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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  19  شمارة پياپي - 1392بهار   – اولشماره   – ششمسال 
  
  

  مقايسه سبك شناسانه تشبيهات شاهنامه با تشبيهات گرشاسبنامه
  )411 -430ص (

                                                                                                    
  2حامد پيري،  1عيسي نجفي

  15/10/91 :تاريخ دريافت مقاله 
  7/12/91 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  چكيده

اين مقاله بررسي و مقايسه سبك شناسانة تشبيهات شاهنامة فردوسي و گرشاسپنامة اسدي 
است كه به شناسانه  رويكرد تحقيق توأم با نگاهي جامعه. طوسي از لحاظ ادبي و فكري است

هاي زيبايي شناسـي، روانكـاوي اجتمـاعي و     ناچار با مسائلي درگير شده كه مربوط به حوزه
اين تحقيق بزرگترين عاملِ تمايز و برتري تشبيهات فردوسـي را نسـبت   . فرهنگ عامه است

داند كه باعث ايجاد تناسبِ فرم با محتوي اسدي طوسي تناسب و تعادل آنها ميبه تشبيهات 
ت، مجموعـه     و نوع هـا و واحـدهاي تشـبيه در شـاهنامه همچنـين       ادبـي و انسـجام در كليـ

ادي شـده  همخواني و هماهنگي آن تشبيهات با ذائقه و تصورات عموم ايرانيان در قرون متم
تواند به عنوان يكي از پاسخهايي علمي مطرح شود در جواب اين نتيجه اين تحقيق مي. است

هـاي ملّـي و بطـور اخـص      شاهنامه نسبت به ساير حماسه سؤال كه علت برتري و محبوبيت
  .گرشاسپنامه چيست

  
  كلمات كليدي

  سبك شناسي، تشبيه، شاهنامه، گرشاسپنامه، تناسب، انسجام، پويايي
  
  
  
  
  

                                                 
 enajafi1@yahoo.com كرمانشاه  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي .1

   كرمانشاه دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه رازي. 2
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  بيان مسأله
اين مقاله در پي بيان علل و عواملي است كه باعث شده شـاهنامه در گـذر اعصـار و قـرون      

. هـاي ملـي داشـته باشـد      ن هميشه جايگاهي فراتر از تمام حماسـه متمادي در ميان ايرانيا
محدوديتهاي خاصِ مقاله باعث شده است كه تحقيق متمركز بر تشـبيهات دو جلـد و نـيم    

تالش شده اسـت  . نخستين شاهنامه فردوسي و متن كامل گرشاسپنامه اسدي طوسي باشد
و منظومه مطرح و مقايسـه شـوند   كه تقريباً در موضوعاتي خاص و به نوعي  تشبيهات هر د

كه در پايان خواننده درباره صحت ادعاها و نتـايج حاصـله فرصـت قضـاوت و داوري داشـته      
البته زياد شدن تعداد تشبيهات فردوسي باعث شد كه طرح همه آنها در حوصله ايـن  . باشد

حتـوايي  آنها كه به نوعي با تشبيهات اسدي اشـتراك م % 75بنابراين حدود . مختصر نگنجد 
گرشاسپنامه كه از لحاظ اهميـت پـس از شـاهنامه فردوسـي در     . داشته ، مطرح شده است 

از لحاظ تشبيه نسبت به شاهنامه كمبودهـا و در  . هاي حماسي ملي قرار دارد  ميان منظومه
هايي دارد كه در بدنـه اصـلي مقالـه بـه آنهـا      ـ البته النادر كالمعدوم ـ برتري پاره اي از موارد  

  . تي رفته استاشارا
اما وجهه اصـلي تمركـز   . سعي شده از لحاظ اصول بالغي درباره تشبيهات صحبت شود 
اي از موارد ، ادامه بحث به  آن بر پشتوانة فكري و جامعه شناسانه تشبيهات است كه در پاره

مباحث زيبايي شناسي و روانكاوي اجتماعي و فرهنگ عامه كشيده است و الزم به ذكراست 
هـاي علـوم انسـاني     قان علوم انساني در خيلي از موارد هيچ مرز قاطعي ميان رشـته كه محق
هايي هـم بـا ايـن    محض نمونه به موردي اشاره ميشود كـه بـه نـوعي تناسـب    . ندشوقايل نمي

هايي كه از سبك و جامعه شناسي شده، بـه صـورتي   يق دارد و آن مربوط است به تعريفتحق
» سبك شيوه ديدن است«گويد شميسا از قول فلوبر مي: يف شده كه با كلماتي عين هم تعر

و فرهنگ ارشاد به نقل از مقالة هرد و همكاران جامعه شناسي را  )18ص : شميساكليات سبك شناسي ، (
كندوكاوي در جامعه شناسي ادبيـات،  ( » جامعه شناسي شيوه ديدن است«اينگونه تعريف كرده است كه 

يق را هم زير مجموعه سبك شناسي و هم زير مجموعـه جامعـه   توان اين تحقمي )267ص : ارشاد
امـا كـدام جنبـه هـا از     . تر از دومي است البته رنگ اولي بسيار قوي. انست شناسي ادبيات د

بيشـتر متوجـه   هايي كه گذشته از نگاهي به محـيط زنـدگي شـاعر،     جامعه شناسي ؟ جنبه
هايي كـه مـالك   برداشتها و پذيرشـ . تيان معاصر اسها و تصورات ايرانفرهنگ عامه و برداشت

شناسه قرار گرفته ، بـه نـوعي خاصـيت جهـاني دارنـد كـه فقـط         هاي سبكاي از بررسي پاره
هاي عمـوم مطـرح شـده ، مباحـث     اي موارد كه قضاوت در پاره. مختص به مردم ايران نيست

ناسـي  جامعـه ش «چراكـه  . بيشتر رنگ زيبايي شناسي و روانكاوي اجتماعي پيدا كرده است 
شـود بيشـترين شـباهت و قرابـت را بـه      ضوعي همچون ذوق و سليقه مواجـه مي وقتي با مو
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اي كه ذكرش واجب است اشـاره بـه    نكته.  )35ص : تمايز، بورديـو (» كندروانكاوي اجتماعي پيدا مي
اين حقيقت است كه اين تحقيق براي رسيدن به نتيجه اي كـه فراگيـر و برگرفتـه از تمـام     

در تشبيهات دو منظومه باشد مجبور شده عناويني بسيار كلي را برگزينـد   موضوعات مطرح
زم به ذكر است كه اصل مقاله ال( رسديار آشفته و غير منسجم به نظر ميكه ممكن است بس

هـا   اي از ريشـه  صفحه بوده كه باالجبار با زدن بسياري از شاخ و برگها و حتي پاره45حدود 
ذيـل عنـاوين مقايسـه و         امـا از آنجـا كـه نويسـنده معمـوالً     .) . به اين صورت در آمده است

هاي موردي انجام داده ، اميدوار است اين انسجام را خواننده در پايان مقاله بتواند گيري نتيجه
  . احساس كند

  
  بدنه مقاله 

ِفردوسي درباره جهان براي مردمان بيشتري از جامعه  جهان وجهانشناسي تشبيهاتمقوالت 
تر و براي كسـاني قابـل پـذيرش اسـت كـه      ِاسدي خاص اما تشبيهات. ابل فهم استانساني ق

ِزاغ  پـر   جهـان  : فردوسـي آورده اسـت  . اعتقادات و باورهايي چون اسدي داشته باشـند 
، ) 26ص : 1شـاهنامه،ج (ِبهـار   بـاغ     ، جهـان )  19ص: 1شـاهنامه،ج (دريا   ، جهان )  41ص: 1شـاهنامه،ج (

اسـدي  ) 19ص : 1شـاهنامه،ج (ِخروس  چشم/ عروس ، جهان) 43ص : 1اهنامه،جشـ (نيلگون   جهان 
از  )6ص:گرشاسـبنامه (خـوان    ، جهـان )6ص:گرشاسبنامه(سراي دو در   جهان :اين تشبيهات دارد

 نخستين بايستي در بافـت . ِتشبيهات فردوسي نخستين و آخرين اندكي بحث انگيزند ميان

امـا در  . يتي خاص است كه همه جا تيره و تار شده است ِموقع ِبيت لحاظ شود زيرا توصيف
ي پيونـدهاي هسـتي   سـ شنا كـه از لحـاظ اسـطوره   . آخرين، وجه شبه آراستگي و نظم است

ِاز عدم باشـد،   آفرينش در بسياري از اساطير دنيا به جاي آنكه خلق. شناسانه با جهان دارد 
 يعني بـه نظـم و سـامان كشـيدن     ،ِبه آشفتگي آغازين تالشي است براي سر و سامان دادن

اسـالم و زردشـتي كـه داعـي      ِادياني مثـل  در تشبيهات اسدي آموزهاي ديني .است هستي
و لكـن تشـبيه نخسـتين كـه دنيـا را      . شودخورداري از دنيا هستند ، ديده ميانسان براي بر

