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  چكيده

اي از رويدادهاي مهـم آينـده    دادن اطالعات يا حوادث است؛ آنگونه كه سايه ةداري شيو آينه
  . در خواننده انتظاري را برانگيزد و گر شده در اثر جلوه ،پيش از حادث شدن

داري بـوده كـه بـراي     هاي فردوسي در پيشبرد داستان، شـگرد آينـه  يكي از مهمترين مهارت
راري ارتباط عميقتر با متن و دانستن اين نكته كه شاهنامه تنها يك نظم سـاده نيسـت؛   برق

استاد طوس آگاهانه دست بـه انتخـاب شـگردهايي زده كـه اثـرش را در      . حائزاهميت است
  . عرصه ادبيات داستاني شاخص ميكند

و تحقيقاتي كه در  كامل خود متن ةدر اين مقاله با توجه به قلّت منابع تالش شد تا با مطالع
مقـدمات الزم بـراي تحليـل و اثبـات فرضـيه        -اگرچه اندك  -اين زمينه انجام گرفته بود 

هاي توصيفي تحليلي ايـن مهـم دنبـال    به كتابخانه و استفاده از روش  هفراهم شود و با مراجع
  . شده، به انجام رسد

ستان و در اثناي روايـت  ند داهاي مختلف آن در رو داري و شاخه نتيجه آنكه فردوسي از آينه
زني پايـان قصـه تشـويق     كند تا بتواند خواننده را به حدس زدن وادارد و به گمانهاستفاده مي

اين هنر فردوسي را بايـد جـزء سـبك شخصـي او دانسـت و فضـاي پـر رنـگ مفهـوم          . كند
كـه   همچنين انواع آينه داري بررسي خواهنـد شـد  داري را بايد در جاي جاي شاهنامه  آينه

اخترشناسان  ،بيني شخصيتهاي داستانها، خواب ديدن، نزول سروش غيبي پيش: عبارتند از 
  ... .و 
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   مقدمه -1
فيت هاي گوناگون داشته است و ظراي نزد عموم مردم در دورهشاهنامه همواره جايگاه ويژه
اهميـت شـاهنامه در ادب پارسـي بـه     . هاي مختلـف را داراسـت  بررسي و واشكافي از جنبه

تمام نماي معرفت و بـه   ةشاهنامه آئين. آن به تحقيق حاجت نيست ةاي است كه دربار اندازه
پژوهش در باب شاهنامه بسيار صورت گرفته اما يكي از . )224: 1387صفا،( نوعي قرآن عجم است

اطالعات  ةاي از ارائ داري شيوه آينه. داري است شگرد آينه متر به آن توجه شدهمسائلي كه ك
اي روايـت داسـتان،   راوي در اثن. هاستو نتايج داستانها و سرنوشت شخصيترويدادها  ةدربار
توانـد پايـان   اي را ارائه ميكند كه خواننده با خواندن آنهـا مي  ها و سنتهاي نهادينه شده نشانه

اين شـگرد را نبايـد بـا تمهيـد،     . بيني و پيشگويي كند جام شخصيتها را پيشداستان و سران
گويي از طريـق تمهيـد، براعـت    در زمينة پيشـ . اشتباه گرفت... نگاه و براعت استهالل، پيش

گويي و داري و پيشـ  آينـه   ة فنها و مقاالتي موجود است اما دربار نگاه، رساله استهالل و پيش
بنـدي و   هنامه كمتر بحث شده يا حداقل اينگونه در يك جا دستهتفأل و اخترشناسي در شا

اي براي فهم هنر  از آنجا كه اين شگرد و تكنيك در شاهنامه ميتواند پنجره. ارائه نشده است
   مـا تـالش   . بسـيار اهميـت پيـدا كـرد     مقالـه اين  ةآفريني فردوسي باشد، براي نگارند سخن
گويي اخترشناسان يا شخصيتهاي داسـتاني عنـوان   ر پيشداري را از منظ معناي آينه ايمكرده

داري و  واالي فردوســي در اســتفاده از شــيوه و ســبك آينــه ةكــرده و بــراي تبيــين انديشــ
سازي مفاهيم، از عناصر نزديك به آن چون براعت استهالل و خـواب و رؤيـا اسـتفاده     زمينه
  .كنيم

ر شاهنامه شناسانده اين مهم را بـه  داري را د در اين مقاله تالش شده است تا شگرد آينه
  : زير بيابيم ةمعرفي كرده و پاسخي براي پرسشهاي مطرح شد فردوسيعنوان سبك شاعري 

  داري چيست؟  آينه. 1
معنايي اين اصطالح، كه نزديكي تعريفشان باعث مشتبه شـدن   ةسايساير اصطالحات هم. 2

  آنها ميشود چه اصطالحاتي هستند؟  
  داري چگونه بهره برده است؟ ستانهاي شاهنامه از شگرد آينهفردوسي در دا. 3
  
  پيشينه تحقيق .2

گويي فردوسي در شاهنامه كتابهـا،  شگردهاي داستانسرايي و راز و مازهاي هنر داستان ةدربار
  . هاي زيادي تنظيم و چاپ شده استمقاالت و رساله

ـ  » صور خيـال در شـعر فارسـي   «شفيعي كدكني در كتاب  شناسـي   ه زيبـايي فصـلي را ب
شناسـي و   ، سـرّامي بـه شـكل   »ازرنگ گل تا رنج خـار «در كتاب . شاهنامه اختصاص ميدهد
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درآمـدي بـر   «شناسي داستانهاي  شاهنامه ميپردازد، سعيد حميـديان نيـز دركتـاب     ريخت
ايـن   ةبا وجود همـ . به هنر سخن آفريني فردوسي اشاره كرده است» انديشه و هنر فردوسي

