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The status, purpose and style of the story telling (exemplum)
in Shahnameh of Ferdowsi

Farideh vejdani
Mahdi kamali

Abstract
Most poets and writers in Iranian culture have used a lot of "exemplum" as a
rhetorical element, because exemplum regardless that to be based on a famous story
or habit or to be simply a wise, well-meaning and well-worded sentence has great
persuasive power. Hakim Abolqasem Ferdowsi, like other poets, expresses the
exemplum in Shahnameh in various occasions by awareness of a persuasive power
that lies in a variety of exemplums, and he interprets it as "storytelling". In this paper,
the quality of these "storytelling" has been examined through descriptive-analytical
method. To do this, we first have introduced different meanings of the word
"storytelling" in Shahnameh, and then, based on the couplets that this word has been
used in them in the meaning of the expression of the exemplum, we have tried to
show that Ferdowsi often uses of this persuasive strategy at the time of hidden or
obvious inconsistency or dissonance of events of the story, or the speech, or the act,
or the verdict of the characters with the vote of the exemplum and rhetorical speaker,
and in most cases, the appearance of the exemplum is for this reason that a word, an
event, an adventure, a decision, a condition or an opinion, a belief and the behavior
way that is not acceptable to be changed, and its speaker identifies that if he sees fit,
to be expressed in the form of an exemplum which is the result of collective wisdom
of predecessors, will have a greater impact.
Ferdowsi also pursues various purposes such as punishment, annulment, reverence;
strengthen the spirit, and weakening the spirit of narrating these exemplums.
Although the most of storytelling in Ferdowsi's Shahnameh is accompanied by the
announcement of the speaker, and he states, aside from the exemplum, there are
examples in which they narrating the exemplum is done without news. There are
other examples that the wise word is quoted from the wise human and is the basis for
decision making and practice. This wise word is in fact the same exemplum, and in
terms of content and status of appearance, has no difference with the words that have
been referred to as their being sample, and the only difference is that there is no
mention of the phrase "storytelling" .
The present paper, these mentioned results have been obtained by examining the
story telling technique in Ferdowsi's Shahnameh; the results that have no history in
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the field of rhetorical researches of Shahnameh, and can be effective in identifying
the art of this famous poet and the his poetry style.
Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, exemplum, proverb.
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جایگاه ،هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی


فریده وجدانی و مهدی کمالی
چکیده

جایگاه ویژۀ مَثَل در فرهنگ ایرانی سبب توجه شاعران و نویسندگان بسیاری به این عنصر بالغیی شیده اسیحک م ییو ابوال اسیو
فردوسی نیز همچون دیگر شاعران با آگاهی از قدرت اقناعی نهفته در مَثَل ،در نامورنامۀ خیوی

بیه مناسیبحهیای گونیاگون بیه

داستانزنی (بیان مَثَل) روی میکند؛ اما م ام و موقع داستانزنیهای وی خاص اسحک در تح یق ماضر کوش

شیده اسیح تیا بیا

استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده شود که فردوسی غالباً هنگام ناسیازگاری و نیاهوسیویی آشی ار ییا انهیان میواد
داستان ،قول ،فعل یا رأی شخصیحها با رأی گویندۀ مَثَل از این شگرد بالغی بهره گرفته و ظهور مَثَل بیشتر بیرای ایین اسیح کیه
سخنی ،رویدادی ،ماجرایی ،تصمیمی ،شرایطی یا نظر ،باور و شیوۀ رفتاری تغییر یابد ،و گویندۀ آن چنین تشیخی

مییدهید کیه

اگر صالح دی ِد وی در قالب َمثَل که ماصل خرد جمعی ایشینیان اسح بییان شیود ،تیر یر بیشیتری خواهید داشیحک فرزانیۀ تیو
همچنین از ن ل این امثال اهداف گوناگونی نظیر تنبیه و تحذیر ،بزرگداشح ،خوارداشح و ککک را دنبیال مییکنیدک م الیۀ ماضیر بیا
بررسی تکتک داستانزنیها در شاهنامۀ فردوسی نتایج یادشده را به دسح داده اسیح؛ نتیای ی کیه کمتیرین سیاب های در میوزۀ
اژوه های بالغی شاهنامه ندارد و میتواند در شناسایی هرچه بیشتر هنر این شاعر بلندآوازه و سبک شاعری او مؤ ر واقع شودک
کلیدواژهها :شاهنامه ،فردوسی ،مَثَل ،ضربالمثل
مقدمه
فردوسی لفظ «داستانزدن» را در معانی متعددی به کار برده اسح که در بخ

بعدی م اله یاد خواهد شدک این لفظ ،در ی ی از

کاربردهای معنایی خود ،معادل فارسی «ضرب مَثل» و به معنی «مَثل آوردن» اسح؛ اما «مَثل» ،خود به چه معنی اسح؟ در علیو
بالغح ،استعارهای را که طرفین آن صورتهایی منتزع از امور متعدد باشد ،استعارۀ مرکب یا تمثیل میینامنید (رجیایی:1379 ،
 )310و از تمثیلی که در میان مردم رواج یابد و به مد شیوع برسد ،با عنوان مَثل ییاد مییکننید (همیان)312 ،؛ امیا از کیاربرد
اصطالح «ارسالالمثل» در کتب بدیع و شواهدی که قدما و مترخران برای آن آوردهاند (ازجمله رکک :گرکیانی)43-40 :1377 ،
میتوان دانسح که در این اصطالح ،مَثل را هو به سخنان م محآمیز و هو به داستانها و ماجراهایی اطالق کردهاند که بیرای
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زن ان ،زن ان ،ایران (مسؤول م اتبات)
 استادیار گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران ،ایران
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امور جاری و واقع استعاره میشده اسحک از این رو ،همایی در تعریف آن مینویسد« :مَثل عبارت اسح از جملهای که ابتدا در
مورد مخصوصی به کار رفته و سپس چندان شهرت گرفته اسح که آن را در هر مورد مشابهی به کار میبرنید؛ خیواه متنیمن
قصه و واقعهای باشد ککک یا مسبوق به قصه و سرگذشتی نباشدک ککک هر وقح میخواهند مالح شخصی یا امری را م سو کننید،
یک مَثل میآورند» (همایی)142 :1374 ،ک
همچنین او با اشاره به تفاوت مصادیق این اصطالح در کتب بدیع ،به قصد تدقیق اصطالح مینویسد« :ما نییز در تعرییف،
چاره ای نداریو جز این ه مَثل را طوری تفسیر کنیو که شامل امثال داستانی از قبیل ککک و همچنین کلمات م یمانه بشود؛ یعنیی
بگوییو :عبارت نغز ارمعنی اسح که شهرت یافته [یا] درخور شهرت و قبول عامه باشد؛ اعو از این ه مبتنی بر قصیه و داسیتان
و مورد و منرب باشد یا نباشد ،یا این ه مثیل را اختصیاص بیه امثیال داسیتان [اک :داسیتانی] بیدهیو و عبیارات م یمانیه را
«شبهمثل» و باقی را «امثال کنایی» اصطالح کنیو یا سه عنوان درسح کنیو :امثال داستانی ،امثال م یمانه ،امثال کنیایی» (همیان:
195؛ برای توضیح دربارۀ امثال کنایی ،رکک :همان)144 :ک
از ترمل در شواهد کاربرد لفظ «داستانزدن» در شاهنامه نیز میتوان دریافح که این تعبیر معادل «ضرب مَثل» و شامل همیۀ
معانی اصطالح «مَثل» میشود و فردوسی نیز ،همچون اغلب ادیبان ،این تعبیر را اعو از جمالت نغز و کناییات و داسیتانهیای
مثلی به کار برده اسحک از این رو ،و همچنین نظر به این که هدف اژوه