داند با تم حماسي كه تالشـش متمركـز اسـت بـر     دو در و صرفاً محل رفت و آمد مي سرايي
ِغنايي  و بيشتر با متون. ِماهوي دارد ِ مقاومت و ماندگاري در زندگي ، تضاد برانگيختن حس

  . و عرفاني هماهنگي دارد
اي انتخاب شـده   ها در فردوسي به گونه اند اما مشبه به هر دو شاعر جهان را مشبه آورده

در . دهـد جهان سـوق مي ةهستي شناسـان  بالغي تشبيه را بسوي يكي از صفات اند كه جهت
اي اسـت كـه در    جهان، بسوي انديشه پيام در تشبيهات اسدي به جاي بالغي حاليكه جهت
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. و بي دوام دانسـتن آن گيري از دنيا  و آن تأكيدي است بر بهره. كل تشبيه نهفته است پس
توان كرد از جمله اينكـه تشـبيهات فردوسـي از عقلـي بـه      عبارتهاي مختلفي از اين بيان مي

سفي به عيني يا از معنا به مصداق يا از كل بـه جـزء در حركتنـد در حاليكـه     حسي يا از فل
تشبيهات اسدي از عقلي به عقلي يا از كلي به كلي و فلسفي به فلسفي و فراتر از اين حسي 

  ِدو در يـا خـوان در ايـن بافـت،      چرا كه واقعـا مفهـوم سـراي   .به عقلي هستند جريان دارند 
واننده بسـيار راحـت وجـه    اما در تشبيهات فردوسي ذهن خ. ندِجهان هست تر از خود فلسفي

ذهن را دوباره متمركـز بـر جهـان    ات است، يِتشبيه از بديه چون دو طرف. فهمد شبه را مي
ِصفت يـا   وجه شبه دشوار است با آوردن  فردوسي هر گاه احساس كرده كه دريافت. كندمي

  بهار براي باغ جهان: سازد مانندن ميشبه دريافت وجه شبه را آسا ليهي براي وجها مضاف
 توامان انجام داده است، مانند دو مشبه به گاهي اين كار را با آوردن)26ص:1شاهنامه،ج (ِ بهار  باغ

    )19ص:1شاهنامه،ج (چشم خروس / عروس  جهان  مورد
  .چو روشن چراغ و چو خرم بهشت                      به شادي يكي نامه پاسخ نبشت

و بهشـت در  . بـه آورده اسـت    فردوسي در تشبيهات خود بهشت را هميشه مشـبه  )بهشت
بهشت بـرين و   براي آن آورده ، بصورتكه تنها صفاتي . كليت خود نه اجزاي آن آمده است

نظـر   خالفبـر . ايـن تشـبيهات همـواره حسـي اسـت      معموال مشبه در. برتر از بهشت است 
حسي به عقلي است اما فردوسي اين تشـبيهات را   تشبيه ، مخالفبالغت تشبيهكه  بالغيون

به زيبايي آورده و هيچ از بالغت تشبيهات او كم نشده است و ابهامي پيش نيامده حتي آنجا 
بهشـت بـراي    دليل اين امر بخـاطر آن اسـت كـه مفهـوم    .. كه وجه شبه را ذكر نكرده است

يـر در رابطـه بـا تشـبيهات     البته توضـيح اخ . مفهومي مسلم و بديهي است خوانندة شاهنامه
 وِمقيـد آورده   اسدي طوسي بهشت را تنها بصورت. اسدي طوسي از بهشت نيز مصداق دارد

تفـاوت ديگـر تشـبيهات او بـا     . معمواليكي از اجزاء بهشت را در نظر داشته است نه كل آنرا
ين و طـرف . هاي او انتزاعي و عقلي هستند مشبه تشبيهات فردوسي در اين است كه دو سوم

مورد سـودابه   هاي فردوسي جز  اما مشبه به. هاي ديني مأخوذ هستند تشبيه هر دو از مقوله
ــاني هســتند   ــام و جه ــاهيمي ع ــر  . مف ــد از دخت ــر از  تشــبيهات فردوســي عبارتن  برت

 بهشت  ، شهر  )18ص:2شاهنامه،ج(ِپر از رنگ و بوي  بهشت ، سودابه )20ص: 2شاهنامه،ح(بهشت

  )38ص3شاهنامه،ج (خرم بهشت / روشن بهار  ، نامه )79ص:3 شاهنامه،ج(ِبرين 
در بيان تفاوت جان و روان گفته اند كه جان متعلق بـه زنـدگان اسـت و     )جان و روان

فردوسـي روان را اينگونـه   . گيـرد يعني روح بر مردگان نيز تعلـق مي  روان و معادل عربي آن
اما جان  )43ص:1شـاهنامه،ج  (روان   ، دانش )23ص:2شاهنامه،ج (خورشيد   ِقباد  آورده است روان
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كند و دانش آنگاه كه بي خورشيد غروب مي. دانسته است )26ص:  1شاهنامه، ج(را شبيه جبرئيل
قابـل تصـور    -قياسيهاي  هر چند در قالب استعاره -محل شود و كسي دنبالش نرود مردنش

امـا   ؛و دانش در ايران مرده اسـت ماننداين جمله كه مثال  در فالن دوره تاريخي علم . است 
موالنا كه هيچگاه مرگ شمس را . تا حاال كسي اين جمله را نشنيده كه جبرئيل مرده است 

از دفتـر ششـم مثنـوي اسـت كـه      ) 1886(نپذيرفت به استعاره او را جبرئيل خوانـده بيـت   
  :فرمايدمي

  جبرئيل جان درياي از قال و قيل               تا لببگذر از انسان هم و 
. ِديگر جان با جبرئيل رابط بودن او ميان خدا و آدمـي اسـت   عالوه بر بي مرگي شباهت 

: گرشاسـبنامه (شـمع    اما روان و جان در تشبيهات اسدي طوسي چنـين آمـده اسـت جـان     

نور شمع و چراغ بيچاره كجا و نـور دانـش و خورشـيد     )12ص: گرشاسـبنامه (چراغ   ،روان )11ص
  » ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا«الغيب عليه الرحمه كجا بقول لسان 

  .چراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا        ز روي دوست دل دشمنان چه دريابد
  ،خـرد   )21ص:3شـاهنامه،ج  (آب   فردوسي اين تشبيهات را دارد  خـرد   )خرد و دانش

، )21ص:3شـاهنامه،ج  (آب  نـش  ،دا )170ص: 3شـاهنامه، ج (رايـت    بخـردي   )21ص:3شاهنامه،ج(درخت 
شـاهنامه،ج  (روان   ، دانـش   )158ص:3شـاهنامه،ج (زمين   ،دانش  )20ص:1شاهنامه،ج (باغ   دانش 

ِموجـودات زنـده را    هاي اصلي بـراي پيـدايش و تـداوم حيـات     بطور كلي مواد و مايه )43ص:1
  ِدانش  تشبيه. يعني آب و زمين و باغ و درختخرد و دانش آورده است  به بصورت مشبه

 در ميـان  .شناسـند  كه جان را حيات و جهـل را مـرگ مي   از نوع تعابير صوفيه است.  روان

اما در ساختار متون حماسي و از جمله .  نمايدي فردوسي  رايت اندكي غريب  ميها به مشبه
بـراي مانـدگاري   ترين اصـل  اصل حكومت و رهبري است كه اساسي شاهنامه پرچم اشاره به

او كه . كندفراموش نمي، فردوسي اهميت اصل حاكميت را حتي در تشبيهات خود ستاهملت
اوسـتايي بـه    نـام كيـومرث از نخسـتين انسـان     ان نخستين ابيات شاهنامه بـا تغييـر  از هم

اهميت فوق العاده اين نهاد نشان داد است،  نخستين شاه در شاهنامه اهتمام خود را در بيان
داند كـه همگـان بايـد در سـايه     خردمند و دانشمند مي يا حاكم يگانه حاكم را خرد و دانش

  در مقابــل اســدي طوســي ايــن تشــبيهات را دارد خــرد . او زنــدگي كننــد خردمنــدي
،  )12ص: گرشاسـبنامه (يـاقوت    ، دانش  )2ص: گرشاسبنامه(بادبان   ، خرد )226ص : گرشاسبنامه(جوشن
: گرشاسـبنامه (چـرخ    ، هنـر  )226ص : گرشاسـبنامه (  گـنج   ، هنر )15ص: گرشاسـبنامه ( گل  دانش 

جالب است كـه  .  )17ص: گرشاسـبنامه ( سرشت ، دانش )12ص : گرشاسبنامه( دريا  ، انديشه )226ص
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ـ  ها به هيچكدام از مشبه دار نيسـت و بيشـتر آنهـا از    ي اسدي طوسي براي خرد و دانـش جان
 . ِبشرند ساخته ذهن و دست مصاديق

شـاهنامه،ج  (بـاد خـزان     ِخزان ناميده است مـرگ  فردوسي مرگ را باد.)  . .مرگ و بال و

