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چكيده
تشبيه يكي از گونههای صور خيال در دو بخش پهلواني و تاريخي شاهنامه است که
فردوسی آن را از زوایای گوناگونی مانند :وجه شبه ،ادات تشبيه ،انواع تشبيه ،تقييد ،تشبیه
حسي و عقلي و مفرد و مر ّكب سنجیده و برای اغراضی چون تبیین شگردهای حماسی و
ّ
اهم آنها اغراق است ،در اثر حماسی خود بکار بردهاست .بر
جلوههای معنایی شاهنامه که ّ
این اساس ،پژوهش پیش روی شگردهای بکارگیری گونههای تشبيه ،بسامد آنها و نگرش
فردوسي را در این تشبيهات با رویکردی توصیفی -تحلیلی بررسي ،تحلیل ،مقايسه و تبیین
خالقيت درآوردن مضامين
کردهاست .وجهشبه ابتكاري ،شگردهاي نوكردن تشبيه ،ابتكار و
ّ
نو و تازه از مواردی است که فردوسی آنها را بسيار دقيق و جزيي در شاهنامه پردازش کرده
و برای بیان مقاصد و اهداف خویش بکارگرفتهاست .این مقاله تشبیه را از زوایای مختلف در
شاهنامه بررسی میکند.
کلمات كليدي :فردوسي ،شاهنامه ،تشبيه ،اركان تشبيه ،عناصر تشبيه.

 -1استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي،
 -2استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي،
 -3دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه.
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مقدمه
ّ .1
منصور بن حسن ،فردوسي از شاعراني است كه تشبيهات شعر او از لحاظ وسعت شعر و
تصاوير پُربار ،قابل بررسي است .بيشتر تشبيهات شاهنامه ،نه تنها پس از گذشت قرنها ،لطافت
و تازگي خود را از دستندادهاند ،بلكه دستماية شعراي ديگر نيزشدهاست .تشبيه ،بنياديترين
صورخيال شاعرانه است ،بگونهای که هستة مركزي تصاوير ديگر مانند استعاره ،كنايه و تمثيل
بر آن استوار است .افكار هر شاعر و سخنوري را ميتوان در البهالي تشبيهات او يافت ،زيرا
زاوية ديد و بينش شاعر را به جهان و طبيعت نشان ميدهد.دركتابهاي بالغي تعاريف گوناگوني
از تشبيه شده است« .تشبيه آن است كه چيزي را به چيزي ماننده كنند بصورت و به هيأت.
يا چيزي را بر چيزي ماننده كنند به صفتي از صفتها ،چون حركت و سكون و لون و رنگ و
شتاب و درنگ» (ترجمان البالغه ،رادوياني :ص« .) 44تشبيه بهترين ابزار براي بيان محاكات
و تقليد از طبيعت و حقيقتنمايي است» (بالغت تصوير ،فتوحي :ص .)3ميتوان گفت كه
«هدف اصلي تشبيه ،تبيين و آشكاركردن انديشهاي است كه در ذهن پديدار ميشود ،ا ّما به
دليل محدوديت زبان ،گوينده قادر نيست به خوبي آن را روشن سازد و با زبان مرسوم بيان
كند ،بنابراين به مدد عنصر خيال دست به دامن تشبيه ميشود» (نگاهي تحليلي به علم بيان،
آقاحسيني و همكاران :ص  .)74پرسشهاي اصلي پژوهش اين است كه تشبيه چه نقشي در
بیان اغراض و اهداف فردوسي داشتهاست؟؛ مهمترين تشبيهات مورد استفادة شاعر كدامند؟
اهميت و
و كداميك از انواع تشبيه براي فردوسي در دو بخش پهلواني و تاريخي شاهنامه
ّ
كاربرد بيشتري داشتهاست؟
 .1.1پيشينة تحقيق
در زمينة تشبيه در شاهنامه پژوهشهايي صورت گرفتهاست ،از جمله« :تشبيه در شاهنامة
فردوسي» )1381( ،از زنجاني« ،صورخيال در شعر فارسي» )1380( ،از شفيعي كدكني؛
ادبيات حماسي ايران» )1381( ،از رزمجو؛ «بررسي وجهشبه درشاهنامه» )1389( ،از
«قلمرو ّ
چناري؛ « تشبيه در جلدهاي 2، 1و 3شاهنامه» )1383( ،از ياراحمديان؛ «بررسي تشابهات
مشبهبهها» )1389( ،از آتشيار.
شاهنامه بر محور ّ
 .2.1اهم ّيت و ضرورت تحقيق
حقايق قابل استناد ،مقايسه است
خاص فردوسي است .يكي از راههاي دستيابي به
سبك
ِ
ّ
اهميت ويژهاي ميباشد .اين پژوهش مهمترين
كه در نقد ادبي و بررسي تصاوير شعري داراي ّ
بخشهاي شاهنامة فردوسي (پهلواني و تاريخي) را از منظر تشبيه كاويدهاست .2 .بحث و
بررسي (ساختار تشبيه در شاهنامه)
اين پژوهش ،وجهشبه ،ادات تشبيه ،انواع تشبیه ،جوانب گوناگون تشبيه و بسامد آنها را در
شاهنامه با تکیه بر نمونههايي از اين اثرگرانسنگ بررسي کردهاست.
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 .1.2عناصر تشبيه در شاهنامه
موضوعات و عناصری مانند :اوصاف انساني ،عناصر طبيعت ،اشيا ،مفاهيم مجرد و انتزاعي و
حيوانات مهمترين و پركاربردترين ارکان ساختاری و محتوایی تشبيه را در شاهنامه تشكيل ميدهند.
 .2.2مش ّبه و عناصر آن
مشبه ،پنج دستهاند كه در نمودار شمارة  1با ارائة آمارهاي
تشبيهات شاهنامه از دريچة ّ
دقيق بررسي شدهاند.
 .1.2.2عناصر و اوصاف انساني
مشبه تشبيهات خود ،بيشترين موضوعات را از «انسان و عناصر انساني»
فردوسي در
ّ
گرفتهاست ،بگونهای که بسامد آن در بخش اساطيري 60مورد ،معادل ( ،)%63در بخش
پهلواني 1470مورد ،معادل ( ،)%66و در بخش تاريخي  367مورد ،معادل ( )53/6درصد
تصاوير شاهنامه را تشكيل ميدهد .از بخش پهلواني:
بــه بــاال چــو ســرو و بــه رخ ُچــن بهــار

