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ABSTRACT
BACKGROUND AND PURPOSE: The text of the Shahnameh despite the
common perception , is not a uniform text and if we accept the views of some
Shahnameh scholars on the division of Shahnameh into two parts,
mythological and historical , it can be said that in addition to the subject from
a stylistic point of view , there are differences between these two parts.
METHODOLOGY: In this research , which has done by analytical – descriptive
method , nearly two hundred verses of the two mentioned parts were
linguistically examined and compared . The verses have been selected in such
a way that from the beginning to the end of Shahnameh, with the exception
of Daghighi 's verses, after every thousands verses , four verses have been
selected and examined . The obtained statistics are presented and analyzed in
three branches of linguistic stylistic , namely phonetic , lexical and syntactic .
FINDINGS: Relying on the study of verses that were selected from two parts of
Shahnameh and analyzed , it can be said that this book , contrary to some
theories based on its uniformity ,does not have a unified structure and from a
stylistic point of view , at different linguistic ,intellectual and literary levels
,there are significant differences in it . In other words , the separation of
Shahnameh into two parts , mythical and historical , is not only discussed by
the themes , rather , Ferdowsi's different language and style of expression in
each of these two sections is the basis for separation .
CONCLUSION: The research results confirm the aforementioned assumption.
Phonetically , the differences indicates the variety and musical and phonetic
strength of the first part compared to the second part . Literally , the first part
has an older color than the second part by having ancient words and names
and using more prefix verbs . At the syntactic level , the precedence of verbs
and additional group is effective in blowing the epic spirit to the first part and
distinguishes it from the second part .
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زمینه و هدف :متن شاهنامه علیرغم تصور رایج ،متنی یکنواخت و یکدست نیست و اگر آرای
برخی شاهنامهپژوه ان مبنی بر تقسیم شاهنامه به دو بخ اساطیری و تاریخی را بپذیریم،
میتوان گفت عالوهبر موضوع ،از دیدگاه سبکی نیز تفاوتهایی میان این دو بخ وجود دارد.
روش مطالعه :در این پژوه

كه به روش تحلیلی ،توصیفی انجام شده ،قریب به دویست بیت

از دو بخ یادشده ازنظر زبانی بررسی و با هم مقایسه شده است .گزین ابیات به این صورت
بوده كه از ابتدا تا پایان شاهنامه ،بهاستثنای ابیات دقیقی ،بعد از هر هزار بیت ،چهار بیت
انتخاب و بررسی شده است .آمارهای بدستآمده در سه شاخۀ سبکشناسی زبانی یعنی آوایی،
لغوی و نحوی ارائه و تحلیل شدهاند.
یافتهها :با تکیه بر بررسی ابیاتی كه از دو قسمت شاهنامه انتخاب شد و مورد تحلیل قرار
گرفت ،میتوان گفت این كتاب برخالف برخی نظریهها مبنی بر یکنواختی و یکدستی آن،
ساختاری واحد و یکپارچه ندارد و از دیدگاه سبکشناسی در سطوح مختلف زبانی ،فکری و
ادبی اختالفات و تفاوتهای چشمگیری در آن دیده میشود .بهعبارتیدیگر تفکیک شاهنامه به دو
بخ اسطورهای و تاریخی ،تنها بواسطۀ مضامین مطرحشده نیست بلکه زبان و سبک بیانی
متفاوت فردوسی در هریک از این دو بخ  ،مبنای تفکیک است.
نتیجهگیری :نتایج پژوه  ،فرض پی گفته را تأیید میکند .ازنظر آوایی تفاوتها حاكی از تنوع
و قوت موسیقیایی و آوایی بخ اول نسبتبه بخ دوم است .ازنظر لغوی ،بخ اول با داشتن
لغات و نامهای كهن و استفادۀ بیشتر از افعال پیشوندی ،رنگی كهنتر نسبتبه بخ دوم دارد.
در سطح نحوی نیز تقدم فعل و گروه اضافی در دمیدن روح حماسی به بخ اول مؤثر بوده و

آن را از بخ دوم متمایز میکند.
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مقدمه
شاهنامه از آثار گرانسنگ ادب حماسی ایران و جهان است .این اثر عظیم حماسی همواره از جنبههای مختلف
مورد مطالعه و بررسی ادیبان و شاهنامهشناسان قرار گرفته است .یکی از جنبههایی كه از دیرباز نظرات مختلف و
گاه متضادی بین شاهنامهپژوهان بوجود آورده ،تقسیمبندی این كتاب ارزشمند بوده است .مشهورترین و
پركاربردترین این طبقه بندیها همان است كه شاهنامه را شامل سه بخ اساطیری ،پهلوانی و تاریخی میداند
(حماسهسرایی در ایران ،صفا :ص  .)306این تقسیمبندی عمدتاً بر اساس غلبۀ یک موضوع در شاهنامه انجام
گرفته است .بعنوان مثال قسمت پهلوانی با ورود رستم به این مجموعه و شرح دالوریهای او آغاز میشود و با
مرگ او پایان میپذیرد؛ اما به عقیدۀ منتقدان ،این تقسیمبندی خالی از اشکال نیست؛ زیرا هیچکدام از قسمتهای
شاهنامه از رفتارهای پهلوانی خالی نیست؛ همچنانکه قسمت پهلوانی هم نمیتواند خالی از روح اساطیری باشد
(طبقهبندی توصیفی شاهنامه ،قائمی :ص  .)443برخی دیگر از شاهنامهشناسان ،این اثر ماندگار را به دو بخ
اساطیری و تاریخی بخ بندی كرده و پادشاهی بهمن (اردشیر درازدست) را مرز بین این دو بخ دانستهاند.
این دیدگاه ،شاهنامه را آمیزه ای از اسطوره و تاریخ میداند كه شامل انبوهی از داستانهای پهلوانی با سرشت
اساطیری و تعدادی اخبار پراكندۀ تاریخی كه بعضاً با افسانه آمیختهاند ،است (سایههای شکارشده ،سركاراتی:
ص.)74
اما با فرض درستی نظریۀ دوم درمورد تقسیمبندی شاهنامه ،مطلبی كه توجه نگارندگان پژوه حاضر را به
خود معطوف داشته ،این است كه آیا تنها مضامین هستند كه جداكنندۀ این دو بخ از هم شدهاند یا گرایشهای
خاص فردوسی و گذر زمان هم در سبک بیان او تأثیر گذاردهاند
با توجه به اینکه سرای شاهنامه سی سال بطول انجامیده و در طول این زمان نسبتاً طوالنی سبک خراسانی نیز
تغییراتی تدریجی داشته است ،دور از ذهن نیست كه انجام این كتاب ارزشمند ،نسبتبه آغاز آن ،دستكم ازنظر
زبانی و فکری دچار تحول و دگرگونی شده باشد .هرچند این تفاوتها ممکن است در نگاه اول چشمگیر و واضح
نباشند ،اما درصورت وجود و اثبات آنها بابی نو در جهت شناختی دیگرگونه از فردوسی و كتاب او میگشایند .لذا
نگارندگان با درنظر گرفتن این امر درصدند این دو قسمت را از منظر سبکشناسی و مشخصاً ازنظر زبانی كه
خود سه زیرمجموعۀ لغوی ،نحوی و آوایی دارد ،با یکدیگر مقایسه كنند .بهمین منظور ابیاتی از هر دو قسمت
شاهنامه با هم مقایسه شده است .روش تحقیق به این شکل بوده كه در هر دو بخ بعد از هر هزار بیت ،چهار
بیت انتخاب شده و مجموع این ابیات ازنظر سبکشناسی زبانی مورد بررسی ،مقایسه و تحلیل قرار گرفتهاند.
بدیهی است كه هدف نگارندگان این پژوه این نیست كه قسمتی از شاهنامه را بر قسمت دیگر رجحان دهند
یا فردوسی بزرگ را متهم به بیحوصلگی و عدم دقت در سرای بخ دوم شاهنامه كنند؛ بلکه همانطوركه
پیشتر اشاره شد ،پرداختن به این مقوله را بستری میدانند كه برای شناخت هرچه بیشتر شاهنامه میتواند
راهگشا باشد.
روش پژوهش
این پژوه بر پایۀ سبکشناسی توصیفی انجام شده است و سعی محققان بر این بوده كه دو بخ شاهنامه را
ازنظر زبانی ،كه سطحی از سبکشناسی است ،مقایسه كنند .بهمین منظور و برای دستیابی به نتیجۀ قابلقبول،
به شیوههای معمول آمارگیری متوسل شده اند .با این توضیح كه نظر به حجم زیاد شاهنامه ،ابتدا در هر بخ ،
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بعد از هر هزار بیت ،چهار بیت انتخاب شده است .بعنوان مثال ابیات یک تا چهار ،هزار تا هزار و چهار ،دوهزار تا
دوهزار و چهار ،سه هزار تا سه هزار و چهار و . ...البته در این میان بخشی از ابیات كه مربوط به اشعار دقیقی
بوده ،بمنظور صحت و روایی هرچه بیشتر تحقیق ،حذف شده است .مجموع ابیات بدستآمده  446بیت است كه
 443بیت آن متعلق به بخ اول و  91بیت مربوط به بخ دوم شاهنامه میباشد .در مرحلۀ بعد ،پس از بررسی
و مداقۀ سبکشناسانۀ ابیات بدستآمده ،نظر به اینکه سبکشناسی زبانی به سه شاخۀ آوایی ،لغوی و نحوی
تقسیم میشود ،نتیجۀ آمارگیریها در سه شاخۀ مزبور با ترسیم جدول و نمودار ارائه شده است .در گام بعدی
پژوه كه مرحلۀ تجزیه و تحلیل دادههاست ،آمارهای بدستآمده از دو بخ شاهنامه مبنای مقایسه
سبکشناسانۀ ما قرار گرفته و بر همین اساس ،ذیل هر جدول ،تحلیلهای مربوط به آن بیان شده است.
به استثنای موسیقی بیرونی ،بعد از بررسی هر كدام از ویژگیهای زبانی ،شمارۀ ابیاتی كه آن ویژگی را در خود
داشتهاند ،بمنظور دسترسی آسانتر مخاطب ،آورده شده است .ابیات قسمت اول با حرف انگلیسی  Aو ابیات
قسمت دوم با حرف  Bمشخص شدهاند .گاهی یک ویژگی در یک بیت ،دو یا چند بار بکار رفته كه در اینصورت
تعداد دفعات تکرار آن ویژگی در بیت با نماد توان ،نشان داده شده است .الزم به ذكر است در این پژوه  ،طبع
انتقادی شاهنامه به تصحیح دكتر جالل خالقی مطلق مرجع مورداستفادۀ محققان بوده كه تعداد ابیات آن
 14406بیت است.
سابقة پژوهش
در مورد فردوسی و شاهنامه تحقیقات فراوانی صورت گرفته است؛ اما غالب آنها مرتبط با موضوع این پژوه
نیست .لذا به تنها منبعی كه با موضوع این مقاله ارتباطی دارد ،اشاره میشود.
یکی از منابعی كه به بررسی سطح زبانی شاهنامه فارغ از مقایسه بین قسمتهای آن پرداخته ،كتاب
«سبکشناسی شاهنامه» است (پرنیان .)4341 :نویسندگان این كتاب با تأكید بر اینکه ویژگیهای زبانی شاهنامه
به دو دستۀ هنجارهای زبانی دورۀ شاعر و ویژگیهای سبکی خود فردوسی تقسیم میشوند؛ مواردی را كه بلحاظ
زبانی دارای بسامد بوده ،بررسی كردهاند.
بحث و بررسی
این پژوه بر پایۀ سبکشناسی توصیفی انجام شده است .طبق آرای این مکتب ،عبارات و جمالت و كلمات با
موضوع و محتوای یکسان میتوانند تفاوتهایی داشته باشند كه این تفاوتها به نحوۀ بیان عواطف و احساسات
نویسنده یا شاعر برمیگردد (كلیات سبکشناسی ،شمیسا :ص.)449
برای مطالعۀ سبکشناسانۀ متون ،راههای متنوع و گوناگونی وجود دارد كه یکی از كاربردیترین آنها بررسی و
تجزیه و تحلیل متون در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری است .سطح زبانی بدلیل گستردگی مطالب به سه بخ
كوچکتر آوایی ،نحوی و لغوی تقسیم میشود.
در سطح آوایی ،متون ازنظر موسیقی كناری ،بیرونی و درونی بررسی میشوند .سطح لغوی به ویژگیهای لغات
بکاررفته در متن ،اعم از كهن یا نو ،فارسی یا بیگانه ،ساده یا مركب و دیگر خصوصیات لغوی میپردازد .در سطح
نحوی نیز جمالت ازنظر طرز بیان و نحوۀ جملهبندی ،كاربردهای كهن دستوری و مانند آنها بررسی میشوند
(همان :صص  .)453-455اهمیت این مقوله در مطالعۀ آثار به این است كه به گفتۀ زبانشناسان «زبان در طول
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زمان تغییر میکند» بنابراین نیاز به سنجهای برای دریافت كیفیت و كمیت این تغییرها در طول زمان احساس
میشود كه سبک شناسی زبانی این نیاز را برطرف كرده ،محققان را در جریان سیر تحول زبان قرار میدهد
(آشنایی با زبانشناسی در مطالعات ادب فارسی ،صفوی :ص .)53
در تحقیق پی رو نیز محققان ،ابیاتی از دو بخ شاهنامه را در قالب این سه وجه با یکدیگر مقایسه كرده،
نتیجۀ آن را در جداول و نمودارهایی كه بصورت جداگانه ترسیم و تدوین شدهاند ،ذیل همین متن آوردهاند .در
ادامه ،آمار بدست آمده از دو قسمت موردتحقیق در جداول و نمودارهایی كه بر اساس زیرمجموعههای سهگانۀ
سبکشناسی زبانی ،دستهبندیشدهاند ،ارائه میشود.
سطح آوایی
در سطح آوایی ،مواردی مورد بررسی قرار میگیرند كه تأمینكنندۀ موسیقی كالم اعم از موسیقی درونی،
موسیقی كناری و موسیقی بیرونی هستند .موسیقی بیرونی شامل وزن شعر ،موسیقی كناری شامل قافیه و ردیف
شعر و موسیقی درونی شامل تمام شگردهای آوایی مثل سجع ،جناس ،صدامعنایی ،همحروفی است كه شاعر
بکار میگیرد تا لحنی موزون را بتناسب موضوع سخن بکار بگیرد .در این تحقیق نیز بمنظور بررسی هرچه
دقیقتر ،اطالعات آماری این سه مقوله به تفکیک در سه جدول و نمودار جداگانه ارائه شده است.
موسیقی بیرونی
آنچه ذیل این عنوان بررسی شده ،وزن اشعار شاهنامه نیست؛ زیرا بر همگان آشکار است كه وزن سراسر ابیات
شاهنامه «فعولن فعولن فعولن فعل» است و در این اثر ،تنوع وزنی برای مقایسه وجود ندارد .در این مبحث ،آنچه
ذهن نگارندگان را به خود معطوف داشته ،وزن كلمات بکاررفته در ا شعار و بسامد استفاده از آنها در هركدام از
بخشهای شاهنامه است.
آمار جدول زیر از مقایسۀ كلمات قسمت اول كه  4367كلمه بوده با كلمات قسمت دوم كه  466كلمه داشته،
بدستآمده است؛ بنابراین تمام موارد جدول ذیل نسبتبه تعدادكلمات سنجیده شدهاند.
جدول  -4الف
زبانی-آوایی
موسیقی بیرونی

