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قالب حماسی ،لقب ،تکرار،
تشبیه ،ایلیاد ،شاهنامه

چکیده
با مقایسه ساختار زبانی القاب در شاهنامه با ساختارهای مشابه در آثار ادبی سنت حماسی کالسیک غربی ،می-
توان به شباهتهای بسیاری دست یافت که همه آنها نشان دهنده یک سنت فرهنگی و زبانی همسان میان مردم
آریایی است که بر اساس کارکردهای مشابه در نشانهشناسی می توان آن را بررسید .یکی از مهمترین ویژگیهای
شاهنامه ،که از نظر زبانی سنجش پذیر با حماسههای یونان و روم به شمار میرود ،ریختارهای حماسی است .این
عناصر اغلب با تکرار و تأکید همراه هستند و برای شکل دهی و بنیانسازی اثر حماسی پدیدار میشوند .پیشینۀ
ریختارهای حماسی در ادبیات کالسیک غربی به هومر بازمیگردد .کارکردهای زبانی ریختارهای حماسی نقشی
درخور در شاهنامه فردوسی دارد ،اما رواج آنها از نظر ساختار عروضی و سنتهای ادبی پربسامد در حماسۀ
پارسی با آثار هومر و ویرژیل متفاوت است .یکی از روشهای متداول کاربرد ریختارهای حماسی ،نهادن برنامها
در یادکرد ویژگیهایی قهرمانان است .در این دست ساختارها به یاری تکرار و قالبسازی ،نویسنده تأثیر گفتار را
بر مخاطب افزایش می دهد .در مقالۀ پیش روی ،بر آن بودهایم تا پدیداری زبانشناختی کاربرد ریختارهای
حماسی ادبیات غرب را در سنجش با شاهکار فردوسی همچون برترین الگوی حماسۀ پارسی واکاویم .رویکرد
پژوهش میانرشتهای پیشروی ،بررسی کارکردهای گوناگون این ساختارها بهویژه از دیدگاه تحلیل گفتمان و
زبانشناسی تاریخی بوده است
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By comparing the linguistic structure of epithets in Shahname with the same structures
in literary works of classical Western epic tradition, many similarities can be achieved,
all of which indicate a common cultural and linguistic tradition among Indo -European
peoples based upon similar functions in semiotics. One of the most important features
of Shahname, which is comparable linguistically to classical epos, is the epic
formulas. These elements are often accompanied by repetition and emphasis and
appear frequently in order to form the epic effect. The history of epic formulas in
classical Western literature dates back to Homer; the linguistic functions of epic
formulas also play an important role in Ferdowsi's Shahname, but their prevalence
differs from that of Homer and Virgil in terms of the prosodic structure an d literary
traditions prevalent in Persian epics. One of the common ways to use the epic
formulas is inserting epithets as the titles and attributes that come after the names of
the heroes; in these structures with the aid of repetition, the writer increas e the effect
of speech on the audience. In the present article, we have tried to measure the
linguistic effects of the application of epic formulas in Western literature compared t o
Ferdowsi's masterpiece as the supreme model of Persian epic. In our interd isciplinary
approach we aimed to analyse the various functionalities of these structures
particularly from the perspective of discourse analysis.
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ABS TRACT

تحلیل درونمایه بیان را «بازتاب» واقعیت می داند ،حبال آن

مقدمه
قالبببهببای حماسببی البببه تببین )formula epica
ساختارهایی هستند که در آثار حماسی تکبرار مبیشبوند و
حماسیت متن را به یاری نظم مکرر خود ،فزونی می بخشند.
نخستین و رایج ترین گونۀ پیکبر حماسبی ،کبه کبارکردی
زبان شناختی در تاریخ دگریسی متون حماسی یافتبه اسبت،

که نزد پژوهندگان تحلیل گفتمبان ،بیبان ببه خبودی خبود
«واقع یت» را برمی سازد ،پس سخنوری در منطق این دیدگاه
در شماره آرایش گفتار راستین نیست بلکه بخشی بنیبادین
است که با زدودن آن به واقعیتی دیگرگون دسبت خبواهیم
یافت.

صفات حماسی است که در یونانی اپیتت خوانده میشبود،

در فن خطابه غربی سه سر فصبل مهبم از دیربباز درخبور

واژ اپ یتببت  epithetمببأخوا از  epithetonیونببانی از

نگرش بوده اسبت.elocutio, dispositio, inventio :

ریشه  tithenaiببه معنبی ببر نهباده و ببر افبزوده اسبت.

واژ

تین  inventioمشتق از فعبل تبین  invenireببه

الزینگارلی  ) 637و این از آن روست که این بخش هماره به

معنی پیداکردن و یافتن است؛ یعنی جستجوی گفتار ویژه و

جای نام شخصیت های برجستۀ اثر حماسی نهاده یا ببر آن

معنی آفرینی از برای آغاز سخن dispositio .بیانگر ترتیب

افزوده میشده است.

معانی و پیوند اجزای سخن و چیبنش گفتبار و elocutio

صفت حماسی اغلب پس از نام شخصیتهای اصلی میآید
و به گونه ای آنان را توصیف میکند ،اما بعد زببانشبناختی
کاربرد این صفت ها منحصر به توصیف کبه در معناشناسبی
تجلی می یاببد نیسبت و ببیگمبان پرکبردن فیبای خبالی
عروضبی در زبانهبای کهبن گونباگون ،از جملبه پارسببی و
است .این اوصاف و القاب ،مطابق تعباریف فبن سبخنوری
کهن که امروز در اصطالح زبانشناختی نو ببا عنبوان کلبی
تحلیل گفتمان بررسی می گردد ،در حوز تاکید و آراستگی
 ornatusقرار می گیرد :بدان معنا که به ظاهر ،اگر آنها را از
متن حذف کنیم ،در اصل سخن نقصانی نمی افتد ،به عبارت
دیگر لقبب حماسبی از دیبد معناشبناختی و دسبتور فاقبد
بایستگی به شمار می رفته و در شمار برافبزودههبای سبخن
بوده است نه ساختار بنیادین آن .ال د کورته )45

