بررسی زمینههای کاربست «تشبیه ،کنایه و استعاره» در ترسیم
انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کیخسرو)
لیال احمدی نصر – دکتر علي عشقيسردهي – دکتر سعید روزبهاني
چکیده
انسان آرمانی برآیند خواسته و آمال نوع بشر است .انسانها از این بابت که همواره فزونیطلب و
کمالگرا هستند ،تالشی ستودنی برای خلق بشری کامل و جامع در زمینههای جسمانی و معنوی انجام
دادهاند .نمود این تالشها در گسترۀ ادبیات به روشنی دیده میشود .شاهنامۀ فردوسی به عنوان اثری
حماسی و ملی ،ابعاد گوناگون انسان آرمانی را شرح داده و با آفرینش شخصیتهایی برجسته همچون:
رستم ،کیخسرو ،سیاوش ،زال و  ،...ضمن آنکه در بهبود و تقویت هویت خدشهدار شدۀ ایرانیان ،گامی
مهم برداشته ،در تحقق خواستۀ عمومی بشریت و ارایۀ الگوهای انسانی ،مؤثر عمل کرده است .در انجام
این مهم ،استفاده از ظرفیتهای تشبیه ،کنایه و استعاره بسیار نقش داشته است .از اینرو ،در مقالۀ
حاضر ،با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی ،کارکرد این صورتهای خیالی در آفرینش و پرورش شخصیت
کیخسرو کاویده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که فردوسی از این طریق ،بر باورپذیری و
عینیتنمایی کیخسرو در نگاه مخاطبان افزوده و ویژگیهای آرمانی او را بهتر منعکس کرده است.
تشبیهات مرتبط با کی خسرو با استفاده از مظاهر طبیعت و حیوانات تنومند اثرگذارتر شده است.
کنایههای مرتبط با این شخصیت نیز ،عمدتاً زودیاب و سادهفهم هستند .در بحث استعاره نیز ،بیشتر از
نوع مصرحه استفاده شده است.
واژههاي كلیدي
فردوسی ،شاهنامه ،انسان آرمانی ،کیخسرو ،تشبیه ،کنایه ،استعاره.
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مقدمه
انسانها از روز نخست حیات ،به دلیل ضعفهای جسمانی و روحی ،همواره درصدد
بهبود و تقویت این کاستیها برآمدهاند .خلق انسانهای آرمانی که در ابعاد زیستی و مینوی
دارای شاخصههای برجستهای هستند و مانند آنها در عرصۀ گیتیایی کمتر دیده میشود ،یکی
از این راهکارهاست .آرمانخواهی نوع بشر ریشه در ذات او دارد که پیوسته به سوی کمال و
برتری سوق پیدا میکند .نگاهی به کیفیت شخصیتهای آرمانی خلقشده در فرهنگهای
گوناگون ،بیانگر این امر است که آنها در سطوح منش و گفتار و اندیشه تفاوت معناداری با
انسانهای عادی دارند و به عنوان الگو و سرنمون اخالقی و پهلوانی ،مورد نظر دیگران قرار
گرفتهاند .جالب آنکه ،پرداختن به انسان آرمانی در میان همۀ گروههای انسانی دیده میشود که
این امر به معنای نیاز مشترک نوع بشر به کمالگرایی است.
سخن گفتن از ویژگیهای انسان آرمانی در عرصۀ ادبیات ،بازتاب ویژهای دارد .در ادبیات
فارسی ،شاهنامۀ فردوسی مملو از توصیفات سراینده نسبت به شخصیتهایی است که در ابعاد
گوناگون ،برتری قابل مالحظهای دارند .این اثر ،برای بازتولید هویت ملی و گسترش فرهنگ
ایرانشهری سروده شده است .به عبارت دیگر ،انگیزۀ اصلی فردوسی برای سرودن شاهنامه،
آشنایی ایرانیان با خویشتن راستین خویش بوده است .اهمیت کار او زمانی بهتر دانسته میشود
که بدانیم مردم ایران در آن دوره از سوی ترک و تازی مورد هجوم قرار گرفته بودند و به
