة داستانپردازی فردوسی -که میتواند افزودنِ جزئیات
به انگیزة افزایشِ راستنماییِ متن ( )Verisimilitudeباشد -نیز توجّه کرد .در نشان
ت فردوسی را با روایتِ ثعالبی بسنجیم.
دادنِ این نمونهها بهتر آن است که روای ِ
 .6افراسیاب نامهای برای سیاوش نوشت و او را به توران فراخواند؛ «فلمّا وصل الی
سیاوش و بلّغه ما تحمّله لم یعرّج علی شیء دون أن سلّم العسکر الی طوس و نهض فی
خواصّه سائراً الی ماوراءالنهر» (ثعالبی)856 :6611 ،؛
همین بخش از زبان فردوسی با چنین گسترشی بازگو شده است:
«و زان پااااس بفرمااااود بهاااارام را

کاااه اناااادر جهاااان تاااازه کااان ناااام را

ساااپردم تاااو را تااااج و پردهسااارای

هماااان گااانج آگناااده و تخااات و جاااای

درفش و ساواران و پایالن و کاوس

چُاااان ایاااادر بیاااااید ساااپهدار طاااوس

چناااین هااام پذیرفتاااه او را ساااپار

تااااو بیااااداردل باااااش و بااااهروزگار»
(فردوسی :6162 ،ج)195 ،6

 .8سیاوش به مهمانی افراسیاب رفت .آن دو «تشاربوا و تطاربوا و طابوا و طربوا و...
اعطاه [افراسیاب] من صنوف ا موال و نفائس ا عالق ما مالء عینه و قلبه» (ثعالبی،
.)851 :6611
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روایتِ فردوسی:
« میاای چنااد خوردنااد و گشااتند شاااد

باااااه ناااااااام سیاااااااوش گرفتااااااند یاااااااد

به خوان بر یکای خلعات آراسات شااه

از اساااااپ و ستااااااام و ز تیاااااغ و کااااااله

هااام از جاماااة دسااات و هااام نابریاااد

کاااه انااادر جهاااان بااایش از آن کاااس ندیاااد

ز دیاااااااانار و از بادرههااااااااای درم

ز یااااااقوت و پیاااااروزه و بااااایش و کااااام

پرسااااتار چناااادی و چناااادی غااااالم

یکااااای پااااار ز یااااااقوت رخشااااانده جاااااام

فرماااااود تاااااا خواسااااااته بشاااااامرند

هااااامه سااااااوی کااااا سااااایاوش برناااااد»
(فردوسااااااااای :6162 ،ج)199 ،6

چنانکه میبینیم در روایتِ ثعالبی فقط به برخی پدیدهها بهصورت عام اشاره شده
امّا در روایت فردوسی پس از ذکر عام ،جزئیاتِ آن پدیدة عام نیز برشمرده شده است.
در  68بیت فردوسی اسمِ افزوده شده در محور همنشینی (موجدِ اطناب) را در
ترکیبهای اضافی گوناگون بهکاربرده است؛ مانند اضافة تخصیصی« :اسپ نبرد»
( )6199و اضافة بیانی« :تخت زر» ( )6771و «جام زبرجد» ( .)6616در  65بیت هم به
همان شیوه که در بخش صفتها از آن یاد کردهایم ترکیب را مقلوب کرده است:
«تورانزمین» (« ،)8656 ،8579 ،8566 ،6717 ،6116 ،6251تورانسپاه» (،)6616 ،6617
«ایرانزمین» ( )8511و «دیباجلیل» ( )6918در هر  65نمونه بیگمان قلبِ ترکیب
ل دیبا در
برخاسته از تنگنای وزنی است؛ زیرا سپاه توران و زمین توران و ایران و جلی ِ
وزن شاهنامه نمیگنجد.
 .1-3افزودنِ قید
در  11بیت ،قیدهایی دیده میشوند که محورِ همنشینی را گسترش دادهاند و وزن
عروضی در برگزیدنِ آنها ،اثرگذار بوده است .برخی از قیدها آشکارا برای پر کردن
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خألهای وزنی در متن گنجانده شدهاند .برای نمونه پس از اینکه سیاوش در میدان نزد
افراسیاب به هنرنمایی و تیراندازی میپردازد:
«و زان جایگااااه سااااوی کااااا بلنااااد

برفتناااااااد شااااااااداندل و ارجمناااااااد»
(همان :ج .)197 ،6

قیدِ آم ده در مصرع دوم ،نقشی در داستان ندارد .همانین است قید مصرع نخست
بیت زیر که سیاوش پس از به خواب دیدنِ لشکرکشی افراسیاب بهسوی سیاووشگرد
«سپه را سراسر بخواند» و:
«بساایایده بنشساات خنجاار بااه چنااگ

طالیاااه فرساااتاد بااار ساااوی کناااگ»
(همان :ج .)199 ،6

دربارة برخی قیدها هم با آنکه نمیتوان از نقش عرو

در برگزیدنشان چشم

پوشید ،نقشِ معنایی برجسته است .نمونه را چون سپاه افراسیاب بهسوی کا سیاوش
میتازد ،او که از مرگ خود آگاه است به سراغ اسپ تیزپایش ،شبرنگِ بهزاد ،میرود
تا او را بدرود گوید:
«خروشااان ساارش را بااه باار درگرفاات

لگاااام و فسااااارش ز سااار برگرفاااات»
(همان :ج .)197 ،6

«خروشان» در اینجا با حال سیاوش تناسب تام و تمام دارد .بااینهمه از آنجا که با
حذف چنین قیدهایی به داستان آسیبی نمیرسد ،آنها را هم در شمار نشانههای
عروضی شدن زبان آوردیم.
 .1-4افزودنِ جملۀ مترادف
در نمونههایی انگشتشمار ( 9بیت) گسترة افزایش در محور همنشینی از اسم و قید
و گروه اسمی و قیدی درمیگذرد و به جمله میرسد:
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«کاااه تاااا تاااو برفتااای نااایم شاااادمان

از اندیشاااه بااایغم نااایم یاااک زماااان»

