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ای بهره شاهنامهتوان یافت که بر حسب نياز خویش از خوان تر اثر ادبي را ميکم

در موضوعاتي چون: مدح،  ایشاهنامهف اشارات نبرده باشد. از ميان کارکردهای مختل

گونه، ساخت تبيين مسائل حکمي و تعليمي، پيوند با عرفان، مضامين غنایي و تغزل

ای خاص های بالغي و...کارکرد آن در توصيف مظاهر طبيعت جلوهسازیتمثيل، ترکيب

اسي در یافته است. در این ميان شعرا در قلمرو ادبي از تشبيهات اساطيری و حم

به اند. یکي از طرق وصف طبيعت، مشبهٌگرایانة خود بهره بردههای طبيعتتصویرسازی

قراردادن هر یک از اشارات اساطيری و حماسي در مقابل مظاهر طبيعت است. عناصر 

رنگ، سپاهي، اشرافي و شکل هندسي بهترین وجوه تشابه مظاهر طبيعت با قهرمانان 

ذیری از اعمال و کردار بارز قهرمانان، اشارة صریح به اصل گيرد. الگوپحماسي قرار مي

های این نوع های دوگانه و فضا سازی )براعت استهالل( از ویژگيداستان، استفاده از تقابل

آید. تصاویر مادر در تشبيهات اساطيری در سبک خراساني ساده، توصيفات به شمار مي
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بيعي و مستقيم شاعر از طبيعت است، ابتکاری و دارای اصالت است و نتيجة احساس ط

تر، با ایهام و پيچيدگي و ای رقيقراه عاطفهامّا در سبک عراقي این نوع تشبيهات به هم

شود. در این مقاله قصد داریم به بررسي تشبيهات بازی با کلمات تقليد، تکرار و تلفيق مي

ان سبک خراساني و اساطيری در توصيف هر یک از مظاهر طبيعت در شعر برخي از شاعر

 عراقي بپردازیم.     

 ای.شاهنامهتوصيف طبيعت، تشبيهات اساطيری، اشارات  :هاواژهکليد
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 مقدمه

یکي از شگردهای توصيف طبيعت در سبک خراساني، استفاده از تشبيهات اساطيری  

تشبيه »مجموعة تشبيهات تلميحي قرار داد.  توان زیراست. تشبيهات اساطيری را مي

« يحي، تشبيهي است که درک وجه شبه آن در گرو آشنایي با اسطوره و داستاني استتلم

دو رکن اصلي تشبيهات اساطيری مبتني بر تشبيه و تلميح است.  (.818: 1914)شميسا، 

تری دارد و مطلب دوم رود دامنة خيال بيشکار ميمسلمًا تلميحي که در آن تشبيه به

دانند. از امتيازات تلميح هم، ر کالمي را ایجاز آن مياین که ادبا شرط سخن بليغ و هن

توان نتيجه گرفت کشد. پس ميای است که بر دوش ميایجاز و ظرفيت معنایي گسترده

گيری از عناصر انگيز و کالمي موجز است که با بهرهکه تشبيه اساطيری، تشبيهي خيال

ترین بحث مهم»جانده است. اّما اساطيری قدرت تأثير و القای اندیشة فراواني در خود گن

شبه مبيّن سرشاری تجربة شاعر از محيط و وسعت تخيّل  در تشبيه، وجه شبه است. وجه

های اساطيری و حماسي و یا موجودات و هر یک از شخصيت(. 22:  1981)ماحوزی،« اوست

بة هٌچون درفش کاویان به عنوان مشبهم ایشاهنامهای و دیگر اشارات حيوانات افسانه

ای گونه از تشبيهات، شاعر در پي پيوند هنرمندانهگيرند. در اینمظاهر طبيعت قرار مي

های ظاهری اشخاص و اعمال بارز قهرمانان حماسي است. ميان مظاهر طبيعت با چهره

آید، گویي این قهرمانان هستند مظاهر طبيعت در کالبد قهرمان حماسي به تصویر درمي

اند و دو بعد جسماني و روحاني قهرمانان اساطيری، ه جوالن درآمدهکه در فضای طبيعت ب

شود. الگوپذیری هر یک از مظاهر طبيعت از رفتار در وجود همة عناصر طبيعت نهفته مي

های شاعرانه، به شعر حرکت، راه اغراقهای اساطيری و حماسي همو کردار شخصيت

ای چنان احساس عميقي تصویر اسطورهگاه یک »دهد. پویایي، طراوات و عمقي خاصّ مي

بخشد که یک دفتر وصف و توصيف، قادر به ایجاد آن احساس نيست. نام به شعر مي

های اساطيری سرشار از خاطرات ازلي و باورها و اعتقادات قومي ها و زماناشخاص و مکان

توان در ار ميبگونه از تشبيهات را اولينهای اینریشه (.818: 1921)فتوحي، « و ملي است

گاه که شب را به چاه بيژن و هالل ماه وجو کرد؛ آناشعار وصفي منوچهری دامغاني جست

د. در ـکنرف را به سپيدی موهای زال تشبيه ميـرا به چنگال سيمرغ و ابروی زال و ب

های اساطيری و حماسي مخاطب خویش را گونه از تشبيهات شاعر با اشاره به داستاناین

دلي با طبيعت دهد و عواطف و احساسات او را با ایجاد نوعي حسّ همر قرار ميتحت تاثي

های لطيف شاعرانه عيني و گونه چون شب و روز را با اغراقهایي نبردانگيزد. صحنهبرمي

گرایانه را در یک بيت سازد و اسطوره، صور خيال، عاطفه و توصيفات طبيعتملموس مي
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های خواهد یکي از شخصيتدر برخي موارد مي شاهنامهدر کند. هرگاه فرودسي جمع مي

چون کوه، دریا، گونه توصيف کند، او را به یکي از مظاهر طبيعت همحماسي خود را اغراق

 گوید:« طوس»سازد. مثالً در توصيف ابر، رعد، رود و ... تشبيه مي
 نشست از بر زین چو کوهي بزرگ

 

 که بنهند بــر پشت پيلي ستـرگ  
                                (9/44: 1911)فردوسي،                   

های اساطيری هستند که اّما در شعر شاعران سبک خراساني و عراقي این شخصيت     

وسيلة انسان بدوی رابطة خویش با جهان را به»گيرند. به مظاهر طبيعت قرار ميمشبهٌ

امام محمد غزالي در  (.811: 1921)فتوحي،« کردمي اسطوره و نمادپردازی تبيين و تعریف

که تن آدمي مثالي است از همه عالم که از هر چه در عالم بل»گوید: کيميای سعادت مي

آفریده است، اندر وی نمودگاری است؛ استخوان چون کوه، عرق چون آب است و موی 

(. 1/48: 1914)غزالي، ...« چون درختان و دماغ چون آسمان و حواس چون ستارگان است و 

ه یاری ـانسان برای برطرف کردن نياز معنوی خود الزم بود تا رازهای طبيعت را ب

(. 18: 1989)اسماعيل پور، ه کندـای نمادین و تمثيلي توجيها کشف و به گونهاسطوره

ها را برای خود عيني و ملموس کنند و به اند تا ناشناختههای دیرین ما کوشيدهنسل»

 ها، دادن هویت انساني به مظاهر طبيعت بودههای اسطورهسبب یکي از ویژگي همين

های ها و تصورات و اعتقادات اساطيریِ انسانگونه اندیشهاین(. 181: 1924)امامي، « است

انگاری هر یک از مظاهر آن در شعر سبک خراساني و عراقي باستاني از طبيعت و انسان

دارپنداری آن، همان اه و برداشت شاعر از طبيعت و جانبازتابي خاص یافته است. نگ

نگاهي است که انسان باستاني به طبيعت داشته است. بنابراین در این پژوهش ما قصد 

داریم تا به سؤاالت پيشِ رو پاسخ دهيم: کارکرد تشبيهات اساطيری و سير تحوّل آن در 

انگيزترین و ند چگونه است؟ خيالاشعر شاعراني که در پي پيوند اسطوره و طبيعت برآمده

گونه ترین تصاویر مربوط به کدام یک از مظاهر طبيعت است؟ ایننشيندر عين حال دل

ها چه کساني هستند بار در شعر کدام شاعران نمود پيدا کرده و مقلّدان آنتشبيهات اولين

 ای وجود دارد؟و تصاویر تلفيقي و تقليدی در چه دوره

يهات اساطيری در سبک خراساني و عراقي تا به حال تحقيقي صورت درمورد تشب     

ای مختصر به تشبيهات اساطيری در دیوان قاآني و اشاره (.191: 1921)آیدنلو،نگرفته و تنها 

به بررسي تشبيهات اساطيری در ساختار غنایي ( 48- 91: 1981)عرفاني و ماحوزی،چنين هم

جایي که این نوع تشبيه در توصيف طبيعت بسيار آناند. از شعر حميدی شيرازی پرداخته

نمود بسياری از متون منظوم بررسي شود تا شواهد به دست آید. نادر است، الزم مي
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های هنری و رای تعيين ارزشـتواند معياری بآشکارسازی تشبيهات اساطيری مي

