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  چكيده
بـوم شـده   سبب حفظ فرهنگ و زبان اين مـرز و  مهمترين اثري است كه  شاهنامة فردوسي

توان ادعا نمود كه فردوسي فرهنگ ايـران پـيش از اسـالم را بـه     از ديدگاه فرهنگ مي. است
 واژه     فارسـي،  هـا، تعبيـرات و تركيبـات     استفاده از واژه. فرهنگ پس از اسالم پيوند داده

هدف ديگـري اسـت   اي جهت بخشي به معناي مورد نظر، سازي و چگونگي كاربرد نشانه بر
فردوسي نه تنها در حفظ زبـان  . متوجه كردهكه فردوسي در حوزة زباني سعي خود را برآن 

از ايـن رو در  . ها نوعي كاركرد روان شناسانه قائل اسـت  هي كوشيده بلكه در كاربرد واژفارس
ها را در محور همنشـيني قـرار    اي واژه گونهكلمات را در نظر دارد و ب تخاب واژه بار معناييان

از سـوي ديگـر در كـاربرد    . آيـد  نظر نامناسب مـي هاي ديگر ب سازي واژه ميدهد كه جانشين
هاي معنايي بلكه به ساخت آوايي آنها نيز  ها نه تنها به ساختار ظاهري و جنبه ها و واژه نشانه
مدهاي داستانهاي شاهنامه ها و پيارفتپيدر اين مقاله به پيوند واژه با معنا كه در . ه داردتوج

 ها بر يكـديگر و چگـونگي بهـره    واژه ريهمچنين به تاثيرگذا. شودديده ميشود، پرداخته مي

  .   گيري از آنها براي رسيدن به يك نظام معنايي كه هدف اصلي زبان است، اشاره ميشود
  

  ديكلمات كلي
  ، معنا واژه ،فردوسي، زبان 
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  مقدمه
اركرد شعري و هنري پيدا كرده ياكوبسن و ديگر زبان شناسان ادبيات را زباني ميدانند كه ك

و به نوعي ديـدگاه ياكوبسـن را    شناسي پيشنهاد دقيقتري ارائه ميدهد اما نظرية نشانه. است
حفـظ ايـن    اي دارند و بـا  نشانه شناسي كلمات ارزش در ديدگاه نشانه. طور كامل نميپذيردب

با استناد به اين ايـده وارد عرصـة   . آيد دست ميارزش كه ارزش ذاتي آنهاست، ارزش ادبي ب
ت از حركـ (ديدگاهي كه براي ايـن امـر  «. فيت زبان از طريق واژه ميشويمشناسي و ظر نشانه

ه نشـانه  مناسب است ديدگاه نشانه شناختي است چـرا كـ  ) ارزش ذاتي به سوي ارزش ادبي
اي كـه شمارشـان بسـيار باالسـت      شناختي بر ادبيات و زبان بيش از ديگر نظامهـاي نشـانه  

گاه زبان و ادب فارسي در گذر( .»رد و درعين حال نسبت به همة نظامهاي مزبور بيطرف استاشراف دا

   )157:سنت و مدرنيته ،حق شناس 
موجود درآنها و با درنظر گرفتن  ها، بار معنايي فردوسي با آگاهي از چگونگي كاربرد واژه

ها را در محور همنشيني و جانشـيني بكـار    جايگاه درونماية داستان به بهترين وجه اين واژه
ها، درنظر گرفتن بالغت كـالم و  او پس از تحليل محتوايي داستانها، حوادث، شخصيت. ميبرد

ه چينش آنها ميپـردازد  ها برميگردد و با بهترين گزينش ب ويژه احوال مخاطب به سطح واژهب
فردوسي شاهنامه را در مدتي طـوالني سـروده و بـدون شـك     . و كالم و معنا را ارائه ميدهد

. صـرف شـده اسـت   ... وادث ، مفـاهيم و  حجم زيادي از اين سالها در شناخت شخصيتها، ح
، دگرگونيهـاي شخصـيتي شـهرناز و ارنـواز، وجـود شـاهاني چـون        منيت جمشيد و كاووس

ي و آينـدة دور  اند و از ديرباز تا زمان فردوس كه در روند جامعة انساني موثر بوده...ضحاك و 
، سيع و شـناخت دقيـق فردوسـي از واژه   دايرة و. ، محل تعمق و تدبر استيابند نيز ادامه مي

نوع كاربرد آن، وسواس حيرت انگيز او نسبت به مخاطب و چگـونگي انتقـال مفـاهيم بـه او     
همنشيني  كه بررسي شگردهاي اين شاعر بزرگ دركاربرد كلمات در محورنشان از آن دارد 

كاربرد كلمه از جهت ارزش آهنگ يا موسيقي داخلـي در القـاي   «. و جانشيني ضروري است
لفـظ در شـاهنامه، گذشـته از فضـاي ذهنـي      . حالتها و عواطف مختلف اهميتي فراوان دارد

آگاهي و شـناخت هنرمندانـة فردوسـي از     شاعرانه و القاي مفاهيم مختلف حماسي، به علت
خاصيت آهنگي و نيروي پايان ناپذير آن، نوعي فضاي عاطفي خاص ايجاد ميكند كه كمتـر  

: آرايش كالم در شاهنامه فردوسـي،زرين كـوب   (» .شاعري در زبان فارسي قدرت نزديك شدن به آن را دارد

  .به معنا در حركت است ر جهت رسيدناز اينرو ميتوان گفت لفظ در شاهنامه د )150
از اينـرو كـاربرد   . ها را براي انتقال مفـاهيم دريافتـه اسـت    ها و واژه فردوسي اعجاز نشانه

از تركيـب  »  مـن «براي نمونه واژة . انجام ميگيردواجها، تكواژها و ساختهاي آوايي هدفمند 
طـالق  آدمـي باشـد ا  » تـن «ن ساخته شده است و بر يـك امـر مـادي كـه      /َ_/ صداهاي م 
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در مرحلة بعـد  . به يك نشانه و واژه تبديل ميشود در اين مرحله اين تركيب آوايي، .ميگردد
. اين نشانه ميتواند مدلولهاي متعددي را بـه صـورت كـاربرد فـردي و گروهـي نشـان دهـد       

دركـاربرد جمعـي،   . ارزشهاي ثانوي ايـن نشـانه اسـت   ... و » ما«، »هستي مطلق«،  »منيت«
. هاي همنشين آن، معاني ديگري را  ارائه ميدهد ي واحد اما با توجه به واژههمين واژه با معن

  : كار ميبرده شگردهاي خاصي را بفردوسي در كاربرد اين واژ
ــاد ــن مبـ ــن مـ ــران تـ ــه ايـ ــد بـ ــاد  نباشـ ــاك يــ ــد پــ ــين دارم از موبــ چنــ

  ) 633-4، ب 219:  2شاهنامه ،ج(                                                        

يك مفهوم اجتماعي و جغرافيايي خاصي مييابد » من«واژة ايران، دراين بيت با توجه به 
  . يچ غير ايراني نميتواند آن را بكار بردكه ه

  
  بحث و بررسي 

، افكار و د كه ميتواند به كمك آنها انديشهها به مثابة ابزاري مينگر فردوسي به كلمات و واژه
اختن بـه  اگرچه جذّابيت داستانهاي شاهنامه به خواننده براي پرد. بيان كند باورهاي خود را

ري ميدهد امـا هنرمنـدي   ، كاربرد عناصر ادبي و مفاهيم واژگان فردوسي مجال كمتساختار
تلفيـق زبـان فخـيم حماسـي و     . خوبي نمايان استشاعر در بكارگيري زبان و عناصر زباني ب

، عناصـر بيـاني و صـورخيال در    هـا و كلمـات   كاربرد واژه. تزبان نرم غنايي از اين نمونه اس
تشـبيه  . ابيات، متناسب با نوع ادبي حماسه است و هنر اين شـاعر بـزرگ را نشـان ميدهـد    

چشمان گردآفريد به چشمان گوزن، ابرو به كمان، گيسو به كمند و قد بـه سـرو، از تصـاوير    
  : غنايي شاهنامه است –زيباي تركيبي حماسي 

ــي بو ــت يكـ ــدر بهشـ ــود انـ ــتان بـ بـــه بـــاالي او ســـرو دهقـــان نكشـــت  سـ

