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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The four elements have always played a 
significant role among the sciences, beliefs and myths of various nations and 
cultures and have been the source of the emergence of certain ideas, thoughts 
and works. These elements have not been neglected in the field of literature 
and have been widely and artistically expressed. One of the works in which the 
four elements are remarkable in terms of frequency, artistic effects and poetic 
illustration is Ferdowsi's Shahnameh. Ferdowsi had a special tendency to use 
the four elements to highlight his speech and artistic expression. In this paper, 
the frequency and how to use four elements in the illustrations of this work has 
been studied. The main question of the research is that in what way and how 
did Ferdowsi use the four elements in creating imaginary images?
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and the data collection method is documentary (library)
FINDINGS: Ferdowsi has repeated the four elements in Shahnameh about 2688 
times. Of these, 939 words are related to water (35%), 722 words are related 
to soil (27%), 598 words are related to wind (22%) and 429 words (16%) are 
related to fire. There are 12 verses in Shahnameh in which All four elements 
come together. Also, in 10 bits, three elements and in 51 bits, two elements are 
accompanied.
CONCLUSION:  The most frequent elements in Shahnameh are water, soil, wind 
and fire, respectively. Also, most of the poetic images in this field are created 
in metaphorical structure and the share of expression techniques is much more 
than novel techniques.
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 مقاله پژوهشی
 تصویرپردازی با عناصر چهارگانه در شاهنامۀ فردوسی

 
 0، ساره زیرک*6، حمیدرضا اردستانی رستمی0ژاله افشار قزوین

 ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  -4
 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسالمی، دزفول، ایران. -6

 

 چکیده:
عناصر اربعه همواره در میان علوم، باورها و اساطیر ملل و فرهنگهای دونادون  زمینه و هدف:

ها و آثار خاصی بوده است. این عناصر وجود آمدن تصورات، اندیشهنقش پررنگی داشته و منشأ به

اند. یکی از آثاری شکل دسترده و هنری نمود پیدا كردهدر حوزۀ ادبیات نیز مغفول نمانده و به

های هنری و تصویرپردازی شاعرانه در آن قابل توجه است، اربعه از نظر بسامد، جلوه كه عناصر

سازی ای به كاربرد عناصر چهاردانه برای برجستهشاهنامج فردوسی است. فردوسی تمایل ویژه

كاردیری چهار عنصر سخن خود و بیان هنری داشته است. در این جستار فراوانی و چگونگی به

یهای این اثر مورد بررسی قرار درفته است. سؤال اصلی پژوهش این است كه در تصویرپرداز

 ای و چگونه در خلق صور خیال بهره برده است؟فردوسی از عناصر اربعه به چه شیوه

تحلیلی و روش دردآوری اطّالعات، اِسنادی -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی روش مطالعه:

 ای( است.)كتابخانه

مرتبه عناصر اربعه را در شاهنامه تکرار كرده است. از این تعداد  6499وسی حدود فرد ها:یافته

كلمه مربوط  549درصد(، 67كلمه مختص به خاک ) 766درصد(، 35كلمه مختص به آب ) 434

بیت در شاهنامه وجود دارد  46درصد( متعلق به آتش است. 44كلمه ) 164درصد( و 66به باد )

 54بیت، سه عنصر و در  45همچنین در  اند.اربعه در كنار یکدیگر آمدهكه در آنها تمامی عناصر 

 اند.بیت، دو عنصر همنشین شده

پربسامدترین عناصر در شاهنامه به ترتیب آب، خاک، باد و آتش هستند. همچنین  گیری:نتیجه

سیار ب اند و سهم فنون بیانیبیشترین تصاویر شعری در این زمینه در ساختار كنایی ایجاد شده

 بیشتر از فنون بدیعی است.
 

  

 4344شهریور  53تاریخ دریافت:    

 4344مهر  45:  داوری تاریخ   

 4344مهر  65: اصالح تاریخ   

 4344آذر  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  ،تصویرپردازی ،عناصر اربعه ،شاهنامه

 بالغت ،فردوسی

 
 :مسئول نویسنده * 

    Hardestani@iaud.ac.ir

  1616544 (44 49)+  
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 مقدمه
ای دیرینه دارد. اقوام و ملتهای مختلف از قرنها پیش به این ت اركان و عناصر طبیعت در نظر انسان سابقهیهما

اند. یکی از دالیل این امر در دسترس بودن این عناصر است عناصر نظر داشته و برای آنها حرمت خاصی قائل بوده

بدو آفرینش با اولین چیزی كه سروكار داشته، عناصر طبیعت بوده است. وی این عناصر را با چشم و انسان از 

دیده، با دست لمس كرده و یا اینکه با تمام وجود خود آنها را درک كرده و این امر موجب وابستگی و عالقج انسان 

ه از است كی بودهدحبو ملتهای باستان جذابیت عناصر اربعه در میان اقوام . های طبیعی شده استبه این پدیده

ها بودند. به پیشگاه آنها قربانی برده، خواسته داده س ساخته و آنها را مورد ستایش و نیایش قراردآنها شخصیتی مق

. درواقع میکردند و همچنین از آنها درخواست رحمت و مغفرت داشتند و آرزوهای خود را از پیشگاه آنها طلب

آخشیج، اسطقسات اربعه، عناصر اربعه و تركیبات و اصطالحات مترادف دیگری كه در فرهنگهای چهار عنصر، چهار 

های خلقت و لغت و كتب فارسی به آنها اشاره شده، از عناصری هستند كه در فرهنگ و تمدن بشری با آغازینه

بشر دارند )فرهنگ نمادها، سرلو: ای در آثار برجای مانده از اند و از این رو انعکاس ویژهآفرینش هستی دره خورده

 نسیمایی كه ای ؛در متون ادب فارسی، در یک نگاه كلی، دو سیمای متفاوت دارد(. انعکاس این عناصر 44ی 

 جمقدمر د باًلانسان، نقش اساسی دارند و غا وچون آفرینش جهان ودچن نعناصر، با رنگی علمی و فلسفی، در تبیی

 )اخوینی بخاری: ی هدایج المتعلمین فی الطبیی برجسته است. كتبی مانند ین سیماوم و منثور، چنظآثار من

( نمایشگر چنین سیمایی هستند. چنین نگاهی به عناصر اربعه در 451)نظامی عروضی: ی  چهار مقاله( و 65

 مقدمج متون منظومی چون شاهنامه نیز بچشم میخورد:

 از آغییاز بییاییید كییه دانییی درسییییت   

 فییریییدكییه یییزدان ز نییاچیییییز چیییییز آ  

 ج دییوهییران اییین چییهییار  مییاییی سییییر

 یییکییی آتشییییی بییرشییییده تییابیینییاک   

 

 ج دییوهییران از نییخسییییت سییییر مییاییی  

 بییدان تییا تییوانییایییی آرد پییدییید      

 روزدیییاررنیییج و بییییبیییرآورده بیییی

 میییییان بییاد و آب از بییر تیییییره خییاک  

 (37، بیت 4)شاهنامه: ج                     

و  اند. عناصر اربعج ثقیله خاکتقسیم كرده« خفیفه»و « ثقیله»بندی كلی این عناصر را به دو دروه در یک تقسیم

(. در باورهای كهن پایج 645آب و عناصر اربعج خفیفه باد و آتش هستند )فلسفج اشراق به زبان فارسی، ریزی: ی 

عالم بر این عناصر دانسته شده است. مثالً افالطون بر این باور است كه آفرینندۀ جهان عناصر اربعه را در خلقت 

ذات جهان از اجزای كامل تشکیل یابد و چیزی باقی نماند كه باعث پدید آمدن »ن بکار برده است. از نظر او جها

بدن انسان از تركیب عناصر »(. ابن سینا نیز بر این باور است كه 39)تیمائوس، افالطون: ی « جهان دیگری شود

 (.199، ی 4ابن سینا: ج )قانون،« اربعه ساخته میشود، ولی با اخالط اربعه اداره میشود

ا را مطلوب شاعران و نویسنددان كرده و سیمایی دیگر از هفلسفج آفرینش، آن لعناصر اربعه در تحلیۀ جایگاه ویژ