 باشد.    شاهنامههای شاعران در عرصة خيال و ميزان آشنایي شاعران با وآوریـن

 بحث و بررسي

 -1ایم. بندی نمودهما در این مقاله هر یک از مظاهر طبيعت را در پنج دسته تقسيم

 -4های جوی؛ پدیده -9فصول سال؛  -8ها، دشت و صحرا، آبگير(؛ زميني شامل )رُستني

 های سماوی. پدیده -4صور فلکي و  اجرام آسماني؛ 

 مظاهر طبيعي زميني -1

 هارُستني -1-1

های اساطيری، باورِ گياه تباری است. به این صورت که تقدّس گياه و مایهیکي از بن

درخت در نزد انسان باستان، موجب این باور شده که روح انساني پس از مرگ در کالبد 

است که نمادی  شاهنامهدهد. نمونة آن سياوش در گياه یا درخت به حيات خود ادامه مي

باره  ردوسي در اینـشود. فهای خدایان گياهي شمرده ميآیين ها وبازمانده از اسطوره

 گوید:مي
 به ابر اندر آمد یکي سبز نرد
 همي بوی مشک آمد از مهر اوی

  (914/ 8: 1918)فردوسي،                

 ز خاکي که خون سياوش بخورد 
 ها چهر اوینگاریده بر برگ

 

هي شگفت رویيد که آن را خون سياوشان از خون ریخته شده سياوش بر زمين، گيا     

ناميدند. انسان نخستين که در پي یافتن چگونگي پيدایش کائنات، به الگوبرداری از 

پردازد نتيجه گرفته است که موجودات و عناصر طبيعي از جمله زندگي خویش مي

اعران در ش. (81: 1989)مهرکي و غفراني،اند ها متولّد و زایيده شدهگياهان همانند انسان

چه در توصيف انواع اند. آنتوصيف انواع گل و ریحان از تشبيهات اساطيری استفاده کرده

خصوص عنصر اشرافي است که گل مّد نظر شاعران است، استفاده از عنصر رنگ و به

اد و گنج فریدون تشبيه ـقبل به تخت کاوس، افسر کيـر دارد. دشت گـتنمودی بيش

                                                                                                                                شود.             مي

 گل سرخ -1-1-1
 چو نسرین بخندد شود چشم گل

 

 به خون سرخ چون چشم اسفندیار 
 (944: 1941)ناصر خسرو،                 

 ل سوریچون روی منيژه شد گ

 

 سوسن به مثل چو خنجر بيژن 
 (981)همان:                                 



 

 181  1982ستان زم  پایيز و، 82، پياپي دومشماره دهم، پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

گوني دو گل از لحاظ رنگ با دو عاشقانة حماسي در شعر آن هم دریافت رابطه و هم      

سابقه است. در شعر سبک عراقي شاهد ابياتي هستيم که با در نظر داشتن ناصرخسرو بي

پذیری حکومت پادشاهان اساطيری و حماسي، شاعر آن اره به زوالعمر کوتاه گل و با اش

-ای برای انتقال اندیشهدیگر مقایسه کرده و از تصویر طبيعت به عنوان وسيلهدو را با یک

 های تعليمي استفاده کرده است:
 ز تاج نرگس و تخت گلم به یاد آمد

 
 ر پرویز و مسند جمشيدزوال افس 

 (411:  1941)جامي،                               

 نرگس -1-1-8

نرگس در شعر سبک خراساني با توجه به شکل ظاهریش، تاج پادشاهاني چون 

تر گذارد. در بيشاسکندر، کسری، جمشيد، فریدون و دیگر پادشاهان کياني را بر سر مي

 ابيات عنصر اشرافي حاکم است:
 نرگس به سر چو کسری و جم تاج  برنهد

 

 کاس کسری و گل جام جم شود چون الله 
 (28: 1944)فلکي شرواني،                    

همين شاعر در بيت بعدی، این بار گل را به کاس کسری و الله را به جام جم با      

 تشبيهي تفضيلي همانند ساخته است:
 گل چو کاس کسری و الله چو جام جم به شبه

 

                                                                                             هليک نه کسری چنين نه جم چنان آراست 

   (12)همان: 

است. در اساطير آمده  خاقاني نيز برای گل نرگس تاج و تختي اساطيری فرض کرده     

شته است. شاعر با حسن تعليل زیبایي چنين بيان داکه جمشيد دارای تخت زرّین بوده 

است که  نرگس چون بر تخت جم نشسته و افسر افراسياب بر سر نهاده، پس پادشاه هر 

 دو سرزمين است. 
 ه هستهدهد گفت از سمن نرگس بهترک

 
 راسيــابکرسي جم ملک او و افسـر اف 

 (49: 1992)خاقاني،                         

ی مستقيم به داستان کشته شدن اراه توصيف ریاحين، اشارهشاعر در ابيات زیر به هم

 نوذر توسط افراسياب دارد:
 گه مثالي بود از چتــــر فــریدون الله

 گویيا پور پشنگ است که برداشته است

 

 گه نشــاني دهد از تاج سکنــدر نرگس 

 به ســر نيزه کاله از ســر نوذر نــرگس
 (189: 1911)ساوجي،                     

 فرماید:  باره ميفردوسي در این   
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 داربــزد گــردن نــوذر تاج

 

 تنش را به خاک اندر افگند خوار 
       (914/1: 1911)فردوسي،                 

 الله -1-1-9

 شود:خسرو تشبيه ميتر به جام جمشيد و کيالله با توجه به شکل ظاهری، بيش
 خسرو دهداللة نعمان نشان جام کي

 

 اج افـریدون کندنرگس رعنا خيال ت 
 (911: 1911)ساوجي،                      

جا که ساقه گل را به داند؛ آنو شاعری الله را گویي از ریشة خاندان بهمن و دارا مي

 کند:ها را به تاج دارا تشبيه ميبرگنيزة بهمن و گل
 راست گویي به سر نيزة بهمن ماند

 

 که ربوده است سری از سر دارا الله 
 (21:  1981)آذری اسفرایني،              

 در بيت زیر شکوفه با توجه به عنصر رنگ، در سپيدی به زال زر همانند شده است:
 نماید به خصم تو دندان کوشش

 

 مگـر زال زرست صفدر شکــوفه 
 (891:  1942الدین اصفهاني، )کمال     

های خود سازیالزمة تصویر خواجوی کرماني در توصيف ریاحين، پيچيدگي و ابهام را

 کرده و ضحاک را به اعتبار خندة گل در برابر پادشاهان اساطيری قرار داده است: 
 نهندثاني ميغنچه کو را اهل دل ضحّاک 

 

 ریافتهچون فریدون افسر جمشيد بر س 
 (144:  1911)خواجوی کرماني،        

 شقایق -1-1-4
 چــو یاد آمـدت روزگاران خویش

 ت شقایق پر از خون شودچو طش

 

 به صحـرا خـرام و بپيمای دشـت 

 ز خون سيـاوش به یاد آر و طشت
 (411: 1911)خوسفي،                   

عنصر رنگ سرخِ شقایق، شاعر را به یاد خون سياوش انداخته و از او نيز به عنوان نماد      

 کند.یاد خدای نباتي در اساطير یاد مي

 درختان ميوه و  -1-1-4

های اساطيری داللت بر حيات، زایندگي و زایایي دارد. شاعران در درخت نيز با ریشه

 اند: سازی پرداختهها و درختان با توجه به عناصر رنگ و سپاهي به تصویرتوصيف ميوه
 چون بساط خسروان است از طرائف بوستان

 

 دارواهر ميوهچون درفش کاویان است از ج 
 (191: 1918)قطران،                             

های رنگارنگ و متنوع درختان را به جواهرات آویخته شده بر درفش شاعر ميوه

گویند فریدون بر آن، جواهر و یاقوت الوان چندان فرو آویخت »کاویان تشبيه نموده است. 
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ن دیده عر قطراـار در شـاین تشبيه اولين ب. (944: 1984)یاحقي،  «که چرم ناپدید گشت

کند. شاعر به ای توصيف ميشود و در بيتي دیگر شاخ گل را با این پرچم اسطورهمي

 کند که حال و هوای حماسي به خواننده دست دهد:ای از طرفين تشبيه استفاده ميگونه
 ریدون شـودبوستان مانند لشکرگاه اف

 

 کاویان گردد هميچون درفششاخ گل هم 
 (484: 1918)قطران ،                        

 چون کماني خميده شاخ از گل 

 

 بيد را شــاخ تيــر آرش گشـت 
 (441:  1941)مختاری غزنوی،                  

چون درفش کاویان شاعر در بيتي دیگر به انبوهي درختان اشاره دارد که همهمين      

ها با استفاده از به توصيف ميوهاز ميان شاعران، ناصرخسرو (. 1/481)همان:اند قد علم کرده