«دل شااااه از آن کاااار شاااد دردمناااد

(همان :ج .)119 ،6
پااار از غااام شاااد از روزگاااار گزناااد»
(همان :ج .)171 ،6

در دو بیت یادشده «نیم شادمان» و «شد دردمند» ما را از دو جملة مترادف با آن دو
در مصرع دوم بیتها یعنی «بیغم نیم» و «پر از غم شد» بینیاز میکند .دو جملة آمده
در این دو مصرع نیز چنیناند« :دوتا گشت پیران و بردش نماز» ( )6956و «بخواند و
بخندید و زو گشت شاد» ( .)6921در این نمونهها ،نقشِ جمله تنها عروضی است و
کارکرد معنایی یا زیبایی شناسانه ندارد .تنها بیتی که نشانی از آرایش سخن در آن توان
یافت بیت زیر است:
«دبیااار جهاندیاااده را پااایش خواناااد

زوان برگشااااااد و ساااااخن برفشااااااند»
(همان :ج .)129 ،6

«زوان برگشاد» به کنایه یعنی «سخن گفت» و اگر وزن و قافیه در میان نبود ،نیازی
به آوردن جملة «سخن برفشاند» نبود .لیک «فشاندن» را استعارة تبعیه توان شمرد« .به
هنگام گفتن ،سخن از دهان برمیآید و در میپراکند ،آنچنان که گویی افشانده
میشود» (کزازی.)111 :6198 ،

 .2عوارض وزن عروضی در محور جانشینی در روایتِ فردوسی
آنگاه که از تأثیراتِ وزن عروضی بر محور جانشینی در روایت فردوسی ،سخن
میگوییم باید چند نکته را پیش چشم داشته باشیم .نخست اینکه از بُعد ارزشِ معنایی-
بالغی ،آناه بهعنوان عناصر گسترندة محور همنشینی پیش از این آمد ،در واقع
جانشینی است که مؤلف نخست برگزیده و سپس در محور همنشینی قرار داده است.
در بخشهای پیشین به مصادیقی از گزینشهای مؤثر و مناسبِ فردوسی اشاره کردیم.
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بااینحال این جانشینها نقش برجستهای در ادبی کردنِ زبانِ متن ندارند .پس آناه در
اینجا بهعنوان عناصر متأثر از وزن عروضی در محور جانشینی میآوریم ،تنها
دربرگیرندة عناصری است که میتوان از آنها بهعنوان عناصر موجدِ «آشناییزدایی»
ی بالغت
( )Defamiliarizationبرای افزایشِ ادبیتِ متن بر پایة اصو ِل زیباییشناس ِ
سنّتی نام برد .از همینرو و نیز برای آنکه بتوانیم شواهد پرشمار و گوناگون این بخش
را بهگونهای روشن دسته بندی کنیم ،بنیا ِد تقسیم را بر بررسی نسبت وزنِ عروضی با
کاربرد گونههای شگرد بالغی و ادبی (کنایات ،استعارات و تشبیهات) نهادهایم.
دوم اینکه در این بررسی با یک متنِ ادبیِ عینی روبهروییم و باید رویکردِ آگاهانة
مؤلّف را در به کار بردن شگردهایی زبانی که ادبیتِ متن را افزایش میدهند ،همواره
ت ادبی متن به مؤلّف این امکان را میداده
ش چشم داشته باشیم .به زبانِ دیگر ،ماهی ِ
پی ِ
است که در برگزیدن واژهها در محورِ جانشینی افزون بر بهرهگیری از امکاناتِ بالقوة
زبانِ غیرادبی ( )Non-literary languageاز جانشینهای شکلدهندة/تقویتکنندة زبا ِن
ادبی ( )Literary languageنیز بهره گیرد .از همینرو ما در بررسی این بخش با آوردن
نمونههایی نشان دادهایم که نقش تنگناهای وزنِ عروضی در دگرگونیهای محو ِر
جانشینی ،میتواند از «بیاثر» تا «کامالً مؤثر» متغیّر باشد.
ی عناصرِ افزایندة ادبیتِ متن (همانان
سومین نکته آن است که در بحث از جانشین ِ
که در گسترش محور همنشینی نمیتوان از ارزش موسیقایی و معنایی و بالغیِ عنصر
افزودهشده چشم پوشید) نمیتوان به تأثیرات و تفاوتهای آنها در محور همنشینی،
بیاعتنا بود .برای نمونه استعارههای مصرحه اغلب در قالب یک واژه نمود مییابند و
استعارههای مرکب و تمثیلی در یک جمله .کنایهها نیز میتوانند در محور همنشینی ،از
یک واژه تا یک عبارت/جمله گسترش یابند .نوعِ تشبیهات (بر پایة اصطالحات بالغت
سنتی :بلیغ ،مفصل ،مجمل و )...با میزانِ گستردگی آنها در محور همنشینی ،ارتباطی
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مستقیم دارد .بااین حال ما اشاره به این موضوعات را نه زیرِ عنوانی جداگانه که ضمن
بحث از تأثیر وزن در کاربردِ هر یک از عناصرِ ادبیِ یادشده آوردهایم.
 .2-1بررسیِ نسبتِ استفاده از بیانِ کنایی و وزن عروضی
بیشتر کنایهها گذشته از اینکه با به تعویق انداختنِ معنا بر ادبیتِ روایتِ منظوم
فردوسی افزودهاند ،نقشی چشمپوشیناپذیر در پُر کردنِ خألهای وزنی داشتهاند.
نزدیک به یک سومِ هزار بیت پژوهش ما کنایاتی دارند که وزن عروضی در پیدایش