اساطیری ،پهلوانی
تعداد

تاریخی
تعداد

درصد

درصد

یکهجایی

169

%37

355

%37

دوهجایی

130

%33

374

%39

سههجایی

345

%47

413

%45

چهارهجایی

64

%5

39

%1

6

%0/5

4

%4

165

%37

374

%34

پنجهجایی و بیشتر
هجاهای كشیده
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کشیده هجایی هجایی هجایی هجایی هجایی
و بیشتر

نمودار  -4الف
گمان نگارندگان بر این بود كه بدلیل ریتم و آهنگ تند و نفسگیری كه غالب اشعار حماسی دارند ،تعداد كلمات
یک و دو هجایی در قسمت اساطیری و پهلوانی نسبتبه قسمت تاریخی بیشتر باشد ،اما همچنانکه مشهود است،
درصدهای بدستآمده برخالف انتظار بود .دلیل را میتوان این دانست كه وزن شعر در هر دو قسمت یکسان
است و هر چهار ركن با هجای كوتاه شروع میشوند؛ بنابراین تعداد تکهجاییها در هر دو قسمت تقریباً برابر
است.
تفاوت آوایی دو بخ اساطیری ،پهلوانی و تاریخی در بخ استفاده از هجاهای كشیده مشهودتر است .هجاهای
كشیده موجب طنین حماسی بیشتری در كالم میشوند؛ لذا در بخ اول این ویژگی بیشتر بچشم میخورد.
موسیقی كناری
در بررسی قافیه و ردیف (موسیقی كناری) و تأثیر آوایی و موسیقایی آن در  409بیت قسمت اول و  91بیت
قسمت دوم نتایج زیر بدست آمد:
جدول  -4ج
زبانی-آوایی
(موسیقی كناری)

اساطیری -پهلوانی

%45

ردیف

47

قافیه با هجای كشیده

96

%77

قافیۀ مختوم به مصوت بلند

40

%4

تاریخی

43

%41

63

%71

4

%44
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قافیه مختوم به
مصوت بلند

قافیه با هجای
کشیده

ردیف

نمودار  -4ج
ردیف :ردیف در ابیات قسمت دوم نسبتبه ابیات قسمت اول  %4كمتر بکار رفته است كه از نظر سبکشناسی
تفاوت معناداری نیست ولی ازآنجاكه ردیف ،جان كالم حماسی را میگیرد و آن را از جوشوخروش میاندازد،
میتوان یکی از دالیل این تفاوت را همین امر دانست .از منظری دیگر میتوان گفت ردیف لطافت كالم را افزون
میکند؛ به عبارتی تکرار ردیف نوعی استراحت دادن به ذهن خواننده است و در متون حماسی این استراحت
سلب میگردد .شمارۀ ابیاتی كه ردیف در آنها بکار رفته است:
A: 440-404-41-96-75-69-66-60-57-51-13-35-33-30-44-5-1
B: 496-464-453-450-413-439-431-433-430-439-437-446
قافیه با هجای كشیده :هجاهای كشیده و مصوتهای بلند در قافیۀ اشعار حماسی ،نق غیرقابلانکاری در
منتقل كردن عظمت و فخامت ذاتی موجود در اینگونه آثار دارند .ازآنجاكه مقدار كمیت هجای كشیده برابر
مجموع كمیت دو هجای بلند و كوتاه است ،وقتی كه شاعر در واژههای قافیه هجای كشیدۀ بیشتری بکار میبرد،
و به جای دو رشتۀ آوایی گسسته ،یک رشتۀ آوایی پیوسته میآورد ،موسیقی شعر كندتر میشود؛ چراكه هرچه
تعداد هجاهای كشیده بیشتر شود ،ریتم سنگینتر و حماسیتر میشود؛ چون از تعداد هجاها كاسته شده و امتداد
زمانی بیشتر شده است .این سنگینی وزن در پایان دو مصراع مشهودتر است و سبب میگردد ضربهای وزن شعر
طوالنی و حماسیتر جلوه نماید .در ابیات قسمت اول  96بیت از  443بیت ،یعنی  %77ابیات ،قافیه با هجای
كشیده دارند .در قسمت دوم هم از  91بیت ،قافیۀ  63بیت یعنی  %71آنها هجای كشیده است.
A: -36-35-31-33-33-34-30-34-36-35-31-33-33-30-47-46-45-41-43-43-44-40-4-7-6-3
-61-63-63-64-60-54-59-57-56-55-51-53-53-54-50-19-16-11-13-13-14-10-34-39-37
-49-47-46-45-43-99-97-96-95-91-93-93-94-90-74-76-75-73-73-74-70-64-69-67-66
443-440-409-406-401-403-403-404-400-44
B: -439-437-436-435-433-430-434-437-436-431-433-433-434-444-449-447-445-443
-464-454-459-457-456-451-453-453-454-414-419-417-417-416-411-413-413-434
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-495-491-493-494-490-474-477-476-471-473-474-470-464-467-466-465-461-463
446-445-441-444-440-494-499-496
قافیة مختوم به مصوت بلند :این مورد ،در قسمت اول  40بیت از مجموع ابیات این بخ یعنی  %40آنها و
در قسمت دوم  4بیت یعنی  %44ابیات را شامل میشود كه نشان از انتخاب آگاهانۀ شاعر برای درنگ مخاطب در
انتهای ابیات است.
A: 444-43-94-79-77-71-34-44-49-3
B: 443-469-463-460-455-415-431-430-446
موسیقی درونی
قسمی دیگر از مطالعۀ سطح آوایی ،بررسی عوامل ایجاد طنین و موسیقی در درون شعر است .برخی از این
عوامل نه تنها در ایجاد آوا و طنین برای شعر مؤثرند كه فراتر از آن مثل بازویی توانا برای ایجاد معنی و فضای
موردنظر شاعر ،كمکكننده هستند.
یادآوری :در جدول زیر ،قوافی ابیات در شمار سجعها و جناسها ،لحاظ نشدهاند.
جدول  -4د
زبانی -آوایی
(بدیع لفظی)