شود. رنگ تشبيهات اساطيری پرداخته است. عنصر رنگ و اشرافي در ابيات او دیده مي

و چتر زرنگار فریدون و در بيت دوم رنگ سرخ، وجه شبه این « به» و« سيب»زرد 

 تشبيهات اساطيری شده است:
 سيب و بهي را درخت و بارش بنگر

 

 چتر فـریدونچــو چفده و پر زر هم 
 (481: 1941)ناصرخسرو،                  

 آن نار نگـــر چو حلق سهــراب

 

 و آن آب نگــر چو تيغ رســـتم   
 (142)همان:                                     

به لذتي به فراخنای در بيت اخير، از طریق کشف ارتباطات تازه ميان مشبه و مشبهٌ

 دهد.دست مي اساطير به خواننده

 باغ و صحرا -1-8

اند، در توصيف باغ و گرای سبک خراساني که اغلب درباری نيز بودهشاعران طبيعت

گاه کنند. در شعر آنان صحرا و بستان به بزمتر استفاده ميبستان از عنصر اشرافي بيش

                                                                                                                           شود.              گاه جمشيد، خزاین دارا و امثالهم تشبيه ميفریدون، بخشش
 گاه فریدونچه صحرا و چه بزم

 

 گاه سکندرچه بستان و چه رزم 
 (29: 1922)فرخي سيستاني،              

 آبگير -1-9

های زره که با وزش نسيم ایجاد شده، تقليدی است از قههای کوتاه به حلتشبيه موج

-998: 1921)شفيعي کدکني،  شعر عرب که در سبک خراساني رواج بسياری داشته است

شود. این نوع های زره بر تن قهرمانان حماسي پوشانده ميامّا در شعر فارسي حلقه (.992

 و کرد:وجتوان اولين بار در شعر امير معزّی جستتشبيه را مي
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 تا بــر آمد جـوشن رستم به روی آبگير

 

 ناوک اسفندیــار انداخــته باد شمال

 

 زال زر باز آمد و سر بر کشيد از کوهسار 
 (188:  1924)معزّی،                        

 درقــة رستم برو اندر کشيــده آبگير
 (984)همان :                                  

اهلل نيشابوری شاعر اواخر قرن نهم تکرار کرده است را عينًا لطف همين تشبيهات
 (.488: 1981)لطف اهلل نيشابوری،

اثير اوماني با غور کردن در عمق طبيعت سعي در پيوند آن با عناصر اساطيری دارد و 

گوید: خورشيد )زال زر( در بند زده ميبا اشاره به اصل داستان در توصيف آبگير یخ

ن ماه )بهمن پسر اسفندیار( گرفتار است. شاعر تشبيه مرکبي با عناصر سرمای بهم

 است: طبيعي و حماسي خلق کرده
 بينمچنين که جوشن سيمين آب مي

 به آب بنگــر و یاد آور از شهـان قدیم

 

 ونه کار کند تيغ خور بر آن جوشنچگ 

 نمــاند در بنــد مانــده از بهم به زال
 (988:1981)اوماني،                            

وسط بهمن ـاتي دیگر از همين شاعر، باز هم اشاره به داستان اسارت زال تـدر ابي

 گوید : کشد، فردوسي ميجا که بهمن پای او را به بند ميشود. آنمي
 هم اندر زمان پای کردش به بند

 

 ـدز دستـور و گنجـور نشنـيد پنـ 
 (411/ 4: 1914)فردوسي،                   

کند. دارد و او را آزاد ميميمردی پشوتن، بند از پای زال برباالخره بهمن با پای

که سطح آب از ریزش باران بهاری،گویي پر از زخم سوهان شده و همين تصویر نتيجه این

 شاعر را به یاد پای پر زخم زال انداخته که بر اثر غل و زنجير، زخم برداشته است:
 ی جهان بر سر گرفتر آذارباز اشک اب

 آن پر زخم سوهان شد که بادسطح آب از بهر 

 

 گرفتعارض گل ژاله یک سر در در و گوهر 

 چو زالش تخت بند بهمن از پا برگرفتهم
 (448: 1981)اوماني،                                

« بهمن»و « تنرویين»زده است و شاعر واژگان و این بيت که در توصيف آبگيری یخ

 را کانون ایهام خویش قرار داده است:
 تنهميشه تا که شود جوی آب رویين

 

 

 

 

 سپه کشيده چو بهمن به کارزار آید 
(199: 1981)اسفرنگي،  
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 فصول سال  -8

 بهار  -8-1

گانة ضحاک و فریدون به توصيف بهار شاعر در ابيات زیر با قراردادن تقابل دو

خواند که با لشکریان انبوه )گياهان( در ار را فریدون ميپردازد و مهر ماه را ضحاک و بهمي

 اند:حالي که درفش کاویان به دست دارند در مقابل او صف کشيده
 مهرمه، ضحّاک بستان بود و افریدون بهار

 

 دارد اندر هــر دو گامي ده درفش کاویـان 
 (481: 1941)مختاری غزنوی:                 

خواهد برچيده شدن پادشاهي دارا و کشته شدن جا که ميآننامه شرفنظامي در 

سرهنگان او را نشان دهد، دورة شکوفایي و طراوت دولت او را به بهار فریدون و گلزار جم 

 روند:کند که با باد خزان اسکندری از بين ميتشبيه مي
 بهــار فــریدون و گلـزار جـم

 قبـــادنــامــة دولت کينسب

 

 گشته تــاراج غـمبه باد خزان  

 ورق بر ورق هر سویي برده باد

 (814الف:  1911)نظامي ،                     

و در ابيات زیر شاعر با استفاده از تمثيلي حماسي، سخن خویش را استحکام بخشيده 

 است:و فرا رسيدن بهار را نوید داده
 گفت که اینک رسيــد کوکبة نوبهــار

 آمد اقبــال وردمحــو شـد ادبار بــرد 

 

 لشکر سرما گریخت وز سرِ ما شد محن 

 تن است زندگـي تهمتـنمــردن رویين
 (1: 1949)بخارایي،                          

 زمستان  -8-8 

بسامدی « بهمن»در تصاویری که مربوط به توصيف فصل سرد زمستان است، واژة 

کشد. از یک سو اشاره به ماه سرد دوش مي تری را برآفریني بيشتر دارد و بار ایهامبيش

بهمن ماه دارد و از سوی دیگر اشاره به بهمن فرزند اسفندیار. در مقابل بهمن 

گيرند. از جمله تن، زال، رستم و افراسياب قرار ميهای حماسي چون رویينشخصيت

ر مقابل آفریني با واژة بهمن دبستگي فراواني به توصيف زمستان و ابهامکساني که دل

 های حماسي دارد، سيف اسفرنگي است:دیگر شخصيت
 بادهای سرد خصمش در زمستان آب را

                      

 کنداز درونش تير بهمن، درع رویين مي 
 (811: 1981)اسفرنگي،                        



  191 يو عراق يدر سبک خراسان عتيمظاهر طب فيدر توص یرياساط هاتيتشب يبررس
 

 

« تير و درع»چنين تناسب و هم« تير و بهمن»و « بهمن و رویين»ایهام تناسب بين      

بر تصاویر حماسي بيت افزوده است. و این بيت که با فرا رسيدن نوروز، بهمن ماه پا به 

 نهد. شاعر احتمااًل اشاره به اولين دیدار بهمن از رستم در ذهن دارد:گریز مي
 بهمن شــد از طليعة نوروز در گـریز

 

 گویي که در طليعة نوروز رستم است 
 (919)همان:                                   

در ابيات زیر ماه بهمن، در حالي که کمان رستم )رنگين کمان( در دست دارد، 

و « بهمن»گيرد. واژگان شخصيتي تصور شده که از ترس دی ماه، کمان به دست مي

در « تير»با واژة « تير»به معنای « سهم»چنين واژة گيرند و همکانون ایهام قرار مي« تير»

های حماسي، رنگ کار بردن واژهکند. شاعر با بهصراع، ایهام ترجمه برقرار ميهمان م

تر سپاهي به تصاویر خود بخشيده و با بازی با کلمات و ایهام آفریني سعي در تعمّق بيش

 مخاطب خویش دارد:
 سلطان دی که برق ميان است و ابر دل

 بهمن کمــان رستم گيـــرد بهـــار وار

 

 رودال جهان گيـــر ميدر موکب شمــ 

 رودم دی که گــرم تر از تير مياز سهـ
 (111: 1949)شمس طبسي،                   

 بهمن در مقابل زال:
 مه دی بود و چرخ سنجابي

 زال زر در هـزیمت از بهمن

 

