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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Alexander the Great was originally a
historical figure, but over time has become a fictional figure. Ferdowsi in
Shahnameh and Nezami in Iskandernameh dealt with his subject based on the
same transformed character and story of Alexander. In this article, an attempt
has been made to deal with the style, similarities and differences of
Alexander's story in Ferdowsi's Shahnameh and Alexander's military letter
from the perspective of intellectual, linguistic and literary principles.
METHODOLOGY: The research method in this article is analytical-descriptive.
FINDINGS: Ferdowsi does not seek to expand his speech and tries to briefly
report on Alexander's works. But Nezami, while elaborating on the story of
Alexander, has also paid attention to some other categories beyond the story.
CONCLUSION: In Ferdowsi's poetry, Alexander finds a mythical and ideal
image, but in military poetry, Alexander, while going through various stages,
changes from a fanatical character to a wise and holy figure. In Alexander the
Great, rhetorical images and elements are accompanied by punctuation and
narrow-mindedness that is specific to the military.
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زمینه و هدف :اسکندر مقدونی در اصل بعنوان یک شخصیت تاریخی مطرح بوده ،اما به مرور
زمان تبدیل به شخصیتی داستانی شده است .فردوسی در شاهنامه و نظامی در اسکندرنامه ،بر
اساس همان شخصیت استحالهشده و داستانی اسکندر به موضوع وی پرداختند .در این مقاله
كوشیده شده به سبک ،تشابه و تفاوتهای داستان اسکندر در شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ
نظامی از منظر مبانی فکری ،زبانی و ادبی پرداخته شود.
روش مطالعه :روش تحقیق در این مقاله بصورت تحلیلی  -توصیفی است.
یافتهها :فردوسی چندان در پی بسط سخن نیست و میکوشد بطریق ایجاز به گزارش كارهای
اسکندر برردازد .اما نظامی درعینحال كه با تفصیل به داستان اسکندر پرداخته ،در ورای داستان
به برخی مقولههای دیگر هم توجه نشان داده است.
نتیجهگیری :در شعر فردوسی ،اسکندر سیمایی اسطورهای و آرمانی یافته اما در شعر نظامی،
اسکندر ضمن عبور از مراحل مختلف ،از یک شخصیت متعصب ،به شخصیتی خردمند و قدیس
تحول میرذیرد .در اسهکندرنامۀ نظامی ،تصاویر و عناصر بالغی ههمراه با نکتهسنجیها و
باریکبینیهایی است كه خاص خود نظامی است.
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مقدمه
اسکندر و سرگذشت وی از دیرباز موضوع بسیاری از كتابهای تاریخی و ادبی ملتهای مختلف بوده است و روایتها
و افسانههایی به زبانهای گوناگون از جمله یونانی ،ال تینی ،پهلوی ،عربی و فارسی از آن صورت گرفته است
(اسکندرنامه ،افشار :ص  .)63در اكثر نوشتههای ایرانی بمرور زمان «اسکندر مقدونی» این شخصیت تاریخی
كمكم جای خودش را به یک شخصیت افسانهای داده است( .اسکندرنامه ،دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،كیوانی:
ص  .)314از جمله این آثار و ترجمهها میتوان به تحریرها و ترجمههایی به زبان عربی و یا ترجمۀ برخی از آنها
به فارسی و یا روایت پهلوی كالیستنس دروغین اشاره كرد (تاریخ ملی ایران ،یارشاطر :ص  .)194نمونههای این
ترجمهها را كه به نوعی جزو منابع اسکندرنامههای منظوم هستند ،میتوان در متونی همچون تاریخ طبری،
بلعمی ،و دینوری مشاهده كرد .افزون بر بسیاری از متون تاریخی كه بگونهای مفصّل دربارۀ زندگی و شخصیّت
اسکندر سخن گفتهاند ،در هشت اثر ادبی به داستان زندگی اسکندر پرداخته شده است .از این تعداد سه اثر به
نثر 4نگاشته شده و پنج اثر در قالب شعر6سروده شده است .موضوع همۀ داستانهای یادشده لشکركشیها،
كشورگشاییها و سفرهای اسکندر به جهان آن روزگار است .در غالب این آثار اسکندر نه بعنوان یک عنصر
خارجی و مهاجم بلکه بعنوان فردی كه خون و نژاد ایرانی در رگهای جاری است به تصویر كشیده شده است.
از جمله شاعرانی كه به زندگی اسکندر پرداختهاند ،حکیم فردوسی و حکیم نظامی هستند؛ فردوسی با عنایت به
شهرت اسکندر و داستان وی و آمیختگی آن با قصهها و افسانههای ملی ،به ناچار در شاهنامه حکایت او را
میآورد و بعضی افسانههای آن را نیز میرذیرد .نظامی گنجوی نیز ،آخرین مثنوی پنج گنج خود را به داستان
اسکندر اختصاص داده است .در پژوه حاضر برآنیم تا داستان اسکندر را در شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ
نظامی از منظر سبکشناسی و در سه سطح زبانی ،فکری و بالغی مورد بررسی قرار دهیم.
سابقۀ پژوهش
درخصوص اسکندرنامهها در زبان فارسی رساالت متعددی بویژه در چند سال اخیر نگاشته شدهاست كه به برخی
از آثار تألیفی كه بلحاظ موضوعی قرابت بیشتری با تحقیق حاضر دارند ،اشاره میکنیم .نیرانی ( )4344در
پایاننامهای با عنوان «بررسی جلوههای غنایی اسکندرنامۀ نظامی» ،به جنبههای غنایی اسکندرنامه پرداخته
است .صفوی ( )4341نیز در كتاب «اسکندر و ادبیات ایران و شخصیت مذهبی اسکندر» ،بگونهای مفصّل داستان
اسکندر در شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی گنجوی را با یکدیگر مقایسه و تفاوت و شباهتهای آنها را
بررسی كرده است .عبادی و دیگران ( )4345در مقالهای تحت عنوان «روابط بینامتنی در اسکندرنامههای منظوم
(فردوسی ،نظامی و امیرخسرو)» ،تالش كردهاند روابط میانمتنی اسکندرنامههای منظوم را از دیدگاه بینامتنی
(همحضوری) و پی متنی (تأثیر و تأثر) ژرار ژنت بررسی كنند .علیزاده ( )4376در مقالهای تحت عنوان

 -4اسکندرنامه به روایت كالسیتنس دروغین ،نویسندۀ نامعلوم؛ تاریخ تألیف حدود قرن پنجم؛ داستان اسکندر در دارابنامه
طرسوسی؛ تألیف به احتمال فراوان اواخر قرن ششم یا هفتم؛ اسکندرنامه منوچهر حکیم ،تاریخ تألیف احتماالً قرن دوازدهم.
 -6داستان اسکندر در شاهنامۀ فردوسی؛ اسکندرنامه نظامی؛ آیینۀ اسکندری امیر خسرو دهلوی؛ خردنامه اسکندری جامی؛
قصّه ذوالقرنین بدرالدّین عبدالسّالم ابراهیم حسینی كشمیری متخلّص به بدری.
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«نوآوری حکیم نظامی گنجوی در اسکندرنامه در مقایسه با داستان اسکندر در شاهنامه» تالش كرده است
نوآوریهای ادبی و محتوایی داستان اسکندر را در فردوسی و نظامی با هم مقایسه كند.
بحث و بررسی
سطح فکری
نگاه و رویکرد فردوسی در شاهنامه به اسکندر نگاهی دوگانه است .در تصویر اول،كه پررنگ و برجسته نیست،
هماهنگ با تصویر یادشده در كتابهای پهلوی و واقعیتهای تاریخی ،فردوسی با نگاهی تنفّربار به او نگاه میکند.