ماضیر تف ییک مصیادیق متفیاوت ایین اصیطالح

نیسح« ،مَثل» را در معنی اعو آن در نظر گرفتهایوک
مَثَل که در زبان فارسی بدان «داستان» و گاه به تخفیف «دستان» گفته شده اسح میرا

معنوی ایشینیان و «در واقع فشیردۀ

اف ار هر قومی اسحک تمام اف ار و تخیالت و امساسات را عصاره گرفته و آن را مَثل نامیدهاند» (همایی)143 :1374 ،ک
تر یر اقناعی مَثل ،از قدیوترین زمانها و ظاهراً در تمام فرهنگ ها کیانون توجیه بیوده اسیحک ارسیطو وسیایل مشیترک در
گفتارهای اقناعی (خطابه) را «مثال و قیا

خطابی» معرفی میکند و برای مثال دو نیوع قالیل مییشیود :ی یی م اییحکیردن

وقایعی که در گذشته روی داده اسح ،و دیگری آن ه ما خود آن را میسازیو؛ و نوع اخییر خیود ییا تشیبیه 1اسیح ییا قصیه
(ارسطو)244 :1392 ،ک سپس توضیح میدهد که اگر قیا

2

خطابی نداشته باشیو ،باید مثال استفاده کنیو؛ «زیرا مثیال اعت یاد در

ای میآورد ککک [چون] به منزلۀ شاهد اسح و شاهد در همۀ موارد قانعکننده اسح» (همان)248 :ک
چنان ه میدانیو ،سنح منط ی ارسطو از مسیر ترجمههای عربی به متون فلسفی و منط ی فارسی نیز راه یافح که من حترین
صورت آن را در آ ار خواجه نصیرالدین طوسی ،بهویژه اسا االقتبا  ،میتوان دیدک خواجه نصیر ،از میان «صناعات خمیس»،
یعنی برهان و جدل و شعر و خطابه و مغالطه ،خطابه را برای اقناع مفیدتر از همه معرفی مییکنید« :هیی صیناعح در افیادت
تصدیق اقناعى به جاى خطابح بنایستد؛ از جهح آن ه ع ول جمهور از ادراک قیاسات برهانى قاصر باشد ،چنان ه گفتهایو ،بل
از جدلى هو» (نصیرالدین طوسی)530 :1355 ،ک آنگاه میگوید که خطابه مت ی بر قیا

و تمثیل اسح و از این دو ،تمثیل «بیه

طبع عوام نزدیکتر بوَد» (همان)536 ،ک البته در این ن ل قول دو ن ته را نباید از نظر دور داشح؛ ی ی این ه اصیطالح «تمثییل»
در زبان خواجه مطابق کاربرد آن در بالغح نیسح؛ بل ه به معنی «مثالآوردن» اسح ،و دیگر این یه م صیود او از «جمهیور» و
«عوام» عامۀ مردم اسح که مطالعهای در علو منطق ندارند؛ و در متون ادبی و همچنین گفتار روزمره نیز اغلب وقتی مخاطب از
این طب ه اسح ،مَثل کاربرد مییابدک
استفاده از مَثَل در ادب فارسی نیز ساب های بس کهن دارد؛ اما گویندگان این سخنان م محآمییز -بیه اسیتثنای شیاعران و
نویسندگان -عموماً شناختهشده و معلوم نیستند؛ زیرا آنچه در طول تاریخ اهمیح بسزایی داشیته مفهیوم درخورترمیل و ظیاهر
(به یونانی. comparaison (parabole :

1
2

. fable
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زیبای امثال بوده اسحک مَثَل را ماصل تراشخوردگی جملهای م یمانه در طول زمان دانستهاندک «این تراشخوردگی را هو در
درونمایۀ مَثَل میتوان دید ،هو در ش ل بیان و زبان آن» (ذوالف اری)35 :1386 ،ک
شخصی که مَثَل را به کار میگیرد در م ی ح قصد دارد که مخاطب را از آزمودن آزموده بیازداردک «معنیی و مفهیوم مَثَیل
زمانی تح ق مییابد که ی ی از ت ربههای زندگی که بارها برای نسلهای ایاای ای آمده ،نمودار همیۀ میوارد مشیابه شیمرده
شود» (زلهایو)16 :1381 ،ک در میان مردمی که تل ی اینگونه از مَثَل دارند ،درجۀ قطعیح و صحّح منمون آن فزونی مییابید و
تبدیل به وسیلهای مؤ ر برای اقناع مخاطب میگردد؛ زیرا «قنیه را تمام میکنید و ارسی

برزبیان آمیده ییا نیامیده را ااسیخ

میگوید» (انوری)11 :1384 ،ک از این اسح که همواره مَثَل ،م حِ خطابی استواری تل ی میشود و در مواعظ و سنن دینیی و
اخالقی از آن استفاده میکنند (زرینکوب )166 :1368 ،و تفاوتی هو ندارد «که مبتنی بیر قصیه و داسیتان ییا رسیو و عیادتی
معروف باشد یا ف ط جملۀ متین ارمغز اداشده باشد» (همایی)194 :1374 ،ک
1

فردوسی که خود با فرهنگ غنی ایران زمین ارورش یافته ،ن ل مَثَل را که به آن ضربالمَثَل یا داستانزنی گفتیه مییشیود،
هدایتگر انسانها میداند و در این بیح:
بییه نیییک و بییه بیید هرچییه شییاید بییدن

ببایییییید همیییییه داسیییییتانهیییییا زدن
(فردوسی)147/1 :1386 ،

بر آن اسح که «از نیک و بد هرچه رخ میدهد ،باید از آن تمثیل و م ایح سیاخح و در سیخن بیدان مَثَیل زد تیا میردم
هدایح گردندک این بیح اعت اد به تر یر ادبیات را در اخالق و فرهنگ میرساند» (خال ی مطلق :1389 ،بخ

ی و)187 ،ک

نگارندگان در م الۀ ماضر میکوشند تا نشان دهند در نظام اندیشگی و زبانی فردوسی ،ظهور آنچه گیاه در قالیب سیخنی
م یمانه بیان میشود ،گاه لبا

تمثیل بر تن میکند و گاه در ساختار مثلی سایر عرضه میشود  -و در این م ال بیه ترسیی از

کالم فردوسی هر سه داستان نامیده شده اسح  -نیازمند فراهوآمدن موقعیح و شرایط خاصی اسح کیه شیرح داده شیده و بیا
استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بدین ارس

ااسخ گفته شده اسح که بستر تولد داستانزنیهیای شیاهنامه ک اسیح و ایین

داستانها در چه موقعیتی ادیدار میشوندک
پیشینۀ تحقیق
دربارۀ جایگاه ،هدف و شیوۀ بیان مَثَل در شاهنامۀ فردوسی تا کنون هی کتاب یا م الهای منتشر نشده اسحک تنها کتیابی کیه بیا
موضوع مثل در شاهنامه به چاپ رسیده اسح ارسالالمَثَل در شعر فردوسی نام دارد و نگیارش علیرضیا منصیور مؤیید اسیحک
کتاب یادشده جنبۀ تحلیلی ندارد و نویسنده تنها به گردآوری امثال شاهنامه همح گمارده اسح ،که البته کاستیهایی نیز دارد و
تمامی امثال شاهنامه را دربرنمیگیردک
بحث و بررسی
الف) نمودهاي داستانزنی
معنای بنیادین و محوری «داستانزدن» در شاهنامۀ فردوسی «سخنگفتن» اسح؛ که در ابیات زیر مشاهده میشودک
نباشیییییو بیییییدین کییییار همیییییداستان

