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 داستان فرود شاهنامه یشناس ییبایز نییتب
  فخری زارعی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

 غالمحسین مددی

 گاه شهرکردکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش

 چکیده
. ن اثر مشهود استیا یدر تمام یوة داستانیان مطالب به شیدر ب یقدرت فردوس. است یداستان -یحماس ی، اثریشاهنامۀ فردوس

ات یر در ادباز عناصر و عوامل مؤث یعلوم بالغ. ها است ن داستانیا یشناس ییبای، زین اثر حماسیقابل پژوهش در ا یها از جنبه یکی
ان داستان خود، عناصر یب یبرا یفردوس. ها قرار گرفته است سته در تنۀ داستانیشا یا ز به گونهیمنظوم است و درشاهنامه ن یداستان

صناعات  یریکارگ ان، نوع بهیع، بیاستفاده از بد یچگونگ. دهد یدر خدمت داستان قرار م یرا به خوب یع ادبیسخن و صنا ییبایز
دن یمق بخش، عم مورد نظریمفاه یالقا ،شتر با خوانندهیاد ارتباط هرچه بجیدستور زبان داستان در ا ن داستان و توجّه بهیدر ا یادب

 . ن پژوهش به آن پرداخته شده استیااست که در  یسو کردن خواننده با داستان از مطالببه ادراکات مخاطب و هم

 . انیشاهنامه، داستان، بالغت، زبان و ب :ها دواژهیکل

 مقدمه

انسان . شود بیان می «داستان»و  «افسانه»، «قصّه»ن نوع ادبی است که به شکل تری ترین و محبوب رایج، ترین ت داستانی قدیمیادبیّا

کند و بـه   گاه به صورت واقعی و گاهی آمیخته با تخیّل در قالب داستان بیان می، حوادثی را که تجربه کرده یا برای او نقل شده است

آن بـر دیگـر     خلّاقـه   هر روایتی که جنبه»در مجموع . دهد یل اخالقی و تجربیّات خود را به دیگران انتقال میاین طریق فضایل و رذا

تـوان ادبیّـات داسـتانی را     در واقـع مـی   (21/ ادبیـات داسـتانی  ) .«شـود  ادبیات داستانی نامیـده مـی  ، هایش برتری داشته باشد جنبه

ی  انـد کـه سـابقه    ثابـت کـرده   «شـولز »و  «کلـوگ »داسـتان محققـانی چـون    رد پیشـینۀ در مـو . مردمی نامید ترین نوع ادبیّات هنری

ی داسـتان   توان بـرای نشـان دادن پیشـینه    البته می( 49/ در باب داستانک . ر). گردد می گویی به یك میلیون سال پیش بر  داستان

نیِ غیر ایرانی نخستین بار از سرزمین هنـد وارد ایـران   البته آثار داستا. تر به قرن ششم میالدی اشاره کرد ی منسجم پردازی به شیوه

 (99/ ک ادبیّات داستانی درایران زمین. ر). خسرو انوشیروان، راه یافت، شد و عمدتاً در این قرن به دربار شاه ساسانی

تخاب الفاظ بـه جهـت رعایـت    زیرا محدودیت در ان باشد؛ است  که دشوارتر از نثر می آن در قالب نظم های بیان داستان ارائۀ از شیوه

به شعر ، هنرهای ادبی در گذشته تقریباً همۀ». نماید تر می کارداستان پرداز را به مراتب سخت، قافیه و الگوهای موسیقی، ردیف، وزن

ر انگلسـتان  د)ی نئوکالسیك اروپـا   تا دوره( عهد باستان در یونان و روم قدیم)کالسیك  از دورة. یا به قول شاعران به نظم بوده است

 ( 413/ رمان چیست) .«.ادبیات بوده است دار صحنۀ تنها میدان، نظم و زبان منظوم (42تا اوایل قرن 

بالغت در زبان فارسی تکیه بر بالغت در زبان . آیداز جمله عوامل وابسته به شعر، علوم بالغی است که جزءِ الینفك شعر به شمار می

فـن  »و  .«لخطابـه ا»دو کتاب . در یونان ارسطو از پیشگامان مسائل بالغی است. تأثیر گرفته استعرب دارد که خود از بالغت یونانی 
بالغت فارسی از جمله علم بیان و معانی به قرن پنجم برمی گردد کـه   پیشینۀ. بر بالغت عربی بسیار تأثیر داشته است« شعر ارسطو

دهد که شاعران فارسی زبان در نخستین ادوار شعر دبیات فارسی نشان میر موجود در ااما آثا. اولین کتاب بالغت فارسی نگاشته شد

. اسـت . . . مصداق این سخن اشعار شاعرانی چون رودکی، فرّخی، فردوسـی و . کردندار خود از فنون بالغت استفاده میفارسی در اشع

 (43_9/ ک معانی و بیان. ر)

در ایـن میـان   . تواند زمینه ساز پژوهش های متعـددی باشـد  ارد که هر یك میهای داستانی فراوانی وجود ددر ادبیات ایران منظومه

هـای  داستان فرود شاهنامه اثری است که دارای قابلیت های زیادی جهت پژوهش است؛ از این رو این پژوهش با هدف تبیین زیبایی

ین زمینـه آثـار متعـدّدی    ست اشاره شود که در االزم ا، پیش از پرداختن به ظرایف لفظی این داستان. آن به این داستان می پردازد

های لفظی داسـتان رسـتم و   به گوشه هایی از زیبایی «پهلوان در بن بست»در بخشی از کتاب .«مهدی محبّتی»؛ از جمله وجود دارد

را بـه   «صور خیال در شعر فارسـی »قسمتی از اثر ارزشمند خود یعنی «محمدرضا شفیعی کدکنی»چنین هم. سهراب پرداخته است

نیـز در بخـش ششـم کتـاب      «سـعید حمیـدیان  ». دهـد فردوسی اختصاص مـی  هایی از صور خیال در شاهنامۀشهبررسی و بیان گو
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قابلیت های »در کتاب  «محمد حنیف»چنین هم. پردازدهای لفظی شاهنامه میبه بیان زیبایی «درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی»
 . داشاراتی در این زمینه دار «نمایشی

 بحث و بررسی

نویسی استفاده کند یعنی قادر باشد روابـط  پرداز در پردازش داستان خود مهارت داشته باشد و بتواند از عناصر داستانهرقدر داستان

الم به اگر نتواند از ک و استفاده از گفتگو توانمند باشدگشایی، ایجاد جدال محکم کند یا در گره افکنی و گره علّی و معلولی پیرنگ را

چه بسا مفاهیم بلندی که به دلیل سستی کالم و نادرستی بیان  از بین . در انتقال پیام موفّق نخواهد بود، بهترین شیوه استفاده کند

. گیـرد  سبك، تدبیر و تمهیدی است که نویسنده در نوشتن به کـار مـی  ». اند و خواننده نتوانسته است به خوبی آن را درک کندرفته

تجانس حـروف و دیگـر الگوهـای صـوتی در ایجـاد سـبك دخیـل        ، زبان مجازی، ساختمان دستوری، ه انتخاب واژگانبدین معنی ک

 (316/عناصر داستان) .«.هستند

سبك در اصـطالح ادبیّـات   ». قدرت بیان و نویسندگی او  پی برد، توان به تفکّر روش خاصّ نویسنده است که از طریق آن می، سبك

 ی سبك به یك اثر ادبـی وجهـه  . ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر است وسیلۀ  راک و بیان افکار بهعبارت از روش خاصّ اد

ی حقیقت  ر گوینده یا نویسنده دربارهی خویش وابسته به طرز تفکّ کند و آن نیز به نوبه خود را از لحاظ صورت و معنی القا می خاصّ

کوتـاهی و بلنـدی   ، ك نویسنده عوامل مختلفی تأثیرگذارند؛ از جمله ترکیـب کلمـات  در زبان ی (412/ کلیات سبك شناسی) .«ستا