داري در شـاهنامه توجـه    چيني و آينهو زيبنده كمتر به شگرد تمهيد و مقدمهآثار ارزشمند 
  . اند داشته

بازتـاب  «اي بـا عنـوان   داري بسيار اندك است و جز مقالـه  آينه ةهاي ما از پيشيندانسته
  خـواب و رويـا    ةاز محمدرضـا اسـعد آن هـم در زمينـ    » فردوسـي  ةخواب و رؤيا در شاهنام

مغفـول واقـع شـدن ايـن اصـطالح ادبـي از چشـم محققـان و         . تاي در دسـت نيسـ  نوشته
گيري اين مقاله بوده است و همانطور كه اشاره شـد،  پژوهشگران، خود بزرگترين دليل شكل

  .اين تكنيك يكي از هنرهاي فردوسي در خلق داستانهاي شاهنامه است
   

   / foreshadowingداري  آينه. 3
اي موجـود   آن يادداشـت و نوشـته   ةكه كمتر دربـار  داري اصطالحي غريب و ناآشناست آينه
اي كـه سـايه    اطّالعات يا شكلي از نظم بخشيدن به حوادث، بـه گونـه   ةاي از ارائ شيوه. است

آورد و خواننده پايـان داسـتان را    روشني از رويدادهاي مهم آينده را پيش چشم خواننده مي
يك  ةنويسي نيست بلكه بر پاي داستاناين امر از ناآگاهي به ساختار . پيشاپيش حدس ميزند

توان يك نـوع   داري را مي شود به همين دليل آينه هدف و قصد از پيش تعيين شده اجرا مي
  . شناسي متن به حساب آورد شگرد و هنر بياني فردوسي دانست و جزء عناصر زيبايي

اي  اي كه سايه دادن اطالعات يا رويدادها در روايت به گونه ةگويي، شيو داري، پيش آينه«
يا رويداد اصلي و نهايي در اثر نمايان شود و  –شان پيش از وقوع –از رويدادهاي مهم آينده 

شـان، و  معرفـي دو نيـروي متضـاد اثـر و اهداف    اين شيوه با . در خواننده انتظاري را برانگيزد
دادن و بـا   –از همـان ابتـداي اثـر     –يكي از آنها  ةبرانگيختن حس همدردي مخاطب دربار

روايت به مخاطب، لحني ويـژه و يكپارچـه و سـاختار و     آگاهي ضمني از نتيجه و پايان پيش
نگـاه و   هاي ديگـر، ماننـد تمهيـد، پـيش    شماري اصطالح. موضوعي يكدست به اثر ميبخشد

اي تفاوتها  داري دارند و گاه با وجود پاره براعت استهالل معاني و كاركردهايي نزديك به آينه
نگاه به صورتي آشـكار عـين رويـدادهاي آينـده را      تمهيد و پيش. اند به كار رفته به يك معنا

روايت ميكنند و در روايت رويدادها از زمان پيشي ميگيرنـد،  / پيش از رويداد نشان ميدهند 
ظـار وقـوع   سـازد كـه انت  يكارگيري لحـن مناسـب، حـال و هـوايي م     هداري تنها با ب  اما آينه

داري نيز در آن است  تفاوت براعت استهالل با آينه. خواننده برانگيزد رويدادهاي آينده را در
خوب يا بد آن را روشن كنـد، امـا در    ةند نتيجكاثر تالش مي ةكه براعت استهالل در ديباچ
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گويي  مرتب شدن رويدادها و دادن اطالعات در تمام اثر است كه سبب پيش ةداري شيو آينه
چـه در ايـن اصـطالح اهميـت دارد     آن ).17: 2، ج گنامة ادبـي فارسـي  فرهن(» مورد نظر خواننده ميشود

آينه داري از جهاتي با براعت استهالل، خـواب  . فضايي است كه در كل داستان ايجاد ميشود
همـانطور كـه از نظـر    . مي از ايـن دسـت ارتبـاط دارد   بيني و پيشگويي و مفاهي و رؤيا، پيش

داري و خلق موقعيتهـايي اسـت    ه از شگرد آينههاي زيباي فردوسي، استفادگذشت از تكنيك
هاي  حاضر ميخواهد آن نشانه ةمقال. زني ميپردازد كه در فضاي آن خواننده به حدس و گمانه

داستان ميدهند بـه عنـوان يـك ابـزار آگـاهي بـراي        ةاي را كه خبر از آينده و نتيج نهادينه
فنديار كه گشتاسـپ، جاماسـپ و   سمانند آن بخش از داستان رستم و ا. خواننده معرفي كند

داري آن  آينـه . سرانجام كـار اسـفنديار ميپرسـد    ةگويان را دعوت ميكند و از ايشان دربارفال
نـد كـه حكايـت از سرنوشـتي     كگويي ميداناي ايران با حالتي شروع به سخنجايي است كه 
  :نامبارك دارد

ــرد ــر از آب كــ ــان پــ ــار مژگــ  ز تيمــ
ــرم   ــد اختـ ــد روز و بـ ــت بـ ــي گفـ همـ

 كاشـــكي پـــيش فـــرخ زريـــر    مـــرا
ــون    ــاك و خ ــر از خ ــدي پ ــن ندي  ورا م
 و يا خود بكشتي پــــدر مـــــر مــــرا   

  

 زدانــــش بروهــــا پــــر از تــــاب كــــرد
ــرم   ــر سـ ــد همـــي بـ ــد از دانـــش آيـ  بـ
 زمانـــه فكنـــدي بـــه چنگـــال شـــير    