زخسییییرو میییزن ایییی

مییین داسیییتان

(فردوسی)457/2 :1386 ،
چیییو گییییرد بلنیییدی چیییه خواهییید بیییدن

همییییان داسییییتان از چییییه خواهیییید زدن
(همان)424/2 :
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اما سخن برآمده از دل این داستانزنیها جلوههای گوناگونی دارد:
 )1گاه در صورت «گفتگو و بحثکردن» ظاهر میشودک
تییییو شییییاهی و گییییر ا دهییییا ای ییییری

بباییییییییییید زدن داسییییییییییتان ،آوری
(همان)68/1 :

 )2گاهی ش ل«قصه و م ایح تعریفکردن» مییابد (رواقی)967 :1390 ،ک
اژوهنییییییییدۀ نامییییییییۀ باسییییییییتان

کیییییه از اهلوانیییییان زنییییید داسیییییتان
(فردوسی)21/1 :1386 ،

 )3زمانی با جامۀ «بیان تمثیل» ظاهر میشودک
خردیافتیییییه موبییییید نییییییکبخیییییح

بیییییه فرزنییییید زد داسیییییتان درخیییییح

زدم داسیییییییتان تیییییییا ز راه خیییییییرد

سییییپهبد بییییه گفتییییار میییین بنگییییرد
(همان)217/1 :

 )4در ترکیبی نظیر «داستانزدن از کسی» ش ل تعریفکردن از او و «آن کس را مثالآوردن» ایدا میکندک
بزرگیییییییان جنگیییییییاور از باسیییییییتان

ز رسیییتو زننییید ایییین زمیییان داسیییتان
(همان)126/1 :

 )5در «داستانزدن از چیزی» نیز «دم ازچیزی زدن» را میرساند (رواقی)968 :1390 ،ک
کسییییی کییییز بزرگییییی زنیییید داسییییتان

نباشییییییید خردمنییییییید همداسیییییییتان
(فردوسی)255/7 :1386 ،

 )6موضوع م الۀ ماضر نمودی دیگر از سخنگفتن اسح که فردوسی همچون شواهد قبل با عبیارت «داسیتانزدن» از آن
یاد میکند؛ اما نوع سخن ن لشده در آن ،با نمونههای ایشین 3متفیاوت و از م ولیۀ «مَثَیل و سیخن م یمانیه» اسیحک
داستان در مفهوم «مَثَل» گاه در مماسۀ ملی ایران با مصدر «زدن» و گاهی با مصدر «راندن» همراه میشودک
بسیییی گفیییح و جوشیییید و زد داسیییتان

سییییران ام هییییو گشییییح همداسییییتان
(همان)211/1 :

از اییین داسییتان

نبییییودی بییییر آن گفتییییه همداسییییتان

کییه میین رانییدهام اییی

چنیییین گفیییح بیییا مییین ی یییی هوشیییمند

بلنییدککک

کییه جییان

خییرد بییود و راییی

(همان)300-299/2 :
ب) زمینۀ پیداییِ داستان
شاعران بسیاری ای

و اس از فردوسی به تناسب اهدافی که از سرودن شعر دنبال میکردهاند ،از مَثَل بیه عنیوان عنصیری

بالغی بهره بردهاندک در تاریخ ادب فارسی« بسیاری از مَثَلها در شعر شاعران راهیافته و از طرییق ارسیال مَثَیل و استشیهاد ،بیر
لطف و رسایی و شیرینی کالم آنها افزوده اسح» (ذوالف اری)57 :1386 ،ک سرودۀ فردوسی نییز از ایین سینح میاکو بیر شیعر
فارسی برکنار نبوده اسحک
بررسی تکتک داستانزنیهای شاهنامه -البته در مفهوم مورد بحث این م اله -نشان مییدهید کیه فردوسیی غالبیاً هنگیام
ناسازگاری و ناهمسویی مواد

داستان ،قول ،فعل یا رأی شخصیحها با رأی گویندۀ مَثَل از این شگرد بالغی بهره مییگییرد؛

یعنی در کُنه سخن گویندۀ داستان نوعی مخالفح ،نااذیرفتاری یا اظهار ناخرسندی نسبح به سخنی که گفتهشده یا قیرار اسیح
گفتهشود ،رویدادی که واقع شده یا در شُرف وقوع اسح ،تصمیمی که اتخاذ شده یا قرار اسح اتخاذ شود ،شرایطی کیه میاکو
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شده یا قرار اسح ماکو شود ،و ف ر و انتظاری که در ذهن مخاطب مَثَل جای گرفته ،وجود دارد و ظهور مَثَل بیرای آن اسیح
که سخنی ،رویدادی ،ماجرایی ،تصمیمی ،شرایطی یا نظر و باور و شیوۀ رفتاری تغییر یابد ،و گوینده چنین تشخی

مییدهید

که اگر صالح دی ِد وی در قالب َمثَل که ماصل خرد جمعی ایشیینیان اسیح بییان گیردد ،میؤ رتر خواهید بیودک بیدین ترتییب،
میکوشد تا با ن ل سخن گذشتگان ،مخاطب خوی

را به این موضوع متوجه سازد که در طیول سیالیان متمیادی انسیانهیای

خردمندِ بسیاری بر صحّحِ ت ربهای متفاوت یا متناد با قول ،فعل ،تصمیو ،انتظار ،رفتار ،باور و ککک وی ی ین کردهاند و از آن ا
که آزموده را آزمودن خطاسح ،عاقالنهترین کار و تصمیو ،تم ین در برابر توصیۀ مَثَل خواهد بودک چنین شرایطی ،بستر ایدایی
داستانزنیهای شاهنامه اسحک
افزون بر شواهدی که خواهدآمد ،نمونهای در شاهنامۀ فردوسی وجود دارد که ترمل در زمینۀ ظهور آن میتوانید در تبییین
مؤ ری ایفا کندک

مدعای این م اله ن

 رستو در دسح اکوان دیو گرفتار اسحک دیو او را به هوا برداشته ،از رستو میخواهد تا انتخاب کند که بیه درییا اف نیدهشود یا به کوهسارک رستو مردن در دریا را به مرگِ در کوهسار ترجیح میدهد؛ اما خواستۀ خوی

را بر دیو آش ار نمیسازد و

برای اظهار مخالفح ،داستانی میزند که در ت بیح مردن در دریاسحک
چنیییین داد ااسیییخ کیییه دانیییای چیییین

ی ییییی داسییییتانی زدهسییییح انییییدرین

کیییه در آب هیییر کیییو بیییرآورد هیییوش

سییییروش

بیییه جیییای

بیییه زاری بمییییاند روانییی

بییییه مینییییو نبینیییید روانیی ی
خیییرام

نباشییید بیییه دیگیییر سیییرای
(فردوسی)293-292/3 :1386 ،

رستو با بیان این مَثَل خود را مخالفِ افتادن در دریا وانمود میکند و از آن ایی کیه کارهیای دییو وارونیه اسیح ،خیالف
خواستۀ ظاهری رستو -که مردن در کوهسار اسح -رفتار میکند و او را به دریا میاف ندک ی یناً فردوسی در م ام راوی داسیتان
این اختیار را داشته که در ااسخ به ارس