ای است برای حمل یك رشـته روابـط    بیان ارّابه» :گوید زرافا می. ها کارگیری آن ها و رعایت اقتضای زمان در به گزینش واژه ، جمالت

  (33/  ادبیات داستانی رمان و واقعیت اجتماعی) .«.شوند واقعی هستند انسانی که تنها وقتی که با زبان کلمات ادا می

هر نویسنده در عین داشتن سبکی شخصـی  . کند طرز بیان و روش  خاص هر نویسنده او را از دیگر نویسندگان و شاعران متمایز می

هـای   ی شـاعر و ویژگـی   های سبکی دوره یك  اثر، تلفیقی از ویژگی. کند و عصر خود نیز پیروی می  های سبکیِ دوره از بعضی ویژگی

ی خـود نیـز بهـره     هـای دوره  فردوسی از جمله شاعرانی است که سبکی خاص دارد و در عین حال از ویژگـی . فردی خود شاعر است

به نظر می رسد فردوسی آگاهانه زبان قصه هایش را به گونه ای برگزیـده اسـت کـه بتوانـد بیشـترین نفـوذ و تـأثیر را بـر         . گیرد می

/ ک  پهلـوان در بـن بسـت   . ر). فردوسی تعهّد دارد تاحدّ امکان از زبان فارسی بهره بگیرد و تعبیرات تازه بسازد. اشدمخاطب داشته ب

4_31 ) 

حـاکمی  . شود که معنی فدای لفظ گردد امّا این امر سبب نمی، کند فردوسی در زبان از اطناب و ایجاز به مقتضای شرایط استفاده می

کامالً طبیعی بـه نظـر   ، فردوسی هرگز معنی را فدای لفظ نکرده و اگر احیاناً در جایی صنعتی به کار برده»: در این مورد معتقد است

 ( 16/ ی فردوسی  شاهنامه ی جلسات درباره های دومین دورة سخنرانی) .«رسد می

نویسـی بـه    در راستای داسـتان که کوشد  به امور نحوی  و چگونگی کاربرد علوم بالغی بیان و بدیع در کالم بپردازد این پژوهش می

 . دهند ای متشکّل و زیبا تشکیل می اند و با دیگر عناصر داستان مجموعه کار رفته

 ، در ایــن جــا هـدف   . ای دارنــد  اهمّیّت ویــژه . . . موسیقی معنوی و، کناری موسیقی، طرز بیان، ساختار نحوی جمالت، در شاهنامه

بیان و ظرایف لفظی اسـت کـه در بیـان داسـتان،     ، های زبان هایی از ویژگینمونه ارائۀ، لکه هدفبـررسـی کلّ امـور زبـانــی نیست ب

ی فردوسی در زبان شاهنامه چنین بوده است که اوّالً تا آن جا که ممکن است زبان را از حشـو و   دو روش عمده». دارند ای تأثیر ویژه

در بسـیاری از   (34/ پهلـوان در بـن بسـت    ) .«بپیراید[ آن را] . . . وخوش آهنگیزواید و تعلیقات بزداید و ثانیاً به سادگی و روشنی 

ایـن  . تـر از دیگـری اسـت    ابانـد امّـا اثـر یکـی جـذّ      مختلف به نظم کشیده که یك موضوع را دو شاعر با دوشیوةشود  موارد دیده می

تواند اثری را برتـر از دیگـری   رایف لفظی در کالم میتوجّه به چگونگی به کارگیری ظ. گیردها سرچشمه میدوگانگی از نوع بیان آن

 . نماید

فردوسـی را از دیگـر آثـار     هـای حماسـی   آن چه داسـتان . زبان و طرز بیان آن پی بردأثیر ت، توان به نقش می داستان فرودبا بررسی 

، تضـاد ، جنـاس ، ی ِ بـه مقتضـای زمـان   هـا  ایجاز و اطناب. او از زبان به بهترین صورت ممکن است کند استفادة داستانی  متمایز می

؛ از داستان فرود نمونۀ داستان بلند در شاهنامه است. همه در زیبایی بیان و استحکام زبان فردوسی مؤثّرند. . . استعارات و، تشبیهات

هـای کـالم او    دیگـر زیبـایی  بالغی در آن وجود دارد امّا این تکرار دلیل بـر انکـار    _از عناصر زبانی  این رو امکان تکرار و تشابه بعضی

 . نیست
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 تأثیر علم بیان در زبان داستان _ 4

کالم و رسیدن به هدف از این رو برای بیان . تالش شاعر یا نویسنده آن است که بتواند بر مخاطب عمیق ترین تأثیرات را گذارد همه

شود و هم مخاطـب بیشـتر تحـت تـأثیر     تر میهنری ،هرچه این شیوه زیباتر باشد هم اثر. کندهای مختلفی استفاده میخود از شیوه

استفاده . مطالب داستان بسیار تأثیرگذار است هایی است که در ارائهبخش سخن از شیوهاستفاده از عناصر زیبایی. گیردکالم قرار می

ی نمونـه بـه مـواردی    در این پـژوهش بـرا  . ترین صنایع ادبی برای بیان مطلب سبب همسویی مخاطب با داستان می شوداز مناسب

کنایه توانسته است مخاطب را تحت تـأثیرات عمیـق داسـتان     گیری از صنایع ادبی مانند تشبیه وگردد که فردوسی با بهرهاشاره می

  . خود قرار دهد

 تشبیه  _4 – 4

امه به سبك سـهل و ممتنـع   شاهن. سازد سادگی نبوغ آمیز آن است نخستین ویژگی شاهنامه که آن را از دیگر آثار ادبی متمایز می»

زیادی  سی از تشبیه به علّت سادگی بهرةاز این رو فردو (493(/  نگاهی به فردوسی و شاهنامه)از پانزده دریچه ) .«سروده شده است

 :مانند. گردد توصیف می مؤثّرتر بسیار، های داستان گاه با استفاده از این صنعتمی برد و صحنه

ـ  ــ ـــان و گـــــ ـــاهاز آواز اســپـــ  رد سپـــ

 

ــاه    ــید و مــ ـــرگون روی خورشــ ـــد قیــ  بشـــ

 (99/ 1/ شاهنامه)                                  

. گـردد  تر القا می سیاه شدن میدان و فضا بیش «قیرگون«  مؤثّر است، با استفاده از واژه در این بیت عالوه بر آن که تشبیه در توصیف

کند تـا لفـظ    ازاین واژه استفاده ؛دهدای مشابه استفاده کند امّا ترجیح می یا واژه «گون تیره« توانست به جای این واژه از واژه شاعر می

تشـبیه و  »آمـده اسـت ایـن اسـت کـه      «اسـتعاره »و  «تشبیه»چه در مورد  آن. تر در ذهن متصّور نماید غلظت سیاهی را بیش «قیر»

ای مهـم و   امّا در داستان فرود گاهی عظمت واقعـه ( 933/ عر فارسیصور خیال در ش) .«نمایند استعاره حادثه را محدود و کوچك می

گونـه   برای نمونه در توصیف سوار شدن طوس براسب این. آید درمی تصویر  شخصیّتی قدرتمند از طریق تشبیهی مرکّب به زیبایی به

 :آمده است

 

 نشســت از بــر زیــن چــو کــوهی بــزرگ     

 

 ترگکــــه بنـهـنـــــد بـــر پشـــت پیــــلی ســـ             

 (32/همان)                                          

با مرکّـب کـردن طـرفین تشـبیه قدرتمنـدی و      . گردد تشبیه می «گذاشتن کوه بر پشت پیل» به «نشستن طوس بر زین»جا  در این

شـود و نشـان    مـایی مـی  بـزرگ ن باعـث   «اغراق»همانند «تشبیه»این امر، یعنی استفاده از . گردد تر می عظمت وجود طوس برجسته

 :پردازد در بیت زیر باز به توصیف طوس می. قدرت و توانایی فردوسی در به کارگیری امکانات زبانی است  دهنده

 تخـــــــوار سراینـــــده گفــــت آن زمــــان

 