الگاربارینو  )69آراستگی  Ornatusدر بالغت کهن باختری
میتواند در دو بخش چینش سخن و بیان بازتافته گردد.
پیشینۀ پژوهش
به گفته پری الپری  )145- 120الگوی تکرارشوند حماسی
در پیکر ثابت عروضی کاربرد دارد  ،اما استفاده از آن صرف اً
زینتی و از دید معناشناختی نابایسته است .او بر ایبن بنیبان
استد ل کردهاست که شنودگان آثار کهن در قبال شنیدن این
اوصاف بی اعتنا بوده و هستند .با این حال ،نتیجهگیری پری
از بعد پیوند عبرو

و زببانشناسبی در همبۀ جایگباههبا

پذیرفتنی نیست زیرا حتی اگر اغلب چنین باشد  ،در برخی
ابیات این واژگان یا بایستگی عروضی دارند و یا نقشبی در
روایت متن برعهد آنهاست و همانطور کبه گراتزیوسبی و
هابولد در اثری با نام  The Resonance of Epicنت یجبه

فنبون سبخنوری در تحلیبل گفتمببان براببر ببا شبیو تبباز

می گ یرند القاب حماسی البه یونانی اپیتت) واژگانی هسبتند

بررسیهای سخنوری که جنبههای بینرشته ای پذیرفته است

که از طریق معنا و همچنین از راه ویژگبیهبای مبوزون در

ره می یابند بدان گونه که تحل یل گفتمبان هسبتی واقعبی را

شنوندگان تأثیر میگ ذارند و ساختارهای بازآینده به سخنور

مبیگیبرد کبه در گفتببار پدیبد مبیآیبد و از طریببق

در سرودن شعر در زمان وقوع آن یاری میرسبانند .اکنبون

برهببانآوری  ،سبببکشناسبب ی و فنببون سببخنوری ،بافتببار و

آشکارتر میتوان دریافت که چگونه تکرار الگوهای حماسی

درپی همآیی گفتمان شفاهی یا نوشتاری بنیان پذیرفته است.

در متن دارای دو هدف است :نخست آنکه هماهنگی و وز ن

این امر در سرشت با تحل یل درونمایه ناهمسان خواهد بود:

ویژه ای پدید میآید که به مخاطب یاری میرساند تا روایبت

فبر
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یونانی و تین ،یکی از شوندهای بنیادین این گونه کباربرد

همبان سببخنپبردازی و فببن بیببان و رسبایی گفتببار اسببت.

را بهتر دنبال کند و از این مهمتر  ،به یاد سپردن بخشهبای

شاهدهای متنی ببه دسبت آمبده ببهویبژه از مجموعبه آثبار

ویژه را آسان میکند و یبا ببه جایگباههبای تهبی در بافتبار

حماسی بازخوانده به هومرو شاهنامه و انئید ویرژیل انجبام

عروضی کمال می بخشد .پیرامبون ایبن سبخن ،دی دونباتو

گرفته است .بررسی شاهدهای بین زبانی بر اساس معیارهای

پژوهشگر زبان و ادبیات یونان ،نوشته است« :مطمئناً حافظه

زبانشناسی تاریخی و متن پژوهی تطبیقی انجام گرفته و از

از جملبه کارکردهببای روانبی اسببت کببه مسبتق یماً بببه فببن

سنجش نزدیک به حدود ده هزار بیبت نمونبه پدیبد آمبده

آهنگسازی م تداول سروده های شفاهی بباز مبیگبردد» الدی

است .گفتنی است که در دامنۀ متنبی کبه ببه عنبوان نمونبه

دوناتو  .)139یادکرد سخن ایبن پژوهنبدگان نشبان دهنبده

برگزیده شده ساختارهای مکرر در حکم شاهد یکتبا تلقبی

گستر پژوهش های چاپ شبده در ایبن زم ینبه ،امبا صبرفاً

شده است .مبنای سنجش زبانشناختی تطبیقی در ایبن اثبر

پیرامون زبان های کالس یک اروپا و بیشتر در حوز ادبیات و

شاهنامه است و آثار دیگر پیرامونی درنظر گرفته شدهاند.

سخنوری از دیدگاه ادبی اسبت و تبا کنبون هبیچ پبژوهش
سامان یافتهای بهویژه پیرامون کارکردهای زبانشناختی القاب
پیکرینۀ حماسی در شاهنامه از دید تطبیق آن ببا مبتنهبای
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کالسیک باختر صورت نپذیرفته است و پژوهندگانی ماننبد

بحث و بررسی
پیشینۀ قالبهای حماسی در ادبیات کالسبیک غربالیونبان و
روم) به ایلیاد و اودیسۀ منتسب به هومر باز میگردد ،چنان -

شف یعی کدکنی  ،خبالقی مطلبق و دیگبران صبرفاً در زمینبۀ

کبه هبومر بارهببا و بارهبا برنبامهببایی را نزدیبک نبامهببای

ادبیات پارسی با چشبمزدی ببه ایبن مفهبوم در غبرب ببه

نقش آفرینان داستان خود یاد کرد است .اما وجبود قالبهبای

موضوع پرداخته اند ؛ از سوی دیگر خاورشناسان و بزرگبان

مکرر در ادبیات حماسی جهان حاکی از یبک سبنت کهبن

ادب کهن باختر نیز ،که برای نمونبه از ایشبان نبام ببردیم،

آریایی است که از بعد زبانشناختی میتوان نمونههای مشابه

فزون بر یک سده پیرامون تجلی ساختارهای قالبی حماسی

آ ن را از سانسکریت تا یونانی بازجست؛ برای نمونه صفت

بیشتر در چهارچوب ادبیات اروپایی ببا گسبتردگی بسبیار

هبومری  κλέος ἄφθιτονببه معنببای شبکوه نببامیرا بببه

سخن رانده اند.