 در پس ابــرهــای سيمـابي 

 گــون جوشنرفت در زیر آب
 (181: 1911)خواجوی کرماني،              

در خيال شاعر، خورشيد از ترس بهمن به زیر جوشن ابر پنهان شده است. در ابيات 

های حماسي )سرخاب، افراسياب، سفندار و بهمن( چهار ضلع زیر هر یک از شخصيت

های سرد بهمن و اسفند دهند. خورشيد )افراسياب مهر( در ماهخيال شاعر را تشکيل مي

گيرد تا گرمي آن، سرمای زمستان را از را مي« مي سرخاب»که گویي فسرده شده، سراغ 

 بين ببرد:
 سرخـاب مي کجاست که افراسياب مهـر

 

 دل به دست سفندار و بهمن استافسرده 
 (884: 1921)قبولي هروی،                      

سرخاب »شوند، مانند گاهي تشبيهات اساطيری به صورت اضافة تلميحي بيان مي

 اند.در بيت باال که فضایي حماسي به تصاویر بخشيده« ب مهرافراسيا»و « مي
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 های جویپدیده -9

 برف -9-1

سازی شاعر مهم است، توجه به عنصر رنگ چه برای تصویردر توصيف برف نيز آن

به برف تر زال سپيد موی است که مشبهٌبيش شاهنامهسفيد آن است. در ميان قهرمانان 

: 1919)قمر اصفهاني، شود مر اصفهاني به دیو سپيد مانند ميگيرد و در بيتي از ققرار مي

اند وجه منوچهری دامغاني بين ابر و مادر زال که هر دو پسراني سفيد موی زایيده (.818

 زاید و یکي زال سپيد موی را:شبه پيدا کرده که یکي برف مي
 بــرآمد زکوه البرز مــازندران

 همـي زاد این دختر بر سپـيد

 ن ابر و جز مادر زال زرجـز ای

                   

 چو مار شکنجي و ماز اندر آن 

 پدر همچو فرتوت پنبه سـران

 نــزادند چـونين پسر مــادران
 (14: 1914)منوچهری دامغاني،        

های راه است، امّا در دورهراه با یک تشبيه ساده همدر ابيات منوچهری تصاویر هم      

راه با ایهام، به تصویر کشيده که ابيات رفته رفته دچار کمي پيچيدگي هم بينيمبعد مي

خواهي بهمن از زال الدّین اصفهاني در ابيات زیر با یادآوری داستان کينشوند. کمالمي

 دهد:کند و بهمن را کانون ایهام خویش قرار ميزر،  به برف اشاره مي
 در بند کرد روی زمين را چـو زال زر

 

 به دست لشکر گيتي ستان برف بهمن 
 (412: 1942)کمال الدین اصفهاني،     

ها و از آن جمله اساطير ایراني رمز برتری، معنویت و تر اسطورهرنگ سپيد در بيش»     

لي و )حسن «یابدتر ميشود تقدسي بيشراه ميفضيلت است و هرگاه با زرین هم

 (.144: 1921احمدیان،

 چون سر زال از سرما گشت هامون

 

 ز بهمن شــد زمين را پشت رویين 
 (481: 1981)اسفرنگي،                     

درکانون ایهام، از سویي زمين را چون « رویين»و « بهمن»های شاعر با قراردادن واژه      

باني پدرش، اسفندیار فلز روی تصور کرده و از طرفي دیگر بهمن قهرمان حماسي به پشتي

 ن، درآمده است و این بيت در توصيف تگرگ :ترویين
 در دیـدة ابــر بهمني اشــک

 

 تن شد چو شاخ مرجانرویين 
 (981)همان :                                 
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است. در این بيت بر خالف انتظار ما، تني داده شاعر به تگرگ خاصيت رویين      

رمانان حماسي نيستند، اما شاعر با استفاده هيچ کدام به معنای قه« تنرویين»و « بهمن»

 ها را به معنای قهرمانان به ذهن ما متبادر کرده است.آن« توجيه»از صنعت بدیعي 

 ابر-9-8

چون امير معزی، انوری، قطران های شاعران سبک خراساني همسازیابر در تصویر

وجه به شکل ظاهری ای خاص دارد.گاهي با تهتبریزی، سيف اسفرنگي و ادیب صابر جلو

و شاعر مداح با  (88/411: 1924)امير معزی، کند ابر، شاعر آن را به پرهای سيمرغ تشبيه مي

گاه و بخشي ابر، برای تحریک قوة سخاوت ممدوح آن را به دستتوجه به خاصيت نعمت

کند. در بيت زیر شاعر ابر را با تمام بخشندگي و گنج پادشاهاني چون دارا تشبيه مي

انگارد که در برابر سخاوت ممدوح از عصبانيت خویش زه خاوتش انساني حسود ميس

 گسالند:کمان رستم )رنگين کمان( را از هم مي
 جا که در زه آرد دستت کمان بخششآن

 

 ابــر از حسد ببــرد زه از کمــان رستم 
 (994: 1991)انوری،                         

ر دادن تقابلي دوگانه مابين بيوراسب و فریدون و با اشاره به و در بيت زیر شاعر با قرا

پردازد و یک امر حسي را به طينت و سرشت اهریمني و اهورایي هر یک به توصيف ابر مي

 کند:یک امر عقلي تشبيه مي
 ون روان بيوراسبابر تاریک اندر آمد چ

 

دکنو بستان را چو روی و رای افریدون باغ    
(29: 1918)قطران،   

 رنگين کمان -9-9

قزح، کمان به قوس»قزح )رنگين کمان( است.از دیگر مظاهر زیبای طبيعت، قوس

در باور عاميانه نيز به رنگين کمان،  (.124: 1914)رامپوری،« رستم و کمان شيطان نيز گویند

گویند. احتمااًل خميدگي و شکل ظاهری آن و شکوه و عظمت این پدیدة رستم مي کمان

 باعث شده تا بدین نام خوانده شود: آسماني
 وهژاله سپـر برف ببــرد از کتف کـ

 

 چون رستم نيسان به خم آورد کمان را 
 (8:  1991)انوری،                             

 مسعود سعد در مدح ممدوح گوید:     
 شد زمستان و نو بهـار آمــد

 در هــوا نيز باز نزدیک است

 

 هــرة عالـمتــازه شـد باز چ 

 که کمان را به زه کند رستم
 (942: 1998)سعد سلمان،              
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 انيکمـزح رنگين بـود قوس و قـ

 

 که چرخ از بازوی رستم گرفته است 
 (14: 1941)جامي،                       

 رعد و برق -9-4

گونة رستم آتشبار بودن رعد و برق، شاعران آن را به شمشير با توجه به ویژگي آتش

توان در شعر گونه تشبيهات )تشبيه رعد و برق به شمشير( را مياند. ریشة اینتشبيه کرده

 (.944: 1921)شفيعي کدکني، وجو کرد عرب جست
 م آتش کشيده تيغدر آهن است رست

 

 یعني که روز رزم سفندار و بهمن است 
 (41: 1911)ساوجي،                        

 باد  -9-4

به  (81/984:  1924)امير معزّی، و برخي  (1/448: 1991)انوری، برخي باد را به تير آرش 

اند. در بيت زیر شاعر در وصف بادهای خزاني آن را به مار ناوک اسفندیار تشبيه کرده

 ها را خزان کرده است:ضحاک تشبيه کرده که بر فرق چمن پيچيده و آن
 بـر فــرق چمن کاللة خاک

 

 ه شود چو مار ضحاکپيچيد 
 (842ب:  1911)نظامي،                   

 نسيم -9-1

کاه و در بيت زیر، یادآور آه جان« آه دل رستم»به « نسيم سحری»تشبيه نادر 

 آورد:باری است که رستم پس از مرگ فرزند خویش از سينه برميحسرت
 آرداست که بـوی گل تر مي دم عيسا

 ـــتان این دمیا مگــر آه دل رستم دس

 

 آردوز بهشت است نسيمي که سحر مي 

 آرددارو به بـــر کشتــه پسـر ميوشنـ
 (111:  1912)عطار،                         

 صور فلکي و اجرام آسماني  -4

 ستارگان -4-1

تر به شکل ظاهری و هندسي آن توجه دارند. شاعران در توصيف صور فلکي بيش

رتباط بين عناصر حماسي و صور فلکي در بيت زیر اطالعات نجومي الزمة درک و کشف ا

و آشنایي با جزئيات و زیر و بم اساطير است. امير معزّی به خوبي با جزئيات درفش 

 کاویان آشنا بوده است:
 فریدون روز رزمالنعش چون تخت وان بنات

 

 ان چون درفش کاویاناهنگ درفشوان شب 
 (449: 1924)معزی،                             
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النعش را به اعتبار شکل هندسي آن به تخت فریدون و شباهنگ شاعر ستارگان بنات     