 کــــــه آمــــد بــــر کــــوه کـوهــــی دمــــان                           

 (32/همان)                                         

زیرا استعاره ذهن را بیشتر به تالش برای فهم مطلـب وا   گیرد؛ کمك می «استعاره»از  «تشبیه»به جای  پردازاما در این بیت داستان

 . گردد تر احساس می قدرتمندی طوس بیش «کوه«  بلکه با استفاده از تکرار واژه دارد؛ دلیل این امر نه تنها زیبایی کالم استمی

فردوسـی و  ) .«شـود گفت دیگر چون تشبیه ارزیابی نمی توانتشبیه چنان عادی است و چنان در شعر جا افتاده که می»در شاهنامه 
 :است ودر توصیف نقش به سزایی داردبیت جای گرفته  به کار رفته که به خوبی در تنۀ در بیت زیر تشبیهی (496/ هایش سروده

 ولیــــکن خــــرد نیــــست بـــــا پهـلــــوان

 

 روان خـــــرد چــــون تــــن بـــــی یســـــر بــــ 

 (33/ همان )                                        

، بلکه با تشبیهی که در مصراع دوم آورده است، خرد قصد دارد بر بی خردی پهلوان تأکید کند بیت شاعر نه تنها با تکرار واژةدر این 

بهـره باشـد برابـر بـا      داند و کسی را که از آن بـی  د را اصل و بنیاد وجود میخر، شاعر، با این تصویر. نماید این تأکید را دو چندان می

 . نیز بیانگر اهمّیّت این عضو نسبت به دیگر اعضا است «سر«  آوردن واژه. داند که اصالً وجود نداشته باشد کسی می

 بکـــــوشم بمیـــــرم مگـــــر غـــــرم وار   

 

ـــار   ـــان زینهـــــ ـــم زایـرانیـــــ  نخـــــواهـــ

 (69/همان )                                         
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قابل  «به مشبّه»ش ؛ از سوی دیگر گزینآورد درمی گناهی و مظلومیّت فرود را به خوبی به تصویر رفته بی کار به «به مشبّه»در این بیت 

 . رسد کامالً متناسب به نظرمی حیوانی است که در کوه ساکن است و از این جهت با ساکن بودن فرود در دل کوه «غرم»توجّه است؛ 

 :گونه آمده است که در توصیف پیکر فرود بر تخت این

ــد خفتــــــه بــــر تخـــت زر   سیـــــاوُش بُـ

 

ــر     ــرز و کمـ ـــغ و گـ ـــن و تیـ ـــا جــوشـ  ابـــ

 (66/همان )                                         

سـیاوش خفتـه بـر    »را بر تخت بهپرداز پیکر فرود  داستان. است «به مشبّه»انتخاب ، ای برخوردار است چه از اهمّیّت ویژه جا آن در این

ایـن تشـبیه یـادآور    . پـردازد  سرنوشت و مرگ این دو شخصیّت نیز می عین استفاده از تشبیه به مقایسۀاو در . کند تشبیه می «تخت

 . کند متصّور می دردناک، انگیز سیاوش است و از جهتی مرگ فرود را تا حدّ مرگ سیاوش در ذهن مرگ غم

 :و تأثیر آن در بیان حوادث داستان بیت زیر است «تشبیه»دیگر کاربرد  نمونۀ

 خـــــرد در دل مـــردِ تنــــــد هنــــــر بـــی

 

ــد   ــار کُنــ ــردد ززنگــ ــه گــ ـــی کــ  چــوتیـغــ

 (61/همان )                                         

گیـرد   کوتاه کردن مطلب به این دلیل انجام مـی . شود مطلب با ایجاز بیان می، نددر این بیت با تشبیه کردن هنرِ بدون خرد به تیغ کُ

هـای متضـاد    اسـتفاده از واژه از سوی دیگـر بـا   . تری بر مخاطب گذارد تأثیر بیش تر جای گیرد و که موضوع مورد بحث در ذهن بیش

 . گردد تر می برجسته «خردی بی»و  «هنرمندی»تقابل میان  .«کند»و  .«تند»

بعد از آن یعنی شکار کردن آهو توسّط پالشـان    ر رفته دربیت  با توجّه به صحنهتشبیه به کا. بیت زیر در توصیف پالشان آمده است

 :آن در مرغزار کامالً متناسب است و کباب کردن

ــزار   ــت در مرغـ ـــر اسـ ــو شیـ ــان چـ  پالشـ

 

 جــــــز از مـــرد جنگـــی نجویـــــد شـــکار     

 (63/ همان )                                        

 :در ادامه این چنین می آید

ـــارزار ـــال در دم کــــــــ ـــه روز بـــ  بـــــ

ــوری  ــون خـ ــتر و خـ ـــمی دود و خاکسـ  هـ

 

  

ــوار   ــرگ مردارخــ ــون گــ ــوه چــ ـــو برکــ  تـــ

ــری     ـــون ب ــه هــام ـــر ب ـــه لشکـ ــد ک ـــه آم  گ

 (63/همان )                                        

مشبّه این تشبیه پالشـان تـورانی اسـت کـه در دشـت      . است «مشبّه»با موقعیّت  «به مشبّه»ت دارد تناسب چه اهمّیّ تشبیه آن دراین

تشـبیه پالشـان بـه گـرگ     . کند بیژن با دیدن او این جمالت را بیان می. آهویی شکار کرده و مشغول کباب کردن و خوردن آن است

تشـبیه در توصـیف   ، در ایـن صـحنه  . رخوار متناسب بـا کبـاب خـوردن او   متناسب با عمل او یعنی شکار آهوست و تشبیه او به مردا

 . نقش به سزایی دارد، شخصیّت و موقعیّتِ قرارگرفته در آن

آهو به   آتش و خون گوشت کباب شده، خاکستر، ؛ دودکنند تر می نیز توصیف را کامل «نخورد  خون»و  «خاکستر»، «دود»های  واژه

 . شوند می کارگرفته طور کامل در وصف به

 کنایه _ 4_ 4

هـای داسـتان   ك گاهی در جهت توصـیف وضـعیت شخصـیت   این کم ؛کنند ر بیان داستان کمك زیادی میدر بعضی موارد کنایات د

کند و در همان جا اسـت کـه   عنی حقیقی به معنی کنایی بازی میترین نقش را در نقل مفضای کالم یا مقتضای حال اساسی». است

 (419/بیان در شعر فارسی) .«شودنمی رود و پی بردن به مقصود ممکند وگرنه جمله از معنی حقیقی بیرون نمیکنایه ظاهر می شو

 :توان به موارد زیر  اشاره کردبرای نمونه می

ـــرود   ـــوار و فـ ـــان تـخـ ـــد پـویـ  بـرفـتـنـ

 

ـــود   ـــرد بــــ ـــت بـرگــ ـــوان را سـربـخــ  جــ

 (11/مان ه)                                         

 «از بـدبختی »کنایـه   «سربخت برگـردون بـودن  ». بیت کنایه به مقتضای حال به کار رفته است  و نوعی براعت استهالل است  دراین

اوج داسـتان    کردن ذهـن خواننـده بـرای نقطـه    کوه نوعی آماده  م در ابتدای رفتن  فرود به قلّهرو آمدن این کنایه آن ه از این. است

 . انگیز است، پی خواهد برد خواندن این عبارت به این مطلب که پایان این عمل فرود، پایانی غماست؛ مخاطب با 
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نااستواری و سسـت اراده بـودن طـوس بـا عبـارت      ، آشفتگی. در توصیف حالت طوس کامالً مؤثّر است، به کاررفته در بیت زیر  کنایه

 :گوید او می  هبهرام دربار. آید درمی تصویر  به خوبی به «تار و پود بی»

 تــار و پــود  کــه خودکامــه مردیســت بــی   

 

ـــارد درود   ـــد نـیــــ ـــر آیـــ ـــی دیگـــ  کســـ

 (11/همان )                                         