ــده بدان ــدرون فكنـ ــاك انـ ــه خـ ــان بـ  سـ
ـــرا  ــه جاماســپ شـــــوم اختــ  نگشــتي ب

)2556 -3/1636/2552شاهنامه، دبيرسياقي، (   

شـايد  . اي نامبـارك اسـت  چه از فضاي اين ابيات استنباط ميشود نزديكي وقوع حادثهآن
كمتر شاعري چون فردوسي توانسته باشد از عناصر و شخصيتهاي داستان فضـايي بيافرينـد   

ست كـه  و عباراتيشاعر از لغات  ةديگر استفاد ةنكت. كه امكان آگاهي از فرجام ماجرا را بدهد
آب چشم، تـاب در ابـرو،   : اصطالحاتي چون. زني را براي مخاطب فراهم ميسازد انهامكان گم

احساس بديمني و غم را به ذهـن متبـادر ميكنـد بايـد     ... بدروز و بداختر، در خاك شدن و 
ترين عبارات براي جايگير شدن مفاهيم استفاده ت فردوسي با سبك خاص خود از كوچكگف

   .به نام آينه داري نشان ميدهد ميكند و آن را در قالب اصطالحي
اي داسـتان را بـه گونـه    ةبيند خواننددر ماجراي كشته شدن فرود، خوابي كه جريره مي

شود كه ببيند آيـا درسـت حـدس زده    ة مرگ فرود ميكند و اين كشش ايجاد ميخاص آماد
ماجرا  است يا خير؟ آيا با خوابي كه جريره ديده است سرانجام فرود مرگ است؟ وقتي پايان

 .نمايدداري به تمام و كمال رخ مي فرود كشته ميشود آينه

كند كه چون گستهم اسبي به بيژن داد و گيـو نيـز   فردوسي داستان را اينگونه روايت مي
فـرود بـا تيـري    . بيژن مسلح و مصمم به سوي كوه روانه شد. زره سياوش را بر تن او پوشاند
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او نيز مانند ديگران چون پياده ماندند و بـاز گشـتند،    اسب او را از پا درآورد، به اين اميد كه
فـرود بـه سـوي    . برگردد اما بيژن بازنگشت و خود را به فرود رسانيد و با تيغ بر او حمله برد
مـردم قلعـه در   . قلعه حركت كرد و بيژن با شتاب به فرود رسيد و زره اسب او را از هم دريد

  . قلعه سنگ و چوب بر سر بيژن فرو ريختند را گشودند و فرود به درون رفت و از بام
ــام فـــرود  همـــان دخـــت پيـــران و مـ
 بيامـــد بـــه نـــزد گرامـــي بخفـــت     
ــد    ــز دژ بلن ــد ك ــي  دي ــواب آتش ــه خ  ب
ــي    ــوه بفروختــ ــپه كــ ــر ســ  سراســ
 دلـــش گشـــت پـــردرد و بيـــدار شـــد 
ــر    ــرد اي پسـ ــدار گـ ــت بيـ ــدو گفـ  بـ

 ستمن اسراسر همـــه كــوه پـــر دش

 روان پــــــر زتيمــــــار و دل پــــــر زدود
 تيـــره بـــا درد و غـــم بـــود جفـــت شـــب

ــد  ــيش آن ارجمنــــ ــي پــــ  برافروختــــ
ــوختي  ــي ســــ ــتنده و دژ همــــ  پرســــ
ــار شــــد   روانــــش پــــر از رنــــج و تيمــ
ــر   ــه سـ ــر بـ ــد زاختـ ــد آمـ ــا را بـ ــه مـ  كـ

 ستا  در دژ پـــر از نيـــــزه و جـــوشــن
)1014-2/829/1006شاهنامه، دبيرسياقي، (  

در حال اتفاق بود در خواب ديد كه شب هنگام جريره مادر فرود اندوهگين از وقايعي كه 
. پرستندگان به همراه دژ سـوختند  ةور شد و همه جا را فروزان كرد و هم آتشي در دژ شعله

چون از خواب برخاست غمگين شد و از روي ديوار قلعه اطراف را نگريسـت و كـوه را پـر از    
زند را بيدار نمود و به با دلي پرخون به سوي فرود آمد و فر. سواران ايراني ديد ةجوشن و نيز

 . بخت ما رو به افول ميرود و دشمن دژ را محاصره كرده است ةاو گفت كه ستار

همان شگرد و سـبك   ةدهندگر شده و نشاندراين روايت آينه داري به شكل خواب جلوه
خاص فردوسي است همچون سبك خاص حافظ كه هرچند از لحاظ تقسيمات كلي بايـد از  

فردوسـي نيـز   . توان سبك او را، سبك واال خواندرخوردار باشد اما ميسبك عراقي ب خصايص
كه زير چتر سبك خراساني با ويژگيهاي مخصوص به آن قرار گيـرد  و  توانمندتر از آن است 

داري كه مختص فردوسـي اسـت، سـبك فردوسـي      توان شاهكار شاهنامه را با شگرد آينهمي
  .دانست

  
  براعت استهالل .4

يكي از مواردي . شناسي متن است گردي ديگر در جهت استاتيك و زيباييبراعت استهالل ش
در براعت استهالل شاعر يا نويسـنده  . كه بسيار زيبا و هنرمندانه فردوسي از آن بهره ميگيرد

 ةكنـد و خواننـد  وست بيان مياي را كه در آينده به وقوع خواهد پيداستان حادثه ةدر ديباچ
اي كه در پايان خواهد داشت پـي بـرده و بـا اطـالع از     به نتيجهاثر در همان ابتداي داستان 
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در لغت از اقران در گذشتن باشـد  «براعت . سرانجام كار، همگام با شاعر وقايع را پي ميگيرد
مشـت در نمـاي   (» و استهالل ديدنِ ماه نو و هويدا شـدن آن باشـد  . به فضل و فصاحت و جزء آن

