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چكيده
که  است  شاهنامه  تاریخي  و  پهلواني  بخش  دو  در  خیال  صور  گونه های  از  یكي  تشبیه 
فردوسی آن را از زوایای گوناگونی مانند: وجه شبه، ادات تشبیه، انواع تشبیه، تقیید، تشبیه 
حّسي و عقلي و مفرد و مرّکب سنجیده و برای اغراضی چون تبیین شگردهای حماسی و 
بر  برده است.  بكار  اثر حماسی خود  اغراق است، در  اهّم  آنها  جلوه های معنایی شاهنامه که 
آنها و نگرش  بسامد  بكارگیری گونه های تشبیه،  اساس، پژوهش پیش روی شگردهای  این 
فردوسي را در این تشبیهات با رویكردی توصیفی- تحلیلی بررسي، تحلیل، مقایسه و تبیین 
کرده است. وجه شبه ابتكاري، شگردهاي نوکردن تشبیه، ابتكار و خالقّیت درآوردن مضامین 
نو و تازه از مواردی است که فردوسی آنها را بسیار دقیق و جزیي در شاهنامه پردازش کرده 
و برای بیان مقاصد و اهداف خویش بكارگرفته است. این مقاله تشبیه را از زوایای مختلف در 

شاهنامه بررسی میكند.
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1. مقّدمه
منصور بن حسن، فردوسي از شاعراني است که تشبیهات شعر او از لحاظ وسعت شعر و 
تصاویر پُربار، قابل بررسي است. بیشتر تشبیهات شاهنامه، نه تنها پس از گذشت قرنها، لطافت 
و تازگي خود را از دست  نداده اند، بلكه دستمایة شعراي دیگر نیز  شده است. تشبیه، بنیادیترین 
صورخیال شاعرانه است، بگونه ای که هستة مرکزي تصاویر دیگر مانند استعاره، کنایه و تمثیل 
بر آن استوار است. افكار هر شاعر و سخنوري را میتوان در البهالي تشبیهات او یافت، زیرا 
زاویة دید و بینش شاعر را به جهان و طبیعت نشان میدهد.درکتابهاي بالغي تعاریف گوناگوني 
از تشبیه شده است. »تشبیه آن است که چیزي را به چیزي ماننده کنند بصورت و به هیأت. 
یا چیزي را بر چیزي ماننده کنند به صفتي از صفتها، چون حرکت و سكون و لون و رنگ و 
شتاب و درنگ« )ترجمان البالغه، رادویاني: ص44 (. »تشبیه بهترین ابزار براي بیان محاکات 
و تقلید از طبیعت و حقیقت نمایي است« )بالغت تصویر، فتوحي: ص3(.  میتوان گفت که 
»هدف اصلي تشبیه، تبیین و آشكارکردن اندیشه اي است که در ذهن پدیدار میشود، اّما به 
دلیل محدودیت زبان، گوینده قادر نیست به خوبي آن را روشن سازد و با زبان مرسوم بیان 
کند، بنابراین به مدد عنصر خیال دست به دامن تشبیه میشود« )نگاهي تحلیلي به علم بیان، 
آقاحسیني و همكاران: ص 74(. پرسشهاي اصلي پژوهش این است که تشبیه چه نقشي در 
بیان اغراض و اهداف فردوسي داشته است؟؛ مهمترین تشبیهات مورد استفادة شاعر کدامند؟ 
انواع تشبیه براي فردوسي در دو بخش پهلواني و تاریخي شاهنامه اهمّیت و  و کدامیک از 

کاربرد بیشتري داشته است؟ 
1.1. پيشينة تحقيق 

در زمینة تشبیه در شاهنامه پژوهشهایي صورت گرفته است، از جمله: »تشبیه در شاهنامة 
کدکني؛  شفیعي  از   )1380( فارسي«،  شعر  در  »صورخیال  زنجاني،  از   )1381( فردوسي«، 
»قلمرو ادبّیات حماسي ایران«، )1381( از رزمجو؛ »بررسي وجه شبه درشاهنامه«، )1389( از 
چناري؛ » تشبیه در جلدهاي1 ،2 و3 شاهنامه«، )1383( از یاراحمدیان؛ »بررسي تشابهات 

شاهنامه بر محور مشّبه به ها«، )1389( از آتشیار. 
2.1. اهمّيت و ضرورت تحقيق 

سبک خاّص فردوسي است. یكي از راه هاي دستیابي به حقایِق قابل استناد، مقایسه است 
که در نقد ادبي و بررسي تصاویر شعري داراي اهمّیت ویژه اي میباشد. این پژوهش مهمترین 
2. بحث و  از منظر تشبیه کاویده است.  را  تاریخي(  و  )پهلواني  بخشهاي شاهنامة فردوسي 

بررسي )ساختار تشبيه در شاهنامه(
این پژوهش، وجه شبه، ادات تشبیه، انواع تشبیه، جوانب گوناگون تشبیه و بسامد آنها را در 

شاهنامه با تكیه بر نمونه هایي از این اثرگرانسنگ بررسي کرده است. 
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1.2. عناصر تشبيه در شاهنامه 
و  انتزاعي  و  مجرد  مفاهیم  اشیا،  طبیعت،  عناصر  انساني،  اوصاف  مانند:  عناصری  و  موضوعات 
حیوانات مهمترین و پرکاربردترین ارکان ساختاری و محتوایی تشبیه را در شاهنامه تشكیل میدهند. 