یابد امـا کشـف ارتبـاط    میخاطب مفهوم کنایه را به آسانی دردر مواردی م. کندکنایه در انتقال منظور و مقصود بسیار قوی عمل می

گویـد، اشـاره    عنوان رجز در مورد ریونیز مـی  فرود به  که  است  توان به سخنیبرای نمونه می. ی با معنی کنایی نیاز به تأمّل داردحقیق

 :گوید کشتن ریونیز می   درباره او. کرد

ـــداوران     ـــار کـنـ ـــه پـیـکـ ـــد ب ـــو آی  چـ

 

ـــران   ـــن خـواهـــ ـــر دامـــ ـــوابمش بـــ  بخـــ

 (31/همان )                                       

ظریـف در اسـتفاده از ایـن     امـا نکتـه  . برداست که مخاطب در نگاه اول به آن پی می «کشتن»کنایه از  «ر دامن خواباندنب»عبارت 

بودن عمل کشتنِ ریونیز بـه  شود تا آسان  استفاده می «کشتن»به جای  «خوابیدن»که برای بیان قدرت فرود از فعل کنایه، آن است 

 . تر در ذهن متصوّر گردد بیش، فرود  وسیله

 :در بیت

ــی ــی   هم ــن هم ــت و جوش ــرم  گف ــت گ  بس

 

ـــرم   ـــد چـ ـــر بـدّریـ ـــش بـ ـــی بـرتـنـ  هـمـــ

 (33/همان )                                         

، تن بـرای جنـگ بـا فـرود    ایـن کنایـه حالـت گیـو را هنگـام رفـ      . رودبـه کـار مـی    .«رنج زیاد»به معنی .«چرم بر تن دریدن»  کنایه

ی کوه یعنی  گیو تمایلی به جنگ با فرود ندارد امّا به خاطر شکست و تحقیر شدن طوس ناگزیر باید به سمت قلّه. آورد تصویردرمی به

بـه  از این رو کاربرد عبارت با حالت گیو در آن شرایط کامالً متناسب است و وضعیّت درونی گیو به خـوبی  . جایگاه فرود، حرکت کند

 . شود مخاطب منتقل می

 نقش علم بدیع در زبان داستان _ 1

بخشد و بدون آن هـیچ اثـر   یابد و تنها الفاظ است که به سخن لطف و رونق میهالل عسکری معتقد است معنی را هرکسی در میابو

شد همان به کار گرفتن الفـاظ برگزیـده   بخای را بر سایرین برتری میکند و نویسندهچه گوینده را ممتاز میآن. یابدادبی تحقّق نمی

علم بدیع از علوم بالغی است که پیش از اسـالم در ایـران رواج داشـته  و کـم کـم رونـق       ( 916 – 1/  در قلمرو بالغتک . ر). است

ننـد و بعضـی   دااولین اثر مکتوب در علم بـدیع مـی   بعضی اثر مرغینانی را. دهدم بدیع به رشد خود ادامه میپس از اسال. گرفته است

راند را بر زبان می «کاروند»جاحظ نیز در قواعد شعر و بالغت نام کتاب . آورندرادویانی را نخستین کتاب به شمار می ترجمان البالغه

برخی نیز معتقدند ابواحمد حسن عسکری در قرن سوم با اثر خـود   (19 _93/ بدیع نوک . ر). نامدو ایرانیان را مردمانی زبان آور می

در ک . ر). بالغت باستانی ایـران را بسـیار اسـتوار کـرده اسـت      پایه، نشان داده است .«التفضیل بین البالغتی العرب و العجم»ه نام ب
  (913_41/ قلمرو بالغت

د بیان مقاصد و اهداف خو فردوسی بدیع را وسیله. فردوسی به کار گرفته شده است ادبی از جمله شاهنامهعلم بدیع در تمامی متون 

طرح وجود عناصر بدیعی در داستان سیاوش نیسـت بلکـه بیـان    ، این قسمت  هدف از ارائه. دهدو در خدمت داستان پردازی قرار می

ه تناسب کالم به کـار  به زیبایی و ب، زبانی هستند بدیع و بیان که به نوعی وابسته نویسی فردوسی ابزاراین مطلب است که در داستان

در ایـن قسـمت تنهـا      (416/  انـواع ادبـی  ) .«خبر بزرگی است و نیازی بـه آرایـش نـدارد    سه خود در بر دارندهحما»اند؛ اگرچه  رفته

 . کنداز تأثیر این علم در داستان پردازی حکایت می شود کههایی ارائه می نمونه

توصـیف  ، تر مطلب و القای هرچه بیش اند فقط به جهت زیبایی کالم نیستند بلکه به اقتضای حال صنایعی که در داستان به کار رفته

های لفظی در شاهنامه غالباً نه به عنوان زینت بلکه به صورت نوعی ضرورت به کار رفته است  آرایش». روند به کار می. . . شخصیّت و

وسـی از انظـار   صـنعت در کـالم فرد  . شـود  آن که منتظر برخورد باشد در طی کالم شاعر با آن مواجه می و خواننده بدون توجّه و بی

مجموعـه  ) .«مخفی نگه داشته شـده اسـت و چنـان مقبـول و مـأنوس اسـت کـه گـویی شـاعر از آوردن آن گریـزی نداشـته اسـت            
 (39/بزرگداشت فردوسی  های سومین تا ششمین هفته سخنرانی
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به چند مـورد از مـوارد شـاخص     پردازی امکانات زبانی در داستان  کارگیری همه در این قسمت برای نشان دادن توانایی فردوسی دربه

 . شود این بحث پرداخته می

 ایایهام واژه _4_1

ها شنونده را به تأمّل وا می دارد تا از معنی نزدیك به معنی دور یا مورد نظر دست گاه شاعر با استفاده از برداشت های دوگانه از واژه

رانی است که از زیبایی های ادبی نه تنها در جهـت زیبـا آفرینـی کـالم     فردوسی از شاع. در این میان ایهام پا به کالم می گذارد. یابد

به حقیقتـی کـه در   ، او به گونه ای از ایهام استفاده می کند که خواننده با تأمّل. بلکه در پیشبرد القای مفاهیم واژه ها بهره می گیرد

 . پشت واژه ها نهفته است، پی ببرد

 :جّه استدر بیت زیر ایهام به کاررفته قابل تو

ـــل ـــح و زآوای پیــــ  زچـــــــاکِ سلیـــــ

 

ـــل     ــه نی ـــی ب ـــد گیتـ ـــی بیــاگنـ ـــو گفتـ  تـ

 (99/ 1/ شاهنامه)                                 

یکـی در  . کار رود تواند به با دو معنی می «نیل«  در این بیت واژه. داستان و مربوط به لشکرکشی طوس است  این صحنه اوّلین صحنه

و دیگر به معنی سوگوار شدن جهـان؛ در صـورت برداشـت     ها صدای سالح راقی تاریك شدن هوا از شدّت فریادهای پیالن ومعنی اغ

ایـن  . گـردد  گیرد و مرگ شخصیّت اصلی با استفاده از ایـن فضـا القـا مـی     از همان ابتدای داستان فضاسازی انجام می: دوم باید گفت

از کشـور اشـاره    «خروش برآمدن»و  «نالیدن بوق» در ابیات قبل از این بیت نیز به. مرتبط استبرداشت با توجّه به ابیات قبل کامالً 

 :ود که همگی در ایجاد فضا مؤثّرندش می

 تبیــــــره بــرآمـــــد ز درگـــــاه طـــــوس

ــروش   ــر خـ ــد سراسـ ـــر آمـ ـــور بـ  ز کشــ

 

 ی بـــــوق و آوای کـــــوس  هـــــمان نـالــــه  

ـــوش   ــر ز جـ ـــوا پـ ــروش و هـ ــر خـ ــین پـ  زمـ

 (99/همان )                                       

 :کشد فرود کمان می، هنگام آمدن ریونیز. نوع دیگر ایهام به کار رفته دراین داستان ایهام تضاد است