تـــو گفتـــي همـــي بشـــكفد هرزمـــان  دو چشــمش گـــوزن و دو ابــرو كمـــان

  )  244-5،ب187:  2شاهنامه ، ج(                                                         

نمونـه بـه نـام ضـحاك اشـاره       بـراي . انتخاب نام شخصيتها در شاهنامه قابل تأمل است
اژي دهاك و اژي و دهاك «فردوسي از بين نامهاي مختلف براي شخصيت ضحاك . گرددمي

 )114: دادگي بندهشـن، (» دهـاك دربندهشـن  «) اوستايشت پنجم آبان يشت،دوستخواه (» دراوستا
ن نام بـه  اي .باشدگذاري ميكند تا متناسب با سرزمين او را انتخاب يا خود، نام» ضحاك«نام 

نامي كه هـم شـكل عربـي را در بـين     . اين شكل در متون قبل از شاهنامه ديده نشده است
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بسـيار خنـدان    هكاربرد صفت مشب(نامهاي شاهنامه داشته باشد و هم از پارادوكسي شگفت 
  : برخوردار باشد) نهادبدبراي فردي پليد، پتياره و 

ــر پســـر بـــد مـــر ايـــن پاكـــدل را يكـــي  ــش از مهـ ــدكي  كـ ــود انـ ــره نبـ بهـ

ــود ــحاك بــ ــام ضــ ــانجوي را نــ ــود   جهــ ــاك بــ ــار وناپــ ــر و سبكســ دليــ

چنــــين نــــام برپهلــــوي راندنــــد كجـــا بيـــور اســـپش همـــي خواندنـــد

  ) 82-4،ب 44:  1شاهنامه،ج(                                                        

جـدا  . و از زبان، نگرش او به شكل كلمات استگيري ا از ديگر شگردهاي فردوسي و بهره
نمونـة ايـن نگـرش اسـت كـه      ) جـم شـيد  (هايي چون جمشيد  نويسي و سرهم نويسي واژه

كـار  ئة مفـاهيم در موقعيتهـاي مختلـف ب   متناسب با موضوع و محتواي داستان است و در ارا
حالـت عـادي   فردوسي آنجا كه ميخواهد به سادگي و بدون تاكيـد و در يـك   . گرفته ميشود

  : به نرمي بيان ميدارد واژة جمشيد را به كار ببرد با ايقاعي كُند و
 )  169،ب49: همان (دل از مهر جمشيد پرداختهســــپه كــــرده و جنــــگ را ســــاخته

اي رستم نسبت به اعمال شاهان و شـاهزادگان   ، خشم و ديدگاه كنايهاما آنجا كه نگراني
  : گونه بيان ميكند، خشم و نفرت رستم را اينمشدد نمودن واژه با جدا كردن و را درنظر دارد

ــيد     بـــه كريـــاس گفـــت اي ســـراي اميـــد ــم ش ــد ج ــو ب ــدر ت ــك روز كان خن

  ) 881،ب271:  6همان ،ج(                                                        

  .ي زباني پرداخته ميشودگيري فردوسي از ظرفيتها با اين مقدمه به چند مورد از بهره
  

  )منيت –واژة من (داستان جمشيد 
او به جاي پـدرِ خـود   . چهارمين پادشاه پيشدادي است» جمشيد«طبق داستانهاي شاهنامه 

آالت جنگ . Ĥوردديو و مرغ و پري را به فرمان خود درمي. به پادشاهي مينشيند» طهمورث«
 بنـدي طبقـات   ، تقسـيم رشتن، بافتن، )نبرگستوا –درع  –خفتان  –جوشن  –زره  –خود (

اهتوخشـي   –كشـاورزان  (بسـوديان   –) ارتشـيان (نيساريان  –) موبدان(كاتوزيان (اجتماعي 
پـس از ايـن   . از اقدامات مهم او در پادشاهي اسـت .. ، نوروز و سازي ، ساختمان)پيشه وران(

درنهايت بـه دسـت    فرّّه ايزدي از او گسسته و. ميكند) جهان آفريني(اقدامات ادعاي خدايي 
در اين داستان اسـت  » من« آنچه در اينجا مورد نظر است كاربرد واژة. ضحاك كشته ميشود

در اين داستان و تا تيـره  . كار رفته استبكه متناسب با شخصيت جمشيد و تغيير حاالت او 
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. رفتـه اسـت   كارب» من« به جاي واژة »م«بار ضمير  هفتو  »من« بار واژة نهروزي جمشيد 
ر اين داستان اين واژه از معني عيني و مادي به معني ذهني و معنوي درحركت و تبـديل  د

  : در ابتداي داستان از زبان جمشيد بيان ميشود كه . است
ــزدي ــره ايــ ــا فــ ــت بــ ــنم گفــ  )  6،ب 39: همـان (همم شهرياري همم موبـدي مــ

نشانة تاكيد فردوسي بـر   رفته كه كارب» م«بار ضمير سهو » من« بار واژة يكدراين بيت 
اين كه جمشيد تنها پادشاهي است كه ادعاي شهرياري و موبدي را با . مفهوم اين واژه است

  . هم درخود دارد روشنگر اين تاكيد است
پس از آن كه جمشيد همة امور مادي و معنوي جامعه را سرو سامان ميدهـد و خـود را   

يعني از نشـانة مـادي   . را آغاز ميكند »نيم«به » من«كت يكتاي عالم ميبيند، فردوسي حر
  : به نشانة مفهومي منيت و خودخواهي ميرسد

 )  62،ب42: همان(زيزدان بپيچيد و شد ناشناسمنـــي كـــرد آن شـــاه يـــزدان شـــناس

اوج هنر فردوسي در كاربرد اين واژه در ابيات بعدي است كه بـا تكـرار و تاكيـد بـر واژة     
ايـن نـوع   فردوسي در . ناپيداي ذهني را براي خواننده مجسم ميسازد من، اين منيت و تكبر

او از يك سو با تكرار كلمات كليدي . كاربرد و به وسيلة تكرار، از مسير زبان به مفهوم ميرسد
سعي در تقويت موسيقي دروني دارد و از سويي ديگر با در نظر گرفتن ارتبـاط و كشـمكش   

ز به نوعي از فردوسي با استفاده از قوه تخيل ني .متن است نظامهاي زباني در پي تأثير بيشتر
ل در    او. فهومي، حركت مينمايدبه درك محس و مشاهدات عيني  با آگاهي از اين كـه تخيـ

ت بـه       نيروي منطق قرار دارد، در پي آنمقابل  ست كه بـراي تاكيـد و نشـان دادن ايـن منيـ
آن هم از زبان جمشـيد بهـره    »م َ «ا ضمير ي »من«خواننده، درهر مصراع از يك يا دو واژة 

عـالوه بـرآن بـا كـاربرد ضـمير      . جويد تا نهايت منيت جمشيد را به خواننـده منتقـل سـازد   
  : خويشتن به خويشكاري مادي و معنوي او اشاره ميكند

ــد ــكر بخوانـــ ــان را ز لشـــ ــد  گرانمايگـــ ــان بران ــيش ايش ــه ســخن پ ــه ماي  چ

ــالخورده م  ــا سـ ــز  هـــانچنـــين گفـــت بـ ــه ج ــتنك ــان   خويش ــدانم جه را ن

ــو آمـــد پديـــد  مـــنهنـــر درجهـــان از  ــنچ ــد   م ــاهي ندي ــاجور تخــت ش ت

خواسـتم   مـن چنان گشـت گيتـي كـه    آراســـتم  مـــنجهـــان را بـــه خـــوبي 

اســت  مــنهمــان پوشــش و كامتــان از اســت  مــنخــور و خــواب و آرامتــان از 
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ــاهي    ــيم و ش ــي و ديه ــربزرگ ــت ام كسـي پادشاسـت   مـن  كه گويد كه جز س

ــي    كـه برداشـت مـرگ از كسـي      منجـز از   ــد بسـ ــاه باشـ ــرزمين شـ ــر بـ و گـ

ــه هوش و جـان درتـن اسـت     منشما را ز  ــنب ــرمن اســت   م ــه آه ــرود هرك نگ

ــد   ــه داني ــدون ك ــنگراي ــن  م ــردم اي ــراك ــرين   مـ ــان آفـ ــد جهـ ــد بايـ خوانـ

  ) 63-72، ب 42-3: همان(                                                        

كـه  ) مـن  دهخـدا ذيـل واژة  (مـن هسـتي مطلـق     در معنـاي  »مـن «درنهايت با كاربرد 
ويژگيهـاي  را بـه پايـان ميبـرد و جمشـيد و      »مـن «، سير كـاربرد  اختصاص به كردگار دارد
  : ش را معرفي ميكندخودخواهانه و يكتابيني