دیو ،تمایل ظاهری رستو به مردن در کوهسار را اظهیار کنید و دربیارۀ آن داسیتانی

بزند؛ اما او از زبان اهلوان ایران به ارس

دیو ااسخی سلبی میدهد نه ای ابی؛ زیرا چنان ه ایشتر گفتیه شید ،اظهیار مواف یح

جایگاه تولدِ داستانزنیهای شاهنامه نیسحک
آفریدگار بهیننامۀ ایرانیان در موقعیحهای گوناگون گفحوگوی قهرمانان خوی

را ش ل میدهد و از مَثَیل در جایگیاهی

که از شرایط و چگونگی آن سخن رفح بهره میگیرد؛ اما هدف وی از داستانزنی همواره هدف وامدی نیسحک
ج) اهدف داستانزنیها
چنان ه ایشتر اشاره شد ،ایدایی داستان غالباً در هنگامی اسح که رأی گویندۀ مَثَل با دییدگاه ،قیول و فعیل مخاطیب و ییا
مواد

ش لگرفته یا درمالش لگیری داستان همسو نباشدک چنین شرایطی ،بسیتر مشیترکِ ادیدارشیدن مَثَیلهیای شیاهنامه

اسح؛ اما باید توجه داشح که هدف فردوسی از ذکر مَثَل ایوسته هدف وامدی نیسح ،بل ه او از یادکردِ امثال اهداف متفاوتی
را دنبال میکند که بسته به جایگاه بهکارگیری در انج گروه  )1:تنبیه و تحذیر  )2بزرگداشح  )3خوارداشح  )4ت ویح رومییه
 )5تنعیف رومیه ،جمعآمدنی اسحک
 )1تنبیه و تحذیر

4

5

در شواهدی که ذیل این عنوان جای میگیرد ،فرزانۀ تو

مخاطب را هوشیار ساخته ،به وی هشدار میدهد و ت ربهای از

ت ارب عالو انسانی را در قالب سخنی م یمانه در اختیار وی میگذارد ،تا در مواقع مشابه ،از بهکار بستن آن بهرهمند گرددک
 -فردوسی مخالفح خوی

با کردار تو

و نااسندیدگی اصرار وی را در نادیده گیرفتن سیفارشهیای کیخسیرو دربیارۀ

فرود ،با داستانزنی آش ار میکندک اگرچه مصداق این سخن ارزشمند ،تو

اسح؛ اما در عین مال هر شنوندهای را از گرای
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به چنین خویی ارهیز میدهدک
چنییییین داسییییتان زد ی ییییی ارخییییرد

کیییه از خیییوی بییید کیییوه کیفیییر بیییرد
(همان)43/3 :

 گرسیوز با نی یهای افراسیاب در مق سیاوش موافق نیسح ،از ایین رو ،بیا انتخیاب مَثَلیی مناسیب در تغیییر نظیر ویمیکوشدک سیاوش را دشمن خانگی میخواند و همگان را از دشمن خانگی بر مذر میداردک
بییییرین داسییییتان زد ی ییییی رهنمییییون

کیییه آبیییی کیییه از خانیییه آیییید بیییرون

نداننیییید درمییییییان آن را بییییه بییییییند

اگیییر بییید نخیییواهی تیییو بنییییوش انییید
(همان)330/2 :

 ایلسو ،برادر کهتر ایران ،با کشتن سیاوش مخالف اسح ،از این رو ،هنگامی که شتاب افراسیاب را بیرای ریخیتن خیونوی میبیند ،او را به ترنی و بندکردن سیاوش میخواند تا م ال اندیشه تنگ نشود و خونی به نامق بر زمین نریزدک داستانزنی
ایلسو ن وهیدگی شتاب و فایدۀ درنگ را بر همگان آش ار میسازدک
ز دانییییییا شنیییییییدم ی ییییی داسییییییتان

خیییرد شییید بیییر آن نیییییز هیییوداسیییتان

کیییه آهسیییتهدل کیییو اشییییمان شیییود

هیییو آشیییفته را هیییوش درمیییان شیییود
(همان)351/2 :

 -رستو مخالفح خوی

را با عمل ناجوانمردانۀ گرگین که به راه هوی رفته و بیژن را گرفتار ساخته اسح ،با داسیتانزنیی

به گونهای اظهار میکند که دیگران نیز با شنیدن این سخن ارمغز از متابعح هوی بپرهیزندک
تییییو نشیییینیدی آن داسییییتان النییییییگ

بیییدان رف درییییا کیییه زد بیییا نهنیییگ

کییه چییون بییر خییرد چیییره گییردد هییوا

نییییییابد زچنیییگ هیییییوا کیییس رهیییا
(همان)364/3 :

 گودرز بر مهر و مدارای کیخسرو در مق ایران معترض اسح؛ لذا با داسیتان زدن ،بیرای تغیییر رفتیار وی مییکوشید ومخالفح خوی

را با شیوۀ تعامل وی طوری ابراز میکند که مالک و معیاری نیز برای دوستیهای آدمی به دسح میدهدک
ی یییی داسیییتان گفتیییه بیییودم بیییه شیییاه

چیییو فرمیییود لشییی ر کشییییدن بیییه راه

کییییه دل را زمهییییییر کسییییی برگسییییل

بیییا زبییییان راسیییح دل

ک یییا نیسیییت

(همان)19/4 :
 رستو به وصیح اسفندیار اس از مرگ وی تربیح بهمن را بر عهده میگیردک زواره که چنین عملی را صیالح نمییبینید،کار رستو را خطا میخواند و با داستانزنی وی را از قبول این مسئولیح ،و دیگران را از اذیرش زمماتی از این دسح ،که جز
زیان ماصلی نخواهد داشح ،برمذر میداردک
زده یییان تیییو نشییینیدی ایییین داسیییتان

کیییییه ییییییاد آرد از گفتیییییۀ باستییییییان

کیییه گیییر ایییییروری بچیییۀ نیییرهشییییییر

شیییییود تیزدنیییییدان و گیییییردد دلییییییر

چیییو سیییر برکشییید ،زود جویییید شی ی ار

نخسییییح انییییدر آییییید بییییه اروردگییییار
(همان)424-423/5 :

 )2بزرگداشت

6

هدف فردوسی از بهکارگیری این امثال بزرگداشح چیز یا کسی اسح ،و م متی هو که در اختیار مخاطب مییگیذارد بیه
هنگام ت ریو بهکاربستنی اسحک
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 هنگامی که رستو بیژن را از اسارت رها ساخته و رو به سوی ایران دارد ،سپاهی انبوه از تورانیان به دنبال اهلوان ایران واطرافیان اویندک با نزدیک شدن آنان رستو به بلندی برآمده ،انبوه دشمنان را مینگرد و با رشیادت مییغیردک فردوسیی بیهرغیو
را بییان مییکنید کیه میاکی از خطاخوانیدن اندیشیۀ

توانایی ظاهری دشمن ،ش وه ایشان را به هی میگییرد و رأی خیوی

غلبهیافتن و ایروزی لش ر توران اسح و با مَثَلی نظر مخاطبان را بر دلیری بیماننید رسیتو معطیوف مییسیازد و آن را بیزرگ
میشماردک
کییه روبییه چییه سیین د بییه چنگییال شیییر