ـــد  ـــرودش بدیـــ ـــغِ بــــاال فـ  چــــو از تیـ

 

 زقــربـــــان کمــــــان کیـــــان بــرکشیـــــد  

 (31/همان )                                      

گـردد وضـعیّت و    ؛ ایـن تضـاد باعـث مـی    کنـد  ایهام تضاد ایجاد مـی  «باال«  که نام شخصیّت اصلی است با واژه «فرود«  جا واژه ر ایند

، فردوسـی   در شـاهنامه ». بهتـر بـه تصـویر درآیـد    ، کـه در پـایین کـوه قـرار دارد     «ریـونیز »نسبت به  «سیاوش فرود»موقعیّت برترِ 

مهـارت فردوسـی در آن اسـت کـه حتـی      . ترین وسـایط آرایـش ادبـی صـورت پذیرفتـه اسـت       و مغلق ترین آرایی به مدد ساده سخن

نمیرم از این پس که مـن  ) .«بخشد های ساده و ابتدایی را چنان با هنرمندی افاده کند که تأثیر آن بر ذوق خواننده فروغی می آرایش
 (32/ام زنده

هنگـام زخمـی   . در بیت مـورد نظـر اسـت    «شد»به آن اشاره کرد، ایهام در فعل  یزپردا توان در راستای داستان ایهام دیگری که می

 :گونه آمده است برای توصیف رفتن او به داخل دژ این، شدن فرود

 بــــه دژ درشــــــد و در بـبـسـتـنـــــد زود

 

ـــرود     ــی فـ ـــر جنگـ ـــامور شـیـ ـــد آن نـ  شــ

 (61 1/ شاهنامه)                                   

ت ادبی و برداشت دوگانه با استفاده از این صنع. در نظر گرفته شود «مردن»و  «رفتن»تواند در دو معنی می «شد»ت فعل در این بی

صـحنه   در نهایت پـس از ایـن  . اندیشد بر مرگ فرود نیز می، مخاطب ناخودآگاه هم زمان با اندیشیدن بر دو معنی فعل «شد«  از واژه

  .دهدفرود جان خود را از دست می

 موسیقی آوایی _ 1_ 1

این صنعتند؛ توصـیف لشـکر ایـران از زبـان       ابیات زیر نمونه. گردد می ی کالم سبب انتقال بهتر مطلب نیزعالوه بر زیبای «واج»تکرار 

 :گونه بیان شده است راوی این

 ور ســــی هــــــزار سپــــردار بــــا نــیــــزه

 ســــوار و پـیــــاده بــه زرّیــــن کـمــــر    

 جــــــــوی ازدر کــــــــــارزار هــمـــــــه رزم 

ـــه نیـــــزه    ـــغ دار و هــمــ ـــه تیــ  ور هــمــ
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 وزرّیــــن درفــــشزبــــس تــــرگ زرّیــــن 

 تـــو گفتـــی بـــه کـــان انـــدرون زر نمانــــد

 

ــش   ـــه کفــ ـــن و زرّینـــ ـــال زرّیـــ  زگـــوپــ

 برآمـــد یکـــی ابــــر و گــوهــــر فشـانـــــد    

 (14/همان )                                        

. بیت آخر اوج این توصـیف اسـت  . کند تر متصوّر می ها را بیش زردی سالح «زر»ی  چنین تکرار واژهو هم «ز»واج در این ابیات تکرار 

 . های زرّین هیچ زری در کوه باقی نمانده است گویی از زیادی سالح

ذکـر حـروف متـوالی در    ». حروف سبب می شود نویسنده به آسانی موضوع مورد نظر را به خواننده القا کنـد  به کارگیری آرایۀ نغمۀ

 .«کند گیرد بلکه نوعی توجّه و انتباه یا بیدار باش خاص نسبت به آن بیت را القا می کلمات غالباً نه تنها یکنواختی را از متن کالم می

 (12/  بزرگداشت فردوسی  های سومین تا شمشین هفته مجموعه سخنرانی)

 :در بیت

ـــغ  ــه بــــاالی تیــ  چــــو بهــــرام برشـــد ب

 

ـــغ     ـــده مـیـــ ـــان غــرّنــ ـــد بـرسـ  بغـــرّیــ

 (11/ 1/ شاهنامه )                              

 . کند تر می غرّندگی بهرام را برجسته «غ»در این بیت تکرار واج 

 :در این بیت است «م»تکرار واج   نمونه

ـــذار    ـــکم گــ ـــد بـادکلـ ـــر کنـ ـــدو گـ  بـ

 

ـــد      ـــردم مــ ــه مـ ـــد ب ـــده مـانـ ـــر زنـ  اراگـ

 (31/ همان )                                       

 . کند مردانگی فرود را به ذهن القا می، به نوعی «م»جا تکرار واج  در این

 :آورد تصویردرمی زه کردن کمان را به «ز»چنین در بیت زیر تکرار واج هم

ـــز  ــد ریونیـــ ـــك شــ ـــو از دور نزدیــ  چــ

 

 ـزبــــزه بـرکشیــــد آن خـمـانیـــــده شیــــ    

 (31/همان )                                        

 :شود در بیت زیر نشان داده می «خ»ویژه سخت شدن کار با تکرار واج شدّت و فراوانی بارش تیر درمیدان به

ـــت   ـــد سخـ ــاران بکردنـ ـــر بـ ـــی تیـ  یکــ

 

ــت     ــزد درخـ ــه ریـ ـــی کـ ـــاد خـزانـ ـــو بـ  چــ

 (31/همان )                                        

 . کندنشان دادن سختی رزم کمك زیادی میاحساس می شود در  «خ»ای که در تلفظ واج سختی

 :شود دیگر تکرار واج و واژه دیده می  در بیت زیر نمونه

ـــا  ـــی از نیـ ـــد همـ ــه جویــ  گـــــر او کینـ

 

ـــا    ـــر و کـیـمـیــ ـــه زیـبــاتـ ـــرا کـیـنــ  تـــ

 (92/همان )                                        

تـر نشـان    ورزی نسـبت بـه افراسـیاب بـیش     خواهی وکینـه  مصمّم بودن جریره را در کین «کینه«  و واژه «ک»ر این بیت تکرار واج د

 . دهد می

 . دهد تر جلوه می سیاهی و تیرگی را بیش «سیاوش»و  «سیاه»های  و وجود واژه «س»در بیت زیر تکرار واج 

ــدر آ  ـــه رود انـ ـــوی کـاسـ ــپاه سـ ــد سـ  مـ

 

ـــاه    ـــاوش سیـــ ـــن سیــ ــد زکیــ ـــن شـ  زمیـ

 (14/همان)                                          

 :راند گونه بر زبان می گردد و این طوس با دیدن اسب و سر پالشان، از عمل بیژن شاد می

ـــنش  ـــاد و بـرتـرمـ ــزی شــ ـــه بـ  همیـشـ

 

ـــش   ـــد بــدکــنــ ـــادا بـــ ـــو دور بـــ  زتـــــ

 (14/همان)                                         

 . گردد شادی طوس به خوبی احساس می «ش»در بیت با تکرار واج 

 :کند در بیت زیر سنگینی گرز را در ذهن متصّور می «گ»تکرار واج

ــران   ــروش سـ ـــرآمد خـ ـــو بـ ـــر ســ  زهــ

 

 گـــراییـــــــدن گـــرزهــــــای گــــــــــران 

 (62/همان)                                         
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 ایتضّاد واژه _9_1

، هم در توصیف موقعیّت و صحنه نقش به سزایی دارد؛ زیرا یکی از تضادهای به کار رفته در این زمینـه  گاهی تضادّ چند واژه در کنار

. به درستی پاسخ دهـد پرسد  چه در مورد لشکر می خواهد هر آن گشاید و از او می لب به سخن می، فرود با دیدن بهرام. بیت زیر است

 :گوید گونه می بهرام در پاسخ این

 بــــــدو گفـــت بهــــرام بـــر گـــوی هیــــن

 