فرهنگ و سبک زندگی آنها به واسطۀ این تازشها ،آسیبهای جدی وارد شده بود .خلق
شخصیتهای آرمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانشهری راهی برای ایجاد امید و انگیزه در میان مردم
بود و افزون بر این ،موجب جذابیتهای داستانی شاهنامه و انتقال سادهتر مفاهیم گوناگون
اخالقی ،اجتماعی ،غنایی و  ...به مخاطب بوده است.
کیخسرو در کنار رستم ،یکی از آرمانیترین شخصیتهاست .او در سراسر زندگی خود،
شاهی دادگر و پهلوانی نامدار بود و در دوران زمامداری وی ،اوضاع اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی ایران رو به بهبودی گرایید وثبات و سامان به مرزهای ایران بازگشت .او در سالهای
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پایانی حکومت ،از شاهی دست کشید و با گرایش به خلوتگزینی و معرفتجویی ،از امور
کشورداری کنارهگیری کرد و پس از بدرود با همه ،از دیدهها محو شد .سلوک معنوی
کیخسرو در کنار پهلوانیها و تدابیر حکومتی وی ،قابل ستایش است .خوانش زندگی او بر
اساس الگوهای انسان آرمانی ،موجب هویدا شدن ابعاد جدید از شخصیت وی میشود و این
شاه را به عنوان الگوی کمالیافته مطرح میکند .فردوسی از ترفندهای گوناگونی برای آفرینش
و پردازش شخصیت کیخسرو استفاده کرده است .یکی از این موارد ،بهرهگیری از ظرفیتهای
زیباییشناختی صورتهای خیالانگیز است .در این مقاله ،از میان صور خیال ،تشبیه ،کنایه و
استعاره به دلیل بسامد باال در شاهنامه ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .هدف اصلی تحقیق ،آشکار
کردن هنر ادبی فردوسی (مبتنی بر کاربرد تشبیه ،کنایه و استعاره) و نیز ،تبیین بخشی از منظومۀ
فکری او در خلق انسانهای آرمانی ،خاصه کیخسرو است .برای تحقق این هدف ،از شیوۀ
توصیفی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است .همچنین ،سعی شده است به این پرسش
اصلی پاسخ داده شود که تشبیه ،کنایه و استعاره چه تأثیری در خلق و تقویت شخصیت
کیخسرو داشتهاند؟ و کدام یک از ویژگیهای انسان آرمانی از این طریق منعکس و تبیین شده
است؟
پیشینۀ تحقیق
بررسیها نشان میدهد که در چند مقاله به کیفیت تشبیهات و کنایات شاهنامه اشاره شده
است .احمدی ملکی در مقالۀ «تشبیههای تصویری در شاهنامه» که سال  1377در مجلۀ نامۀ
فرهنگ چاپ شده است ،با نگاهی توصیفی و عاری از تحلیل ،تنها به برخی از شواهد شعری
که دربردارندۀ تشبیه بودهاند ،اشارهای مختصر کرده و سخنی از کارکرد این عنصر بالغی در
خلق شخصیتهای آرمانی به میان نیامده است .خدیور و شفیعی اقدم در مقالۀ «بررسی کنایات
شاهنامه در بخش تاریخی (رویکردی فرهنگوارهای)» که سال  1390در مجلۀ پژوهشهای
ادبی و سبکشناسی منتشر شده است ،به این نتیجه رسیدهاند که کنایه پربسامدترین صورت
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خیالی در شاهنامه است .غالب کنایات ،فعلی و از گونۀ ایما میباشد .نجفی و پیری در مقالۀ
«مقایسۀ سبکشناسانۀ تشبیهات شاهنامه با تشبیهات گرشاسبنامه» که سال  1392در مجلۀ
بهار ادب چاپ شده است ،به این نتیجه رسیدهاند که بزرگترین عامل تمایز و برتری تشبیهات