ــت ــون بپيوسـ ــي چـ ــارمنـ ــا كردگـ  1شكســـت انـــدر آورد و برگشـــت كـــاربـ

  ) 71،ب43: همان(                                                        

  )ارنواز - پاكدامن –واژةراز ( داستان شهرناز و ارنواز 
ب انتخـا . انـد  هاي اسرار آميز  شاهنامه شهرناز و ارنواز، خواهران يا دختران جمشيد، از چهره

اين دو كه براساس ديدگاه روانشناسي يونگ . صفت براي اين دو شخصيت درخور تامل است
، فريـدون و  گيرند آنيماي مثبت يا منفي جمشـيد ميتوانند بنا به موقعيتي كه در آن قرار مي

و به نوعي اين سه تن را در لبـاس يـك تـن     )133... : ك مجله پژوهش زنان ، موسـوي و  . ر(ضحاك باشند 
فردوسـي زمينـة   . في كنند، از پي آمد و پي رفت خاصي در اين سه داستان برخوردارنـد معر

، تور ار دوگانة فرزندان آنها يعني سلمبدآفريني شهرناز و نيك سيرتي ارنواز را نه تنها در كرد
هاي زباني در قالب واژه و صـفاتي كـه بـراي     و ايرج به نمايش درميĤورد بلكه به كمك نشانه

د، به معرّفي هدفمند آنها ميپـردازد و نـوعي فضاسـازي و براعـت اسـتهالل بـراي       آنها ميĤور
رج داراي شخصيتهاي ، تور و ايپسران فريدون يعني سلم. ة آنها ايجاد ميكندكردارهاي دوگان
، بـرادر  النـه خوانـدن تقسـيم جهـان توسـط پـدر      سلم و تور به بهانـة ناعاد . متفاوتي هستند

فردوسي با توجه به اين امر و تفاوتي كـه بايـد بـين ايـن دو     . ندكهترشان، ايرج، را سر ميبر
او نقطـة ثقـل خـود را بـر     . جبهه قائل باشد در معرفي شهرناز و ارنواز به زبـان روي ميـĤورد  

مودن اين شخصـيت متناسـب   شخصيت ارنواز ميگذارد و با كاربرد صفات خاص و برجسته ن
بنا بر روايت صاحب مجمل التواريخ فريـدون  «. با كردار، رفتار و نقشش در پي معرفي اوست

                                                 
  .ل عبدي مكونداسماعي» شرح بيتي از شاهنامه«مقالة رك به . در مقاله اي عنوان شده است كه منظور از كردگار در اين بيت جمشيد است نه اهللا.  1
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و از ارنواز، خواهر ديگر جم، پسري به نام ايرج ) سلم و تور(از شهرناز خواهر جمشيد دو پسر 
در ابتداي داستان ضحاك، شهرناز و ارنواز اينگونه معرفي  )456: حماسه سرايي در ايران ، صفا ( ».ميĤورد

  : ميشوند 
ــهرنا ــان يكــــي شــ ــيده رويــ   )  8،ب 51: همان(دگرپاكدامن به نام ارنوازززپوشــ

رويي صفتي عام براي زنان است كـه فردوسـي آن را بـه شـهرناز نسـبت       صفت پوشيده 
؛ اما صفت پاكـدامني  نانگي اوست نه صالحيت و پاكدامنيميدهد و صرفا متناسب با صفت ز

نسبت به آيندة داستان است كه  كه فردوسي آگاهانه براي ارنواز به كار ميبرد نوعي پيشرفت
داستان تنها ارنواز  در ادامة. را به دنيا آوردسلم و تور عصارة وجود شهرناز شوند و ارنواز ايرج 

ارنواز در . اينكه نامي از شهرناز برده شود بدون. دغدغة رهايي از بند ضحاك را دارداست كه 
  : در خود دارد، بداند ميد رهايي راپي آنست كه راز وحشت ضحاك كه به نوعي ا

ــاي ــان زجـ ــيد رويـ ــتند خورشـ از آن غلغــــــل نــــــامور كدخــــــداي  بجسـ

 )51-2،ب54:همان(؟راز به نگويي بودت چه شاها كهچنــــين گفــــت ضــــحاك را ارنــــواز

  : خواسته توسط ارنواز تكرار ميشود و در ادامه و با اصرار اين
 ) 57ب: همــان(ببايــد گشــادنت رازكــه برمــا بـــه شـــاه گرانمايـــه گفـــت ارنـــواز

راز مـرگ و  همو با سخنان خود باعث تحريك ضحاك ميشود تا از موبـدان بخواهـد كـه    
  : كشندة خود را بازشناسد

 ) 65،ب55:همان(زمردم نژاد ار زديو و پري استنگه كن كه هوش تو بـر دسـت كيسـت

در ادامه . بودي خود را پي ميافكندزلزل و ناضحاك بدمنش سخنان او را خوش ميĤيد و ت
و هنگامي كه فريدون اين دو تن را ميبيند ارنواز كه گويي از شكست ضحاك آگـاه اسـت و   
در انتظار مرد موعود خود بوده است بدون آنكه فريدون معرفي شود، او را ميشناسد و هوش 

  . ضحاك را به دست او ميداند
  . براي از واژه به معنا رسيدن است ي ديگرشگرد» راز«تكيه و تاكيد فردوسي بركلمة 

ــواز ــنيد زو ارنـ ــو بشـ ــا چـ ــخن هـ گشــــاده شــــدش بــــردل پــــاك راز  سـ

ــويي ــدون تـ ــاه آفريـ ــت شـ ــدو گفـ كـــه ويـــران كنـــي تنبـــل و جـــادويي بـ

ــت ــت توس ــحاك بردس ــوش ض ــا ه ــت   كج ــت توس ــر بس ــان از كم ــاد جه  گش
  ) 329-31، ب 70:همان(
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ادامه براي در » راز«در ابتدا و » پاكدامن«هنر فردوسي دركاربرد واژة  در اينجاست كه به
، شـهرناز را بكـار   ارنوازكدام از ابيات به جاي واژة ميبريم درحاليكه قادر بود در هر ، پيارنواز

  .برد و از نظر وزن و قافيه نيز خللي ايجاد  نگردد
  

  )گروه –كوه (واژة
كـوه خاسـتگاه اكثـر شـاهان و     . اهميت خاصـي اسـت  ز نظر تقدس داراي كوه در شاهنامه ا

بـه اهميـت معنـوي ايـن پديـدة      ... رفتن و عروج عارفانة كيخسرو به كـوه و  . پهلوانان است
  : هستي اشاره دارد

ــداي ــان كدخـ ــد برجهـ ــومرث شـ  نخستين بـه كـوه انـدرون سـاخت جـاي     كيـ

 ) 9-10،ب28:همان( هپلنگينه پوشيد خود با گروســـرتخت و بخـــتش برآمـــد بـــه كـــوه

اين پيوستگي و اتحاد كه مـورد نظـر   . ه است، استواري و اتحاد از ويژگيهاي كوستگيپيو
اطـب  را به مخي تفهيم معاني كه الزم ميداند آنها و برا فردوسي نيز بوده است در لباس واژه

در يك مصـراعِ  نكتة قابل بيان اينكه اغلب ابيات شاهنامه كه  .القا كند، خود را نشان ميدهد
  . قرار ميگيرد »گروه«به عنوان قافيه استفاده شده است، هم قافية كلمة  »كوه«آن از 

كـار ارزشـمند دانشـمند    كمي و كيفي به اين مقوله الزمست ب قبل از پرداختن بسامدي
كـه دركنگـرة    »ردوسـي كلمات قافيـه در شـاهنامة ف  «با عنوان  »ريكاردو زيپولي«ايتاليايي 

او به صورت نمونه . داشت فردوسي در دانشگاه تهران ارائه شده است، اشاره شودجهاني بزرگ
هاي زال، سهراب، بيژن و بزرگمهر را  از ديـدگاه  داستان بيت از شاهنامه در يكهزار و دويست

ر بخشـي از ايـن   د. و به صورتي دقيق بررسـي نمـوده اسـت   قافيه از دو جنبة كمي و كيفي 
هاي  مالحظه ميشود اختالفات زيادي از لحاظ كيفيت در نمونهطوري كه ب«: بررسي ميگويد

چهارگانه داريم و بنابراين ميتوانيم بگوييم كه اين چهار نمونه يك چهارچوب تقريبـا مشـابه   
از لحاظ كمي و متفاوت از لحاظ كيفي دارنـد و بـه عبـارت ديگـر گويـا شـاعر خصوصـيات        