بــه هــر چيـــز ماننـــدة شهـــريار*
(د)48 ،92 ،1

ســـكندر چوگفتـــار ايشـــان شـــنيد

بـــه رخســـاره شـــد ُچـــن گل شـــنبليد
(د)1112 ،77 ،6

جه ــان پ ــر ش ــد از نال ــة ب ــوق وك ــوس

زميـــن آهنيـــن شـــد ســـپهر آبنـــوس
(د)327 ،92 ،2

همـــه راغهـــا شـــد چـــو پشـــت پلنــــگ

زمي ــن همچ ــو ديب ــاي روم ــي ب ــه رن ــگ
(د)3113 ،237 ،8

نخســـتين ســـپهدار خاقـــان چيـــن

ك ــه تاج ــش سپهرس ــت و تخت ــش زمي ــن
(د)739 ،151، 3

از بخش تاريخي:

 .2.2.2طبيعت و عناصرآن
توصيف طبيعت در شاهنامه «چنانست كه گويي سراينده با چشم از طبيعت عكس گرفته
و سپس آن عكس را انگارة نگارهپردازي كردهاست» (يادداشتهاي شاهنامه ،خالقي مطلق:
ص .)90عناصر طبيعي در دورة پهلواني ( )350بار ،معادل ( ،)%16و در بخش تاريخي ()115
مشبه قرار گرفتهاند .از بخش پهلواني:
بار ،معادل ( )16/8درصد در جايگاه ّ
از بخش تاريخي:

 .3.2.2اشيا
اشيا در بخش پهلواني ( )210بار ،معادل ( )9/4درصد و در بخش تاريخي ( )115بار ،معادل
مشبه قرارگرفتهاند .از بخش پهلواني:
( )11/4درصد در جايگاه ّ
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از بخش تاريخي:

يكـــي جوشـــني بـــود تابـــان چـــو نيـــل

بـــه بـــاال و پهنـــاي يـــك چـــرم پيـــل
(د)1546 ،105 ،6

جـــان پـــاك
روانـــش خـــرد بـــود و تـــن
ِ

تـــو گفتـــي كـــه بهـــره نـــدارد زخـــاك
(د)122،58 ،2

بـــدان تـــا كســـي بـــد نگويـــد تـــرا

بـــه دريـــايِ تهمـــت نشـــويد مـــرا
(د)103 ،200 ،6

 .4.2.2مفاهيم مجرد و انتزاعي
اين مفاهيم در بخش پهلواني  61بار ،معادل ( )4/6درصد ،در بخش تاريخي  95بار ،معادل
مشبه قرارگرفتهاند .بال ،رنج ،كينه ،وفا.
( )13/9درصد ،در جايگاه ّ
از بخش پهلواني:
از بخش تاريخي:

 .5.2.2حيوانات
حيوانات و بويژه اسبها در دنياي شاهنامه حضور مداومي دارند .حيوانات در بخش پهلواني 53
مشبه قرارگرفتهاند.
بار معادل ( ،)%4و در بخش تاريخي 30بار ،معادل ( )4/4درصد در جايگاه ّ
از بخش پهلواني:
بـــه ران انـــدرآورد و كـــردش دوال

پـــر و بـــال
عقابـــي شـــده رخـــش بـــا ّ
(د)1454 ،193 ،3

يكـــي شارســـتان ديـــد جايـــي بـــزرگ

ببردنـــد بـــا پويـــه اســـپان چوگـــرگ
(د)665 ،180 ،6

از بخش تاريخي:
نمودار شمارة 1
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 .3.2مش ّبهبه و عناصر آن
مشبهبه به پنج دسته تقسيم ميشوند كه در نمودار شمارة  2با
تشبيهات شاهنامه از دريچة ّ
ارائة آمار دقيق بررسي ميشوند ،و به ترتيب بسامد عبارتند از :طبيعت و عناصر آن ،حيوانات،
اشيا ،اوصاف انساني ،مفاهيم مجرد و انتزاعي.
 .1.3.2طبيعت و عناصرآن
در بخش پهلواني  607مورد ،يعني ( )45/1درصد ،و در بخش تاريخي  300مورد ،يعني
( )43/6درصد تصاوير شاهنامه را عناصر طبيعي تشكيل ميدهد.
از بخش پهلواني:
يكـــي تيـــر بـــاران بكردنـــد ســـخت

چـــو بـــاد خـــزان بگـــذرد بـــر درخـــت
(د)917 ،83 ،3

سكنــــدر پـــس لشـــكر بدگمـــان

همــــي تاخـــت بــــرسان بـــا ِد دمـــان
(د)571 ،44 ،6

بـــه گـــردن بـــه كـــردار شيــــران نـــر

بســـان گوزنـــان بـــه گـــوش و بـــه ســـر
(د)1494 ،266 ،4

بـرفتــــند پــــويان بـــه كـــردار ُغــــرم

ب ــدان بيش ــه ِك ــش ن ــام خوانن ــد ُخ ــرم
(د)1840 ،124 ،6

مـــرا بـُـــرد بايـــد ســــوي او پيـــام

ســـخن برگشـــايم چـــو تيـــغ از نيـــام
(د)663 ،49 ،2

ك ــه دانـ ــش ب ــه ش ــب پاس ــبان منس ــت

خــــرد تـــاج بيــــدار جـــان مــــنست
(د)391 ، 31 ،6

از بخش تاريخي:

 .2.3.2حيوانات
در تصاوير شاهنامه ،جايي را بدون حضور حيوانات نميتوان تص ّوركرد .در مورد حيوانات
شاهنامه جداي از موجودات اساطيري ،بايد گفت كه فردوسي از حيواناتي نام برده كه در
پيرامون او بودهاند .حيوانات در بخش پهلواني  305مورد ،معادل ( )22/6درصد ،و در بخش
مشبهبه قرارگرفتهاند.
تاريخي  108مورد ،معادل ( )15/7درصد ،در جايگاه ّ
از بخش پهلواني:
از بخش تاريخي:

 .3.3.2اشيا
اشيا در بخش پهلواني  300بار ،معادل ( )22/3درصد ،و در بخش تاريخي  194بار ،معادل
مشبهبه قرارگرفتهاند .از بخش پهلواني:
( )28/2درصد ،در جايگاه ّ
از بخش تاريخي:
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دوان كــــودكان از پـــس او چـــو تيـــر