هـاي روزمـره    تجربـه . دارد )80ص: گرشاسـبنامه (نهنـگ    و اسدي طوسي تشبيه مـرگ   )14ص:3
ها ، تصوير فردوسـي  برگريزان براي انسانِلمس و حصول و حضور بودن  ، همچنين قابلآدمي

نهنـگ      بـال . به نهنگ  و ابر تشبيه كـرده اسـت    فردوسي بال را. را آشناتر ساخته است
پـاليز    ِ كينـه   همچنين فردوسـي تشـبيه  )46ص:  1شاهنامه،ج (ابر    بال  )111ص :  1شاهنامه،ج  (
ِآز را سـفلگي   ِنفـوذ  دارد وراه ) 158ص : 3شـاهنامه،ج  (ِنادان  شمشير  و رشك  ) 33ص: 3شـاهنامه،ج  (

شـاه    آز  ،ِ گنـاه  داند كه سرمايه كين اسـت و جـان  مي همچنين آز را شاهي. ميشناسد 
 3شاهنامه،ج (ِنادان  شمشير  كند رشك ِنادان تشبيه مي ، رشك را به شمشير)58ص : 3شاهنامه،ج (

بـه هـاي او يعنـي     مشبه )26ص : 1شاهنامه،ج(آسمان    و سخاوتمندي را آسمان سخا  ) 158ص :
، كف  ) 18ص: 1شاهنامه،ج(ميغ   آب ارتباط دارند كف بخشش ، با آسمان و مايه زندگي يعني 

   كف (  ) 26ص: 1شاهنامه،ج (درياي نيل  هايي بـراي  كه معادل )26ص : 1شاهنامه،ج () . ِبهمن ابر
ِدهـش   ِفردوسي، تشـبيه  ِاين تشبيهات اسدي در مقابل. آن در تشبيهات اسدي يافته نشده

  آينـد هماننـدي در    ِاسـدي كـه در پـي مـي     تشـبيهات  براي. دارد )197ص: گرشاسبنامه(توشه
 كليد ، دين )80ص: گرشاسـبنامه (باد  ره راست . ِفردوسي يافته نشد ِتحقيق ِمورد تشبيهات

 ِبهشـت  چـراغ  ،  خبر  )12ص: گرشاسبنامه( كشتي ، دين  )3ص: گرشاسبنامه( ِداد ترازوي/ ِبهشت
  . )15ص: گرشاسبنامه(گهر  معني  )7ص: گرشاسبنامه(

ِدختـر   ِمشـبه بـه   ِفارسي فرشته يعني پري را بصورت اسدي طوسي معادل )پري و ديو
دارد  )13ص : 3شـاهنامه،ج (پري  ِكودك  پري در حاليكه فردوسي تشبيه آورده است دختر 

ِبـرين   بهشـت  بهشـت ، دختـر    و براي دختـر ايـن تشـبيهات را آورده اسـت دختـر      
. ِپلنگينه پوش هم دارد پري ِسروش  البته فردوسي تشبيه) هما دختر  )20ص : 3شاهنامه،ج(

: 3شـاهنامه،ج   (ديو  ، زنگي  )70ص : 3شـاهنامه،ج   (ديو  همچنين تشبيهات مربوط به ديو  شب 

  ) 143ص: 3شاهنامه،ج  () ديو گرد (و  ) 70ص
رفعـت و رنـگ    -فردوسي در وجه شبه هـايش از آسـمان بـر دو مفهـوم ِارزش     )آسمان

، زمـين   )55ص: 3شـاهنامه،ج   (كاله  ، گردون ) 26ص:  1شاهنامه،ج (سخا  آسمان .  مركز است مت
  40ص : 2شـاهنامه،ج  (سپهر( آسمان ،   كـافور)   رفعـت يـا مكـاني اسـت يـا       )55ص : 3شـاهنامه،ج

 )143ص :  1شـاهنامه،ج  (بلـور ِ   اما تشبيه ِآسمان به كافور برخالف ِتشـبيه ِزيبـاي ِروز   . معنوي
. چون رنگ ِ آسمان اوالً روشن و آبي است نـه سـفيد و برفكـي   .زياد جالب نيست  فردوسي ،
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يدي كدر است و آنسـوي  آسمان چون آكواريم است نه مثل كافور كه در عين سف اينكه دوم
  .شود بقول معروف بلورين و كريستالي نيستآن ديده نمي

. دي و رفيع باشد، افقي و وسيع استابعاد ِآسمان در تشبيهات اسدي به جاي اينكه ِعمو
        آينـه   ، سـپهر   )91ص : گرشاسـبنامه (غ بـا  ، گـردون  )6ص : گرشاسـبنامه (دريـا   گنبد نيلگـون  

شـود افقـي اسـت مثـل     چشم انداز ِباغ و دريا هر چند هم از ارتفاعي ديـده   )250ص: گرشاسبنامه(
مي باال را د طوري تصوير شود كه گويي آداما نگاه به آسمان باي .نگريسته شوداينكه در آينه 

البته گاهي اوقات اسدي . كار ِفردوسي بي ايراد است اما از آن ِ اسدي نه . نگرد نه روبرو رامي
هاي آسمان لحـاظ كـرده دارد و آنهـم در تشـبيه      ارزشي را در وجه شبه -هم مفهوم رفعت 
  .)13ص:گرشاسبنامه(چرخ ِهنر  محمد ) : ص(مربوط به پيامبر

فردوسي تشبيهات افقي را در مورد جهان بكار برده است و آنهـم در فضـايي متحـرك و    
بينـد كـه توسـط    ت و يا دارد فيلمي از جهـان را مي پويا كه گويي بيننده در حال حركت اس

 ، جهـان  ) 19ص:  1شـاهنامه،ج  (دريا   جهان . هواپيمايي در حال حركت برداشته شده است
چشـم  / عـروس  ، جهـان   )41ص : 1شـاهنامه،ج   (پـر ِزاغ   ، جهان  )26ص :  1ج شاهنامه،(باغ ِ بهار 
  )19ص :  1شاهنامه،ج (ِخروس 

كرانه گاهي مواج و گاهي ساكن كـه  راي فردوسي آسماني است رفيع و بيزمين ب )زمين
 ، زمين )15ص : 1شاهنامه،ج (چراغ  زمين ): كشتي(=منور است به نور ِعلم و چراغ و مايه نجات

  40ص: 2شـاهنامه،ج  (سپهر(  زمـين  ،    دريـاي عـاج)  زمـين   )275ص :  3شـاهنامه،ج ،   كشـتي
 ،)44ص :  2شاهنامه،ج (درياي چين  ، زمين  )55ص :  3شاهنامه،ج (تخت  ، زمين  ) 88ص:  1شاهنامه،ج (

از تـاج و  فردوسي آنگاه كه از زبان رستم بي نياز خـود را   )158ص :  3شـاهنامه،ج  (زمين  دانش 
كند در قالب جمالتي اسنادي و ايستا ودش را از علم و دانش توصيف ميتخت و سرشاري وج

/ خرد همچو آبست و دانـش زمـين  :آورد، مانند اين دو مصرع  زمين را در تشبيهات خود مي
ماننـد  .حرك و طوفاني اسـت در غير اينصورت زمين مت. زمين تخت و گردون كاله من است

زمين شـد بـه   /زمين شد به كردار درياي عاج / فتي زمين شد سپهر روانكه گ: هااين مصرع
 اسـنادي صـيرورت   وردن فعـل فردوسي در اين جمـالت ، همـواره بـا آ   / كردار كشتي بر آب

و شايد هم اين . كه نشان از تغيير و حركت دارد، تشبيهات خود را پويا ساخته است) شدن(
  . بيت كريستالي ترين شعر ِفارسي باشد

  زمين شد به كردار درياي عاج                خورشيد تابنده بنمود تاجچو 
، زمين )80ص: گرشاسبنامه(دريا  ، زمين )46ص: گرشاسبنامه(كشتي  اسدي آورده است زمين 

 16ص: گرشاسبنامه(جزيره( زمين ،   گنج ِخـداي) 9ص: گرشاسـبنامه(  زمـين ،   توتيـا) گرشاسـبنامه :
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) جزيــره زمــين (تصــوير ارائــه شــده در تشــبيه  )8ص: اســبنامهگرش( مــادر زمــين  ،)169ص
  براي زمانه شاعر تشبيهي جديد است  )6ص:گرشاسبنامه(

  زمين چون جزيره ميان اندرون                  چو درياست اين گنبد  ِ نيلگون
تاكيـد بـر   .از يـك مقولـه انـد    ) توتيـا  گـنج خـداي و زمـين     زمـين  (تشبيهات ِ 

  .به استارزشمندي وجه ش
دارد كـه تصـويري شـفاف و     )143ص :  1شـاهنامه،ج  (بلور ِآبدار  فردوسي تشبيه ِ روز  )روز

روشني آن نه سـفيد ِمثـل   .روز روشن است و زالل چيزي مثل ِآكواريوم است . بلورين است
ِكاغذ يا اليه اي از كافور كه سفيدي آن توأم با ايجاد اليه اي باشد كه چشم نتواند آنسوي و 