اما ايـن  . متفاوت نيز مجسم و بيان ميكند يهمختلف چهار داستان ما را به توسط كلمات قاف
تفاوت لغات در يك چهارچوب و سبك كمي معين قرار ميگيرد كه در چهار نمونة ما تفاوت 

انسـته يـا ناخودآگـاه    انگار كه از اين نقطه نظر قوانيني در مغز شاعر، د. زيادي نشان ميدهد
  )488: نميرم از اين پس كه من زنده ام ، زيپولي (» .وجود دارد

لـف داسـتانها را   ست كه گويا فردوسي خصوصيات مختكتة قابل توجه در اين نظريه اينن
در يـك آمـار بسـامدي كلمـه كـوه      . توسط كلمات قافيه، آگاهانه يا ناخودآگاه، نشان ميدهد
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يكصـد و  آمده است كه حـدود   هبار به صورت قافيه در شاهنام دويست و چهل و پنجحدود 
 شش، بار با كلمة ستوه پنجاه و سه، »گروها گروه«و  »همگروه«، »وهگر« بار با كلمة هشتاد

بـار بـا كلمـة     يـك بار با كلمة بـي انـدوه و    دو، بار با كلمة شكوه سه، هدانش پژو بار با كلمة
و  »گـروه «باكلمـة  %  75همانگونه كه ذكر شد كلمـة كـوه بـيش از    . افسون پژوه آمده است

  . يه شده استقافهم »ستوه« با كلمة%  20بيش از 
براساس نظرية ياكوبسن در هر الگوي متوازن بايد ضريبي از تشـابه و ضـميري از تبـاين    

، بخشي از الگوي متوازن بايـد متشـابه و بخشـي ديگـر     تر به عبارت ساده. ود داشته باشدوج
، تكـرارِ بـه   ضريبي از تباين وجود نداشـته باشـد  متباين باشد و اگر ميان دو ساخت متوازن 

ك از .ر(. ز ارزش ادبي برخوردار نخواهـد بـود  مده صرفا جنبة مكانيكي خواهد داشت و ادست آ

  ) 152-153  :زبان شناسي به ادبيات ،صفوي 

بر اساس اين نظريه و بر اساس شگردهاي آگاهانه و ناآگاهانة فردوسي ديده ميشـود كـه   
ر تشـابه ميتوانـد بـا    ، پيوستگي و استواري از منظـ كوه با بار معنايي استحكام، وحدت كلمة

   :هاست يكسان باشدكلمة گروه كه متشكل از افرادي چند است و داراي همين  ويژگي
ــروه ــه همگــ ــد همــ ــي رزم بايــ ــوه     يكــ ــردار ك ــه ك ــكر ب ــيش لش ــدن پ ش

  )  1389،ب  201:  4همان، ج(                                                        

ــ   ــان گــ ــره زد در ميــ ــي نعــ تـــو گفتــــي بدريــــد دريــــا و كــــوه  روهيكــ

  ) 521،ب  104: 2همان،ج (                                                        

ــروه   نهادنــد هــر جــاي چــون كــوه كــوه ــه همگــ ــكر همــ ــد لشــ برفتنــ

  ) 862،ب  123:همان (                                                         

ــوه دو ــو كـ ــد چـ ــپاه اندرآمـ ــه سـ ــروه   رويـ ــان گــ ــران و تركــ ــواران ايــ ســ
  )151، ب  125:   4همان، ج(                                                                                    

ازطرفي از نظر كالريج و كادورث نوعي تقارن و توازن ميان دو پديدة موجـود در هسـتي   
مفهوم زنده و صاحب حيات «. د كه ميتواند سنخيت يا نسبيت آن دو را نشان دهدوجود دار

. شناخت و معرفت داراي خالقيت استاي است كه در  عنوان پديدهلقي از ذهن، بطبيعت و ت
جهان طبيعت فعال است نه منفعل درنتيجه ميتوان گفت كه ذهن انسـان اصـوال جهـاني را    

ست بايد نوعي رابطـة متقابـل ميـان    اين كار امكان پذير فريند و چونآ كه ادراك ميكند مي
  ) 60:تخيل ، برت (» .ا و نيروهاي ذهن وجود داشته باشدجهان ادراك شده و استعداده
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لـزوم تبـاين   . ازسوي ديگر تقابل و تباين نيز ميتواند سـنخيت و نسـبيت را نشـان دهـد    
سـتواري و سـتوه در معنـي    ا يجهت توازن در كلمة كوه نيز با تبـاين كلمـة كـوه در معنـا    
  : يشودخستگي و فرو افتادگي و هم قافيه شدن اين دو نشان داده م

ــوه ــرد ك ــرد برگ ــد گ ــنگ ص ــو فرس ــتوه   چ ــردد ســ ــم گــ ــاالي او چشــ زبــ

  ) 1630 ،ب106: 3همان ، ج (                                                         

ــتوه    زســپهبد ســواري چــو يــك ســخت كــوه ــبش س ــل اس ــته از نع ــين گش م

  ) 1068، ب 182:  4ج(                                                         

ــوه ــت و ك ــه دش ــرفتم هم ــدر گ ــي ان كـــه از تـــاختن شـــد ســـمندم ســـتوه پ

  ) 503 ،ب 38:  5، ج همان(                                                         

ديگر اين كه كلمة ستوه با همين ويژگي تباين و كيفيت معنـي و فضـاي شـعر در     نكتة
  : ه براي كوه آمده است قرار ميگيردتقابل با كلمه گروه كه به صورت تشاب

ــروه ــردو گـ ــتند هـ ــم برشكسـ ــه هـ شـــدند از دد و دام و ديـــوان ســـتوه   بـ
  ) 65،ب 32: 1همان ، ج(                                                                                      

كوه، گروه، « ناخودآگاه با كاربرد كلمات همانگونه كه ديده ميشود شاعر طوس آگاهانه يا
هـا   هاي ادبي را نيز تامين ميكند و به نحوي شايسته و بـا كمـك واژه   به نوعي نظريه »ستوه

  .مايدمعني و مفهوم را رساتر و گوياتر القا مين
  

   )                                                                                                                            تناسب( –يهاي ادبي ئزيبا
ت ويـ  ...  كناري، موسيقي معنـوي و   ، موسيقيدر شاهنامه طرز بيان يـدر . اي دارنــد  ـژهاهم

هايي از ويژگيهـاي زبـان و    بـررسـي كلّ امـور زبـانــي نيست بلكه ارائة نمونهـا هدف، ايـنج
دو روش عمـدة  فردوسـي در زبـان    «. دارند اي بيان است كه در بيان داستاني اثر، تأثير ويژه

بوده است كه اوالً تا آنجا كه ممكن است زبان را از حشو و زوايد و تعليقـات  شاهنامه چنين 
  )  91: پهلوان در بن بست، محبتي(» بپيرايد] آن را...[ وخوش آهنگي  و ثانياً به سادگي و روشني بپيرايد

زيباآفريني در كالم سبب تمايز زباني شاعران ميشود اما هدفمندي اين موضوع ميتوانـد  
هاي ادبي بهره ميگيرد و عوامل  فردوسي فراخور موضوع از آرايه. اي به اثر ببخشد برتري ويژه

 ها ايهـام، تضـاد،   از جمله اين آرايه. زيبايي آفريني را در جهت انتقال بهتر معنا به كار ميبرد
سـازي   هـا جهـت القـا و برجسـته     تناسب از عوامـل پيوسـتگي واژه  . است... تناسب و  اغراق،
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در . كـار گرفتـه ميشـود   ت كـه در بخشـهاي مختلـف شـاهنامه ب    مفاهيم مورد نظر شاعر اس
براي . كلمات آغازين، متناسب با موضوع و در مسير معني انتخاب ميشوند هاي شاهنامه نامه

» هـوش «، كلمـات  بيان صلح با افراسـياب  سياوش خطاب به كاووس مبني بر ةنمونه در نام
  :اند كامالً متناسب با موضوع مورد بحث در نامه» روان«و  »خرد«

 بفرمـــود تـــا رفـــت پيشـــش دبيـــر
 نخســـت آفـــرين كـــرد بـــر دادگـــر    

ــد ــان   خداونــ ــان ومكــ ــوش وزمــ  هــ
 

ــي نامـــــ   ــتن يكـــ ــر اي هنوشـــ  برحريـــ
 كــــزو ديــــد نيــــروي و فــــرّ و هنــــر    
 خــــــرد پرورانــــــد همــــــي بــــــا روان