گونببه ای همسببان در سانسببکریت بببه صببورت śrávo

هدف اصلی این مقاله ت بیبین بسبزایی کباربرد سباختارهای
تکرارشوند حماسی از دیدگاه زبانشناسی و تحلیل گفتمان
تطبیقی میان سه زبان تین ،یونانی و پارسی و پرداختن ببه
آثار حماسی نامآور هومر ،ویرژیل و فردوسی از این دیدگاه

 ákşitamمشاهده میشود .این دو عبارت از لحاظ عرو
کمیت بنیان کهن با یکدگر مطابق اند و میتوان پیشینۀ آنها را
در زببان مفببرو

پببیشآریبایی بببه صببورت *klewos

 ņdhg whitomبازسازی کرد .ال چیتی )207

است .بهمنظور برشمردن ویژگیهای این بنیان متنی پربسامد

تکرار القاب حماسی در هومر بدان سبب است که دو کتاب

در فیای زبانهای ای رانی و سخن حماسبی بباختر  ،بایسبته

حما سی منتسب بدو ،نخست ببه صبورت روایبات شبفاهی

است نخست به انگارههای بنیادین اشارت رود.

بوده اند و پس از سرایش و درپیوستگی به شیو هبومر نیبز

روش پژوهش

بیشتر به صورت گفتباری روایبت مبیشبده انبد؛ از سبویی
دشببواری فببراهم آوردن اسببباب نگببارش در آن دوران و
باعث شبد کبه

در این پژوهش روش بررسی تطبیقی و تاریخی به کار رفته

بایستگی های زبان شناختی بر مبنای عرو

است؛ بدان گونه که سیر تاریخ تکاملی دگردیسی ساختهای

القاب حماسی ،از آنجا که هماره تکرار میشدند ،توانسبتند

حماسی در سه زبان پارسی و تین و یونانی بر پایه آمایش

در به یاد سپردن شعر و آسانی بازگفت آن کارساز افتند .از
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جانب دیگر ،این ساختها در حقیقت گونه ای قافیۀ درونی

گونۀ دیگر صفت سازی از دید معناشناسی با توجه به ویژگی

و زنگ گفتار به شمار می آیند و بر ویژگی موسیقایی سرواد

ظاهری و یا مهارتهای جنگی و حتی توانباییهبای اهنبی

می افزایند؛ بدین گونه تبأثیر حماسبه در شبنونده پایبدارتر

انجام میگیرد ،برای مثال آشیل بارها تیزپا πόδας ὠκὺς

میگردد .رایجترین شیو کاربرد این القاب ،ساختن صفت از

 Ἀχιλλεύςنامیده می شود و آتنا که مطابق مینروا در رومی

نام پدر است ،برای مثال آشیل بارها پلیادئوس خوانده شده،

است ،گالوکوپیس  γλαυκῶπιςبه معنای « چشمآببی»

از آن رو که وی فرزند پلئوس است:

خوانده مبی آیبد و یبا برنبام قبالبی اودیسبه الاولبیس) مبرد
هزارحیلت  πολύτροπονاست .ببدین ترتیبب مشباهده

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηλη ιά
̈ δεω Ἀ χιλῆος (Iliad,
)I, 1

می شود که در پیکرهبای سباختارین حماسبی کبه در بباب

هان ای بغ بانوی سخن بهر مبن از آشبیل پلیادئوسالفرزنبد

خدایان و قهرمانان خداگونه به کبار مبیرفتبه انبد ،گونبهای

پلئوس) بخوان.

انسان انگاری از دید معناشناختی مندرج است ،اما این کاربرد

وصف اشخاص به نام پدر آنان که حباکی از اعتببار تببار و
نژادگی در نزد یونانیان باستان است ،در باب خدایان نیز به

هماره به سویی میرود که چهارچوب عرو

کمیبت بنیبان

آن زبانها آسیبی نبیند.

کار می رود برای مثبال زئبوس ،کرونیبد :فرزنبد کرونبوس،

همین سنت در انئید نیز بنا بر تقلید ویرژیل از آثبار هبومر

خوانده شده است:

ادامه یافته است .اما از آفرینشگبریهبای ویرژیبل در ایبن

ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων
)(Odiss. I, 45
ای پبدر کرونیدالفرزنببد کرونبوس) مببا ،ای آنکبه در میببان

بارعاطفی در این بخش از کالم است که پیوسته در گسبتر
وزن هگزامتر ره می پوید .پنا در مقالۀ شامخ خبود ببا نبام
ویرژیل و بحران جهان کهن به بیان دراماتیک انئید اشبارت
دارد« :فن شعر روایی یونانیمآب و نئوتریک مفروضباتی را

وصف توانمندی و قدرت زئوس در تین نیبز ببه صبورت

برای پی ریزی بنیادی حماسی که در تمامت خود نسبت ببه

صفت حماسی درآمده که از بعد زبانشبناختی در حقیقبت

طرز هومر نوآیین است ،ارائه می داد و آن عببارت اسبت از

گونه ای تکمیلکنند عروضی است :برای نمونبه ژوپیتبر در

توجه به انگیزه های روان شناختی و عاطفی و درونبی عمبل

کتببب کالسببیک آن زبببان بارهببا بببه صببورت pater

سبک ملموس و برونگرایانبۀ

 omnipotensخوانده شده است تا چبارچوب هگزامتبر
تین از دید هجایی به کمال رسبد .الر

انئیبدI, v. 60, ،

IV, v. 25, VI, v. 592, VII, v. 141, VII, v. 770, X,
( v. 100, VIII, v. 398
از سوی دیگر وجه پدری زئوس در آثار کالسیک هومر ببه
صورت پیکره ای مکرر به کار میرفتبه و او پبدر خبدایان و