بعنوان مثال از زبان اردشیر به وی صفت «بدگمان» میدهد و وی را بیدادگر معرفی میکند (شاهنامه ،ج :4ص
 .)457همچنین جایی دیگر بهرام گور اسکندر را ویرانكنندۀ ایران و قاتل دارا معرفی میداند (همان :ص.)695
اما در تصویر دوم كه در داستان مستقل و مفصّل اسکندر دیده میشود ،اسکندر شخصیّتی پاک و مثبت دارد .او
فرزند داراب است و پس از كشته شدن او رفتاری مناسب با جنازۀ دارا و خانوادهاش دارد ،به گونهای كه همسر
دارا و مادر روشنک در نامهای به اسکندر ،آرزوی نیکویی برای دارند (همان :ص  .)4بطور كلّی در شاهنامه،
اسکندر فردی دوراندی  ،صلحجو ،پیامبرگونه ،دوستدار عدالت و مهرورز و از خاندان كیانی و بلحاظ ملیت،
ایرانی توصیف شده و به جنایات و آدمكشیهای او اشاره نشده است .درخصوص تصویر دوم ،صفوی معتقد است
«همانگونه كه بروا و نولدكه گفتهاند فردوسی ،داستان اسکندر را از منابع عربی گرفته ،از همین رو سیمای
اسکندر در این داستان هماهنگ با چهرۀ مطلوب و پیامبرگونهای است كه از سوی تاریخنویسانی مانند طبری،
یعقوب ،مسعودی ،و بلعمی ارائه شده است» ( اسکندر و ادبیات ایران و شخصیت مذهبی اسکندر ،صفوی :ص
.)51
نگاه فردوسی به اسکندر چه بسا از صفاتی كه برای او برمیشمارد نیز حاصل شود .شاعر گاه او را «اسکندر
شهرگیر» (شاهنامه ،ج  :1ص )47میخواند و گاه «شاه فرمانروا» (همان :ص)19؛ زمانی «جهانجوی » مینامد
(همان :ص  )33و در جایی «اسکندر شیرگیرش» (همان :ص )33معرفی میکند .در چنین تعابیری كه شاعر بکار
میبرد ،غالباً همان زیادهخواهی اوست كه بیشتر از هر چیز دیگر جلوه گر است .در واقع چنین بنظر میرسد كه
اسکندر از نگاه فردوسی جز بندۀ آز نیست و همۀ جهانگیری نیز برای فرونشاندن عط همین زیادهخواهی
بوده است .این موضوع در جایی از زبان چشمهای خطاب به اسکندر بوضوح بیان شده است:
كههههه ای بنههههدۀ آز چنههههدین مکههههوش
خههههروش آمههههد از چشههههمۀ آب شههههور
(شاهنامه :ج  :1ص )41
فردوسی در پایان داستان اسکندر و پس از مرگ او در بیان سخنان حکیمان ،كه در حال زاری بر اسکندرند،
مطالبی را ذكر میکند كه میتواند بیانگر نوع اندیشۀ فردوسی دربارۀ اسکندر باشد.
كنهههون زر چهههه دارد تنهههت را بهههه بهههر
دگهههر گفهههت :چنهههدی نههههادی تهههو زر
ههههم از جسهههتن پادشهههاهی و گهههنج...
دگهههر گفهههت :كآسهههودی از درد و رنهههج
بههه سهههختی بهههه گهههنج انهههدر آویختهههی
كهههه خهههون بزرگهههان چهههرا ریختهههی
(همان ،ج  :1ص )95
فردوسی شاعری است دوستدار خرد و بدین جهت در جای جای داستان اسکندر هم از اشاره به اهمیت خرد و
جایگاه خردمندان فروگذار نکرده است .بعنوان مثال در جایی كه از نامه نوشتن دارا به فور پادشاه هند جهت
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یاری گرفتن از وی برای جنگ با اسکندر یاد میکند ،در خطاب به او لفظ خردمند را بکار میبرد (همان ،ج  :3ص
 )133یا در آغاز پادشاهی اسکندر از زبان وی میشنویم كه آرزو میکند همواره خرد با جان شاهان همراه باشد
(همان ،ج  :1ص  .)4در جایی دیگر كه از كید پادشاه هند سخن گفته ،او را برخوردار از «دل بخردان» میداند
(همان ،ج  :1ص .)5
یکی از موضوعاتی كه در جایجای داستان اسکندر در شاهنامه بچشم میخورد نسبت دادن امور به گردش
روزگار و دور فلک است .اگرچه این موضوع بارها از زبان برخی شخصیتهای داستانی بیان شده است اما بنظر
نمیرسد كه این امر چندان به مذاق فردوسی خوش آمده باشد .زیرا پس از تمام شدن داستان در جایی به گله از
چرخ و كار آن میرردازد؛ اما بعد از این گلهگذاری بیدرنگ از زبان فلک میگوید :چرا بینی از من همی نیک و بد
(همان ،ج  :1ص .)93
فردوسی در جایجای داستان اسکندر كمابی به طرح برخی نکات حکمتآمیز میرردازد .البته این نکات غالباً از
زبان شخصیتهای داستانی بیان میشود و فردوسی خود مستقیماً این مطالب را بیان نمیکند ،بعنوان مثال در آغاز
برتخت نشستن اسکندر نکاتی را از زبان ارسطو یادآور میشود (همان ،ج  :3ص  .)164گاهی نیز طرح برخی
سخنانی از این دست از زبان اسکندر بیان میشود كه چون با رفتار او هماهنگی ندارد چه بسا بتوان آنها را از نوع
سخنان تبلیغات و فریب عامه شمار آورد و میتوان گفت چه بسا شاعر بطور غیرمستقیم حرف دل خوی را بیان
میکند .بعنوان مثال در جایی بزرگان ایران را به عدل و داد سفارش میکند (همان ،ج  :3ص  .)115البته گاهی
هم بندرت فردوسی بطور مستقیم به اندرز زبان میگشاید ،بعنوان مثال در آخر داستان دارا و كشته شدن او و
نشستن اسکندر بر تخت وی ،خواننده را به آموختن دان توصیه میکند (همانجا) .یا در جایی دیگر وقتی كه
میخواهد به گونهای كارهای اسکندر را در كشورگشایی و تصاحب ثروت پادشاهان ،به چال بکشد و بطور
غیرمستقیم مورد نقد قرار دهد ،از زبان برهمنان خطاب به او و در قالب سؤال و جوابهایی كه میان اسکندر و آنان
پی میآید ،بیان میکند (همان ،ج  :1ص .)17
نظامی در همه جا از اسکندر بعنوان فردی هوشمند یاد میکند كه در عین حال خود را از نظر خردمندان بیبهره
نمی داند ،هم اهل رزم است و هم اهل بزم ،هم به داد نظر دارد و هم اهل بخش است .در سخن نظامی بیشتر
نق مثبت اسکندر است كه نشان داده میشود .مثالً وقتی كه پس از جنگ با زنگیان به مصر میرود ،همه جا
كارش آباد كردن و گستردن آبادانیهاست :عمارت بسی كرد بر رسم و روم (شرفنامه :ص  .)434اسکندر در روایت
نظامی پس از جهانگردیها و كشورگشاییهای خود و ناكام ماندن از نوشیدن آب حیات به روم برمیگردد .اما یکی
دانستن او با ذوالقرنین موجب شده كه در بخ دوم اسکندرنامه (اقبالنامه) تصویر دیگری از اسکندر را مشاهده
كنیم .شخصیتی كه با عنوان پیغمبری به جاهای مختلف سفر میکند و خردنامههایی را با فیلسوفان یونان ترتیب
میدهد كه هر یک در جای خود درخور توجه است .نظامی در اقبالنامه فرصت بیشتری بدست میآورد تا از زبان
اندیشمندان یونان چون سقراط ،افالطون ،ارسطو و دیگران به جایگاه و اهمیت خرد پرداخته و ازاینرو این بخ