تاریخی

اساطیری-پهلوانی

سجع

35

%34

43

%41

جناس

49

%46

5

%6

تکرار

9

%7

3

%1

همحروفی

54

%53

30

%36

صدامعنایی

33

%34

4

%44

همآوایی

51

%19

34

%35

هجاآرایی

53

%16

39

%33
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

اساطیری-پهلوانی
تاریخی

نمودار -4د
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همانطوركه در جدول و نمودار باال مشاهده میشود ،شگردهای آوایی مثل همآوایی ،هجاآرایی و بویژه صدامعنایی
كه نشان از شور و هیجان سراینده برای سرودن و موضوع سرای دارند ،كاربردشان در قسمت اول شاهنامه
چشمگیرتر و پررنگتر از قسمت دوم است.
سجع :ازجمله «ابزار موسیقیآفرین» در میان موارد جدول باال است .در  443بیت قسمت اول 35 ،بیت ،یعنی
 %34آنها سجع داشتهاند .این آرایه در  91بیت قسمت دوم 43 ،مورد یعنی  %41را شامل شده است .سجعها
نق بیبدیلی در ایجاد لحن حماسی دارند بویژه وقتی كه از هجای كشیده پدید آمده باشند (درآمدی بر اندیشه
و هنر فردوسی ،حمیدیان :ص .)114
شمارۀ ابیاتی كه سجع در آنها بکار رفته به این شرح است:
A: -99-97-76-70-69-57-53-50-14-19-11-13-14-10-34-35-333-30-373-44-433-40-1-3-3
401-44-45-433-943
B: 466-459-453-419-434-430-4363-433-434-430-446
جناس :جناس نیز مانند سجع ،با ایجاد تناسبی كه رهاورد همجنسی واژگان است ،در ایجاد آوا و موسیقی
موردنظر شاعر بسیار كمکكننده و تأثیرگذار است .در قسمت اول این پژوه در  49بیت جناس بکار رفته است
یعنی در  %46ابیات این قسمت جناس وجود داشته است؛ و در قسمت دوم  5مورد جناس یافته شده كه %6
ابیات قسمت دوم را دربرگرفته است .سه بیت از ابیات موردتحقیق كه در آنها سجع و جناس باعث ایجاد تناسب
آوایی و همآهنگی در شعر شدهاند و عالوهبرآن به تشدید لحن حماسی كمک شایانی كردهاند ،در ذیل بعنوان
نمونه آورده میشوند (شمارۀ ذیل ابیات مربوط به ترتیب ابیات مورد استناد این مقاله است و آدرس كامل آنها در
پایان مقاله ذكر شده است):
منست
سرای
و توران
ایران
از
دو بهر از جهان زیر پای منست
(بیت)34
زمین و زمان پر شد از جنگ و جوش
وزان پس برآمد ز دریا خروش
(بیت )93
چزززو پوشزززید خسزززرو ز مزززا رای و روی
شد این پادشاهی پر از گفتوگوی
(بیت)99
كلمات متجانس عالوهبر ایجاد تناسب ،القاكنندۀ تضاد كه هستۀ مركزی حماسه است نیز هستند .توران دشمن
ایران و در مقابل آن ،زمان حاصل حركت افالک و در تقابل با زمین و رأی و روی نیز نشان اندیشه و جسمند كه
تقابل اسم ذات و معنی ،ذات حماسه را متجلی میکند.
A: 444-43-43-99-97-96-69-50-19-11-13-14-39-37-33-44-43-44
B: 493-474-434-431-433
تکرار :در بدیع لفظی بصورت های گوناگون تکرار هجا ،صوت و واج دیده میشود و هدف از آوردن آن غنای
موسیقی شعر است كه ذیل همین قسمت به انواعی از آن اشاره خواهد شد .اما نوعی كه به آن تکریر نیز گفته
میشود ،آوردن مکرر عین كلمه در شعر است كه بمنظور تأكید ،تعظیم ،انذار ،تفخیم و مانند آنها آورده میشود.
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تکرار كلمات ،در بخ اول  9بار یعنی  %7و در بخ دوم  3بار یعنی  %1دیده شده است .تکرار در همۀ موارد
مورداشاره بمنظور تأكید بکار رفته ،و به حفظ و بعضاً غنای موسیقی شعر كمک كرده است.
A: 444-69-65-39-37-37-30-3
B: 430-437-436
واجآرایی :یا همحروفی نوعی از تکرار است كه در آن تکرار یک صامت ،طنینی موسیقیایی در شعر بوجود
میآ ورد .بنا به نوع صامت تکرارشونده ،طنین و آهنگی كه از شعر به گوش میرسد متفاوت است .تأثیرگذاری این
شیوه بر موسیقی كالم تا بدانجاست كه در شعر سپید میتواند جای خالی وزن و قافیه را پر كند و قادر به
آهنگین و شعرواره كردن نثر نیز هست (هنر سخنآرایی ،راستگو :ص  .)43همانطوركه درجدول باال مشاهده
میشود در قسمت اول  54مورد همحروفی بکار رفته است؛ یعنی  %53ابیات ،این آرایه را داشتهاند اما در قسمت
دوم  30مورد دیده شده است كه شامل  %36ابیات میشود .نکتۀ جالب در نوع صامتهای بکاررفته در هركدام از
این بخشها این است كه پركاربردترین صامتها در بخ اول «گ» و «خ» و در بخ دوم «ب» و «ش» بودهاند.
صامتهای بکاررفته در بخ اول شاید بدلیل فضای حاكم بر این بخ كه غالباً نبرد و حماسه است ،خشن و
زمخت هستند.
شمارۀ ابیاتی كه همحروفی در آنها دیده شده ،به این شرح است:
A: -39-37-36-35-31-33-33-34-39-37-36-35-33-30-44-46-43-43-40-4-9-7-6-1-3-3-4
-99-97-91-93-77-76-70-64-69-66-65-61-63-64-56-51-53-53-50-15-11-13-13-14-34
443-444-409-407-405-403-41
B: -464-460-459-457-456-453-453-450-414-419-415-439-435-431-430-449-446-441
446-441-496-491-493-476-471-473-466-465-463-463
همصدایی :یا همآوایی از زیرشاخههای تکرار است كه در آن صوتی اعم از مصوتهای كوتاه یا بلند ،بمنظور
خاصی تکرار میشود .در این پژوه  ،تقابل  %19همآوایی در قسمت اول در مقابل  %35در بخ دوم نکتۀ
قابلتأملی است .عالوهبرآن بسامد باالی استفاده از مصوت بلند «آ» در قسمت اول است كه در بخ دوم جای
خود را به مصوت كوتاه «اُ» داده است .به این دلیل كه مصوت بلند «آ» هنگام ادا كردن دوبرابر صامتها كشیده
تلفظ میشود ،طنین و آوای بیشتری به كالم میدهد و با متن حماسی تناسب بیشتری دارد اما مصوت كوتاه «اُ»
مساعدكنندۀ كالم برای پرهیز از اطناب ذاتی متون تاریخی است و با این متون بیشتر هماهنگی دارد.
A: -53-50-14-19-17-16-15-11-13-14-10-31-37-36-35-33-34-44-43-40-4-7-1-3-3-4
-404-44-47-43-43-44-40-94-91-93-94-74-77-76-74-70-64-69-65-61-63-64-60-55-53
444-440-403
B: -417-416-415-411-413-414-434-439-433-439-437-436-431-433-434-430-444-449
-496-495-493-494-473-469-467-466-461-460-454
صدامعنایی :در قسمت اول شاهنامه ،صدامعنایی  %34از سهم ویژگیهای آوایی را به خود اختصاص داده است و
فردوسی هنرمندانه از این ویژگی برای تأثیر دوچندان كالم خود بهره گرفته است؛ چراكه گاهی یک حرف در
القای معنی و احساس ،محملی قدرتمندتر از چند جمله است .درحالیکه در ابیات انتخابی قسمت دوم %44
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صدامعنایی ب چشم میخورد .از نمونه ابیات قسمت اول كه این شگرد هنرمندانۀ آوایی را در خود دارد بیت زیر
است:
نگارنزززدۀ برشزده پیکززززرست
ز نام و نشان و گمان برترست
(بیت )1
زمین و زمان پرشد از جنگ و جوش
وزان پس برآمد ز دریا خروش
(بیت )93
در بیت اول ،تکرار مصوت كوتاه «اُ» و مصوت بلند «آ» شبکۀ موسیقیایی باشکوه و حماسیای پدید آورده است و
در بیت دوم تکرار گروهی از واجها (ز -ش -ر) در همنشینی با هم و با كاربرد هنرمندانۀ جناس و سجع ،گویی
میخواهد انواعی از صداهای موجود در صحنۀ نبرد را تداعی كند.
A: 443-409-405-401-47-97-77-73-70-63-64-53-50-17-15-13-39-33-34-37-36-46-43
B: 446-491-493-460-459-417-415-437-449
هجاآرایی :هجاآرایی از كنار هم آمدن هجاهای بلند و كشیده شکل گرفته است تا شکوه و هیمنهای به شعر
بدهد و یکی از جلوههای متون حماسی است و نشان از حوصله و دقت نظر شاعر و عالقۀ وافر او برای رعایت
مساوات در معنی بالغی آن دارد ،در قسمت اول  %16و در قسمت دوم  %33سهم آوایی كالم را شکل داده است.
A:

-54-16-15-11-13-13-14-10-34-39-36-35-31-33-34-35-33-34-44-49-43-44-1-3-6

-401-403-44-49-47-94-99-97-79-77-71-73-73-74-70-64-69-67-63-63-64-60-59-55-53
-440-406
B: -465-463-454-457-419-411-439-437-435-430-439-437-436-433-434-430-446-441
445-441-443-443-440-499-474-479-474-464
سطح نحوی
در این سطح ،ابیات ازنظر نوع جمله بندی و آنچه به این مقوله مرتبط است ،مطالعه شدهاند .تقدم فعل ،حذف
فعل و پیروی یا عدم پیروی از منطق نثری در جملهها ،از مواردی هستند كه با درنظر گرفتن تعداد جمالت هر
قسمت مورد بررسی قرار گرفتهاند .الزم به ذكر است كه ابیات قسمت اول از  334جمله و ابیات قسمت دوم از
 494جمله تشکیل شدهاند .نوع تركیب سازیها نیز كه در این سطح موردمطالعه قرارگرفته به نسبت ابیات هر
قسمت آمارگیری شده است.
جدول 4-3-4-1
تاریخی

اساطیری -پهلوانی
سطح نحوی

تعداد

درصد تعداد

بهم ریختن سامان نثری
تقدم فعل

443
55

43 %17
33 %33

%14
%47

حذف فعل
(حذف با قرینۀ لفظی)

35
43

40 %40
3 %5

%5
%3

(حذف با قرینۀ معنوی)

43

7 %5

%1

درصد
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تركیب اضافی

63

30 %56

%36

تركیب وصفی
گروه اضافی

35
46

30 %34
9 %41

%31
%40
60%
50%
40%

30%
اساطیری -پهلوانی

20%

تاریخی

نمودار 4-3-4-1

10%
0%

حذف
فعل با
قرینه
معنوی

حذف حذف گروه ترکیب ترکیب تقدم به هم
فعل با فعل اضافی وصفی اضافی فعل ریختن
سامان
قرینه
نثری
لفظی

منطق نثری :تعداد جمالت در قسمت اول 334،جمله و در قسمت دوم  494جمله است.
در قسمت اول از بین  334جمله443،مورد یعنی  %17جمالت از منطق نثری پیروی نکردهاند .در قسمت دوم
نیز ،تعداد جمالت فاقد منطق نثری  43مورد یعنی  %14از كل جمالت این قسمت است .نتیجۀ این قسمت
پژوه حاكی از این است كه هر دو قسمت بدلیل داشتن قالب شعری از منطق نثری تقریباً یکسانی پیروی
كردهاند.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3 3
A: -36-31 -34 -34-39-35-31 -33 -33 -34 -49 -46 -45-41-43 -43 -44-40-4 -9 -7 -6-53
-643-693-67-663-61-633-543-56-55-533-54-503-14-193-17-163-153-11-133-143-10-34-39
-403-400-443-473-43-433-44-94-993-973-91-93-933-943-903-74-79-77-75-71-73-743
-444-4093-407-4063-405-4013
B: -4133-414-4373-4303-4343-4373-4353-4313-4333-433-434-4303-4493-4473-4413-443
-4673-4663-4613-4633-464-460-454-4573-4553-4513-4533-4533-454-4193-417-4163-415
-499-497-495-4913-4933-490-474-4793-4763-475-471-473-4733-474-4703-4643-4693
4463-4453-4413-443-4443-440-4943
تقدم فعل :بخ قابلتوجهی از درهمریختگی سامان نثری جمالت قسمت اول ،ناشی از آوردن فعل در ابتدای
جمله است كه از مهمترین ویژگیهای متون حماسی است .ازآنجاكه ركن اصلی جمله كه زمان ،شخص و عمل را
دربردارد ،فعل است ،تقدم آن در متون حماسی سبب توجه بیشتر به این سه مفهوم است و طنینی حماسی و
باشکوه به شعر میدهد .همانطوركه در جدول ،به تفکیک بیان شده است 55 ،مورد از  443مورد بهمریختگی
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سامان نثری ،در بخ اول به تقدم فعل مربوط میشود یعنی در  %49جمالت با ابتدای به فعل ،نظم جمله
بهمریخته شده است .این مورد در قسمت دوم  33جمله ،یعنی  %47جمالت را شامل میشود.
A: -63-63-54-56-53-14-11-13-14-39-36-31-343-35-31-333-343-49-43-44-40-43-7-6-53
443-444-407-406-401-403-400-443-47-43-433-44-91-93-94-743-643-69-663-61
B:-463-454-4573-451-453-4533-454-419-417-4133-434-437-435-431-433-434-4303
4413-494-499-497-4913-493-474-4763-470
حذف فعل :ایجاز یکی از مختصات زبانی آثار حماسی است .شاعر بدلیل كثرت موضوعات و ریتم تند گفتار،
ناچار است «مفاهیم بسیاری را در الفاظی اندک بگنجاند»؛ بنابراین دست به حذف كلمات غیرضروری میزند .فعل
گاهی برای جلوگیری از تکرار و گاهی بدلیل رسا بودن معنی ،بدون ذكر آن حذف میشده است .در ابیات انتخابی
قسمت اول شاهنامه ،در  %40از جمالت شاهد حذف فعل هستیم كه  %5ازآنها حذف به قرینۀ لفظی و  %5دیگر
حذف به قرینۀ معنوی داشتهاند .در قسمت دوم نیز  %5از جمالت حذف فعل دارند كه  %1آن حذف به قرینۀ
معنوی و  %3حذف به قرینۀ لفظی است .بنابراین ازنظر كاربرد ایجاز هر دو بخ به هم نزدیک هستند.
در بررسی این قسمت از سطح نحوی ،استثنائاً عدد  4در كنار شمارۀ ابیات نشان از حذف به قرینۀ لفظی و عدد
 3نشانۀ حذف به قرینۀ معنوی است:
A: 654-654-634-563-553-544-144-174-114-314-303-303-303-433-33-33-33-33-43--704-644
704-734-773-743
B: 4433-4404-4994-4174-4343-4353-4333-4343-4493-4433
تركیبها :در ابیات انتخابی قسمت اول 63 ،مورد تركیب اضافی مشاهده شده كه این رقم نسبتبه تعداد ابیات
این قسمت ،سهمی %56درصدی داشته است .در همین قسمت  35تركیب وصفی وجود داشته یعنی در %34
ابیات ،این تركیب بکار رفته است كه  46مورد از این تركیبها یعنی %46درصد آنها گروه اضافی بودهاند.
كاربرد تركیبها در ابیات انتخابی قسمت دوم به این صورت است كه  30مورد تركیب اضافی در این ابیات
دیده شده یعنی در  %36ابیات ،تركیب اضافی وجود داشته است 30 .مورد نیز تركیب وصفی در این قسمت بوده
یعنی در  %31ابیات بکار رفته است كه از این تعداد 9 ،مورد ،یعنی  %40آنها گروه اضافی است .نوع تركیبهای
اضافی در قسمت اول ،ملکی ،تخصیصی ،بیانی ،بنوت ،تشبیهی و استعاری است كه پركاربردترین آنها اضافۀ
ملکی میباشد .این در حالی است كه در قسمت دوم تنها سه نوع تركیب اضافی مشاهده میشود :بیانی ،ملکی و
تخصیصی؛ كه بیشتر از اضافۀ تخصیصی در این قسمت استفاده شده است.
درمورد تركیبها به دو نکته باید دقت كرد :اول اینکه تركیب وصفی ابزاری است در دست شاعر برای توصیف
قهرمان و ایجاد وجهی دیداری برای او .بهمین دلیل درصد این تركیبها در قسمت اول قابلتوجه است .نکتۀ بعد
این است كه درصد كاربرد گروه اضافی در قسمت اول نسبتبه قسمت دوم تفاوت بارزی دارد .این موضوع یقیناً
با تأثیری كه این تركیب در ایجاد لحن و آهنگ حماسی دارد ،بیارتباط نیست .همچنین تقدم صفت بر موصوف
سبب جلب نظر مخاطب به صفت و برجسته كردن آن است .بعنوان نمونه در ابیات زیر ،این تركیب ریتم و
آهنگی حماسی به شعر تزریق كرده است كه با نادیده گرفتن آن هیمنه و شکوه حماسی شعر كمرنگ شده یا
ازبین میرود:
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روی

همی تاخت با لشکری جنگجوی
(بیت )41

چو شیدوش و رهام و گستهم و گیو

زرهدار بدددرزین و خزززراد نیززززززو

سوی

مهراب

گرد

بنهاد

(بیزززززت
)14
تركیب اضافی
A:-71-73 -64-66 -54-53 -54 -16 -15-13-13-34 -37-36-35-33 -46 -40 -7-5 -35-33-43
444-440-409-403-403-4043-49-413-403-99-96-95-93-74-773-753
B: 4463-430-444-4303-439-4373-434-436-434-415-414-450-454-4533-451-459-4653-4714763-477-4943-494-446
تركیب وصفی
A:
-70-67-61-633-63-64-54-55-53-14-36-34-39-37-36-31-49-45-43-44-40-4-6-5-33
440-406-401-403-44-49-99-79
B: 4433-440-493-476-473-470-460-454-456-4543-414-415-413-431-433-433-445-441
گروه اضافی
3
A: 405-94-99-93-93-73 -70-55-53-49-45-6-5-1-3
B: 494-479-477-475-455-454-417-436
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

سطح لغوی
سطح لغوی به مطالعه و بررسی نوع لغات بکار رفته در اثر میپردازد .ازجمله مواردی كه در این تحقیق به آنها
پرداخته شده است ،درصد واژههای عربی بکاررفته در هر قسمت ،لغات جنگی ،نامهای كهن و لغات كهن است
كه نسبتبه لغات بکاررفته در هر قسمت سنجیده شدهاند .ابیات قسمت اول از  4367واژه و قسمت دوم از 466
واژه تشکیل شده است .دیگر موارد بررسیشده مثل افعال پیشوندی ،صفت حماسی ،فعل بسیط و سکون واج
متحرک بمنظور دستیابی به نتیجهای دقیقتر نسبتبه تعداد ابیات ،موردسنج قرار گرفتهاند.
جدول 4-3-4-1
لغوی