م بديع عبارت است از مناسبت ابتداي سخن با مقصـود  اين صنعت در اصطالح عل ).255 درشت،
بين مقدمه اثري با موضوع آن تناسـب معنـايي اجمـال و تفصـيل باشـد يعنـي از       «. گوينده
اين امر به كمـك اسـتعمال لغـات    . مختصر جو كلي كتاب يا موضوع آن آشكار گردد ةمقدم

سرنوشت قهرمانان داستان در آن است و يا با اشاره به  ةخاص علم يا مطلبي كه كتاب دربار
اين صنعت بـه ماننـد تمهيـد در مفهـوم مقدمـه       ).92 نگاهي تازه به بديع،(» .مقدمه تحقق ميپذيرد

-جا كه اشاره شد اين اصطالحات از عناصر نزديك به آينـه سازي است و از آنچيدن و زمينه

در آينـده   چـه تمهيد نيز صنعتي است كه به موجـب آن شـاعر، آن  . داري محسوب ميشوند
  ).167 فرهنگ اصطالحات ادبي،( حادث ميشود را از قبل بگويد

از پايـان داسـتان   شنيدن آن  ةآورد كه شنونده به واسطگوينده در آغاز كالم الفاظي مي
داري و براعت استهالل ارتباط ايجاد ميكند همين فضاي حدس چه بين آينهآن. باخبر ميشود

خواننده در مقدمه از فرجام داستان آگاه ميشود بر خالف  زني است با اين تفاوت كه و گمانه
زني را به مخاطب  داري كه كل داستان و فضاي حاكم بر آن امكان حدس و گمانه شگرد آينه

  . ميدهد
ــي ــد همــ ــل بنالــ ــاليز بلبــ ــه پــ  بــ
 شـــب تيـــره بلبـــل بخســـبد همـــي    
ــم   ــاد و نـ ــي بـ ــنم همـ ــر بيـ ــن از ابـ  مـ
ــر دوان  ــل از هــ ــي بلبــ ــدد همــ  بخنــ

ــق    ــه عاش ــدانم ك ــر  ن ــد گ ــل آم ــر گ  اب
 بـــــدرد همـــــي پـــــيش پيـــــراهنش
ــوا   ــد گـ ــين شـ ــر زمـ ــوا بـ  سرشـــك هـ
ــي     ــد هم ــه گوي ــل چ ــه بلب ــد ك ــه دان  ك
 نگــــه كــــن ســــحرگاه تــــا بشــــنوي 
 همــــي نالــــد از مــــرگ اســــفنديار   
 زآواز رستــــم، شـب تيــــــره ابــــــر   

  

ــل از نالـــــ  ــي  ةگـــ ــد همـــ  او ببالـــ
ــاران ب  ــاد و بـ ــل از بـ ــدگـ ــي جنبـ  همـ

ــد د     ــرا شـ ــرگس چـ ــه نـ ــدانم كـ  مژنـ
 بـــر گـــل نشـــيند گشـــايد زبـــان چـــو 

 كــــه از ابــــر بيــــنم خــــروش هزبــــر 
ــو  ــان شـ ــش ددرخشـ ــنش  آتـ ــدر تـ  انـ

 روابــــه نزديــــك خورشــــيد فرمــــان   
ــي      ــد هم ــه جوي ــدر چ ــل ان ــر گ ــه زي  ب
 زبلبـــــل ســـــخن گفـــــتن پهلـــــوي 
ــار    ــه زو يادگـــ ــز نالـــ ــدارد بجـــ  نـــ
 بـدرد دل پيــــل و چنـگ هــــزبـــــر   

  

)2516-1634/2505-3/1633شاهنامه، دبيرسياقي، (  

هـاي زار از مـرگ    سي به وصف بهار ميپردازد و با ظرافتي تمام آواز بلبل را بـه نالـه  فردو
ة اثـر  در اين روايت خوانند. انگيز رستم تعبير ميكند اسفنديار و غرش رعد را به فرياد هراس

در واقـع  . طور ضمني از پايان ماجرا كه مرگ اسفنديار به دست رستم اسـت آگـاه ميشـود   ب
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هاي تأثربرانگيز، فضايي ميĤفريند كه خواننده با رفردوسي در خلق صحنهداستان و هن ةمقدم
ي ايي را ميتـوان در مقدمـه   چنين صحنه. چند بيت آغازين داستان درگير كل ماجرا ميشود

اسـتاد سـخن،   . داستان زيباي رستم و سهراب ديد و با رستمِ بد روز اظهـار همـدردي كـرد   
كـه بـه علـت    . عت استهاللي ممتاز آغـاز كـرده اسـت   داستان رستم و سهراب را با برا ةخطب

  .اشتهار آن از آوردن ابيات خودداري ميشود
  خواب و رؤيا   .5

داري در كليت خود با مفاهيمي چون خواب و رؤيا  اصطالح آينه ،طور كه از نظر گذشتهمان
 . نيز ارتباط دارد

ما در دنياي خواب و رؤيا . گرددداري به دورنماي اين مفاهيم برمي ارتباط خواب و رؤيا با آينه
زني نسـبت بـه آن    هايي هستيم كه با بازگشت به دنياي واقع به تفسير و گمانهشاهد صحنه

و در فضـاي  داري  بيني پنهان را در شكل آينـه  ميپردازيم همين حدس زدن و به نوعي پيش
  .اهم ميكندكه امكان شناخت واقعه را فر. هاي شاهنامه ميبينيمكلّي بسياري از داستان