فردوسی به اسدی ،تعادل و تناسب آن است که باعث ایجاد تناسب فرم با محتوا و نوع ادبی و
انسجام در کلیت شده است.
در این پژوهشها به نقش صورتهای خیالی تشبیه ،کنایه و استعاره در پردازش
شخصیتهای آرمانی در شاهنامه اشاره نشده است .در حالی که با وجود توانمندیهای
فردوسی در این زمینه ،کیفیت هنر ادبی او مغفول مانده است .خأل پژوهشی مذکور بر ابعاد
نوآورانۀ مقالۀ حاضر میافزاید و آن را از مقاالت دیگر متمایز میکند.
بحث اصلی
فردوسی شاهنامه را به بستری مناسب برای بازنمایی آراء خود بدل کرده است .نظرات
فرزانۀ طوس معموالً در بخشهای اخالقی و تعلیمی ،اجتماعی ،سیاسی ،فلسفی و حکمی،
عاطفی و غنایی و  ...جای کیگیرد .او به عنوان سرایندهای مردمی که دغدغههای گروهی دارد،
همواره در شاهنامه از مسائلی سخن گفته است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتقای
سطح معرفتی آدمی مؤثر هستند .پرداختن به انسان آرمانی و تشریح ابعاد گوناگون آن ،یکی از
راهکارهای فردوسی برای افزایش درک و بینش مخاطبانش نسبت به توانمندیهای آدمی بوده
است .او انسانهایی آرمانی همچون کیخسرو را خلق کرده تا از این طریق ،راه بدل شدن به
انسان برتر را بیان کند و به مخاطبانش بیاموزد که همۀ آنها شخصیتی همچون کیخسرو در
درون خود دارند که باید کشف و پرورش داده شود .او هدف ارزشمند خود را با به کارگیری
تشبیه ،کنایه و استعاره عینیت بخشیده و اینگونه ،فرآیند منظورشناسی مخاطب را تسهیل کرده
است .در این بخش ،ابتدا به نقش تشبیه ،کنایه و در نهایت ،استعاره پرداخته میشود.
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تشبیه
تشبیه در میان صور خیال ،مزرهای خیال را به طور ویژهتری گسترش میدهد و با
ظرفیتهایی که در تصویرسازی دارد ،این امکان را در اختیار سرایندگان قرار میدهد تا با
تأثیرگذاری بیشتری از یک شخصیت سخن بگویند و ویژگیهای آن را ترسیم کنند« .تشبیه آن
است که چیزی را به چیزی در صفتی مانند کنند .امر اول را مشبه و دوم را مشبهٌبه و صفت
مشترک مابین آنها را وجهشبه و کلمهای که داللت بر معنی تشبیه داشته باشد ،ادات تشبیه
میگویند»( .همایی )151-152 :1389 ،تشبیهات دربر دارندۀ مفهومی واقعی هستند ،اما در
ظاهر ،عاری از واقعیتاند .مثالً اگر جثۀ کسی را به پیل تشبیه میکنیم ،در واقعیت ،آن فرد
مانند فیل نیست ،بلکه قدرتی که او دارد ،در این تشبیه لحاظ شده است.
در شاهنامۀ فردوسی ،تشبیه پربسامدترین صورت خیالی است .در بخش ماجراهای مربوط
به کیخسور نیز ،این موضوع دیده میشود .زمانی که فردوسی در شاهنامه از کیخسرو سخن
به میان میآورد ،تشبیه برای باورپذیری بیشتر کنش و گفتار وی مورد استفاده قرار میگیرد.
ایبسا به همین دلیل است که تشبیه بسامد بیشتری نسبت به سایر صورتهای خیالی دارد.
پیران ویسه به عنوان یکی از شخصیتهای برجسته و مورد ستایش شاهنامه ،هنگامی که با
کیخسرو سخن میگوید ،با تأکید بر شاخصههای ظاهری و جسمانی پور سیاوش ،چهرۀ او را
در زیبایی همچون ماه فلک میخواند .در بخش دیگری از داستان ،فردوسی برای توصیف
چهرۀ کیخسرو و تشریح شرایط فیزیکی شاه ،او را به مثابۀ ماه میداند.
بههههه روی زمههههین چههههون تههههو شههههاه نیسههههت