از اسکندرنامه بیشتر تجلیگاه اندیشه و فکر حکیمان شده است .در مجموع آنچه در اندیشۀ داستانسرای گنجه
نمود بیشتری پیدا میکند ،پیوند میان خرد و هوشمندی و زهد و پارسایی و دادگری است .ستای خرد و
خردمندی از موضوعات مورد توجه نظامی است .او در جاهای مختلف از اسکندرنامه ،چه در توصیف شخصیتهایی
كه از خرد بهره دارند و چه بطور جدا و مستقل ،از خرد و خردمندی تمجید میکند و آن را باارزشترین چیزی
میداند كه آدمی میتواند از آن برخوردار باشد .همچنین موضوع نسبت دادن كار به فلک ،بخصوص آنجا كه پای
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خونریزی و جنگ به میان میآید ،در روایت نظامی هم بچشم میخورد .چنانکه اسکندر در پایان جنگ با زنگیان و
پیروز شدن بر آنان میگوید :فلک را سر انداختن شد سرشت (شرفنامه :ص .)436
نظامی در جایجای داستان اسکندر و در فواصل داستانها با سرودن ابیاتی خطاب به ساقی ،كه بعدها از آن به
ساقینامه تعبیر شده ،مجالی پیدا میکند كه در طی چند بیت به موضوعات حکمی و تعلیمی برردازد و در طی آن
ابیات چه بسا به بیاعتباری جهان و بهره نیکو بردن از آن و از فرصتها بخوبی استفاده كردن و به كارهای نیک
پرداختن و مسائلی از این دست برردازد .خطابهای مکرر شاعر به ساقی و مغنّی و در پی آن وصف محفلهای بزم
به نوعی اسکندرنامه را آب و رنگی غنایی بخشیده است .ازاینرو نظامی كه میداند بساط شاهان بی طرب نیست،
همچنانکه از رزم اسکندر میگوید از بزم او هم میگوید و البته بنظر میرسد كه خود شاعر هم چنین میاندیشد كه
دنیای زودگذر را باید به ش ادكامی گذراند ،هرچند كه خود اهل زهد است ،اما پیام او كه از زبان مغنّی بیان
میشود ،حاكی از روح دوستدار طرب است .بنابراین موضوع اغتنام وقت و بهره بردن از زندگی در اسکندرنامه
نظامی بخوبی نمای داده میشود؛ بطوری که در كنار هر رزم و به تبع آن پیروزیی كه حاصل میشود محفل بزمی
برپا میگردد و بساط طرب و شادی و شادكامی گسترده میگردد :در این دم كه داری به شادی بسیچ (شرفنامه:
ص )657
سطح زبانی
الیۀ آوایی
*تکرار :تکرار خواه از نوع تکرار واژه باشد و یا تکرار صامتها و مصوتهای واحد و نیز صامتهای قریبالمخرج،
موجب تقویت موسیقی كالم شاعر میشود .اگرچه این نوع تکرارها هم در شاهنامۀ فردوسی و هم در اسکندرنامۀ
نظامی بطور مکرر دیده میشود ،اما روی هم رفته توجه نظامی به این مقوله ،همچنانکه در دیگر ظرائف ادبی هم
میبینم ،بیشتر از فردوسی است .در سخن فردوسی ،وقتی كه به بیان ماجرا و سرگذشت اسکندر پرداخته ،كمتر
شاهد تکرار واژهها هستیم .آنچه هم كه از این قبیل تکرارها بچشم میخورد بسیار طبیعی و در مجرای اصلی
سخن است؛ چنانکه مثالً در بخ مربوط به رزم سوم اسکندر با دارا از زبان دارا میگوید:
نههه شههاهی نههه فرزنههد و گههنج و سههراه
نههه كشههور نههه شهههر و نههه تخههت و كههاله
(همان ،ج  :3ص)13
واژۀ «نه» چنانکه میبینیم پنج بار در این بیت تکرار شده اما این تکرار روشن است كه از روی تصنع نیست و
بطور طبیعی بکار رفته است .حتی در جایی كه از رسیدن اسکندر به شهر زنان و دیدن شگفتیهای آن یاد
میکند ،یک بار در وصف گروهی از مردم كه در دو منزلی بیرون آن شهر دیده ،این بیت را میآورد:
همه لفج كفج و همه كفج لفج
فرو هشته لفج و برآورده كفج
در این بیت شاعر از دو كلمۀ كهن كه بعدها جزو كلمات مهجور قرار گرفته و كاربرد خود را ازدست داده ،استفاده
كرده و چندین بار آن را تکرار كرده است .اما این تکرار هم اگرچه بنظر میرسد تصنعی باشد اما در بیان معنای
مورد نظر شاعر ضروری بوده است .یک نوع تکرار هم در بخشی از سخنان فردوسی دیده میشود كه تکرار كلمه
در یک بیت نیست بلکه تکرار آن در آغاز چندین بیت است كه در پی هم آمدهاند .این نوع تکرار هم بلحاظ
موسیقایی البته بیتأثیر نیست .چنانکه در بخ «زاری حکیمان و دیگر مردمان بر اسکندر» ابیات متعددی را
میبینیم كه عبارت «دگر گفت» در اول آنها تکرار شده است.
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اما در سخن نظامی تکرار واژه به نسبت خیلی كمتر از تکرار حروف است و غالباً رنگ تصنع دارد و روشن است
كه شاعر بعمد به این تکرارها دست زده است:
تهههوانگر شهههد از گهههنج و گهههوهر سهههراه
در گهههنج بگشههههاد بهههر گههههنج خههههواه
(شرفنامه :ص )431
بههههدان آتهههه آتشههههکده سههههوختند
بفرمهههههود تههههها آتههههه افروختنهههههد
(همان :ص )611
شههههده چشههههم بیننههههده گوهرفشههههان
زبههههس گههههوهر گههههوش گوهركشههههان
(همان :ص )693
تمهههههوز از تمهههههوز آورد سرنبشهههههت
ربیههههع از ربیعههههی نمایههههد سرشههههت
(همان :ص )394
كههه در راه حیههوان چههو حیههوان نمههرد
نرنجیهههد اگهههر ره بهههه حیهههوان نبهههرد
(همان :ص )545
فردوسی و نظامی با توانایی خاص از راه تداعی ،كلمۀ مکرّر را با كمک شیوههایی ،از تکرار صرف خارج میکنند و
با استفاده از ظرفیتهای حقیقی و مجازی كلمه ،وجوه معنایی آن را در كالم بکار میگیرند:
بتابهههد شهههب تیهههره چهههون بینهههد آب
دو مهههرهسههت بهها مههن كههه چههون آفتههاب
(شاهنامه ،ج  :1ص )4995
در مصرع نخست «چون» بمعنی «مثل و مانند» و در مصرع دوم در معنای «هنگامیكه» بکار رفته است .یا در
بیت زیر:
كههه در راه حیههوان چههو حیههوان نمههرد
نرنجیهههد اگهههر ره بهههه حیهههوان نبهههرد
(شرفنامه :ص )545
حیوان نخست در مصرع دوم اشاره است به زندگانی جاودانی و فناناپذیر ،اما حیوان دوم اشاره است به زندگی
حیوانی و شهوانی كه اسکندر اسیر آن نشده است.
واجآرایی :تکرار واجها در داستان اسکندر در شاهنامه و اسکندرنامه ،دو كاربرد اصلی برعهده دارد؛ انتقال مفاهیم
و انتقال حس شاعر .در وصفهای متعدد هر دو شاعر داستانسرا بیشترین تکرارها در حوزۀ مربوط به تکرار صامتها
است كه البته چه بسا در القای معنا و پررنگتر كردن تصویری كه شاعر در پی عرضۀ آن است ،مؤثر مینماید.
تکرار «س و ش» بیشترین بسامد را در داستان اسکندر فردوسی دارد و تقریباً كمتر جایی است كه با این نوع
تکرار روبرو نشویم.