آنها مؤثر بوده است .نقشِ کنایات در قافیهسازی نیز بسیار برجسته است .در سنجش
نسبتِ وز ِن عروضی و کاربرد کنایات در روایت منظوم فردوسی ،کنایهها را به سه گونه
بخش کردهایم و تأثیر وزن در هر گونه را نشان دادهایم .در بخشِ نخست کنایههایی را
که برای کسان و بهجای نامِ ایشان بهکاررفتهاند ،آوردهایم .به نظر میرسد در آورد ِن
کنایه بهجای نامِ کسان ،وزن عروضی کامالً مؤثر بوده است .مقایسة نامها و کنایههای
ل
بهکاررفته بهجای آنها از نظر هجایی و نیز جایِ این کنایهها در ساختمانِ بیت ،از د ی ِ
ن اسم (جز نا ِم کسان) ،صفت و قید
ادّعای ماست؛ در بخش دوم کنایههای جانشی ِ
ت
آمدهاند .این کنایهها بر مبنای احتمال برافزوده بودن/نبودن معنای نهاییشان در روای ِ
منظوم فردوسی ،به دو گروه تقسیم شدهاند و مصادیق هر یک از این گروهها برشمرده
شده است .دستة سوم کنایهها شامل کنایههایی است که جانشین یک فعل یا مفهوم
فعلی (مصدر) شده اند؛ گزینش فردوسی در این گونه نیز از وزن اثر پذیرفته است؛ امّا
این اثرپذیری از گونة آوردن نام کسان نیست؛ زیرا در زمینة نام ،کارِ سراینده تنها به
آوردن چند عنوان و لقب محدود میشود .امّا در نشاندن کنایه بهجای افعال و مصادر،
گوینده امکانات گستردهتری برای گزینشهای برجستة ادبی دارد .همانین این کنایهها
ت
از آنجا که مبتنی بر فعلاند برخالف نام کسان ،در چگونگی پیشبرد داستان و بالغ ِ
روایت نقشی کلیدی دارند.
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ی نا ِم کسان
 .2-1-1بیان کنای ِ
فردوسی  667بار به کنایه از شخصیتهای داستان یاد کرده است( .دادهها با
نمایهای که در پایان همین بخش خواهد آمد مستند شده است) 99 .درصد کنایهها
( 651نمونه) تنها دربارة افراسیاب و سیاوش بهکاررفته که کنایة مشترک «شاه» با  21بار
تکرار برای این دو ،بیش از دیگر کنایهها تکرار شده است .اگر از دید عروضی به این
گزینش فردوسی بنگریم ،درمییابیم که گنجاندنِ یک هجای بلند (شاه=  )– Uدر وزن
بهجای دو واژة پنج هجایی (افراسیاب=  )– – U – Uو چهار هجایی (سیاوش= – – )U
بسیار آسانتر است .شاید از همینروست که در روایت فردوسی ،کاربردِ کنایه بهجای
نام بردن از شخصیتهای ا صلی داستان ،بسامدی چشمگیر دارد و برای نمونه در برابر
 96باری که با کنایههایی هماون «شاه» و «مِه» و «مهتر» و ...از افراسیاب یاد شده18 ،
بار نام او آمده است؛  66بار از زبان راوی و  61بار از زبان شخصیتها.
میدانیم از آنجا که «شاعر مختار است در آخر مصراع یک یا دو حرف صامت
اضافه بر فرمول (وزن) بیاورد» (شمیسا )91 :6191 ،هجای کشیده (برای نمونه همان
کنایة «شاه») اگر در پایان مصرع بیاید با یک هجای بلند برابر است و افراسیاب هم در
چنین جایگاهی کوتاهتر به شمار میآید و چهار هجایی خواهد بود .شایان توجّه است
که  96درصد از کاربردهای نا ِم افراسیاب ( 81بار از  18بار) در چنین جایگاهی بوده
است؛ یعنی فردوسی این نام بلندِ پنج هجایی را بیشتر در پایانِ مصرع آورده تا یک
هجا از درازی آن بکاهد و در تمام هزار بیت پژوهش ما ،فقط  1بار آن را در میانة
مصراع بهکاربرده است؛ چهار بار از زبان راوی (– )8519 ،6661 ،6961 ،6195که گاه
برای بازگفتنِ روشن و روانِ داستان از نام بردن ،ناگزیر است -و دو بار از زبا ِن
شخصیتهایِ داستان ( .)8651 ،6168چنین مینماید که فردوسی بهاختصار هجایی و
گنجایشِ عروضی بیت بسیار توجّه داشته است.
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در بررسی و شناساییِ کنایاتِ این بخش به نسبت میانِ موقعیت داستان و کاربر ِد
کنایه بسیار توجّه داشتهایم و کوشیدهایم کنایاتی را که میتوانند بهسادگی میانِ زبان
ت منثورِ داستان نیز آمده
غیرادبی و زبان ادبی ردّ و بدل شوند و محتمل است در روای ِ
باشند ،از کنایاتِ برافزودة فردوسی در اثرِ عوار ِ وزنِ عروضی ،جدا کنیم .برای
نمونه هر گاه راوی ،افراسیاب و سیاوش را بی آوردن نامشان شاه خوانده است ،این
واژه را کنایه از موصوف شمردهایم .امّا در جایی که یکی از شخصیتهای داستان در
گفتگو ( )Dialogueبا آن دو ،واژة شاه را بهکاربرده ،شاه را کنایه از موصوف
ندانستهایم .برای نمونه در بیت زیر:
«فاااریگیس گفااات ای خردمندشااااه