 تــــو بـــر آسمــــانی و مـــن بــــر زمیــــن      

 (13/همان)                                          

؛ از یك سو بـاال بـودن   پردازد صیف صحنه میبه تو «زمین» و «آسمان» متضادّ   با درکنارهم قرار دادن دو واژه جا پرداز در اینداستان

توانـد اشـاره بـه     آید که از زیباترین تصاویر این داستان است و از سوی دیگر می تصویر درمی فرود بر ستیغ کوه و پایین بودن بهرام به

 . نژاد فرود یعنی شاهزادگی او در برابر جایگاه بهرام و تفاوت مقام آن دو داشته باشد

. خواهد تا کسی برای شناسـایی فـرود داوطلـب گـردد     طوس از لشکر می. اند متضادّ سر و پا به زیبایی به کاررفته  واژه در بیت زیر دو

 :گوید پذیرد و می بهرام می

ـــای آورم   ــه جــ ـــی بـ ـــه گفتـ  روم هـرچـ

 

 ســــــر بــه پــــــای آورم   ســرکــــوه یـــك  

 (11/همان)                                        

کـار رود و   محلّیـه بـه   عنوان مجاز با عالقـه تواند به  دهد و از سوی دیگر کوه می سختیِ کار بهرام را نشان می، جا تضادّ کلمات این در

 . کند فرود باشد که در این صورت زیبایی بیت را دو چندان می، منظور

 :کند گونه توصیف می گذرا و ناپایدار را این راوی دنیای

ــت و  ــد تخـ ـــانی دهـ ــاله  زمــ ــنج و کـ  گـ

 

 زمــــــانی غـــــم و رنــــج و خــــواری و چــــاه 

 (61/همان)                                          

لفّ و نشر موجود در بیت نیز در این توصـیف  . آید گیری تضادّ موجود در میان کلمات به خوبی به تصویر در می کار ناپایداری دنیا با به

 که مجاز از حکومت و قدرت است با غم و رنج در تضـاد  « تخت». ظر معنوی با یکدیگرمتضادندکلمات بیت از ن. کمك به سزایی دارد

تضـادی زیبـا   ، نهایتِ حقارت است که نشان دهندة «چاه»ام است، با که مجاز از مق «کاله»گیرد و ؛ گنج در برابر خواری قرار میاست

 . کند ایجاد می

 :گوید گیو با دیدن تژاو می. شود عیّتی و با استفاده از تضاد، در بیت زیر بیان میحتمیّت مرگ تژاو به دست گیو با توصیف موق ـ

ــدی     ــگ آم ــه جن ــردم ب ـــه م ـــن مایـ  بدیـ

 

 ز هــامـــــون بـــه کـــــام نهنـــــگ آمـــــدی  

 (16/همان)                                          

گـویی  . دهنـد  مرگ تژاو را پیشاپیش خبر مـی ، ابسته به دریاستکه و «نهنگ»رود و  که جایگاهی خشك به شمار می «هامون»  واژه

تژاو موجودی است که از خشکی به کام موجودی دریایی آمده است و همین متفاوت بودن محیط، شرایط زنـده مانـدن او را سـخت    

 . خواهد کرد و باعث مرگ او خواهد شد

 :در توصیف وضعیّتِ لشکر مؤثّر استتضاد در کلمات بیت زیر 

ــ ـــیپس ـــی   ـر ب ـــدر ب ــد پ ـــدر ش ـــر پ  پســ

 

ـــر     ـــر وزبـ ـــن زیـ ـــر گشـــ ـــه لشکـــ  همـــ

 (23/همان)                                          

دهـد   کشد و نشـان مـی  عکس و قلبی که در مصراع اول آمده است اوج سرگشتگی لشکر را به زیبایی به تصویر می در این بیت آرایه

 . کند سزایی ایفا مینقش به ، زبان در توصیف

 :کرد برای نمونه باید به بیت زیر اشاره. نقش مؤثّری دارد  آوردن صحنه تصویردر گاهی تضادّ معنوی در به

ـــاد   ـــچ یـ ـــرد ایـ ــخ نک ــه پاس ـــان ب  پـالشـ

 

 بــرانگیــــخت آن پیــــل تـــن را چـــو بـــاد     

 (11/همان)                                         
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 «بـاد »و  «پیـل »ر می رسد هدف بیان  قدرتمندی اسب پالشان است اما در واقع با تضادّی که از نظر جسـمی میـان   جا به نظ در این

 . انگیزد ؛ آن چنان قدرتی که اسب پیل پیکرِ خود را به سبکیِ باد برمیگردد پالشان در جنگاوری القا می قدرت ، وجود دارد

 :گردد ر یکدیگر باعث دقّت و توجّه خاص در بیت زیر میدر کنا «گرد»و « فرود آمدن«  استفاده از واژه

 فــــرود آمــــد از بـــاره بیــــژن چـــو گـــرد 

 

 ســــر مــــرد جنگـــــی زتـــــن دور کــــرد     

 (11/ همان)                                        

ت گرد به جز سرعت، باال رفـتن  خاصیّ. در این بیت به جز بیان سرعت بیژن برای کشتن پالشان به مطلب دیگری نیز باید اشاره کرد

گردد که باعث بیـان سـرانجام شـوم پالشـان      تضادّی ایجاد می «فرود»   حال با قراردادن این واژه با این ویژگی در کنار واژه. نیز است

 . شود می

 ایتناسب واژه _ 1 _1

های مختلف داسـتان بـه کـار    ست که در بخشسازی مفاهیم مورد نظر شاعر اها جهت القا و برجستهتناسب از عوامل پیوستگی واژه

 . توان به کاربرد تناسب در زبان داستان به موارد زیر اشاره کردمی  برای نمونه. گرفته شده است

 :است  درآمده  وصف گونه به هنگام رفتن فرود به جنگ سپاه ایران، لشکرکشی او این

ــران  ــروش سـ ـــد خـ ـــو بـرآمـ ـــر ســ  زهــ

ـــه   ـــا نـال ـــوس ب ـــو کـ ـــای ی غـ  کــرّنـــ

 

 گـــراییــــــــدن گـــرزهــــــای گـــــــــران 

 دم نــــــــای ســرغیــــــن و هنــــــدی درای

 (62/همان)                                         

فریاد کوس و نالیدن کرّنای با توجّه بـه خروشـیدن سـران    . دهد ی شوم می ا خبر از حادثه «ناله»و  «غو» های متناسباستفاده از واژه

 . این لشکرکشی نقشی به سزا دارد  کند که در بیان نتیجه تصویری در ذهن ایجاد می، ر بیت قبل از آند

. دهـد  ترنشـان مـی   او فردی سیاه چهره است که آمدنش در شبی تاریك، فضارا بـرای مخاطـب تاریـك   . دیگرآمدن کبوده است نمونه

از . کنـد  مـی  تـر  سیاه بودن شـب را برجسـته   «کبوده»  در کنار واژه «ودکب»و ، «سیاه»، «تیره»، «شب»های متناسب  کارگیری واژه به

 :نمایداین سیاهی را دو چندان می برای شب که خود مظهر تیرگی است، «تیره»سوی دیگر استفاده از صفت 

 کـــــبوده بیــــــامد چـــــو گــــرد سیــــاه

 

ـــاه    ـــران سپــ ـــك ایـ ـــره نـزدیــ ـــب تیــ  شـ

 (13/همان)                                          

 . افزاید بر شدّت این سیاهی می، با توجّه به سیاهیپوستی خود شخصیّت «گرد سیاه»به  «کبوده»تشبیه 

 :تناسب کلمات قابل بررسی است  بیت زیر از نظر استفاده از آرایه

 تــــــژاو سـرافـــــراز را دل بســوخـــــت  

 

ــت    ــر فروخـ ـــش بـ ـــش رخـ ـــردار آتـ ــه کــ  بـ

 (13/همان)                                          

حالت تژاو کـه مثـأثّر از سـخنان    . گوید آمیز با او سخن می با لحنی گالیه، ای است که اسپنوی، دلدار تژاو این بیت در ارتباط با صحنه