  
  داري در شاهنامه آينه .6

هاي بشر در طول تاريخ، يعنـي  د به يكي از بزرگترين نگرانيفردوسي با به كارگيري اين شگر
اين امر باعث شده كه انسان همواره دست به دامان افرادي بزند . ترس از آينده اشاره ميكند

ـ . ندا خبر از آينده به فريب مردم پرداخته كه گاه با شيادي با ه رغـم تمـام ايـن جـادو و     اما ب
  . گاه از ميل آگاهي از آينده كوتاه نيامده استجنبل بازيها، بشر هيچ

انسانها از ديرباز نه تنها از سوي افرادي كه ادعـاي آگـاهي از آينـده را داشـتند جويـاي      
ي در ا هايي از پيرامون خـود را دال بـر حادثـه    اخبار وقايع و حوادث ميشدند، بلكه گاه نشانه

براي مثال، هنگامي كـه چيـزي   . هايي ميكردندة آينده برداشتآينده ميدانستند و از آن دربار
را به كار ميبرند، خود اين يعني باليي در آينده ميخواست رخ بدهد » رد بال«ميشكند تعبير 

جا كه دعـا را دافـع باليـي ميدانـد كـه      يا آن. سر آن خانواده رد شده استكه با اين اتفاق از 
  . داري است امكان وقوع آن در آينده است؛ خود نوعي آينه

ــه ــاي گوشـ ــددعـ ــال بگردانـ ــينان بـ  نشـ
  

 نگـري  چشمي به مـا نمـي   ةچرا به گوش 
  )309: 1383حافظ، (                      

داري چون يك فرهنگ عاميانه است و چون بخشي از آداب و رسـوم فرهنگـي يـك     آينه
رهنگي آن جامعه نمود پيدا ميكند از جمله در ادبيات كـه  جامعه را ميسازد در محصوالت ف

 ةترين محصول فرهنگي است كـه بـه صـورت ناخودآگـاه مـنعكس كننـد       ميتوان گفت مهم
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. اسـت ... بسياري از پارادايمهاي ذهني، نمودهاي فرهنگي، آداب و رسوم، باورها، اعتقادات و 
ر و ادبيـات نيـز نمـود يافتـه اسـت و      اي خبر از اتفاقي در آينـده بدهـد در شـع    كه نشانهاين

اند كه با ديدن يا خواندن آنها مفهومي خـاص بـه    اي نهادينه شده ها به گونه بسياري از نشانه
براي مثال؛ رستم پارادايم و مفهـوم شـجاعت را بـه ذهـن ميرسـاند يـا       . ذهن متبادر ميشود

پـارادايم و مفهـوم    ست و يـا فرهـاد و شـيرين   گستري پارادايم عدالت و عدل) ع(يرحضرت ام
عشق و عاشقي هستند، اگر در هر متني خارج از متن خود به كار روند ذهن خواننـده را بـه   

  . سمت همان مفهوم سوق ميدهند
ايست كه در اثناي داستان ذهن خواننده را  نهادينه شده ةداري هر نشان فوتوريسم يا آينه

  . سينماداستان ميكند مانند بيان تصويري در  ةآگاه از نتيج
داري را از زبان دانايان ايران براي بازپرسـي احـوال زال و رودابـه     در جايي فردوسي آينه

  : اينگونه بيان ميكند
 چـــو برخاســـت از خـــواب بـــا موبـــدان
ــتاره شـــمر  ــر سـ ــاد آن ســـخن بـ  گشـ

ــد   ...  ــخ دهيـ ــد و پاسـ ــر بجوييـ  زاختـ
 ســــــتاره شناســــــان بــــــه روز دراز
ــد  ــيش آمدنـ ــده پـ ــا خنـ ــد و بـ  بديدنـ
 بــــه ســــام نريمــــان ســــتاره شــــمر
ــراب و زال    ــت مهـ ــژده از دخـ ــرا مـ  تـ
ــان  ــد پيلــــي ژيــ  از ايــــن دو هنرمنــ

ــد  ...  ــان را اميــ ــد ايرانيــ ــدو باشــ  بــ
ــا...  ــام اويخنـــك پادشـ ــه هنگـ  هي بـ

 چه روم و چـه هنـد و چـه ايـران زمـين     
 چـو بشيند گفتــــار اختــــرشنــاس

ــردان     ــا بخـ ــرد و بـ ــن كـ ــي انجمـ  يكـ
ــر    ــه س ــد ب ــه آي ــر چ ــن ب ــام اي ــه فرج  ك
ــد    ــرخ نهيـ ــش فـ ــر نقـ ــه بـ ــر خامـ  سـ
ــتند راز   ــاز جســ ــمان بــ ــي زآســ  همــ
ــد   ــه دو دشــمن از بخــت خــويش آمدن  ك
ــر     ــن كم ــرد زري ــاي گ ــت ك ــين گف  چن

 م دو فـــرخ همـــالكـــه باشـــند بـــا هـــ
ــان   بيايــــد ببنــــدد بــــه مــــردي ميــ
ــد  ــرام و نويــــ ــوان را خــــ  و زو پهلــــ
 زمانــــه بــــه شــــاهي بــــرد نــــام اوي 
ــين  ــر نگــ ــام او بــ ــه نــ ــد همــ  نويســ

 نجنبيد و پذرفت ازيشــان سپـــاس
)به تلخيص 874-186/854-1/185شاهنامه، دبيرسياقي، (  

آنـان پـس از   . تيمبينـي و گمانـه زنـي اخترشناسـان روبـرو هسـ      در اين داستان با پيش
. هـاي آنـان نشـاند   ازي را كشف كردند كه لبخند بر لببازجستي طوالني از اختران آسماني ر