ای معانی دسترده ویمانه و شاعرانه و حالسیمایی كه جمع نگاه عا ؛داده است لعناصر در متون ادب فارسی شک نای

. كاربرد این عناصر به هایی داردویر شاعرانه، در همج ادوار ادب فارسی، نمونهعناصر اربعه در سیمای تصا. است

درایی نیز محسوب میشود. شاهنامه از جمله آثاری است كه بسامد عناصر اربعه در آن باالست. در نوعی طبیعت

را  شاهنامج فردوسیپردازی در ای توصیفی ی تحلیلی یکی از ابزارها و مصادیق صنعتاین مقاله بر آنیم در شیوه

مورد بررسی قرار دهیم و هنرنمایی شاعر را در بکاردیری عناصر چهاردانه تحلیل كنیم و در راستای آن به این 

دیری شاعر چه راههایی برای بهره -6فلسفج كاربرد این عناصر در این اثر چیست؟  -4پرسشهای اصلی پاسخ دهیم: 
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ویژدیهای مثبت یا منفی بکاردیری این عناصر در جهت  -3است؟  هنرمندانه از عناصر اربعه در پیش درفته

تصویرپردازی ادبی چیست؟ در این راستا شاهنامج فردوسی براساس تصحیح خالقی مطلق در چهار جلد مورد 

بررسی قرار درفته است و شواهد در چهار بخش ساختار كنایی، ساختار تشبیهی، ساختار مجازی و استعاری، و 

 اند.بندی شدهو لفظی تقسیم صنایع بدیعی

 

 سابقۀ پژوهش

 تاكنون درخصوی كاربرد عناصر اربعه در شاهنامه پژوهشهایی صورت درفته كه مهمترین آنها بدین شرح است: 

از قائمی و دیگران « ایفردوسی براساس نقد اسطوره جتحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنام»

 تبلور ۀهای خاک و باد و مشاهدویژه اسطورهنمادینگی عناصر متضاد چهاردانه در اساطیر، بهبررسی  ( به4399)

 ۀدهندتشکیل جاولی ۀدر اساطیر، خاک مادهای این پژوهش، است. طبق یافته فردوسی پرداخته جآن در شاهنام

آمده است و باد نمادی و همچنین بستری برای مرگ و اضمحالل او بشمار  حیات مادی و زنددی جسمانی انسان

وفان )در ۀ طاز خشم طبیعت و بروز اختالل در تعادل میان طبایع است كه بارزترین نمودهای آن را در اسطور

 «بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه. »جو كردوتلفیق با آخشیج آب( و دیوباد میتوان جست

 اهمیت چهار عنصر آب و آتش و باد و خاکنویسنددان معتقدند (. 4345ای است از كوشش و كفاشی )عنوان مقاله

پاكی و  ۀاز آن نظر بوده كه بنابر كهنترین عقاید و باورهای پیشین، این عناصر نمایندت ی بارزترین مظاهر طبیع ی

ثیرپذیری فردوسی و غور و تفحص وی در متون أید تؤاند. تعمق در شاهنامه مزنددی در هستی بوده جسرچشم

 یی كه وجوه اشتراک اساطیری بسیاری با ما دارند ییكهن ایران باستان و ملل دیگری چون هند، چین و یونان 

بیان « توس میحک جو شاهنام یزردشت اتیعنصر مقدس آتش در روا یتجل»( در مقالج 4346سرمد و نوروز )است. 

 جواسطآید و بهمار میشایزدی ب هایآتش در آیین مزدیسنا از بزردترین و برترین نعمتعنصر مقدس اند كه كرده

نی ای را جهت نگاهباثیری كه در روند تکامل حیات بشری و فرایند عمل قضاوت داشته، الههأپاكی و تقدس آن و ت

 ستش این عنصر حیاتی درای دارد كه نشانی از تقدس و پراز آن تصور میکردند؛ آتش در شاهنامه حضور برجسته

ای با موضوع تصویرپردازی با عناصر اربعه در وجوی نگارنددان تاكنون مقاله. براساس جستمیان اجداد ایرانی است

 ای تدوین میشود.شاهنامج فردوسی به نگارش درنیامده است. این مقاله جهت رفع چنین خأل پژوهشی

 

 ر شاهنامۀ فردوسیبحث و بررسی: تصویرپردازی با عناصر اربعه د

 فعناصر، در مواضع مختلن دیری از ایتنوع اشکال بهره ،اهمیت دارد شاهنامهدیری از عناصر اربعه، در آنچه در بهره

عناصر  نظرفیتهای نهفته در ای فاست با كش ، جهت پرهیز از تکرار، كوشیدهفردوسیمعنی كه  نبه ای ؛كتاب است

رو  نای از .عناصر جلودیری كند نآور ایاللان از تکرار مکاستعمال آنها، تا حد امسنتهای ادبی در  دیری ازو بهره

 ار درفته، چکیدۀ ظرفیتهایکعنصر ب دیری از چهاردر بهره فردوسیكه  ادبیمیتوان دفت تصاویر و شگردهای 

 . در ادامه به مهمترین این تصاویر ادبی اشاره میشود.عناصر است نای شاعرانج

 

 ه در ساختار كناییعناصر اربع

 الف( آب
آب )از اوستایی اَپَ و در پهلوی آو( یکی از چهار عنصر پیشینیان است كه ایرانیان باستان نمیبایست آن را آلوده 
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(. در میان عناصر اربعه 54سازند. آب بعد از آتش درامیترین عنصر بوده است )دانشنامج مزدیسنا، اورشیدی: ی 

از آمیزش آب شیرین )اپسو( و شوراب )تیامت( همج »نند و برخی بر این باورند عنصر آب را منشأ حیات میدا

(. در ایران باستان 614های ملل، هادی: ی )شناخت اسطوره« آیند كه در رأس آنان ایزدانندآفریددان پدید می

آوردند اه آنان قربانی میاند و به پیشگایزدانی به نام آبان، اردویسور آب یا اردویسور آناهیتا )ناهید( وجود داشته

بار( را در شاهنامه  434(. در میان عناصر اربعه، آب بیشترین بسامد )156)اساطیر و فرهنگ ایران، عفیفی: ی 

رونق و »و « آبروی»، «اشک»دارد. بیشترین كاربرد این كلمه در معنای حقیقی خود، و س س معانی مجازی 

 از آب در شاهنامه بدین صورت است:شده است. تركیبهای كنایی ساخته« اعتبار

دو بار در شاهنامه بکار رفته است. یک بار « كاری پرخطر را آغاز كردن»در معنای كنایی « كشتی به آب انداختن»

 در داستان رستم و سهراب و باری دیگر در داستان رستم و اسفندیار.

نزد      بر شیییید بییه  فراسییی   کیییخ  ابیییا

 
ت         هراب كشییی گنیید سییی ف  بر آب  یكییه ا

 (464تی، ب4جشاهنامه: )                     

 یبییدآب انییدر انییداخییتیی  یتییو كشییییتیی 

 
م       ه تم  كر  یز رسییی ت    یچییا خ  یسییییا

 (4444تیب ،3جشاهنامه: )                   

 فقط یک بار در شاهنامه بکار رفته است:« حیله و فریب پنهانی داشتن»در معنای كنایی « آب در زیر كاه بودن»

خنییدییید شییی        ب دفییت سیییییییاوش   اهز 

 
 نییه آدییاه بیید ز آب در زیییر كییاه     

 (633، بیت4)شاهنامه: ج                     

بار در شاهنامه بکار رفته و پربسامدترین  5« منفور و مغضوب دشتن كسی»در معنای كنایی « آب كسی تیره شدن»

 در شاهنامه آمده است:« آب»ای است كه با هستج كنایه

 بییدو دفییت كییآن خواب من     اوشیییسییی

 
ت  یجییابییه   من   رهی آمیید و   شیییید آب 

 (6444تیب ،4جشاهنامه: )                   