 . گردد گونه توصیف می این، اسپنوی است

 . شود برافروختن به شکلی مؤثّر توصیف میهای متناسب سوختن، آتش و  حالت تژاو از شدّت ناراحتی با واژه

 :شود خبر آمدن او این گونه بیان می. گردد کردن اسپنوی به لشکرگاه بازمی  ای دیگر بیژن با اسیردر صحنه

 

 کــــه بیــــدار دل شیــــر جنگــــی ســــوار

 

ـــزار     ـــد از مـرغــــ ـــار آمـ ــا شکـ ـــان بـ  دمــ

 (21/ همان)                                        

با توجّه به عمل بیژن در ربودن اسپنوی و اسیر کردن او به زیبـایی   «مرغزار»و ، «دمان»، «شکار»، «جنگ»، «شیر»های  آوردن واژه

 . شود جا نقش زبان در توصیف آشکار می در این. شکار بیژن و میدان جنگ، مرغزار تصوّر شده است، اسپنوی. اند به کار رفته

 

 ایجناس واژه _0_1
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صنعت لفظی در شاهنامه به عنوان نفس صنعت به کار نرفته بلکه بـر اثـر آگـاهی    » :مورد کاربرد جناس در زبان داستان بایدگفت در

در شـاهنامه تکـرار وتـوالی    ترین بعد لفظـی  قوی. شاعر از خاصیت کلمه و بنا به اقتضای فضای خاص شاعرانه در کالم راه یافته است

بزرگداشـت   ی هفتـه سـومین تـا ششـمین   مجموعـه سـخنرانی  ) .«فظـی اسـت در حـروف و در کلمـه    حروف و ایجاد انواع تجـانس ل 
بـرای  . تصویرآفرینی و فضاسازی داستان نقش به سـزایی دارد ، در داستان فرود در بعضی موارد جناس در القای اندیشه(12/فردوسی

 :نمونه در بیت

ــدا گشــــت ازوی    ـــژن جـ ـــاد و بیـ  بیفتــ

 

 ـــــغ بنهــــــاد رویســــــوی تیـــــغ بــــا تیـ 

 (61/شاهنامه )                                      

شـدّت  « تیغ»ی واژهتکرار . آورد تصویردر می تر به واکنش بیژن را در برابر کشته شدن اسبش قوی «تیغ«  جناس موجود میان دو واژه

 . کند خشم بیژن را در ذهن برجسته می

 بان داستان ها و ساختار نحوی در ز نقش واژه _9

چگـونگی اسـتفاده از   ، سزایی دارد نقش به. . . معرّفی شخصیّت و، از عواملی که در جهت انتقال بهتر مفاهیم داستان از جمله توصیف

هایی که ساده باشند یعنی روان باشـند و ظریـف و سـیّال و پرخـون و پـر معنـا و لطیـف         انتخاب واژه». است. . . صفت، اسم، فعل، و

ین و ملموس و لغزنده و آسان تلفظ شـونده تنهـا بـا توجّـه بسـیار دقیـق بـه موضـوع  و محتـوا و سـاختمان آن چـه            وسبك وآهنگ

دراین بخش به بعضی از مواردی که در بیان داستان تـأثیر زیـادی دارنـد     (422/ لوازم نویسندگی) .«خواهیم بنویسم مقدور است می

 . گردد اشاره می

 گزینش صفات _4 _9

 :برای نمونه در بیت زیر در توصیف کوه آمده است. گردند تر موصوف می اعث توصیف هرچه بیشگاهی صفات ب

 بفـرمـــــود تــــــا نـامبـــــردار چنــــــــد

 

 بتـــــازنــــــــد نـزدیــــــك کــــــوه بلنـــــد 

 (13/همان)                                          

چنـین قافیـه قـرار دادن ایـن     هم. تر بر بلندی کوه است است، باعث تأکید بیش برای کوه که خود مظهر بلندی .«بلند»آوردن صفت 

ره کرد که از قول توان به سخن شفیعی کدکنی اشادر تأیید این مطلب می. گردد صفت باعث دو چندان شدن این تأکید در ذهن می

 (33/ موسیقی شعر ک. ر) .بخشدقافیه تصویرها و موضوع شعر را تقویت می کند و توسعه می: گویددیگران می

 :گردد گونه توصیف می از زبان پرستندگان دژ کالت این، گردد زمانی که طوس از سوی فرود بدون اسب و شکست خورده باز می

ـــوان   ـــش جـ ـــه پیـ ـــر کــ ــرد پیـ  یکی مـ

 

ـــر    ـــم تیــ ـــد از بیــ ـــان شــ ـــراز غـلتـ  زافـــ

 (1/31/شاهنامه )                                   

قافیـه مطلـب را   »اهمیّت قافیـه مـی گویـد     نیما یوشیج دربارة. کند برجسته کردن موضوع استوظایفی که قافیه در بیت ایفا میاز 

گـردد و بـدین گونـه     تر مـی  سالخوردگی طوس برجسته، جا با قافیه قرار دادن صفتِ پیر در این(33/موسیقی شعر) .«مسجّل می کند

 . شودتر نشان داده می ر فرود بیشزشتی و خواری شکست او را در براب

 :فرود و هنگام زخمی شدن او آمده است بیت زیر دربارة

ـــادرش   ـــان مـ ـــا پـرستنــدگــ ـــد بـ  بشــ

 

 گـرفـتـنــــــد پـوشیـدگــــــان در بــــــرش   

 (1/61/شاهنامه)                                   

در کنـار واژة   «پوشـیدگان »فـاعلی   با اسـتفاده از صـفت  . گیرند  برمی در این بیت پرستندگان با دیدن وضعیّت اسف بار فرود او را در

 . گردد تر متصوّر می کشیدن او بیش درآغوش «دربر»

برای نمونـه در  . شودبا این عمل صفت برجسته تر از موصوف نشان داده می. جا به جایی موصوف و صفت از ویژگی های سبکی است

 :بیت زیر آمده است

ــد ک  ـــورد بای ـــمی خ ــت ه ــه هس ــی را ک  س

 

 دســـت دل تــــا شـــدم تنـــگ منــــــم تنـــــگ 

 (63/همان)                                          

 . شود تر نشان داده می وضعیّت زندگی راوی و تنگی معیشت او برجسته، و تکرار آن در بیت «تنگ»با مقدّم کردن صفت
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 :آن در بیت زیر مشهود است  نمونه. ی داستان است های بیان آینده یکی از شیوه، استفاده از صفت مناسب برای توصیف شخصیّت

 یـــــده جـــــــوان چـوبشنیـــــد نـاکـــــارد

 

ـــره روان    ـــر درد و تیــ ـــشت پــ ـــش گــ  دلــ

 (91/همان)                                          

تجربگی  جوانی فرود را برجسته و بی، ف اودر توصی .«ناکاردیده»با آوردن صفت ، هنگام رسیدن خبر لشکرکشی طوس به فرود، راوی

شـوم داسـتان کـه      به طور پوشیده و ضـمنی بـه آینـده    کند و درنهایت ظرافت تر میداستان و در حوادث بعدی نمایان   او را در ادامه

 . کند اشاره می، تجربگی فرود است بی  نتیجه

 چگونگی کاربرد فعل _ 1_9

. کشته شدن ایرانیان اشـاره کـرد    پرداز درباره داستان احساس توان به عالوه بر زیبایی جمله می «آور کم»در بیت زیر با استفاده از فعل 

زیرا بـار  . برد او به ایران پی  توان بر اهمّیّت و عالقه ریق میاز این ط. کند استفاده می «کم آمد»از فعل  «کشته شدن»او به جای فعل 

 . است «مدنکم آ»تر ازفعل  بیش منفی فعل کشته شدن،

ـــان    ـــد زایـــرانیـ ـــم آمـــ ـــراوان کــ  فــ

 

 بـــــــرآمد خروشــــــی بــــه درد از میـــــــان 

 (23/همان)                                          