 )900-3،ب  59:  3، جهمان(

سياوش كه ميداند موضوع صلح، خشم . در اين ابيات نوعي براعت استهالل به كار ميرود
قع پدر را به خردمندي و در وا» روان«و » خرد«، »هوش«انگيزد با واژه هاي كاووس را برمي

ها جنس آنچه نامه بـر روي آن نوشـته ميشـود، بيـان      در بسياري از نامه. دانايي فرا ميخواند
نوشتن نامه بـر حريـر ميتوانـد بـه     . نميشود اما در اينجا قيدكردن جنس نامه هدفمند است

گاهانـه  گزينشـي آ » حريـر « آوردن واژة. كاووس گردد  نوعي باعث مورد پسندشدن نامه نزد
دور اسـت بلكـه   نه تنها از هرگونه خشونت تلفظ بواجهاي اين كلمه واجهايي است كه . است

هردو مورد به نوعي مخاطـب را بـه نـرمش و دوري از    . رسانندة نرمي جنس پارچه نيز است
ووس را بـراي  تشبيهي كه در ادامة اين ابيات ميĤيـد نيـز كـا   . كندهرگونه خشونت دعوت مي

  :  زي تحريك ميكندخردور
ــد راي او ــك و بــ ــر نيــ ــيده بهــ  رســ

 
 ســـــتون خـــــرد گشـــــته بـــــاالي او   

 )906، ب 59: همان(

يابي به القاي بهتـر  كه نويسنده يا شاعر را براي دست شناسي ابزاري هستندها در زبان واژه
، آواهـا و تكواژهـا انعكاسـي از افكـار شخصـيتهاي      هـا  در نتيجـه واژه  .مفاهيم كمك ميكنند

گيري از آنها زوايـا و خفايـاي ذهـن شخصـيتها را بيـان       هستند كه خالق اثر با بهره داستان
رسـتندة نامـه   مطالبي در مورد جنـگ و رزم و يـا ف  جايي كه نامه حاوي در شاهنامه . ميكند

كار رفته متناسب با وضـعيت موجـود، حـاكي از تنـدي و خشـم و      خشمگين است كلمات ب
اي خشـمگينانه   پاسخ  نامـة سـياوش مبنـي بـر صـلح، نامـه      براي نمونه كاووس در . اند كينه

خشـم،  «هـاي   كـاربرد واژه . وضوح ديـده ميشـود  خشم كاووس از كلمات آغازين ب. مينويسد
  .كندشدت خشم كاووس را القا مي» و بادرنگ ، تيزجنگ
  

ــگ ــم وجن ــر خش ــود پ ــه فرم ــي نام  يك
ــار ــر كردگـ ــرد بـ ــرين كـ ــت آفـ  نخسـ

ــا ــگ  زبـ ــون بادرنـ ــاره چـ ــز و رخسـ  ن تيـ
ــارزار  ــش و كــــــ ــد آرامــــــ  خداونــــــ
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 خداونــــد بهــــرام وكيــــوان و مــــاه
 

ــاه   ــرّ و جــ ــد و فــ ــك و بــ ــد نيــ  خداونــ
 )982-4، ب  64: همان ( 

هسـتند، در  » نحوسـت فلـك  «كه نمـاد  » نكيوا«و » جنگاور«كه » بهرام«آوردن الفاظ 
 در قافيه بر جنـگ و » رزاركا« چنين قرار دادن واژةهم. تأثير نيستند معرّفي مضمون نامه بي

اي از نشانة نمادي وجود دارد كه  از كاربرد گونه در اين نوع.جنگاوري تأكيد بيشتري ميكند 
اي اسـت كـه    نمـاد نشـانه  «.ه معني قراردادي آنها پي ميبرداين واژگان بدن خواننده با خوان

 )35: در آمـدي بـر معنـي شناسـي ، صـفوي      (» .رابطة قراردادي وجود داشته اسـت  شميان صورت و معني
، پيش درآمدي عنوان نمادب» ماه«و  »كيوان«،  »بهرام«هاي  وسي با گزينش صحيح واژهفرد

  .از تصور جنگ و كارزار در ذهن خواننده ميĤفريند
بـا مضـمون نامـه     شروع نامة افراسياب براي سياوش و دعوت او به سرزمين تـوران  نيـز  

  : تناسب خاصي دارد
ــت ــاد دس ــه بنه ــر خام ــه ب ــتين ك  نخس

 
 ســــرخامه را كــــرد مســــتبــــه عنبــــر 

 )1143، ب  74: همان (

نيـز  » مست كردن سر«، عبارت »بمركّ«براي » عنبر«زيباي  ةدر بيت باال به جز استعار
را  به از آنجا كه مضمون نامة افراسياب غفلت سياوش را به همراه دارد و او . جه استقابل تو

يخبري سياوش راي وضعيت ببراعت استهاللي ب» كردن سر مست«سرزمين توران ميكشاند، 
در واقع همانطور كه سر قلم با مركّب مست ميشود افراسياب نيز با . در سرزمين توران است

. نـد هاي خوش، سياوش را در آمدن به توران دچار غفلـت و سـردرگمي ميك   سخنان و وعده
در ، غفلت و خـام كـردن سـياوش را بـه ذهـن متبـا      دركنار هم» مست«و » خامه«هاي  واژه

  .يسازدم
  : در بيت

ــه دشــت ــا برنــدش ب  بفرمــود پــس ت
 

 )2746،ب  180: همان (ابا خنجر و روزبانان و تشت

در حقيقت نوع كشتن و بيرحمانـه  » روزبانان«و » تشت«، »خنجر«با ايجاد تناسب ميان 
وجود دارد و تكرار » خ،ت،ز«هايي كه در آنها واجهاي  انتخاب واژه. بودن آن مشخّص ميگردد

. هاي زبان است كه فردوسي آن را در روح كالم دميده اسـت  اجها كاربرد آگاهانة نشانهاين و
  .او بدينگونه خشونت واجها را به خشونت رفتاري انتقال ميدهد و آن را برجسته ميسازد

كار ميروند و در هم قرار ميگيرند با دقّت خاصي بهايي كه در كنار  در كالم فردوسي واژه
وش هنگام گـذر او از آتـش آمـده    يكنند؛ براي نمونه در داستان سياتوصيف صحنه كمك م

  : است
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ــمانزمـــين گشـــت روشـــن ــر از آسـ  تـ
ــدند  ــان شـ ــه دشـــت بريـ ــر همـ  سراسـ

 

 جهـــــاني خروشـــــان و آتـــــش دمـــــان
ــدند     ــان شـ ــدانش گريـ ــر خنـ ــران چهـ  بـ

  )491-2،ب  35: همان (

در عين تناسب » بريان«و » دمان«، »آتش«، »خروشان«هاي  در اين دو بيت كاربرد واژه
هـاي   واژه. كلمات، حرارت و گرماي ميدان، جنبش و تحرّك رزم را نيز به تصـوير درميـĤورد  

 ِ زيبايي بيت را دوچندان ميكنند» خندان«و » گريان«متضاد.  
  

  اي ايهام واژه
فردوسي از زيباييهاي ادبي نه تنها در جهت زيبا آفريني كالم بلكه در پيشبرد القاي مفاهيم 

الزمة دريافت زبان . هاي اين شگرد است اي از نمونه استفاده از ايهام واژه. ا بهره ميگيرده واژه
نمونـة  . ها و سـاختهاي آوايـي در كـالم او اسـت     هر شاعر پي بردن به چگونگي كاربرد نشانه

برداشتهاي دوگانه از واژه در داستان ورود مادر سياوش به بيشه و برخورد او با گيو و طـوس  
داستان پرداز در يك بيت به چگونگي دستيابي به كنيزك تـوراني كـه بعـدها    . شودديده مي

ايهام ظريفي را در كالم ايجـاد  » بگشتند«در اينجا فعل . مادر سياوش خواهد بود اشاره دارد
   :ميكند

ــوار ــر دو  سـ ــد هـ ــه رفتنـ ــرآن بيشـ  بـ
 

 )27،ب  7: همان (بگشتند بر گرد آن مرغزار

جستجو «ي و از جهت ديگر به معن» تفريح كردن«ه معني يك جهت باز » گشتن«فعل 
اين فعل در معني دوم، ذهن را بـراي پديـدار شـدن چيـزي شـگفت در ايـن       . است» كردن

عـد از آن فعـل   صحنه آماده ميكند و زماني اين تصور قدرت بيشتري ميگيرد كـه در بيـت ب  
   :به كار ميرود» يافتند«