چـــو گشـــتند نزديـــك بـــا اردشـــــير
(د)130 ، 202 ،6

بـــه چهـــر تـــو مانـــد همـــي چهـــرهام

چنانچـــون تـــو باشـــد مگـــر زهـــرهام
(د)1544 ،272 ،1

يك ــي نام ــه بنبـ ــشت چ ــون بـ ــوستان

رخ دوســــتان
ِ
گل بــــوستان چــــون ِ
(د)2978 ،226 ،8

كـــه ايـــن را بداريدچون جـــان پاك

نبايـــد كـــه بينـــد ُورا بـــاد و خاك
(د)2416 ،368 ،2

تگرگ آمـــد امســـال برســـان مرگ

مـــرا مـــرگ بهتـــر بُـــدي زان تگرگ
(د)740 ،473 ،8

 .4.3.2اوصاف انساني
اوصاف و عناصر انساني در بخش پهلواني 74مورد ،معادل ( )5/5درصد ،و در بخش تاريخي
مشبهبه قرارگرفتهاند.
 43مورد ،معادل ( )6/2درصد در جايگاه ّ
از بخش پهلواني:
از بخش تاريخي:

 .5.3.2مفاهيم مجرد و انتزاعي
اين عناصر در بخش پهلواني  60بار ،معادل ( )4/5درصد و در بخش تاريخي  43بار ،معادل
مشبهبه قرارگرفتهاند.
( )6/2درصد در جايگاه ّ
از بخش پهلواني:
از بخش تاريخي:
نمودار شمارة 2
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 .3انواع تشبيه به اعتبار اركان آن
مشبهبه ،وجهشبه و ادات تشبيه» (فنون بالغت و صناعات
مشبهّ ،
«تشبيه چهار ركن داردّ :
ادبي ،همايي :ص .)226پس به لحاظ وجود يا عدم وجود اركان فوق ،تشبيه انواعي دارد كه
در نمودار شمارة  3بطور دقيق آمدهاست.
 .1.3تشبيه مجمل
مجمل« ،تشبيهي است كه وجهشبه در آن ذكر نميشود ،ا ّما ساير اركان آن ذكر ميشود»
مبين
(معاني و بيان ،تجليل :ص .)54مهمترين بحث در تشبيه ،وجهشبه است زيرا «وجهشبهّ ،
متوجه نوآوري
تخيل شاعر است و در نقد شعر بر مبناي وجهشبه است كه
ّ
جهانبيني و وسعت ّ
يا تقليد هنرمند ميشويم» (بيان ،شميسا :ص .)98مهمترين دليلي كه فردوسي وجهشبه را در
مشبهبه داراي صفت و ويژگي واضح و آشكاري
تشبيهات شاهنامه ذكر نميكند ،وقتي است كه ّ
باشد ،كه داراي بيشترين بسامد در دو دوره پهلواني و تاريخي است .مورد ديگر ميتوان تنگناي
وزن و قافيه و يا كوتاه آوردن تشبيه را نام برد .بسامد تشبيه مجمل در بخش پهلواني 987
مورد ،معادل ( )%52و در بخش تاريخي  326مورد ،معادل ( )49/5درصد از تمام تشبيهات
شاهنامه ميباشد.
از بخش پهلواني:
فـــرخ دبير
چـــو نامه بـــرو خوانـــد
ّ

رخ شـــهريار جهان شـــد چـــو قير
ِ
(د)926 ،263 ،2

همـــي تيـــر باريدهمچـــون تگـــرگ

بريــن هــم نشــان تــا غمــي گشــت َكــرگ
(د)2106 ،574 ،6

از بخش تاريخي:

 .2.3تشبيه بليغ (فشرده)
اين نوع تشبيه به دليل عدم وجهشبه و ادات تشبيه ،بسيار ف ّني و هنري است و بر خواننده
تأثير شگرفي دارد .آمار اين نوع تشبيه در بخش پهلواني  422مورد ،معادل ( )19/6درصد و در
بخش تاريخي  163مورد معادل ( )21/3درصد از تمام تشبيهات ميباشد .از تركيبات پُركاربرد
تخم نيكي ،گلرخ ،پيلتن ،خورشيدچهر ،تي ِر
تخم بديِ ،
بليغ اضافي ميتوان در بخش پهلواني؛ ِ
آتش
تخم كينهِ ،
مژگان ،پردة شرم ،پريچهرهِ ،
آتش كين ،ماهروي ،بن ِد بدي ،چشمة آفتابِ ،
ِ
باران تير،
درخت بزرگي،
گنج راز ،چا ِه نياز ،و در بخش تاريخي؛ پالي ِزكين،
ِ
جنگ ،را ِه آزِ ،
ِ
رايت بخردي ،دا ِم
تخم ُزفتي ،ماهرخ ،چاد ِر داد ،دريايِ تهمت،
ماهچهر ،دا ِم بال ،آبِ خردِ ،
سوگند ،آبِ دانش و چاد ِر شرم را ذكركرد.
از بخش پهلواني:
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جهـــان را يكـــي شهــــريار آوري

ِ
درخـــت وفـــا را بـــه بــــار آوري
(د)472 ،414 ،2

از آن لشـــكر روم بگريــــخت اوي

بـــه دا ِم بـــا در نياويــــخت اوي
(د)90 ،139 ،6

چـــو پيـــان همـــه دشـــت بريكدگر

فگندنـــد تنهـــا ،جـــدا كرده ســـر
(د)912 ،58 ، 4

از بخش تاريخي:

(مفصل)
 .3.3تشبيه ساده
ّ
حسي را بيشتر
تشبيهي است كه هر چهار ركن تشبيه را داراست« .قدما تشبيه ساده و ّ
ّ
متأخران تشبيهات لطيف و نازك را» (صورخيال در شعر فارسي ،شفيعي
ميپسنديدهاند و
(مفصل) كه وجهشبه و ادات تشبيه در ساختار آنها ذكر
كدكني :ص .)58در تشبيهات باز
ّ
ميشود ،خواننده منفعل است ،نه ف ّعال .ميتوان يكي از داليلي را كه تمام اركان تشبيه در
شاهنامه ذكر شده ،عالقه داشتن به تكرار و اطناب در سبك خراساني دانست .تعداد اين نوع
تشبيه در شاهنامه فراوان است و بسامد آن در دورة پهلواني  481مورد ،معادل ( )25/2درصد
و در دورة تاريخي  165مورد ،معادل ( )%25است.
از دورة پهلواني:

مشبهبه /چو :ادات /فگنده شدن
مشبه /پيالن:
اركان تشبيه بيت باال عبارتند از :تنها:
ّ
ّ
پيكرها بر روي هم :وجهشبه.
از دورة تاريخي:
بهـــم برفگنـــده ز هـــر دو گـــروه
همـــه رزمگه ُكشـــته چـــون كوهكوه
(د)93 ،479 ،5
مشبهبه /چون :ادات /بر روي هم افگنده
مشبه /كوهكوهّ :
اركان تشبيه در بيت باالُ :كشتههاّ :
شدن و بسياري :وجهشبه.
 .4.3تشبيه مؤ ّكد
تشبيهي است كه ادات تشبيه درآن ذكر نميشود .آن را «تشبيه استوار نيز ناميدهاند» (نامة
باستان ،ك ّزازي :ص .)377ذكرنشدن ادات ،سبب ديرياب شدن طرفين تشبيه ميشود و براي
فهم تشبيه ،خواننده به كنكاش ميافتد« .تشبيه مؤ ّكد را يكي از عوامل فشردگي و ايجاز در
زبان فارسي دانستهاند» (دربارة ادبيات و نقد ادبي ،فرشيدورد :ص .)135در بخش پهلواني
تعداد آن  17مورد و در بخش تاريخي  5مورد است كه در هر دو قسمت ،كمتر از يك درصد
ميباشد.
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از بخش پهلواني:

پُـــر از خوبرويـــان و پُرخواســـته
شبســـتان بهشــــتي بُـــد آراســـته
(د)184 ،215 ، 2
مشبهبه /آراستگي و پُر از خواسته و پُر
مشبه /بهشتّ :
اركان تشبيه در بيت باال :شبستانّ :
ازخوبروي بودن :وجهشبه.

به زيـــر انـــدرش چرمه پوالدگشـــت
فرســـتاده از پيـــش او بـــاد گشـــت
(د)646 ،207 ،1
مشبهبه /محكم و آهنگونبودن:
مشبه /پوالدّ :
اركان تشبيه در بيت باال عبارتند از :چرمه (اسب)ّ :
وجهشبه.
از بخش تاريخي:
بـــه بزم انـــدرون ،آســـمان وفاســـت
بـــه رزم انـــدرون ،زنده پيل بالســـت
(د)25 ،243، 6
مشبهبه /قوي پنجه
مشبه /زنده ِ
پيل بالّ :
اركان تشبيه در بيت باال عبارت از[ :شاپو ِر اردشير]ّ :
و ويرانگر بودن :وجهشبه.
نمودار شمارة 3
حسي يا عقلي بودن طرفين
 .4انواع تشبيه به اعتبار ّ
ح ّواس حضور اساسي و تأثيرگذاري در دنياي حماسه دارند و در تصويرسازي ركن اصلي
حسي شاعر
بشمارميروند« .تصوير در شعر ،بيانياست كه به صور ذهني حاصل از دريافتهاي ّ
زندگي ميبخشد .بعبارت ديگر سبب ميشود تا خواننده احساس كند چيزي را بگونهاي متمايز
ميبيند ،لمس ميكند ،ميبويد يا ميشنود» (حكايت شعر ،اسكلتن :ص.)105
حسي
حسي به ّ
ّ .1.4
توجه به نمودار زير ،در بين تشبيهات شاهنامه بيشترين بسامد و آمار در هر دو بخش
با ّ
حسي است كه يكي از مهمترين
حسي به ّ
پهلواني و تاريخي شاهنامه ،مربوط به تشبيهات ّ
ويژگيهاي سبك خراساني بشمارميرود .بگونهاي كه بدون لحاظ كردن موارد مشابه ،اين نوع
تشبيه در بخش پهلواني  1839بار ،معادل ( ،)%89و در بخش تاريخي  584بار ،معادل ()%84
تمام تشبيهات را دربردارد .از بخش پهلواني:
دوگوشـــش چـــو دو خنجـــر آبـــدار
به بـــاال بلنـــد و به گيســـو كمند
از بخش تاريخي:

بـــر و يـــال فــــربي ،ميانــــش نزار
(د)98 ،335، 1

زبانش چـــو خنجـــر لبانـــش چوقند
(د)75 ،72، 2
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پـــر زاغ
ز مـــردم زمين ديـــد چون
ّ
بـــه گردآمدن چون ســـتوران شـــوند

ســـيه ديســـه و چشـــمها چون چراغ
(د)1166 ،80، 6
تـــگ آرنـــد برســـان گوران شـــوند
(د)1437 ،98 ،6

حسي به عقلي
ّ .2.4
«به لحاظ تئوري ،اين تشبيه نبايد وجود داشته باشد ،چون غرض از تشبيه اين است كه به
مشبهبهي كه در صفتي
كمك معلومي وضع مجهولي را در ذهن روشن كنيم يعني به كمك ّ
مشبه را توصيف كنيم و بديهي است كه عقلي
مشبه است ،حال و وضع ّ
اعرف و اجلي و اقوي از ّ
حسي اخفي است .از اين رو در اينگونه تشبيهات ،شاعر بايد خود وجهشبهي
هميشه نسبت به ّ
را كه در نظر دارد ذكركند» (بيان و معاني ،شميسا :ص .)37بدون لحاظكردن موارد مشابه،
اين نوع تشبيه در بخش پهلواني  69بار ،معادل ( )3/3درصد ،و در بخش تاريخي  27بار،
معادل ( )3/5درصد ميباشد .از بخش پهلواني:
تـــو گفتـــي كه بهـــره نـــدارد ز خاك
روانش خـــرد بـــود و تن جـــان پاك
(د)58 ،122 ،2
مشبهبه عقلي است ،مانندشدهاست .از بخش
در بيت باال ،در تشبيه دوم« ،تن» به «جان» كه ّ
تاريخي:

ز قيصـــر ُچـــن آيين تاريـــك خويش
يكـــي نامه بنبشـــت نزديـــك خويش
(د)789 ،149 ،7
مشبهبهُ /چن :ادات تشبيه /درهم
مشبهِ /
آيين تاريكّ :
اركان تشبيه در بيت باال عبارت از :نامهّ :
و نامفهومی وجهشبه.
حسي
 .3.4عقلي به ّ
بدون لحاظ كردن موارد تكراري ،اين تشبيه در بخش پهلواني  73بار ،معادل ( )3/5درصد
و در بخش تاريخي 71بار ،معادل ( )9/2درصد ميباشد .از بخش پهلواني:

روان را از انديشـــه چـــون بيشـــه كرد
ســـياوش از آن دل پـــر انديشـــه كرد
(د)577 ،241 ،2
حسي مانندشدهاست .از بخش تاريخي:
مشبه عقلي به «بيشه»ّ ،
در بيت باال« ،روان»ّ ،
مشبهبه ّ
بـــه درياي تهمت نشــــويد مـــــرا
بـــدان تا كســـي بـــد نگويـــد مرا
(د)103 ،200 ،6
حسي مانندشدهاست.
مشبه عقلي به «دريا»ّ ،
در بيت باال« ،تهمت»ّ ،
مشبهبه ّ
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بدان كيـــن جدا ،وآن جدا نيســـت زين
خـــرد همچوآبســـت و دانـــش زمين
(د)14 ،256 ،6
حسي
مشبه عقلي به «آب» و «زمين»ّ ،
همچنين در بيت باال« ،خرد» و «دانش»ّ ،
مشبهبه ّ
مانند شدهاند.
 .4.4عقلي به عقلي
مشبهبه عقلي ،وجهشبه روشن و
اينگونه تشبيه هم قاعدتاً نبايد وجود داشته باشد ،زيرا از ّ
مشبه را به كمك آن دريابيم .فردوسي از اينگونه تشبيه بسيار
صريحي اخذ نميشود تا حال ّ
كم استفاده نموده ،بگونهاي كه بسامد تشبيهات عقلي به عقلي در سراسر شاهنامه به 10
مورد نميرسد .مهمترين دليل آن را هم ميتوان در عيني و حماسي بودن اين اثر دانست ،زيرا
امور عقلي در حماسه جايگاهي ندارد .الب ّته «مراد از عقلي آن است كه به هيچ يك از حواس،
محسوس نباشد» (آيين سخن ،صفا :ص .)52آمار اين نوع تشبيه در بخش پهلواني 4و در
بخش تاريخي  2مورد است .از بخش پهلواني:
روانش خـــرد بـــود و تن جـــان پاك

تـــو گفتـــي كه بهـــره نـــدارد ز خاك
(د)122،58 ،2

خرد در جهـــان چون درخت وفاســـت

ُو زو بــــر نخستــــين دل پادشاســـت
(د)1255 ،193 ،7

از بخش تاريخي:
نمودار شمارة 4

 .5تشبيه خيالي
«تشبيه خيالي و تشبيه وهمي از فروع تشبيه عقلي است چرا كه مقصود از «عقلي» در
تشبيه ملموس و محسوس نبودن است و خيالي و وهمي هم اينگونهاند» (معاني و بيان،
احمدنژاد :ص .)31بسامد تشبيه خيالي در بخش پهلواني  12مورد ،و در بخش تاريخي 7
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مورد ميباشد.
بخش پهلواني:

زميــــن شد به كــــردار درياي قــــير

از بخش تاريخي:

همــــي مــــوج او خنجر و گـــرز و تير
(د)776 ،57 ،2

زميـــن شـــد به كـــردار دريـــاي عاج
چو خورشـــيد تابنـــده بنمـــود تاج
(د)516 ،127 ،7
 .6انواع تشبيه به اعتبار مفرد ،مق ّيد و مر ّكب بودن
خالقيت و نوآوري بودهاند ،در پي چارهجويي بر
«درگذر تاريخ شاعراني كه در پي بروز
ّ
ميآمدند .براي نمونه تشبيه قد به سرو ،تشبيهي قريب و مبتذل و عادي ميشدهاست ،ا ّما
شاعري كه قد را به سرو سيميني كه بر سرش ماهي من ّور است تشبيه كرده ،نوعي نوآوري
دركالم پديدآورده» (بررسي تشبيه تفضيل درشعر عماد فقيه ،طالبيان :ص.)82
 .1.6مفرد به مفرد
براساس نمودار زير ،پركاربردترين نوع تشبيه در هر دو بخش پهلواني و تاريخي شاهنامه
مشبهبه آن ،تصوير
مشبه و ّ
مربوط به تشبيه مفرد به مفرد است .يعني تشبيهي كه هر دو ركن ّ
يك هيأت يا يك چيز است .بگونهای که بدون لحاظ كردن موارد تكراري ،اين نوع تشبيه
در دورة پهلواني 746بار ،معادل ( )58/5درصد ،و در دورة تاريخي  222بار ،معادل ()%46
ميباشد.
از بخش پهلواني:
پيامـــي بيامـــد بـــه كردار ســـنگ

از بخش تاريخي:

چـــو شـــد كـــوه برگونة ســـندروس

بـــه افراســــياب از دالور پشـــنگ
(د)45 ،330 ،1
ز درگاه

برخاســـت آواي كـــوس
(د)134 ،482 ،5

 .2.6مفرد به مق ّيد
اين نوع تشبيه نيز در دو بخش مورد بحث در شاهنامه ،داراي بسامد بااليي است .در مورد
مقيد به قيدي باشد» (بيان ومعاني،
مقيد بايدگفت كه «تصوير و تص ّور مفردي است كه ّ
واژة ّ
شميسا :ص .)40بسامد اين نوع تشبيه در دورة پهلواني  340بار ،معادل ( )26/6درصد و در
دورة تاريخي 142بار ،معادل ( )29/1درصد ميباشد.
از دورة پهلواني:
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بـــزد نـــاي روييـــن و بربســـت كوس

بياراســـت لشـــكر چو چشـــم خروس
(د)539 ،322 ،1

توگفتـــي زمين كوه جنگي شدهســـت

ز َگرد آســـمان روي زنگي شدهســـت
(د)162 ،541، 5

بـــه بازيگري مانـــد اين چرخ مســـت

كه بـــازي بـــرآرد به هفتاد دســـت
(د)474 ،56 ،3

از دورة تاريخي:

 .3.6مق ّيد به مفرد
بسامد اين تشبيه در دورة پهلواني 63بار ،معادل ( )%5و در دورة تاريخي  49بار ،معادل
( )%10است .از بخش پهلواني:

لب رســـتم از خنده شـــد چون بُســـد

همـــي گفت :نيكـــي ز يزدان ســـزد
(د)123 ،336 ،1

تنـــش زير مـــوي انـــدرون همچو نيل

دو گوشـــش به كـــردار دوگـــوش پيل
(د)1695 ،114 ،6

از بخش تاريخي:

چوشـــد روي كشـــور به كـــردار قير

كنـيــــزك بيامــــد بــــ ِر اردشيـر
(د)254 ،151 ،6

همـــه لشـــكر طوس بـــا اين ســـپاه

چـــرخ ماه
چـــو ابـــري سياهســـت بر
ِ
(د)983 ،166 ،3

همـــه راي تـــو برتـــري جستنســـت

نهـــان تو چــــون رنگ آهرمنســـت
(د)499 ،39 ،6

 .4.6مق ّيد به مق ّيد
بسامد اين نوع تشبيه در دورة پهلواني 66بار ،معادل ( )5/2درصد ،و در دورة تاريخي 29
مقيد و مر ّكب بايدگفت كه «جملهوارههاي تشبيهي
بار ،معادل ( )%6است .در تفاوت تشبيه ّ
از اقسام تشبيهات مر ّكبند .و از گروههاي تشبيهي آنهايي كه از مضاف و مضافاليه و صفت
مقيد و آنها كه با «و» عطف و «ميان» و «بههم»
و موصوف تشكيل ميشوند ،جزء تشبيهات ّ
ادبيات ونقد ادبي ،فرشيدورد  :ص.)445
بيايند ،جزء تشبيهات مر ّكبند» (دربارة ّ
از بخش پهلواني:
از بخش تاريخي:

 .5.6مر ّكب به مر ّكب
در اين تشبيه «واجب است كه هيئتي تشبيه كرده شود به هيئتي و وجه شبه درآن هيئتي
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تخيل بسيار
باشد مشترك بينالهيئتين» (معالمالبالغه ،رجائي :ص .)167اينگونه تشبيه از ّ
ادبيات حماسي كاربرد بسياردارد.
قوي شاعر حكايت دارد و بدليل تصوير پيچيدهاش ،در ّ
«بسامد تشبيه مر ّكب در سبك خراساني بيش از سبك عراقي است» (صورخيال در شعرسبك
خراساني ،طالبيان :ص .)360بسامد آن در دورة پهلواني 60بار ،معادل ( )4/7درصد و در دورة
تاريخي 45بار ،معادل ( )9/2درصد ميباشد.
از بخش پهلواني:
تيـــــغ الماسگـــــون
درخشـــيدن
ِ
به گرد اندرون همــــچو ابـــري پرآب

بخش تاريخي:

ســـواران ايـــران بســـان پلنـــگ

پـــس روميـــان در همـــي تاختنـــد
نمودار شمارة 5

شـــده لعـــل و آهـــار داده بـــه خون

كـــه شنــــگرف بـــارد بـــرو آفتاب
(د)198-9 ،298 ،1
به هامـــون كجا غرمش آيـــد به چنگ

در و دشـــت ازيشان بپــــرداختند
(د)631-2 ،135 ،7

 .7انواع تشبيه از لحاظ شكل و ظاهر
توجه به نحوة قرارگرفتن اركان تشبيه ،چند نوع تشبيه بوجود ميآيد كه در زير به بررسي
با ّ
آنها پرداخته شده است.
 .1.7تشبيه مضمر(نهان)
تشبيه مضمر (ضمني) شاعرانهترين مقولة سخن و يكي از شكلهاي غريب است كه دستبرد
و تجربه و استعداد هنرمند را نشان ميدهد (بيان در شعر فارسي ،ثروتيان :ص .)50هرچه
مشبهبه بيشتر
مشبه و
تشبيه پنهانتر باشد ،كوشش ذهن براي كشف رابطة نهفته ميان
ّ
ّ
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خواهدبود .آمارها نشان ميدهد كه فردوسي از اينگونه تشبيه در دورة پهلواني شاهنامه بسيار
بهره بردهاست .بگونهای که بسامد آن در دورة پهلواني  105مورد ،معادل ( )%62و در دورة
تاريخي 18مورد ،معادل ( )%34ميباشد.
از بخش پهلواني:
ز مشـــك ســـيه بر ســـرش افسرست
بـــه بـــاال ز ســـرو ســـهي برترســـت
(د)1446 ،297 ،2
از بخش تاريخي :در تشبيه زير ،اردشير با تشبيه مضمر به خورشيد مانندشدهاست.
چنان شـــد به فرهنگ و ديـــدار وچهر

كه گفتـــي همي زو فــــروزد ســـپهر
(د)142 ،143 ،6

به دشـــمن هميماند و هم به دوســـت

گهــــي مغــــز يابي ازو گاه پــــوست
(د)326 ،307 ،1

همه بــــومها پُـــر ز نخچيرگشـــت

بـــه جوي آبهـــا چون مي وشيرگشـــت
(د)663 ،467 ،6

دو چشـــمش بســـان دو نرگس به باغ

پـر زاغ
مــــژه تيــــرگي بــــرده از ّ
(د)291 ،184 ،1

 .2.7تشبيه جمع
تشبيه جمع در دورة پهلواني  36بار ،معادل ( )21/2درصد و در دورة تاريخي  8بار ،معادل
مشبه «گردون» است.
( )15/1درصد ميباشد .از بخش پهلواني :در تشبيه زيرّ ،
از بخش تاريخي:

 .3.7تشبيه تفضيل
مشبهبه اكتفا
مشبه و ّ
«در تشبيه تفضيل تنها به برقرار كردن يك پيوند تشبيهي ميان ّ
مشبهبه در ميان است؛ از آنجا كه اين برتري بخشيدن
مشبه بر ّ
نميگردد؛ بلكه برتري بخشيدن ّ
بگونهای كام ً
ال هنري و اقناعكننده صورت ميگيرد ،خود به خود زيباييآفرين است و بالغت
سرشاري دارد» (نگاهي تازه به تشبيه تفضيل ،مجد و همكاران ،ص « .)169اين تشبيه نوعي
مخيلتر از ديگر انواع است و ذهن را از سويي بسوي ديگر ميبرد
از تشبيهات شاعرانه است كه ّ
مشبه ميانجامد» (صورخيال درشعر سبك خراساني،
و درگيرودار تأ ّمل و تف ّكر ،به برتري
ّ
طالبيان :ص .)106تعداد آن در بخش پهلواني  14مورد ،معادل ( )8/2درصد و در بخش
تاريخي  7مورد ،معادل ( )13/2درصد است.
از بخش پهلواني:
از دورة تاريخي:
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چو ســـروي بُدي برســـرش گِـــرد ماه