کند( را در درخشندگي به درفش کاویان به اعتبار ای که پيش از صبح طلوع مي)ستاره

جواهرات آویخته بر این درفش باستاني تشبيه کرده است. شاعر سعي دارد تا در ورای 

 کيهاني، رازی اساطيری بيابد. بدین دليل نگاه او به این گونه عناصر، نمادین است.صور 

 تر نمود دارد:درفش کاویان در چنين ابياتي بيش
 کشدکشد خنگ فلک را زینمه چفتة زرین

 راسياب تيغ دار از قــوس جسته تيــروارافـ
 

 انبر طاق عليين کشد شکل درفش کاوی 

 اخ جدی ناتوانش افتاده بيني در خمار از
 (118:  1981)اسفرنگي،                     

 در بره مریخ گرزگاو افریدون به دست

 

 وز مجـرّه شب درفش کاویان انگيخته 
(984:  1992)خاقاني،   

 چشم ترازو واکند صد چشمه زو صحرا کند

 کشدبازی سرکشد ضحاکي خنجر  گه تن به

 

 انهخـرچنگ را پيدا کند زآب روان سبحـ 

 انهاز گاو رایت برکشد چـون کاویان سبح
 (919:  1912)عطار،                             

 ماه -4-8

منوچهری دامغاني جزو اولين شاعراني است که ماه را با تشبيهات اساطيری توصيف 

 کنند.کند و شاعران ادوار بعد همين تصاویر را تقليد و تکرار ميمي
 اخ نمود به مگونه ردان هالل عيد بـ

 قبه سان مخلب عنقا پدید شد ز اف

 

 چو عاشقي که شد از غم نزار و زار و دو تا 

 او یا چو ابـروی زال از نشيمـن عنقـ
 (818: 1914)منوچهری،                       

شاعر هالل ماه را به چنگال سيمرغ به اعتبار خميدگي و به ابروی زال در سفيدی      

 ت و در بيت زیر همان تصاویر تکرار مي شوند:تشبيه کرده اس
 نعل سمند شه است یا خم مــاه رجب

 

 ابروی زال است یا چنگال سيمرغ شب 
 (919: 1921)بدرچاچي،                    

کند و به اصطالح تشبيه جمع به برای ماه ذکر ميشاعر در ابيات زیر چندین مشبهٌ      

روی زال، کمان رستم، پرعنقا و طاس رایت طوس از نظر کاووس، ابآفریند. کاس کيمي

 شوند:شکل هندسي به ماه مانند مي
 شفق چو خون سياووش بود و باده لعل

 به شکل ابروی زال و کمان رستم سـام

 

 کــاووسر پياله زرین و کـاس کيقمـ 

 ات پر عنقا و طاس رایت طــوسبه هي
 (12:  1949)بخارایي،                      
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 خورشيد -4-9

هاست. به همين اعتبار برخي او را در عظمت و شکوه، خورشيد پادشاه آسمان

و با توجه به عنصر رنگ زرد آن، به زال زر تشبيه  جمشيد فلک و جمشيد چين ناميده

اند. در بيت زیر خورشيد به چندین قهرمان حماسي و اساطيری به صورت تشبيه کرده

يده شده است. سراینده برای خلق تصویری پویا در ذهن مخاطب، تفصيلي به تصویر کش

نگرد و برای دهد و از منظرهای گوناگون بدان ميتصاویری متعدد از خورشيد ارائه مي

گيرد که هر کدام در حماسه نام و نشاني نمایش شکوه خورشيد عناصری را به خدمت مي

اند تا تصاویر او ذهن خالق شاعر آمدهخسرو و رستم به کمک واال دارند. سيمرغ، زال، کي

 تر ببخشند.را عمقي بيش
 سيمرغ گردون آشيان در تاخت از زاولستان

 خسرو رستم نشانسر جملة هفتم قران کي

 

 زمان پرش به اخگر سوختهاست آن که زالگفتي 

 کز تف تيغ سرفشان هست از مه افسر سوخته
 (121:  1942ني، )بيلقا                                   

شاعر با اشاره به داستان آتش زدن پر سيمرغ توسط زال و نيز واژگاني چون زاولستان      

و کاربرد عناصر « نشانخسرو رستمکي»به لحاظ طلوع خورشيد از مشرق زمين و ترکيب 

سپاهي چون تاختن، سوختن، سرجمله ، تف تيغ سرفشان و افسر به حماسي بودن 

زوده است و گاهي خورشيد را به اعتبار نور و درخشندگي به جام جم تصاویر خود اف

 کنند:تشبيه مي
 جام جهان نمای که خوانندش آفتاب

 

 دارد ز نور رای تــو یک لمعه یــادگار 
 (41: 1918)خواجوی کرماني،                   

شمشير و تيغ و امثال اشعة خورشيد نيز به ابزار آالت جنگي قهرمانان از جمله نيزه و       

خنجِر »و « ة دستانـدشن»ه ـهای خورشيد بشود. در بيت زیر اشعهاین تشبيه مي

کار رستم تشبيه شده و عناصر سپاهي در توصيف پرتوافشاني خورشيد به« کشِسهراب

رفته و روحي حماسي در تصاویر دميده شده است. در واقع شاعر برای ایجاد فضایي 

ها بر دالوری و سلحشوری استوار کند که محور معاني آنستفاده ميحماسي از الفاظي ا

 است:
 ساز جهان تيغ کشيد از نيـامعربـده

 دشنة دستان سام ساخته چون زال زر

 

 باز فلک مهــره نمود از دهنشعبـده 

 کُش آخته چون تهمتنخنجر سهراب
 (414:  1981)غياث شيرازی،                
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های خورشيد را تعبير به درفش کاویان بح، اشعهو خاقاني جهت نمایش باشکوه طلوع ص

 کند:مي
 بهاستجام را گنج فریدون خون

 

 چون درفش کاویان بـرکرد صبح 
 (481: 1992)خاقاني،                           

 های سماویپدیده -4
 شفق و فلق -4-1

پرداز مهم است، عنصر رنگ سرخ آن است. چه در این پدیده برای شاعران تصویرآن

در پي پيوند سرخي آسمان با خون سرخ یکي از قهرمانان حماسي است. سرخي  شاعر

 به:گيرد و خون یکي از قهرمانان به عنوان مشبهٌآسمان به عنوان مشبه قرار مي
 هميشه تا ز شفق روی چرخ سيمابي است

 

 رخاب استبه سان خنجر رستم ز خون س 
 (98:  1921)فاریابي،                            

 استخون شب یعني شفق چون خون دارا ریخته 

 

 اندون سکندر بستهتا درین صورت طلسمي چ 
 (12:  1942)بيلقاني،                             

شاعر شفق را خون شب ناميده و بعد از ایضاح بعد از ابهام، آن را به خون دارا  

العارف ارتباطي فنّ تجاهل تشبيهي اساطيری کرده است. در ابيات زیر شاعر با کمک

تر با عناصر طبيعت برقرار کرده و با استفاده از یک عهد ذهني، اثری هنری آفریده عميق

کند که این سرخي آسمان، آیا خون سياوش یا سر بریدة اطالعي مياست. شاعر اظهار بي

غروب بار خونين ایرج است که به درگاه فریدون فرستاده شده است. شاعر فضای اندوه

دهد تا  عوالم دروني خویش را بروز آفتاب را با سه خون سهراب، سياوش و ایرج نشان مي

دهد و به تأثير کالم خویش بيفزاید و در ادامه به کمک اشارات سامي، آن را به دست 

تواند جزو تسامح کند. البته زليخا خود شاهد ماجرا بوده و بيت ميبریدة زليخا تشبيه مي

 شد:در تلميح با
 مهرة بازوی سـهراب است با مهراب مـهر

 یا مگر خون سياووش است اندر طشت زر

 یا زليخـــا با ترنج اندر پي مـه روی مصر

 

 رسدیا مگر زال از کمر با موی زریون مي 

 رسـدیا سر ایــرج به درگاه فریــدون مي

 رسـدبا کف دست بـریده تيغ پر خون مي
 (111: 1911في، )خوس                       

 (11/984)همان: همين شاعر در بيتي دیگر سرخي آسمان را در چشم خونين اسفندیار      

 دیده است. (18/948)همان و سرشک طوس 
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گيرند. ابن یمين با گناه مشبهٌ به سرخي آسمان قرار نميهميشه خون قهرمانان بي     

تقم خون سياوش در بيت دوم، تصویری ایضاح بعد از ابهام در بيت اول و با اشاره به من

 ها را تغيير داده و تشبيه مرکب آفریده است:ارائه نداده و فقط جای رابطه تازه
 بال یعني آفتابدوش این سيمرغ زرین

 از شفق شد چرخ ميناگون عقيق افشان چنانک

 