تـر بـه تصـویردر     انبـوه کشـته شـدگان را بـیش    ( نما متناقض)با ایجاد پارادوکس  «کم»  درکنار واژه  «فراوان»آوردن قید چنین باهم

 . وردآ می

 :آید ، فضاسازی مناسبی به شمار مینیز در ابتدای داستان بهرام به نوعی «پشت نمودن»استفاده از فعل 

 چـــــو خورشیــــد تابنـــده بنمـــود پشـــت 

 

ـــت    ـــرادر درشـــ ــت از بـــ ـــو گشــ  دل گیـــ

 (412/همان)                                        

  شود  و ذهن مخاطب، آمـاده بار بهرام با استفاده از این فضا، پایان داستان بهرام بیان می در این بیت با توجّه به سرانجام شوم و مرگ

 . گردد رخدادی ناگوار می

، گویـد  برای نمونه باید به سخنی که از زبان بهرام در مرگ فرود، خطاب به ایرانیان مـی . گردد فعل باعث رسایی کالم می گاهی حذف

 :توجّه کرد

 کــــــز کـردگـــــاربـــه ایرانیـــــان گفـــت 

 

ـــار    ـــردش روزگــــــ ـــد وزگــــ  بتــرسیـــــ

 (63/ همان)                                         

امّا این حـذف آن چنـان آشـکار اسـت کـه هـر       . لفظی حذف شده است  به قرینه، بعد از آن  برای جمله .«بترسید»در این بیت فعل 

شـاعر بـا   . گـردد  تر شدنِ این فعل و در واقع ایـن عمـل مـی   همین امر سبب برجسته کند و ای آن را در ذهن خود تداعی میشنونده

  . آورد می، برجسته کردن این فعل براعت استهاللی برای پشیمانی و عقوبتی که در انتظارِ طوس است

 «چه»ی  استفاده از حرف تسویه  _9 _9

 :گوید دالوری طوس می  فرود پس از شنیدن سخنان تخوار درباره

 ـه طــوس و چــه شــیر و چــه پیــل ژیــان چــ

 

 چــــه جنگــــی نهنــــگ و چــــه ببـــر بیــــان  

 (32/ همان )                                       

در حقیقت از یك سو بر تأثّر و تحریك فرود از سخنان تخوار تأکید دارد و از سوی دیگر ، در مفهوم تسویه «چه»راوی با آوردن لفظ 

 . کشد تصویر می به، همین تأثّر است  ود را که زاییدهفر  باکانه بی  اندیشه

 ای تکرار واژه _1_9

 :کار رفته است گونه به تکرار واژه در ابیات زیر این. شود گاهی برای بیان مقصود از تکرار واژه استفاده می

ـــغ  ــه تـیــ ـــی ب ــه خنجــر زمـان ـــی ب  زمــان

ـــزا     ـــی نـاســـ ـــت یـک ـــه دس ـــانی ب  زمـ

ــت  ــد تخـ ـــانی دهـ ـــاله  زمـ ــنج و کـ  و گـ

 

ـــغ     ـــه مـیـ ـــی ب ـــاد و زمــان ــه بـــ ـــی ب  زمـان

ـــا   ــختی رهــــ ــود از درد و ســ ـــانی خــ  زمــ

 زمـــــانی غــــم و رنــــج و خــــواری و چــــــاه

 (61/همان)                                          
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است امّا بـا   ه تصویردرآمد دربیت اوّل به زیبایی به ،و استفاده از وزنِ دوری «زمان»ی  ناپایداری و گذرا بودن زندگی و دنیا با تکرار واژه

هـا و  دو چندان شده بلکه در بیان و القای کوتاهی لحظـه   نه تنها این زیبایی، تکّه کردن کالم در بیت سوم عطف و تکّه «واو»آوردن  

  . ها نقش به سزایی دارد فرصت

 :در این بیت است «سر«  هتکرار واژ، دیگر از تکرار واژه و نقش آن در داستان  نمونه

ـــان    ـــدر زمـ ـــردی سـرانـ ـــران را سپـ  سـ

 

ـــر      ـــو س ـــر ت ـــه ب ـــد ک ـــه آم ـــان  آ گ ــد زم  ی

 (412/همان)                                        

ن بهتـر  شود مفهـوم سـرآمدن زمـا    این امر نه تنها باعث می. کند تکرار این واژه تأکید خاصّی بر، سرآمدن و به پایان رسیدن عمر می

که همان کشته شدن بهرام به دسـت       درون مایه و بخش پایانی این قسمت از داستان، ای میان الفاظ بلکه تناسب و رابطه، انتقال یابد

 . کند ایجاد می، تژاو است

 :در بیت زیر آمده است. گاه از تکرار برای تأکید استفاده می شود
ــس   ــوی و ب ــه خنجــر ســخن گ ــرز و ب ــه گ  ب

 

ـــرا باش  ــس  چـ ــوه کـ ـــر کـ ـــن روز بـ ـــد ایـ  ــ

 (11/ همان)                                        

که هـر   در حالی، در تأکید طوس برای برخورد خصمانه با فرود نقش به سزایی دارد« خنجر»و  «گرز»بر سر  «باء»رار در این بیت تک

، رسد برای تأکید بر سـخن  امّا به نظر می، اوّل اکتفا کند «باء»  تواند به اند و شاعر می عطف به یکدیگر معطوف شده «واو»دو کلمه با 

 . الزم بوده است «باء»تکرار ، شدّت برخورد با فرود و انجام حتمی فرمان

 مشدّد کردن واژه  _ 0_ 9

 :مانند بیت. شود به کار رفته مشدّد می  گاهی برای تأکید بر عملی واژه

ـــن   ـــر زتـ ـــه خـنـجــ ـــرّد ب ـــرش را بب  س

 

 بـــه پـیــــش مــــن آرد بـدیــــن انـجـمــــــن 

 (13/همان)                                          

گاهی فردوسی در موسیقی شعر خود برای تأکید و تقویـت معنـی در بافـت شـعر خـود از کلمـات مشـدّد سـود         »الزم به ذکر است 

ز ضـرورت وزن تأکیـد خاصّـی    بـه جـ   «ببـرّد »با مشدّد کردن فعل در این بیت  (293/ ام   نمیرم از این پس که من زنده) .«جوید می

. از سوی دیگـر طـوس تأکیـد برکشـتن فـرود دارد     . شودنیز شده است که به وسیله  آن، توصیف جاندارتر دیده می «بریدن»برعمل 

 . یابد تأکید طوس بر کشتن فرود به مخاطب بهتر انتقال می «بریدن»بنابراین با مشدّد کردن فعل 

 گیرییجهنت

در داستان فرود علوم بالغـت در پیونـد بـا عناصـر     . عناصرآن در یك پیوند ارگانیك قرار بگیرند داستانی است که همۀ، داستان خوب

تأثیر علوم بیـان و بـدیع  در پیشـبرد    . ای تأثیرگذار ارائه شده استبه گونه. . . معرّفی شخصیّت و، دیگر داستان مانند توصیف صحنه

نشان می دهد که فردوسـی  . . . فضا سازی و، پردازیهای مختلف، صحنهی آنها به گونهپردازی و معرّفچنین در شخصیّتهم، داستان

درونمایه است که به خوبی  بیان این صنایع برای ارائه نکتۀ دیگر مناسب بودن شیوة. با دیدی آگاهانه به این عنصر توجّه داشته است

مناسب از ابزارهای شاعری از جملـه موسـیقی شـعر و چگـونگی اصـول دسـتور زبـان از دیگـر          فادةاست. در این داستان نمایان است

-گونهههای بدیعی و بیانی داستان فرود نشان از هنرمندی فردوسی در کار شاعری است که بتبیین زیبایی. شگردهای فردوسی است

 . دهد و توجّه به یکی موجب غفلت از دیگری نشده استمی سرایی قراررا در خدمت داستانای هنرمندانه شعر و صنایع ادبی آن 
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