بــــر آن ماه كرســـي ز ُمشك سياه
(د)201 ،305 ،6

به بـــاال بلنـــد و به گيــــسو كمند

زبانـــش چو خنجـــر ،لبانـــش چو قند
(د)75 ،72 ،2

خرد همچو آبســـت و دانـــش زمين

بدان كيـــن جدا ،وآن جدا نيســـت زين
(د)14 ،256 ،6

همـــــي رفت لشكر گــــروها گروه

چـــــو دريا بجــــوشيد هامــون وكوه
(د)777 ،137 ،1

در و دشـــت و پاليز شـــد چـــون چراغ

چو خورشـــيد شـــد باغ و چون ماه راغ
(د)281 ،109 ،7

ابـــا لشـــكر نـــــوذر افـــــراسياب

چودريـــاي جوشـــان بُدوجـــوي آب
(د)263 ،302 ،1

 .4.7تشبيه مفروق
مشبهبه خود همراه است .بسامد
مشبهي با ّ
تشبيهي است كه طرفين آن متعدد است ولي هر ّ
تشبيه مفروق در دورة پهلواني  9مورد ،معادل ( )5/3درصد و در دورة تاريخي  11مورد ،معادل
( )%21است.
از دورة پهلواني:
از دورة تاريخي:

 .5.7تشبيه تسويه
مشبه را به لحاظ ُحكمي يكسان و
مشبهبه بياورند ،يعني آن چند ّ
مشبه يك ّ
اگر براي چند ّ
مساوي در نظر بگيرند به آن تشبيه تسويه ميگويند .بسامد اين نوع تشبيه در شاهنامه اندك
است ،بگونهای که در بخش پهلواني 3مورد ،معادل ( )1/8درصد و در بخش تاريخي 8مورد،
معادل ( )15/1درصد است .از بخش پهلواني:
از بخش تاريخي:

 .6.7تشبيه ملفوف
مشبهبهها هركدام به ترتيب ،جداگانه آوردهشود.
مشبه جداگانه ذكر شود و سپس ّ
يعني چند ّ
اينگونه تشبيه مبتني بر صنعت بديعي ّ
لف و نشراست .بسامد اين نوع تشبيه نيز در شاهنامه
پايين است ،بگونهای که در بخش پهلواني 2مورد ،معادل ( )1/2درصد و در بخش تاريخي 1
مورد ميباشد .از بخش پهلواني:
از بخش تاريخي:
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فروهشـــته لفـــچ و بـــرآورده كفـــچ

بـــه كـــردار قير و شـــبه كفـــچ و لفچ
(د)1312 ،90، 6

 .7.7تشبيه معكوس
مشبهبه قرار ميگيرد» (اسرارالبالغه،
مشبه و بار ديگر همان چيز
يعني «چيزي يك بار
ّ
ّ
مشبهبه عوض شدهاست و عالوه بر
مشبه و ّ
جرجاني :ص« .)123در تشبيه معكوس ،جاي ّ
مشبهبه بر ميگردد ،زيرا در اصل،
اينكه اين نوع تشبيه معموالً تفضيل هم هست ،غرض هم به ّ
مشبه است كه جاي آن عوض شدهاست» (نگاهي تحليلي به علم بيان،
مشبهبه همان ّ
اين ّ
آقاحسيني و همكاران :ص  .)185بازتاب تشبيه معكوس در شاهنامه بسيار اندك است .اين
نوع تشبيه را نيز ميتوان از روشهاي نوكردن تشبيه دانست .تعداد آن در بخش پهلواني تنها 2
مورد ،معادل ( )1/2درصد است .از بخش پهلواني:

شـــود كوه هامـــون و هامـــون چوكوه
گرآينـــد زي مـــا به جنـــگ آن گروه
(د)748 ،135 ،1
همچنين «بيت زير را نمونهاي از تشبيه عكس دانستهاند» (يادداشتهاي شاهنامه ،خالقي
مطلق :ص.)17
اگــــر كــــوه خارا ز پيــــكان اوي

شـــود آب و ،دريـــا شــــود كان اوي
(د)421 ،53 ،3

(جدول شمارة)1بسامد و درصد تشبيهات از لحاظ شكل و ظاهر
بخش تاريخي

بخش پهلواني

تشبيهات
بسامد(بيت)

درصد

بسامد(بيت)

درصد

مضمر

105

%62

18

%34

تفضيل

14

8/2

7

13/2

معكوس

2

1/2

-

-

جمع

36

21/2

8

15/1

تسويه

3

1/8

8

15/1

مفروق

9

5/3

11

%21
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ملفوف

1/2

2

1/8

1

نكتة مهم اينكه در دورة پهلواني بدون لحاظ كردن موارد تكراري ،به طور ميانگين در
هر 12بيت يك تشبيه آمدهاست .به سخن ديگر ،در بخش پهلواني شاهنامه كه براساس نسخة
خالقي مطلق  26736بيت ميباشد ،بدون موارد مشابه ،تعداد  2150تشبيه بكاررفتهاست.
همچنين در بخش تاريخي كه بر اساس نسخة ايشان 21758 ،بيت ميباشد ،بدون موارد
مشابه ،تعداد 764تشبيه آمده كه بطور ميانگين در هر  28بيت يك تشبيه بکاررفتهاست.
 .8بررسي ادات تشبيه (سازوارهها) در شاهنامه
ادبيات ،صفوي:
«ادات تشبيه از عوامل نشاندارسازي همنشيني است» (از زبانشناسي به ّ
ص .)106زيرا اگر در يك تشبيه ،ادات را حذف كنيم ،ازميزان «نشانداري» تشبيه كاستهايم.
در تشبيهات شاهنامه از  26گونه ادات تشبيه استفادهشدهاست .از داليل استفادة فردوسي از
ادات ،ميتوان تنگناي وزن را نام برد .بسامد ادات تشبيه در دو بخش مورد بررسي به ترتيب
زيراست.
(جدول شمارة  )2ادات تشبيه در دورة پهلواني