2.2. مشّبه و عناصر آن
تشبیهات شاهنامه از دریچة مشّبه، پنج دسته اند که در نمودار شمارة 1 با ارائة آمارهاي 

دقیق بررسي شده اند. 
1.2.2. عناصر و اوصاف انساني 

انساني«  عناصر  و  »انسان  از  را  موضوعات  بیشترین  خود،  تشبیهات  مشّبه  در  فردوسي 
بخش  در   ،)%63( معادل  مورد،  اساطیري60  بخش  در  آن  بسامد  که  بگونه ای  گرفته است، 
درصد   )53/6( معادل  مورد،  تاریخي 367  بخش  در  و   ،)%66( معادل  مورد،  پهلواني1470 

تصاویر شاهنامه را تشكیل میدهد. از بخش پهلواني: 
ــریار*بــه بــاال چــو ســرو  و بــه رخ  ُچــن بهــار ــدة   شهـ ــز  ماننـ ــر  چیـ ــه   ه ب

)د1، 92، 48( 
از بخش تاريخي: 

شـــنید ایشـــان  ـــنبلیدســـكندر چوگفتـــار  ـــن گل ش ـــد  ُچ ـــاره  ش ـــه رخس ب
)د6، 77، 1112(

2.2.2. طبيعت و عناصرآن  
توصیف طبیعت در شاهنامه »چنانست که گویي سراینده با چشم از طبیعت عكس گرفته 
مطلق:  خالقي  )یادداشتهاي شاهنامه،  کرده است«  نگاره پردازي  انگارة  را  آن عكس  و سپس 
ص90(. عناصر طبیعي در دورة پهلواني )350( بار، معادل )16%(، و در بخش تاریخي )115( 

بار، معادل )16/8( درصد در جایگاه مشّبه قرار گرفته اند. از بخش پهلواني: 
ـــوس ـــوق وک ـــة  ب ـــد  از نال ـــر ش ـــان پ زمیـــن  آهنیـــن شـــد  ســـپهر  آبنـــوسجه

)د2، 92، 327(
از بخش تاريخي: 

ـــگ ـــت پلنـ ـــو پش ـــد چ ـــا ش ـــه راغه ـــگهم ـــه رن ـــي ب ـــاي روم ـــن  همچـــو دیب زمی
)د8، 237، 3113( 

3.2.2. اشيا 
اشیا در بخش پهلواني )210( بار، معادل )9/4( درصد و در بخش تاریخي )115( بار، معادل 

)11/4( درصد در جایگاه مشّبه قرارگرفته اند. از بخش پهلواني:  
کـــه تاجـــش سپهرســـت و تختـــش زمیـــننخســـتین ســـپهدار خاقـــان چیـــن

)د3 ،151، 739(



موضوع: بررسي تحلیلي ساختارهاي تشبیه در بخش پهلواني و تاریخي شاهنامه/ 250251 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی38- زمستان96

از بخش تاريخي:    
ـــل    ـــو  نی ـــان چ ـــود تاب ـــني ب ـــي جوش ـــلیك ـــرم پی ـــک  چ ـــاي ی ـــاال  و  پهن ـــه ب ب

)د6، 105، 1546(
4.2.2. مفاهيم مجرد و انتزاعي 

این مفاهیم در بخش پهلواني 61 بار، معادل )4/6( درصد، در بخش تاریخي 95 بار، معادل 
)13/9( درصد، در جایگاه مشّبه قرارگرفته اند. بال، رنج، كينه، وفا. 

از بخش پهلواني: 
ـــاك  ـــاِن پ ـــن ج ـــود و ت ـــرد ب ـــش خ تـــو گفتـــي کـــه بهـــره نـــدارد زخـــاكروان

)د2، 122،58(
از بخش تاريخي:    

بـــه دریـــاِي تهمـــت  نشـــوید مـــرابـــدان  تـــا کســـي  بـــد  نگویـــد  تـــرا
)د6، 200، 103(

5.2.2.  حيوانات
حیوانات و بویژه اسبها در دنیاي شاهنامه حضور مداومي دارند. حیوانات در بخش پهلواني 53 
بار معادل )4%(، و در بخش تاریخي30 بار، معادل )4/4( درصد در جایگاه مشّبه قرارگرفته اند. 

از بخش پهلواني: 
دوال کـــردش  و  انـــدرآورد  ران  عقابـــي شـــده رخـــش بـــا پـــّر و بـــالبـــه 

)د3، 193، 1454(
از بخش تاريخي:

ــرگیكـــي شارســـتان دیـــد جایـــي بـــزرگ ــپان چوگـ ــه  اسـ ــا پویـ ــد بـ ببردنـ
 )د6، 180، 665(

نمودار شمارة 1 
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3.2.  مشّبه به و عناصر آن 
تشبیهات شاهنامه از دریچة مشّبه به به پنج دسته تقسیم میشوند که در نمودار شمارة 2 با 
ارائة آمار دقیق بررسي میشوند، و به ترتیب بسامد عبارتند از: طبیعت و عناصر آن، حیوانات، 

اشیا، اوصاف انساني، مفاهیم مجرد و انتزاعي. 
1.3.2. طبيعت و عناصرآن

در بخش پهلواني 607 مورد، یعني )45/1( درصد، و در بخش تاریخي 300 مورد، یعني 
)43/6( درصد تصاویر شاهنامه را عناصر طبیعي تشكیل میدهد. 

از بخش پهلواني: 
چـــو بـــاد خـــزان بگـــذرد بـــر درخـــتیكـــي  تیـــر  بـــاران  بكردنـــد  ســـخت   

)د3، 83، 917(
از بخش تاريخي:  

ـــان سكنــــدر  پـــس  لشـــكر بدگمـــان ـــاِد دم ـــرسان   ب ـــت  بـ ـــي تاخ  همـ
 )د6، 44، 571(

2.3.2. حيوانات
تصّورکرد. در مورد حیوانات  نمیتوان  بدون حضور حیوانات  را  تصاویر شاهنامه، جایي  در 
برده که در  نام  از حیواناتي  باید گفت که فردوسي  اساطیري،  از موجودات  شاهنامه جداي 
پیرامون او بوده اند. حیوانات در بخش پهلواني 305 مورد، معادل )22/6( درصد، و در بخش 

تاریخي 108 مورد، معادل )15/7( درصد، در جایگاه مشّبه به قرارگرفته اند. 
از بخش پهلواني:  

بســـان گوزنـــان بـــه گـــوش و بـــه ســـربـــه گـــردن بـــه کـــردار شیــــران نـــر
)د4، 266، 1494(  

از بخش تاريخي: 
ـــرم ـــردار  ُغـ ـــه ک ـــویان   ب ـــند  پـ ـــرمبـرفتـ ـــد ُخ ـــام  خوانن ـــش  ن ـــدان بیشـــه  ِک ب

 )د6، 124، 1840(  
 3.3.2. اشيا

اشیا در بخش پهلواني 300 بار، معادل )22/3( درصد، و در بخش تاریخي 194 بار، معادل 
)28/2( درصد، در جایگاه مشّبه به  قرارگرفته اند. از بخش پهلواني:  