 شیییید رهیییز خییون پییدر دییر دلییت خیی

 
ن     ت        نی چ تو  نزد  من   شیییید رهی آب 

 (4519تیب ،6جشاهنامه: )                     

نزد شییییاه          من  نود، آب  ین نشییی  در ا

 
 شییییود تیییییره و دور مییانییم ز دییاه    

 (397یت، ب4)شاهنامه: ج                     

« برخالف اصول و روال معمول سخن دفتن یا كاری انجام دادن»در معنای كنایی « سر آب را سوی باال كردن»

 یک بار در شاهنامه آمده است:

چه پیچی سیییخن؟        ندین  فت: چ  بدو د

 
 سیییییر آب را سیییییوی بییاال مییکیین    

 (4446، بیت6)شاهنامه: ج                     

سکونت و آرامش را به فتنه و جنگ تبدیل »در معنای كنایی « آب آتش كردناز »یا « آتش از آب برآوردن»

 چهار بار در شاهنامه آمده است:« كردن

فراسییی     یچهییارم، سییییو    ابیییجنییگ ا

 
 از آب  میییو آتییش بییرآر  میییبییرانیی  

 (6533تیب ،6جشاهنامه: )                     

 ادییر آسییییمییان بییر زمییییین بییرزنییی    

 
 بییی یییری و از آب آتیییش كییینیییی  

 (494، بیت4)شاهنامه: ج                      
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در شاهنامه یک بار در معنای متفاوتی « موجب رونق كار كسی شدن»به معنای كنایی « آب در جوی كسی راندن»

 بکار رفته است:« موجب تباهی كار كسی شدن»آمده و با استفاده از صفات منفی، در معنای 

دو   یک ی   من  یچییاره سییییازم كییه بیید

 
 مین   یجیو  نیرانیید بییه زشییییت آب در   

 (44تیب ،3جشاهنامه: )                        

فقط یک بار در شاهنامه آمده « بسیار ماهر بودن، بویژه در جنگاوری»در معنای كنایی « دوی از آب برداشتن»

 است:

پ    ت  رانی چو  جو        هن ی و نسیییی گ ن  یج

 
 یز آب دو  یچو هومییان كییه برداشیییت      

 (4313تیب ،4جشاهنامه: )                    

 فقط یک بار در شاهنامه آمده است:« آن را ثبت نکردن و از بین بردن»در معنای كنایی « چیزی را بر آب نوشتن»

 كییادییر نییام تییو بییرنییبیییسییییم بییر آب  

 
 بییه كییاول نیییییابیید كییس آرام و خییواب   

 (447، بیت3)شاهنامه: ج                     

 یک بار در شاهنامه بکار رفته است:« دشوار انجام دادنكار سخت و »در معنای كنایی « دلیم در آب روان افکندن»

نم           من قییار ین داد پییاسییییخ كییه  ن  چ

 
 دییلیییییم انییدر آب روان نییفییگیینییم       

 (319، بیت4)شاهنامه: ج                     

 ب( آتش
آتش )از زندی آترس و اوستایی آتر و سانسکریت هوت آش( یکی از »دهخدا در تعریف آتش چنین آورده است: 

)لغتنامه، دهخدا: ذیل آب(. ایرانیان باستان برای آتش ارزش بسیاری قائل بوده و آن را « اربعج قدماستعناصر 

حال كننده و درعینآالیشی است و چون آتش بزردترین پاکمقدس میدانستند. جوهر آیین زرتشت، پاكی و بی

كشف آتش یکی از (. 631ین: ی پاكترین عنصر است، از این رو سمبل این آیین دشته است )فلسفج شرق، مهر

مهمترین و حیاتیترین اكتشافات تاریخ زنددی بشر بوده است و به دلیل اهمیت حیاتی این اكتشاف و نقش بسیار 

بخشی كه آتش در حیات بشری ایفا كرده است، ستایش و تقدس آتش از همان دوران باستان رواج مهم و زنددی

مار میرفته و ستایش میشده شی اساطیری موجودی مقدس و متعالی بو تداول داشته و آتش در اغلب فرهنگها

 جدر برخی روایات ایرانی آفرینش آتش وابسته به پیدایش دیاهان و روییدنیها است، شاید اعتقاد به سرچشم. است

تکه  وكهن ایرانی از اینجا سرچشمه درفته باشد كه چون این اقوام آتش را از سایش د اش در اقوامدیاهی و نباتی

افروختند؛ این باور در آنان ریشه دوانید اش را از این مالش و سایش برمیچوب به یکدیگر ایجاد میکردند و شعله

 بتدریجپس آتش منشأ نباتی دارد و روح درخت و دیاه است. این باور . آتش چوب درختان است جكه سرچشم

روح طبیعت و هر آن چیزی است كه در طبیعت پرورش یافت و نضج درفت و به این صورت تکامل یافت كه آتش 

تعمیم این باور چنان دسترش یافت كه آتش روح و روان زنددی و حیات شناخته شد و در طی  .شکوفا میشود

جود آمد كه آتش روح هستی و آفرینش است و بر مبنای وشناسانه بها این استنتاج فلسفی هستیدذشت سده

چنین بود كه با دذشت زمان آتش بنیانی ایزدی و . نی یافت و پرستش شدهمین باور آتش حرمتی مقدس و آسما

 (.36)فرهنگ اساطیر، یاحقی: ی  سرشتی مینوی یافت

 شده از آتش در شاهنامه بدین صورت است:تركیبهای كنایی ساخته

پربسامدترین بار در شاهنامه آمده و  4« فتنه و جنگ آغازیدن»در معنای كنایی « آتش برافگندن یا برافروختن»

 كنایه در این زمینه است:



 54/ تصویرپردازی با عناصر چهاردانه در شاهنامج فردوسی

تی از اسیییی نییدیییار؟          چرا رزم جسیییی

 
 هییمییی آتییش افییگیینییدی انییدر كیینییار    

 (4659، بیت3)شاهنامه: ج                     

تنیید             خ فرو تش ا یز آ ت یر   ز شییییمشیییی

 
 همییه شیییهر یکسیییر همی سیییوختنیید          

 (459، بیت4)شاهنامه: ج                      

کس كییه او آتشییییی       ن فروخییت   هر آ  بر

 
ندر میان خویشیییتن را بسیییوخت       شییید ا

 (4155، بیت1)شاهنامه: ج                     

 دو بار در شاهنامه بکار رفته است:« نابود و ویران كردن آن»در معنای كنایی « از جایی آتش برآوردن»

ه   جو        یسییی ییا گ ن ج  بییه روم انیییبر از 

 
 كییه آتییش بییرآرنیید از آن مییرز و بییوم   

 (143تی، ب1جشاهنامه: )                     

چ         موس و خییاقییان  بود كییا  نی بر آن 

 
 نیییزمیی رانیییكییه آتییش بییرآرنیید از ا  

 (6697تیب ،6جشاهنامه: )                   

 دو بار در شاهنامه آمده است:« مورد اذیت و آزار بودن او»در معنای « آتش بر سر كسی بودن»كنایج 

 مییرد آهیینییگییرم   انیییزیییبیی یکییییی

 
تش آ    م    دیییز شییییاه آ  بر سییییرم   یه

 (653تیب ،4جشاهنامه: )                     

 از دخییتییرم یابییی یییمییگییر پییاسییییخیی 

 
 بییر سییییرم   یهییمیی دیییكییزو آتییش آ 

 (4146تی، ب1جشاهنامه: )                   

 یک بار در شاهنامه بکار رفته است:« بیقرار و غمگین بودن»در معنای « بر آتش نشاندن»

 بییه كییاول بمییانیید سییی هییدار دسیییتییان 

 
تش نشییییانیید                بر آ یم  هر او م ین  ن  چ

 (714، بیت4)شاهنامه: ج                     

 ج( باد

به معنی وزیدن مشتق شده، در سانسکریت و اوستا اسم مخصوی ایزد باد و « وا»وات )باد( یا وایو كه اصالً از 

(. باد نیز از عناصر مفید و مقدس در 444نخستین ایزدی است كه نذور را می ذیرد )فرهنگ اساطیر، یاحقی: ی 

آوردند. باد دارای شخصیتهای دونادون و داه متضاد فرهنگ ایران باستان بوده است كه به پیشگاه آن قربانی می

بخش باشد، میتواند نماد ویرانگری، ترس و است و در همان حال كه میتواند نماد پیک الهی، لطیف و آرامش

از مفهوم بیطرفی برخوردار است و دو وایو وجود دارد. یکی وایو خوب و دیگری وایوی بد و وایو »وحشت نیز باشد. 