پس از تجربۀ تراژیک و تر

هومر برای مشارکت عباطفی شباعر کبه گباه در مبداخالت
مستقیم و التفات های سخنورانه بسیار مشبهود اسبت...بدین
نسق ویرژیل در شمار شعرای بزرگ روایی و دراماتیک قرار
میگیرد ».ال پنا )51
از کاراترین لقبهای پر بسامد به کاررفته در انئید  piusبه

آدمیببان  نببام گرفتببه

معنی پارسا و پایبند به آیین اسبت ،ایبن لقبب در حقیقبت

است ،تا از بعد معناشناختی نیز توضیحی برافزوده درببار

اصلیترین نشان و وصف انئاس ،قهرمان اصلی کتاب است:

این شخصیت هماره در اهن شنونده یا خواننبده یبادآوری
شود .الموسکالو )81

157

At pius Aeneas, per noctem plurima
volvens,
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توانمندان پادشاهی.

زمینه یکی تاثیرگذارتر ساختن القابی حماسی و درافبزودن

ut primum lux alma data est, exire
)locosque... (Aeneid, I, 305

همچون سام نریمان ،دستان سام ،بهرام گودرز و مانند آن که
کمابیش دو بخبش الفعبولن) از ارکبان شباهنامه را پوشبش

انئاس پارسا که در آن شب روانش بسبیار ببر آشبفته ببود،
سپیده دمان قصد گذار کرد...

تو پور گو پیلتن رستمی

معشوقۀ انئاس دیدو از آن رو که فرجبامی دردنبا

دارد و

دچار بالی عشق است ،ناشاد  infelixخوانبده مبیشبود،

زدستان سامی و از نیرمی

الفردوسی ،ج ، 2ص )305

چنین لقبی به سبب بار عاطفی به کبار رفتبه و از اببداعات

زوار فرامرز و دستان سام

ویرژیل است:

بزرگان که هستند با جاه و نام .الفردوسی ،ج ، 4ص)522

'infelix Dido, uerus mihi nuntius ergo
uenerat exstinctam ferroque extrema
)secutam? (Aen. VI, 456-457
ای دیدوی ناشاد آیا مرا آن آگهی درست افتبد کبه تبو کبار
خود را به تیغ بران به پایان رساندی؟
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می دهند:

در شباهنامه القبباب و صببفتهببای پهلببوانی ،کببه نبباظر بببه
توانمندی ها و ویژگی های برجسبتۀ پیکبر پهلوانبان اسبت،
مکرر میگردد ،اما با توجه به تنگنای وزن و قافیه شاعر تنها
در جایگاههایی از القاب و ریختهای حماسی بهره میبرد که
هماهنگی عروضی خدشه دار نشود .به همین دلیل است کبه

ساختارهای تکرارشوند حماسی در قالب لقب و صفت در

صفت های تکرارشوند فردوسی بر خالف هومر و ویرژیبل

شاهنامه به شمار آثار کالسیک حماسۀ غرب و به طبع انئید،

ثابت نیستند و او ناچار به ضرورت وزن و قافیه آنها را تغییر

به کار نرفته اند و القابی که به پهلوانان داده میشود بیشتر در

می دهد .اما در شعر کالسیک تین و یونبانی قافیبه وجبود

شمار استعار ملموس زبانی است و نه در کنبار نبام آنبان،

ندارد و شاعر میتواند آسانتر ترکیببهبای حماسبی را در

بلکه به جای نام به کار میرود :کاربرد این دست قالبها ببه

فیای عروضی گسترده تر تکرار کند .برای نمونه از همبین

نسبت حجم شاهنامه و در سنجش با آثار مشابه یونان و روم

روست که در پبس نبام سبیاوشالبا تلفب )siavash-osh

بهویژه ایلیاد ،اودیسه و انئید اند

است و سبب این امر را

وصف چندانی در شاهنامه دیده نمیشود؛ ولبی اگبر تلفب

نخست باید در وزن ویژ شاهنامه و نظام آوایبی و آهنگبین

سیاووش را برای ایبن نبام برگبزینیم کباربرد صبفت تبک

زبان پارسی در سنجش با یونانی و تین بازجست .چنانکه

هجایی) مانند گرد ،نیو) در پس آن از دید آوایی و عروضی

ساختار شعر حماسی باختر در قالبب -uu | -uu | -uu | -

آسانتر است.

 uu | -uu | -بنابر سامانۀ آوایی دو زبان اصلی آن فرهنگحفره های بیشتری در سنجش با وزن متقارب شباهنامه دارد
که با واژگان کمتری میتوان آن را پر کرد.

بررسی این تفاوت میان بسامد کباربرد و رواج برنبامهبا در
فردوسی و حماسۀ کالسیک باید از خالل شناخت وزن شعر
تین و یونانی در سنجش با پارسی انجام گیرد .ارسبطو در

برای نمونه بنابر ساختار آوایی -عروضی متقارب و همچنین

کتاب فن شعر  ،که در حقیقت یکی از نخستین نمونبههبای

از دید معناشناختی نشان دادن نسب در قالب یادکرد نام پدر

نظریه پردازی منسجم در این باره است ،هگزامتر را به شوند

به عنوان ساخت حماسی تکرارپذیر در شاهنامه مانند حماسۀ

سترگی آوایی و کارآمدی در انجام بهینبۀ محاکبات از دیبد

کالسیک اروپایی رایج است و اغلب در قالب اضافۀ معروف

معناشناختی شایستهترین وزن برای حماسه دانسته است:

ببه پبدر -فرزنبدی ر مببی نمایبد ،در عببارات پرکبباربردی
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Τὸ δὲ μέτρον τὸ ἡρωικὸν ἀπὸ τῆς πείρας
ἥρμοκεν. Εἰ γάρ τις ἐν ἄλλῳ τινὶ μέτρῳ
διηγηματικὴν μίμησιν ποιοῖτο ἢ ἐν πολλοῖς,
ἀπρεπὲς ἂν φαίνοιτο· τὸ γὰρ ἡρωικὸν
στασιμώτατον καὶ ὀγκωδέστατον τῶν
μέτρων ἐστίν.
)(Aristotele, Ars poetica, Liber I
در باب عرو

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον
)(Odissea, I, v. 1
ای موز مرا از مرد بسیار سفرالگردنده ،بسیار نقش) بخوان.
در باب وزن شعر پارسی و منشأ آن بحث بسیار شده است،
وحیدیان کامیار پیرامون وزن شعر پارسی و وزن متقارب به
کاررفته در شاهنامه مینویسد « :دکتر طه حسبین در کتباب

شعر حماسی بنا بر تجربت بحبر هگزامتبر

من حدیث الشعر و النثر گفته است که اشعار فارسی کبه تبا

شایان تر می نماید ،چرا که محاکبات روایبی در چنبد بحبر

به حال سروده شده همگی ببر اوزان شبعر عبرب اسبت و

متفاوت یا بحور بسیار دیگر ناخوشایند و نامتناسب به چشم

شاهنامه که از افتخارات ملی ایرانیان و یکی از شباهکارهای

می رسد؛ بدین روی هگزامتر فخیمترین و بسامانترین بحبر

ادبی دنیاست بر بحر متقارب یعنی بحر عربی به نظم آمبده

عروضی در این باب است.

است .پیداست که سخن طه حسین از روی تحقیق نیست و

هگزامتر قالبی شعری ،شامل شش گام ال  pesتین) اغلبب

تکرار سخن بی اساس مستشرقان ناوارد است که شباهت نام

داکتیل  dactylیعنی یک هجای بلند  +دو هجبای کوتباه

اوزان و اصطالحات عرو

فارسبی و عرببی را دلیبل ببر

است .یک هجای بلنبد ببا دو هجبای کوتباه قاببل تعبوی

تقلید وزن شعر فارسی از عرب می دانستند و حال آن که از

است؛ بدین ترتیب با توجه به آنکه داکتیل گام آخر مقطوع

میان تمام اوزان شعر فارسی فقط شبش وزن هماننبد اوزان

الشامل دو هجا) می باشد ،هگزامتر میتواند از  12تا  17هجا

شعر عرب است.آن هبم ببا اخبتالف بسبیار در اختیبارات

داشته باشد .انیوس نخستین بار هگزامتر را که در شعر کهن

هبایی کبه ببه

شاعری و ایبن مقبدار هماننبدی در عبرو

کار برد و همین امر موجب رواج این قالب در اعصبار بعبد

عادی است ،بهعالوه وزن شاهنامهالفعولن فعولن فعولن فعل

گردید.الریپوزاتی  ) 38شاعران تین نیز پبس از اسبتفاده از

یا فعول) در عرو

عرب وجود ندارد ».الوحیبدیان کامیبار

قالب وزن ساتورنی آن را برای حماسه نامناسب یافتند و در

)27

پی توصیۀ ارسطو و پیروی از وزن رایج عروضی شعر یونان

جدا از مباحثی که در خصوص منشأ شبعر پارسبی مطبرح

به استفاده از هگزامتر در تبین روی آوردنبد .ال دی سباکو

شده است ،میتوان گفت که این وزن به وزن کمی تبین و

)189

یونانی شباهت بسیار دارد و به هر روی ریشبۀ پیبدایش آن

با شناخت ویژگیهای وزن کمی یونبانی و تبین مبیتبوان

نمی تواند در این مطلب تشبکیک ایجباد کنبد .ببدین قبرار

دریافت که شاعر بنا بر ضرورت نظم و شمار هجاها و البتبه

فردوسی نیز در بهکارگیری قالبهای حماسی چونان هبومر

با توجه به تناسب معنایی از ریختهبای پبکرینبۀ گونباگون

و ویرژیل و دیگر شبعرای کالسبیک ببه ببار وزنبی آنهبا و

بهره می جسبته اسبت و از همبین روسبت کبه ببرای مثبال

تأثیری که در عرو

ایجاد میکنند ،نظر داشته و به ناچبار

برنام هایی که در پس نام ادیسبئوس  Odysseusمبیآینبد

گاه دست به تعدیل می زده است ،اما تفاوت عمد میان شعر

اغلب با پیشوند  poluبه معنی بسیار آغاز میشوند ،تا نظام

کالسیک یونانی و تین و وزن عروضبی ببه کبار رفتبه در

هجایی که شعر یونانی بر آن استوار است خدشه دار نگردد،

شاهنامه ،کاربرد نیافتن قافیه در شبعر کالسبیک و حیبور

برای نمونه:

ثابت آن در سخن فردوسی است.
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یونانی سا بقۀ فراوان داشت بهطور گسترده در شعر تین به -

ضرورت زبانی اساسی مشتر

159

دارند ،امری کامالً طبیعبی و

در شعر حماسی کالسیک غرب اساساً قافیه به چشم نمی -
آید ،حال آنکه بنا بر سنت شعر پارسی ،فردوسی ملبزم ببه
رعایت این بایستگی در پهنۀ آهنگین گفتار است و بنابراین
بهره برداری او از پیکرهای تکرارشوند حماسی محبدودتر
می شود .ال بزرگیان  )1084- 1055از پرکاربردترین لقبهبای
تکرارشونده در شاهنامه گو ،گرد ،نیو ،یل ،نامدار را می توان
نام برد ،این واژگان چنانکبه گفتبه شبد ببا توجبه ببه وزن
عروضی و همچنین ضرورت قافیه کابرد دارند؛ برای مثبال
اغلب از پس نام فرهاد صفت نیو اکر شده است و این کلمه
با نام گیو قافیه شده است ،ببدین گونبه هبم وصبفی ببرای
فرهاد یاد می شود و هم با توجبه ببه شبیو سباختارپردازی
قافیه ای برای گیو به دست میآید و بدین روش میتوان ببا
یک تیر دو نشان زد.