ــام  مـــرا  بـُـــرد  بایـــد  ســــوي  او  پیـــام ــغ از نیـ ــو تیـ ــایم چـ ــخن برگشـ سـ
)د2، 49، 663(

از بخش تاريخي:
ـــه شـــب پاســـبان منســـت ـــش ب ـــه دانـ خــــرد  تـــاج  بیــــدار جـــان  مــــنست ک

 )د6، 31 ، 391(  
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ــر ــو تیـ ــس او چـ ــودکان از پـ چـــو گشـــتند  نزدیـــک  بـــا  اردشـــــیردوان کــ
)د6، 202 ، 130(  

 4.3.2. اوصاف انساني
اوصاف و عناصر انساني در بخش پهلواني74 مورد، معادل )5/5( درصد، و در بخش تاریخي 

43 مورد، معادل )6/2( درصد در جایگاه مشّبه به قرارگرفته اند. 
از بخش پهلواني:  

ـــره ام ـــي  چه ـــد  هم ـــو  مان ـــر ت ـــه چه ــره ام ب ــر زهـ ــد  مگـ ــو باشـ ــون تـ چنانچـ
)د1، 272، 1544(

از بخش تاريخي:  
ـــوستان ـــون  بـ ـــشت  چ ـــه بنبـ ـــي  نام گِل  بــــوستان   چــــون  رِخ  دوســــتانیك

)د8، 226، 2978(  
5.3.2. مفاهيم مجرد و انتزاعي  

این عناصر در بخش پهلواني 60 بار، معادل )4/5( درصد و در بخش تاریخي 43 بار، معادل 
)6/2( درصد در جایگاه مشّبه به قرارگرفته اند. 

از بخش پهلواني:  
پاك  جـــان  بداریدچون  را  ایـــن  بـــاد و خاكکـــه  ُورا  بینـــد  نبایـــد کـــه 

 )د2، 368، 2416(
از بخش تاريخي:   

مرگ  برســـان  امســـال   آمـــد  مـــرا مـــرگ بهتـــر بُـــدي زان تگرگتگرگ 
 )د8، 473، 740(

 نمودار شمارة 2 
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3. انواع تشبيه به اعتبار اركان آن 
»تشبیه چهار رکن دارد: مشّبه، مشّبه به، وجه شبه و ادات تشبیه« )فنون بالغت و صناعات 
ادبي، همایي: ص226(. پس به لحاظ وجود یا عدم وجود ارکان فوق، تشبیه انواعي دارد که 

در نمودار شمارة 3 بطور دقیق آمده است.  
1.3. تشبيه مجمل

مجمل، »تشبیهي است که وجه شبه در آن ذکر نمیشود، اّما سایر ارکان آن ذکر میشود« 
)معاني و بیان، تجلیل: ص54(. مهمترین بحث در تشبیه، وجه شبه است زیرا »وجه شبه، مبّین 
جهانبیني و وسعت تخّیل شاعر است و در نقد شعر بر مبناي وجه شبه است که متوّجه نوآوري 
یا تقلید هنرمند میشویم« )بیان، شمیسا: ص98(. مهمترین دلیلي که فردوسي وجه شبه را در 
تشبیهات شاهنامه ذکر نمیكند، وقتي است که مشّبه به داراي صفت و ویژگي واضح و آشكاري 
باشد، که داراي بیشترین بسامد در دو دوره پهلواني و تاریخي است. مورد دیگر میتوان تنگناي 
وزن و قافیه و یا کوتاه آوردن تشبیه را نام برد. بسامد تشبیه مجمل در بخش پهلواني 987 
مورد، معادل )52%( و در بخش تاریخي 326 مورد، معادل )49/5( درصد از تمام تشبیهات 

شاهنامه میباشد.
از بخش پهلواني: 

رِخ  شـــهریار جهان  شـــد چـــو  قیرچـــو نامه  بـــرو  خوانـــد فـــّرخ دبیر
)د2، 263، 926(

از بخش تاريخي:    
باریدهمچـــون تگـــرگ تیـــر  بریـــن هـــم نشـــان تـــا غمـــي گشـــت َکـــرگهمـــي 

)د6، 574، 2106( 

2.3. تشبيه بليغ )فشرده(
این نوع تشبیه به دلیل عدم وجه شبه و ادات تشبیه، بسیار فّني و هنري است و بر خواننده 
تأثیر شگرفي دارد. آمار این نوع تشبیه در بخش پهلواني 422 مورد، معادل )19/6( درصد و در 
بخش تاریخي 163 مورد معادل )21/3( درصد از تمام تشبیهات میباشد. از ترکیبات پُرکاربرد 
بلیغ اضافي میتوان در بخش پهلواني؛ تخِم بدي، تخِم نیكي، گلرخ، پیلتن، خورشیدچهر، تیِر 
مژگان، پردة شرم، پریچهره، آتِش کین، ماهروي، بنِد بدي، چشمة آفتاب، تخِم کینه، آتِش 
تیر،  باراِن  بزرگي،  پالیِزکین، درخِت  تاریخي؛  در بخش  و  نیاز،  راز، چاِه  گنِج  آز،  راِه  جنگ، 
رایِت بخردي، داِم  ُزفتي، ماهرخ، چادِر داد، دریاِي تهمت،  ماهچهر، داِم بال، آِب خرد، تخِم 

سوگند، آِب دانش و چادِر شرم را ذکرکرد. 
از بخش پهلواني:  
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آوري شهــــریار  یكـــي   را   جهـــان  درخـــِت وفـــا  را  بـــه  بــــار آوري 
)د2، 414، 472(

از بخش تاريخي: 
اوي بگریــــخت  روم  لشـــكر  آن  نیاویــــخت  اوياز  بـــال  در   بـــه  داِم 

 )د6، 139، 90( 
3.3. تشبيه ساده )مفّصل(

تشبیهي است که هر چهار رکن تشبیه را داراست. »قدما تشبیه ساده و حّسي را بیشتر 
فارسي، شفیعي  را« )صورخیال در شعر  نازك  و  و متأّخران تشبیهات لطیف  میپسندیده اند 
کدکني: ص58(. در تشبیهات باز )مفّصل( که وجه شبه و ادات تشبیه در ساختار آنها ذکر 
ارکان تشبیه در  از دالیلي را که تمام  فّعال. میتوان یكي  نه  میشود، خواننده منفعل است، 
شاهنامه ذکر شده، عالقه داشتن به تكرار و اطناب در سبک خراساني دانست. تعداد این نوع 
تشبیه در شاهنامه فراوان است و بسامد آن در دورة پهلواني 481 مورد، معادل )25/2( درصد 

و در دورة تاریخي 165 مورد، معادل )25%( است. 
از دورة پهلواني:

تنهـــا، جـــدا کرده  ســـرچـــو پیـــالن  همـــه دشـــت بریكدگر فگندنـــد  
)د4 ، 58، 912(

فگنده شدن  ادات/  پیالن: مشّبه به/  چو:  تنها: مشّبه/   از:  عبارتند  باال  بیت  تشبیه  ارکان 
پیكرها بر روي هم: وجه شبه.