ی یییییی داسیییییتان زد سیییییوار دلییییییر

(همان)388/3 :
 رستو بعد از رها ساختن بیژن از چاه تورانیان و هنگام بازگشح به ایران ،موقعیح نامناسبی را کیه منییژه دچیار آن شیدهاسح ،درخور اعتنا نمیشمارد و باور خود را مبنی بر غیرواقعیبودن شرایط موجود اعالم میکند و بهرغو خواری ظیاهری کیه
این شاهزاده بدان گرفتار آمده اسح ،با بیان مَثَلی شایسته در بزرگداشح وی میکوشدک
کیییه گیییر میییی برییییزد نرییییزدش بیییوی

ی ییییی داسییییتان زد تهمییییتن بییییر اوی

(همان)386/3 :
 -بهرام چوبینه اس از تیره شدن روابط

با هرمز ،با بزرگان لش ر خوی

دربارۀ تصیامب تخیح و گن ینیۀ شیاهی رای

میزندک غالب آنان با او موافق نیستند و در منصرفساختن وی میکوشند؛ اما بنداگشسب با داستانزنیی ،بیا دیگیران مخالفیح
میکند و ت یه بر مسند شاهی را متی برای یک لحظه مغتنو میشماردک
چنییییین گفییییح بنداگشسییییب سیییییوار

کییییه ای از یییییالن جیییییهان یادگییییییار

ی ییییی موبییییدی داسییییتان زد بییییه ری

کییه هییرکس کییه دانییا بیید و نیییکاییی

اگیییر اادشیییاهی کنییید ییییک زمییییییان

روانییییی

بپییییییرد سییییوی آسمییییییان

بیییه از بنیییده بیییییودن بیییه سیییال دراز

بیییه گنییییج جهیییییاندار بیییردن نییییییاز
(همان)599/7 :

 )3خوارداشت

7

شواهد ذیل این عنوان ن طۀ م ابل شواهدی اسح که در شمارۀ ایشین آورده شید و دربرگیرنیدۀ مَثَیلهیایی اسیح کیه در
خوارداشح قول یا فعل کسانی سعی دارد و م متی هو که ای

روی مخاطب مینهد غالباً در م یام تح ییر و ت بییح بیه کیار

میآیدک
 فردوسی به منظور اظهار مخالفح با ادرکشی ضحّاک داستانی میزند و کار او را درخور انسانهایی قلمداد میکند که ازبستر گناه برآمدهاند و با این سخن ،در خوارداشح ضحّاک میکوشدک
بیییه خیییون ایییدر گشیییح هیییوداسیییتان

ز دانیییییا شنیدسیییییتو ایییییین داسیییییتان

کیییه فرزنی یدِ بییید گیییر شیییود نیییرهشییییر

بیییه خیییون ایییدر هیییو نباشییید دلییییر

سییییخن دیگرسییییح

اژوهییییییینده را راز بییییییا مادرسییییییح

مگییییر در نهییییان

(همان)48/1 :
 از نظر فردوسی طرد زال از سوی سام به هنگام تولد اذیرفته نیسحک از این رو ،بر کار وی اعتراض میکند و بیه همیینسبب از زبان شیر ایر مَثَلی میآورد که ضمن آن ،فعل سام را فروتر از فعل میوان مینهدک
ی ییییی داسییییتان زد بییییرین شیییییر ایییییر

ک یییا کیییرده بییید بچّیییه را سییییر شییییر

کیییه گیییر مییین تیییو را خیییون دل دادمیییی

اییی ی بییییر سییییرت ننهییییادمی

سییییپا
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کییه تیییو خییود میییرا ویییژه خیییون دلیییی

دلییییو بگسییییلد گییییر ز میییین بگسییییلی
(همان)167 – 166/1 :

 اسفندیار قصد دارد که نزد ادر رود و به سبب خلفوعده و نبخشیدن اادشاهی بیه فرزنید بیا او عتیاب کنیدک میادرش،کتایون ،کار او را نادرسح میداند و با وی مخالفح میکند؛ اما اسفندیار با داستانزدن او را بیبهره از رای و اندیشه میخوانید
و راهنماییهای

را مردود میشماردک

چنییییین گفییییح بییییا مییییادر اسییییفندیار

کیییه نی یییو زد ایییین داسیییتان شیییهریار

زنیییان راز هرگیییز مگیییوی

چییو گیییویی سیییخن بازییییابی بیییه کیییوی

بییییه کییییاری م یییین نیییییز فرمییییان زن

کییییه هیییییرگز نبیییییینی زنیییییی رایزن

کیییه ایییی

(همان)295/5 :
 خسرو ارویز در م ام مخالفح با بهرام چوبینه که مدعی تاج و تخیح شیاهی اسیح ،بیا داسیتانزدن او را م یرتیر از آنمیشمارد که بتواند بر تخح سلطنح بنشیندک
چنیییین گفیییح خسیییرو کیییه آن داسیییتان

کیییییه داننیییییده ییییییاد آرد از باسیییییتان

کییه هرگییز بییه نییادان و بیییراه و خُییرد

سلیییییییح بزرگییییییی نبایییییید سیییییپرد
(همان)27/8 :

 باور بهرام چوبینه با قول ساوهشاه که کشتن شاه ایران و سپردن تاج و تخح او به بهرام را وعده مییدهید ناهمسوسیحکبهرام او را به سخره میگیرد و با داستانزنی به خوارداشح وی میاردازد و میگوید:
را چییییون برانییییی ز ده

ی ییییی داسییییتان زد بییییرین مییییرد مییییه

کییییه دروییییی

نگویییییید کییییه جیییییز مهتییییر ده بیییییدم

همیییه بنیییده بودنییید و مییین مییییه بییییدم
(همان)526/7 :

 )4تقویت روحیه

8

در نمونههایی که در این قسمح اراله میشود ،هدفِ گوینده ت ویح رومیۀ مخاطب اسح و مَثَلی هو که ن ل مییکنید در
م ام امیدوارساختن کاربرد داردک
 وقتی سلو و تور با لش ری که به تعبیر فردوسی کرانه ندارد برای جنگ با منوچهر به ایران نزدیک میشوند ،این اتحیاد،ظاهراً بر ش سح منوچهر داللح میکند؛ اما فریدون با نیکای خواندن منیوچهر و اشیاره بیه شی یبایی و هیوش و خیرد وی،
ش سح را نفی کرده ،نمیاذیرد و بر ایروزی امید میدهدک
ی یییی داسیییتان زد جهیییاندییییده کیییی

کییه مییرد جییوان چییون بییود نیییکایییی

بییییه دام آیییییدش ناسییییییگالیده میییییی

النیییگ از ایییس اشیییح و صییییاد ایییی
(همان)137/1 :

 ایران برای ت ویح رومیۀ سپاه ش سحخوردۀ خود داستانی میزند که ضمن آن با نظر و بیاور آنیان مخالفیح مییکنیدکماصل سخن وی این اسح که انتظار ایروزی مستمر خطاسح و ش سح در جنیگ امیری نیاگزیر اسیح ،و بیدین ترتییب در
آمادهسازی آنان برای ازسرگیری نبرد میکوشدک
چنیییییین داسیییییتان زد شیییییه موبیییییدان

کییییه ایییییروز یییییزدان بییییود جییییاودان
(همان)111/4 :

 -گیو با داستانزنی ،ضمن مخالفح با گریختن گودرز از م ابل سپاه ایران ،به ت ویح رومیۀ او ارداخته ،میگوید:
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ز دانیییا تیییو نشییینیدی ایییین داسییییتان

کییییه برگوییییییید از گفتییییۀ باسییییییتان

کیییه گیییر دو بیییرادر نهییید اشیییح اشیییح

تییین کیییوه را خیییاک مانییید بیییه مشیییح
(همان)85/3 :