امـا اسـدي تشـبيه ِروز    . روز در اين تشبيه ِسه بعـدي اسـت   شت ِآنرا ببيند در واقع تصويرپ
 ي شناسـي بـه پـاي    دارد كه بلورين سه بعدي نيست و از لحاظ زيباي )7ص:گرشاسبنامه(كافور

دارد كـه   )71ص :  1شاهنامه،ج (كافور  در عوض فردوسي تشبيه ِموي . رسدتشبيه فردوسي نمي
ه تشبيهي بجاست چون موي واقعاً جسمي است كه اگر اليـه اي از آن بسـازيم   از اين ديدگا

فردوسـي واقعـاً همـان     )55ص : 3شـاهنامه،ج (كافورِ  آنسوي آن ديده نمي شود اما تشبيه ِچرخ 
  . كافور اسدي طوسي را دارد عيب ِتشبيه ِ روز 

هم از .يستا هستند تصويرهاي فردوسي در تشبيهات ِمربوط ِبه شب واقعاً راكد و ا )شب
. نظر وجه شبه و هم از نظر اسنادي بودن جمالت و هم از لحاظ غيـر حركتـي بـودن افعـال    

درياي قير  ، شب ) 71ص :  1شاهنامه،ج (موي  قير/ ، شب تيره)55ص :  1شاهنامه،ج (شب  زلف 
 ) 143ص: 1نامه،جشـاه (قيـر   ، شـب   )70ص : 1شـاهنامه،ج   (روي زنگـي   ، شب  )143ص :  1شـاهنامه،ج  (

هاي فردوسي دقيقا همان صـفات بـارز ِشـب     وجه شبه )146ص :  2شاهنامه،ج (قير   ،تيره شب 
گرچه اسدي طوسـي  . كه معموالً با قير و موي همراه است.يعني سياهي و عدم تحرك است

ر دارد، اما بجز اين يك مورد در سـاير ِمـوارد شـب د    )77ص:گرشاسبنامه(قير  هم تشبيه ِ شب 
      )7ص:گرشاسـبنامه (مـوج ِدريـا    شـب  تشـبيه  . انند ِدريـا در حركـت اسـت    تشبيهات اسدي م

 )43ص :گرشاسـبنامه  (ديو  شب ديگر از اين موارد تشبيه . است اين تحركاي از مصاديق  نمونه
ديوها در تصور قدما تحرك بسيار تند  –معنايي و ديني اين تشبيه كه گذشته از بار  -.است

چنانكه ديو سـوار  . سرعت باشندهاي شعري فرسي و عربي  نماد سنتده است كه در باعث ش
است  )240ص:گرشاسبنامه(زاغ شب ديگر تشبيه .. كندني سواركاري كه خيلي تند حركت مييع

در خيلي از تعابير مرسـوم پرنـده    .كه عالوه بر سياهي، حركت پرنده را نيز لحاظ كرده است
معناي سـرعت بـاال داشـتن ميدهـد مـثال ميشـنويم كـه         درآوردنبودن و پر داشتن ويا پر 

هاي  به مشبهبخصوص در امتداد ). خيلي تند ميرفت(= پر در آورده بود  گويند فالني انگارمي
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 و گـرد  )111ص:گرشاسـبنامه (ديوزنگي: وجوداتي سياه مانند زنگي ديده ميشوند مانندديو، م
غالب در تشـبيهات ِهـر   شب بعنوان صفت كه رنگ  فتتوان گدر كل مي )176ص:گرشاسـبنامه (ديو 

عالوه بر رنگ فردوسي فراخـي ِشـب را و راكـد بـودن آنـرا فرامـوش       . دو شاعر ملحوظ است
كند كه آنرا ديو و از ديدگاهي ارزشي به شب نگاه مينكرده اما اسدي طوسي در بيشتر موارد 

در يك تشبيه . كند يه ميتشب - است)غراب البين(اي شوم  كه در سنت شعري پرنده–كالغ 
. خود قرار داده است حركت پي در پي شب و روز را مركز تصوير ديگر  اسدي تقابل رنگ و 

قير و موي زنجيره اي از  فردوسي شب،در تشبيهات  )7ص:گرشاسبنامه(دو موج بار  شب و روز 
 ،شـب   )48ص :  3شـاهنامه،ج  (قيـر   شـهريار  رخ . تداعي وجوه شباهت را تشـكيل ميدهنـد  

قيـر   ، مـوي  ) 71ص : 1شـاهنامه،ج   (مـوي   قيـر  / تيـره  ، شب  )143ص :  1شاهنامه،ج (درياي قير 
، زلـف   )23ص :  3شاهنامه،ج (قير  ، زلف ) 146ص : 2شاهنامه،ج (قير   تيره ، شب  )71ص :  1شاهنامه،ج (

  55ص : 1شاهنامه،ج  (شب( زلف  ،  حلقه) 113ص :  1شاهنامه،ج(  
زنانـه  اشكال، باعث شده است كه مـاه نمـاد وابسـتگي و اصـل      طي مراحل و تغيير )ماه

ميترايـي، پـس از    مطابق اسطوره آفرينش آيين. ا باروري هم ارتباط داردماه ب. شناخته شود
نريوسـنگ تخمـه آن گـاو را در مـاه      قرباني شدن گاو توسط ايزد مهر ايزد ديگـري بـه نـام   

بي دليل نيست كـه مـاه در    بنابراين. يواني از آنجا صادر شدنگهداري كرد و اصل آفرينش ح
مـاه   فردوسي عبارتنـد از سـودابه   تشبيهات . اعر صفاتي زنانه دارد پهر دو شتشبيهات 

 ، تخت  )71ص :  3شاهنامه،ج (ماه   ، دختر  ) 71ص:  1شاهنامه،ج (ماه  ، روي  )18ص :  3شاهنامه،ج (
ه چشم مي آيـد  فردوسي بيشتر زماني وجه شبه آن بتشبيه اخير . ستا )40ص :  3شاهنامه،ج (ماه 

:  3شـاهنامه،ج  (تخـت   زمين  مانند . چشم بياوريم مي آيد كه تشبيهات ديگر تخت هم جلو 

تشـبيه  در ايـن  كه با توجه به اينكه زمين نماد زايايي اسـت دريافـت تصـوير موجـود      ) 55ص
، )37ص:گرشاسبنامه  (ماه  ، زيبارو  )210:گرشاسبنامه (اهم اسدي هم تشبيهات ِرخ . شودآسانتر مي
ــراغ  ــاهچـ ــبنامه (مـ ــد )91ص:گرشاسـ ــودمـــه  ) ص(، محمـ ــبنامه(جـ ــه  )13ص:گرشاسـ  ، مـ

به ماه هم همان كـاربردي اسـت كـه امـروز در     ) ص(تشبيه پيامبر . دارد )13ص:گرشاسـبنامه (جود
 چراغ اسدي  چون تشـبيه   ماه تشبيه . گ ما رايج است كه ميگويند فالني ماه استفرهن

د اقـوي و  كه وجه شبه در واقع در مشبه به كه بايد اقوي باشـ . حافظ استشمع  آفتاب 
 فرزنـد  فردوسـي تشـبيه   . و دلنشين مي نمايـد حافظ واقعا زيبا اما كاربرد . اجلي نيست 

چـراغ از  هات امـا تشـبي  )11ص:گرشاسـبنامه  (شـمع   دارد و اسدي جـان   )62ص :  1شاهنامه،ج (شمع 
 اســدي  مــي چــراغ و از آن  و رخ شــاه ) 15ص:  1شــاهنامه،ج (چــراغ  فردوســي زمــين 
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 ، خبـر   )12ص:گرشاسـبنامه (چـراغ   ، روان )91ص:گرشاسبنامه (چراغ  ، مه )73ص:گرشاسبنامه (چراغ
  .)17ص:گرشاسبنامه ( بهشتچراغ 

 چهـره  بصـورت   گير آن در تشـبيهات  اسـدي تنهـا   برخالف شهرت عالم )خورشيد
تشبيه آن رخ اسـت  آمده و درهشتاد درصد تشبيهات فردوسي طرف )28ص:گرشاسبنامه(خورشيد 

 ، روي 23ص:  1شـاهنامه،ج  (خورشـيد   رخ . و البته روان هم مشبه به خورشيد آمـده اسـت  
ــيد  ــاهنامه،ج (خورش ــيد  ) 71ص: 1ش ــاهنامه،ج(رخ  ، خورش ــاد ، روان )64ص:  1ش ــيد   قب خورش

   ) 23ص: 2نامه،جشاه(
آن جسـم و   بـه  فردوسي بطور كلي هرگاه آب مشبه است حتماً مشبه در تشبيهات )آب

مـي   آب :ماده است و هرگاه آب مشبه به است مشبه آن امري انتزاعي و مفهومي اسـت  
، خـرد   )260ص :  3شـاهنامه،ج  (شـير    ،آب  )22ص :  3شاهنامه،ج (مشك  ، آب  )260ص :  3شاهنامه،ج (