از دورة تاريخي:   
ُکشـــته چـــون کوهكوه رزمگه  گـــروههمـــه  دو  هـــر  ز  برفگنـــده  بهـــم 

 )د5، 479، 93(
ارکان تشبیه در بیت باال: ُکشته ها: مشّبه/ کوهكوه: مشّبه به/ چون: ادات/ بر روي هم افگنده 

شدن و بسیاري: وجه شبه.
4.3. تشبيه مؤّكد 

تشبیهي است که ادات تشبیه درآن ذکر نمیشود. آن را »تشبیه استوار نیز نامیده اند« )نامة 
باستان، کّزازي: ص377(. ذکرنشدن ادات، سبب دیریاب شدن طرفین تشبیه میشود و براي 
فهم تشبیه، خواننده به کنكاش مي افتد. »تشبیه مؤّکد را یكي از عوامل فشردگي و ایجاز در 
زبان فارسي دانسته اند« )دربارة ادبیات و نقد ادبي، فرشیدورد: ص135(. در بخش پهلواني 
تعداد آن 17 مورد و در بخش تاریخي 5 مورد است که در هر دو قسمت، کمتر از یک درصد 

میباشد.
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از بخش پهلواني:
پُرخواســـته شبســـتان  بهشــــتي   بُـــد آراســـته و   خوبرویـــان   از  پُـــر 

)د2 ، 215، 184( 
ارکان تشبیه در بیت باال: شبستان: مشّبه/  بهشت: مشّبه به/ آراستگي و پُر از خواسته و پُر 

ازخوبروي بودن: وجه شبه. 
بـــاد گشـــت او  از پیـــش  پوالدگشـــتفرســـتاده  چرمه  انـــدرش  زیـــر  به 

 )د1، 207، 646(
ارکان تشبیه در بیت باال عبارتند از: چرمه )اسب(: مشّبه/ پوالد: مشّبه به/ محكم و آهنگون بودن: 

وجه شبه.
از بخش تاريخي: 

انـــدرون، زنده پیل بالســـت بـــه بزم انـــدرون، آســـمان وفاســـتبـــه رزم 
  )د6 ،243، 25( 

ارکان تشبیه در بیت باال عبارت از: ]شاپوِر اردشیر[: مشّبه/ زنده پیِل بال: مشّبه به/ قوي پنجه 
و ویرانگر بودن: وجه شبه.

نمودار شمارة 3  
4. انواع تشبيه به اعتبار حّسي يا عقلي بودن طرفين 

حّواس حضور اساسي و تأثیرگذاري در دنیاي حماسه دارند و در تصویرسازي رکن اصلي 
بشمارمیروند. »تصویر در شعر، بیانیاست که به صور ذهني حاصل از دریافتهاي حّسي شاعر 
زندگي میبخشد. بعبارت دیگر سبب میشود تا خواننده احساس کند چیزي را بگونه اي متمایز 

میبیند، لمس میكند، میبوید یا میشنود« )حكایت شعر، اسكلتن: ص105(. 
1.4. حّسي به حّسي 

با توّجه به نمودار زیر، در بین تشبیهات شاهنامه بیشترین بسامد و آمار در هر دو بخش 
پهلواني و تاریخي شاهنامه، مربوط به تشبیهات حّسي به حّسي است که یكي از مهمترین 
ویژگیهاي سبک خراساني بشمارمیرود. بگونه اي که بدون لحاظ کردن موارد مشابه، این نوع 
تشبیه در بخش پهلواني 1839 بار، معادل )89%(، و در بخش تاریخي 584 بار، معادل )%84( 

تمام تشبیهات را دربردارد. از بخش پهلواني:  
آبـــدار   بـــر  و یـــال  فــــربي،  میانــــش  نزاردوگوشـــش چـــو دو خنجـــر 

 )د1 ،335، 98(  
چوقند  به  بـــاال  بلنـــد  و  به  گیســـو کمند لبانـــش  خنجـــر  چـــو  زبانش 

)د2 ،72، 75(
از بخش تاريخي: 
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ســـیه دیســـه و چشـــمها چون چراغز مـــردم  زمین دیـــد چون  پـــّر زاغ 
 )د6 ،80، 1166( 

تـــگ  آرنـــد  برســـان گوران  شـــوندبـــه گردآمدن چون ســـتوران شـــوند
 )د6، 98، 1437( 

2.4. حّسي به عقلي
»به لحاظ تئوري، این تشبیه نباید وجود داشته باشد، چون غرض از تشبیه این است که به 
کمک معلومي وضع مجهولي را در ذهن روشن کنیم یعني به کمک مشّبه بهي که در صفتي 
اعرف و اجلي و اقوي از مشّبه است، حال و وضع مشّبه را توصیف کنیم و بدیهي است که عقلي 
همیشه نسبت به حّسي اخفي است. از این رو در اینگونه تشبیهات، شاعر باید خود وجه شبهي 
را که در نظر دارد ذکرکند« )بیان و معاني، شمیسا: ص37(. بدون لحاظ کردن موارد مشابه، 
بار،  بار، معادل )3/3( درصد، و در بخش تاریخي 27  این نوع تشبیه در بخش پهلواني 69 

معادل )3/5( درصد میباشد. از بخش پهلواني:  
پاك تن جـــان  و  بـــود  تـــو گفتـــي که بهـــره نـــدارد ز خاكروانش خـــرد 

 )د2، 122، 58(
در بیت باال، در تشبیه دوم، »تن« به »جان« که مشّبه به عقلي است، مانند  شده است. از بخش 

تاریخي: 
ز قیصـــر ُچـــن آیین تاریـــک خویشیكـــي نامه بنبشـــت نزدیـــک خویش

 )د7، 149، 789( 
ارکان تشبیه در بیت باال عبارت از: نامه: مشّبه/ آییِن تاریک: مشّبه به/ ُچن: ادات تشبیه/ درهم 

و نامفهومی وجه شبه.