نبشهههته بهههرو سهههرخ و پیهههروزه بهههوم
درفشههههی پههههس پشههههت سههههاالر روم(شاهنامه ،ج :3ص)166
بههههزد كههههوس و آورد لشههههکر بههههه راه
سهههکندر چهههو بشهههیند كآمهههد سهههراه(همان :ص)164
در دو بیت زیر ،فردوسی با بکارگیری واج «ش» و «ر» و «ز» سعی كرده است صدای عزیمت لشکر را بازنمایی
كند.
خههههروش آمههههد اقاكبههههر ز دشههههت
چههو لشههکر سههوی آب حیههوان گذشههت
(همان :ج  ،1ص )4995
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همهههههه چهههههار سهههههال از در كهههههارزار
گههههزین كههههرد ازو بههههارگی ده هههههزار
(همان :ج  ،1ص )4974
در بیت زیر ،فردوسی با تکرار واج «ر» هم موسیقی حركت و شتاب را به تصویر كشیده ،و هم با تناسب بین
«تاج» و «تخت» و اصطالح «رخت بربستن» نوعی از انسجام معنایی را به ذهن مخاطب متبادر كرده است:
بهههه رفهههتن بیهههارای و بربنهههد رخهههت
كههه چنههدین مههرنج از پههی تههاح و تخههت
(همان :ج  ،1ص )4996
یا در بیت زیر با تکرار واج «چ» انسجام معنایی چشمه و چشم در دو مصرع را نشان داده است:
شهههد آن چشهههمه از چشهههم او ناپدیهههد
چههو در چشههمه یههک چشههم زد بنگریههد
(همان :ص )545
در سخن نظامی توجه به نغمۀ حروف براثر تکرار صامتها و مصوتها بسیار چشمگیر است اما از میان این حروف در
تمام منظومه بی از هر چیز صامتهای «س  ،ش  ،ز» بچشم میخورد؛ بطوریکه میتوان مدعی شد هیچ صفحهای
از صفحات اسکندرنامه از آن خالی نیست و بخصوص در جاهایی كه پای وصف غنایی به میان میآید پررنگتر هم
میشود .بعنوان مثال در جایی كه از نشاط كردن اسکندر با كنیزک چینی یاد میکند ،به كرّات این نوع تکرار و
نغمه حروف را شاهدیم:
نوازنههههدۀ چنههههگ در چنههههگ شههههاه
طرازنههههههدۀ مجلههههههس و بزمگههههههاه
دُر درج گههههوهر ز لههههب بههههاز كههههرد
بههه فرمههان شههه چنههگ را سههاز كههرد
همههه شههادی از دولههت خسههروی اسههت
كه از شادی امشهب جههان را نهوی اسهت
(همان :ص ) 197
تکرار واجهای «چ» و «ش» در بیت زیر ،ناظر به احساس شگفتی و پرس شاعر از وضعیت چشمۀ آب حیات
است.
چههرا زیههر سههایه شههد آن چشههمهسههار
چههو چشههمه ز خورشههید شههد خوشههگوار
(اسکندرنامه :ص )546
یا در بیت زیر ،شاعر با تکرار واج «ش»  ،به دیگران اندرزی را بشارت میدهد؛ زیرا واج «ش» هم به حالت
سرخوشی و شادی داللت دارد و هم یادآوری اندرزها و آموزههای خردورزانه و دوراندیشانه است.
پشههیمانتر آنكههس كههه خههود برنداشههت
پشیمان شهد آن كهس كهه بهاقی گذاشهت
(همان :ص )544
قافیه :فردوسی بجای بهرهگیری از حروف قافیههای پركاربرد زبان فارسی همچون (ان ،ار ،ا َ ،ند) ،از قافیههای
«شان و هان» استفاده كرده است .البته پایۀ قافیههای هنری در اسکندرنامۀ فردوسی ،قافیههای «آن» میباشد.
در واقع فردوسی پایۀ این قافیهها را بر بی از دو حرف همسان نهاده است ،بهگونهای كه در داستان اسکندر،
قافیههایی كه تنها به «ان» ختم میشوند ،در سنج با قافیههای هنری بسیار اندک هستند كه به یک نمونه
بسنده میگردد:
كههه ایههدر كههه داد از شههگفتی نشههان؟
سههههکندر بررسههههید از آن سركشههههان
(شاهنامه :ج )4974 ،1
در سخن نظامی نیز در این بخ از داستان اسکندر ،غالباً با قافیههای ساده ،كوتاه و پركاربرد روبرو میشویم:
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دو چشهههمه شهههده آسهههیا خانههههشهههان
ز یههک چشههمه رویهها شههده دانهههشههان
(اسکندرنامه :ص )546
عالوهبر این ،در اسکندرنامۀ نظامی از صامتهای انفجاری«د و ت» در ابیات ،بعنوان«روی» در قافیه استفاده شده
است:
كههه سههیرابتر سههبزی از چشههمه رسههت
سههر خههوی را سههبزی از چشههمه جسههت
(همان :ص )543
تجنیس :هرچند بهرهگیری از كلمات متجانس از مقولۀ تکرار بشمار نمیرود اما شباهت لفظی میان این واژهها به
گونهای است كه بر آهنگ سخن میافزاید و همچون تکرار كلمههای واحد بنظر میرسد .استفادۀ نظامی از
واژههای متجانس در اسکندرنامه به گونهای است كه نشان میدهد وی برخالف فردوسی به این موضوع توجه
خاصی داشته است .كمتر جایی از اسکندرنامۀ نظامی است كه در آن با واژگان متجانس روبرو نشویم و این
برمیگردد به عزم شاعر برای استفادۀ گسترده از عناصری كه موجب خوشآوایی سخن میگردد :داد /دادگر (،)95
مال  /مال ( ،)95مشک  /مشکبو  /مشکوی ( ،)96خرامنده  /خرامان ( ،) 91مردم  /مردمی ( ،) 46گزارنده /
گزارش ( ،)45باد  /باده  ،باد  /یاد ( ،)45سواد  /سودا ( ،)45انجم  /انجمن ( ،)455كهبرگ  /كهربا (،)456
دستان  /دست ( ،)455كمان  /كمند ( ،)445گردن /گردنک  ،پهلو  /پهلوان ،گُرده  /گردنان ( ،)446زنبوره /
زنبور ( ،)464لنگر  /پلنگر ( ،)469شَبه  /سیه ( ،)464زنگی  /زنگانه ( ،)435پیل  /پیله ( ،)434جام  /خام
( ،)414آینه  /آیین ( ،)453كی  /كیان ( ،)445سخته  /سخت ( ،)495شکیب  /شکیبنده ( ،)496طَراق /
طاق ( ،)444همخوانی  /خوان ( ،)644تازیان  /تازیان ( ،)674ناف  /نافه ( ،)676خسرو  /خسپرور  /خس
( ،)634در  /درگه؛ زمین  /زمان ( ،)694خام  /خام (.)115
فردوسی البته چنین ابرامی را از خود در بهرهگیری كلمات متجانس و بعبارت دیگر استفاده از انواع جناس نشان
نمیدهد .این سخن بدان معنا نیست كه در شاهنامه و از جمله داستان اسکندر به این گونه كلمات برنمیخوریم،
بلکه كابرد جناس در سخن فردوسی آنقدر طبیعی است كه نمیتوان تصور كرد شاعر از روی تعمّد آن را بکار برده
باشد :بزم  /رزم ( ،)166بیاراست  /راست ( ،)161زمین  /زمان ( )134پیروزگر  /پیروز ( ،)4بخردان  /ردان
( ،)5مشکوی  /مشک ( ،)45جامه  /جام ،دانا  /داننده (.)47
الیۀ لغوی
كلمات كهنه و مهجور :در شاهنامۀ فردوسی ما شاهد كلمات متعددی هستیم كه امروزه یا كمتر بکار میروند و یا