ــد ــوب رخ يافتن ــي خ ــه يك ــه بيش  ب
 

 )28ب: همـان (خنـده لـب هـر دو بشـتافتند    پر از
     

اي اين دو فعل در ايجاد فضا  گونهقبل را كامالً تأييد ميكند و ب صحت فعلِ بيتاين فعل، 
  . كمك ميكنند

وست كه در قالب نمونة ديگر سخن افراسياب دربارة سياوش و برخورد تند كيكاووس با ا
  :اين بيت آمده است

ــي    ــي را چن ــد كس ــد باش ــه فرزن  نك
 

 )1284،ب  84: همـان (دو ديده بگردانـد انـدر زمـين   
                        

ايهـام ظريـف ديگـري نيـز     » دهدو ديـ «ايهام در تركيب  در مصراع دوم بيت به جز آراية
گردانـدن دو  «ايهـام دوم در عبـارت   . ان ميكنـد  وجود دارد كه زيبايي معناي آن را دو چند
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كـار  كردن و در مـورد آوارگـي سـياوش ب    سو به معني آواره است كه از يك» ديده در زمين
يعني فـزون طلبـي و   » چشم گرداندن در زمين«ت و از سوي ديگر به معني كنايي رفته اس

  . كار ميرود كه صفت مناسبي براي كاووس است زياده خواهي ب
  : توان در بيت زير شاهد بود  نمونة ديگر ايهام را مي

 ه شـدهمي خورد مـي تـا جهـان تيـر
 

 )1296ب :همـان  (سر ميگساران ز مـي خيـره شـد   
                                     

از يك سو تيرگي و فرارسيدن شب  را در نظر دارد و از سـوي ديگـر   » تيره شد«عبارت 
تيرگي چشم ميگساران را كه از شدت نوشيدن شراب تيـره و تـار شـده اسـت؛ مصـراع دوم      

  . اول استتأكيدي بر مفهوم مصراع 
  

  اي  تضاد واژه
پردازي گاهي در داستان. به سزايي داشته باشندكردن ادراكات تأثير  تضادها ميتوانند در زنده

افراسياب شخصيتي بـا  . تضاد چند واژه دركنار هم در توصيف شخصيت اهميت خاصي دارد
  :يگويدزبان كاووس در معرّفي او م فردوسي از. تضادهاي رفتاري متفاوتي است

ــياب ــت كافراسـ ــين گفـ ــان چنـ  بديشـ
ــت   ــردش سرشـ ــزد نكـ ــه ايـ ــا كـ  همانـ

 

ــاد و ز آتـــــــش ز خـــــــاك  و ز آب  ز بـــــ
 )573-4، ب  40:همان(مگر خود سپهرش دگرگونه كشت

                  
در اينجا تضاد عناصر چـهارگانـة آفرينش، تضاد شخصيتي افــراسياب را بـــه تـصويــر در    

هاي متضاد بيت اول، متفـاوت بـودن    پس از واژه» دگرگونه«دن واژة چنين با آورميĤورد؛ هم
سرشت افراسياب از ديگران بهتر نشان داده ميشود و بدين وسـيله موسـيقي دركـالم پديـد     

  . ميĤيد
   :در داستان سياوش از گرفتار شدن زني كه همدست سودابه است سخن به ميان ميĤيد

ــاه ــاه شـــ ــد زن را ز درگـــ  ببردنـــ
 

ــير  ــاهز شمشــــ ــد وز دار و چــــ  گفتنــــ
 )439،ب  31: همان(

بلنـدي و  » دار«. اسـت  رفتـه  كارايي بدركنار هم به زيب» چاه«و » دار« استفاده از دو واژة
، زيبايي كالم. ندزن خاطينوع مجازات براي  ةكنند عمق را نشان ميدهد و هر دو بيان» چاه«
عنـي كـه مـرگ در دوسـوي ِ     ؛ بـدين م بست نشان دادن راههاي فرار از مجازات استر بن د

  . بلندي دار و قعر چاه در انتظار اوست و به هيچ روي از كيفر رهايي نمييابد 
هاي متضاد در كنار يكديگر ميتواند در داسـتان حالـت شخصـيت را واقعيتـر      آوردن واژه

  :براي نمونه در بيت .دهد جلوه 
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 خروشـــي بـــر آمـــد ز افراســـياب
 

ــواب    ــاي آرام وخـــ ــر جـــ ــد بـــ  بلرزيـــ
 )713،ب  48: ان هم(

اتي كه يكي ناقض معناي ديگري اسـت، باعـث برجسـتگي ِصـحنه در ذهـن      آوردن كلم
خـروش و لـرزش   » جاي ِ آرام وخـواب «در كنار عبارت » بلرزيد«درمصراع دوم فعل. ميشود

» بلرزيـد «در فعـل  » باء تأكيد«از سوي ديگر . تر ميكند افراسياب را در بستر خواب برجسته
ر زمـاني  د اين خصيصه در دو رويكرد همزماني و. و را بيشتر متصور ميكندلرزش و خروش ا

ردن رويكرد همزماني در حكم كوششـي اسـت بـراي بـه نظـم در آو     «. نيز قابل بررسي است
زمـاني كوششـي اسـت بـراي درك      ، در حالي كه رويكـرد در نظام زبان از ديدگاه كاركردي

 )18-19: سـاختار و تاويـل مـتن ، احمـدي     (» .اگون تكاملشهاي گون بان در پلهتكامل تاريخي واحدهاي ز
زماني و تكامل تاريخي آن به اين صورت درآمده است اما  در حالت در» بلرزيد«اگرچه فعل 

قـدرت شـاعري    شك بي. گاهي كاربرد هدفمند اين فعل از ديدگاه كاركردي قابل تأمل است
جانشيني آن قرار دهد امـا گـزينش فعـل    اي در محور  ست كه نتواند واژهفردوسي فراتر از آن

برجسـتگي ايـن تركيـب را    » آرام و قـرار «در محـور جانشـيني   » بـاء تاكيـد  «ه بلرزيد همرا
  .     دوچندان ميكند

و تبـديل شـدن آن بـه    » رزمگاه«دركنار » باغ« نشيني واژةهمچنين در جايي ديگر هم
دهندة شـدن بـاغ، نشـان   رزمگاه . آورد شدت ظلم و ستم افراسياب را به تصوير در ميرزمگاه 

  :دي است كه فرد ميتواند انجام دهدنهايت ظلم و بيدا
ــاه منســـت ــان رزمگـ ــاغ كـ ــا بـ  بسـ

 
 بهــــر ســــو نشــــان ســــپاه منســــت    

 )784ب 52: همان( 

 ه استدر بيت زير نيز » زبر«و » زير«وجود كلمات متضادقابل توج :  
 همانســـت كـــز تـــور و ســـلم دليـــر

 
ــود    ــا بـ ــان آن كجـ ــد جهـ ــر شـ ــر زبـ  زيـ

 )807،ب 54: همان(

، آن هـم بـا   » زبـر «و » زيـر «وجود سلم و تـور بـا آوردن كلمـات    آشفتگي جهان در اثر 
، يعني در ابتدا و انتهاي مصـراع بهتـر بـه ذهـن     ي كه ميان دو كلمه ايجاد شده استا فاصله
  . ميرسد

يگر آشفتگي در بيت زير قرار دادن دو چيز متضاد در كنار هم و باز نشناختن آنها از يكد
  :اوضاع را بهتر القا ميكند

 مگــر كــز تــو آشــوب خيــزد بــه شــهر
 

ــاميزي از دور تريــــــاك و زهــــــر    بيــــ
 )1261،ب  82: همان( 

  :مانند. ة كلمات متضاد در اوج زيبايي بكار ميرودسازي به وسيلگاهي تصوير



                                                                                92پائيز   – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 468

                 

 

 سبك شـد عنـان وگـران شـد ركيـب
 

ــيب   ــراز ونشــ ــدر فــ ــت انــ ــي تاخــ  همــ
 )1392، ب  90: همان (

، عمـل  »فـراز و نشـيب  «و » گـران سـبك و  «ا عالوه بـر تضـاد، ميـان كلمـات     در اين ج
در ابتداي مصراع دوم با آوردن فعـل   . درمصراع اول با تصويرسازي بيان شده است» تاختن«
اي كـه فـراز و نشـيب بـراي او      گونـه ت تاخت و تاز سوار تأكيـد دارد ب بر نهاي» همي تاخت«