های آغازین دارای یک شخصیت بوده و بعدها سیمایی دودانه یافته است. برخی محققان بر این باورند كه در اندیشه

از راه وی نیست و ادر بدانسان وایو دارای شخصیت بیرحمی است كه با مرگ پیوند دارد و هیچکس را یارای دریز 

كه سزاوار اوست، او را خشنود سازند، انسانها را از تمام یورشها رهایی میدهد )شناخت اساطیر ایران، هینلز: ی 

اند و به نام هر ماه به نام باد موسوم بوده است. بادروز از بهمن ماه را جشن میگرفته 66(. در ایران باستان روز 75

(. باد سومین عنصر پركاربرد از عناصر اربعه در شاهنامه 444میشده است )فرهنگ اساطیر، یاحقی: ی بادبَره نامیده 

 شده از باد در شاهنامه بدین صورت است:بار در آن تکرار شده است. تركیبهای كنایی ساخته 549است كه 
چهار بار در شاهنامه « سه كردناو را مغرور ساختن و وسو»در معنای « سر كسی را پر از باد كردن»تركیب كنایی 

 دیده میشود:
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 كییرد ادیییهییمییه  دهیییشیییینیی خییوبیییبیی

 
 مییغییز پییر بییاد كییرد یییسییییر تییور بیی  

 (359تیب ،4جشاهنامه: )                     

ه شدبار در شاهنامه آمده است كه پربسامدترین تركیب كنایی ساخته 11« از بین بردن»در معنای « به باد دادن»

 شاهنامه است:با عناصر اربعه در 

ك     دفییت  مو  یرو نی بییدو  نژاد  یو   و 

 
 داد هر سییییه بییه بییاد  یخواسیییت یهم  

 (57تی، ب4جشاهنامه: )                        

 سییییت سییییاز و نهییاد ا نیجهییان را چن

 
 برآرد ز خییاک و دهییدشییییان بییه بییاد     

 (495تی، ب4جشاهنامه: )                     

م         ه کوشیییید  ب      یب  ز داد یچ ی تییا 

 
 داد خییواهیید بییه بییاد   سیییی ییاه تییو را  

 (6616تی، ب1جشاهنامه: )                   

 

 

 
 

 دو بار در شاهنامه بکار رفته است:« كمترین آزاری به كسی رسیدن»در معنای « باد به كسی وزیدن»

 بییه تییو بییروزد  ینییمییانییم كییه بییاد  

 
من سییییزد            هر  دو  برآنسییییان كییه از 

 (645تی، ب3جشاهنامه: )                     

من سییییزد           كز  نم كییار،  ك  همییه آن 

 
 بییدو بییروزد   ینییمییانییم كییه بییاد     

 (113تی، ب1جشاهنامه: )                     

 
 

 

ش ش« آزار و اذیت كردن كسی یا خشم خود را به او نشان دادن»به معنای كنایی « باد سرد بر كسی زدن/ آوردن»

 بار در شاهنامه دیده میشود:

 دوسییییت مرد نیپییدرت آن جهییانییدار د

 
بر كسییی         نزد  دز  هر  بییاد سیییرد  یكییه 

 (644تیب ،1جشاهنامه: )                     

 مییرد کیییبیی ییذرفییت فییرزنیید ازو نیی   

 
 هییردییز بییدو بییاد سیییییرد   اوردییینیی 

 (417تی، ب4جشاهنامه: )                     

پركاربرد در این بار بکار رفته و دومین كنایج  44در شاهنامه  « از بین رفتن و ناچیز شدن »در معنای « باد شدن »

 زمینه است:

 خسیییرو، بدان شیییاد دشیییت دیچو بشییین

 
لش بییاد دشییییت            بر د جهییا  ن  همییه ر

 (6444تیب ،1جشاهنامه: )                     

من آزاد دشییییت     بنیید   ز خشییییم و ز 

 
پ         تو  هر  ب  من بییاد دشییییت    کییاری ز 

 (4175تیب ،4جشاهنامه: )                     



 44/ تصویرپردازی با عناصر چهاردانه در شاهنامج فردوسی

 فقط یک بار در شاهنامه« با هر حادثج كوچکی، تغییر كردن یا خشمگین شدن»كنایه از « با هر بادی جنبیدن»

 بکار رفته است:

گنییان ا      م ه ب    نی كییه مییا   یرا می ن ی ن

 
 یز جییا یكییه هیر بییاد را تیو بیجیمیبی       

 (447تیب ،4جشاهنامه: )                     

 ر شاهنامه بکار رفته است:دو بار د« نصیب و ناكام بودن كسیبی»با معنای كنایی « باد در مشت كسی بودن»

ته شییید ا     نامور پشیییت تو   نیشیییکسییی

 
تو         نی كز   بود بییاد در مشییییت   پس 

 (4543تی، ب3جشاهنامه: )                   

مرا           مر بود  هرن   و پشییییت اریییچن آ

 
 نییدارد مگر بییاد دشیییمن بییه مشییییت       

 (551تیب ،3جشاهنامه: )                     

 یک بار در شاهنامه آمده است:« كاری غیرممکن انجام دادن»در معنای « باد را در نهفت آوردن»

  ؟یجفییت آور رهیكشییییان خ یتو خواه

 
  ؟یبییاد را در نییهییفییت آور   یهییمیی  

 (4959تی، ب4جشاهنامه: )                 

 د( خاک
گاری جاندارانتکاپوترین عنصر است و به همین دلیل در حركتترین و بیعنصر خاک در میان عناصر چهاردانه بی

اساطیر از كمترین پویایی برخوردار شده و با توجه به اینکه در طبیعت نیز محملی برای رویش دیاهان و نباتات 

دار شده است. از تركیب آب یی كه نماد هستی است است، در اساطیر نیز نقش مادۀ اولیه را در آفرینش مادی عهده

ت یی حیات جسمانی آغاز میشود. به همین دلیل در اغلب فرهنگها یی و خاک یی كه مادۀ ساكن و اولیج خلقت اس

 حیات انسانی نیز از خاک آغاز میشود. فردوسی نیز در شاهنامه در این رابطه چنین سروده است:

  مییییییو هییم خییاک را زاده میییز خییاكیی

 
  مییییییدل بییدو داده یچییاردیییییبییه بیی 

 (31تی، ب3جشاهنامه: )                      

زاووش : است های آنان آمدهآفرینش انسان از خاک در یونان باستان نیز رواج داشته، چنانکه در افسانهاندیشج 

كه با Perometcous) )زن روی زمین را از دل آفرید تا برای پرومتئوس  ( نخستین(Pandoraا )زئوس(، پاندور

س ا برادرش اپیمتئو، امپرومتئوس او را ن ذیرفت. ترتیب او را مجازات كند انسانها دوستی میکرد بفرستد و بدین

(Epimecusپ )ای را كه دفته شده بود اندورا را بعنوان هدیه پذیرفت و او را همسر خود ساخت. پاندورا جعبه

 تنها امید در ته جعبه ماند تا تسلّای بشر باشد .شدند هردز نگشاید، دشود و مصیبتها بر روی زمین پراكنده

(. خاک پس از آب دومین عنصر پركاربرد در میان عناصر 444پیشینج دانش كیهان، بربریان: ی  )جستاری دربارۀ

شده از خاک در شاهنامه بدین بار در آن تکرار شده است. تركیبهای كنایی ساخته 766اربعه در شاهنامه است و 