بيان كردند كه ازدواج زال و رودابه دو دشمن را با هم به دوستي ميرساند و خويشاوندي اين 
 فردوسـي در روايـت ايـن بخـش از داسـتان،     . دو ميتواند براي ايران ميمون و مبارك باشـد 

اي نشان ميدهد كه خواننده به ازدواج زال و رودابه مطمئن ميشود، زيرا  داري را به گونه آينه
اين ازدواج نويد به دنيا آمدن فرزندي است كه ايران زمـين را سـرافراز ميكنـد، دشـمنان را     
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ديگر اوصافي كه بر شمرده ميشـود بـراي خواننـده    . خوار مينمايد و سرآمد پهلوانان ميگردد
قهرمـان ملـي ايـران     ةهنيت را به همراه دارد كه پس، اين ازدواج ميتواند به دنيا آورنداين ذ

نيز ميگردد، زيرا در تولد و ازدواج هيچ زوجـي، فردوسـي اينگونـه مفـاهيم     گونه اين هباشد ك
فضاي كلي داستان آگاهي ضمني را براي مخاطب بـه  . بلند را براي يك فرد نهادينه نميكند

گر ميشود در دورنمـاي ذهـن   كه در كليت ماجرا، آنچه بر اخترشناسان جلوه دنبال دارد چرا
  .    تولد بزرگ مرد شاهنامه براي او نيز فراهم ميشود ةخواننده نيز شكل ميگيرد و زمين

در داستان سياوش نيز سبك فردوسي در ضمينه چيني و آمادگي ذهني مخاطب، پيش 
خواب سياوش نمايانگر تضادهايي اسـت كـه هـر     هاي صحنه. از رخ دادن حوادث را ميبينيم

  :ذهن آگاهي را به سوي انتهاي ماجرا ميكشاند
ــن ــواب م ــز خ ــت ك ــدو گف ــياوش ب  س
 چنين ديدم اي سرو سـيمين بـه خـواب   
 يكـــي كـــوه آتـــش بـــه ديگـــر كـــران
 به يك سو شـــدي آتش تيـــز گـــرد

ــن    ــر انجمـ ــاي بـ ــيچ مگشـ ــت هـ  لبـ
 كـــران رود آب كـــه بـــودي يكـــي بـــي

ــه لـــــ  ــن ورانگرفتـــ  ب آب جوشـــ
 بــرافروختي زو سيـــاوخش گـــرد

)2379-666/2372-2/665شاهنامه، دبيرسياقي، (  

. گـر ميشـود  داري جلـوه  آنجا كه سياوش از خواب خود با فرنگيس سـخن ميگويـد آينـه   
خواننده پيش از حادث شدن واقعه امكان حدس زدنِ ماجرا را مييابد و پاسخي كه سـياوش  

  : نگري را در ذهن مخاطب شكل ميدهد يدهد صورتي از آيندهبه تعبير خوابش م
 ســياوش بــدو گفــت كــان خــواب مــن
ــي    ــد همـ ــر آمـ ــدگاني سـ ــرا زنـ  مـ
ــردار چـــرخ بلنـــد   چنـــين اســـت كـ
 گــر ايــوان مــن ســر بــه كيــوان كشــيد
 اگــر ســال گــردد هــزار و دويســت    

 ددرخــــت گــــزين تــــو بــــار آور... 
 خســــروش نــــام كــــنســــرافراز كي

 زخورشــيد تابنـــده تــا تيـــره خـــاك  
ــياب   ...  ــان افراس ــه فرم ــس ب ــن پ  ازي

ــي  ــر بـ ــد بـ ــرم  ببرنـ ــن سـ ــه ايـ  گنـ
 نه تــابـوت يابم نــه گـــور و كفــن

ــن     ــد آبِ م ــره ش ــد و تي ــاي آم ــه ج  ب
 غـــم روز تلـــخ انـــدر آمـــد همـــي    
 گهـــي شـــاد دارد گهـــي مســـتمند   
 همـــان شـــربت مـــرگ بايـــد چشـــيد

 ز خــاك تيــره مــرا جــاي نيســتبــه جــ
 ور شــــــهريار آورديكــــــي نــــــام 

ــوردن ا  ــم خـ ــه غـ ــنبـ  و را دل آرام كـ
 گـــذر نيســـت از حكـــم يـــزدان پـــاك
ــواب     ــه خ ــد ب ــرم در آي ــت خ ــرا بخ  م
 بـــه خـــون جگـــر بـــر نهنـــد افســـرم 

 ...نه بر مــن بگريد كسي زانجمــن 
)2413-2/667/2397شاهنامه، دبيرسياقي، (  

از يـك  . داستان سياوش اسـت  ،شاهنامهداستانهاي انگيزترين  براستي يكي از زيباترين و غم
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انگيز سياوش است و  نده با آمادگي ذهني كه كسب كرده، مهياي پذيرش مرگ غمسو، خوان
داري  در اين داسـتان آينـه  . خسروست كه سياوشي ديگرستاز سوي ديگر مسرور از تولد كي

  . زني را براي خواننده فراهم كرده است در قالب خوابي نمايان شده و امكان گمانه
  :آيد كه ي پسر خسرو اينگونه سخن به ميان ميدر داستان ديگر از ماجراي زادن شيرو

 چــو شــب كــودك آمــد گذشــته ســه پــاس
ــاه   ــيد شــــ ــان بپرســــ  از اخترشناســــ
ــت    ــار چيس ــن ك ــام اي ــد او و فرج ــه دي  چ
ــتاره شـــــمر   چنـــــين داد پاســـــخ ســـ
ــرد زمـــين     ــودك آشـــوب گيـ ــن كـ  ازيـ
ـــز  ــردد بنيــ ـــزدان بگ ـــم از راه يـــ  هــــ