اساطیری – پهلوانی
( 4367كلمه 443-بیت)
درصد
تعداد

تاریخی
( 466كلمه 91 -بیت) تعداد
درصد

واژۀ عربی

1

% 0/3

5

%0/5

لغات جنگی

69

%5

44

%3

نامهای كهن

13

%3

6

% 0/6

لغات كهن

53

%1

30

%3

فعل پیشوندی

37

%31

4

%44

صفت حماسی

34

%44

9

%40

سکون واج متحرک

5

%1

3

%3
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30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

اساطیری – پهلوانی
تاریخی

نمودار 4-3-4-1
واژۀ عربی :ازجمله موارد قابلتأمل در این پژوه مجمل كه شامل اندک ابیاتی از شاهنامه است ،این است كه
در ابیات بدستآمدۀ قسمت اول شاهنامه ،تعداد واژههای عربی بکاررفته از میان  4367كلمه ،چهار مورد بوده
است :جوشن ،مغفر ،جفا و صف كه  %0/3كل كلمات را تشکیل میدهد .درحالیکه این مورد در ابیات قسمت دوم
شاهنامه كه شامل  466كلمه است  5كلمه ،یعنی  %0/5است .واژههای بکاررفته در این بخ  :صفت ،صواب،
جوشن ،مثقال و دُر هستند .این موضوع عالوهبراینکه نشان از تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی دارد ،میتواند
نشاندهندۀ این امر باشد كه هرچه فردوسی در قسمت اول شاهنامه ،عامدانه و عالمانه درصدد بکار بردن
واژههای سخته و سنجیدۀ فارسی بوده است ،در قسمت دوم شاید بدلیل ارتباط بیشتر ساسانیان با قوم تازی،
ناخودآگاه میزان كاربرد لغات عربی افزای یافته است.
3
A: 73-51-14
B: 443-444-417-413-437
لغات جنگی :منظور از لغات جنگی ،واژههایی مانند كوپال ،ترگ ،زین ،مغفر ،جنگاور ،كندآوران ،نیزه ،خود ،و
زرهدار است كه شوری حماسی در خود دارند .این لغات  %5كل واژگان بکاررفته در قسمت اول ،یعنی  69واژه را
شامل شده است .در قسمت دوم  %3كل واژگان یعنی  44لغت جنگی بچشم میخورد .نسبت لغات جنگی
بدستآمده در قسمت اول بیشتر از سه و نیم برابر قسمت دوم است؛ این در حالی است كه قسمت دوم هم خالی
از نبرد و رویارویی جنگاوران نیست .گویی نبود رستم ،شور و هیجان نبردها و خارقالعادگی و ماورایی بودن آنها
را زدوده و آنها را به وقایعی طبیعی و عادی تبدیل كرده است؛ به همین دلیل فردوسی لزومی برای بکار بردن
واژگان متنوع جنگی نمیبیند.
3
1
3
3
1
3
3
3
A: -51-53 -54-50-14 -11 -13 -10-36-33 -34 -30 -39 -37-35-313-333-34-30-493-40-3
405-401-41-97-93-93-90-74-79-77-76-713-733-74-703-65-61-633-64-543-59-56
B: 4953-493-4933-4943-477-476-475-419-4173-416-415-434-434-430
نام كهن :از مجموع  4367واژۀ قسمت اول 13 ،نام كهن كه برابر با  %3كل واژگان این بخ
میخورد .این تعداد در  466واژۀ قسمت دوم به  6نام یعنی % 0/6كاه

است ،بچشم

پیدا كرده است .از طرفی تحول تدریجی
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زبان و از طرف دیگر كاسته شدن از ابهت و هیمنۀ آن ،به دالیلی كه پیشتر ذكر شد ،در كاه نامها و لغات
كهن ،نسبتبه بخ اول ،مؤثر بودهاند .الزم به ذكر است كه اسامی تکراری هر بخ  ،در شمارش محسوب
نشدهاند.
1
3
3
3
3
5
5
A: -43-94 -75-74-67-64-60 -59-57-56-53 -53-19-11-10 -39-37-39 -37 -36 -30-49-47
409-403-4043
B: 4903-4743-414-431
لغات كهن :یکی دیگر از نکات قابلتأمل در پژوه

حاضر ،كاربرد لغات كهن در دو بخ

شاهنامه است لغاتی

مثل باژ ،نیو ،الژورد ،پدرود ،و خواسته .الزم به ذكر است كه لغات كهن شامل دو دسته از لغات میشود :دستهای
لغت كه نسبتبه زبان قرون اخیر ،كهن هستند مثل واژۀ «اسپ» و دیگر ،لغاتی كه نسبتبه زمان سرای
شاهنامه ،كهن و كمكاربرد بودهاند مثل «هوش» در معنی مرگ.
در ابیات موردپژوه  ،مجموع لغات كهن بکاررفته در قسمت اول  53واژه یعنی  %1واژگان بکاررفته و در قسمت
دوم  30كلمه یعنی  %3كلمات بکاررفته در این بخ است یعنی تعداد لغات كهن قسمت اول در قالب هر دو
دستۀ نامبرده تقریباً دوبرابر قسمت دوم است.
3
3
3
3
A: -50-19-17-16-11 -13 -10-36 -33 -34-30-34-39-33-34-44-49-13-3
-406-405-403-403-49-45-43-99-96-74-79-73-703-69-61-63-64-55-53
443-440-404-409-407
B: 431-435-4333-433--495-491-493-474-476-463-464-4143-4173-410
446-443-494
فعل پیشوندی :یکی از مشخصههایی است كه كاربرد آن در هر متنی نشان از كهن بودن زبان آن متن دارد .در
تحقیق حاضر نیز ،با توجه به آماری كه از بررسی ابیات منتخب بدست آمده ،نسبت استفاده از فعل پیشوندی در
بخ اول دقیقاً سهبرابر بخ دوم است .این امر میتواند متأثر از كمک شایان این مشخصۀ كهن در ایجاد آوا و
آهنگ حماسی باشد .در ابیات زیر كه بعنوان نمونه آورده شدهاند ،باید به دو نکته درمورد افعال پیشوندی
بکاررفته توجه كرد :اول اینکه صرف بکار بردن آنها در شعر ،خود با طنین ،آهنگ و هیمنه همراه است و دیگر
اینکه شاعر هم با استفاده از شگردهای تقدم فعل یا با مقدم كردن فعل بر پیشوند تأثیر این ویژگی را دوچندان
كرده است.
برآمزززد بزززر ایزززن روزگزززاری دراز
نهادنزززد بزززر كزززوه و گشزززتند بزززاز
(ص  59ب )74
نیامزززد بزززه فرجزززام هزززم زو رهزززا
برآویخززت بززا او بززه جنززگ اژدهززا
(ص  410ب )393
ز تززن خززون و خززوی را فروریختنززد
بزززه كشزززتی گزززرفتن برآویختنزززد
(ص  445ب )919
آمار بدستآمده نشان میدهد در  443بیت قسمت اول 37 ،فعل پیشوندی بکاررفته است یعنی در  %31ابیات
این بخ  ،فعل پیشوندی وجود دارد .در  91بیت قسمت دوم تعداد افعال پیشوندی بکاررفته 4 ،مورد است یعنی
 %44ابیات ،فعل پیشوندی داشتهاند.
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A: -403-49-47-97-90-74-76-67-66-63-55-50-16-37-31-33-33-30-33-33-34-47-45-43-4
443
B: 491-473-461-463-456-4193-436-430
صفت حماسی :صفت حماسی ،تنها منحصر به متون حماسی و پهلوانی نیست ،بلکه هركجا نویسنده بخواهد
شوری بیافریند و مخاطب را متوجه اهمیت و بزرگی مقولهای كند ،از صفات حماسی بهره میگیرد اما در شاهنامه
كه متنی حماسی ،پهلوانی و تاریخی است كاربرد صفات حماسی در قسمت اول ابیات انتخابی این پژوه ،
تقریباً سهبرابر قسمت دوم است .باوجوداینکه در بخ دوم نبردها و حماسهها حتی در قالب تاریخ كم نیستند،
در بخ اول  34صفت حماسی بکار رفته است؛ یعنی در  %44ابیات ،صفات حماسی مشاهده میشود؛ اما در
بخ دوم تنها  9صفت حماسی دیده میشود یعنی در  %9ابیات ،صفت حماسی بکار رفته است.
A: 401-79-70-61-63-64-54-59-53-54-34-30-393-37-35-31-49-45-43-7
B: 475-419-4173-415-436-449
سکون واجهای متحرک :یکی از مواردی كه فردوسی برای بیان داستانی از آن بهره جسته و با بکارگیری آن،
لحن حماسی را در كالم تشدید كرده ،همین مشخصه است .در  5بیت از ابیات قسمت اول این ویژگی بچشم
میخورد یعنی در  %1ابیات این بخ وجود دارد؛ اما در بخ دوم  3بیت یعنی در  %3از ابیات این مورد دیده
شد.
و رای دید
به سرش اندرون دان
چو مهراب را پای بر جای دید
(ص  443ب ) 374
چکان خون ز بازوش چون آب جوی
بنهاد روی
سوی لشکر خوی
(ص  531ب )3031
A: 77-15-44-49-44
B: 415-413
نتیجهگیری
با تکیه بر بررسی ابیاتی كه از دو قسمت شاهنامه انتخاب شد و مورد تحلیل قرار گرفت ،میتوان گفت این كتاب
برخالف برخی نظریهها مبنی بر یکنواختی و یکدستی آن ،ساختاری واحد و یکپارچه ندارد و از دیدگاه
سبک شناسی در سطوح مختلف زبانی ،فکری و ادبی اختالفات و تفاوتهای چشمگیری در آن دیده میشود.
بهعبارتیدیگر تفکیک شاهنامه به دو بخ اسطورهای و تاریخی ،تنها بواسطۀ مضامین مطرحشده نیست بلکه
زبان و سبک بیانی متفاوت فردوسی در هریک از این دو بخ  ،مبنای تفکیک است.
قسمت دوم شاهنامه ازنظر زبانی كه خود ،شامل سه جزء آوایی ،لغوی و نحوی است ،با قسمت اول تفاوتهای
بارزی دارد كه قابلتأملند .این تفاوتها افزون بر مواردی كه میتوانند معلول زمان سیسالۀ سرای شاهنامه
باشند ،فرضیۀ ما را درمورد تفاوتهای زبانی این دو بخ قوت میبخشند .در حوزۀ آوایی كه نمودی از هنرنمایی و
تأثیرگذاری شاعر با استفاده از ابزار صدا و آواست و حوصله و دقت نظر شاعر در چین صحیح هجاها و اصوات و
حروف برای انتقال معنی را میطلبد ،تقابل آماری معناداری بچشم میخورد .ازنظر موسیقی كناری ،بکار بردن