بهههه خهههوبی رخهههت بهههر فلهههک مهههاه نیسهههت

(فردوسی ،1366 ،ج)372 :2
همهههی تافهههت زان تخهههت خسهههرو چهههو مهههاه

ز یههههاقوت رخشههههان بههههه سههههر بههههر ،کههههاله

(همان)459 :
این تشبیه عاری از نوآوری و تکراری است ،اما فردوسی با ذوق ادبی ویژهای که دارد ،با
اغراق در آن و برتری بخشیدن مشبه به مشبهٌبه ،بر خالقیت بالغی بیت مذکور افزوده است.
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البته ،بدیهی است که هدف غایی فردوسی ،تحقق این مقوله نیست ،بلکه قصد دارد سیمای
کاریزماتیک و تأثیرگذاری از کیخسرو ارایه دهد .او شخصیتی است که در آیندۀ نزدیک به
مهمترین فرد در ایران بدل خواهد شد .از اینرو ،باید از زبان دوست و دشمن تحسین شود و
ویژگی های جسمانی و معرفتی او برجسته گردد تا نوعی تأیید ضمنی برای رسیدن این فرد به
پادشاهی در ذهن مخاطب به وجود بیاید .بنا بر این ،تشبیهاتی از این دست ،صرفاً کارکرد
زیباییشناسی ندارند ،بلکه فردوسی از طریق کارکردهای زیباییشناسی تشبیه ،بر مقبولیت
کیخسرو افزوده است .در این راستا ،پیران ویسه ،پور سیاوش را در پویایی و زیبایی همچون
بهاران میداند .نکتۀ ظریفی که در این تشبیه وجود دارد این است که پیران ویسه با آگاهی
کامل از واقعیت جامعۀ ایران پس از مرگ سیاوش ،آن را به مثابۀ زمستانی میداند که با حضور
شخصیتی چون کیخسرو ،دوباره پویا و شکوفا خواهد شد .به عبارت دیگر ،کیخسرو
شخصیتی است که با حضور خود در ایران ،دل فسردۀ مردم را دوباره شادمان کرده و نشانههای
زندگی دوباره نمود پیدا میکند .این تشبیه موجب تقویت جنبههای آرمانی شخصیت وی
میشود.
بههههههه دیمههههههه بسههههههان بهههههههاران بههههههدی

پرسهههههههتشگهههههههه سهههههههوگواران بهههههههدی

(همان)375 :
پس از کشتهشدن سیاوش به دست افراسیاب ،فرنگیس و افراسیاب تحت نظارت تورانیان
در سیاوشگرد زندگی میکردند .کاووس که از زنده بودن نوهاش باخبر گردید ،گیو را به
سمت توران فرستاد تا کیخسرو را بیاید .گیو عازم توران میشود و پس از مدتی به نزدیکی
چشمهای میرسد .پس از استراحت ،با فردی روبهرو میشود که در نگاه او ،همان کیخسرو
است .نشانههای ظاهری این جوان ،گیو را به چنین نتیجهای رسانده بود .او قد و قامتی چون
سرو داشت و فرۀ ایزدی کامالً در چهرهاش نمایان بود .این تشبیه نشان میدهد که یک شاه
آرمانی افزون بر چهرهای نیکو باید از قامت بلندی برخوردار باشد تا ابهت او در نزد مردم
حفظ شود .گیو در توصیف کیخسرو میگوید:
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یکههههههی چشههههههمهای دیههههههد تابههههههان ز دور

یکههههههههههی سههههههههههروباال دالرام پههههههههههور

ز بهههههههههههاالی او فهههههههههههرۀ ایهههههههههههزدی

پدیهههههههد آمهههههههد و رایهههههههت بخهههههههردی

(همان)423 :
پس از کشته شدن سیاوش ،کاووس که خود را در مرگ پسر گناهکار میدانست ،دچار
آشفتگیهای روحی شد .از سخنان گیو اینگونه برمیآمد که او از شرایط مساعدی برای ادامۀ
امر پادشاهی برخوردار نبود و به این دلیل ،کشور آنگونه که باید ،اداره نمیشد .کیخسرو با
شنیدن اوضاع و احوال نامناسب نیای خود ،برآشفته میشود و از روی دلسوزی ،رخش
همچون آتش سرخ میشود .تشبیه چهرۀ شاه جوان به آتش به خوبی بیانگر احساسات درونی
وی است .فردوسی از این طریق ،عواطف و دنیای درونی کیخسرو را آشکار کرده و بدان
عینیت بخشیده است .برخورداری از احساس ترحم ،ویژگی دیگر یک شاه آرمانی است که از
خالل تشبیه مذکور میتوان به آن پی برد.
دل خسهههههههرو از درد بهههههههر وی بسهههههههوخت