همچون

فش

ادات

بكردار

بسان

چون

چو

برسان

همچو

گون

13

بسامد

234

84

357

571

101

32

26

13

%086

درصد

15/5

5/5

23/5

37/7

6/7

2/1

1/7

%086

«بسياري از پسوندها بر مشابهت داللت ميكنند و بنابر اين ،از ادات تشبيهند .از اين قبيلند:
ادبيات و نقدادبي ،فرشيدورد :ص.)435
وار ،انه ،ين ،ينه ،وش ،فش ،سان ،گون ،ي» (دربارة ّ
(جدول شمارة  )3ادات تشبيه در دورة تاريخي

همچون

ين

ادات

بكردار

بسان

چون

چو

برسان

همچو

8

بسامد

64

21

174

177

29

23

8

1/5

درصد

%12

3/9

32/7

33/3

5/5

4/3

1/5

 .9نوآوريهاي فردوسي در شگردهاي بالغي تشبيه
فردوسي در تشبيههاي شاهنامه از روشها و شگردهاي ويژهاي مانند :تشبيه در تشبيه آوردن
و نوعي استخدام بهره برده كه نشان از هنرآفريني او در خلق تشبيه است .در زير به چند نمونه
از آنها در شاهنامه پرداختهميشود:
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دل پادشاســـت
خرد درجهـــان چون درخت وفاســـت
ُوزو بـــر نخســـتينِ ،
(د)1255 :193 ،7
همچنين در بيتهاي زير كه تشبيه بگونهاي تركيبياست:
بمـــان تـــا يكـــي رزمديـــده هــــزبر

فرســـتم بـــه چنگـــش كـــه برســـان ابـــر

بـــه ســـر بـــر بـــدوزدش پـــوالد تـــرگ
بـــرو تيربـــاران كنـــد چـــون تگـــرگ
(د)645-6 :42 ،4
تشبيه بيت باال از تشبيههاي نو و بيسابقه در شاهنامه است كه ميگويد :از تيرباران سخت،
سپاهيان مانند برگهاي درخت كه باد خزان بر آنها وزيده ،برخاك افتادهاند.

دل شـــاه گيتي چـــو گل برشـــكفت
بيامـــد چـــو پيـــش ســـكندر ،بگفت
(د)287 :24 ،6
«برشكفت» در بيت باال وجهشبه تشبيه بوده و داراي نوعي استخدام است كه براي ُگل و دل
دو معني متفاوت دارد.
نتيجه
تمامي تشبيهات شاهنامه در دو دورة پهلواني و تاريخي بررسي و نتايج زير حاصل شد،
فردوسي در دورة پهلواني بسيار بيشتر از دورة تاريخي از تشبيه استفاده كرده و هرجا كه به
روايت داستان و بيان وقايع پرداخته از تشبيهات كمتري استفاده كردهاست .ا ّما هرجا كه به
وصف روي آورده ،چه وصف شخصيتها و حاالت روحي پهلوانان يا وصف رخسار زنان و محافل
بزم و رزم ،از تشبيهات بيشتري استفاده كرده ،كه دورة پهلواني مصداق بارز آن است.
مشبه بيانگر اين بود كه در هر دو بخش پهلواني و تاريخي،
 .1بررسي تشبيه از نظر موضوع ّ
توجه فردوسي بودهاند.
انسان و اوصاف انساني بيشترين و حيوانات كمترين موضوعات مورد ّ
مشبهبه ،بيشترين بسامد مربوط به طبيعت و عناصر آن و حيوانات ،و
همچنين در بحث
ّ
كمترين بسامد مربوط به مفاهيم مجرد و انتزاعي بودهاست .نكتة مهم اينكه بسامد باالي
تحرك گستردة تصاوير در
مشبه و ّ
عناصر طبيعت در جايگاه ّ
مشبهبه نشاندهندة پويايي و ّ
شاهنامه ميباشد كه در دنياي حماسه همه چيز جاندار و ف ّعال است و همچنين بازتاب سبك
خراساني در شعر فردوسي است.
حسي و عقلي بودن طرفين ،بيشترين كاربرد در دو بخش پهلواني
 .2از نظر تشبيه به اعتبار ّ
حسي ،و تشبيه معقول به معقول داراي كمترين
حسي به ّ
( )%89و تاريخي ( )%84از نوع ّ
بسامد است كه در دو بخش ،كمتر از يك درصد بود.
 .3به اعتبار اركان ،بيشترين تمايل فردوسي در دو دوره ،به تشبيه مجمل بوده كه شاعر
ميخواهد ،خواننده در درك تشبيه سهيم باشد و يا وجهشبه آشكار است .آمار آن در بخش
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پهلواني( )%52و در بخش تاريخي( )49/5درصد است.
 .4از نظر ا ِفراد و تركيب طرفين تشبيه ،در هر دو بخش بررسي شده ،پركاربردترين نوع،
تشبيه مفرد به مفرد است كه در بخش پهلواني ( )58/5درصد و در بخش تاريخي ( )%46از
تمام تشبيهات ميباشد.
 .5از نظر شكل ،پركاربردترين نوع تشبيه در هر دو بخش ،تشبيه مضمر با ( )%62در دورة
پهلواني و ( )%34در دورة تاريخي ،وكمترين بسامد مربوط به تشبيه معكوس بودكه در دورة
پهلواني2مورد و در بخش تاريخي بدون استفاده بود.
 .6از نظر ادات در دو دورة مورد بحث ،بيشترين بسامد بترتيب مربوط به «چو ،چون ،بكردار،
برسان ،بسان» و كمترين بسامد مربوط به «برگونة ،مانند ،بدانسان ،گويي و فام» ميباشد.
پايان سخن اينكه بررسيهاي دقيق آماري دربردارندة نتايج دقيق و قابل استناد است كه اين
ادبيات را به مسير علمي سوق داده و بايد در بررسي متون ادبي بر آن تأكيدكرد.
پژوهشها ّ
پينوشت:
* ارجاع بيتها به ترتيب شمارة دفتر ،صفحه و بيت از شاهنامة فردوسي به تصحيح جالل
خالقي مطلق ميباشد.
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