صفت حماسی از دید بررسی گفتمان بالغبی مبیتوانبد در
برگیرند آرایه های معنابنیان گونباگون از جملبه اغبراا یبا
تشبیه باشد اما ساختار حماسی لقببگونبه خبود در قالبب
آوایی گفتار می تواند واجآرایی و همآوایی را افزایش دهد و
بدین گونه زیبایی سخن را نیز فزونی بخشد .شفیعی کدکنی
با اش اره به نقش بارز چنین ساختارهایی در شاهنامه نوشبته
است« :یکی از قبویتبرین جنببههبای تخییلبی و تصبویری
شاهنامه نوعی قدرت تنظبیم اسبت کبه از ترکیبب مجمبوع
اجزای کالم به دست میآید؛ گاه شاعر فقط با سود جسبتن
از اپیتت بی آنکه از نیروی خیال ببه معنبی محبدود آن کبه
تشبیه و است عاره و انواع مجاز است یاری طلبد ،این کبار را
میکند ».الشفیعی )462

نامی چون کشواد در پس گودرز یباد مبیگبردد ،تبا نبوعی
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چگونه به جنگ اندر آورد پای .الهمان ،ج ، 2ص)331

صفت پدر و فرزندی ،آنسانکه در هومر بباز نمبوده شبد،
پدیدآید؛ بدین ترتیب هم نسب پهلوان بازگفتبه مبیشبود و
هم وزن تکمیل می گردد .در پس نام رستم ،کبه بزرگتبرین
قهرمان شاهنامه اسبت ،لقبهبای گونباگون پرتکبرار بنبا ببر

اما جدا از این کاربرد مستقیم ساختار تکرارشوند حماسی
به صورت صفت ،فردوسبی گباه از تشببیه ببه مثاببۀ بنیبان
حماسبی بهببره مبیگیببرد و د یلببی کبه در ببباب عببرو
برشمردیم در این نوع کار برد دخیل اند:

گنجایش رویه و ژرف ساخت گفتار آمده اسبت .در بررسبی

بزد دست سهراب چون پیل مست

سنجشببی در ایببن زمینببه آفرینشببگری فردوسببی از حیببث

برآوردش از جای و بنهاد پست.

بسامدی بیش از هومر و ویرژیل است کبه اغلبب چنبانکبه

ص)335

پیشتر برشمردیم صفتها را تکرار کرده اند:
ز بهرام و از رستم نامدار

چو رستم ز دست وی آزاد شد
به سان یکی تیغ پو د شد.

ز هرکت بپرسم به من برشمار .الفردوسی ،ج  ، 2ص )322

)336

چو سهراب شیر اوژن او را بدید

فرنگیس گفت ای گو شیر چنگ

ز باد جوانی دلش بر دمید.

الهمان ،ج  ، 2ص )336

الفردوسی ،ج ، 2

چه بودت که دیگر شدستی به رنگ.

الفردوسی ،ج ، 2ص

الفردوسی ،ج ، 3ص

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو

)442

چو گرگین و بهرام و فرهاد نیو .الهمان ،ج ، 2ص )313

در نمونۀ واپسین در عبارت گو شبیر چنبگ نبوعی تشببیه

که امروز سهراب رزم آزمای

نامستقیم موجود است ،گو صفتی اسبت کبه ببه جبای نبام
سیاوش به کار رفته است؛ اما در صفت دوم یعنی شیر چنگ
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که به صفت نخست در افزوده ش ده است ،سیاوش به شبیر

stare procul campis meditantem in proelia
taurum,

نوعی مجاز جزء و کل به کار رفته است .بدین ترتیب مطابق

advolat, haud alia est Turni venientis imago.
)(Aen. X, 454-456

تشبیه شده و سپس چنگال شیر بهعنوان نقطبۀ قبوت او ببا
رطوریقببای کالسببیک غببرب در ایببن نببوع صببورتسببازی
دسبتکببم از دو آرایبۀ  metaforaو  metonimiaبهببره
برده شده است .ال جونتا )37
در این باب باید در نظر داشت کبه لفب  metaforaتنهبا
معادل استعاره نیست و گاه دربار تشبیه ای ،که با برنام تازی
محذوف ا دات خوانده میشود ،نیز به کار مبیرود و ببدین
سبب ما امالی ایتالیک این واژگان را در پیکر متن پارسی با
حروف آن زبان آوردیم؛ بنبابراین رابطبۀ متبافورا و تشببیه
 similitudoو استعاره چنین خواهد بود:
تشبیه  +استعاره= Metafora

چونان شیری کبه ببر بلنبدی ایسبتاده و درمبی نگبرد و در
دوردست ها در میان دشبت گباوی نبر را آمباد همباوردی
می بیند و جز این نبود حال تورنوس در آن هنگام که پبیش
میشتافت.
این تصویر حماسی ،همچون قالبی تکرارپذیر که بر تجسم
و واقع نمایی متن می افزاید ،از ایلیاد هومر گرفته شده است
و در جایگاههای گوناگون در آن کتاب به کار رفته و در
خود انئید نیز تکرار شده است.الر