 صورت است:
در شاهنامه آمده  63« یا آن را رها كردن چیزی را از بین بردن»در معنای « چیزی را به خاک افگندن/ انداختن»

 و پركاربردترین كنایه در این زمینه است:

 شیداد پیاسیییخ كیه من كیام خو    نیچن

 
 شی بییه خییاک افگنم، بركشیییم نییام خو       

 (4547تیب ،4جشاهنامه: )                   

 یآزاددییان بشییییکیینیی   مییانیییچییو پیی

 
 یبییه خییاک افییگیینیی  ینشییییان بییزردیی  

 (45تیب ،1جشاهنامه: )                      
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 گیینییاهیییرا بیی اوخییشیییسییی یبییکشییییتیی

 
ت      خ  نییام و جییاه یبییه خییاک انییدر انییدا

 (6314تیب ،4جشاهنامه: )                   

بعنوان تعارف و ستایش پنج بار در شاهنامه « كمتر و ناچیزتر از او بودن»در معنای كنایی « خاک پای كسی بودن»

 آمده است:

 می تو  یهمییه سییییربسییییر خییاک پییا   

 
 میییتییو یبییه دانییش هییمییه رهیینییمییا   

 (76تی، ب3جشاهنامه: )                        

 پنج بار در شاهنامه بکار رفته است.« آنجا را كامالً ویران كردن»به معنی « از جایی خاک برانگیختن یا برآوردن»

پ    هالک  یك     ری شییی یشییییدنیید از 

 
 از بییوم آبییاد خییاک   خییتیییبییرانییگیی  

 (6317تی، ب1جشاهنامه: )                     

 خییاک رهیییتیی یکیییییبییرآرم  رانیییاز ا

 
 نییدانیینیید بییاز از مییغییاک     یبییلیینیید  

 (455تی، ب4جشاهنامه: )                     

 بار در شاهنامه آمده است:  45« شکست خوردن یا مردن»در معنای كنایی « سر كسی به خاک آمدن»

 سییییر و تییاج او انییدر آمیید بییه خییاک  

 
 نییامییور جییامییه كییردنیید چییاک   یبسییی 

 (445تیب ،4جشاهنامه: )                     

مان        صیییر،یچه ق  مد ز قان، چن آ خا  چه 

 
 گمییان   ی سیییرش ب  دیییبییه خییاک انییدر آ 

 (1435تی، ب1جشاهنامه: )                   

پنج بار در شاهنامه  « دچار مصیبت و درفتاری شدید شدن   »در معنای كنایی « خاک بر سر كسی ریختن/ زدن  »

 دیده میشود:

در  پ    ا ه      رانی تو ز  خوا  خییتی در  یب

 
  خییتی بییه سیییر بر مرا خییاک ر    دیییببییا  

 (454تیب ،4جشاهنامه: )                     

 یک بار در شاهنامه آمده است:« دچار رنج و تحمل بسیار شدن»كنایه از « خاک خوردن»

 مییرد هیییدییرانییمییا  ریییپییدرم آن دلیی 

 
خورد          من خییاک  ج ن ننییگ انییدر آن ا  ز 

 (715تیب ،3جشاهنامه: )                      

 یک بار در شاهنامه بکار رفته است:« آن را از بین بردن»در معنای كنایی « چیزی را زیر خاک آوردن»

 یخیییاک آور رییییهیییمیییان آز را ز

 
 یسییییرش را سییییر انییدر مییغییاک آور   

 (1تی، ب4)ج                                   

دو بار در  « به زمین انداختن یا ویران كردن»در معنای « كسییی/ چیزی را با خاک راسییت كردن »عبارت كنایی 

 شاهنامه آمده است:

ترک و ز  فتییاد ی ب   خواسییییت  نهییار ی ازو 

 
كرد بییا خییاک راسییییت            تن ورا  م ه  ت

 (4537تی، ب6جشاهنامه: )                   

 رسیییتم بخواسیییت نیبه كاول شییید و ك  

 
 همییه بوم و بر كرد بییا خییاک راسییییت   

 (66تی، ب3جنامه: شاه)                     

 بار در شاهنامه بکار رفته است. 4« مردن»در معنای كنایی « با خاک جفت شدن»



 43/ تصویرپردازی با عناصر چهاردانه در شاهنامج فردوسی

گو        ب من  نون  گفییت       می ك ب كو  خن   سییی

 
فت           خاک ج با  نده، او دشییییت   منم ز

 (43تی، ب3جشاهنامه: )                      

 شاهنامه دیده میشود:دو بار در « مردنِ او»در معنای كنایی « خاک پرورددار كسی بودن»

 پیییرورددیییار شییییادیییر خیییاک بیییود

 
 روزدییار نیییدو چشییییم میین ا یدییینیید 

 (339تی، ب4جشاهنامه:  )                   

منیید       بییه كییار یكنون كییامییدت سیییود

 
 پییرورددییار  نییمییتیییخییاک بیی یهییمیی 

 (4143تی، ب3جشاهنامه: )                 
 

 عناصر اربعه در ساختار تشبیهی
بیشترین سهم را در میان تصاویر شعری شاهنامه با محوریت عناصر اربعه دارد. انواع تشبیه  تشبیه پس از كنایه،

 شامل تشبیه اضافی، تشبیه مفروق، و تشبیه جمع در این زمینه دیده میشود.

 الف( آب
است. بخش مهمی از « سرعت»، و «پاكی»، «درخشنددی»، «روشنی»بنمایج تصاویر شعری شاهنامه پیرامون آب 

 است.« اسم معنی»تشبیهات از نوع معقول به محسوس و مشبه از نوع  این

 تشبیه شده است:« آب»در تشبیهی مضمر به « سخن پیامبر»در این بیت 

 بییه دییفییتییار پیییییغییمییبییرت راه جییوی  

 
 دل از تیییییردیییییهییا بییدییین آب جییوی   

 (41، بیت 4)شاهنامه: ج                      

 ده است كه میتوان با آن تیردیهای جان را شست:به آبی تشبیه ش« خرد»در بیت زیر نیز 

 بجسییییت  شییییانیپییدر همچنییان راه ا    

 
 نشیییسییییت   رهیییبییدآب خییرد جییان تیی 

 (4931تی، ب3جشاهنامه: )                   

 به آب تشبیه شده است كه روان را میشوید و به آن شجاعت میبخشد:« دلیری»در این بیت 

یی درسییییت       لی شییییاد و را  بیییامیید د

 
 بییداب دلیییییری بشیییسییییت   روان را  

 (4651، بیت 6)شاهنامه: ج                   

به آبی تشبیه شده است كه با آن روی كیخسرو شسته شده است. این بیت كه در داستان بیژن « وفا»در این بیت 

س، وكاووس اشاره دارد و اینکه پس از پادشاه بدنامی چون كیکاوو منیژه آمده است، به پادشاهی كیخسرو پس از كی

 دوباره زمانج پادشاهی خوشنام و باوفا را به خود میبیند:

كه بود از نخسیییت         نان شییید  نه چ ما  ز

 
 خسییییرو بشیییسییییت  یبییدآب وفییا رو 

 (67تی، ب6جشاهنامه: )                      

این بیت كه در نامج خسروپرویز به قیصر روم آمده است، خسروپرویز شادی خود را از رسیدن به پادشاهی و 

 ای تشبیه میکند كه به آب دست یافته است:دستردن عدل و دانش، به تشنه

 امبییدین خویشیییی اكنون كییه من كرده       

 بییدانگونییه شییییادم كییه تشییینییه بر آب 

 

 امبیییزردیییی بیییه دانیییش بیییرآورده   

 ودییر سییییبییزۀ تیییییره بییر آفییتییاب     

 (3695، بیت1)شاهنامه: ج                

 ، سه بار در شاهنامه آمده است:«سرعت»شبه تشبیه حركت كسی یا چیزی به آب با وجه
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 یییکییی نییامییه بسییییتیید بییه كییردار آب  

 
خواب          ی  آرام و  نجسییییت ا  برفییت و 

 (346، بیت 4)شاهنامه: ج                     

 ب( آتش

« رخیس»، «درما و سوزنددی»، «جنگ و نبرد»، «ویرانگری و نابودی»بنمایج تصاویر شعری شاهنامه پیرامون آتش 

 است.« سرعت»و 

به آتشی تشبیه شده است كه از نی خشک برمیخیزد. « سرعت»شبه با وجه« روش حركت كردن»در این دو بیت 

 این دو تشبیه از نوع محسوس به معقول است.