 

 بيامــــد بــــر خســــرو اخترشــــناس
 نـدر اختـر نگـاه   كه هر كس كه كـرد ا 

ــدار چيســت   ــن جهان ــرِ اي ــج اخت  ز زي
ــذر     ــابي گ ــردان ني ــرخ گ ــر چ ــه ب  ك
 نخوانـــد ســـپاهش بـــر او آفــــرين   
 ازين بيشتر چـون ســــراييم چيـــز

)3343-2753/3338-5/2752شاهنامه، دبيرسياقي، (  

زنـي   شيروي كه نوزادي بيش نيست از زبان اخترشناسان امكـان حـدس و گمانـه    ةآيند
دهد و فردوسي براي تقويت بيشتر اين حدس به جـاي اينكـه   ن را به خواننده ميپايان داستا

داري مسـير داسـتان را    از طريق آينـه دهد يك مجهول و گره را به عنوان عنصر تعليق قرار 
  : پيش برده است

ــاه ــد پگ ــك روز موب ــه ي ــد ك ــان ب  چن
 چـــو آمـــد بـــه نزديـــك شـــيروي بـــاز
ــدرش  ــد پـــيش انـ ــري ديـ  يكـــي دفتـ

 جـــوان ســـترگبـــه دســـت چـــپ آن 
ــت   ــه راس ــاو ميشــي ب ــرِ گ ــروي و س  س
 غمــــي شــــد دلِِ موبــــد از كــــار اوي
 بــه فــالش بــد آمــد همــي چنــگ گــرگ

 كـــه او طـــالعِ زادنـــش ديـــده بـــود ... 
ــاه  ...  ــه ش ــت آن ب ــد بگف ــد زود موب  بش

 زفـــرزنـــد رنگين رخش زرد شـــد

ــك آن نيك   ــه نزديــ ــد بــ ــواهبيامــ  خــ
 هميشـــه بـــه بـــازيش ديـــدي نيـــاز    

 آن دفتـــــرشنبشـــــته كليلـــــه بـــــر 
 بريـــده يكـــي خشـــك چنگـــال گـــرگ 
 همي اين بر آن بـر زدي چونكـه خواسـت   
ــردارِ اوي  ــوده كــــ ــازي و بيهــــ  زبــــ
ــترگ   ــوانِ ســ ــاو و رايِ جــ ــخ گــ  شــ
ــود  ــيده بــ ــور پرســ ــتور و گنجــ  زدســ
ــاه   ــراو را نگـ ــرو مـ ــت خسـ ــي داشـ  همـ

 زكـــار زمـــانــه پــــر از درد شـد
)3674-2769/3663-5/2768شاهنامه، دبيرسياقي، (  

واندن اين ابيات خواننده از شومي سرنوشت شيروي آگاه ميشود و چـون خـود را در   با خ
پايان داستان دارد، صائب ميپندارد توجه بيشتري به داستان ميكند و بـه   ةحدسي كه دربار

 .هايي در شاهنامه فراوان استتكنيك ها وچنين صحنه. دازدنوعي به رمزگشايي داستان ميپر
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داري از سبك فردوسي اسـت كـه توانسـته سـاختاري را      شگرد آينهطور كه گفته شد و همان
چگونگي آفـرينش چنـين   . خلق كند كه احساس نزيكي با متن را براي خواننده فراهم سازد

  . هاي بكر و نابي جز از استاد طوس ساخته نيستصحنه
  . ديگري را ذكر ميكنيم ةبراي شناساندن بيشتر اين مفهوم نمون

سـراي خـويش، كنيزكـي داشـت هنرمنـد،      ميگردد كـه زال در حرم چنين آغاز  داستان
بسـيار شـبيه جـدش سـامِ     . ازو پسري مييابد، زيبا، تندرسـت و نيرومنـد  . رودنواز و خنياگر

  . شناسان را ميخواند تا طالع فرزندش را بنگرند سپس ستاره. نريمان؛ او را شغاد مينامد
ــپهر ــمارِ سـ ــر يـــك شـ ــد هـ  گرفتنـ

 نگـــاهچـــو در اختـــر خـــرد كـــردش 
 ســتاره شــمر كــان شــگفتي بديــد    
 بگفتنــــد بــــا زال ســــام ســــوار   

ــرف ــپهرگـــ ــديم راز ســـ  تيم و ديـــ
ــه مــردي رســدچــو ايــن خــوب  چهره ب
 ســـامِ نيـــرم تبـــاه   ةكنـــد تخمـــ 

 همــه سيســتان زو شــود پرخــروش   
 شود تلــخ ازو روز بــر هــر كســــي

 كــه دارد بــدان كــودك خُــرد مهــر     
ــاه    ــرش را تبـ ــد اختـ ــده، ديـ  پژوهنـ

ــدا   ــن ب ــي اي ــد هم ــدين بنگري  ن آن ب
 كـــه اي از بلنـــد اختـــران يادگـــار   
ــر   ــرد مهـ ــودك خُـ ــدين كـ ــدارد بـ  نـ
ــد   ــردي رسـ ــري و گـ ــاه دليـ ــه گـ  بـ
ــتگاه  ــدين دسـ ــدر آرد بـ ــت انـ  شكسـ
ــوش    ــه ج ــد ب ــر آي ــران ب ــهرِ اي  وزو ش
  وزان پـــس به گيتي نمــاند بســــي