 هرمزد به کار بهرام چوبینه که در جنگ با ساوهشاه ،تنها دوازدههزار سپاهی به همراه میبرد ،معترض اسحک بهرام چوبینهدر ردّ اعتراض هرمزد به کار وی ،داستانی میزندک بخح را یار خوی

میخواند و با بیان این مَثَل رومیۀ خیود و همراهیان را

قوت میبخشدک
بودنیییید شیییاه جهیییییان

شنیدسییییتی اییییین داستیییییان از میییییهان

کیییه در ایییی

کیییه چیییون بخیییح اییییییروز ییییاور بیییود

روا باشیییییید ار یییییار کمییییییتر بیییییود
(همان)504/7 :

 )5تضعیف روحیه

9

در این ابیات به ع س نمونههای ایشین هدف از داستانزنی تنیعی ف رومییۀ مخاطیب اسیح و بیدیهی اسیح کیه م یام
بهکارگیری این گونه امثال نیز م ام ناامید کردن و منصرف ساختن خواهد بودک
 هنگامی که گیو بهتنهایی و بدون یاور در برابر سپاه ایران قرار میگیرد ،ایران که چنین تهوری را برنمییتابید ،جسیارتوی را خطا و بی ا میداند و برای تنعیف رومیۀ او از زبان هزبر داستانی میزندک
ی یییییی داسیییییتان زد هزبیییییر دمیییییان

کیییه چیییون بیییر گیییوزنی سیییرآید زمیییان

زمانیییییه بیییییرو دم همیییییی بشمییییییرد

مییین بگیییییذرد

بیایییید دمیییییان ایییی

(همان)437/2 :
 هومان روز گذشته از سپاه ایران مبارز طلبیده اسح؛ اما بنا به مصالحی گودرز اجازه نداده اسح کسی با او رویارو شیودکروز بعد دوباره به میدان بازمیگردد و از ایرانیان هونبرد میطلبد و بر این کار اصرار میورزدک بییژن کیه داوطلیب نبیرد بیا او
میشود ،ضمن نادرسح خواندن بازگشح هومان و اظهار ناخشنودی از کار وی رومیۀ او را چنین تنعیف میکند:
امیدسیییتو اکنیییون کیییه ایییین تیییی مییین

سییییرت را چنییییان بگسیییییالند زتیییین

کییه بییر خییاک ریییزد ز خییون تییو گِییل

ی ییییی داسییییتان انییییدر آری بییییه دل

کییییه بیییا آهیییوان گیییییفح غُیییرم ییییان

کیییه گیییر دشیییح گیییردد همیییه ارنییییان

ز دامیییی کیییه ایییای مییین آزاد گشیییح

نپیییویو بیییر آن سیییو ،تیییو را بیییاد دشیییح
(همان)49/4 :

 گُردیه با رای بهرام چوبینه در بهدسح آوردن تاج و تخح ایران مخالف اسح؛ لذا با داستانزنی در تنعیف رومیۀ برادرو منصرف ساختن وی میکوشدک
بیییرین بیییر ی یییی داسیییتان زد کیییسی
کیه خیر شید کیه خواهید ز گیاوان سییروی

ک یییا بهییییره بییییودش ز دانیییی

بسیییی

1

بییه گابییاره گییو کییرد گییوش و بییروی
(همان)35/8 :

 در رزم یازده رخ ،لهّاک و فرشیدورد از م ابل سپاه ایران میگریزند و شب را در بیشهای استرامح میکننیدک آنهیا بیراینگماناند که از دسح ایرانیان جستهاند؛ اما شب هنگام با صدای شیهۀ اسیب آنیان از خیواب برمییخیزنیدک فرشییدورد ضیمن
1ک

گلۀ گاوان
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خطادانستن امیدی که برای رهایی داشتند بخح بد را مسلط میداند و مَثَلی ن ل میکند که نمایانگر ناامییدی اوسیح و ن شیی
جز تنعیف رومیۀ وی و لهّاک نداردک
کیییه دانییییا زد اییییین داسییییتان بیییزرگ

کییه شیییری کییه بگریییزد از جنییگ گییرگ

درکشییید

کییه او را همییان بیییخح بیید خیییود کُشیید

نبایییید کیییه گیییرگ از اسییی

(همان)148/4 :
گفتنی اسح که در شاهنامۀ فردوسی همواره یک مَثَل دربردارندۀ یک هدف نیسح ،بل ه ظرفیح معنایی بعنیی مَثَیلهیا -
همچون نمونۀ ذیل -چنان اسح که در عین مال میتوانند دربرگیرندۀ دو هدف باشندک
 ایران که به رفتن هومان ،فرزندش ،به جنگ ایرانیان معترض اسح ،داستانی میزنید کیه ضیمن آن هیو مخاطبیان را بیهارزش درنگ و ن وهیدگی شتاب متوجه میسازد و هو به خوارداشح کردار ع والنۀ هومان میاردازدک ن ل چنین مَثَلی هیدف
تنبیه و تحذیر و خوارداشح را توأمان برآورده میسازدک
ب وشییییییدش از درد هومیییییان جگیییییر

ی یییییی داسیییییتان ییییییادکرد از ایییییدر

کیییه دانیییا بیییه هیییر کیییار سیییازد درنیییگ

سییییراندر نیییییارد بییییه ارگییییار تنییییگ

سب سییییار تنییییدی نماییییید نخسییییح

بیییه فرجیییام کیییار انیییده آرد درسیییح
(همان)30/4 :

 ایران در م ام مخالفح با ایشنهاد گودرز مبنی بر زنهارخواستن از ایرانیان داستانی میزند که هیو توجیه مخاطیب را بیهناگزیری مرگ جلب میکند -تنبیه و تحذیر -و هو در هنگامۀ نبرد با این مَثَل رومیۀ خوی

را ت ویح میکندک

شنیییییدستو اییییین داستییییان از مییییهان

کیییه هرچیییند باشییی بیییه خییرم جهییان

سیییران ام مرگسیییح زو چیییاره نیسیییح

بییه میین بییر بییدین جییای ایغییاره نیسییح
(همان)130/4 :

بزرگداشح و خوارداشح نیز ازجمله اهداف دوگانهای اسح که از هوکناری ستای

و ن وه

 -هرمزد از اسرش خسروارویز میخواهد که ایس از بیر تخیح نشسیتن ،خیال خیوی

ماصل میشودک

را از مییان بیردارد؛ امیا خسیرو

درخواسح ادر را نمیاذیردک رأی فردوسی با تصمیو هرمزد که از میان برداشتن انسانی را در ایی دارد ناهمسوسیح ،بنیابراین
مَثَلی بیان میکند که ناظر بر بزرگداشح اندیشۀ خسرو و خوارداشح قصد هرمزد اسحک
اسییییر مهربییییانتییییر بی ییُد از شهیریییییار

بییییدین داسییییتان زد ی یییییی هوشیییییار

جیییوان زبیییان چیییرب و شییییرین سیییخن

بییییه از ایییییر نستییییوه گشییییته کهییین
(همان)7/8 :