  158ص :  3شـاهنامه،ج  (آب(   دانـش،  آب) در تشـبيهات گرشاســپنامه آب  . )21ص :  3شــاهنامه،ج
اسدي همچنين تشبيه شـب و  . آمده  )59ص:گرشاسبنامه (سيل  اژدها  فقط تشبيه. يافته نشد

 و چشـمه   )76ص:گرشاسـبنامه  (چشـمه خـون    دارد نيز چشـم   )7ص:گرشاسبنامه (موج  روز 
تصاوير نزديك به اينها در اشعار فردوسـي از ايـن قرارنـد دل     )163ص:رشاسبنامه گ(خروس   چشم
 26ص:  1شاهنامه،ج(نيل رود( خون ،  رود)كه خـود زيـر سـاختي اسـطوره     )29ص:  3شاهنامه،ج  ،

چرا كه در اسطوره هاي آفرينش خيلي از تمدنهاي اوليه مانند بين النهـرين  . شناختي دارند
دن يك ايزد آفريده شده مثالً چشـمان او سـتارگان بودنـد، كوههـا از     و هند كل هستي از ب

نمونـه تقليـدي از ايـن    . استخوانهاي او ساخته شده، رگهاي او نمونه ازلي رودخانه ها اسـت 
  . بينيم انسان ميقت خل تصور اسطوره اي در مرصاد العباد نجم رازي در داستان

دريا همه جا فردوسي فراخي و عظمت را كه توأم با حركت و پويـايي  درتشبيهات  )دريا
 ، لشـكر   )47ص :  3شـاهنامه،ج  (دريـا   لحاظ كرده اسـت ، لشـكر   . كوبنده و قدرتمند است

دريـاي   ،لشكر نـوذر   )26ص : 3شاهنامه،ج (دريا   ، لشكر نوذر  )22ص :  3شاهنامه،ج (درياي چين 
دريــا   ، زمــين  )375ص :  3شــاهنامه،ج (عــاج  ، دريــا ) 26ص :  3شــاهنامه،ج (جــوي آب / جوشــان

، دسـت   ) 19ص:  1شـاهنامه،ج  (دريا  ، جهان  ) 540ص: 3شـاهنامه،ج  (دريا  ، دل  )275ص : 3شاهنامه،ج (
  111ص :  1شاهنامه،ج (دريا(  شب ،  درياي قير) تنها موردي كه فردوسي .  )143ص :  1شاهنامه،ج

قيـر كـه   . قيـر سـاخته   ا كاسته آنجاست كه براي توصيف شب تركيب دريـاي دري از حركت
شب كه . نسبت به آب حركت بسيار ناچيزي دارد براي بيان ركود و ايستايي شب آمده است

 ،ميشـده  در  قرآن كريم لباسي براي  مردمان است جنگها تعطيـل .كار و زندگي است  پايان
گـويي بـا مجـاز    . انـد  كردهجنگ را ترك مي ز ميدانآفتاب و ناگاه شدن رو پهلوانان با غروب
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تأكيـد بـر روشـني و    )  عاج دريا ( در تشبيه. ظرف و مظروف شب را ساكن خوانده است
زمين (مثالً . هر چند اسدي در تشبيهاتش مواردي شبيه به فردوسي دارد .تأللو آب درياست

  80ص:گرشاسبنامه(دريا(  و گيتي دريا )حـاظ  سـدي بـرخالف فردوسـي از ل   ا )12ص:گرشاسبنامه
مـوج دريـا    شـب و روز  : ماننـد . شب و روز قايل نيستحركت و ايستايي ، تمايزي ميان 

، اسـدي  . از فردوسـي قـرار داد  ) دريـا  دل ( كه ميتوان آنرا در مقابل تشبيه )7ص:گرشاسبنامه(
 )128ص:گرشاسـبنامه  (دريـا   البتـه تشـبيه ديـده    . دارد )14ص:گرشاسـبنامه  (دريا  انديشه  تشبيه

 اسدي بـا تشـبيه   )80ص:گرشاسـبنامه  ( درياي قير هندو  تشبيه. اسدي ، تصويري غنايي است

رت ديگـر آن  عبـا  زنگي كه هنـدو،  سياه پوست. فردوسي تفاوت دارد)  درياي قير شب (
د ديگـر بـه انـدازه آسـمان بـزرگ      او هر چقدر قوي هيكل باش. مانداست كجايش به دريا مي

دريـاي   از آن يـا هنـدو   )250ص:گرشاسـبنامه  (چشم زنگي كه اسدي تشبيه ستاره  شودنمي
هاي بزرگي و رواني، سياه داراي ويژگيهايي است كه با ويژگي از نظر. بسازد)80ص: گرشاسبنامه (قير

شوند بنابراين وقتي كنار همديگر چيده ميشـوند  شناسي جمع نمي بيكرانگي از لحاظ زيبايي
بـراي نمونـه اسـدي در تشـبيهي ديگـر       .نوعي انسجام گسيختگي است ثجاي انسجام باعب

شوند بيشـتر  از آنجا كه اشخاصي كه به دريا تشبيه مي. همين شخص را به آهو تشبيه كرده 
هنـدويي، حـداقل بـراي     هاي بزرگ و نوراني هستند ، بعيـد اسـت درشـمايل   داراي شخصيت
آورد،  قيـر مـي   قير ،كـوه  دو بجاي درياياگر اسدي در توصيف هن. تجسم باشدايرانيان قابل 

كـوه   ،از طـرف ديگـر  . چون تعابيري مانند كوه نمك در فرهنگ روزمره رايج است. بهتر بود
: گرشاسـبنامه  (دريا  تشبيه در خوشاب . تراست خواندن شخص تنومند قابل تصور و پذيرفتني

وشـن، امـا درك   رابطـه در و دريـا ر  . ازديگر تشـبيهات عجيـب اسـدي طوسـي اسـت     )68ص 
  . شباهتشان سخت است
. گريزد به ماهي تشبيه كرده اسـت  فردوسي پهلواني را كه از جنگ مي )ماهي و كشتي

صياد در آب بپـرد   گيرد زيرا ماهي هرگاه از دستتشبيه از يك تجربه شخصي نشأت مي اين
وجـه  و اين همـان  . شودگويي غيبش ميزند و گم و گور مي .ديگر پيدا كردنش ممكن نيست

در پـاره اي از تشـبيهات   . بنابراين تصويري قابل تصـور اسـت  . مورد نظر فردوسي است شبه
، زمين  )19ص :  1شـاهنامه،ج  (عروس فردوسي دريافت وجه شبه نياز به تأمل دارد مانندكشتي 

 كشتي و متعلقات آن در تشبيهات اسدي رنگ دينـي و فلسـفي    )45ص :  3شـاهنامه،ج  (كشتي
بادبـان   ، خـرد  )12ص:گرشاسـبنامه (بـاد  ، ره راست )12ص:گرشاسبنامه(كشتي دين دارندمانند 

     )12ص : گرشاسبنامه (
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، بـال   ) 27ص:  3شـاهنامه،ج  (ابـر  ديده   )330ص :  3شاهنامه،ج(چادردر تشبيهات فردوسي ابر  )ابر
 46ص:  3شــاهنامه،ج (ابــر بهمــن(  چشــم ،  ابــر خــونين) مــده اســت و در آ ) 30ص:  1شــاهنامه،ج

 ، دالور )76ص  : گرشاســبنامه (ابــر ، ببــر ) 59ص : گرشاســبنامه (ابــر تشــبيهات اســدي اژدهــا 
 ابـر بخـار  . ) 20ص : گرشاسبنامه (سخن ، ابر )174ص  : گرشاسبنامه (قير ، ابر )105ص  : گرشاسبنامه (ميغ

ريكي را و بـرقش تـا   كنـد و سـمان را پوشـانده و تيـره و تـار مي    ِآبي است كه گاهي اوقـات آ 
چون سرسبزي و سيرابي در پي دارد نماد بخشش و كرم . شكندصدايش سكوت را درهم مي

تنهـا  . اي تـر از تشـبيهات فردوسـي دارنـد     تشبيهات اسدي از ابر رنگي اسـطوره . شده است
در بسياري از اساطير جهان . است) ابر اژدها (تشبيه فردوسي كه رنگ اسطوره  اي دارد 

مثالً ايندرا در اساطير هند و يـا ابـزار   . طوفان وجود دارد كه ابزارش صاعقه است يك خداي
ميغ مانند تشبيه  اژدها  ابر ،دالور  در تشبيهات اسدي ببر . جنگ زئوس صاعقه است

  ابر زيرساختي  اسطوره اي دارند كه در آنها ابر را جانور و جانداري تصور كرده است چرا
ة ايـن بـاور بـه اضـاف    . اسـت )آنيميسم(اعتقاد داشتند كه همه چيز جاندار كه انسانهاي اوليه 

 ابـر  (حتي در تشـبيهي مثـل   .اسدي را بيشتر كرده  ِافعال حركتي پويايي تصاوير كاربرد
دالور درآمد / دميد اژدها همچو ابر از مهيب/ ز ابر سخن درفشانم براوي: هاي ديگرمثال). قير