مکااان هااایچ گوناااه باااه ماااا در نگااااه»
(همان :ج .)191 ،6

شاه کنایهای است که کاربرد آن در زبانِ ادبی و غیرادبی به یک اندازه محتمل
است .این کنایه میتوانسته است در منبع/منابع شاهنامه نیز در این موقعیت ،آمده باشد.
امّا کنایههایی که برجستگی بالغی دارند و ادبیتِ زبان را بیشتر میکنند احتما ً در
شمار بر افزودههای فردوسی هستند؛ برای نمونه آنگاه که فریگیس ،سیاوش را «گوِ شیر
چنگ» ( )8572میخواند این ترکیبِ برجستة کنایی را انتخابِ جانشینی ادبی ،در پر
کردنِ خأل ناشی از منظوم بودنِ روایتِ شاهنامه ،در نظر گرفتهایم .به عبارتِ دیگر،
هرگاه راوی بهجای نام بردن از شخصیتهای داستان ،کنایهای جایگزین کرده -بی
توجّه به برجستگی یا معمول بودن کاربرد آن کنایه -آن را در شمارِ کنایههایِ متأثّر از
ب
شکلِ منظومِ روایت آوردهایم .امّا در گفتگو میان شخصیتهای داستان (در غیا ِ
راوی) تنها کنایههای دارای برجستگی بالغی را در آن شمار دانستهایم.
در میان شش شخصیتی که فردوسی از آنها به کنایه یاد کرده است (افراسیاب،
سیاوش ،فریگیس ،پیران ،کاووس ،کرسیوز) ،افراسیاب با داشتنِ  69کنایه که  96بار
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تکرار شدهاند ،نقش بیشتری در ساختارهای کنایی دارد .پرکاربردترین کنایه برای
افراسیاب ،شاه است که  12بار تکرار شده است .این واژه با افزودنِ واژههایی چون
«توران»« ،تورانسپاه» و «کشور» نُه بار دیگر برای او بهکاررفته است .سیاوش با داشتنِ
 68کنایه که  88بار تکرار شدهاند ،پس از افراسیاب قرار دارد .پرکاربردترین کنایه
برای سیاوش نیز «شاه» است که  68بار تکرار شده است.
نمایة کنایه برای کسان:
 .8افراسیاب« :سا رِ تورانسپاه» (« ،)6929سا رِ نیکی گمان» (« ،)6211سپهبد»
(،)6699 ،6689 ،6926 ،6272 ،6281 ،6196 ،6177 ،6128 ،6117 ،6185 ،6896
«سپهدار» (« ،)6862سپهدا ِر توران» (« ،)6679 ،6621 ،6919 ،6115شاه» (،6117 ،6127
،6927 ،6219 ،6222 ،6228 ،6286 ،6288 ،6266 ،6266 ،6259 ،6256 ،6167 ،6119
،6651 ،6915 ،6999 ،6925 ،6911 ،6966 ،6792 ،6781 ،6195 ،6126 ،6997 ،6998
« ،)8689 ،8591 ،8599 ،8591 ،8521 ،8581 ،6698 ،6688شاه توران» (،6279 ،6118
« ،)8529 ،6615 ،6681شاه تورانسپاه» (« ،)6616 ،6617 ،6179شاه کشور» (،)8598
«شهریار» (،6927 ،6929 ،6715 ،6799 ،6798 ،6712 ،6186 ،6999 ،6969 ،6957
« ،)8517 ،8556 ،6619 ،6682شهریارِ بلند» (« ،)6161 ،6197شهریارِ جهان» (،)6216
«کیِ نامور» (« ،)6119مه» (« ،)6191مهتر» (.)6195
 .2سیاوش« :خردمندشاه» (« ،)6696سپهدار» (« ،)6171شاه» (،6919 ،6917 ،6886
« ،)6919 ،6911 ،6165 ،6968 ،6976 ،6999شاهزاد» (« ،)6197شاهزاده» (،6616
« ،)6259شهنشه» (« ،)6972گو شیر چنگ» (« ،)8572مهتر سرفراز» (« ،)6789میزبان»
(« ،)6729نامجوی» (« ،)8582 ،6116نامدار (« ،)6619یکسوار» (.)6928
 .9فریگیس« :خوبچهر» (« ،)8596خوبروی» (« ،)8579دخت افراسیاب»
(« ،)8566دختر شهریار» (« ،)6759ماهروی» (.)8597
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 .4پیران« :پهلوان» (« ،)6986خردمند» (« ،)6278سا رِ تورانسپاه» (.)6195
 .1کاووس« :شاه» (« ،)6661شاهِ جهان» (.)6668 ،6612
 .9کرسیوز« :شهریار» (« ،)6969یادگار پشنگ» (.)6911
جز این یک بار هم کنایة «دو مهتر» ( )6771برای سیاوش و کرسیوز بهکاررفته
است که آن را در شمار کنایههای ویژة دو تن ننهادیم و کنایهای جداگانه به شمار
آوردیم.
ی قید ،اسم و صفت
 .2-1-2بیان کنای ِ
در  19بیت از هزار بیت پژوهش ما (برخی بیتها دارای دو کنایه هستند) کنایه-
هایی آمده است که معنای نهایی آنها (مکنیعنه) از نظر نو ِع دستوری ،اسم ،قید یا
صفت است .نوعِ دستوری واژه برای ما از آنجا اهمیت دارد که میتواند نشانهای برای
ص برافزوده بودنِ ناشی از وزنِ عروضی باشد .کنایههای این بخش را میتوان به
تشخی ِ
دو گروه تقسیم کرد .نخست کنایههایی که جانشین اسمها ،قیدها و صفتهایی شدهاند
که خودِ آنها محتمالً از بر افزودههای فردوسی به محور همنشینیاند .در اینجا باید بر
گزینشِ جانشینهای ادبی بهجای جانشینهای غیرادبی تأکید نماییم تا برداشتهایی
نادرست از این دست که فردوسی در آغاز واژهای را به روایت خود افزوده و سپس
بیانی کنایی را جایگزین آن کرده ،پدید نیاید.
دوم کنایههایی که محتمل است معنی نهایی (بیان غیر کنایی) آنها در منبع/منابع
فردوسی آمده باشد و فردوسی ،به دلیل ضرورتهایِ بیانیِ روایت منظوم خود،
امانتدارانه ،به بیانِ کنایی آنها پرداخته است.
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کنایههای گروه نخست را در  16بیت میبینیم .نمونههایی از این دست کنایات:
«ماااارا نیااااز پیوسااااته باشااااد هاااازار

پرساااااااتندگاناند باااااااا گوشاااااااوار»
(همان :ج )196 ،6

«هاااازار اشااااتر مااااادة ساااار موی

بناااااه برنهادناااااد بارناااااگ و باااااوی»
(همان :ج .)119 ،6

ی
در  12بیت نیز میتوان کنایههای گروه دوم را دید .در این گونه از کنایهها ،معن ِ
کنایه (گذشته از اینکه دارای کدام گونة دستوری است) وارونة گروه نخست ،قابل
حذف نیست؛ چنانکه در این بیت:
«تااو را چااون پاادر باشااد افراساایاب

هماااه بناااده باشاااند ازیااان رویِ آب»
(همان :ج .)196 ،6

اگر بهجای کنایة «ازین روی آب» معنی آن را که «توران» (اسم) است پیش چشم
ش بیان کنایی (ازین روی
آوریم ،از آورد ِن آن در سخن ناگ زیریم .در اینجا باید نق ِ
آب) در ساختمان بیت و قافیهسازی را در نظر داشته باشیم.
ی فعل و مصدر
 .2-1-3بیا ِن کنای ِ
در گسترة بیتهای پژوهش ما و در میان گونههای سهگانهای که برای کنایه
برشمردیم ،این گونه پرکاربردتر است .فردوسی در  669بیت (برخی بیتها دارای دو
کنایهاند) کنایه هایی را جایگزینِ فعل یا مصدر کرده است .نوعِ دستوری این معانی
نهایی کنایه از آنجا اهمیت دارد که جایگاه اصلی یا فرعی آنها را در جمله نشان
میدهد؛ بر این بنیاد نوع دستوری کنایات این بخش نشان میدهد از آنجا کهاین موارد
از اجزای اصلی جملهاند ،نمیتوان در تشخیصِ بر افزودگی آنها از سنجة «فرعی بودن
نوع دستوری» بهره گرفت و در مورد این کنایهها فقط میتوان بر روش بیان