Iliad 5.161-4,

 ،) 16.487-91, 17.542با سنجش متن با

با ایلیاد

میتوان به میزان دگرسانی و دگردیسی در تصویرپردازی در

همسانی در تین گاه با واژ  imagoبیان میشود ،اما واژ

ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
πόρτιος ἠὲ βοὸς ξύλοχον κάτα
βοσκομενάων,
ὣς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς
'βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε
)ἐσύλα· (Iliad, V, vv. 161-164

 similitudoرا نیز همسنگ آن آورده اند .واژ دوم ناظر به
همسبانی بببه گونببۀ همگببانی و فراگیببر و واژ نخسببت در
نگاشته های در پیوند با سخنوری بیشتر همسنگ همسانی و
مانستگی به معنای ادببی آن قبرار گرفتبه اسبت ،چنبانکبه
کوینتیالنوس در رسالۀ سخنوری خود میگوید:

چونان شیری که بر رمه ای میتازد و شبان بر او زخم می -
زند ،لکن از پای در نمیآید بل بر خشم خویش می افزاید و

Illud genus, quod eikona Graeci vocant, quo
exprimitur rerum aut personarum imago.
)(Institutio oratoria, V, 11, 24

گوسفندان هراسنا و لرزان یکی بر سر دیگری می جهند و

آن گونه الهمسانی) را یونانیان «ایکنا» نام کرده اند ،که با آن

او با خشم بسیار در میان ایشان می فتد ،چنین کرد در میان

همسانی الایماگو) چیزها و مردمان گفته میآید.

تئوکرها فرزند تدئوس.

کاربرد تشبیه در آثار کالسیک حما سی غربی نیز در بسیاری
جایگاهها حکم قالب حماسی را دارد ،چنانکه در این راستا
بسیاری از تشببیه هبا ببه گونبه ای سبامانیافتبه و ببر بنیبان
بافتارهببای قببالبی و معناشببناختی همسببان تکببرار و تقلیببد
شده اند؛ و از آن جمله است تشبیه به شیر که در آثار هومر
و ویرژیل بارها دیده می شود و از آن اغلب برای بیان وضع
پهلوانان بهره برده شده است:
utque leo, specula cum vidit ab alta
161

هر راه بندی را در می نوردد و به آخور اندر میشود و

چنانکه می توان دریافت ،همسانی قالبی و مکبرر در آثباری
نظیر ایلیاد و انئید اغلب آمیغی و تفصیلی است حبال آنکبه
این قبیل تشبیه ها با توجه به رویکرد فردوسی ببه پبردازش
حماسی و حجم سترگ اثر او ،با ایجاز بیان شده اند و وجه
پرورش مشبه ببه ،حتبی در تشببیههبای مرکبب ببه نسببت
حماسۀ کالسیک کمتر است:
به کردار شیری که بر گور نر
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 = Metafora + Similitudoتشبیه

تشبیههای پیکرینۀ بازآینده در سخن ویرژیل پی برد:

تکرار به مثابۀ گونه ای از ساختار حماسی در ایلیاد و

زند چنگ و گور اندر آید به سر

اودیسه و انئید نیز دیده می شود و پرکاربردترین نوع آن

نشست از بر سینۀ پیل تن
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پر از خبا

چنگبال و روی و دهبن.

تکرار اصطالحات و تعابیر در وصف صحنههای گوناگون،
الفردوسبی ،ج ، 2

بهویژه صحنههای نبرد و اوصاف دمیدن و فروشدن

ص)335

خورشید است که در سخن فردوسی نیز نمونه فراوان دارد.

از سوی دیگر فردوسبی از تکبرار همچبون نبوعی پیکبر و

برای نمونه وصف دمیدن خورشید با عبارت «...وقتی که

ساختار حماسی بهره برده و گاه به کاربرد آن بنا بر بایس تگی

دخت روشنایی ،سپیده دم ،دارای انگشتان گلگون Ἠὼς

دستوری یا عروضی ناچار شده است ،چنانکه علت تکبرار

 ، Ῥοδοδάκτυλοςدرخشیدن گرفت»  ،در اودیسه بیست

بعیاً کاربرد قافیه است که گاه شاعر را بر آن مبی دارد کبه

بار تکرار شده است و تقریباً به همین ریخت و ساختار

لف و میمونی را مکرر کند ،خالقی مطلق  29نمونه از این

دستوری در ایلیاد نیز دیده میشود .الگریفین )15

دست ابیات را شاهد مثال آورده است و از آن جمله ابیاتی

در انئید تعبیرات و اصطالحات حماسی چبون سبایر آثبار

است که ببه نبام جبایهبا و کسبان خبتم مبیشبود ،ماننبد

حماسۀ کالسیک بارها تکرار شده اند ،این گونه تکرارها در

سیاوخشگرد و دارابگرد و یزدگرد .الخالقی )431

صبحنههبایی چبون سبوگواری والبدین پبس از درگذشبت

خالقی در بیان علت تکرار و تقلید در شاهنامه ،آورده است:

فرزندان به دست دشمن و شیو خواندن خبدایان و یباری

«یک علت تکرار تحول تکنیبک زببان حماسبی در ادبیبات

خواستن از آنان و وصف صحنههای نببرد و طوفبان نمبود

ایران است ،ولی این تحول محدود به زبان حماسی نیسبت.

بیشتری دارد.