 / 51سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ فروردین  ،4100دوره  ،41شماره پیاپی  ،54صص 37-61

ردیف كمتر در كنار استفادۀ بیشتر از قافیه با هجای كشیده یا مختوم به مصوت بلند ،موسیقی غنیتری برای
قسمت اول به همراه آورده است.
در سطح نحوی ،معموالً فعل بدلیل ایجاد طنین حماسی در ابتدای جمله ذكر شده است؛ درصورتیكه در قسمت
دوم بیشتر با بههمریختگی نثری روبرو هستیم .در همین سطح ،بکار بردن گروه اضافی نیز ابزاری برای بخشیدن
هیمنه و شکوه حماسی به اشعار بخ اول شده است.
در بررسی سطح لغوی نیز ،برتری قابلتوجه صفات حماسی ،لغات كهن و بویژه افعال پیشوندی بخ اول میتواند
نشان از تحول زبانی و دگرگونی لغوی در بخ دوم باشد.
بررسی علل این تفاوتها بدلیل چندجانبه بودن و اهمیتی كه دارد ،بطور مستقل میتواند موضوع پژوهشی دیگر
باشد اما آنچه در این مقال میگنجد و بواسطۀ ابیات بررسیشده ،درک گردیده این است كه عمدۀ این تمایزها
معلول تفاوت فکری و ذاتی حاكم بر حماسه و تاریخ است كه سبب عدم استفادۀ درخور از لغات متنوع جنگی در
نبردهای بخ تاریخی و كاه استفاده از شگردهای آوایی برای تأثیرگذاری كالم در این بخ شده است.
استفادۀ كمتر از لغات كهن ،نامهای كهن و افعال پیشوندی در بخ دوم را نیز میتوان تحت تأثیر گذر زمان و
تغییرات تدریجی سبک خراسانی دانست.
پیوست :ابیات بررسیشده
-4بزه نام خزداونززد جززان و خززرد
-3خززداونززد نززام و خزداونززد جززای
-3خزداونزد كیزوان و گززردان سپزهززر
-1ز نززام و نزشان و گزمزان بزرتزرسزت
 -5نشزست از بززر تزخزت زریزن اوی
-6بزفزرمزود كزردن به در بزر خزروش
 -7نبزاید كه بزاشزید بزا سزاز جنگ
-9سپزاهی نزبزایزد كزه بزا پزیشزهور
-4نزهادنزد بزر كزوه و گزشتنزد بززاز
-40چنزان پزهلزوانزادۀ بزیگزنزاه
 -44پزدر مهزر و پیزوند بزفزکنزد خزوار
-43یزکی داستزان زد بزریزن شزیر پیزر
-43چو دو آبگیرش پزر از خون دو چشم
-41گمزانی چنزان بزودم ای شزهزریزار
-45جهزان پیز چشمم چو دریا نزمود
 -46ز بزانزگز بزلزرزیزد روی زمززیزن

كززیزن بزرتززر انزدیزشزه بززرنزگزذرد
خزززداونززد روزیده و رهزنزمززای
فززروزنزززدۀ مزاه و نزاهزیزد و مزهززر
نزگارنزززدۀ بزرشززززده گززوهززرسزززززت
( 1-4ص )3
بیزفکنزد ناخزوب آیزیزن اوی
كه ای نزامزداران بسزیارهزوش
نزه زین بزاره جزویند كس نزام و ننگ
بزه یزک روی جزویززند هزر دو هنزر
( 153-150ص)93
بزرآمززد بزریززن روزگززززاری دراز
نزدانززست رنزگ سپزیزد و سزیزاه
جزفا كزرد بززا كزودک شیرخزوار
كجزا كزرده بزد بچزه را سیزر شیزر
(ب  / 73 -64ص  / 465منوچهر)
مزرا دیزد و غریزد و آمزد بزه خزشم
كززه دارد مزرا آتززز انززدر كزنزار
بزه ابزر سزیزه بزرشزده تزیزره دود
ز زهزرش جزهان شزد چو دریزای چزین
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-47فزرستزاده نززدیزک دسزتان رسزیزد
-49سززوی گزرد مزهزراب بزنزهاد روی
-44چزو مزهراب را پزای بزر جزای دیزد
-30به دل گفت كاكنون ز لشکر چه باک
-34بزرآویزخزت بزا او بزه جنزگ اژدهزا
 -33چزو زور تزن اژدهزا دیززد رخزز
 -33بزمالزید گزوش انزدر آمزد شگزفت
 -31بزدریزد چزرم بزدانسان كه شیر
-35بزززرگزان ایزران بززدان بززمزگززاه
-36چزو طزوس و چزو گودرز كشوادگان
-37چزو گرگیزن و چزون زنزگه شاوران
-39چزو بزرزیززن گزردنزکز تیزغزن
-34اگزر هزوش تزو زیزردسزت منزست
-30از اسزبزان جزنزگی فززرود آمززدنززد
-34بزبزستزنزد بزر سزنزگ اسزپ نزبزرد
-33چززو شزیزران بزه كشزتی بزرآویختند
-33كزنزون دانزز و داد بزززازآوریزززم
-31بزرآسزایزد از مززا زمززانزی جهزززان
-35دو بززهر از جزهان زیززر پزای مزنست
-36نگززه كززن كه چززندین ز گنزداوران
-37بزه گزرسیزوز ایزن داستزانها بگفزت
-39بزدو گزفزت رو تززا سیزاوخز گزرد
-34سیززاوش بزه تزوران زمزین دل نزهاد
-10چزن او كزرد پزدرود تززخت و كززاله
-14تزو گزفزتی نزه شب بزود پیدا نه روز
-13خزور و مزاه گزفتی بزه رنزگ اندرست
 -13سپزهزدار تزوران بزیزاراسزت جزنزگ

( 4046-4043ص )333
بزردمززید
دلزز
بزکزردار آتزز
هزمی تزاخزت بزا لزشکری جزنگجوی
بزه سزرش انزدرون دانز و رای دیزد
چه پیشم خزبران چه یک مشت خاک
( 393-396ص )340
نزیزامززد بزه فززرجزام هزم زو رهززززا
كززانسزان بزرآویزخزت بزا تاجبزخز
بکنزد اژدهزا را بززه گززردن دو كزفت
بزرو خزیره شززد پززهلزززوان دلزززیر
( 377-371ج  -3ص )39
شزدنزد انزجمزن نزامززور یززک سپزاه
چزو بزهزرام و چززون گزیزو آزادگززان
چزو گستزهم و چزون زنزگزه شزاوران
گززرازه كزه بزززود او سززر انزجزمزن
( 41-44ص 401ج)3
بززه فزرمزان یزززدان بززیازیزم دسزت
هزشزیزوار بززا گزبزر و خزود آمزدنززد
بزرفزتنزد هززر دو سززران پززر ز گزرد
ز تزنها خوی و خزون هززمی ریززختند
(-943-904ج -3ص 494و )493
بزه جای غززم و رنززج نزززاز آوریززم
نزبزایزد كزه مزرگ آیززد از نزاگززهان
از ایززران و تززوران سززرای منززسزت
بزیززارنززد هززر سزززال بززززاژ گزززران
(  / 797-791ج /3ص)351
نزهزفزته هزمزه بزرگزشزاد از نزهزفزت
ببزین تزا چزه جزایزست بزرگرد ،گزرد
از ایزران نزگززیرد هززمی نیززز یزززاد
چزو گزودرز و بهزرام و كزاوس شزززاه
( / 4739-4735ص / 344ج)3
نهزان گزشزت خزورشید گیزتیفزروز
سزتزاره بزه چزنزگ نزهزنگ انزدرست
گزرفتنزد شمزشیزر و نزیزه بزه چنزگ
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-11بزیززامزد سززوی مزیزمنزه بززارمززان

 -15از ابزززر بزززهزاری بززبزاریزززد نزززم
-16جزهان گزشت پزر چزشمزه و رود آب
-17زمززین چزون بزهشزتی شزد آراسزته
-19چزو جزم و فزریزدون بزیاراسزت گزاه
-14بززیزاورد پززیز سپزهزبزد سززرش
-50چنزان شزاد شزد زان سزخن پهززلوان
-54بزدو گزفزت كزاین بزود پزشزت سپزاه
-53وزان پززس خززبر شزد به افزراسیزاب

-53چزو شیدوش و رهام و گستهم و گیزو
-51ز صززف در مزیززان سززپزاه آمزدنززد
-55بزه ابزر انزدر آمزد ز هزر سزو غزریززو
-56وزان روی هززومززان بزه كزردار كززوه

-57چزو رستم نباشد مرا بزاک نیزست
-59چنان دان كه جنگی جز از طوس نیست
-54سزپزه را دو رزم گزرانزست پزیزز
-60وزان جایزگزه نززد كزامزوس رفززت

-64تزهزمتن مزیان تزاخزتن را بزبسزت
-63بزفرمزود تزا تزوشززه بزرداشزتزنززد
-63بززیزابززان گزرفزززتزنززد و راه دراز
-61چنین گفت با طوس و گودرز و گیو