 یبییه فییرمییان كیی کسییییریییبییرفییتیینیید 

 
خ       بر تش كییه   ین از خشییییک زدی چن آ

 (457تی، ب4جشاهنامه: )                     

گونییه           ن برادر بییدا تم   افییتیییچو رسیییی

 
 او شییییتییافییت یبییکییردار آتییش سییییو 

 (433تی، ب4جشاهنامه: )                     

در این بیت كه در داستان قیام كاوۀ آهنگر و فریدون علیه ضحاک آمده است، فریدون همراه با اسب خود كه به 

 ور نادهانیطانگیزی و ظهور نادهانی به آتشی تشبیه شده كه بهدروازۀ كاخ ضحاک رسیده است، بر اثر هراس

 دردرفته است.

ت      ف د ی تو  تش  یک ی  ت  آ  درسییییت یسییی

 
پ    هبییان ا      شی كییه  گ  برسییییت   وانی ن

 (366تی، ب4جشاهنامه: )                     

این بیت كه ماجرای انتخاب اسب برای رستم را روایت میکند، رخش از لحاظ رنگ سرخ و خوی تند به آتش مانند 

 شده است.

ن    یهم    سییییتو بور ابرش   می رخش خوا

 
نگ آتشییی     به خو  یبه ر  سیییت آتش یو 

 (456تیب :4جشاهنامه: )                      

 در این دو بیت نیز درخشش و رنگ آتش بعنوان پایج تشبیه در نظر درفته شده است.

 جمبییان شیییید و پر ز دردجمییب نیزم

 
تش درخشییییان     برد     ،چن آ ن  سییینییان 

 (73تی، ب3جشاهنامه: )                      

منیید      بر بسییییوخییت    خرد بر او   را دل 

 
 بییکییردار آتییش رخییش بییرفییروخییت     

 (6115تیب ،4جشاهنامه: )                     

 است. در این ابیات به ترتیب« اسم معنی»به آتش، مشبه معموالً از نوع در تشبیهات معقول به محسوس با مشبه

سوزنددی و ویرانگری آتش است. در شبه این تشبیهات، اند. وجهكینه، جنگ، دروغ و رشک به آتش تشبیه شده

 چیز را با خود میسوزاند و حاصلی جز ویرانی ندارد.نظر فردوسی جنگ، كینه، حسادت و دروغ مانند آتش همه

كه خون سییی    گه كن    خت یكه ر  اوشی ن

 
   خییتیبییه مییا بر كییه ب نیآتش ك نیچن 

 (4545تی، ب6جشاهنامه: )                   

 آتییش كییارزار  خییتیینیید  یییبییرانییگیی  

 
 دیون شیییید ز دیرد سییییوار   رهیی هیوا تی   

 (4176تی، ب3جشاهنامه: )                   

بتییاخییت        اوشیییسییی تش  كوه آ  بر آن 

 
نگ دل،     نگ آتش نشییید ت خت   ج  بسیییا

 (144تی، ب4جشاهنامه: )                      



 45/ تصویرپردازی با عناصر چهاردانه در شاهنامج فردوسی

 دییفییتیین سییییخیین جییز دروغ  دییینییدانیی

 
 فییروغیییبیی بیید بییود  یدروغ آتشیییی 

 (145تی، ب3جشاهنامه: )                     

ندرش      خاسیییت   آتش رشییییکبه مغز ا

 
گنیید راسییییت          ف كمنیید انییدر ا یوان   بییدا

 (116، بیت4)شاهنامه: ج                     

 ج( باد
تحركترین عنصر طبیعت است، پرتکاپوترین و در عین حال نامرئیترین عنصر برخالف خاک كه پرحجمترین و بی

تجسم مییافته است. در دیدداه جاندارانگارانج « حركت»آن در طبیعت، باد است. بنابراین بارزترین نمود بیرونی 

چیز به تحرک واداشته میشدند و جوهری از جان در اجزای بیجان انسان ازلی، با وزش نرم یا خشن باد، همه

 (.75طبیعت دمیده میشده است )تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد، قائمی و دیگران: ی 

 «غیر قابل مهار بودن»و « سرعت»، «ارزشیبی»، «بیهوددی»، «غرور»ر شاهنامه های تصاویر تشبیهی دبنمایه

 است.« ارزشیناپایداری و بی»، و «سرعت»است. وجه شبه در ابیات زیر به ترتیب 

 بییرنییهییاد نیییبییر زمیی یز بییاال چییو پیی

 
 كییردار بییاد ه بیی دونیییفییر امییدیییبیی 

 (114تی، ب4جشاهنامه: )                     

 چییو بییاد امییدیییاهدهییافییش بیی مییر آن 

 
 تییاج بیر سییییر نیهییاد   نیی زمی  رانیی بییدا 

 (477تی، ب4جشاهنامه: )                     

 دیییهییمییه داد كییرد و هییمییه داد د  

 
 دیییهییمییه بییاد د  یتیییییكییه دیی رایییاز 

 (134تی، ب4جشاهنامه: )                     

جنگ به بادی تشبیه شده كه جهت وزش آمده است، « رزم كاووس با شاه هاماوران»در این بیت كه در داستان 

كاووس میکند، اما در آن شکست خود را تغییر داده است؛ چراكه در این داستان شاه بربرستان قصد نبرد با كی

 چیز علیه او میگردد.سنگینی میخورد و همه

بد سییییالخورد        كه  ندرون هر  به شیییهر ا

 هییمییه پیییییش كییاووس شییییاه آمییدنیید 

 

 بییاد نییبییرد دنییدیییچییو بییردشییییتییه د  

 جییگییرخسییییتییه و پییردیینییاه آمییدنیید   

 (44و 45تیابا، 4جشاهنامه: )                

 ای تشبیه میکند كه باد و بادبان آن شاه است. دررا به كشتی« س اه»فردوسی در این بیت در تشبیهی تمثیلی 

 نظر او شاه موجب كارایی و رونق س اه است.

 سییییت كییار سییی ییاه یكردار كشیییته بیی

 
 تخییت شییییاههمش بییاد و هم بییادبییان  

 (551تی، ب4جشاهنامه: )                   

در بیت زیر در تشبیهی مضمر عهد و پیمان شخصی كه از مسیر حق منحرف شده، به بادی تشبیه شده است كه 

 در مکانی دسترده و هموار چون دشت میوزد و غیر قابل مهار و دسترسی است.

کس كییه از راه      ن  بگشییییت   زدانی هر آ

 
هد او     مان ع باد دشیییت    سیییتیه  و هم 

 (415تی، ب3جشاهنامه: )                      

و  پذیریمانند شده است. در این تصویر، آسیب« باد خزان»و مرگ به « برگ زرد»در تشبیهی مفروق، انسان به 

 ناچاری انسان در برابر مرگ نشان داده شده است.
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مرگ     یكسییی ابییدییین  چنییگ   چییاره از 

 
بر           گچو بییاد خزانسییییت و مییا همچو 

 (66تی، ب3جشاهنامه: )                      

 د( خاک

ن است. در ای «دهنددیپرورش» ،«یارزشیو ب یزیناچ» ،«یفروتن» تشبیهی خاک در شاهنامه های تصاویربنمایه

 یوال ،فرزند ابومنصور محمدبن عبدالرزاق ،منصور عبدالرزاق بیت كه در دیباچج شاهنامه آمده است، فردوسی از

. اختپرد آن به نظم شاهنامه یاز رو یكه فردوس ی یاد میکندابومنصور جشاهنام یطوس و س هساالر خراسان و بان