بطور كلی مهجورند .در داستان اسکندر هم كه بخشی كوچک از شاهنامه را بخود اختصاص داده ،این قبیل
كلمات بطور مکرر بچشم میخورند .اگرچه معموالً این كلمات اسمند یا صفت ،اما گاه كاربردهای كهنتر برخی
افعال هم مشاهده میشوند :غنودن  /باژ  /ساو  /تاو ( ،)164پرخاشجوی  /نشناختن ( ،)166یال  /كوپال /
برگستوان  /خفتان ( ،)163مین  /ابا  /یاره  /سرردن ( ،)161گستریدن ( ،)165درای /چرنگیدن  /برگاشتن
( ،)167گرُم ( ،)169ستودان /غَو ( ،)133شخودن ( ،)139ارغنده ( ،)44غریو ( ،)54چمنده ( ،)7كیمال (.)75
در اسکندرنامه نیز ما با انواع كاربردهای كهن در حوزۀ صرفی روبرو میشویم كه در آن میان واژگان مهجور و
كهنه نیز كمابی برای خود جایی دارد .دستهای از كلمات كهن مربوط به ابزار جنگی است و از این رو هم در
شاهنامه و هم در شرفنامه بکار رفته است  .اما روی هم رفته زبان نظامی از لحاظ بهره داشتن از واژگان كهنه و
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مهجور در سطحی بسیار محدودتر از شاهنامه است :آخشیج ( ،)1انجیدگان ( ،)464بارگی ( ،)45لَوید /خُماهن /
سیکاهن  /تُرس ( ،)444گَریوه ( ،)443سرردن ( ،)445سگالشگر ( ،)471خایسک ( ،)474بیوباریدن (،)441
غنودن ( ،)659نیم لنگ ( ،)645بالرک (.)171
تركیبسازی :با توجه به ویژگیهای زبان فارسی در عصر سامانی ،كه مبتنی بر سادگی است ،در مجموع در
داستان اسکندر در شاهنامه با غلبۀ كلمات مركب روبرو نمیشویم ،اما تركیبات برساختۀ فردوسی روی هم رفته،
در نوع خود تازه و زیباست اما غالباً تركیباتی است ساده و نه چندان پیچیده .رام پذیر ( ،)131دیریاز  /رنگ
آمیختن ( ،)16دیوارگر ( ،)43پرستنده  /پرمایگان  /كارداران ( ،)6دلآرای ( ،)3یادگیر ( ،)35نشستنگه (.)31
اما در شعر نظامی تركیبات متنوعترند و در مواردی پیچیدهتر بنظر میرسند ،زیرا در عصر نظامی زبان فارسی
نسبت به دوران پی دچار تحولی شگرف شده و ساختن تركیبات نو و بکارگیری آن در شعر مورد اقبال برخی از
شاعران و از جمله نظامی قرار گرفته است .بسیاری از این تركیبات دولختی و یا سهلختی هستند و در نوع خود
بینظیرند .چند تركیب كنایی از نوع فعلی :بالین تهی كردن ( ،)644خاک در ترازوی كسی افکندن ( ،)346خط
به خون دادن ( ،)344طبل كسی را زدن ( .)319از نوع صفت فاعلی :آشکارانواز  /پنهانگداز ( ،) 54اندیشهگیر
( ،)54چال كنان  /مال كنان ( ،)469دوستانگیز ( ،)44سنگفرسای  /آهنشکاف ( )444ستمک نواز /
ستمکارهكُ ( .)645از نوع صفت مفعولی :شحنهسود ( ،)461جنگسود ( ،)443شوریدهمغز ( .)154از تركیب
دو اسم یا اسم و صفت :پاکمغز ( ،)354بیدادكی ( ،)654باژگونهنورد ( ،)635انجمنگاه انجمنشکوه (،)669
غالمان كشوربها ( ،)345رومساالر تازیه (.)444
واژگان حسی یا انتزاعی :در شعر فردوسی ،توجه به طبیعت بیرونی بسیار زیاد است و اكثر واژگان یا از عناصر
طبیعت و یا از اشیاء كه همگی داللتهایی عینی دارند ،گرفته میشود ،زیرا فردوسی شاعری حماسهسراست و در
واقع در رویکرد حماسی ،ساحت عینی امکان بهتری برای بازنمایی شکوه و عظمت را در اختیار شاعر قرار میدهد.
اما در اسکندرنامه شاهد غلبۀ واژگان انتزاعی و مجرد هستیم؛ زیرا در سبک نظامی برخالف سبک فردوسی كه
واقعگرایانه و عینی است ،ذهنیگرا و انتزاعی است .در واقع در شعر نظامی توجه به درون اهمیت بیشتری دارد.
(كلیات سبک شناسی ،شمیسا :ص  .)617البته عصر نظامی هم خود عصری است كه ذهنیگرایی نسبتبه
گذشته بیشتر بچشم میخورد.
اگر برذیریم كه استفاده از واژههای حسی باعث شفافیت سبک ادبی میگردد و در آن سو ،واژههای ذهنی ابهام
بیشتری در ذهن مخاطب ایجاد میکنند ،میتوان بدین نتیجه رسید كه سخن مورد اشاره در شاهنامۀ فردوسی ،از
شفافیت ادبی بیشتری نسبتبه سخن نظامی برخوردار است .این موضوع میتواند از یکسو به شیوۀ بیان نظامی
مربوط شود كه غالباً از كنایه و ایهام و تمثیل بسیار استفاده میکند و این میل به پوشیده سخن گفتن از یک سو
و گستردگی اثر او و آكنده بودن از موضوعات غیرداستانی و امثال آن از سوی دیگر میتواند موجب بسامد باالی
واژگان ذهنی در شعر او باشد .بااینحال وجود این قبیل واژههای ذهنی در سخن فردوسی هم كم نیست:
بهههههه یههه هزدان پناههههههد ز راه خهههههرد
نمیههههرد كسههههی كههههو روان پههههرورد
(شاهنامه ،ج  :4ص )43
هم فردوسی و هم نظامی در جایی كه به وصف میرردازند ،خواه وصف میدانهای رزم و نبرد پهلوانان و چه وصف
محافل بزم ،غالباً از واژگان عینی استفاده میکنند .اما در جاهایی كه مباحث غیرداستانی مطرح است ،وجود
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واژههای انتزاعی در اسکندرنامۀ نظامی چشمگیرتر است اما این امر به گونهای نیست كه سخن او را بکلی رنگی از
ابهام داده باشد .بلکه در غالب اشعار او این واژگان بطور طبیعی بکار رفتهاند:
كهههز ایهههن سهههتانی بهههه آته ه دههههی
ز عهههی خهههوش آنگهههه نشهههانی دههههی
كهههس آن را نباشهههد كهههه نهههاكس بهههود
جهههوانمرد پیوسهههته بههها كهههس بهههود
بدانههههدی را گههههنج بهههها اژدهاسههههت
مههروّت تههو داری و مههردی تههو راسههت
(شرفنامه :ص)419
سطح ادبی /بالغی
تشبیه :تشبیه یکی از پربسامدترین مختصات ادبی /بالغی در سخن فردوسی و نظامی است و هر یک از دو شاعر
از آن برای ترسیم میدان رزم و محافل بزم بسیار بهره بردهاند .حال با توجه به الزامات حماسه كه تشبیه در آن
باید «در فواصل حوادع در گزارش صحنهها و یا مواردی كه زمینۀ كار از حماسه بسوی شعر غنایی یا حکمی
درحركت است بکار رود» (صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ص  .)391میتوان گفت كه تشبیه در
سخن فردوسی درنهایت زیبایی و وجه حماسی اثر بکار گرفته شده است اما در اسکندرنامۀ نظامی بکارگیری