  / چو غرنده ميغ
  )20ص:گرشاسبنامه(جهان چو درفش و خروشان چو ابر  كي تند ببرآمد ياندر به پيش 

  .ِاسدي سخن ابر  تشبيهات فردوسي از ابر بيشتر بزمي است همچنانكه تشبيه
ا از وجـودش مطلـع   ِاشياء مـا ر  باعث حركت است وحركت.ماهيت باد دوگانه است  )باد

است كه آنرا ايزدي ميانجي و  شايد به همين لحاظ. شودحس ميشود اما ديده نمي. مي سازد
وجه شبه درآن تشبيهات . به آورده فردوسي باد را فقط بصورت مشبه. اند دانستهوسط مي حد

تشبيهات فردوسـي  . رسد يعني سرعتدر نگاه اول و از باد به ذهن مي همان صفاتي است كه
بـاد   و مـرگ  )40ص  : 3شـاهنامه،ج  (بـاد   ، سـپاه  )68ص :  3شاهنامه،ج (باد عبارتند از سياوش 

اما تشبيهات اسدي طوسي گاهي اگر در بيت معنا نشوند حتي ممكن است . )14ص :  3شاهنامه،ج(
 )12ص: گرشاسـبنامه  (بـاد   عكس نظر شاعر فهميده شوند مـثالً از شـنيدن تشـبيه راه راسـت     
 در حاليكه منظور اسـدي .ممكن است ذهنيتي سكوالر عكس منظور شاعر را استنباط نمايد

  .چنين نباشد
  ره راست باد و خرد بادبان               چو كشتيش دين و دهش توشه دان

  اما باد به معناي تهي و پوچ و عبث در اين تشبيه آمده است
  و باد فسوس هست كه گيتي فنا               منه دل بدين گنبد چاپلوس 
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گـل و گيـاه ،    بيهتشـ  در تشبيهات فردوسي معمـوال طـرف   )گل و گياه و ميوه،باغ وبهار
 مقابـل  بـاغ و درخـت طـرف   . هاي اوست از او و يا دستاوردي از دستاورد انسان و يا عضوي

 طينــوش ) . انــد دانســتهقــدما دل را مركــز احســاس و تعقــل مي. (ِمحتــواي دل اســت 
اال ، ب)41ص :  2شاهنامه،ج (سر ، رستم )116ص :  2شاهنامه،ج(سرو سهي ، مرد )52ص :  3شاهنامه،ج(سرو
 70ص :  3شاهنامه،ج (سرو( قد ،  سرو)  71ص :  1شـاهنامه،ج(  دل زال ،  بهـار)  43ص :  2شـاهنامه،ج ( ،

، اللـه  )22ص : 3شـاهنامه،ج  (گـل  ، رخان سـياوش  )64ص :  1شاهنامه،ج (باغ بهار سه خورشيد رخ 
 114ص :  2شــاهنامه،ج (رخ( رخ ،  بــاد) 30ص :  1شــاهنامه،ج(  رنــگ، رخــان نــار گل) 1شــاهنامه،ج  :

ــرگ  ، رخ )109ص ــاهنامه،ج (گلب ــا ) 99ص:  1ش ــرگ ، م ــاهنامه،ج(ب ــن ) 14ص:  3ش ــازه  ، م ت
، )116ص:  1شـاهنامه،ج  (نـرگس ، چشم ) 118ص:  1شاهنامه،ج (الله ، رخساره )24ص :  1شاهنامه،ج (سيب
ص :  1شـاهنامه،ج (بـاغ  انش ، د)33ص :  2شاهنامه،ج(پاليز ، كينه )21ص :  3شاهنامه،ج (درخت خرد 

، )59ص :  3شـاهنامه،ج  (گـل  زهـر  : فردوسي تشبيهاتي بيرون از اين قاعده نيز دارد مـثالً   . )46
:  3شـاهنامه،ج (بهـار  ، ايوان )60ص :  3شـاهنامه،ج (بهار  ، ترمذ ) 26ص:  1شاهنامه،ج (باغ بهار جهان 

 ، تيـر  )64ص :  1شـاهنامه،ج  (باغ بهار ورشيد ، خ)38ص :  3شاهنامه،ج (بهشت/ بهار ، نامه ) 19ص
از اسدي  تقريبـاً معـادلي    )169ص  : گرشاسـبنامه  (گياه  مردم  تشبيه .   )30ص:  3شاهنامه،ج (درخت

 ما (است  براي تشبيه زنـخ  تشبيه .برگ نماد زندگي درخت است . از فردوسي) برگ 
فردوسـي   )24ص :  1شـاهنامه،ج  (تـازه سـيبِ    من معادل تشبيه  ،اسدي )210ص  : گرشاسبنامه (سيب
: بقيه تشبيهات گل و گياه اسدي  تقريباً از نوع تشبيهات فردوسي است كه عبارتند از. است 
باغ بهارِ فردوسي،سرا  كه تقريباً برابري است براي خورشيد  )91ص:گرشاسبنامه(ستاره  گل 
 184ص  : گرشاسبنامه (باغِ بهار/ بهار( ادلي است براي ايوان كه مع بهار)ترمذ )19ص :  3شاهنامه،ج ،
 ِ60ص :  3شاهنامه،ج (بهار(رخ البته تشبيه . فردوسي الله .) دانـش  ) 23ص: گرشاسبنامه ،  گـل .

يـك تشـبيه دينـي اسـدي دارد كـه      . اسدي نيازي به توضيح بيشتر نـدارد  )15ص  : گرشاسبنامه (
 )63ص : گرشاسـبنامه  (. بـاغ ارم   ن تشبيه كوي و برزن نظيري در تشبيهات فردوسي ندارد و آ

فردوسي نظيـري در تشـبيهات   ) 38ص :  3شاهنامه،ج(بهشت / بهار نامه ( در عوض تشبيه. است
  . اسدي ندارد

گـل و گيـاه فردوسـي بـا     نخسـت اينكـه تشـبيهات    : ه ذكر اسـت  در اينجا نكاتي الزم ب
زيستي و  شاهنامه ارتباط دارد كه جنبهانساني  ايي خاص از انسان و جامعهاشخاص و اندامه

و هـم از لحـاظ     نكته ديگر اينكه هم از لحاظ تعـداد . انساني دارند حياتي براي تداوم زندگي
هـر دوشـاعر   . اسدي برتري داردشباهت، تشبيهات فردوسي بر تشبيهات تنوع و تعدد وجوه 

انـد كـه جنبـه     از آن جهت تشبيه كرده هايي مانند خانه و ايوان و شهر را  به بهار و باغمكان
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البته  خرّمي شهر گاهي توصيفي واقـع گرايانـه اسـت    .حفاظتي و امنيتي براي انسان داشته 
  : )79ص :  3شاهنامه،ج(مانند اين بيت فردوسي از 

  يكي شهر ديد از خوشي چون بهشت        در و دشت و كوهش همه باغ و كشت 
آسمان و  فردوسي محل پيوند كمتر از بهار ندارد، باغ باغ در تشبيهات فردوسي جايگاهي

و ايـن ارتبـاطي مسـتقيم بـا     . زمين است، خدا و انسان، انسان و زندگي، زندگي و نبرد است
زنـدگيش، تفكـر و    براي فردوسي دهقان، طبيعي است كه نـبض . شاعر دارد شخصي زندگي
بـاغ و مزرعـه بـراي    . عجـين باشـد  آرمانش با باغ و زندگي دهقـاني او   آل و اش، ايده انديشه

 ميـان روشـني و گرمـي    نبرد. بين مرگ و زندگي است فردوسي حكايتي اسطوره اي از نبرد
مرده، يك پل ارتباطي و شبيه ساز عالم جسم و جان، تن  ردي جسدزنده با تاريكي و س  تن

فكـرش   فردوسي با روزگار خود و با زندگي خود زندگي ميكند،. و خرد ، دانش وزمين است
تداوم زندگي باغ در تشـبيهات  . با دلش، زبانش با برزگري ِ او پيوندي ناگسستني يافته است

-براي نمونه در تشبيهاتي كـه سـرو كـه    . يافته است تسري فردوسي به تداوم نسل آدميان
 سـرو، رسـتم   بـه نماينـدگي از بـاغ حضـور دارد  فرزنـد       -خود نماد جاودانگي است

  ) 41ص :  2شاهنامه،ج (سرو

شهر را هم كه بخاطر دژ ميتوان از زمره حصـار  .كاركرد حصار چون سنگر است ) حصار
از اريحـا تـا مكزيكـو ، بـروك      (. دژ را يكي از شرايط شمرده اند شهر، وجود چنانكه در تعريف. دانست 

كـه   .آمـده   )46ص :  3شاهنامه،ج (تيغ و دل و بازو حصار  فردوسي مشبه بهدر تشبيهات ) 34ص :
  . دل در مركز و بازو و تيغ در جانبين آن قرار دارد 