3.4. عقلي به حّسي 
بدون لحاظ کردن موارد تكراري، این تشبیه در بخش پهلواني 73 بار، معادل )3/5( درصد 

و در بخش تاریخي71 بار، معادل )9/2( درصد میباشد. از بخش پهلواني: 
روان را از اندیشـــه چـــون بیشـــه کردســـیاوش از آن دل پـــر اندیشـــه کرد

)د2، 241، 577( 
در بیت باال، »روان«، مشّبه عقلي به »بیشه«، مشّبه به حّسي مانند  شده است. از بخش تاریخي:

 بـــه  دریاي تهمت  نشــــوید مـــــرابـــدان  تا  کســـي  بـــد  نگویـــد  مرا 
)د6، 200، 103( 

در بیت باال، »تهمت«، مشّبه عقلي به »دریا«، مشّبه به حّسي مانند  شده است. 
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زمین دانـــش  و  همچوآبســـت  بدان کیـــن جدا، وآن جدا نیســـت زینخـــرد 
)د6، 256، 14( 

همچنین در بیت باال، »خرد« و »دانش«، مشّبه عقلي به »آب« و »زمین«، مشّبه به حّسي 
مانند شده اند. 

4.4. عقلي به عقلي 
اینگونه تشبیه هم قاعدتاً نباید وجود داشته باشد، زیرا از مشّبه به عقلي، وجه شبه روشن و 
صریحي اخذ نمیشود تا حال مشّبه را به کمک آن دریابیم. فردوسي از اینگونه تشبیه بسیار 
کم استفاده نموده، بگونه اي که بسامد تشبیهات عقلي به عقلي در سراسر شاهنامه به 10 
مورد نمیرسد. مهمترین دلیل آن را هم میتوان در عیني و حماسي بودن این اثر دانست، زیرا 
امور عقلي در حماسه جایگاهي ندارد. البّته »مراد از عقلي آن است که به هیچ یک از حواس، 
محسوس نباشد« )آیین سخن، صفا: ص52(. آمار این نوع تشبیه در بخش پهلواني4 و در 

بخش تاریخي 2 مورد است. از بخش پهلواني: 
پاك تن جـــان  و  بـــود  تـــو گفتـــي که بهـــره نـــدارد ز خاكروانش خـــرد 

 )د2، 122،58( 
از بخش تاريخي:  

ُو زو  بــــر نخستــــین دل  پادشاســـتخرد در جهـــان چون درخت وفاســـت
)د7، 193، 1255(

نمودار شمارة 4

5. تشبيه خيالي 
»تشبیه خیالي و تشبیه وهمي از فروع تشبیه عقلي است چرا که مقصود از »عقلي« در 
بیان،  و  )معاني  اینگونه اند«  هم  وهمي  و  خیالي  و  است  نبودن  محسوس  و  ملموس  تشبیه 
احمدنژاد: ص31(. بسامد تشبیه خیالي در بخش پهلواني 12 مورد، و در بخش تاریخي 7 
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مورد میباشد. 
بخش پهلواني: 

همــــي مــــوج او خنجر و گـــرز و تیرزمیــــن شد  به کــــردار دریاي قــــیر
 )د2، 57، 776( 

از بخش تاريخي: 
زمیـــن شـــد  به کـــردار دریـــاي عاجچو  خورشـــید تابنـــده   بنمـــود تاج

)د7، 127، 516( 
 6.  انواع تشبيه به اعتبار مفرد، مقّيد و مرّكب بودن    

بر  پي چاره جویي  در  بوده اند،  نوآوري  و  بروز خالقّیت  پي  در  که  تاریخ شاعراني  »درگذر 
اّما  به سرو، تشبیهي قریب و مبتذل و عادي میشده است،  نمونه تشبیه قد  براي  مي آمدند. 
شاعري که قد را به سرو سیمیني که بر سرش ماهي منّور است تشبیه کرده، نوعي نوآوري 

درکالم پدیدآورده« )بررسي تشبیه تفضیل درشعر عماد فقیه، طالبیان: ص82(. 
1.6. مفرد به مفرد 

براساس نمودار زیر، پرکاربردترین نوع تشبیه در هر دو بخش پهلواني و تاریخي شاهنامه 
مربوط به تشبیه مفرد به مفرد است. یعني تشبیهي که هر دو رکن مشّبه و مشّبه به آن، تصویر 
یک هیأت یا یک چیز است. بگونه ای که بدون لحاظ کردن موارد تكراري، این نوع تشبیه 
در دورة پهلواني746 بار، معادل )58/5( درصد، و در دورة تاریخي 222 بار، معادل )%46( 

میباشد.
از بخش پهلواني: 

بـــه  افراســــیاب  از  دالور  پشـــنگپیامـــي  بیامـــد   بـــه کردار ســـنگ
 )د1، 330، 45(

از بخش تاريخي:  
کـــوسچـــو شـــد کـــوه  برگونة ســـندروس آواي  برخاســـت   درگاه   ز 

)د5، 482، 134(
2.6. مفرد به مقّيد 

این نوع تشبیه نیز در دو بخش مورد بحث در شاهنامه، داراي بسامد باالیي است. در مورد 
واژة مقّید بایدگفت که »تصویر و تصّور مفردي است که مقّید به قیدي باشد« )بیان ومعاني، 
شمیسا: ص40(. بسامد این نوع تشبیه در دورة پهلواني 340 بار، معادل )26/6( درصد و در 

دورة تاریخي142 بار، معادل )29/1( درصد میباشد. 
از دورة پهلواني:    
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بیاراســـت لشـــكر چو چشـــم خروسبـــزد نـــاي روییـــن و بربســـت کوس
  )د1، 322، 539( 

از دورة تاریخي:  
شده ســـتتوگفتـــي زمین کوه جنگي شدهســـت زنگي  روي  آســـمان  َگرد  ز 