نابجا و بی از حدّ تشبیه به ارزش حماسی اسکندرنامه تا حدی آسیب زده است .برای نمونه در تشبیهات
اسکندرنامۀ نظامی ،تصاویر حاصل از تشبیه -كه بسامد قابلتوجهی هم دارند -گاهی با خشونت ،عظمت و
گستردگی كه از مقتضیات فضای حماسی هستند ،همراه میشوند اما در سراسر شاهنامه بویژه در اسکندرنامه،
وصفهای تشبیهی یا استعاری را كه باعث مطول شدن سخن میشود بدشواری میتوان یافت؛ یعنی از آن دست
وصفها كه در آثار مشابه بوفور دیده میشود ،در شاهنامه بدشواری مشاهده میشود؛ زیرا هریک از تصاویر طبیعت
یا لحظه های حیات ،چنان در تركیب عمومی شعر حل میشود كه خواننده وجود انفرادی آن را درنمییابد .بعنوان
مثال:
فروشههههههد بههههههدان چشههههههمۀ الژورد
همهههی بهههود تههها گشهههت خورشهههید زرد
(شاهنامه ،ج  :1ص )4995
در اینجا ،فردوسی با اینکه فرصت هرگونه اطناب در این زمینه را دارد ،اما از حد نیازمندی مقام هیچگاه تجاوز
نمی کند و اغلب با ترسیم یک خط ،تركیب عمومی شعر را از هنجار پسندیدهای كه دارد ،بیرون نمیآورد .به
همین دلیل است كه در اكثر بخ موردنظر از اسکندرنامه ،توصیف هیچ شب و صبحی چه در آغاز یک حادثه و
چه در خالل آن ،از دو بیت تجاوز نمیکند و این نشاندهندۀ نهایت فشردگی موضوع و روایت داستانی در شعر
فردوسی است .فردوسی در شاهنامه خود و در توصیف صحنههای گوناگون از میدانهای رزم و نبرد پهلوانان
گرفته تا محافل بزم و جشنها و جز آن كم و بی از تشبیه بهره برده است .تشبیهاتی كه بندرت بتوان عنصری
عقلی را در آنها مشاهده كرد .پس از یک سو او تحت تأثیر سبک رایج عصر خوی یعنی سادهگویی است و از
سوی دیگر در پی ارائۀ وصفهای جذاب با استفاده از انواع تشبیهات كه غالباً هم عناصر سازندۀ آن طبیعی است و
یا اشیاء .بعالوه غالب تشبیهات در شاهنامه از نوع تشبیه حسی است .از نمونههای برجستۀ این نوع تشبیهات در
بخ مربوط به داستان اسکندر میتوان به نمونههای زیر اشاره كرد:
زمههین همچههو دریهها شههد و گههرد كههوه
ز سههههاز و ز گههههردان هههههر دو گههههروه
(همان ،ج :3ص)164
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تههن بههی سههران بههد همههه دشههت كههین
چههو دریهها شههد از خههون گههردان زمههین
(همان :ص)135
برآمههههد بههههر فههههور فههههوران نههههژاد
هیهههههونی فرسهههههتاد برسهههههان بهههههاد
(همان :ص)133
بگفهههت آنچهههه بشهههنید و نامهههه بهههداد
فرسههههتاده آمههههد بههههه كههههردار بههههاد
(همان ،ج: 1ص)46
عناصر سازندۀ این تشبیهات غالباً طبیعی و محسوسند .بااینحال گه گاه برخی عناصر عقلی یا وهمی هم در
تشبیهات او دیده میشود ،چنانکه وقتی از رسیدن اسکندر به شهر نرمرایان یاد میکند ،سراه آنان را به دیو مانند
كرده است:
برهنهههههه سهههههراهی بکهههههردار دیهههههو
چهههو رعهههد خروشهههان برآمهههد غریهههو
و یا وقتی كه از نامۀ دارا به اسکندر دربارۀ آشتی سخن میگوید« ،دل سخت» دارا را در نرم شدن به «مهرۀ موم»
تشبیه میکند:
شههد آهههن دل او چههو یههک مهههره مههوم
چهههههو از راسهههههتی رای زد شهههههاه روم
(همان ،ج :3ص )136
اگرچه نظامی را غالباً بعنوان شاعر استعارهگرا میشناسند ،اما باز هم تشبیهات در آثار او جایگاه نخست را بخود
اختصاص داده است .البته تراكم و كثرت تشبیه را غالباً در جاهایی كه موضوع وصف مطرح است ،بیشتر میبینیم؛
خواه وصف طبیعت باشد و مظاهر گوناگون آن و خواه وصف قهرمانان و مجالس نرم و رزم .توجه نظامی در
ساختن این تشبیهات متنوع كه بسیاری از آنها نیز تازه و نو هستند ،به عناصر طبیعی پررنگتر است .البته شاعر
از عناصر دیگر نیز در ساختن تشبیه بهرۀ زیادی برده است همچون اشیاء ،عناصر انسانی ،حیوانات ،عناصر دینی،
انتزاعی و وهمی ،اساطیری و تاریخی و حتی عناصر قراردادی .نظامی غالباً در آثار خود از تشبیهاتی بیشتر
استفاده میکند كه از نوع محسوسند  .این تالش شاعر در حسی و ملموس كردن تصاویر شعری سبب شده كه
اغلب امور انتزاعی هم در شعر او به امور محسوس مانند شوند .البته صرف نظر از این نوع تشبیهات حسی دیگر
انواع تشبیه همچون عقلی به عقلی یا حسی به عقلی هم در سطح محدودی در آثار او دیده میشوند .از دیگر انواع
تشبیه چون مقید و مركب هم نمونه های متعددی را در آثار او و از جمله در اسکندرنامه میتوان شاهد بود.
نظامی همچنین از تشبیهات فشرده در غالب یک تركیب تشبیهی فراوان بهره برده است .روی هم رفته نسبت به
فردوسی در آثار او هم تنوع تشبیه را به جهت عناصر سازندۀ مشبهبه بیشتر میبینیم و هم تشبیه را به اعتبار
مقید و مركب بودن و تشبیهات فشرده و عقلی به عقلی یا حسی به عقلی .اما در میان همۀ این تشبیهات آن
دسته كه بعنوان تشبیهات مركب خوانده میشوند ،در شعر نظامی جلوهای خاص دارد كه مشابه آن را در سخن
فردوسی ،الاقل در داستان اسکندر ،نمیبینیم.
چههههو آب روان كایههههد انههههدر بهشههههت
درآمههد بههه مشههکوی مشههکین سرشههت
(شرفنامه :ص)619
چههو بههرگ سههمن بههر سههر مشههک بیههد
بههههر او چههههادری از رخههههام سههههرید
(شرفنامه :ص)167
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كهههه در شهههب سهههتاره ز تاریهههک میهههن
پههههالرک چنههههان تافههههت از روی تیههههن
(شرفنامه :ص )454
چههههو سههههیماب در پیکههههر الجههههورد
روان آب در سهههههههههبزۀ آبخهههههههههورد
(شرفنامه :ص )347
چههو سههیمین سههتون گههرد زریههن درخههت
غالمهههان زریههههنكمهههر گههههرد تخههههت
(شرفنامه :ص)544
استعاره :در داستان اسکندر بهرهگیری شاعر از استعاره گسترده نیست اما دو نوع استعار ،مصرّحه و تشخیص
كمابی بچشم میخورد .فردوسی غالباً در استعارههای مصرّحه از عناصر ملموس و طبیعی استفاده كرده است.