د) ناسازگاري و ناهمسوییهاي پنهان
نمونههایی که ایشتر ن ل شد ازجمله شواهدی اسح که در آنها به ناسازگاری و ناهمسویی رویدادهای داسیتان و ییا قیول،
فعل ،تصمیو وکک مخاطب با رأی گویندۀ مَثَل تصریح شده اسح؛ اما در کنار این نمونهها که بسامد درخور توجهی نیز دارد ،بیه
شواهد دیگری بازمیخوریو که مخاطب داستانزنی ،به ظاهر سخنی نمیگوید و اظهار مخالفتی نمیکند؛ امیا گوینیدۀ مَثَیل بیه
فراسح اندیشۀ او را درمییابد و داستانی که میزند در م ی ح ااسخ به دخل م دّر وی اسحک ابییات ذییل شیواهدی اسیح از
این دسحک
 بهرام گور که با اصرار به خانۀ براهام جهود راه جسته و شب را در آن ا اقامح کرده اسح ،به هنگام طعامخوردن براهام،در ظاهر ت اضایی نمیکند؛ اما براهام انتظار بهرام را مبنی بر دعوتشدن به طعام درمییابید و بیا ن یل مَثَیل انتظیار او را خطیا
میخواند و به ناب ابودن آن ااسخ میگویدک
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از آن ایییس بیییه بهیییرام گفیییح ای سیییوار

چیییو اییییین داسیییتان بشییینوی یییییاددار

ز گیییییتی هرآنیییی س کیییه دارد خیییورد

چیییو خیییوردش نباشییید همیییی بنگیییرد

بییییدو گیفییییح بییییهرام اییییین داستییییان

شنیییدستییییییو از گفیتییییییۀ باسیتییییییان

شنییییییده بییییه دیییییدار دیییییدم کنییییون

کییییه برخییییواندی از گفتییییۀ رهنمیییون
(همان)432/6 :

مرد جهود به همین منوال وقتی که به شراب مینشیند نیز با ن ل داستان ،انتظار برزباننیامدۀ بهرام را بی ا میخواند و بیا آن
مخالفح میکندک
خیروشییییید کییییای رنیییجدییییده سیییوار

بیدییییین داسییییتان کیهیییین گییییوشدار

روشنسییح

او چیییون ی یییی جوشنسیییح

کییه هییر کییس کییه دارد دلیی

کسیییی کیییو نیییدارد بیییود خشیییک لیییب

درم ایییی

چنیییان چیییون تییوی گرسییینه نیییوشییب
(همان)433/6 :

 بهرغو آن ه م ام خسروارویز بسیار از بهرام چوبین باالتر اسح ،وی قصد دارد تا هنگام رویارویی بیا بهیرام در گشیودنباب سخن ای دستی کندک خسرو ،مخالفح اظهارناشدۀ اطرافیان را نسبح به کار خوی

درمییابید و بیا بییان داسیتانی بیدان

ااسخ میدهد و آن را نادرسح میشمارد و بر نرمی در برابر درشتی دعوت میکندک
از آن اییس بییه بنییدوی و گُسییتهو گفییح

کیییه بگشیییایو ایییین داسیییتان از نهفیییح

کیییه گیییر خیییر نییییاید بیییه نزدییییک بیییار

تیییو بیییار گیییران را بیییه نیییزد خیییر آر
(همان)15 -14/8 :

 یزدگرد تصمیو گرفته اسح برای درامان ماندن از آسیب اعراب ،به خراسان و نزد ماهوی رودک او بیهتصیریح میاهوی را«بیمایه و بیتن» میخواند؛ اما هو برای جرأتدادن به خود برای اقدام به این کار و هو برای ااسخگویی به مخالفح امتمیالی
مخاطبان -کاری که فرخزاد اس از شنیدن سخنان یزدگرد ان ام میدهد -داستانی میزند و به سبب لطفهیایی کیه در م ی
کرده اسح ،اعتماد به او را جایز میشماردک
ز موبیییید شنیدسیییییتو اییییین داسییییتان

کیییییه برخیییییواند از گفتیییییۀ باسییییتانککک

بییییدان دار اومییییید کییییو را بیییه مهیییر

سیییر از نیسیییتی بیییردی انیییدر سیییپهر
(همان)436/8 :

افزون بر آنچه گفته آمد ،قِسو دیگری از شواهد نیز وجود دارد که در آنها تصریح نشده اسح بیه ناهمسیوییای کیه م الیۀ
ماضر آن را بستر ایدایی غالب داستانزنیهای شاهنامه میداند ،درعین مال مانند نمونههای ایشین ،بیان مَثَل برای ااسخگیویی
به دخلی م دّر هو نیسح ،بل ه تنها با دقح در شیوۀ روایح فردوسی و وا گانی که به کیار مییگییرد ،مییتیوان ناسیازگاری و
ناهوسوییای را دریافح که سبب داستانزنی شده اسح؛ برای مثال ،فرامرز ،فرزنید رسیتو ،در نبردهیایی کیه بیه کیینخیواهی
سیاوش درمیگیرد ،رشادت بسیار نشان میدهد و دالورانی همچون وَرازاد و سرخۀ تورانی را از اای درمیآوردک سپاهیان ایران
او را تحسین میکنند و رستو نیز ،در م ابل ،فرامرز را میستاید و داستانی میزندک
یییییی ی داسیییییتان زد بیریییییین ایلیییییتن

کییه هییرکس کییه سییر برکشیید ز ان میین

هینییییر بیاییییید و گییوهییییر نیامییییدار

خییییرد یییییار و فییرهنییییگ آمییوزگییییار

چییون اییین چییار گییوهر بییه جییای آورد

دالور شیییییییود ایییییییر و ایییییییای آورد
(همان)391-390/2 :
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ابتدا چنین به نظر میرسد که میان رأی گویندۀ داستان ،رسیتو ،و نظیر مخاطبیان نیاهوسیوییای وجیود نیدارد کیه زمینیۀ
داستانزنی را سبب شده باشد؛ اما با دقح در ابیات بعد روشن میشود که تحسین سپاهیان ایران با تع ب همراه بوده اسیح و
رستو با دستانزنی درم ی ح به شگفتی سپاهیان ااسخ گفته و متع بشدن آنان را از رشادت فرامرز بی ا خوانیده و فعیل وی
را نه تنها مایۀ شگفتی ندانسته ،بل ه آن را کامالً طبیعی قلمداد کرده اسیحک خالصیۀ سیخن رسیتو در آن ابییات چنیین اسیح:
«افروختن و سوختن در سرشح آت
به اوالد میماند که دل

آکنده از آت

نهفته اسحک بر این اایه ،اگر فرامرز سرک

و آت وش اسح ،مایۀ شگفتی نیسیح؛ زییرا

اسح؛ لیک زمانی که به هماوردی با سنگ خارا میاردازد ،سرشح و راز درون خوی

را آش ار میسازد» (کزازی)523 :1382 ،ک
ه) تنوع شیوههاي بیان
اگرچه غالب داستانزنیها در شاهنامۀ فردوسی با اعالم گوینده همراه اسح و وی به بیان مَثَل تصریح میکند ،نمونههیایی
نیز وجود دارد که در آنها ن ل مَثَل بدون اِخبار صورت میگیردک این شیوه از بیان در سراسر شاهنامه از الگوی وامدی اییروی
نمیکند و جلوههای متفاوتی دارد؛ برای مثال ،سیندخح که هرا

مهراب را از لش رکشی منیوچهر و سیام بیه کابیل نابیهجیا

میداند و بر بروز آن معترض اسح ،با سخنانی مهراب را دلداری میدهید و رومییۀ او را ت وییح مییکنیدک اگرچیه در گفتیۀ
سیندخح «داستان» نمود مشخصی دارد ،کمترین اشارهای به داستان زنیی وجیود نیداردک مهیراب نییز از سییاق سیخن آن را در
مییابد و «داستان» میخواندک
بیییدو گفیییح بشیینو زمیین ییییک سییخن