()Style
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کنایی (جانشینِ کنایی) تمرکز کرد و بنابراین محتمل است که بیانِ غیر کنایی این گونه
از کنایات نیز در منبع/منابع فردوسی آمده باشد .برای نمونه آنگاه که سیاوش ،پیران را
که در مرز ایران و توران به پیشباز وی آمده ،میبیند [بیانِ غیر کنایی (غیرادبی) ثعالبی]
«فصافحه سیاوش و سأله و خدمه بیران و»...؛ جملة «خدمه» در ترجمههای تاریخ ثعالبی،
به «شرط عبودیّت بهجای آوردن» (ثعالبی )66 :6199 ،و «خدمت کردن» برگردانده
ی
شده است (ثعالبی618 :6119 ،؛ پریشروی)621 :6165 ،؛ امّا همین فعل در بیان کنای ِ
فردوسی (به جایگاه بیا ِن کنایی در ساختمان بیت و در قافیهسازی دقت کنید) ،چنین
آمده است:
«ببوسااااید پیااااران ساااار و پااااای او

همااااااان خااااااوبچهاااااار د رای او»

بر این بنیاد ،شاید در شاهنامة ابومنصوری اینچنین آمده باشد« :پیران او را نماز برد/
پیران او را خاکبوس کرد /کرنش کرد».
ش
هرچند بالغیون سنّتی ،کنایه را بهطور مطلق از شاخههای چهارگانة بالغت در دان ِ
ش زیباییشناسی و بر پایة «آسانی یا دشواری ردّ و بدل شدن
بیان میدانند از دیدگاه ارز ِ
میان زبان غیرادبی و زبان ادبی» ،کنایههای این بخش را میتوان به دو گروه کنایههایِ
بالغی و غیر بالغی تقسیم کرد.
اغلب کنایههای فاقد برجستگیِ بالغی ،کنشهای شخصیتهای داستاناند که
ی کنش ،آمدهاند؛ کنایههایی از گونة «میان/کمر بستن» (،6699
بهجای معنای نهای ِ
ل
« ،)8616 ،6625،8652 ،6916 ،6961 ،6895 ،6825ران فشردن» ([ )6768 ،6166شک ِ
بالغیِ این کنایه را در «سبک شدن عنان و گران شدن رکیب» ( )6262و «بر زین دوال
رکیب گران کردن» ( )8578میبینیم].
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ت برجسته/بالغی را از آنجا که «در شاهنامه وسیعترین صورت
نمونههای کنایا ِ
خیال ،اغراق شاعرانه است» (شفیعی کدکنی )229 :6191 ،در اغراقهایی خیالانگیز از
گونة بیتهای زیر باید جست:
«همه خاک مشکین شد از مشک و زر

هااامی اساااپ تاااازی بااارآورد پاار»
(فردوسی :6162 ،ج)196 ،6

«وزان پاس باه چاوگان برو کاار کارد

چنان شاد کاه باا مااه دیادار کارد»
(همان :ج)191 ،6

 .3بررسی نسبتِ کاربردِ انواعِ استعاره و وزن عروضی
 .3-1استعارۀ مصرحه
نقش عرو

در استعاری شدن روایتِ فردوسی بسیار اندک بوده است .نخست

ازآنرو که شمارِ استعارهها در شاهنامه کم است و در این هزار بیت تنها  17استعارة
مصرحه در  16بیت آمده است .دیگر اینکه در همین شمارِ اندک هم در برخی
نمونهها ،استعاره پرکنندة خأل وزنی نیست؛ بلکه برای نمونه در استعارة مصرحة «مُشک»
( )6221برای «موی» ،مستعارٌله و مستعارٌمنه هموزن هستند و شاعر در گزینشِ هر یک
از آن دو ،آزاد بوده است .همانین در «ز یاران یکی شیر جنگی بخوان» ()6961
میتوان «مرد» را جایگزینِ استعاره کرد یا بهجای مصرعِ «گل و ارغوان را به فندق
بخست» ( )8577که دارای سه استعاره است میتوان گفت« :ر ِ خویشتن را به ناخن
بخست» .پس فردوسی در این گونه موارد آزادانه و به انگیزة افزایشِ ادبیت روایت
خود از استعاره بهره میجوید .چنین مینماید که در کاربرد استعاره در روایت
فردوسی ،باید بهجای نقشِ وزن عروضی بر سنّتهای حاکم بر بوطیقایِ شعرِ دورة او
تمرکز کرد .فردوسی نزدیک به نیمی از استعارههای مصرحه در گسترة پژوهش ما (69
از  )17را در  61بیت در توصیف چهره و اندام فریگیس (در سه بیت  8577تا ،8576
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هشت استعاره) ساخته است و کسان و مفاهیمِ دیگر بر رویِ هم نیم دیگر استعارات را
در  66بیت ویژة خود داشتهاند.
همانین دور نیست اگر بپنداریم برخی از استعارهها در آبشخورهای شاهنامه نیز
بودهاند و برافزودة فردوسی نیستند .برای نمونه در برابر مصرع «که خورشید را گشت
ناهید جفت» ( )6919که دارای دو استعارة خورشید و ناهید برای سیاوش و فریگیس
است ،ثعالبی هم در غررالسیر از دو استعارة خورشید و ماه بهره برده است (نک:
پریشروی.)626 :6165 ،
بااینهمه نمیتوان از نقشِ ضرورتهای عروضی در برگزیدن استعارهها ،یکسره
چشم پوشید .میتوان گفت در  69بیت ،وزن عروضی در استعاری شدنِ کالم ،نقشی
هماندازه باارزش زیباییشناسی استعاره دارد یا دستکم در آن بیاثر نیست .همانین
در  7بیت ،با قرار گرفتنِ استعاره در جایگاه قافیه ،نقشِ وزنِ عروضی پررنگتر شده
است.
 .3-2استعارۀ مکنیه
ل نمود یافتنِ استعارههای مکنیه در قالب «جمله» ،نمیتوان از توجّه به «خأل-
به دلی ِ
های وزنی» در تشخیصِ عارضة وزنِ عروضی بودن یا نبودن آنها ،بهره گرفت .آناه
میتواند در این مورد راهنما باشد ،نقشِ نمایانِ موسیقایی-معنایی این گونه استعارهها
در ساختمانِ بیت است .این گونه جمالت گاه هر دو قافیه را در بر میگیرند:
«و دیگر بهجایی که گردانسپهر