تورات بالحجاب گشت در مغرب نهان حتّا   

خسرو از خون دل افراسيابخنجر کي  
(12: 1919)ابن یمين،                       

 طلوع و غروب خورشيد -4-8

گيری از آن در آفرینش از جمله کارکردهای زیبای توصيف طلوع و غروب خورشيد، بهره

-ای است بر مباحث درون متن. نمونهبراعت استهالل است. طلوع و غروب خورشيد مقدمه

ستم و سهراب و مقدمه داستان رستم و های خوب براعت استهالل را در مقدمة داستان ر

جنگ کردن نوفل با قبيله »در داستان  ليلي و مجنوناسفندیار شاهد هستيم. نظامي در 

پردازد، تصاویر درگيری شب و روز گاه که به توصيف برآمدن روز و اتمام شب ميآن« ليلي

رد. در واقع گيهای خالل داستان به کار ميهای جنگ و درگيریرا برای نمایش لحظه

 ای هستند برای محتوای داستان:تصاویر مقدمه
 چون مار سياه مهره برچيد

 در دست مبارزان چـاالک

 

 دم بخندیددهــاک سپيـضح 

 شد نيزه به سان مار ضحاک
 (119ب:  1911)نظامي،                      

يف مجالس گاه که شاعر قصد توصآن« سالمدادن پدر ليلي را به ابن»یا در داستان 

عروسي را دارد، فرا رسيدن روز جشن را با دادن جام شادی جمشيد به دست عروس 

گونگي جمشيد نيز اشاره دارد. در واقع که به خورشيدکند. ضمن اینخورشيد توصيف مي

 ای است برای توصيف مجلس عروسي در خالل داستان:مجلس صبح مقدمه
 بر کـردن آن عمــل رضا داد

 عروس خورشيدچون روز دگر 

 بــر سفـت عرب، غالم روسـي

  

 مــه را به دهــان اژدهــا داد 

 بگرفت به دست جام جمشيـد

 افـگــند مصلـّــي عروســــي
 (198ب:  1911)نظامي،                     

مراد از عرب، شب سياه و سوخته و از غالم روسي آفتاب و از مصالی »در بيت آخر    

 )همان(.« ح استعروسي، سپيده صب
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شاعر عناصر اشرافي را در توصيف شب « مجلس آراستن خسرو در شکارگاه»یا در قسمت 

کند. زیورهای جمشيد گيرد و ستارگان را به زیورهای جمشيد تشبيه ميکار ميو روز به

 آغازی است برای توصيف مجلس شاهانه خسرو:
 سحرگه چون روان شد مهد خورشيد

 دستسبک برآمد دزدی از مشــرق

 

 جهــان پــوشيد زیــورهای جمشيد 

 عـــروس صبح را زیــور به هم بست
 (944: 1911)نظامي،                         

های شاعر اندوه و دلواپسي« بانوگریختن شيرین به مداین از نزد مهين»در داستان     

خورشيد را از چاهي دهد. شاعر بانو را با چاه دراز و تاریک بيژن پيوند ميشبانة مهين

 آورد که سراسر غم و درد بوده است:ای بيرون مياسطوره
 کردهمه شب تا به روز این نوحه مي

 چو مهر آمد بــرون از چاه بيـژن

 

 غمش بر غم فزود و درد بر درد 

 شد از نورش جهان را دیده روشن
   (14)همان: 

که « زاده با شبل زنگيفتن شاهکشتي گر»و در داستان  گل و نوروزخواجو در مثنوی      

رسد، تصویر علم زدن زاده به اتمام ميبا بر زمين خوردن حریف و در نتيجه، پيروزی شاه

 آورد:خورشيد بر زمين را فضایي آغازین برای اصل داستان مي
 جامبختِ آتشينجم پيروزه

 کنيزان حبش رخ درکشيدند

 

 چو زد زرین علم بر گوشة بام 

 برکشيدند عروسان ختن سر
 (181: 1911)خواجوی کرماني،          

در ابيات آغازین، « آگاه شدن گل بامداد از آمدن نوروز»و در همين مثنوی در داستان 

گونگي جمشيد، تصاویر مربوط به طلوع خورشيد را هماهنگ و ضمن اشاره به خورشيد

 دهد:متناسب با محتوای داستان )پيدا شدن نوروز( نوید مي
 يدا شد دست موسي از طورچو پ

 روان شد هودج زرین جمشيد

 

 ز تاریکي برآمد قبة نور 

 پدید آمد ز مشرق چتر خورشيد
 (194)همان:                             

خواهد این دو قهرمان داستان را در جا که ميآن همای و همایونخواجو در مثنوی       

ای برای اصل داستان یعني بر تخت را مقدمه شام بر تخت پادشاهي بنشاند، تصویر صبح

 دارد:نشستن دو قهرمان بيان مي
 چو صبح دگر سر بر آورد روز

 

 روزبـزد زال زر خيمه بر نيم 
 (444)همان:                            
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ای برای به تخت روز، مقدمهتصویر خيمه زدن زال زر )خورشيد( بر سرزمين نيم     

-جا که ميزدن بر تخت پادشاهي قهرمانان )همای و همایون( است یا آننشستن و خيمه 

سازی کند باز هم از تصاویر روز و های دنيا، مقدمهوفایيها و بيروزیخواهد درباره سيه

 کند:شب با استفاده از تشبيهات اساطيری تصویرسازی مي

 چو جمشيد شرقي بيفکند جام

 به زنــدان مغرب اسيــر آفتاب

 گفت ناگـه کسيم که ميشنيد

 

 شــه زنگ سر بر زد از راه شام... 

 چو بيژن به زندان افــراسيـاب

 مکن تکيــه بر دور گردون بسي
 (828)همان:                                  

بار آن را با به کند و فضای اندوهخواجو غروب آفتاب را با افتادن جام جمشيد آغاز مي     

دهد. شاعر ن بيژن )خورشيد( در زندان افراسياب )غروب آفتاب( نشان ميزندان افتاد

خواهد کاری افراسياب نظر داشته است و در جایي دیگر هنگامي که ميمسلمًا به سياه

کند که این بار سر از چاه چهرة ممدوح خویش را نشان دهد او را به خورشيدی تشبيه مي

 بيرون کرده است:
 روزوز نيمخسرو آتش رخ مشرق فر

 

 چو بيژن سر برآورد از چه افراسيابهم 
 (418: 1918)خواجوی کرماني،            

گونه با تصویر افول شب این« کشته شدن فغفور چين به دست همای»یا در داستان 

 پردازد :سازی ميبه مقدمه
 چو طاووس خورشيد پر بر کشيد

 بـرآورد عنقای خور بال زر

 

ب ناپدیداز آفاق شد زاغ ش   

 پــدید آمد از آشيان زال زر

(481:  1911)خواجوی کرماني ،       

های دوگانه به منظور توصيف طلوع و غروب خورشيد از دیگر استفاده از تقابل    

در اسطورة آفرینش سپيدی در برابر سياهي همواره رمز راستي »شگردهای شاعران است. 

آميزد، ت و هنگامي که سپيدی با روشني در هم مياهورامزدا در برابر ناراستي اهریمن اس

در ابيات زیر با استفاده  .(144: 1921لي و احمدیان،)حسن« یابدجنبة الوهيت آن افزایش مي

گانه، دو قهرمان ایراني و توراني )رستم و افراسياب دو نماد روشنایي و های دواز تقابل

 گيرند:ز بر شب، قرار ميدیگر برای توصيف غلبة روتاریکي( در برابر یک
 قصــد افراسياب مشرق کـرد

 آسمان زد به دست ظلمت چـاک

 

 رستم رزم آسمان بهــرام 

 قرطه روز بـر تـن ایـام
 (41: 1949)شمس طبسي،              
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شناسي باستاني ایراني، سرزمين سپند روشني، سرزمين روز است و ایران در نماد»     

ي، سرزمين شب است. از این روی ایرانيان فرزند روزند و توران سرزمين دروند تيرگ

تورانيان زادگان شب. آنان همواره با روشنایي و روز در پيوندند و اینان پيوسته با تاریکي و 

در ابيات زیر شاعر، روميان را که رمز روشنایي و نور هستند،  (.118:  1989)کزازی، « شب

کند و خورشيد را آینة اسکندر فرما ميمپادشاهي چون اسکندر را بر سر آنان حک

نامد که خواند و با توجه به رمز سياهي و شِب هندوان، این بار خورشيد را افراسياب ميمي

 تازد:بر سر آنان مي
 چو اسکندر آینه روشن کند

 چو شمشير بردارد افراسياب

 

 شود روميان را سعادت قرین 

 ببرد سرهندوان را به کين
 (111:  1949)بخارایي،                          

گمارد. دیگر ميدر ابيات زیر، شاعر دو قهرمان دیگر )اسکندر و دارا( را در مقابل یک     

 اسکندر با نگاهي مثبت، رمز روشنایي و دارا رمز شب و تاریکي است:
 کمانروز از کمين خود چو سکندر کشد 

 

 ل شب هزیمت دارا برافکندـبر خي 
 (191:  1992)خاقاني،                       

 تقابل دوگانة ضحاک و فریدون:     
 به حکم اوست که ضحاک صبح کشورگير

 

 دهد به مهر درفشان، درفش افریدون 
 (114: 1918)خواجوی کرماني،                

 سياوش و افراسياب:
 آردصبح بر شب شتاب مي

 خيز و خون سياوش آر که صبح

 