  . يكسان ميشود
  :مناسب در بيت زير است لغاتر از قدرت انتخاب نمونة ديگ

 پـــدر پيـــر ســـر شـــد تـــو برنـــادلي
 

 نگــــر ســــر ز تــــاج كيــــي نگســــلي    
 )1411،ب   92:همان (

مضـموني در جـاي جـاي شـاهنامه      ةفردوسي در انتخاب واژگان خود به تناسبِ زمينـ «
، وايي كـالم ـسترة مــحت تغيير سليقه و پسند مـيدهـد و در هـر مـوضع بـا استــفاده از بــ  

در بيـت فـوق    )164: ام ،امـامي  نميرم از ايـن پـس كـه مـن زنـده     (» .ميسازدرا مـتفاوت  ها نـوع و نـقش واژه
م آنهـا نيـز داراي   ديـده ميشـود ، مفهـو   » برنا«و » پير«رعين اينكه تضاد در ظاهر كلمات د

سـياوش   طور غير مستقيم به آگاهي و روشن دلي ِدر اين بيت پيران ب. تعريضي خاص است
ر د» دل«و » ســر« ةبــدين ترتيــب از واژ. ي و نادانيهــاي كــاووس اشــاره ميكنــدو سبكســر

انتخـاب واژة پيـران نيـز بـراي بـه نمـايش در آوردن       . جايگاهي مناسب استفاده شده اسـت 
  .شخصيتي خردمند و با تجربه درخور تامل است

  : آفريند يبا ميها تصويري ز در مواردي توصيف دوعمل متضاد از طريق تضاد واژه
ــي ــد ب ــاه افگن ــه چ ــي را ب ــاهيك  گن

 
ــاه  ــه گـ ــاند بـ ــر نشـ ــه بـ ــا كلـ ــي بـ يكـ

 )2303ب ،150: همان(

تضـاد رفتـاري   » گـاه «و » چـاه « ةبيت در مورد روزگار سخن ميگويد و با آوردن  دو واژ
  .روزگار را نشان ميدهد 

  :ها را بخوبي به تصوير در ميĤورندگاهي تضادها، آشفتگي
ــد ــرده دي ــر ك ــر و زب ــوم زي ــه ب  هم

 
 مهــــان كشــــته وكهتــــران بــــرده ديــــد

 )  3009،ب  197:  همان (

  
  اي  اغراق واژه

 صـنعت گيـري فردوسـي از ايـن     بازي و گوي زني سياوش نمونة بهره اغراق در وصف چوگان
ده ميكنـد كـه بـا مقايسـة آن دو      او در دو بيت زير از دو اغـراق متفـاوت اسـتفا   . استبي اد

  .   گيري از واژه پي برد ميتوان به ظرافتهاي بهره
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 از آن پس بـه چوگـان بـرو كـار كـرد
 

ــرد     ــدار كـ ــاه ديـ ــا مـ ــان شـــد كـــه بـ  چنـ
 )1340،ب  87 :همان(

  : چنين بيتهم
ــرد ــكر نب ــاختند آن دو لش ــي س  هم

 
 بـــر آمـــد همـــي تـــا بـــه خورشـــيد گـــرد

 )1347،ب  88: همان(

، هـا  دو بيت اغراق باعث زيبايي كالم و دقّت در انتخاب كلمات وتناسب ِميـان واژه در هر 
خورشـيد   ةو فاصل» گوي«نسبت به » گَرد«فردوسي سبكي. تر شدن آن شده استباعث زيبا

گرد را تـا خورشـيد در    ، نسبت به زمين را در نظر دارد از اين رو رفتن گوي را تا ماه وو ماه
  .ان منطقي بودن كالم را رعايت كندد در اغراق خود تا حد امكاو ميكوش. نظر ميگيرد

  
  اي  موسيقي واژه

، فردوسـي بـا   از آنجا كه موسيقي جزء جدانشدني شعر است و موجب جنـبش روح ميشـود  
براي نمونـه در يكـي از   . تفاده ميكندتأثير موسيقي كالم از آن به بهترين شكل اسآگاهي از 

  : ا، آمدن او اينگونه توصيف ميشودمسرهاي ورود سياوش به حر صحنه
ــرش ــياوش بـ ــد سـ ــان بيĤمـ  خرامـ

 
ــر و  افســــرش   بديــــد آن نشســــت و ســ

 ) 252، ب   21: همان (

و » خرامـان «هـاي   واژه. اند آن صحنه، بكار رفتهدر اينجا كلمات با توجه به فضاي نازآلود 
ناز و كشش » ش«هم چنين واج آرايي . ه تصوير درآوردن صحنه كمك ميكننددر ب» برش«

نيز شيوة نشستن سودابه » نشست«آوردن واژة . دو را در ذهن بيشتر تداعي ميكند ميان آن
  .تر كرده است را بر جسته

ي چون رزم و هاي زبان فردوسي در بيان عواطفي چون مهر وكين و خشم و قهر و لحظه«
» .اص خود را مييابد آهنگ موسيقي خ، درشتي و نرمي و فراز و فرود و بزم و اندوه  و شادي

ه و جملـه در موقعيتهـاي مختلـف    لحن شـيوة اداي واژ  ) 827: ام ،پارسي نـژاد   نميرم از اين پس كه من زنده(
ـ   فردوسي گاهي از عنصر لحن به همـراه واژه . است ي خـاص را بـه مخاطـب انتقـال     هـا حس

  : براي نمونه در بيت. ميدهد
 رخان سـياوش چـو گـل شـد ز شـرم

 
 ان بــــه خونــــاب گــــرمبياراســــت مژگــــ

 )285، ب 22 :همان(

در اين بيت سبب شـده اسـت نـه    » گرم«و » شرم«هاي  وردن هجاهاي كشيده در واژهآ
تنها سنگيني و گرانباري شرم سياوش به ذهن برسد بلكه آرامي حركت اشك از مژگـان بـر   

  .چهره نيز در برابر مخاطب مجسم گردد
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. ن حالت مورد نظر تأثيرگذار هستندهي در بياكاربرد واجهاي مختلف در كنار يكديگر گا
ديشة سـياوش  براي نمونه هنگام پيشنهاد سودابه به سياوش مبني بر خيانت به پدر راوي ان

  : را دربارة سودابه اينگونه بيان ميكند
 وگرد سرد گـويم بـدين شـوخ چشـم

 
 بجوشـــد دلـــش گـــرم گـــردد زخشـــم    

 )288،ب  23: همان(

هاي متضاد    و هم چنين با تقابل واژه» ، چ، گ، شخ«واجهاي  اين بيت با قرار گرفتن در
، خشـم و آشـفتگي درونـي سـياوش بـه تصـوير       در پايـان آن » گرم« در آغاز بيت و» سرد«
مي هسـتند بخـاطر سـختي و    كاكـه از واجهـاي پسـ   » خ و چ«و نيز نغمة حـروف   . ميĤيد در

مقابل ايـن  در . ذهن ميرسانند آن دو شخصيت را بهتلفّظ، سختي و شدت برخورد سنگيني 
د كه كلمات بكار رفته در آن، آرامش را بر آن صـحنه  ، به بيت ديگري  ميتوان اشاره كربيت

  :ميكنند از داستان، حاكم 
ــرم  ــه آواز ن ــا او ب ــه ب ــه ك ــان ب هم

 
ــرم  ــرب و گـ ــويم و دارمـــش چـ ــخن گـ  سـ

 )290ب : همان(

  .تأثير نيستند حس بي در ايجاد اين» چرب«و » گرم«، »نرم« ةهجاهاي كشيد
  

  اي نوآوري واژه
كه در پيشبرد داسـتان  فردوسي در بخش دستوري داستانهاي خود به ابداعاتي دست ميزند 

شاهنامه در فضايي حماسي شناور اسـت،  «چون . سازي از اين ابداعات است واژه. نيز مؤثّرند
ر از عوامل ذوقـي و ادبـيِ   يكي ديگ... هاي آن نيز ناچار رزمي و حماسي است  تركيبها و واژه

انتخاب لغت و ساختن واژه در شاهنامه مسألة وزن است زيـرا بسـياري از كلمـات مركّـب و     
 كارگيرد  بناچار لغاتي را كه در اين بحر جاي مي... بسيط و مشتق در بحر متقارب نميگنجد 

در اينجـا بـه بعضـي از    )  171-2:فردوسـي و شـكوه پهلـواني ،فرشـيدورد      ةشـاهنام (» .برده و يا سـاخته اسـت   
  :  نوآوريهاي او در زمينة استفاده از واژگان و قواعد نحوي اشاره ميشود