شاااود تناااد و چاااین انااادر آرد باااه چهااار«

«سپاهی برانسان که گفتی ساپهر

(فردوسی :6162 ،ج)196 ،6
بیاراسااااات روی زماااااین را باااااه مهااااار»
(همان :ج.)196 ،6

و گاه یک مصرع کامل (اغلب مصرعِ دوم) را:
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«ببایست بر کوهِ آتش گذشات
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مااارا زار بگریسااات آهاااو باااه دشااات»
(همان ،ج.)195 ،6

«و زین پس باهفرمان افراسایاب

مااارا نیاااز بخااات اندرآیاااد باااه خاااواب»
(همان :ج.)191 ،6

در گسترة این پژوهش  19بیت استعارة مکنیه دارند که در میان آنها  82بیت از
گونة «تشخیص» اند.
 .3-3استعارۀ مرکّب و تمثیلی
این گونه استعارهها نیز همانند برخی استعارههای مکنیه ،بهصورت «جمله» نمود می-
یابند؛ بنابراین زم است در تشخیصِ نسبتِ کاربردِ آنها با وزن عروضی نیز مالک-
هایی چون «نقشِ موسیقایی-معنایی در ساختمان بیت» ،مدّ نظر قرار گیرد .از  67بیتِ
دارای استعارة مرکب یا تمثیلی ،در  61بیت ،کلِّ مصرعِ دوم ،استعارهای مرکّب/تمثیلی
است .از این تعداد ( 67بیت) در دو بیت ( )6661 ،6261استعاره بخشی از مصرع
نخست را نیز در بر گرفته و در یک بیت ( ،)6669استعاره در مصرعِ نخست آمده است.
نکتة مهمی که باید مدّ نظر قرار گیرد آن است کهاین گونه استعارهها ،به دلیل
داشتن ماهیتِ تمثیلی و نقشِ معناشناسیِ اقناعی ،در تاریخ زبان فارسی میان زبا ِن
روزمره ( )Ordinary languageو زبانِ ادبی ( )Literary languageردّ و بدل می-
شدهاند و در همة گونههای ادبی (نثر ،نظم) به کار میرفتهاند؛ بنابراین محتمل است که
برخی از این گونه استعارهها در آبشخورهای فردوسی نیز بهکاررفته باشند .برای نمونه،
افراسیاب آنگاه که پیران دختر او ،فریگیس را برای سیاوش خواستار میشود ،در پاسخ
به پیران ،از چنین تمثیلی یاد میکند:
چااه رنجاای؟ کااه هاام جااان نیاااری بااه ساار»
«کااهای دایااة باااة شاایر ناار
(همان :ج.)116 ،6
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این تمثیل در متن ثعالبی نیز آمده است« :افراسیاب گفت :من او [سیاوش] را به
دیگران ترجی میدهم ولی ترسم از آنکه چون شیرباّه شیر شود از هالک مربّی خود
نیندیشد» (ثعالبی .)61 :6199 ،گفتنی است ما نمونة یادشده از شاهنامه را از آنجا که
تمثیل نه در بخشی از بیت که در سراسر بیت گسترده شده است ،در شمار عوار ِ
عروضی ننهادهایم .روشن است که وزن میتواند شاعر را از آوردنِ واژه یا واژههایی در
بیت ناگزیر کند .امّا نمیتوان گفت همة بیت در تنگنایِ وزن پدید آمده است .نمونة
دیگر چنین تمثیلهایی ،این بیت است:
«چرا کشت باید درختی باه دسات