-65اگزر زر خزواهزززی وگززر گززوهززرا
-66نزدارم دریغ از تزو من رنزج خزوی

سپاهزی ز تزركزان دمان و دنزان (-345
 / 349ص  / 341ج  / 3داسزززتان كزززین
سیاوخ )
ز روی زمززیزن زنزززگ بزززدود غززم
سزر غزمگنان انزدر آمزد بززه خززواب
ز داد و ز بزخشز پززر از خزواسززته
ز جزام و ز رامزز نزیززاسززود شززززاه
( /30-47ص / 1ج  / 3كیخسرو)
هزمان اسزب و هم جزوشن و مغفرش
تزو گزفزتی بزرافزشانزد خزواهزد روان
سززر نززامززداران و دیززهیززم شزززاه
كزه شزد مزرز تززوران چززو دریززای آب
( ب / 576-573ص  63و  / 3ج / 3
فرود سیاوش)
زره دار بززرزیزززن و خزززراد نزززیززو
جزگززر خزسته و كیزنه خزواه آمدنزد
بزه سزان شزب تززار و انزبززوه دیزززو
بزیزاورد لزشزکزر هززمزززه هزمزگزززروه
(ب  / 336-333ص  / 436ج / 3
كاموس كشانی)
ز گزرگین مرا دل بزه دو چزاک نیست
فریبرز و گزرگین چزو كزاموس نیست
بزجزویزند هر كس بزریزن نزام خوی
بنزدیزززک منثززززور و فرطزززوس رفززززت
(ب /4333-4334ص  / 496ج / 3
كاموس كشانی)
بزران بززاره تزیزز تززگ بزرنززشززست
هزمزی راه دشخزززوار بززگزذاشززتنزد
بزیزامزد چزنزان لزشزکززر رزمزسزززاز
كززززه ای نززززامداران و گزززردان نزیززززو
(ب  /3339 -3335ص  / 319ج /3
كاموس كشانی)
و گززر پززادشزاهززی و گززر لشزکززرا
چزرا بزرگززیزنی همی رنزج خزویز
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-67چو بزشنزید پزیزران خزسرو پزرست
-69كزه جاویزد بزادا تزو را تزخزت جای

-64بززرفزتزنزد بززا پزنزد افززراسزیزاب
 -70ابزا زنزگ زریزن و گزوپزال و تزیزغ
-74پزس آگزاهی آمزد بزه پزیزروز شزاه
-73جزفزا پیزشه بزدگزوهزر افزراسزیاب

-73من انزدر پزی طزوس بزا پیزل و گاه
-71تزو از جزنزگ پزیران مبزرتزاب روی
-75چو هومان و نستیزهن از پزشت اوی
-76گززر از نززامزداران ایززران نززبززرد

-77سزوی لزشکزر خزویز بزنهاد روی
-79هزمه كیزنه جزویان پزرخزاشجزوی
-74ابا كزشتزگان ،بزسته بزر پزشت زین
-90چزو بزا كینزه جزویزان نزبد پزهلوان

-94گزمزانزی نزززبزردم كزه ایزرانزیززان
-93كسزی را نززدیزدم از ایززران سزپزاه
-93كزه از جزنگ ایران گزرفزتی شتزاب
-91چزن ایزرانزیان ایزن سزخنها ز شزاه

-95اگزر صزد شزود كشزته آیززد هزززار
-96هزمزه سزر بزسر نیزکخزواه تزویزیم
-97وزان پزس بزرآمزد ز لزشکر خزروش
-99سزتزاره پزدیزد آمزد از تزیره گززرد

زمزیزن را بزبوسزید و بزر پزای جست
نیزابزد جز از تزخزت تززو بزخززت جزای
( ب / 310-337ص  / 339ج / 3
كاموس كشانی)
بزد آرام پزیزر و جززوان پززر شززتزاب
خزروشان بززه كزردار غزرنززده مزیزغ
كزه آمزد ز تززوران بززدیزران سزپززاه
ز كیزنزه نزیزابززد شززب آرام و خزززواب
( ب  / 64-59ص  / 7ج  / 1داسزتان رزم
یازده رخ)
بزیزایزم بزه یزاری بززه پزشزت سزپزاه
سزپزه را بززیزارای ،پزس كزیزنه جوی
جزدا شزد غزم انزگزار در مزشزت اوی
بزخزواهزد ،بزفزرمزای و زو بزرمزگززرد
(ب  / 4017 -4011ص  66و  / 67یازده
رخ)
چکان خزون ز بزازوش چون آب جوی
ز بززاال بزززه لزشززکزر نزهزادنزد روی
بزریزشزان سزرآورده آیززین و كزیززن
خزروشی بززرآمزد ز پززیززر و جززوان
( ب  / 3013 -3010ص  / 434یززززازده
رخ)
گزشایزند جزاویزد زیزن كزین مزیزان
كزه افزگنزده بززودی بزدیزن رزمزگزاه
بگفت فزریزبزنزده افززراسززیزاب
شنیدنزد ،پیچان شدند از گناه ( ب 533
  / 536ص  / 305داستان جنگ بززرگكیخسرو)
تزن خززویز را خزوارمزایزه مززدار!
كزه زنززده بززه فززر كزاله تززویزیزم
زمان و زمین پر شد از جنگ و جوش
رخ زرد خورشزززززززید شزززززززد الژورد
(ب / 4537 – 4531ص  369و / 364
جنگ بزرگ كیخسرو)
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-94كزنون هزر كزه دارید پزاكزیززه رای
-40سززتزاره شزنزاسزان كززاولزسزتزان
-44بزه ایران خرامیزد و بزا خزویزشزتن
-43شد این پادشاهی پر از گفت و گوی

 [-43وزان جایزگزه شزاد و خزرم بزرفت
 [-41بشد اهزرن و گزاو و گزردون بزبرد
[-45خود از پزی گاوان و گردون برفت
-46به روم انزدرون آگزهززی یززافزتزنزد

-47از آن خاک برخاست و شد سوی آب
-49ز گنزجور خزود جزامزه نزو بزجزسزت
-44بزیزامد بزه پزیز خزداونززد پززاک
-400همی گفت كین اژدها را كه كشت

-404مزن این را به یک سنگ بیجان كنم
 -403یکی سنزگ زان كزوه خزارا بزکنزد
-403ز نزخزچزیزرگززاهز زواره بزدیززد
-401خزروشزیزد كززای پزهزلزوان سزوار

-405هزمان بارك رخز زیزر انزدرش
-406شزنیزدم كه دستزان جزادوپزرسزت
-407چزو خزشم آرد از جزادوان بزگزذرد!
-409پزشوتن بزدو گزفت  -با آب چشم-

-404شمزا را كزه باشم ،به گوهر كی ام
-440زن گازر از بزیزم زنزهزار خزواسززت
-444بزدو گفزت :خزون سر مزن مزجوی!
-443سزخن هزا یزکایک بزرو بزرشزمزرد

ز قزنوج و از دنزبزر و مزززرغ و مززای
هزمزه پزززاكززرایززان زاولززستززززان
بزیزاریزد ازیزن در یزکززی انزجزمززن
چززو پوشززید خسززرو ز مززا رای و روی
(ب /3517 -3511ص /33ج  /1جنزززگ
بزرگ كیخسرو)
بزه نززدیک قزیزصر خرامیزد و تزفت]
تزن اژدهززززا كزهتززران را سزپززرد]
بزه نززدیک قیزصر خرامیزد و تزفزت]
جزهانزدیززززدگان پززززی بززززشتافتند
(ب  /543-540ص  /15ج / 5داسززززتان
گشتاسب و كتایون)
چو مردی كه بزاهزوش گردد ز خواب
بزه آب انزدر آمزد سر و تزن بزشزست
هزمی گشزت پیچان و گریان به خاک
مگر آنک بودش جهاندار پشت! (ب -470
/473ص / 331ج/5داسزززتان هفتخزززوان
اسفندیار)
دل زال و رودابززه پزیززچزان كزززنزم
فزروهزشزت از آن كزوهزسزار بزلنززد
هززم آواز آن سزنزگ خززارا شزنیززد
یکی سنگ غلتان شد از كزوهسار
(ب /335-333ص /349ج/5داستان
رستم و اسفندیار)
ز پزیکان نزبود ایززج پززیزدا بزززرش
به هنگام یزازد به خزورشزیزد دسزت!
بززرابزر نزکردم پزززس ایزن بزا خزرد!
كززه بزززا دشزززمنت بززاد تیمززار و خشزززم!
( ب  / 4337-4331ص  /105ج/5
رستم و اسفندیار)
بزنزدیک گزززازر ز بزهززر چزززی ام
خزداونزد دارنزده را یززار خزواسزززت
بزگویم تززو را هزرچ گزفززی بزگزوی!
بکزوشزیزد و وز كززار كززژی بزبززرد

تحلیل سبکشناسانۀ دو قسمت شاهنامه (اساطیری -حماسی و تاریخی) 54/

[-443تزوانزگر ببزخشد همزی ایزن بزدان
[-441شزده مزرد دروی را خشزک لزب
[-445دگر آنزکه گزاوی چنان تن درست
[-446چو كزیزوان بزه بززرج تزرازو شزود
[-447چزو نززدیکی اژدها رفزت شزاه
[-449زبان كبود و دو چشم چوخون
-444چو گاو از سزر كزوه بزنزداختزنزد
-430فزرو بزرد چزون بزاد گزاو ،اژدهززا
-434همی تزاختنزد از پززس اردشزیزر
-433جزوان بزا كنزیزک چزو بزاد دمان
- -433كزرا یار بزاشد سزپزهزر بزلزنزد
-431از آن تزاخزتن رنزجه شزد اردشیر
-435بزه جایی رسیدی كه مزرغ و دده
-436بززرگی جزهان از كزران تزا كزران
-437كزه دانزد صفت كردن از داد تززو
-439همه آفزریزن در فزایز كزنیزم
-434بزبخشید یزکسر هزمزه بزر سزپاه
-430كجزا دیده بد رنج از آن گنج اوی
-434همه لزشزکر روم گززرد آمزدنززد
-433كه ما را چن او نزیزز مزهتزر مباد!