آرد...شب سر اندر نقاب مي   

         آرد          اب ميـتيــغ افراسي
(141: 1912)عطار،                       

گاهي به سرخي خون سياوش کرده است، زیرا افراسياب شاعر طلب شراب صبح     

جاست های خورشيد( در حال نزدیک شدن است. نکته این)خورشيد( تيغ به دست )اشعه

تواند رمز عظمت روشنایي کي و سياهي نيست و ميکه هميشه افراسياب رمز تاری

-خورشيد نيز قرار بگيرد. در بيت زیر شاعر به خوبي از رنگ سياه پرچمِ افراسياب و سياه

-های او به عنوان رمزی از تاریکي و ظلمت آگاهي داشته و از این عنصر رنگ و همکاری

ياوش و افراسياب را در چنين عنصر اشرافي در خلق تصاویر روز و شب بهره برده و س

 دیگر قرار داده است:تقابل یک
 فروز تاج سياوخشز آتش گيتي

 

 دود ز چتـــر فراسيـــــاب برآمد 
 (28: 1981)لطف اهلل نيشابوری،              
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ساني طرفين تشبيه )افراسياب و شب( که جامع شاعر با تأکيد بر عنصر رنگ و هم     

برابر روشنایي اهورایي چتر فریدون، تصویر پيروزمندانة صفات اهریمني و ظلمت است در 

 دهد:روز بر شب را نمایشي حماسي مي

 صبح درافشان لوا زنگ زدود از هوا

 زد چو علم بر سحاب چتر فریدون الب

 

 مرغ سحر در نوا شد ظلم آمد ضيا 

 رایت افراسياب گشت نگون از هوا
 (429)همان:                                  

در ابيات زیر شاعر به زیبایي تقابل مشرق و مغرب را با استفاده از سپاه تور و سلم      

دهد و با تشبيهي مرکب در بيت دوم، علّت پيروزی روز بر شب یا همان پيروزی نشان مي

باني و خسرو به پشتيسپاه تور بر سلم را چرخش زمين دانسته، همان طور که کي

 د:سياحت گيو به پيروزی رسي
 ز قيروان حشم تور چون برون انداخت

 به سير چرخ ز توران فراشت رایت روز

 

 سران لشکر سلم از غریو شه کاليو 

 خسرو از سياحت گيوکه دولت کيچنان
 (88: 1981)آذری اسفرایني،                

 اشاره به اصل داستان حماسي در توصيف طلوع و غروب خورشيد:     
 وس برآمدوقت سحر چون غریو ک

 از مدد شاه شرق فيل جهان را

 

 رایت بيضـا از کوه طوس برآمد 

 چو ز رستم مراد طوس بـر آمدهم
 (48:  1981)لطف اهلل نيشابوری،          

های سپاهي چون غریو کوس، رایت، شاه، فيل، رستم و طوس، شاعر با آوردن واژه     

تواند اشاره به جنگ شاعر مي است.فضایي حماسي برای آمدن روز به تصویر کشيده 

جا که سپاه طوس به محاصره سپاه تورانيان درآمده بود و در آخر هماون داشته باشد؛ آن

 شود.شتابد و بر دشمن پيروز ميرستم به کمک آنان مي

ابيات زیر اشاره به داستان فرو رفتن رستم در چاه برای نجات بيژن دارد. شاعر از این      

جوید و از عناصر سپاهي و اشرافي در های خود استمداد ميسازیتصویر دو شخصيت برای

تاز گردون چون رستم، یکهبرد. خورشيد را همتکميل تشبيهات اساطيری خود بهره مي

 داند و از زرین قبا بودن آن نظر به رنگ زرد خورشيد دارد:مي
 هزیمت کرد از سلطان مغرب خسرو مشرق

 

 ا شد در چه بيـژنز گردون، رستم زرین قب 
 (188:  1921)قبولي هروی،                      

 خالص یافت ز زندان شام بيژن صبح

 

 به زور رستم تقدیر و زخم دست قضا 
 (9: 1949)عبيد زاکاني،                          



  149 يو عراق يدر سبک خراسان عتيمظاهر طب فيدر توص یرياساط هاتيتشب يبررس
 

 

 تراشاره به داستان اسارت بيژن در چاه برای تصاویر طلوع و غروب خورشيد بسامدی بيش

 نسبت به دیگر قهرمانان دارد.

های مایة تصویرسازیتوانند دستحضور اسبان معروف نيز با توجه به عنصر رنگ مي     

بدیع حماسي شاعران در توصيف روز و شب قرار بگيرند. خاقاني شرواني که خود لقب 

 یافته، برآمدن صبح را به تاختن رخش رستم تعبير کرده است:« شاعر صبح»
 رخش رستم اندر تاختصبح چون 

 

 مي چــو گنج فــراسيـــاب دهيـد 
 (484: 1992)خاقاني،                        

و در بيت زیبایي دیگر، شاعر با استفاده از عنصر رنگ سياه و سفيدِ اسبان معروفي      

ای آنان است و چون شبرنگ سياوش و رخش رخشان رستم که معرف شخصيت اسطوره

ای خاص داده فسار اسبان تصویر شب و روز را قوت بخشيده و به آن هيمنهبا تابيدن ا

 است:
 صبح شبرنگ سياوش را سر افسار بتاب

 

 برگرفت از سر به جایش بست رخش تهمتن 
 (111:  1911)ساوجي،                              

مظاهر  های به عمل آمده، دیدیم که تشبيهات اساطيری در توصيفطبق بررسي     

شوند، امّا هستند شاعراني چون باره قطع ميطبيعت تنها در یکي دو بيت ارائه شده و یک

و سيف اسفرنگي که  (42: 1911(، )خوسفي،18: 1918(، )خواجوی کرماني818: 1919)قمر اصفهاني،

تر گونه توصيفات را در چندین بيت متوالي و در محور عمودی به تصویر کشيده و بيشاین

خوانند. این دسته از شعرای مذکور به را در ميدان کارزار فرا مي ایشاهنامهانان قهرم

ای جز پياپي بخش تصاویر خود کنند، چارهکه دامنة خيال را الهامدانند برای اینخوبي مي

در قالب  ایشاهنامهآوردن تصاویر ندارند. وحدت و هارموني عناصر طبيعت با اشارات 

ر را منسجم ساخته و آن را به صورت یک تابلوی نقاشي درآورده تشبيهات اساطيری شع

دیگر وابسته و مرتبط هستند. در ابيات زیر تشبيه خورشيد به است که عناصر آن به یک

-گری کاوه و اظهار شگفتي شاعر از اجتماع افسر ضحاک با تيغ فریدون در یککورة آهن

 آن را نمکين کرده است:جا برای توصيف صبح، بر زیبایي ابيات افزوده و 
 دمگرش صبحمهر چو طاووس شد جلوه

 ني که چو ضحاک بود صبح و فریدونش مهر

 بـر سر ضحاک زد تيـغ فریدون درفـش

 در همه عالم که دید جمع بر اورنگ ملک

 بـود قمر جام جم نيمـة او بسـته زنگ

 

 گر صبح را وقت عروسي است همجلوه 

 ه دمکــورة کــاوه اثير باد سحرگا

 چون دم کاوه بزد بيش در آن روز دم

 افسر ضحاک با تيـغ فـریدون به هم

 وآینة آفتاب مصقلة جام جم
 (429: 1981)اسفرنگي،                          
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 گيرینتيجه     

یکي از شگردهای شاعران استفاده از تشبيهات اساطيری در توصيف مظاهر طبيعت      

باط بين مظاهر طبيعت با یک یا چند تن از اشخاص و اشارات است. شاعر در پي کشف ارت

اساطيری است و سعي دارد تا به هر یک از عناصر طبيعت هویتي ماورایي و نمادین 

رنگي، سپاهي، اشرافي، شکل هندسي، اعمال و کردار مشابه، چون همببخشد. عناصری هم

رد. توصيفات به دور از گيوجه شبه ميان قهرمانان حماسي و مظاهر طبيعت قرار مي

گونه کرانگي و عظمت هر دو دسته دارد. اینهرگونه دقت در جزئيات است و تأکيد بر بي

نماید و حاصل کوشش شخصي شاعران است، تشبيهات در سبک خراساني بدیع و نو مي

راه با نوعي پيچيدگي و ایهام و تلفيق تصاویر و بازی امّا در سبک عراقي همان تصاویر هم