کااه بااارش بااود زهاار و باایخش کَبَساات؟»
(فردوسی.)116 :6162 ،

 .4بررسی نسبتِ کاربردِ تشبیه و وزن عروضی
در گسترة هزار بیتی پژوهش ما  92بیت دارای تشبیهاند؛ (برخی بیتها دو تشبیه
دارند) .گذشته از ارزشِ بالغی تشبیه ،از دیدِ نسبت وزنِ عروضی با کاربرد تشبیه می-
توان گفت تشبیه ،بهویژه هرچه در محور همنشینی گسترش بیشتری مییابد ،در
ساختمان عروضیِ بیت ،نقش مؤثرتری دارد؛ زیرا برخالفِ استعارة مصرّحه که در آن
واژهای جایگزین واژهای دیگر میشود و بیان استعاری و غیراستعاری میتوانند از نظر
هجایی هماندازه باشند (برای نمونه استعارة «مشک» برای «موی» و «ماه» برای «روی»)،
ی یک موضوع ،همواره گستردهتر از بیان بیتشبیه آن است؛ در کوتاهترین
بیان تشبیه ِ
گونة تشبیه که در بالغت سنتی «تشبیه بلیغ» نام دارد ،هم دستکم یک واژه (مشبهٌبه) به
سخن افزوده میشود« :تخ ِم کین» (« ،)6116کوهِ آتش» ()8562؛ و گاه قیدی هم بر
مشبهٌبه افزوده میشود« :تهمتن که روشن بهار منست» (.)6292
در تشخیصِ تشبیهاتِ کوتاهِ (بلیغ) متأثر از وزن عروضی میتوان از تمرکز بر خأل-
های وزنی ،استفاده کرد .امّا در روایتِ فردوسی ،تشبیه بلیغ کمتر از گونههای
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گستردهترِ تشبیه بهکاررفته است .در تشبیهات گسترده باید به نقش تشبیه در ساختمان
بیت و نیز تفاوتِ «شمولِ معنایی» دو قافیه ،توجّه نمود .تشبیهات گستردة روایت
فردوسی معمو ً یک مصرع را در بر میگیرند و قافیة این مصرع نیز جزئی از این تشبیه
گسترده است.
در گسترة پژوهشی ما ،بسامدِ کاربردِ تشبیهِ «مجمل و مرسل» از همة گونههای تشبیه
بیشتر است« :بیامد فریگیس چون ماه نو» ()6919؛ یعنی فردوسی در میان دو جزء قابل
حذفِ تشبیه ،اغلب وجه شبه را حذف میکند و ادات تشبیه را بر جای میگذارد .او در
 12بیت از  92بیتِ دارای تشبیه ،اداتِ تشبیه را آورده است .دو ادات تشبیه «چون»
(،6997 ،6917 ،6799 ،6799 ،6718 ،6196 ،6919 ،6262 ،6271 ،6158 ،6661
 )8599 ،6671و «چو» ( )8516 ،8565 ،6167 ،6211 ،6261 ،6166 ،6186به ترتیب 61
و  7بار در تشبیهات صری و مجمل بهکاررفتهاند و دیگر اداتِ بهکاررفته چنیناند:
«برسانِ» (« ،)6785 ،6968بهسان» (« ،)6699 ،6171 ،6882 ،6867به کردارِ» (،6827
« ،)6779 ،6115 ،6171گفتی» ( )6915 ،6787 ،6869و «هماون» (.)6257
از آنجا که اد ات تشبیه ،نقش چندانی در معنا و بالغت سخن ندارد ،انگیزة عروضی
را در بهکارگیری آن نیرومندتر باید دانست .چنانکه در مصرع «شدهست آتش ایران و
توران چُن آب» ( ،)6671پس از تشبیه بلیغ «ایران» به «آتش» ،روشن است که آمدن
«چون /چُن» در تشبیه مرسل دوم تنها برای پر کردن وزن بوده است؛ درحالیکه
اقتضای اسلوب سخن آن بود که هر دو تشبیه بلیغ میبودند یا هر دو با آمدنِ ادات
«چون» مرسل میشدند .البته چنین نمونههایی در سراسر شاهنامه اندک است.
فردوسی در این تشبیهات (صری یا مرسل) ،گاه مشبهٌبههای مقید میآورد و بر
گستردگی تشبیه در ساختمان بیت میافزاید :نبشته به کردار روشن سپهر ( ،)6115همی
رفت برسان کشتی بر آب ( ،)6785نگه کرد و شد چون گل اندر بهار (.)6799
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افزوده شدن قید به مشبهٌبه بهویژه در جای قافیه (مانند سه مصرعِ یادشده) را از
عوار

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

عرو

ی شاعر را نمایانتر میکند :همی تافت هر سو چو روشن-
بر شیوة تشبیهساز ِ

چراغ ( ،)6167درخشانتر از بر سپهر آفتاب (.)6661
در سنجشِ نسبت میان کاربرد تشبیه و وزن عروضی نیز باید بهجای درآمدن تشبیه
توجّه کرد .در گسترة پژوهشی ما ،تشبیهاتی که در مصراع دوم آمدهاند ،سه برابر
تشبیههای مصرع نخست ابیات هستند .تشبیههای این  92بیت 62 ،بار در مصرع نخست
و  21بار در مصرع دوم بیت جای گرفتهاند.
درخور یادآوری است که هرچند ما نقش عرو

را در ساخت تشبیهی بیتها

اثرگذار میدانیم ،نمیتوان همة تشبیهها را بیگمان برافزودة فردوسی و از عوار
منظوم شدن داستان دانست .چنانکه در تشبیه ایران به آتش و توران به آب در مصرعِ
«شدهست آتش ایران و توران چن آب» ( )6671با دیدن اشارات پراکندة دیگر که با
این تصویر هماهنگی دارند (نک )8562 ،6997 ،6262 :و آگاهی از بنمایة اساطیری
داستان ،گمانمند میشویم که شاید تصویر یادشده نه زادة پندا ِر شاعر که گزارهای در
آبشخورهای بنیادین شاهنامه باشد .یا در بیت زیر:
«یکااای تخااات زرّیااان نهادناااد پااایش