یکهههی تهههاج بهههر سهههر ز مشهههک سهههیاه
چههو آن مههاه آمههد بههه مشههکوی شههاه
بهههر افکنهههده بهههد مهههاهرخ گیسهههوان
بسهههههان زره بهههههر گهههههل ارغهههههوان
سههههر زلههههف را تههههاب داده بههههه خههههم
دو ابهههههرو كمهههههان و دو نهههههرگس دژم
(شاهنامه ،ج  :1ص )45
یکههی كههوه زیههر اژدهههایی بههه دسهههت
سهههکندر چهههو آیهههد تهههن پیهههل مشهههت
(همان :ص )64
همههان تیههره گشههت آن فههروزان چههراو
دوتههایی شههد آن سههرو نههازان بههه بههاو
(همان :ص )96
كثرت و تنوع استعاره ،چه استعارۀ مصرّحه و چه استعارۀ بالکنایه و تشخیص چیزی است كه در همان نظر اول
توجه خوانندۀ آثار نظامی را بخود جلب میکند« .اساساً بسیاری از محققان نظامی را «استاد بیبدیل استعاره»
نامیدهاند (سبکشناسی شعر ،شمیسا :ص  .)444شاعر در استعاره نیز چنانکه در تشیبه ،از عناصر گوناگون بهره
برده اما در آن میان عناصر مادّی و محسوس غلبه دارد .پس از این عناصر كه بخ قابل توجهی از آن به عناصر
طبیعی اختصاص یافته ،اشیاء ،انسان ،حیوان ،جایها ،عناصر دینی و تاریخی و اساطیری و انتزاعی نیز هریک
سهمی در استعارههای نظامی برای خود دارند.
نکتۀ دیگری كه در باب استعاره های نظامی باید ذكر شود تزاحم استعاره در بسیاری از ابیات منظومههای اوست
كه در غالب موارد تناسبی هم میان آنها بچشم میخورد .بیتردید روح غنایی شاعر و انس و الفتی كه وی با شعر
غنایی دارد سبب شده تا دیگر آثار او همچون اسکندرنامه هم كه از نوع حماسۀ تاریخی است ،تحت تأثیر
شیوههایی غنایی شاعر قرار گیرد .بنابراین در اسکندرنامه هم با استعارههای متعدد روبرو میشویم و از این منظر
گفتنی است او نسبتبه فردوسی در سطح گستردهتری از انواع استعاره بهره برده است .از میان موارد متعدد
استعاره در این اثر ،تنها به استعارههایی كه درمورد اسکندر بکار رفته است ،اكتفا میشود:
بههه چنگههال شههاهین تبههه شههد تههذرو
برژمهههههرد اللهههههه بیفتهههههاد سهههههرو
(اقبالنامه :ص )615
بههههه مهمههههانی مههههاه رفههههت آفتههههاب
بهههه صهههید حواصهههل درآمهههد عقهههاب
(شرفنامه :ص )147
ز تنهههد اژدههههایی بهههه غرنهههده شهههیر
نبشهههت از سهههکندر بهههه كیهههد دلیهههر
(شرفنامه :ص )357
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استعارۀ بالکنایه :استعارههای بالکنایه در اسکندرنامۀ نظامی غالباً بصورت تركیبهای اضافی بچشم میخورد و
مضاف الیه ،در این تركیبها همان مستعارله است كه در مواردی از عناصر محسوس و مادی است و در موارد دیگر
برگرفته از امور نامحسوس و انتزاعی است كه در مجموع نوع اول از نظر بسامد در سطح باالتری است .از میان
آنچه كه جزو لوازم انسانی است بعضی اعضاء مثل دست ،پا ،جگر ،چشم ،دل دهان ،گردن ،و گوش بیشتر مورد
استفاده قرار گرفته است .همچنین به تركیبهای استعاری كه رای فک اضافه آنها را از هم جدا كرده برمیخوریم:
پستان جوشن (شرفنامه ،)465 ،خرگاه خورشید (همان :ص ،)354دست چنار (همان :ص  ،)356ناف قلم
(همان :ص  ،)393عنان حسد (همان :ص ،)434رخت خرد (همان :ص ،)435سُفت مه (اقبالنامه ،)639 ،گیسوی
شب و گردن زمین (همان :ص  ،)657لب پسته (همان :ص  ،)633شبیخون خواب (همان :ص  ،)444نقاب
سخن (همانجا).
همچنین نظامی در بهره بردن از تشخیص جایگاه بلندی را در میان شاعران پارسیگوی دارد و از ویژگیهای بارز
شعر او استفاده از تشخیص است :كمربسته بر كین ما ماه و مهر (اقبالنامه :ص  )644طبق پرشکر كرده خورشید
و ماه (شرفنامه :ص  ،)654فکند ابر ،بارانی خود ز دوش (همان :ص  ،)646كه دولت مرا بوسه بر پای زد (همان:
ص  ،)356رعونت به عذر آستین برفشاند (همان :ص .)617
اما تشخیص در سخن فردوسی بسامد باالتری دارد .او غالباً در توصیفهای كوتاه خود از طلوع و غروب خورشید از
تشخیص استفاده میکند:
برآهیخههههت خورشههههید تیههههن نبههههرد
دگهههر روز چهههون آسهههمان گشهههت زرد
(شاهنامه :ص )41
جههههان زرد دیبهههای چهههین گسهههترید
فلهههههک جامههههۀ قیرگهههههون بردریهههههد
(همان :ص )65
چهههو كهههافور شهههد روی چهههرخ بهههنف
سهههریده چهههو بهههرزد ز بهههاال درفههه
(همان :ص )11
سهههرهر انهههدر آورد شهههب را بهههه زیهههر
چههو خورشههید بههرزد سههر از بههرج شههیر
(همان :ص )44
كنایه :فردوسی در داستان اسکندر غالباً از زبانی ساده و صریح و به دور از عبارات و تعابیر پیچیده و مبهم
استفاده كرده است .ازاینرو وجود تعابیر كنایی كه موجب ابهام سخن شاعر شود در اشعار او معموالً بچشم
نمیخورد .اما این بدان معنا نیست كه در سخن شاعر با هیچ تعبیر كنایی روبرو نشویم بلکه كمابی از كنایههایی
كه عمدتاً كنایات فعلی هستند استفاده كرده است .اما این كنایات غالباً جزو كنایههای قریب و قابل فهم بشمار
میآیند و بیتردید برای مردم عصر او هم روشن و قابل فهم بوده است .روی همرفته كاربرد بجای این قبیل
كنایات در مجرای طبیعی زبان شاعر بگونهای است كه میتوان اذعان كرد ویژگی خاصی به سخن وی نبخشیده و
شاید نتوان آن را ویژگی سبک خاص فردوسی تلقی كرد و در مجموع بسامد آن چندان گسترده هم نیست :به
چاه افتادن (شاهنامه ،ج :3ص  ،)1654سرافکنده بودن (همان :ص  ،)166نماز بردن (همان :ص  ،)163باد در
دست ماندن (همان :ص  ،)165روز كسی برگشتن (همان :ص  ،)169با باد جفت شدن (همان :ص  ،)136كمر
بستن (همان :ص  ،)133بهره جز دود نداشتن (همان :ص  ،)134باد سرد از جگر بركشیدن (شاهنامه ،ج  :1ص
 ،)3بازار كسی را شکستن (همان :ص .)3
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بهره بردن نظامی از تركیبات متنوع كنایی اعم از كنایات فعلی و اسمی كه بسیاری از آنها زادۀ خیال قوی شاعر
است ،بیانگر سبک و شیوۀ شاعر است كه غالباً به نوآوری میاندیشد و چه بسا همین امر موجب آن شده گاه
برای یک پدیده تعابیر كنایی متعدد بکار ببرد .در مجموع در آثار نظامی كنایات اسمی و فعلی از بسامد باالتری
نسبت به كنایات از نوع صفت برخوردارند .غالباً این كنایات یا بصورت تركیبات كنایی دوجزئی هستند یا
چندجزئی و نیز بصورت عبارت فعلی .نکتۀ دیگر در باب كنایات بکاررفته در آثار نظامی به وضوح و روشنی و به
خفاء و پوشیدگی آنها برمیگردد .بیشترین كنایات بویژه در بخ كنایات فعلی از نوع ایما است ،اما یکی از عوامل
مشکلساز در شعر نظامی به برخی از این كنایات پوشیده و از نوع رمز مربوط میگردند.