شوند. در تشبيهات اساطيری عنصر سپاهي و بعد از آن به ا کلمات، تکرار و تقليد ميب

دهند. هر چند ریشة ترین بسامد را به خود اختصاص ميترتيب عنصر اشرافي و رنگ بيش

وجو کرد، تشبيهات توان در شعر عرب جستگرایانه را ميگونه از تشبيهات طبيعتاین

زبان است که اصواًل شعر عرب خالي از قهرمانان ياساطيری مخصوص شاعران فارس

بار در شعر منوچهری توان اولينگونه تشبيهات را ميای ایراني است. ریشة ایناسطوره

ترین تصاویر مربوط به طلوع و غروب خورشيد و دامغاني دنبال کرد. زیباترین و باشکوه

يت سروده ـدر یک یا دو ب تر تنهااویر بيشـن تصـبرآمدن روز و گذشتن شب است. ای

شود، امّا در دیوان شاعراني چون قمر اصفهاني، سيف اسفرنگي، خواجوی کرماني و مي

رسد. توصيفات اساطيری شاعران دو سبک حسام خوسفي به چندین بيت متوالي ميابن

تواند سرمشق شاعراني چون فرخي یزدی، در سرودن بهاریه و خراساني و عراقي مي

گمان در شعر قاآني و دیگر شعرای دورة مشروطه که در این بهار باشد و بي الشعرایملک

 تأثير نبوده است.اند، بيآزمایي کردهزمينه طبع
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 گاه ترجمه و نشر کتاب.نتهران: بُ

، تحقيق و تصحيح اميد سروری و عباس بگ جاني، تهران: دیوان(. 1981اوماني، اثير. ) -

 خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي.کتاب

ن، تهران: انتشارات بنياد ، به کوشش مهدی درخشادیوان(. 1949بخارایي، ناصر. ) -

 نيکوکاری نوریاني.

خانه، فروز، تهران: کتاب، تحقيق و تصحيح علي محمد گيتيدیوان(. 1921بدر چاچي. ) -

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي.

، تصحيح و تعليق محمد آبادی، تبریز: مؤسسة دیوان(. 1942بيلقاني، مجيرالدین. ) -

 تاریخ و فرهنگ ایران.

هران: ـ، ویراستة هاشم رضي، تاملـدیوان ک(. 1941ن. )اجامي، نورالدین عبدالرحم -

 خانه پيروز. چاپ

فردوسي با تکيه شاهنامة کارکرد رنگ در (. »1921لي،کاووس و ليال احمدیان. )حسن -

 .149-111، شمارة دو، صص پژوهيادب، «بر سياه و سفيد

، به کوشش ضياالدین دیوان(. 1992علي نجار. )الدین بدیل بن خاقاني شرواني، افضل -

 سجادی، تهران: زوار.
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، به اهتمام و تصحيح دیوان(. 1918الدّین محمود. )خواجوی کرماني، ابوالعطا کمال -

 احمد سهيلي خوانساری، تهران: پاژنگ. 

، به خمسة خواجوی کرماني(. 1911الدّین محمود. )خواجوی کرماني، ابوالعطا کمال -

 گاه شهيد باهنر کرمان.ح سعيد نياز کرماني، کرمان: دانشتصحي

، به اهتمام احمد احمدی بيرجندی و محمد دیوان(. 1911خوسفي، محمد بن حسام. ) -

 تقي سالک، مشهد: سازمان حج  و اوقاف و امور خيریة استان خراسان.

من آثار و علي وفایي، تهران: انج، به تصحيح عباسکليات(. 1911ساوجي، سلمان. ) -

 مفاخر فرهنگي.

، به تصحيح رشيد یاسمي، تهران: مؤسسة چاپ و دیوان(. 1998سعد سلمان، مسعود. ) -

 انتشارات پيروز.

، به اهتمام دیوان(. 1949شمس طبسي، قاضي شمس الدّین محمّد بن عبدالکریم. ) -

 فروشي زوّار.تقي بينش، مشهد:کتاب

گاه تشبيهات تلميحي در ساختار جای(. »1981و مهدی ماحوزی. ) عرفان، مصطفا -

، سال هشتم، بهار و پژوهش نامة فرهنگ و ادب، «غنایي شعر استاد حميدی شيرازی

 .18-81تابستان، شمارة سيزدهم، صص

، به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي، تهران: دیوان(. 1912عطار، شيخ فرید الدین محمّد. ) -

 علمي و فرهنگي. 

کياني و سيد احمد  محسنو تصحيح  ، تحقيقدیوان (.1981ل. )شيرازی،کماغياث  -

 خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي.بهشتي، تهران:کتاب

به  ،غياث اللغات. (1914الدین. ) الدین بن شرفالدین محمد بن جاللرامپوری، غياث -

 کوشش منصور ثروت، تهران: امير کبير.

، به کوشش حسين خدیوجم، جلداول، تهران: کيميای سعادت (.1914غزالي، محمد. ) -

 علمي و فرهنگي.

، تصحيح امير حسن یزدگردی به اهتمام اصغر دیوان(. 1921فاریابي، ظهيرالدین. ) -

 دادبه، تهران: قطره. 

 ، تهران: سخن.بالغت تصویر(. 1921فتوحي، محمود. ) -

 دبير سياقي، تهران: زوّار.، به کوشش محمّد دیوان(. 1922فرخي سيستاني. ) -
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، به کوشش جالل خالقي مطلق، جلد اول، شاهنامه(. 1911فردوسي، ابوالقاسم. ) -

   Bibliothecaنيویورک:

، به کوشش جالل خالقي مطلق، جلد دوم، شاهنامه(. 1918فردوسي، ابوالقاسم.  ) -

 Bibliotheca کاليفرنيا و نيویورک:

، به کوشش جالل خالقي مطلق، جلد سوم، اهنامهش(. 1911فردوسي، ابوالقاسم. ) -

 کاليفرنيا و نيویورک: بنياد ميراث ایران.

به کوشش جالل خالقي مطلق، جلد پنجم،  ،شاهنامه(. 1914فردوسي، ابوالقاسم.  ) -

 کاری بنياد ميراث ایران.کاليفرنيا و نيویورک: انتشارات مزدا با هم

، به اهتمام و تصحيح و تحشيه طاهری دیوان(. 1944الدین محمّد. )فلکي شرواني، نجم -

 سينا.خانه ابنشهاب، تهران: کتاب

محمد آذری، تهران: بنياد موقوفات ، به کوشش یحيا خاندیوان(. 1921قبولي هروی. ) -

 دکتر محمود افشار.

، از روی نسخه تصحيح شده مرحوم محمد نخجواني، دیوان(. 1918قطران تبریزی. ) -

 وس.تهران: ققن

به اهتمام تقي بينش، مشهد:  ،دیوان(. 1919قمر اصفهاني، نظام الدین محمود. ) -

 انتشارات باران مشهد.

 ، تهران: نشر مرکز.رؤیا، حماسه، اسطوره(. 1989الدّین. )کزّازی، مير جالل -

، به اهتمام حسين بحرالعلومي، تهران: دیوان(. 1942الّدین اصفهاني، ابوالفضل. )کمال -

 فروشي دهخدا.ابکت

نویس )چاپ عکس از روی دست دیوان(. 1981لطف اهلل نيشابوری، ابن سليمان شاه. ) -

خانه، موزه و مرکز خانة ملي(، به کوشش رسول جعفریان، تهران، کتابکتاب 8981شمارة 

 اسناد مجلس شورای اسالمي.

بر اساس  بررسي تشبيه در غزليات شمس تبریزی(. 1981ماحوزی، اميرحسين. ) -
 گاه آزاد اسالمي.، تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشساختار و قلمرو

گاه الدین همایي،: بن، به اهتمام جاللدیوان(. 1941مختاری غزنوی، عثمان بن عمر. ) -

 ترجمه و نشر کتاب. 

، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمد رضا کليات دیوان(. 1924معزی نيشابوری، امير. ) -

 ی، تهران: زوار.قنبر

 ، به اهتمام سيّد محّمد دبير سياقي، تهران: زوّار.دیوان(. 1914منوچهری دامغاني. ) -
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، سال نامة ادب حماسيپژوهش، «ازدواج مقدس(. »1989مهرکي، ایرج و آرش غفراني. ) -

 .84 -114دهم، شمارةهجدهم، صص 

جتبي مينوی و مهدی محقق، ج ، به اهتمام مدیوان اشعار(. 1941ناصرخسرو قبادیاني. ) -

کاری گيل منترال کانادا، مؤسسة مطالعات شعبة تهران با همگاه مک، تهران: دانش1

 گاه تهران.دانش

، تصحيح و حواشي وحيد دستگردی به کوشش شرفنامهالف(.  1911ای. )نظامي گنجه -

 سعيد حميدیان، تهران: قطره.

، با تصحيح و حواشي حسن وحيد ونليلي و مجنب(.  1911ای. )نظامي گنجه -

 دستگردی به کوشش سعيد حميدیان، تهران: قطره.

، تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردی خسرو و شيرینج(.  1911ای. )نظامي گنجه -

 به کوشش سعيد حميدیان، تهران: قطره.

، ها در ادبيات فارسيفرهنگ اساطير و داستان واره(. 1984یاحقي، محّمد جعفر. ) -

 تهران: فرهنگ معاصر.