 تيغ و شمشير در تشـبيهات فردوسـي خيلـي متنـوعتر از تشـبيهات      )تيغ و شمشير 

 ، تيـغ    )59ص :  3شاهنامه،ج (تيغ شاه  ، دل )18ص: 3شاهنامه،ج (تيغ ِاسدي آمده است زبان 
اسدي فقط تشبيه  بازو .   )158ص :  3اهنامه،ج شـ (شمشيرنادان  ، رشك   )65ص : 2شاهنامه،ج (حصار
  دارد    )226ص:گرشاسبنامه(خنجر  

 لشـكر  : مربوط به لشـكر در اشـعار فردوسـي اينهـا اسـت     تشبيهات  )سپاه و لشكر
:  3شاهنامه،ج (دريا نوذر ، لشكر  )22ص :  3شاهنامه،ج (درياي چين ، لشكر  )47ص :  3شاهنامه،ج (دريا

ص :  3شـاهنامه،ج  (باد ، سپاه  )25ص :  3شاهنامه،ج (جوي آب/ درياي جوشان  وذر ، لشكرن )25ص 

كرانـه و عظـيم ومـنظم    سـپاه را فردوسـي بي   )37ص :  3شـاهنامه،ج  (لشـكر  ، چشم خروس  )40
درسـت و   يك سپاه. خود مجسم كرده است حركت و سرعت در تشبيهات همچنين در حال

 از لحـاظ . زم دارد، در همين صفات خالصـه ميشـود  حسابي حداقل و حداكثر چيزي كه ال

مانند اين . دارد و اسدي به مقاومت ، فردوسي سپاه را به حركت وا مي روحيه حماسي ايجاد
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: تشـبيهات اسـدي از سـپاه عبارتنـد از    ديگر از . )70ص:گرشاسبنامه() كوه سپاه (تشبيه اسدي 
كه بر معناي سرعت است  )226ص:گرشاسبنامه(لشكر ، تير و سنان  )173ص:گرشاسبنامه(تير سوار 

. اما واقعاً تشبيه تير و سنان به لشكر زيبا و رسا نيست. سپاه رهنمون است و تندي  و تيزي 
در حاليكـه  . هر چند امروزه عبارتي مانند او مثل گلوله رفت ، هنوز رايـج و مسـتعمل اسـت   

فردوسـي بسـيار    )68ص :  3شـاهنامه،ج  ( بـاد  ، سـياوش  )40ص :  3شـاهنامه،ج  (باد  سپاه ( تشبيه
) روح(=حامـل جـان  )ريح (=باد . شودرساست، باد نماينده سرعتي است كه با چشم ديده نمي

مسـعود سـعد سـلمان     .انـد  گفتـه ور به محافظين و اسكورت شـاهان مي است و جاندار يا جان
با  زبان عربي هم كه در-جان دارد كه بر جنبه پنهان بودن و شبيه باد بودن روح  باد تركيب

و اما اين گفته كه تصاوير اسدي از سپاه . لت دارد دال –باشد ريح به معناي باد هم ريشه مي
به نوعي القاء كننده معناي ركود و ايستايي است ، از نخستين تشبيهاتي كه در پي مي آيـد  

 )85ص:گرشاسبنامه(كوه آهن ، اسب )70ص:گرشاسبنامه(كوه  سپاه . ، كامال محسوس است
در  )43ص:گرشاسـبنامه (شـب  ، ديـو  )174ص:گرشاسـبنامه (قير ، كوه ابر )85ص:گرشاسبنامه(ابر ، كوه 

حتي كوه در تصاوير او ماننـد آتـش   . ِفردوسي ملموس است  عوض پويايي در اين تشبيهات
:  3شـاهنامه،ج  (كـوه   و آتـش   )31ص:  3شـاهنامه،ج  (اژدها دريا، اسب  كوه : در حركت است

  )  31ص

تصوري كه انسان قرن بيسـتم از اژدهـا دارد ، بصـورت مـاري بـزرگ       )اژدها/ حيوانات
و اگـر انسـان را   . و زبانه هاي آتش از دهان او بيرون مي آيـد . است كه دست و پا و بال دارد

و اين معاني در تشبيهات فردوسي از اژدهـا  . شودميببيند دمان و آتش فشان به او حمله ور 
حركتـي درايـن    اما عجيب است كه فردوسي با آنكه بجاي بكارگيري افعـال . تدريافتني اس
ـ  و .استفاده كرده اسـت ) مسند و مسنداليه(جمله اسميه ز ساختار تشبيهات ا ا ايـن كـار از   ب

تصور فوق الذكراز اژدها باز تصاوير او  وليكن بخاطر. حركت پويايي تصوير اژدها كاسته است
و اين بيـت از   )26ص: 1شاهنامه،ج(تيز چنگ اژدها تشبيه محمود مانند. متحرك و پويا هستند

  )46ص:  2شاهنامه،ج (
    دم آهنج و در كينه ابر بالست             كه آن ترك در جنگ نر اژدهاست

ماننـد ايـن بيـت     .اسدي طوسي تمام قد در حركـت و پوياسـت   البته اژدها در تشبيهات
  ) 59ص:گرشاسبنامه(

  چو سيل اندر آمد ز باال به شيب           از نهيبدميد اژدها همچو ابر 
برخالف اژدها كه طـرف  . انسان استتشبيه  طرف در تشبيهات فردوسي شير  معموالً )شير

 ، رسـتم 31ص:  2شـاهنامه،ج  (شـير  زال . تشبيه غير انسان وحتي غير جانور هم شده اسـت 
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شاهنامه،ج (شير ژيان ، ممدوح )34ص:  3 شاهنامه،ج(شيرِژيان ، سياوش )68ص:  2شاهنامه،ج (شيرِژيان

:  3شـاهنامه،ج  (شير اسفنديار/ ، رستم)91ص:  2شـاهنامه،ج (سهراب مست پيل/ ، شيرژيان)98ص:  3

  . هايي كه فردوسي در تشبيهات مربوط به شير آورده پويا و پرتحرك هستندفعل )137ص
 يكــــي گبــــر پوشــــيد زال دليــــر
ــان     ــر ميـ ــر بـ ــد كمـ ــياوش بيامـ  سـ

  

 انــدر آمــد بــه كــردار شــير     بــه جنــگ  
ــان     ــير ژي ــون ش ــن چ ــا م ــت ب ــخن گف  س

  

ت    ات به صفتي خاص از شير اشاره نميفردوسي در اين تشبيه كنـد و توصـيف او از كليـ
كه برايش همه صفاتش  –شير  صفتي از صفات گويا دوست ندارد و يا در انتخاب. شير است

كـه شـير را بـه صـفتي     آيد چون فردوسي حـيفش مـي  ..سر در گم شده  -در حدكمال است
راه را بـر تصـور    آورد و با ايـن كـار   خود مي بنابراين كليت شير را در تشبيهات .محدود كند

ترين حيوان از هر لحاظ است وداراي عـالي تـرين   شير كه براي او كامل. خواننده باز ميگذارد
 شود در او بـه اوج ميشير هنگامي كه خشمگين حماسي  و اين صفات.حماسي است  صفات

با اين توصيف ژيان نه يك صفت براي شير است (آورد  بناچار كلمه ژيان را مي. خود ميرسند
 بـرخالف او اسـدي در كـل    ) شـده اسـت   خود ظاهر كمال بلكه محلي است كه شير در اوج

اسدي تنها كاري  شير. تشبيهاتش شير را نه در كليتش بلكه تنها با يكي از  صفاتش ميĤورد
نه در دويدن و شـكار كـردن و    ،يعني تنها حركت آن و جهندگي استكه بلد است غرندگي 

  )46و 90،112،55به ترتيب از صفحات : ازگرشاسبنامه( نمونه را. دريدن ، بلكه  در غريدن است و بس 

ــير ژيـــان  ســـپهبد خروشـــي چـــو شـ
 ســـپهبد بديـــد آن هـــم انـــدر شـــتاب

برون تاخـت گرشاسـپ چـون نـره شـير 
     ون هژبــــردالور ز گفــــت پــــدر چــــ

ــان   ــين در ميــ ــب كــ ــرآورد و زد اســ  بــ
ــاب  ــا خشــم و ت  چــو شــير دمــان جســت ب
ــر  ــاني آورده زيـــ ــور چوگـــ ــي بـــ  يكـــ
ــر     ــد در اب ــون ش ــĤب خ ــره زد ك ــي نع  يك

  

امـا از آنجـا كـه    . اسب حيواني است كه صفت بارز آن سريع السير بودنش اسـت  )اسب
بـه   ؛ايي اسـت  خـان كشـنده اژدهـ   نظر فردوسي رخش است و رخش در هفتاسب ِنمونه از 

در  )31ص:  3شـاهنامه،ج  (اژدهـا  همين جهت فردوسي آنرا به اژدها تشبيه كـرده اسـت  اسـب    
كـوه نمـاد   : آورده اسـت   )85ص:گرشاسـبنامه (آهن  كوه حاليكه اسدي براي اسب تشبيه اسب 