)4392-3/1729/4384شاهنامه، دبير سياقي، (  

ارگان از روي احكـام نجـوم درمييابنـد كـه كـودك از      اخترشماران با توجه به احوال ست
سيستان، . روزگار مهري نخواهد ديد و چون ببالد شكستي بزرگ بر خاندان سام وارد ميكند

پس از آن خودش . آورد و به سوگ مينشاند ايران و مردم آن ناحيه را به جوش و خروش مي
  . هم به زودي ميميرد

شـغاد را از زبـان اخترشناسـان بيـان      ةگويي آينـد ر اين داستان ميبينيم فردوسي پيشد
مخاطب  درمييابد كه . كرده و امكان آگاهي از پايان ماجرا را براي خواننده فراهم كرده است

استاد سخن در اين بخش دريغ دارد از گفـتن كشـته شـدن    . زوال خاندان سام نزديك است
هاي شـاهنامه  يكي از زيبايي. درستم به دست شغاد و در بيان مستقيم اين نكته تعلل ميورز

. هايي است كه امكان حدس و به نوعي پيش بيني را به مخاطب ميدهـد وجود همين صحنه
و خواننده را با ساختار و فضاي داستان مأنوس ميسازد و اين خـود سـبك خـاص فردوسـي     

  .است
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  داري در شاهنامه هاي آينهفهرست شكل .7
كلهاي مختلفي در شاهنامه نمود پيدا كرده است در ذيل داري به ش جايي كه شگرد آينهاز آن

  . پردازيمداري در شاهنامه مي به ذكر عناوين آينه
  

 هاي شاهنامهبيني شخصيتهاي داستان پيش

 اندر زادن فريدون .1
ــژاد خــود را از  .2 پرســيدن فريــدون ن

  مادر
  پاسخ دادن فريدون پسران را .3
  گفتار اندر زادن رستم .4
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  رزم افراسياب با نوذر بار دوم .6
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  افراسياب
  آمدن سياوش به نزد سودابه .8
سخن گفـتن سـياوش بـا پيـران از      .9

  ها بودني
  باز آمدن گرسيوز به نزد سياوش .10
  خسرواندر زادن كي .11
ــران كي .12 ــيش آوردن پي خســرو را پ

  افراسياب
 دن پيلسم به دست رستمكشته ش .13
  خسرو رايافتن گيو كي .14
ــو و كي  .15 ــتن گيـ ــه  رفـ ــرو بـ خسـ

  سياوشگرد
 باژبانباگوي گيوگفت .16

خسـرو گـودرز را بـه جنـگ     فرستادن كي.17
  تورانيان

  رزم گيو و پيران و فرو ماندن اسب گيو .18
پيمان كردن گـودرز و پيـران بـه جنـگ      .19

  يازده رخ
و ناپديد شـدن در  خسرو به كوه رفتن كي .20
  برف
خواستن ميرين دختر ديگر قيصر را از او  -21
  اندرز كردن اسفنديار رستم را -22
  ديدن اسكندر درخت گويا را .23
كشتن هرمزد ايـزد گشسـپ و برزمهـر و     .24
آذر وزيران پدر خود و زهر دادن زردهشت  ماه

  موبد موبدان را
كشتن هرمزد سيماه بـرزين و بهـرام آذر    .25
  ان رامه
رفتن بهرام چوبينه به نخجيرگاه و ديـدن   .26

زني در كاخ و آگاهي دادن زن مراو را از پيش 
  آمدني

رفتن خسـرو سـوي روم بـه راه بيابـان و      .27
 آگاهي دادن راهب او را از كار گذشته و آينده

 خواب در شاهنامه

 خواب فردوسي. 1
 اندر خواب ديدن ضحاك فريدون را. 2
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  قباد را از كوه البرزآوردن رستم كي. 4
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 براعت استهالل

  داستان رزم رستم و سهراب-1
 داستان رزم رستم و اسفنديار-2

  
  نتيجه

ست كه فردوسي اپس از تحقيقات انجام شده و مرور مباحث، نتايجي كه حاصل گرديد اين 
داري محسوب ميشوند  هاي آينه هاي مختلف آن كه به نوعي زيرمجموعه داري و شاخه از آينه

در روند داستان و در اثناي روايت استفاده ميكند، تا بتواند خواننده را به حـدس زدن وادارد  
ايـن  . زني پايان قصه بگمـارد و از ايـن طريـق او را بـه مشـاركت دعـوت ميكنـد        و به گمانه

 ةانگيزد تا با داستان همراه شود و ببيند كه آيـا برداشـت او دربـار    را برميزني خواننده  گمانه
است كه ميتوان   داراي چنان بسامدي اين شگرد و تكنيك . پايان داستان صائب بوده يا خير

داري را نيـز بـراي    همانطور كه ايهام حافظ را بـراي او يـك ضـرورت شـعري دانسـت؛ آينـه      
جزو هنر شاعري او به حسـاب آورد و نشـان داد كـه     فردوسي يك ضرورت شعري دانست و

خود اهميت ميدهد  ةالي قصپاياني توجه داشته باشد به الب فردوسي بيش از اينكه به نتايج
داري و توجه به  بنابراين شناخت شگرد آينه. هاي قصه كند و ميخواهد خواننده را درگير اليه

در اكثر مفاهيم نزديك بـه آينـه   . هدايت كند ييرمزگشاآن ميتواند خواننده را از راه فرم به 
زني پايان داسـتان نـه از طريـق     داري چون براعت استهالل به اين نتيجه رسيديم كه گمانه

ست بلكه از گذر زمينه سـازي و تعبيـرات اسـت، در حـالي كـه در      ة ادبيعناصر نهادينه شد
  . آيديمعنايي در سراسر داستان م ةهاي نهادينه شدداري نشانه آينه
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