در راه شاهنامه و  یمعنو تیکند كه از بذل مال و حمایم ادی دردنفراز یاز منصور با عنوان مهترفردوسی در اینجا 

 ارزش بود و از بذل آن دریغ نمیکرد.رش بیو زر و سیم در نظ نکرد یفرودزار چگونهیه یفردوس تیحما

 و زر  میبه چشییمش همان خاک و هم سیی

 
 و فییر بیییز افییتییهیییبییدو  یمیییییكییر 

 (453تی، ب4جشاهنامه: )                     

 بمثابج دایه برای او توصیف شده است.« خاک»آمده است، « زال»در این بیت كه در توصیف 

 خییاک هیییز خییاراش دییهییواره و دا  

 
 پییاک ریجییامییه دور و لییب از شییی تن از 

 (77تی، ب4جشاهنامه: )                      

 شمار است.تعداد تصاویر تشبیهی با محوریت خاک در شاهنامه بسیار معدود و انگشت

 

 عناصر اربعه در ساختار استعاری و مجازی

 الف( آب
در شاهنامه بکار رفته « یا رونق و اعتبارآبروی »و « اشک»آب جدای از معنی قاموسی خود، بارها در معانی مجازی 

 است:

 از مییژه مییادرش  آب خییتیییفییرو ر

 
 خییوانیید بییر داورش  نیییآفییر یهییمیی  

 (654تی، ب4جشاهنامه: )                     

 مییهییر  آب ددییانیییاز د خییتیییفییرور

 
ب       نردس  خون دو   چهر   اراسییییتیییبییه 

 (714تی، ب4جشاهنامه: )                     

 آمده است:« رونق و اعتبار»در معنای مجازی در این بیت نیز آب 

 چیین آمیید بییه بییرج حییمییل آفییتییاب   

 
فر و آ      ی   جهییان دشییییت بییا   و آب نی

 (7تبی ،4جشاهنامه: )                          

 در این بیت نیز آب مجاز از نطفه است.

فروشیییید بییه خییاک       برادر  كو   كسیییی 

 
 سییییزد دییر نییخییوانیینییدش از آب پییاک  

 (343، بیت4امه: ج)شاهن                     

 در بیت زیر، استعارۀ مکنیه درمورد آب بکار رفته و آب دارای صورتی فرض شده كه كشتی آن را طی میکند:

بگییذرنیید          فرسییییتییاد تییا  حون  ی ج  بییه 

 
 بییه كشییییتییی رخ آب را بسیییی ییرنیید   

 (649، بیت6)شاهنامه: ج                     

 سیاه پوشیده است:در تصویر استعاری ذیل نیز حتی آب در سوگ سیاوش 
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 به سیییوگ سییییاوش، سییییه پوشییید آب    

 
 كیینیید روز نییفییرییین بییر افییراسیییییییاب    

 (6654، بیت4)شاهنامه: ج                     

 ب( آتش

 نیز بکار رفته است.« خشم»و « سوز عشق»این كلمه در شاهنامه بجز در معنای حقیقی خود، در معنای مجازی 

 دلییش دشییییت پییر آتییش از مییهییر زال

 
خورد و هییال    از او دور  مش و   شیییید را

 (356، بیت4)شاهنامه: ج                     

 یهم دی سیییخن راسییییت دو اوشی سییی

 
 یهییمیی دیییدل شییییاه از آتییش بشییییو  

 (535تی، ب4جشاهنامه: )                     

 

 ج( باد

 نیز بارها بکار رفته است.« آه»باد در شاهنامه جدا از معنای واقعی خود، در معنای مجازی 

نمییا    ن      هیییدرا هم   مرد ک ی هم شییییاه و 

 
 ز تییرس جییهییانییدار بییا بییاد سییییرد    

 (77تی، ب4جشاهنامه: )                      

 دییفییتییار مییرد  دیییجییهییانییدار بشیییینیی  

 
 بییاد سییییرد   یکییییی چییانیییبییرآورد پیی 

 (443تی، ب1جشاهنامه: )                     

 د( خاک

نیز  «نیسرزم» ، و«دنیا و جهان مادی» ،«دور» یمجاز یخود، در معان یقیحق یاز معنا ریخاک در شاهنامه غ

 كاربرد دارد. در این بیت خاک مجاز از دنیاست.

 رفییت خواهیید بییه دردش سییی هر      یهم  

 
 خییاک مییهیر  نیییفییگیینییدن بیید دییینییبییا 

 (494تی، ب4جشاهنامه: )                   

 پییاک  زدانیییز  کسییییرییی دیییبییتییرسییی

 
باشییی    بد   دی م  خاک   رهیت نیشییییادان 

 (6745تی، ب6جشاهنامه: )                   

 

 در این دو بیت نیز خاک مجاز از دور یا مرگ است:

ج      ن خورد      یتو ر كس  در   و آسییییان د

 
 خییاک و تییابییوت تییو نیینییگییرد  یسییییو 

 (4تی، ب4جشاهنامه: )                          

 میییهییمییه در جییهییان خییاک را آمیید  

 
  میییرا آمیید اکیییتییر یاییینییه جییو  

 (145تیب ،3جشاهنامه: )                     

 نیز بارها در شاهنامه آمده است:« سرزمین و كشور»خاک در معنای مجازی 

  ینییمییانییم كییه بییر خییاک میین بییگییذر 

 
پ  یی مرز جییا  نی و ز    یبسیییی ر  یبییه 

 (4974تی، ب6جشاهنامه: )                   

 عناصر اربعه در ساختار صنایع بدیعی
در این بخش به مهمترین و پركاربردترین صنایع بدیعی در شاهنامه با محوریت عناصر اربعه اشاره میشود كه در 
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این میان بیشترین سهم متعلق به آرایج تضاد است. فردوسی با استفاده از عناصر اربعه، اغراق را در توصیف 

 های دالوری و جنگاوری به اوج رسانده است.صحنه

 الف( تضاد
بیش  اند.بخشی از ابیات شاهنامه، برخی از عناصر اربعه بعنوان دو عنصر مخالف، تصویری متضاد را بوجود آوردهدر 

اند. در دو بیت ذیل ایران و توران بعنوان دو رقیب سنتی از عناصر دیگر، آب و آتش در مقابل یکدیگر قرار درفته

 اند.در شاهنامه به آتش و آب تشبیه شده

 ا بیید افییراسیییییییاب وزان جییایییگییه تیی 

 
 سیییت آتش ایران و توران چن آبشیییده 

 (4473، بیت4)شاهنامه: ج                    

یز و آب        ت تش  چون آ  دو كشیییور كییه 

 
فتییه شیییتییاب         در گر  ی  بییه دل یییک ز د

 (4957، بیت4)شاهنامه: ج                   

 شده است:در این دو بیت نیز از عناصر اربعه در ایجاد صنعت بدیعی تضاد استفاده 

كه دفت     نان شیییید   سییییتطراز نخ یچ

 
 سییییتخیییآتییش نییهییاده  شیییو دییر پیی 

 (431تی، ب4جشاهنامه: )                     

ب  یتو بییاشییی   د ی بییه  گ    یچییار ت  ری دسییی

 
 رییی تییوانییاتییر از آتییش و زمییهییر       

 (374تی، ب6جشاهنامه: )                     

 ب( اغراق

شاهنامه با كاربرد عناصر اربعه ایجاد شده است، اغراق است. البته اكثر ای كه در یکی از پربسامدترین فنون بالغی

 های نبرد است.اغراقهای شاهنامه در این زمینه از نوع غلو و در توصیف صحنه

 چین و دوروی مردسییییه دیگر، سیییخن

 
 بییدان تییا بییرانییگیییییزد از آب دییرد     

 (4117، بیت1)شاهنامه: ج                   

 سییینجییه بود   نی سییی هییدار خییاقییان چ   

 
م     برزد از آب دود   ه بیی یه  آسییییمییان 

 (4745تی، ب1جشاهنامه: )                     

ندرون     به جوش ا  خروشیییان و جوشیییان 

 
 هییمییی از دهییانییش آتییش آمیید بییرون   

 (667، بیت4)شاهنامه: ج                     

 كییه بییاد هییوا   دشیییچیینییان پییرور  

 
 روا یدیییبییر او بییردییذشییییتیین نیید     

 (545تی، ب4جشاهنامه: )                     

 ز بس درز و شیییمشییییر و پیل و سییی اه   

 
 میییییان انییدرون بییاد را نیییسییییت راه    

 (4533، بیت6)شاهنامه: ج                     

بخییاسییییت            میییدان  یره ز  ب ت  خروش 

 
با آسیییمان دشیییت راسیییت        همی خاک 

 (4356، بیت4)شاهنامه: ج                   

 بییکشییییتیینیید چیینییدان ز هییر دو دییروه 

 
هامون چو كوه  ای خاک در كه شیییید     و 

 (691تی، ب4جشاهنامه: )                     
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 ج( جناس
 انواع جناس تام، جناس ناقص افزایشی و اختالفی، با محوریت عناصر اربعه در شاهنامه وجود دارد.