اما اين دو جسم صفتي دارند كه كامالً در تنـاقض  . مقاومت و پايداري است و همچنين آهن
توانـد چـون   تند سـير نمي  اسب. تحرك و پويايي است تيزتكي اسب است و آن عدم فتبا ص

كه اسـميه اسـت و   -جمله در تشبيه اسدي عالوه بر خود تصوير، ساختار . شد خر پرواري با
تـو گفتـي   : اي است   نهاين مصرع نمو. پويايي افزوده استبر اين عدم  -فعل حركتي نيست

  .)85ص:هگرشاسبنام( سمندش كه آهن است
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فيـل از آنجـا كـه سـنگين و     . به آمده اسـت  در تشبيهات فردوسي فقط بصورت مشبه )پيل
بـه تـن   : ماننـد   .تنومند است نماد مقاومت و پايداري است و معموال در جمله اسميه آمـده 

  )26ص:  1شاهنامه، ج(ژنده پيل و به جان جبرئيل 
. ري به درخت نسبت داده است فردوسي نرّه بودن را كه بيشتر صفتي است جانو )ساير

البتـه اسـدي بـه نسـبت ِفردوسـي در تشـبيهاتش از       .  )30ص:  3شـاهنامه، ج (نرّه درخت  تير 
تشبيهات در طبله هـيچ عطـاري،غير    بيشتري استفاده كرده است كه بعضي از اين حيوانات

 وجه شبه فقـط در سـاختار ِبيـت ممكـن اسـت ببـر       زيرا دريافت .شودخودش يافت نمي
آهـو   ، سـيه )240ص:گرشاسـبنامه (سـپيده  ، باز )76ص:گرشاسبنامه(درفش ، ببر)76ص:گرشاسبنامه(برا
، فتح )91ص:گرشاسـبنامه (پروانه ، ستارة پروين  )85113ص:گرشاسبنامه(يوز ، سپهبد)113ص:گرشاسبنامه(

  16ص:گرشاسبنامه(بچه( مرگ ،خايه) 16ص:گرشاسـبنامه ( و عقاب تير) سـياهان   ،)16ص:گرشاسـبنامه
نمونه را)167ص :گرشاسبنامه(خيل زاغ:  

  بچه فتح باشد ورا خايه مرگ         عقابيست تيرش كه در مغز و ترك
  
  جه ينت
با تنـوع  يعني افراد بيشتري . ترنددر مقايسه با تشبيهات اسدي جهانيتشبيهات فردوسي  .1

. را درك ميكننـد  هاي گوناگون وجـوه شـباهت تشـبيهات فردوسـي    فرهنگها و عقايد و مليت
بزرگترين دليل اين امر آن است كه فردوسي، فرهنگ عامه را تبديل به فرهنگ ملـي كـرده   

  )239ص :مقدمه اي بر نظريه هاي فرهنگ عامه ،استريناتي ك.درباره كليت سخن اخير ر(. است

در شـاهنامه بيشـتر از تشـبيهات     ،زيستي و حياتي داشتن طرفين تشبيه ةبداهت و جنب .2
  . دي استاس
تشبيهات فردوسي بيشتر از تشبيهات اسدي در ايجاد تناسب فرم و محتوي و نـوع ادبـي    .3

  .موفق بوده به همين جهت به ذائقه عامه خوشتر نشسته است
ت مجموعـه  . تشبيهات فردوسي بيشتر از تشبيهات اسدي است انسجام .4 هـاي   هم در كليـ

 معني اين سخن آنسـت كـه  . واحد تشبيه تشبيه، هم در هر مجموعه تشبيهي و هم در هر 
مـثالً اگـر تمـام    . تشـبيه قبـل و بعـد از خـود نيسـت      هيچكدام از تشبيهات فردوسي ناقض

تشبيهات مربوط به شب را در يك جا جمع كنيم معموالً وجوه شباهت آنها هر چند متنـوع  
كنند حال نمي و متكثر باشد ، تمام اين وجوه شباهت موجه و مقبول هستند و همديگر را رد

  .پوستثل وجوه شباهت مأخوذ از شخص سياهآنكه اسدي نمونه هاي متناقض دارد م
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اين نوع تشـبيهات كـه   . از عوامل انسجام گسيختگي تشبيهات اسدي غرابت تشبيه است .5
كـه خـارج از مـتن    . حتماً بايستي در بيت و بافت فهميده شود وجوه شباهت موقتي دارنـد  

  )بچه فتح (و) خايه مرگ (مانند تشبيه قابل فهميدن نيستند 
. فردوسي در انتخاب وجه شبه معموالً صفت اجلي و اعرف و اقوي مشبه به رادر نظر دارد .6

همزمـان صـفات دوم و سـوم    . بنابراين فهم آن خارج از متن و براي عامه مردم راحت است 
هـم جنبـه جـاودانگي     )جبرئيـل  جـان  (مـثالً در تشـبيه   . كندها را هم لحاظ مي به مشبه

  .جبرئيل و هم رابط خدا و آدم بودن آنرا در نظر دارد
بسامد فراواني نسبي تشبيهات غنايي در گرشاسپنامه بيشتر از تشبيهات فردوسي است و  .7

ت و در ساين يكي عواملي است كه باعث ناهمخواني فرم يا محتوي و نوع ادبي شعر اسدي ا
ع موجود است و اگر فردوسي گاهي مضامين غنـايي دارد،  شاهنامه اين مسأله در حداقل وض

يك طرف آنرا غير غنايي آورده است مثالً با ابر تشبيهات مربوط به گريه و اشك آورده كه از 
  . رنگ غنايي آنها بكاهد

تحرك و پويايي تصـاوير در تشـبيهات فردوسـي متعـادل اسـت و در تشـبيهات اسـدي         .8
در حاليكـه  . ا بسـيار متحـرك آورده اسـت و اسـب را راكـد      مـثالً اژدهـا ر  . نامتناسب است 

فردوسي اژدها را در قالب جمله اسميه كه راكد و توصيفي است مي آورد تا حركتش را كند 
 و اگـر سـريع حركـت كنـد  تـرس آور ميشـود از طـرف ديگـر        كند زيرا اژدها دشمن است 

را بـه اژدهـا تشـبيه     س اسـب خواهد روحيه ترس از دشمن منتشر شود و برعكفردوسي نمي
زيرا اسب وسيله جنگي پهلوان است و هر چـه  . كندو آنرا با افعال حركتي توصيف مي كندمي

  . تر است سرعتش بيشتر باشد پسنديده
تصاوير فردوسي همزمان چند بعدي هستند همچون هنرهاي تصويري روز دنيا مثالً سـه  . 9

بلكـه بلـور   ست اما بلور جامد نيسـت  روز او روشن است و سفيد نيست بلورين ا .بعدي است
ي دارد روز را اما اسدي نگاهي محدودتر و تك بعد. توان حركت كردآبدار است كه در آن مي

كـافور مثـل اسـدي     كند البته فردوسي گاهي مواقع مانند مورد چرخ به كافور تشبيه مي
  . . عمل كرده است

د مورد اسب و اژدها كـه ذكـر   تشبيهات فردوسي در خدمت انديشه حماسي اوست مانن .10
شد و اين تقريباً در تمام تشبيهات موجود در داستانهاي اصلي او رعايت شده اما اسدي ايـن  

  . اصول را زياد مراعات نكرده است
كنـد بـاز از   معموالً اصول تشبيه را رعايت ميكند و در مواردي كـه رعايـت نمي   فردوسي .11

ي مثال در تشبيهات حسي به عقلي وجـه شـبه يـا    بالغت تشبيهات او كاسته نشده است برا
هاي ادبي باشد اما فردوسـي نامـه، دختـر و شـهر را بـه      ها و سنت بايد ذكر شود يا از شناخته
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بهشت تشبيه كرده و وجه شبه را هم نياورده اما هيچ از دلنشيني تشبيهات او كاسته نشـده  
  . است
ادعـايي باشـد و هـر چقـدر مشـبه و      گويند وجه شبه در تشبيه بايد درست است كه مي .12

اما اين ناشبيه بودن نبايـد از حـدود   . به ناشبيه باشند ارزش بالغي تشبيه بيشتر است مشبه
زيبايي شناسانه عدول كند و لذت نفهته در پشت تشـبيهات را نـابود كنـد اسـدي طوسـي      

كنـد  شبيه ميه دل عاشقان تمثالً اسدي كمربند را ب. چنين تشبيهاتي دارد و فردوسي ندارد
  . كه هيچ زيبا نيست

  كمر چون دل عاشقان كرده تنگ      چو ابروي خوبان كماني به چنگ
البته در مواردي معدود اسدي بهتر از فردوسي تصاويري پويا سـاخته ماننـد تشـبيهات     .13

تر از تشـبيهات فردوسـي   زيرساخت اسطوره اي تشـبيهاتش قـوي   گاهي مواقع .مربوط به ابر
زمين و پاره اي از تفوقات موردي در تشبيهات اسدي هم ديده  تشبيه مادر  مانند. است 

  . مي شود كه نگفتنش ظلم در حق اسدي است
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