چیییو دییییگر یییی ی کامیییح آمییید بییی ن

تیییرا خیواسیییته گیییر ز بهییر تیین اسییح

بییبخ

و بییدان کییین شییب آبسییتن اسییح

اگییییر چنییید باشییید شیییب دییییر ییییاز

بییییرو تیییرگییییی هیییو نیمییانییید دراز

شییود روز چییون چشییمه رخشییان شییود

زمیییین چیییون نیگیییین بیییدخشان شییود

بیییدو گیفیییح میهیییراب کیییز بیاستیییان

میییییزن در مییییییان ییییییالن داسییتیییییان
(فردوسی)237/1 :1386 ،

نمونههای دیگری هو هسح که سخن م محآمیزی از قول انسانی دانا ن ل میشود و مبنای تصیمیوگییری و عمیل قیرار
میگیردک این سخن م یمانه درواقع همان مَثَل اسح و از لحاا محتوا و جایگاه ایدایی هی تفاوتی ندارد بیا سیخنانی کیه بیه
مَثَلبودن آنها تصریح شده اسح؛ تنها تفاوت

این اسح که اشارهای به عبارت «داستانزدن» مشاهده نمیشود؛ چنان ه سییاوش

به هنگام رویارویی با سپاه افراسیاب ،با آغازکردن نبرد مخالفح میورزدک او با بیان سیخن شخصیی خردمنید ،خیود را گرفتیار
بختی بد قلمداد میکند که با نبرد هو به رهایی از آن امید نداردک
چیییه گفیییح آن خردمنییید بسییییار هیییوش

کییه بییا اختییر بیید بییه مییردی م یییوش
(همان)349/2 :

همچنین اسح سخن اسفندیار به رستو ،آنگاه که به اصرار قصد دارد شاهزادۀ رویینتن را از جنگ منصرف سازدک به گفتیۀ
خال ی مطلق ،سخنان دردآور رستو ،او را از الگوی اهلوان مماسههای بدوی بیرون میآورد و در چهیرۀ اهلیوان مماسیههیای
دراماتیک ظاهر میسازد (خال ی مطلق ،1389 ،بخ

دوم و سوم)296 :ک اسفندیار هو که چنین ع سالعملی را از رستو سیرا

ندارد ،با ن ل سخن شخصی دانا به مخالفح با او برمیخیزد و رستو را ایر کانایی میخوانید کیه فیریب

در اسیفندیار کیارگر

نخواهد آمدک
بییه دانییای ایشییی نگییر تییا چییه گفییح

 -بدانگییه کییه جییان بییا خییرد کییرد جفییح-

کیییییه اییییییر فیرییبینییییده کانیییا بیییود

و گییییر چنییید بییییا رای دانییییا بییییود
(فردوسی)363/5 :1386 ،

جایگاه ،هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی 51 /

نتیجه
مروف ،کلمات ،عبارات ،عناصر بالغی و در یک کالم تمامی ظرفیحهای زبان فارسی بیه عنیوان ابیزاری مشیترک در اختییار
تمامی شاعران اارسیگو بوده و هسح؛ اما امتیاز شاعران بزرگ در چگونگی استفاده از این ظرفیحهاسحک
در هنر مماسهسرایی فردوسی «هزار ن تۀ باریکتر ز مو» وجود دارد که تا کنون به آنها توجیه نشیده اسیحک از آن جملیه
شیوۀ داستانزنیهای اوسحک در رویارویی اولیه با داستانزنی در شیاهنامه چنیین میینمایید کیه فردوسیی قصید دارد از زبیان
قهرمانان مماسۀ ملی ایران سخنان م یمانهای به مخاطبان بیاموزد که البته چنین نیز هسح؛ اما این یگانیه م صیود او نیسیح و
م ام و موقع و طرز بهکارگیری داستانزنیها معلوم میکند که اهداف دیگری نیز برای او مطرح بوده اسحک
داستانزنیهای شاهنامه زمانی به منصۀ ظهور میرسد که قول ،فعل یا دیدگاه مخاطیب ،همچنیین میواد

واقیعشیده ییا

درشرف وقوع و نیز شرایط موجود اذیرفتنی نباشد ،در این هنگام فردوسی با ن ل سخنی زبانزد از قیول قهرمانیان شیاهنامه ییا
سراینده ،نادرستی آن را آش ار میسازد و درصدد تغییر یا اصالم

برمیآید؛ ضمن آن ه با ایوندزدن آن سخن به گذشتههای

دور که ال اکنندۀ اذیرش آن از سوی خرد جمعی قوم ایرانی اسح ،بر درستی رأی و نظر کسیی کیه داسیتان زده اسیح صیحّه
میگذاردک
چنین جایگاهی بستر غالب داستانزنیها و م محآموزیهای فردوسی اسح که اهدافی نیز در بردارد و در متن م الیه بیه
تفصیل بدانها و شیوۀ بیانشان اشاره شده اسحک
پینوشتها
« )1کلمۀ ‘ضرب’ در مورد مَثَل به معنی ای اع و بیان آن اسح و این کلمه را برای زدن مَثَل از آن ا گرفتهاند که تر یر نفسیانی و
انفعال و هی انی که از آن در خاطر ماصل میشود ،مِثل آن اسح که در گوش شنونده سخن را ب وبند؛ چنان ه ا ر آن در قلب
وی نفوذ کند و به اعماق روح او درون گردد» (م مح)48 :1361 ،ک
 )2اصطالمی در علو بیان که موزۀ گستردهای را شامل شده اسح و ضربالمثل را نیز دربرمیگیرد (فتومی)422 :1386 ،ک
 )3علی رواقی در فرهنگ شاهنامه ،معنای دیگری برای داستانزدن قالل شده که «تدبیر و چیارهاندیشییکیردن ،طیرح و ن شیه
کشیدن» اسح (رواقی)968 :1390 ،؛ اما جالل خال ی مطلق و جاللالدین کزازی بیرای «داسیتانزدن» در آن دسیته از شیواهد
شعری که رواقی ذیل این مدخل آورده اسح ،معناهایی نظیر گفتگوکردن ،مَثَلآوردن ،قنیه را بهدرازا کشاندن را ن ل کردهانیدک
از آن ا که نویسندۀ م اله با ایشان هورأی اسح و در بررسی تمامی شواهد داستانزنیها در شاهنامۀ فردوسی بیتی نیافته اسیح
که بتوان آن را محمل مفهوم یادشده در فرهنگ شاهنامه دانسح ،از اشاره به این معنی خودداری کرده اسحک
 )4ذکر این ن ته الزم اسح که مبنای این ت سیوبندی معنا بوده اسح و نه ساختار؛ ازاینرو شاید این تعابیر به ش لی دیگر نییز
بیانکردنی باشد ،ولی نگارنده عناوین یادشده را مناسب دیده اسحک
406 ،391-390 ،300-299 ،277 ،184 ،114/2 )5؛ 161 ،156 ،130 ،38 ،30 ،19 ،18 ،14/4؛ 552/5؛ 147/7؛ ،15-14/8
434ک
389/3 )6؛  7/8ک
218 -217 ،186-185 ،167-166/1 )7؛ 332 ،239/2؛ 389 ،376 ،293-292/3؛ 64 ،30/4؛ 433 ،432/6؛ 527 ،193 ،154/7؛
437 ،138 ،7/8ک
237/1 )8؛ 161 ،130/4؛ 312/6؛  436 ،54/8ک
 33-32/4 ،343/3 )9ک
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