كنایات فعلی :پای داشتن (شرفنامه :ص  ،)44ترازو نهادن (همان :ص  ،)634كافور خوردن (همان :ص ،)131
گوی بردن (همان :ص  ،)644میان گشادن (همان :ص  ،)634بالین تهی كردن (همان :ص  ،)644خاک در
ترازوی كسی افکندن (همان :ص  ،)346خط به خون دادن (همان :ص  ،)344گرمی كردن (اقبالنامه :ص ،)459
از جای رفتن (همان :ص  ،)445به صحرا نهادن (همان :ص  ،)616سر به آب فرو بردن (همان :ص  ،)679فرش
كسی را درنبشتن (همان :ص  ،)673كفل گرد كردن (همان :ص .)655
كنایات اسمی :بکر پوشیدهروی (شرفنامه :ص  ،)164ترک حصاری (همان :ص  ،)344زخمۀ دام و دد (همان:
ص  ،)666كوی هفتاد راه (همان :ص  ،)49بکر شوهرفریب (اقبالنامه :ص  ،)49سركشان مخالفگرای (همان:
ص  ،)43كندۀ پایپیچ (همان :ص  ،)446نه تخت نیل (همان :ص .)614
تركیبات كنایی صفتی :شیرگیر (شرفنامه :ص  ،)414كافورپوش كمربست (اقبالنامه :ص .)74
اغراق و مبالغه :در بررسی داستان اسکندر در شاهنامۀ فردوسی ،با اغراق و مبالغه در سطح گستردهای روبرو
میشویم .بعنوان مثال در جایی كه از مردن فیلقوس ،بر تخت نشستن اسکندر و آنگاه لشکركشی او به مصر سخن
گفته ،با این بیت روبرو میشویم:
كهههه بسهههتند بهههر مهههور و بهههر پشّهههه راه
بهههه مصهههر آمهههد از روم چنهههدان سهههراه
(شاهنامه ،ج  :3ص )166
در جایی دیگر كه از لشکركشی اسکندر بسوی ایران یاد كرده و میخواهد به بزرگی سراه دارا كه از اسطخر برای
مقابله با اسکندر به راه افتاده اشاره كند ،میگوید:
كههههه از نیهههزه بههههر بههههاد بربسههههت راه
برفتنههههد از اسهه هطخر چنههههدان سههههراه
(همان :ص )163
نظامی نیز در شرفنامه در ابیات مربوط به جنگها و نبردهای اسکندر با پادشاهان اقلیمهای دیگر و
كشورگشاییهای او بناچار از اغراق بهره گرفتهاست ،اما این اغراقها غالباً با خوارق عادات درآمیخته و به گونهای
است كه كمتر میتواند مورد قبول عقل باشد و از نوع غلو بشمار میآید .اما جاهایی كه موضوع سخن شاعر بزم
است و رنگ حماسی ندارد ،اغراقها بسیار طبیعیتر مینماید و میتوان گفت نظامی همواره در پی آن بوده هر
چیزی را در بعدی فراتر از واقعیت به تصویر كشد.
بهههدوزد سهههر مهههور بهههر پهههای مهههور
چههو بههر شههاخ آهههو كشههد چههرم گههور
(شرفنامه :ص )454
زمههههین را زجنههههب برافتههههاد بههههیخ
ز نعهههههل سههه همندان پهههههوالد مههه هیخ
(همان :ص)47
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كههه پیههدا نههه جههز بههر نفههس كههام او
چنههههان غههههرق در آهههههن انههههدام او
(همان :ص)454
كهههه نگذشهههتی از نافشهههان رود نیهههل
چهههو كهههوه رونهههده چههههل ژنهههده پیه هل
(همان :ص)345
تمثیل :استفاده از تمثیل هرچند در متون غنایی و تعلیمی در سطح نسبتاً قابل توجهی بچشم میخورد اما در
منظومههای حماسی جایگاهی ندارد .شاید به همین جهت باشد كه در شاهنامه و از جمله داستان اسکندر از
تمثیل خبری نیست؛ زیرا فردوسی در پی روایت داستان است و در پی آن نیست كه معانی تعلیمی را ضمیمۀ
داستان خود سازد .اما نظامی در جایجای اسکندرنامه به پند و اندرز و بیان نکات حکمتآمیز رغبت نشان داده
و در جاهایی هم زبان و تعابیری كه از آنها استفاده میکند بگونهای است كه به سخن او رنگ غنایی میبخشد .با
توجه به این موضوع است كه در اسکندرنامه تمثیل جای دارد و مکرر شاعر از آن استفاده كرده است:
ره انجههههام را گرمتههههر كههههن عنههههان
تنهههوری چنهههین گهههرم ،در بنهههد نهههان
(شرفنامه :ص )444
بهههه مهههدت شهههکوفد بههههار از درخهههت
بههه چههاره گشههاده شههود كههار سههخت
(شرفنامه :ص )163
بههه حلههوا دهههد طفههل چیههزی ز دسههت
بهههه چربه هی تهههوان پهههای روبهههاه بسهههت
(اقبالنامه :ص )415
كهههه از ابهههر سهههیه بهههارد آب سهههرید
بهههه هنگهههام سهههختی مشهههو ناامیهههد
(شرفنامه :ص )454
بهههه خاكسهههتر آتههه نگهههه داشهههتن
بهههه شهههحنه تهههوان پهههاس ره داشهههتن
(شرفنامه :ص )15
نتیجهگیری
از مقایسۀ سبکشناسانۀ داستان اسکندر در شعر فردوسی و نظامی میتوان دریافت كه شاعری چون فردوسی
مبتکر تصویرهای حماسی و پرشکوه و نظامی گنجوی مبتکر تصویرهای شاعرانه و خیالانگیز است .در مقولۀ
مربوط به الیۀ آوایی ،كه موجب ایجاد موسیقی در شعر میشود ،دریافتیم كه بیشترین تأثیر موسیقایی در سخن
نظامی مربوط به موسیقی درونی است درحالی که در شعر فردوسی ،شاهد موسیقی بیرونی هستیم .فردوسی در
داستان اسکندر ،عمدتاً با تکرار واجهای مشخصی به انسجام شعر كمک كرده است .درصورتیکه نظامی با تکرار
واجهای خاصی مانند «ش» یا «چ» عمالً ،هم حس موسیقایی اثر را بسط داده و هم به انسجام متنی در شعر
یاری رسانده است .فردوسی از واژگان عینی و حسی بهرۀ بیشتری برده كه این باعث شفافیت بیشتر شعر او شده
است .درصورتی كه در اسکندرنامۀ نظامی ،توجه شاعر ،به بازنمایی فضاهای ذهنی و انتزاعی است و شعر دارای
شفافیت كمتری است .عالوهبراین هر دو شاعر در استفاده از واژگان كهن و اساطیری ،بیشترین بهره را بردهاند .از
سوی دیگر ،سخن نظامی در قیاس با فردوسی ،از تركیبات ابداعی بیشتری بهرهمند است .در بررسی الیۀ فکری
چنین ب نظر میرسد كه هر دو اثر دارای رویکردهای متفاوتی به معانی و ایدئولوژیها هستند .درعینحال گفتنی
است سخن فردوسی واقعگرایانهتر و حسیتر اما سخن نظامی انتزاعیتر و ذهنیتر است .در الیۀ بالغی از میان همۀ
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آرایههای بکار رفته در اسکندرنامۀ نظامی ،تشبیه و استعاره نمود بیشتری دارد .درواقع قدرت نظامی در بکار بردن
تشبیه و استعاره اعجابانگیز است و مقلّدان نظامی را به عجز واداشته و در قیاس با سخن فردوسی ،از بسامد
باالتری برخوردار است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در پردیس دانشگاه خوارزمی استخراج شده
است .آقای دكتر سیدمرتضی میرهاشمی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه
بودهاند .آقای اردشیر فتحعلی عباسکوهی به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری داده ها و تنظیم متن نهایی
نق داشته اند .سركار خانم دكتر عفت نقابی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی،
نق مشاور این پژوه را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر
بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاه خوارزمی و
هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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