به        یبدان مسیییت   هد سیییر  ندر د  باد ا

 
  مییبییادتییو را روز جییز شییییاد و خییرم   

 (491تیب ،4جشاهنامه:  )                   

ب    چر ن  یبییه   كرد  ادیییهمییه   دهیییشیییی

 
 كییرد بییادمییغییز پییر  یسییییر تییور بیی  

 (359تی، ب4جشاهنامه: )                     

 قییبییادبییرون شیییید  هیییطییال کیییکییاییی

 
ه         د تور آ چو    افییت،ی یییچو     بییادآمیید 

 (954تی، ب4جشاهنامه: )                     

نش جییان          ت برفییت از  نگییه   پییاکهم آ

 
  خییاک رهی بر ت  تنش خسیییتییه افگنییده       

 (4555تیب ،3جشاهنامه: )                    

هزاده بییه          تن شییییا گنیید آن   خییاکف

 
 چییاک بییه چینیگییال كیردش كیمیردییاه       

 (37تی،ب4جشاهنامه: )                        

 را سییییهییراب  دیییسیییی ییه د  انیییمیی

 
 را آبلییعییل كییرده بییه خییون  یچییو میی 

 (759تی، ب4جشاهنامه: )                     

 كییرد آبمییژدییان پییر از   مییاریییز تیی

 
 كییرد تییابز دانییش بییروهییا پییر از    

 (56تی، ب3جشاهنامه: )                        

 

 گیرینتیجه

ان و بسیاری از شاعر. است ملتها ظهور و بروز داشته یاتدرایی از مضمونهایی است كه از قرنها پیش در ادبطبیعت

اند؛ از جملج این عناصر، عناصر چهاردانه شامل آب، ار بردهکبنویسنددان همواره در آثار خود عناصر طبیعت را 

آتش، باد و خاک است. شاعران و نویسنددان همواره با نظر به ویژدیهای هركدام از این عناصر داه از آنها پلی 

ی به نبرای بیان مقاصد ذهنی و افکار بکر و متعالی كه جامعج بشری برای نیل به عالیترین درجات انسا اندساخته

د . فردوسی حدواندبرده ارکآن نیازمند است و داه برای ایجاد بافت هنری و زیبایی كالم خود، آنها را در آثار خود ب

 766درصد(،  35كلمه مختص به آب ) 434مرتبه عناصر اربعه را در شاهنامه تکرار كرده است. از این تعداد  6499

درصد( متعلق به آتش  44كلمه ) 164درصد( و  66ط به باد )كلمه مربو 549درصد(،  67كلمه مختص به خاک )

 45اند. همچنین در بیت در شاهنامه وجود دارد كه در آنها تمامی عناصر اربعه در كنار یکدیگر آمده 46است. 

های تحقیق حاضر، آب پربسامدترین و اند. با توجه به یافتهبیت، دو عنصر همنشین شده 54بیت، سه عنصر و در 

بسامدترین عنصر در میان عناصر اربعه در شاهنامه است. این امر را میتوان به این دلیل دانست كه خاک در كم باد

های تحركترین عنصر بوده و بیشتر با مرگ و نابودی سروكار دارد، بنابراین در توصیف صحنهمیان عناصر اربعه كم

نیز در شاهنامه « مرز و سرزمین»در معنای مجازی مرگ و ویرانی در شاهنامه بکار رفته است. همچنین بارها 

، و «آب»، «اشک»نیز منشأ زنددی، و نماد تحرک و حیات محسوب میشود و در معانی مجازی « آب»كاربرد دارد. 

 بسامد باالیی در شاهنامه دارد.« آبروی و رونق»

محوریت عناصر اربعه وجود دارد  كنایه )بدون در نظر درفتن موارد تکراری( در شاهنامه با 35در مجموع حدود 

مورد(. تعداد مواردی كه به تشبیه، استعاره  4بیش از باقی عناصر است )هركدام « خاک»و « آب»كه سهم عنصر 
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و مجاز اختصای دارند، بسیار كمتر از عبارات كنایی است. درواقع عناصر اربعه در تصویرپردازیهای شاهنامه بیشتر 

اند. همچنین نقش فنون بیانی در این میان بیشتر از فنون بدیعی است. در جدول ذیل هدر ساختار كنایی بکار رفت

 بسامد كاربرد عناصر اربعه در شاهنامج فردوسی به تفکیک نشان داده شده است:

 درصد تعداد عنصر

 %35 434 آب

 %67 766 خاک

 %66 549 باد

 %44 164 آتش

 

 نویسندگان مشاركت

آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 انپای این راهنمایی حمیدرضا اردستانی رستمیآقای دكتر . است شده استخراج اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 رساله این پژوهشگر عنوان به افشار قزوینسركار خانم هاله . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامه

 و هتجزی به كمک با نیز سركار خانم دكتر ساره زیرک. اند داشته نقش نهایی متن تنظیم و ها داده دردآوری در

 مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل

 .است بوده پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل

 

 قدردانی و تشکر
 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ژوهشپ این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت وخوارزمی تهران و  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری

 

 منافع تعارض

سنددان  شریه  هی  در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هی  و شده  اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه سئولیت . ا  ارضتع دزارش م

 را دهش  ذكر موارد كلیه مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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( به تصحیح محمد قزوینی و كوشش محمد معین، 4399، نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر )چهارمقاله

 تهران: زوار.

 ( تهران: نشر مركز.4374دانشنامج مزدیسنا، اوشیدری، جهانگیر )



53-76، صص 4155 تیر ،46شماره پیاپی  ،شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک / 76

جلد، تهران: سخن. 1( تصحیح جالل خالقی مطلق، 4349شاهنامه، فردوسی، ابوالقاسم )

( ترجمج محمدحسین باجالن، تهران: اساطیر.4393جان راسل )شناخت اساطیر ایران، هینلز، 

 ( تهران: تندیس.4377های ملل، هادی، سهراب )شناخت اسطوره

( تهران: فرهنگ معاصر با همکاری 4394ها در ادبیات فارسی، یاحقی، محمدجعفر )فرهنگ اساطیر و داستانواره

سروش.

مج مهرانگیز اوحدی، تهران: دستان.( ترج4394فرهنگ نمادها، سرلو، خوان ادواردو )

( تهران: مجموعج انتشارات ادبی و تاریخی.4344بن محمد )فلسفج اشراق به زبان فارسی، ریزی، اسماعیل 

( چاپ چهارم، تهران: مؤسسج مطبوعاتی عطایی.4316فلسفج شرق، مهرین، مهرداد )

، بیروت: مؤسسج الطباعیه و النشر عزالدین.4جلد  م( 4443بن علی )القانون فی الطب، ابن سینا، ابوعلی الحسین

 ( جلدهای دونادون، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.4315اكبر )لغتنامه، دهخدا، علی

( به اهتمام جالل متینی، چاپ دوم، مشهد: 4374بن احمد )هدایه المتعلمین فی الطب، اخوینی بخاری، ابوبکر ربیع

دانشگاه فردوسی.
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