)د5 ،541، 162( 
3.6. مقّيد به مفرد 

بسامد این تشبیه در دورة پهلواني63 بار، معادل )5%( و در دورة تاریخي 49 بار، معادل 
)10%( است. از بخش پهلواني:  

بازیگري مانـــد این چرخ مســـت به هفتاد دســـتبـــه  بـــرآرد  بـــازي   که  
)د3، 56، 474( 

همـــي گفت:  نیكـــي  ز یزدان ســـزد لب رســـتم از خنده شـــد چون بُســـد
)د1، 336، 123(

از بخش تاريخي: 
دو گوشـــش به کـــردار دوگـــوش پیلتنـــش زیر مـــوي انـــدرون همچو نیل

)د6، 114، 1695( 
قیر کـــردار  به  کشـــور  روي  کنـیــــزك    بیامــــد   بــــِر  اردشیـر چوشـــد 

)د6، 151، 254(
4.6. مقّيد به مقّيد  

بسامد این نوع تشبیه در دورة پهلواني66 بار، معادل )5/2( درصد، و در دورة تاریخي 29 
بار، معادل )6%( است. در تفاوت تشبیه مقّید و مرّکب بایدگفت که »جمله واره هاي تشبیهي 
از اقسام تشبیهات مرّکبند. و از گروه هاي تشبیهي آنهایي که از مضاف و مضاف الیه و صفت 
و موصوف تشكیل میشوند، جزء تشبیهات مقّید و آنها که با »و« عطف و »میان« و »بههم« 

بیایند، جزء تشبیهات مرّکبند« )دربارة ادبّیات ونقد ادبي، فرشیدورد : ص445(. 
از بخش پهلواني:  

چـــو ابـــري سیاهســـت بر چـــرِخ ماههمـــه لشـــكر طوس  بـــا  این  ســـپاه
)د3، 166، 983(

از بخش تاريخي:   
نهـــان تو  چــــون  رنگ  آهرمنســـتهمـــه راي تـــو برتـــري جستنســـت

)د6، 39، 499(  
5.6. مرّكب به مرّكب  

در این تشبیه »واجب است که هیئتي تشبیه کرده شود به هیئتي و وجه شبه درآن هیئتي 
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باشد مشترك بین الهیئتین« )معالمالبالغه، رجائي: ص167(. اینگونه تشبیه از تخّیل بسیار 
بسیاردارد.  کاربرد  حماسي  ادبّیات  در  پیچیده اش،  تصویر  بدلیل  و  دارد  حكایت  شاعر  قوي 
»بسامد تشبیه مرّکب در سبک خراساني بیش از سبک عراقي است« )صورخیال در شعرسبک 
خراساني، طالبیان: ص360(. بسامد آن در دورة پهلواني60 بار، معادل )4/7( درصد و در دورة 

تاریخي45 بار، معادل )9/2( درصد میباشد. 
از بخش پهلواني:  

شـــده لعـــل و آهـــار داده بـــه خوندرخشـــیدن   تیـــــِغ   الماسگـــــون 
پرآب ابـــري  همــــچو  اندرون  گرد  به  کـــه  شنــــگرف بـــارد  بـــرو  آفتاب 

)د1، 298، 198-9(
بخش تاريخي:  

پلنـــگ  ایـــران   بســـان   به هامـــون کجا غرمش آیـــد به چنگســـواران  
تاختنـــد همـــي  در  رومیـــان  در  و  دشـــت   ازیشان   بپــــرداختندپـــس 

)د7، 135، 631-2( 
نمودار شمارة 5

7.  انواع تشبيه از لحاظ شكل و ظاهر 
با توّجه به نحوة قرارگرفتن ارکان تشبیه، چند نوع تشبیه بوجود میآید که در زیر به بررسي 

آنها پرداخته شده است. 
1.7. تشبيه مضمر)نهان(

تشبیه مضمر )ضمني( شاعرانه ترین مقولة سخن و یكي از شكلهاي غریب است که دستبرد 
و تجربه و استعداد هنرمند را نشان میدهد )بیان در شعر فارسي، ثروتیان: ص50(. هرچه 
بیشتر  مشّبه به  و  مشّبه  میان  نهفته  رابطة  کشف  براي  ذهن  کوشش  باشد،  پنهانتر  تشبیه 
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خواهدبود. آمارها نشان میدهد که فردوسي از اینگونه تشبیه در دورة پهلواني شاهنامه بسیار 
بهره برده است. بگونه ای که بسامد آن در دورة پهلواني 105 مورد، معادل )62%( و در دورة 

تاریخي18 مورد، معادل )34%( میباشد. 
از بخش پهلواني:

ز مشـــک ســـیه بر ســـرش افسرستبـــه بـــاال ز ســـرو ســـهي برترســـت
 )د2، 297، 1446( 

از بخش تاریخي: در تشبیه زیر، اردشیر با تشبیه مضمر به خورشید مانند  شده است.   
فــــروزد ســـپهرچنان شـــد به فرهنگ و دیـــدار وچهر زو  گفتـــي همي  که 

)د6، 143، 142( 
2.7. تشبيه جمع 

تشبیه جمع در دورة پهلواني 36 بار، معادل )21/2( درصد و در دورة تاریخي 8 بار، معادل 
)15/1( درصد میباشد. از بخش پهلواني: در تشبیه زیر، مشّبه »گردون« است.

گهــــي مغــــز یابي  ازو گاه  پــــوستبه دشـــمن همیماند و هم به دوســـت
)د1، 307، 326(  

از بخش تاريخي:   
بـــه جوي آبهـــا چون مي وشیرگشـــتهمه بــــومها   پُـــر  ز نخچیرگشـــت

)د6، 467، 663(  
 3.7. تشبيه تفضيل 

اکتفا  و مشّبه به  میان مشّبه  پیوند تشبیهي  برقرار کردن یک  به  تنها  تفضیل  »در تشبیه 
نمیگردد؛ بلكه برتري بخشیدن مشّبه بر مشّبه به در میان است؛ از آنجا که این برتري بخشیدن 
بگونه ای کاماًل هنري و اقناع کننده صورت میگیرد، خود به خود زیبایي آفرین است و بالغت 
سرشاري دارد« )نگاهي تازه به تشبیه تفضیل، مجد و همكاران، ص 169(. »این تشبیه نوعي 
از تشبیهات شاعرانه است که مخّیلتر از دیگر انواع است و ذهن را از سویي بسوي دیگر میبرد 
خراساني،  سبک  درشعر  )صورخیال  میانجامد«  مشّبه  برتري  به  تفّكر،  و  تأّمل  درگیرودار  و 
بخش  در  و  درصد   )8/2( معادل  مورد،  پهلواني 14  بخش  در  آن  تعداد  طالبیان: ص106(. 