كـه از  كـار ميـرود   ب» نوزاد«به جاي » نوآمد«واژة نگام به دنيا آمدن نوزاد در بيت زير ه
ضمن آنكه با استفاده از معناي اين كلمه بـه  . سازي است  نوآوريهاي فردوسي در زمينة واژه

  .   يگر معاني نيز اشاره داردد
 بــدوگفت مــن زيــن نوآمــد بســي

 
 ها شنيدســـــتم از هـــــر كســـــيســـــخن

 )2456،ب  160: همان (
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  گزينش صفات
بـراي نمونـه در   . ميرونـد  كاردليل و منطق خاصي انتخاب شده و بصفات در بيشتر موارد با 

  :ير دربارة كنيزك توراني آمده استبيت ز
 گـويبدو گيو گفت اين سخن خـود م 

 
ــوي    ــيش نخچيرجـ ــاختم پـ ــن تـ ــه مـ  كـ

 )46،ب  8: همان(

اسـبي اسـت كـه در جـاي     صـفت من  ،را صـفت كنيـزك بـدانيم   » نخچيرجوي«اگر واژة 
جوي معرفي ميشود كـه در حقيقـت    كنيزك از آن روي نخجير. رفته است كارمناسبي نيز ب

  . استدو پهلوان ايراني  ةبا زيبايي خود شكاركنند
تـر از   با ايـن عمـل صـفت برجسـته    . ت از ويژگيهاي سبكي استوصوف و صفجايي مجاب

، بخـت برگشـتگي   نه در بيت زير با مقدم كردن صـفت براي نمو. موصوف نشان داده ميشود
  : تر ميگردد همدست ميشود، برجسته زني كه با سودابه در توطئه عليه سياوش
ــدبخت زن را ز راه ــيدند بــــ  كشــــ

 
ــاه   ــك شــ ــد نزديــ ــواري ببردنــ ــه خــ  بــ

 )433، ب  31:همان(

براي نمونه در توصيف . ر موصوف باعث تأكيد بر صفت ميشودگاهي مقدم كردن صفت ب
  :و، هنگام رفتن به توران آمده استاسب گي

ــر ــو دليـ ــته گيـ ــر بسـ ــد كمـ  بيامـ
 

ــر     ــه زيــ ــايي بــ ــاركش بادپــ ــي بــ  يكــ
 ) 3057، ب  200: همان (

. بـودن را بـارز ميكنـد    ه نوعي بـاركش ب» بادپا«بر » باركش«جا مقدم شدن صفت در اين
كنار هم قرار دادن بـاركش  . صفت است و جانشين موصوف شده است ضمن آنكه بادپا خود،

آوردن صـفت بـاركش   . در توصيف قدرتمندي اسب مـؤثّر اسـت  بودن اسب و بادپا بودن آن 
  . براي اسبِ پهلواني مانند گيو نشان از طوالني بودن سفر او است

  
  اي  تكية واژه
احدهاي زنجيري كالم گاه واحدهاي زبـر زنجيـري نقـش پررنگتـري در گسـترش      در كنار و

ت، معاني زيبـاتري  ؛ با تغيير دادن تكيه بر روي كلمام دارند كه تكيه از آن نمونه استمفاهي
  : گونه آمده استيافتن كنيزك توسط گيو و طوس اين براي نمونه در صحنة. آيد دست ميب

 بـــــرين داســـــتان بگـــــذرانيم روز
 

 خورشـــيد گيرنـــد گـــردان بـــه يـــوز كـــه
 )54، ب  9: همان (
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شـود و تكيـه بـر جـزء     صفت فاعلي مركب مرّخم در نظر گرفته » خورشيدگير«اگر واژة 
كه نهاد جمله اسـت ميشـود و بـدين    » گردان«خاصي بر  قرار گيرد تأكيد»  گير«آخر يعني

سـت كـه   ديگـر آن  وجـه . ي ميگـردد  وسيله بر مهارت طوس و گيو در شـكار تأكيـد بيشـتر   
گرفته شود كه در اين صورت تأكيـد،   فعل جمله درنظر» گيرند«اي ساده و  واژه» خورشيد«

. دتر ميشو  است و بدين ترتيب زيبايي كنيزك برجسته» خورشيد«بيشتر بر مفعول يعني بر 
نظر ، ببه تحسين و ستايش گردان بپردازد ، كه كاووس در نظر دارداما با توجه به مصراع اول

    .تراستميرسد برداشت اول صحيح
  

  اي   تصوير سازي واژه
چند ساده كمك زيادي بـه  اي هر گاهي واژه. يكي از تأثيرات زبان، نقش آن در توصيف است

ه كنيـزك تـوراني اينگونـه    براي توصيف جايگا. و در عين حال فضاي داستان ميكند توصيف
  :  آمده است

 بــدان جايگــه تــرك نزديــك بــود
 

ــن ــود زميـــ ــك بـــ ــاه تاريـــ  ش ز خرگـــ
 )24،ب  7: همان(

از سويي به بيابان نشين بودن اقوام » خرگاه«در كنار » تاريك«و » ترك« استفاده از واژة
تصويركشيدن روابط تيره وتار ميان ايران و تـوران نيـز   در ب ترك اشاره دارد و از سوي ديگر

نشـيني معنـايي   يـل هم دلبـه  «. تـر شـده اسـت    نشيني برجستهور هممؤثّر است كه در مح
درآمـدي بـر معنـي    ( ».آيـد  هاي زبان امكان انتقال مفاهيم همنشين شده به يكديگر پديد ميواحد

اي ديگر و در  با واژه» ترك«دگاه زبان شناسي همنشيني واژه از اين رو از دي )247: شناسي، صفوي
  . كابرد مجازي آن حائز اهميت است

» سـپار «بـراي نمونـه در بيـت زيـر واژة     . مؤثّر اسـت گاه يك واژه در ايجاد تصوير بسيار 
  : با حالت شخصيت بكار رفته است متناسب

 رو ايــن را بــه خــوبي بــه مــادر ســپار
 

ــرد   ــي مــ ــت يكــ ــه دســ ــار بــ  پرهيزگــ
 )2546، ب  166: همان(

سياوشـگرد   براي فرستادنش به. وانگي ميزند تا از مرگ نجات يابدكيخسرو خود را به دي
تظاهر به ديوانگي را در او شدت » سپار«آوردن فعل . بكارميرود» سپردن«نزد فرنگيس فعل 

. ميبخشد و از سوي ديگر لزوم اين واژه با توجه به حالت ديوانگي كيخسرو مشخّص ميگردد 
زيرا فرد ديوانه قادر نيست خود راه را درست طي كند و بايد به كسي سپرده شود تا او را به 

  .مقصد برساند



    473 /ظرايف پيوندهاي معنايي در شاهنامه
 

 

  نتيجه 
ميان نزديك به پنجاه يا شصت هزار بيت شاهنامه بـا تكـرار مصـراعها و ابيـاتي روبـه رو      در 

تناقضهايي نيز ديده ميشود كه ميتوان آن . نوعي ميتواند تكرار نامطلوب باشدميشويم كه به 
ها نقش اساسي را در تصـميم معنـايي مـورد نظـر     ، واژهدر اين بين. به داليلي توجيه كردرا 

پردازان زبان و زبان شناسـي   هاي نظريهآگاهانه يا ناآگاهانه بسياري از نظريه. فردوسي دارند
آمدهاي داستاني كه به  مدها و پسياگذاري پ در شاهنامه ارزش. توان در شاهنامه يافترا مي

ارتباط واژه بـا  . ها مشخص ميشود  نوعي با پيرنگ داستان ارتباط دارد به وسيلة كاركرد واژه
اوج كـار  . دهاي هنـري فردوسـي در شـاهنامه اسـت    هاي مختلف از ديگر كاركرمعنا و مدلول

تأكيد و تكرار يك . ها براي القاي معني است شاعر بزرگ ايران در گزينشها و چينشهاي واژه
هاي ساده كه ايهامي خـاص را در خـود دارنـد،    واژه در يك يا چند بيت متوالي، كاربرد واژه

و زمان، استفاده بسامدي از يك واژه يا نـام در مقايسـه بـا    صفات متناسب با موضوع، مكان 
...  ايهـام، اغـراق، تناسـب و    ،ري از زيباييهاي ادبي مانند تضـاد گي ها و نامهاي ديگر، بهرهواژه

وضوع حماسـي يـا شخصـيت    ، تصور و تجسم ماي ديگري است كه براي القاي معنيشگرده
  . كار برده ميشودمورد نظر ب
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