-433به هفتم چو بنشست گفت :ای مهان
-431چو با مردم زفزت زفزتزی كنزیزم
-435هزرآنزکس كه بزا مزا نسازند گرم
-436هر آنزکس كزه فزرمزان ما برگزید

( ب  / 445 -443ص  / 146ج / 5
همای)
یزکی بزا دگر چرب و شزیریزن زبزان]
همی روز را بزگزذرانززد بزززه شززب]
ز گزوسزالزه الغزر او شزیزرجزسززت]
جزهان زیزززر نزیزروی بززازو شززود]
(ب  346-343ص /49ج /6اسکندر)
به سان یزکی ابر دیززدش سزیزاه]
همی آتز آمد ز كزامز بزرون]
بزر آن اژدهزا دل بززپزرداخزتزنزد
چزن آمزد ز چزنزگ دلزیران رهزا
(ب/4341 -4344ص /93ج 6اسکندر)
بزه پزیز انزدرون اردوان و وزیزر
نزپزرداخت از تزاخزتن یززک زمان
بزروبر ز دشزمن نزیایزد گززنزد! -
بزدیزد از بزلزنزدی یزکزی آبزگیزر
(ب /306-303ص /451ج/6اشکانیان)
زنند از پزس و پزی تزختت رده!
سزرافزراز بزر تزاجزور مززهتزززران!
كزه داد بززرگی اسزت بزنیزاد تزو!
خدای جزهان را نزیزایز كزنزیم
(ب /504-506ص /ج /6اردشیر)
جز از گزنج قزیزصر نبد بزهر شزاه
نزه هم گزوشه بد گنج بزا رنج اوی
ز قزیزصر همی داسزتزان هزا زدند
بزه روم اندرون نزیز قزیزصر مزباد!
(ب /174-169ص//ج/6شززززززززززاپور
ذواالكتاف)
خردمزند و بزیزدار و دیزده جزهان
هزمی بزا خردمزند جزفزتی كزنیم
بدی بزی بیزنند از آن كز پزدرم!
غزم و درد و رنج نباید كزشزید!
(ب  / 13-34ص  / 149ج  / 6بهزززرام
گور)
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 -437نزخزست آفزرین كرد بزر كردگار
-439دگزر آفزرین بزر شزهزنشزاه كزرد
-434چزنین گزفت كای شهریار جهان
-410كز انزدازه دادت هزمی بزگززذرد
-414بدو گزفت شزنگل كه تندی مکن
-413نزبزایدت كردن بزه رفزتن شزتاب
-413بزززرمزا بزبزاش و دل آرام گیزززر
-411پس آنزگاه دستور را پزی خواند

-415خود و نزامداران پزرخزاشزجززوی
-416چن آگاه شزد زان سخن سوفرای
-417پزذیزره شدش بزا سپزاهی گزران
-419رسیزدند پزس یک بزه دیزگر فراز
 -414زوان سززرایززنده و رای سزسزت
-450چو بشنید قیصر دل خیره گشت
-454گزین كرد از آن فزیلزسوفزان روم
-453به جای آمد از مزوبدان شست مرد

 -453وگر چززنزد نزرم اسزت آواز تززو
-451ندارد نزززگزه راز مزردم جزهززان
-455چو بی رنزج بزاشی و پاكیززه رای
-456كزنون كزار زروان و مزرد جزهزود

-457همی جست بازی چپ و دست راست
-459به یک روز ویک شب چو بازی

یافت

-454بدو گفت كزای شزاه پیزروز بخت
-460به خوبی هزمه بازی آمد بزه جای

كزه اویزسزت پزیزروز و پزروردگزار
كزه از رنزجزها دست كوتزاه كزرد!
ز تو شزاد یزکسزر كزهان و مزهزان،
ازین خزامشی گززنزج كزیزفزر بزرد
(ب  / 4345-4343ج  / 6بهرام گور)
كه بزا تو هزنوز اسزت ما را سزخزن!
كه رفزتن بزه زودی نزباشد صزواب!
چو پزخته نزخواهزی می خزام گزیر
ز بزهرام بزززا او سزخن چزند رانززد
(ب  / 3015 -3013ص  / 564ج / 6
بهرام)
سزوی شزهر شزیزراز بززنزهزاد روی
هم آنزگزه بززیاورد لزشزکزر ز جای
گززیززده سزواران و جززوشزنززوران
فززرود آمزدنزد آن دو گززردن فزراز
(ب  / 90 -77ص  / 59ج  / 7قباد)
جز از رنج بزر پززادشزاهی نزجزست
ز نزوشین روان رای او تیره گزشزت!
سخن گوی بزا دانز و پزاک بزوم!
زدوده روان و خزززززرد را ز گزززززرد!
(ب /709 -705ص 414و /417/413
نوشین روان)
گزززشزاده شززود زو هززمزه راز تزو
همان بزه كزه نزیزکی كنی در نهان
ازو بزهره یزابی بززه هزر دو سززرای
سزرآمزززد خزززرد را بزبزززاید سزتزززود
( ب  / 4746 - 4743ص  /334ج 7
 /نوشین روان)
همی راند تزا جای هریک كزجاست
از ایوان سوی شزاه ایران شزتزافزت!
نگه كردم این مهره و مشک و تزخت
به بزخزت بزلند جهزان كزدخزدای!
(ب  / 3746 –3743ص  / 309ج / 7
نوشین روان)

تحلیل سبکشناسانۀ دو قسمت شاهنامه (اساطیری -حماسی و تاریخی) 64/

 -464چنین داد پاسخ كه دنزدان نزبود
-463چو دنزدان بزرآمزد بیزاگند پزشت
-463یکی گفت گزیرم كزنزون مزهتری
-461چرا برگزذشزتی ز شزاهنزشزهزان

-465دم اسزب و گزوش بزبزاید بزرید
-466به ده مزاه گردان بدی در جززهان
-467به هر كزشوری داد كزردی چنین
-469پزسر بزد مزر او را گزرامزی یزکی

-464ز خاقزان چو بزشنید بزهرام ،گفت
-470كنون زان گزله كزم نیزایزد زیزان
-474چن آنجا رسی هرچ خواهی بگوی
-473بدو گزفت خاقزان كزه هر شهریار

-473چه گزفت آن خردمند شیرین سخن
-471بزه فرجزام كزار آیدت رنزج و درد
-475دالور شدی تزیزز و بزرتزر منز
-476تزرا كزرد سززاالر گززردنزکزشزان

-477چو لشکر فرسزتی بدیزشزان سپار
-479به خزویشی چنانم كنون با تو من
-474نزخستزین كیومرث تزا جزمشیزد
 -490دگر آنزک هزستزنزد فزرخ نززژاد

-494مزیان اندران كزوه خزارا بزبزسزت
-493كمان را بزمزالزید و بزر زه نزهزاد
-493چو بزر اژدها بزر شزدی مزوی تزر
-491شد آن شیر كپی به چشمه درون

مززیدن جز از شزیزر درمزان نزبزود
همی گوشت جویم چو گشتم درست
به رای و بزه دانزز ز مزا بزهتزری
دو دیززده بزززه رای تزززو دارد جهززان
(ب  / 3711 -3714ص  / 343ج/ 7
نوشین روان)
سزر دزد بزر دار بزایززد كززشززیززد
بد و نزیزکزویی زو نزبودی نزهزززان
ز دهزقان هزمی یززافزتی آفزریززن
كزززه از مزززاه پززززیدا نززززبود انززززدكی
(ب  / 339-335ص  / 191ج/ 7
هرمزد نوشین روان)
كه پزنداشتم كیزن بزمانزد نزهزفت
نزپزوشزم بززرو چززادر پزززرنزیززان
نزه زان كزم شززود مزر مرا آب روی
كززه از نیززک و بززد برنگیززرد شززمار
(ب  / 4319 - 4315ص  / 564ج 7
/هرمزد نوشین روان)
كه گزر بزی بزنان را نزشانی بزه بزن
بزه گزرد در نززاسزپزاسی مززگززرد
ز بزدگزوهزر آمزد تزرا بززد كزنز
شدی مززهزتر انزدر زمزین كزشزان
(ب  / 331-334ص  / 39ج  / 9خسرو
پرویز)
خرد یزافززتزه دخززتزززر نززامززدار
چو از پزی بود آن بززرگ انزجمن:
كززو بزود گزیزتی بزه بزیم و امزیزد
كه از آبزتززیززن و فزریزدون بزززاد
(ب  / 4314-4316ص /403
خسروپرویز)
به خام كزمند از بزر زیزن نزشسزت
ز یزدان نزیزکی دهز كزرد یزززاد
نزبزودی بززرو تزیزر كزس كزارگززر
بزغزلتید و بزرخزاست و آمزد بزرون
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-495همان جامۀ تخت و اسب وستام
-496چنین هزم شتزروارهززا بزار كزرد
-497بزبزخزشزید بزر فزیلسزوفزان درم
-499بزرفزتند شادان از آن مزرز و بزوم

-494كه از گزنج ما بدره بزد صزد هزار
-440نززیزاطوس را مزهزره دادم هزززار
-444كزجا سنزگ هر مهره یی بد هزار
-443تزبنگوی ،پزر در خزوشاب ،صززد

-443كه ایززن شزاه از نززژاد كززیززان
 -441نزمانی كه بزادی بزر او بزرجزهد!
-445مزرا رفزت بزایزد همی سزوی ری
-446كه چون من فزراوان بزه آوردگزاه

(ب  / 3374 -3376ص  / 494ج / 9
خسرو پرویز)
ز پزوشزیزدنزی هزا كزه بزردنزد نزام
از آن ده شزتر بزززار دیزنزار كززرد
ز دیزنار و هر گزونه از بزیز و كم
بنزدیزززک قزیززززصر ز ایزززران بزززه روم
(ب  / 3391 – 3394ص  / 359ج / 9
خسرو پرویز)
كزه دادم بزدان رومزیزان یززادگززار
هززمان زر سزززرخ از در گززوشزوار
ز مزثقال گزنجی كزه كردم شزمزار
درو مزرد دانزا نززدیززد ایزج بزززد
(ب  / 306 -303ص  / 316ج / 9
شیرویه)
سزپردم تزرا تززا بزبزنزدی مززیزان
و گر خزور سزپزاسزی بززرو بزرنزهد!
نزدانم كه كی بزینم ایزن تزاج كزی
شد از جنزگ آن نیززه داران تززباه( ب
 / 116 -113ص  / 119ج  / 9یزدگززرد
شهریار)

مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه لرستان ،خرم آباد استخراج شده است .سرکار خانم دکتر صفیه مرادخانی راهنمایی این پایان
نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سرکار خانم فاطمه جعفرینیا به عنوان
پژوهشگر این رساله در گردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .آقای دکتر علی حیدری و
آقای دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان نیز با کمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی،
نقش مشاوران این پژوهش را ایفا کردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشارکت هر
چهار پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء
كیفی این پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
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تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیج نشریه داخلی و خزارجی بزه چزاپ نرسزیده و
حاصل فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارنزد
.این تحقیق طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیج تخلف و تقلبی صزورت نگرفتزه اسزت.
مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه

بزه عهزده نویسزنده مسزئول اسزت ،و

ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.
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