تاریخي 7 مورد، معادل )13/2( درصد است. 
از بخش پهلواني: 

باغ به  نرگس  بســـان دو  مــــژه  تیــــرگي  بــــرده   از  پـّر  زاغدو چشـــمش 
)د1، 184، 291(  

از دورة تاريخي:  
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بــــر آن  ماه   کرســـي  ز  ُمشک  سیاهچو ســـروي بُدي برســـرش ِگـــرد ماه
)د6، 305، 201(   

4.7. تشبيه مفروق 
تشبیهي است که طرفین آن متعدد است ولي هر مشّبهي با مشّبه به خود همراه است. بسامد 
تشبیه مفروق در دورة پهلواني 9 مورد، معادل )5/3( درصد و در دورة تاریخي 11 مورد، معادل 

)21%( است.
از دورة پهلواني:

زبانـــش چو خنجـــر، لبانـــش چو قندبه  بـــاال  بلنـــد  و  به گیــــسو کمند
)د2، 72، 75(

 از دورة تاريخي:   
بدان کیـــن جدا، وآن جدا نیســـت زینخرد همچو آبســـت  و  دانـــش  زمین

)د6، 256، 14( 
5.7. تشبيه تسويه 

اگر براي چند مشّبه یک مشّبه به بیاورند، یعني آن چند مشّبه را به لحاظ ُحكمي یكسان و 
مساوي در نظر بگیرند به آن تشبیه تسویه میگویند. بسامد این نوع تشبیه در شاهنامه اندك 
است، بگونه ای که در بخش پهلواني3 مورد، معادل )1/8( درصد و در بخش تاریخي8 مورد، 

معادل )15/1( درصد است. از بخش پهلواني:     
چـــــو دریا  بجــــوشید هامــون وکوه همـــــي رفت  لشكر  گــــروها  گروه

)د1، 137، 777(  
از بخش تاريخي: 

چو خورشـــید شـــد باغ و چون ماه راغدر و دشـــت و پالیز شـــد چـــون چراغ 
 )د7، 109، 281( 

6.7. تشبيه ملفوف
یعني چند مشّبه جداگانه ذکر شود و سپس مشّبه به ها هرکدام به ترتیب، جداگانه آورده شود. 
اینگونه تشبیه مبتني بر صنعت بدیعي لّف و نشراست. بسامد این نوع تشبیه نیز در شاهنامه 
پایین است، بگونه ای که در بخش پهلواني2 مورد، معادل )1/2( درصد و در بخش تاریخي 1 

مورد میباشد. از بخش پهلواني: 
 چودریـــاي جوشـــان  بُدوجـــوي آب ابـــا  لشـــكر  نـــــوذر  افـــــراسیاب

 )د1، 302، 263(    
از بخش تاريخي: 
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کفـــچ بـــرآورده  و  لفـــچ  بـــه کـــردار قیر و شـــبه کفـــچ و لفچفروهشـــته 
)د6 ،90، 1312(   

7.7. تشبيه معكوس
)اسرارالبالغه،  میگیرد«  قرار  مشّبه به  همان چیز  دیگر  بار  و  مشّبه  بار  یک  یعني »چیزي 
بر  جرجاني: ص123(. »در تشبیه معكوس، جاي مشّبه و مشّبه به عوض  شده است و عالوه 
اینكه این نوع تشبیه معموالً تفضیل هم هست، غرض هم به مشّبه به بر میگردد، زیرا در اصل، 
این مشّبه به همان مشّبه است که جاي آن عوض  شده است« )نگاهي تحلیلي به علم بیان، 
آقاحسیني و همكاران: ص 185(. بازتاب  تشبیه معكوس در شاهنامه بسیار اندك است. این 
نوع تشبیه را نیز میتوان از روشهاي نوکردن تشبیه دانست. تعداد آن در بخش پهلواني تنها 2 

مورد، معادل )1/2( درصد است. از بخش پهلواني: 
شـــود کوه هامـــون و هامـــون چوکوه گرآینـــد زي مـــا به جنـــگ آن گروه

)د1، 135، 748(
همچنین »بیت زیر را نمونه اي از تشبیه عكس دانسته اند« )یادداشتهاي شاهنامه، خالقي 

مطلق: ص17(. 
شـــود آب و،  دریـــا شــــود کان  اوياگــــر کــــوه  خارا  ز  پیــــكان  اوي

)د3، 53، 421( 

)جدول شمارة1(بسامد و درصد تشبيهات از لحاظ شكل و ظاهر

تشبیهات

بخش تاریخيبخش پهلواني

درصدبسامد)بیت(درصدبسامد)بیت(
34%6218%105مضمر

148/2713/2تفضیل 
--21/2معكوس
3621/2815/1جمع
31/8815/1تسویه
21%95/311مفروق
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21/211/8ملفوف

در  میانگین  طور  به  تكراري،  موارد  کردن  لحاظ  بدون  پهلواني  دورة  در  اینكه  مهم  نكتة 
هر12 بیت یک تشبیه آمده است. به سخن دیگر، در بخش پهلواني شاهنامه که براساس نسخة 
بكاررفته است.  تشبیه  تعداد 2150  موارد مشابه،  بدون  میباشد،  بیت  خالقي مطلق 26736 
موارد  بدون  میباشد،  بیت  ایشان، 21758  نسخة  اساس  بر  که  تاریخي  بخش  در  همچنین 

مشابه، تعداد764 تشبیه آمده که بطور میانگین در هر 28 بیت یک تشبیه بكاررفته است. 
8.  بررسي ادات تشبيه )سازواره ها( در شاهنامه 

»ادات تشبیه از عوامل نشان دارسازي همنشیني است« )از زبانشناسي به ادبّیات، صفوي: 
ص106(. زیرا اگر در یک تشبیه، ادات را حذف کنیم، ازمیزان »نشان داري« تشبیه کاسته ایم. 
در تشبیهات شاهنامه از 26 گونه ادات تشبیه استفاده  شده است. از دالیل استفادة فردوسي از 
ادات، میتوان تنگناي وزن را نام برد. بسامد ادات تشبیه در دو بخش مورد بررسي به ترتیب 

زیراست.