مطالعه در قصباید یبا غزلیبات فارسبی و یبا بررسبی زببان

نمونه را ،ویرژیل بر ای بیان با گبرفتن جنبگ و شبدت و

منظومه های عشقی و عرفانی و اخالقی نیز ما را به تکنیکبی

سختی آن تعبیر « خون در گودالها چون خیزاب اسبت» را

در تکبرار کببه ویببژ هببر یببک از آنهاسببت راهنمببایی مببی

تکرار میکندال inundant sanguine fossaeر

کند...علت دیگر تکرار وزن عروضی در شعر فارسی اسبت

 .) X, 24 – XI, 382صحنۀ دورشدن کشبتی از خشبکی و

که به سبب رعایت کمیت هجاها در آن در هر بحری ناچار

ناپدیدشدن زمین از دید کشتی نشستگان و نگریستن آنان به

ترکیباتی در زبان ایجاد می شود که از میان آنها برخی که از

آبی بیپایان نیبز ببدین گونبه مکبرر شبده اسبتال maria

نظر لف یا میمون بهتر از آّب در میآینبد ،رواج ب یشبتری

 undique et undique caelumر

انئیبد III, 192-

می یابند .حال هر چه تعداد بحر ها را محدودتر کنیم عمبالً

 195یا  ) V, 8-11و ایبن تکبرار خبود حاصبل تقلیبد از

از تعدد اصطالحات و ترکیبات کاسته و به همسانی و تکرار

هومر و کتاب اودیسه و بیان او درباب گذار کشتی ببر پهنبۀ

آنها افزوده ایم .بدین ترتیبب اگبر شباعران غیرحماسبی در

نیلگون دریاست ،سخن ویرژیل در حقیقت ترجمه ای پایا از

گزینش بحر آزادی عمل بیشتری دارن د در شعر حماسی به

اودیسه است:

سبب اینکه این گونه شعر تنها در بحر متقارب سروده شده
است دایر ترکیبات و اصطالحات آن تنگتر و در نتیجه بر

انئیبد


 

شمار کاربرد اصطالحات و ترکیببات و عببارات واحبد یبا

 ς.

مشابه افزوده میگردد ».ال خالقی )430- 429

). (Odiss. XII, 403-404
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اما آنگاه دیگر آب خوست را یکسو نهاده بودیم،
و دیگر هیچ خشکی به چشم نمیآمد و تنها آسبمان ببود و
دریا.

در پیوسته پدیدآمده و در میان سخنوران حماسهپرداز ،حتی
در حماسه ای برساخته نظیر انئید ویرژیل رواج فراوان یافته
است .از بارزترین نمونههای پیکر بازآینده حماسی میتوان
به ساختهای لقب یا صفت ،تشبیههای مکرر و نظیرسازی

بدین وصف ،انئید به نوعی ادامبۀ ادبیبات حماسبی یونبان

و بازگویی صحنههای توصیفی اشارت کرد که با توجه به

باستان و در بنیان آمیزه ای از ایلیاد و اودیسه است ،از ایبن

بایستگی سامانمندی در سخن در جایگاههای گوناگون

روست که شاعر در این اثر حماسی هماره تکرار و تقلید از

تکرار می شوند .عرو

سخن حماسی درپیوسته در

مرده ریگ ادب یونان را در نظر دارد .در این پیوند تکرار و

چهارچوب زبان شناختی پارسی و هگزامترهای تین و

تقلید ویرژیل ،تکراری درون متنی نیست ،بلکه میتبوان آن

یونانی در شکل دهی و گونۀ کابرد بافتارهای بازآیند

را بینامتنی دانست ،چنبین رویکبردی ببا توجبه ببه پیونبد

حما سی بسیار تاثیرگذار است؛ تا آنجا که هنجارهای تقطیع،

تنگاتنگ حماسۀ یونان و روم به خوبی توضبی پبذیر اسبت.

البته با توجه به اوصاف پهلوانی ،سراینده را به سوی

الدی ساکو  .) 165چنین تکرارهایی در شاهنامۀ فردوسی نیبز

بهرهوری از ساختارهای ویژه و پربسامد کشانده است .از

رواج فراوان دارد ،برای نمونه فردوسی در بیان حالت خنده

سوی دیگر لقب حماسی ،فزون بر تأکید از طریق تکرار ،در

و یا گشاده رویی حاصبل از آن عببارتی نظیبر گشباده ر و

طرز سخنوری سبب آراستگی و کاربرد بیشتر سبک توصیفی

سیم دندان را چنیدین بار تکرار کرده اسبت ،ایبن کباربرد

و گاه تشبیه میگردد .در مجموع میتوان گفت که شناخت

بازآینده در بیتهای ایل دیده میشود:

پیکرهای حماسی و بررسی بسامد و شیو کاربرد و

که با تو چه گفت آنکه خندان شدی

گونههای پردازش آنها از طریق زبانشناسی تاریخی و

همه دختران شاد و خندان شدند
گشاده ر و سیم دندان شدند.

منابع:
الهمان)

چو این بشنود شاه خندان شود
گشاده ر و سیم دندان شود.

الهمان )

نتیجهگیری:
زبان آثار حماسی کالسیک از هنجارهای ویژ زبانشناختی
بهویژه در زمینۀ آوا و معنا پیروی میکند که در میان
شاخههای گوناگون فرهنگ آریایی از ایران تا یونان کمابیش
مشتر

است ،بهگونه ای که همسانیهای بسیار سیاا

حماسی به کار رفته در شاهنامۀ فردوسی و سه نمونۀ برتر
حماسۀ غرب یعنی ایلیاد و اودیسه و انئید حاکی از این امر
است .تکرار قالبهای حماسی بر مبنای سنت شفاهی و
بایستگی آسان سازی در به یادسپردن و بازگفت سرودههای
163

شاهنامه بنیادین باشد.

Aristotele, Poetica, traduzione e
introduzione di Guido Paduano,
Laterza, Bari, 1998
Citti, Vittorio, Libro di Greco,
`Societa
Editrice
internazionale,
Torino, 1996
Della corte, Francesco, Disegno
storico, Loescer, Torino, 1954
Di Donato, Riccardo, Esperienza di
Omero, Nistri Lischi, Pisa, 1999
Di Sacco-Serio, Il mondo latino 1,
Bruno Mondadori, Milano, ristampa,
2018
Garbarino, Giovanna, Storia e Testi,
Paravia, Torino, 2001
Giunta,
Claudio,
Retorica
e
Stilistica, Universita` di Pisa, 2003
Graziosi and (J.) Haubold Homer.
The Resonance of Epic. London:
Duckworth, 2005










پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،12شماره  ،1بهار  ،1401از صفحه  153تا 164

گشاده ر و سیم دندان شدی.
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