هماااه پایاااهها چاااون سااار گااااومیش»
(همان :ج.)192 ،6

ی مشبهٌبه ما را در شاعرانگی آن گمانمند میسازد و میتوان
شگفتی تشبیه و کمیاب ِ
پنداشت که از این همانندی بهراستی در متن منثور داستان نیز یاد شده و شاید این تشبیه
اشارهای به شیوهای در ساختن پایههای گونهای از تخت باشد.
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نتیجهگیری
ت
این مقاله روشی علمی برای یافتن و تحلیلِ جزئیات برافزودة فردوسی به روای ِ
منبع/منابع او پیشنهاد کرده و بر اساس آن به پژوهش در هزار بیت از داستان سیاوش
پرداخته است .روش مذکور بر مبنای تأثیر ناگزیرِ شکلِ روایت بر زبان ،بالغت و بارِ
عاطفی ( )Emotional chargeآن ،بنا نهاده شده است .شکل منظوم روایت فردوسی
موجب پیش آمدن «خألهای ناشی از وزن» در آن شده و فردوسی این خألها را با
افزودنِ واژه هایی متناسب با موقعیتِ داستانی پر کرده است .افزوده شدن این واژهها به
روایتِ فردوسی ،هم بارِ عاطفیِ روایت او را افزایش داده (اغلب مصادیق آن در محور
ی روایت او (مصادیق آن
همنشینی دیده میشود) و هم در مواردی به بالغی شدنِ نسب ِ
در محور جانشینی دیده میشود) ،انجامیده است .همانین تأمینِ قافیه در شکل منظوم -
بهعنوان یک نقطة کانونی -بر ساختمان بیت بسیار تأثیرگذار بوده است .در مواردی که
نه با یک واژه بلکه با چند واژه یا جملهای روبهروییم که به روایتِ فردوسی افزوده شده
است ،باید به نقشِ بر افزودهها در قافیهسازی و ساختمان بیت توجّه کرد .تفاوتِ بارز
ن مهم برافزوده بود ِن یکی از آنهاست .این
شمول معنایی در میان دو قافیه یکی از قرای ِ
تفاوت شمول معنایی همانین باعث میشود ،قافیة بخش برافزوده نیازمند بستری معنا
شناسانه باشد .این بستر معمو ً شامل یک مصرعِ کامل است که بر پایة آناه گفته شد،
برافزودة ناشی از شکل منظوم روایت است.
از نظر کمّی از هزار بیت بررسیشده در این مقاله بیش از دو سوم ( 799بیت) ،از
شکل منظوم روایت تأثیر پذیرفتهاند که رقمی قابل توجّه است .از این تعداد در نزدیک
ل ابیات) خألهای ناشی از وزن با افزوده
به نیمی از ابیات ( 121بیت؛ بیش از یکسوم ک ّ
شدن (و گاه تکرار شدن) واژهها پر شدهاند .در بیش از یکسومِ ابیاتِ متأثرشده از وزن
( 861بیت) نیز برای هماهنگ شدن با شکل منظومِ روایت ،زبان کنایی شده است .این
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دو گونه واکنش (گستردگی و کنایی شدنِ زبان) در مجموع مهمترین و بارزترین
ل روایتاند .کنایی شدنِ زبان اغلب محور
واکنشهای زبان ،در پی منظوم شدنِ شک ِ
همنشینی را گسترده و گاه آن را (بابیان کنایی نام کسان) کوتاه کرده است.
در مواقعی که زبان در برابرِ شکل منظوم روایت ،گسترده شده است ،بر پایة مقیاس
مورد نظر ما در این مقاله (جمله) ،اجزایی فرعی چون اسم ،قید و صفت در خألهای
وزنی گنجانده شده اند .ما این موضوع را با آوردن مصادیق بسیاری در متن مقاله نشان
دادهایم؛ افزودنِ اسم ( 61بیت -در جمعِ شواهد )67 :را بیشتر میتوان بهعنوان
پرکنندة خأل وزنی ،توجیه کرد؛ قیدها ( 11بیت) هرچند بیشتر کارکر ِد عروضی
دارند ،بار عاطفیِ روایت را نیز افزایش میدهند .صفتها ( 615بیت) که متناسب با
موقعیت داستانی افزوده شدهاند ،احساساتِ مخاطب نسبت به موصوف را ،در جهتی
که راوی مداخلهگر ( )Intrusiveمشخّص کرده ،برمیانگیزند.
مواردی را که زبان در شکل منظوم روایت ،به ناگزیر ،کنایی شده است ،در سه
ش
گروه جای دادهایم؛ بیانِ کنایی نام کسان ( 667بیت) در ساختمانِ بیت چندان ارز ِ
زیباییشناختی ندارد و بیشتر از دیدگاه کمیتِ هجایی و قافیهسازی قابل توجیه است.
بیانِ کناییِ اسم ،قید و صفت ( 19بیت) را به دو گروه تقسیم کردهایم؛ نخست بیا ِن
کناییِ اسمها ،قیدها و صفتهایی که معنای نهایی آنها احتما ً برافزوده است (16
بیت) و دوم بیانِ کنایی مواردی که با قرائن موجود نمیتوان در باب برافزوده
بودن/نبودن آنها ب ه قطعیت رسید و محتمل است معنای نهایی (بیانِ غیر کنایی) آنها
در منبع/منابع فردوسی آمده باشد ( 12بیت) .گروه سوم از دیگرگونههای زبانی ،بیان
کنایی فعل و مصدر است ( 662بیت) .فعل و مصدر از دید معنایی از اجزای اصلی
جملهاند و این بدان معنی است که ما دربارة برافزوده بودن/نبودن معنای نهاییِ کنایات
این گروه نیز نمیتوانیم به قطعیت سخن بگوییم و محتمل است معنای نهایی آنها در
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منابع فردوسی آمده باشد و فردوسی برای گنجاندن آنها در روایت خود ناگزیر از بیا ِن
ی آنها شده باشد .کنایههای این بخش را از نظر ارزش زیباییشناختی به دو گروه
کنای ِ
بالغی و غیر بالغی تقسیم کردهایم.
در بحث از نسبت کاربرد انواع استعاره و تشبیه با وزن عروضی به ماهیت ادبی متن
و رویکردِ شاعرانة راوی توجّه کردهایم و عالوه بر نشان دادن نمونههایی که بیا ِن

استعاری در آنها ناشی از ضرورتهای وزن نیست به آوردن شواهدی که وزن می-
تواند در آنها تأثیری همسنگِ ارزشِ زیباییشناختی استعاره داشته باشد ،پرداختهایم.
تمامی انواع استعارههایی که بر پایة سنجههای مطرحشدة ما ،از وزن عروضی –کم یا
بیش -متأثّر شدهاند 68 ،استعاره در هزار بیتاند .غیر از استعارههای مصرحه ( 16بیت-
مجموع شواهد )17 :که در  69بیت وزن عروضی در کاربردِ آنها ،نقشی هماندازه
باارزش زیباییشناسی دارد ،دیگر استعارهها معمو ً گسترده (چند واژهای)اند؛ در این
موارد بهجای توجّه به «خألهای عروضی» باید بر نقش در ساختمان بیت و قافیهسازی،
تمرکز کرد .استعارههای مرکب و تمثیلی ( 67بیت) نیز از این دستهاند و میتوانند
مصرعی را در بر گیرند؛ این استعارهها جز در یک نمونه ،همواره در مصراع دوم
ش آنها را در ساختمان بیت و قافیهسازی نشان میدهد.
بهکاررفتهاند و این خود نق ِ
استعارههای مکنیه ( 19بیت) بیشتر در شخصیت بخشیهایی ( 82بیت) نمود یافته که
گاه بنیاد باور شناختی دارند و میتوان آنها را استعاره به شمار نیاورد .بااینهمه
نمیتوان از چگونگیِ بازگوییِ این باورها و همانین ارزش زیباییشناسانة آنها از دید
ت بهکاررفته در هزار بیت گسترة پژوهشی ما،
خوانندة امروزی چشم پوشید .تشبیها ِ
بیشتر از نوع مرسل (گسترده)اند .در  12بیت از  92بیتِ دارای تشبیه (مجموع شواهد:
 ،)97ادات تشبیه بهکاررفته است و تشبیهات  62بار در مصرع نخست و  21بار در
مصرع دوم بیت جای گرفتهاند .این نشانهها ،تأثیر وز ِن عروضی در کاربرد و نیز گونة
تشبیه را نشان میدهند.
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