)جدول شمارة 2( ادات تشبيه در دورة پهلواني
فشهمچونگونهمچوبرسانچوچون بسانبكردارادات
2348435757110132261313بسامد
086%086%15/55/523/537/76/72/11/7درصد

»بسیاري از پسوندها بر مشابهت داللت میكنند و بنابر این، از ادات تشبیهند. از این قبیلند: 
وار، انه، ین، ینه، وش، فش، سان، گون، ي« )دربارة ادبّیات و نقدادبي، فرشیدورد: ص435(. 

)جدول شمارة 3( ادات تشبيه در دورة تاريخي
ینهمچونهمچوبرسانچوچونبسانبكردارادات
6421174177292388بسامد
123/932/733/35/54/31/51/5%درصد

9. نوآوريهاي فردوسي در شگردهاي بالغي تشبيه 
فردوسي در تشبیه هاي شاهنامه از روشها و شگردهاي ویژه اي مانند: تشبیه در تشبیه آوردن 
و نوعي استخدام بهره برده که نشان از هنرآفریني او در خلق تشبیه است. در زیر به چند نمونه 

از آنها در شاهنامه پرداخته میشود:
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وفاســـت درخت  چون  درجهـــان  پادشاســـتخرد  دِل  نخســـتین،  بـــر  ُوزو  
 )د7، 193: 1255(

همچنین در بیتهاي زیر که تشبیه بگونه اي ترکیبیاست:   
ــزبر ــده هــ ــي رزم دیـ ــا یكـ ــان  تـ ـــر بمـ ـــان اب ـــه برس ـــش ک ـــه چنگ ـــتم ب فرس
ــرگ ــون تگـ ــد چـ ــاران کنـ ــرو تیربـ بـــه ســـر بـــر  بـــدوزدش پـــوالد تـــرگبـ

)د4، 42: 645-6(
تشبیه بیت باال از تشبیه هاي نو و بي سابقه در شاهنامه است که میگوید: از تیرباران سخت، 

سپاهیان مانند برگهاي درخت که باد خزان بر آنها وزیده، برخاك افتاده اند. 
برشـــكفتبیامـــد چـــو پیـــش ســـكندر، بگفت گل  چـــو  گیتي  شـــاه  دل 

)د6، 24: 287(
»برشكفت« در بیت باال وجه شبه تشبیه بوده و داراي نوعي استخدام است که براي ُگل و دل 

دو معني متفاوت دارد.

نتيجه  
نتایج زیر حاصل شد،  تاریخي بررسي و  تمامي تشبیهات شاهنامه در دو دورة پهلواني و 
فردوسي در دورة پهلواني بسیار بیشتر از دورة تاریخي از تشبیه استفاده کرده و هرجا که به 
روایت داستان و بیان وقایع پرداخته از تشبیهات کمتري استفاده کرده است. اّما هرجا که به 
وصف روي آورده، چه وصف شخصیتها و حاالت روحي پهلوانان یا وصف رخسار زنان و محافل 

بزم و رزم، از تشبیهات بیشتري استفاده کرده، که دورة پهلواني مصداق بارز آن است. 
1. بررسي تشبیه از نظر موضوع مشّبه بیانگر این بود که در هر دو بخش پهلواني و تاریخي، 
انسان و اوصاف انساني بیشترین و حیوانات کمترین موضوعات مورد توّجه فردوسي بوده اند. 
و  حیوانات،  و  آن  عناصر  و  طبیعت  به  مربوط  بسامد  بیشترین  مشّبه به،  بحث  در  همچنین 
باالي  بسامد  اینكه  مهم  نكتة  بوده است.  انتزاعي  و  مفاهیم مجرد  به  مربوط  بسامد  کمترین 
عناصر طبیعت در جایگاه مشّبه و مشّبه به نشان دهندة پویایي و تحّرك گستردة تصاویر در 
شاهنامه میباشد که در دنیاي حماسه همه چیز جاندار و فّعال است و همچنین بازتاب سبک 

خراساني در شعر فردوسي است.
2. از نظر تشبیه به اعتبار حّسي و عقلي بودن طرفین، بیشترین کاربرد در دو بخش پهلواني 
)89%( و تاریخي )84%( از نوع حّسي به حّسي، و تشبیه معقول به معقول داراي کمترین 

بسامد است که در دو بخش، کمتر از یک درصد بود. 
3. به اعتبار ارکان، بیشترین تمایل فردوسي در دو دوره، به تشبیه مجمل بوده که شاعر 
میخواهد، خواننده در درك تشبیه سهیم باشد و یا وجه شبه آشكار است. آمار آن در بخش 
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پهلواني)52%( و در بخش تاریخي)49/5( درصد است. 
4. از نظر اِفراد و ترکیب طرفین تشبیه، در هر دو بخش بررسي شده، پرکاربردترین نوع، 
تشبیه مفرد به مفرد است که در بخش پهلواني )58/5( درصد و در بخش تاریخي )46%( از 

تمام تشبیهات میباشد. 
5. از نظر شكل، پرکاربردترین نوع تشبیه در هر دو بخش، تشبیه مضمر با )62%( در دورة 
پهلواني و )34%( در دورة تاریخي، وکمترین بسامد مربوط به تشبیه معكوس بودکه در دورة 

پهلواني2مورد و در بخش تاریخي بدون استفاده بود. 
6. از نظر ادات در دو دورة مورد بحث، بیشترین بسامد بترتیب مربوط به »چو، چون، بكردار، 
برسان، بسان« و کمترین بسامد مربوط به »برگونة، مانند، بدانسان، گویي و فام« میباشد. 
پایان سخن اینكه بررسیهاي دقیق آماري دربردارندة نتایج دقیق و قابل استناد است که این 

پژوهشها ادبّیات را به مسیر علمي سوق داده و باید در بررسي متون ادبي بر آن تأکیدکرد. 
پينوشت:

از شاهنامة فردوسي به تصحیح جالل  بیتها به ترتیب شمارة دفتر، صفحه و بیت  ارجاع   *
خالقي مطلق میباشد.
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