بهههههه کهههههردار آتهههههش رخهههههش برفروخهههههت

(همان)425 :
کیخسرو در شاهنامه به عنوان یک شخصیت دینمدار ظاهر شده است .او به مبادی آیینی
اهمیت ویژهای میدهد و در امر کشورداری ،از آن غافل نیست .این موضوع تا واپسین
لحظههای حضور او در شاهنامه دیده میشود .او بیش از آنکه شاه باشد ،معلم اخالق و
گسترش دهندۀ معرفت و انسانیت بود .چنین شخصیتی پیوندی ژرف با کردگار دارد و در هر
فرصتی و به هر بهانهای او را میستاید .کیخسرو همۀ شاخصههای جسمانی و کامیابیهای
خود را حاصل عنایت خداوند به خود میداند و جایگاه کنونی خود را برآیند الطاف الهی
میشمارد .فردوسی با بهرهگیری از یک تشبیه ،ضمن آنکه بر قابلیتهای ویژۀ کیخسرو تأکید
کرده ،شاخصۀ معنوی او یعنی خداباوری و خدامحوری را شرح داده است.
خداونههههههد کیههههههوان و بهههههههرام و هههههههور

خداونهههههههههد فهههههههههر و خداونهههههههههد زور

مهههههههرا داد اورنهههههههگ و فهههههههر کیهههههههان

تههههههن پیههههههل و چنگههههههال شههههههیر ژیههههههان
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جههههههانی سراسهههههر مهههههرا شهههههد رههههههی

مهههههرا روشهههههنی هسهههههت و ههههههم فرههههههی

(همان)464 :
کیخسرو تنها در ابعاد معنوی و اخالقی ،مثالزدنی نیست ،بلکه در زمینۀ توجه به مسائل
جنگی و نظامی هم ،فردی شایسته است .او در جنگهای مختلف میان ایرانیان و تورانیان
شرکت کرده و به خونخواهی سیاوش ،ضربههای سختی بر پیکرۀ دشمن فرود آورده است .او
برای تحقق این هدف سترگ ،از عناصر دیگر نظامی همچون رستم نیز ،سود جسته است.
فردوسی ،برای برجستهکردن این بخش از شخصیت کیخسرو ،او از با عنوان سپهدار و شیدۀ
شیردل یاد میکند .این تشبیه ،قدرت ،شجاعت و اقتدار کیخسرو را بهتر نشان داده است .به
ویژه آنکه ،در بیت دوم ،از لشکر مقتدر او در نبرد با تورانیان سخن میگوید که همچون پیالن
خشمگین ،به پیش میروند و هر نیرویی را با شکست مواجه میکنند .در این ابیات ،فردوسی
با بهکارگیری درست تشبیه ،تصویری دقیق از قدرت شاه و سپاه ایرانزمین و توازن میان آنها
ارایه کرده است .به این معنا که ،اقتدار کیخسرو و لشکر ایرانیان به یکدیگر وابسته است و
تشبیه مذکور به خوبی بازتاب دهندۀ این موضوع میباشد.
سههههههههههپهدار آن شههههههههههیدۀ شههههههههههیردل

کهههههز آتهههههش سهههههتاند بهههههه شمشهههههیر دل

سهههههپاهش بهههههه کهههههردار پهههههیالن مسهههههت

کهههه بههها جنهههگ ایشهههان شهههود کهههوه پسهههت

(همان ،ج)7-8 :4
كنایه
کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح ،سخنی است که دارای دو
معنی نزدیک و دور است ،به طوری که این دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر هستند و شنونده با
اندکی تأمل ،معنی دوم را که الزمۀ معنی اول است ،درک میکند( .ابوبکر محمد ،بیتا)870 :
استفاده از کنایه دالیل گوناگونی دارد :یا برای احترام به مخاطب است یا برای ایجاد ابهام در
شنوندگان یا برای شکست دشمن بدون بجا گذاشتن راه نفوذ یا برای منزه داشتن گوش از
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خبری که ا شنیدن ابا دارد( .هاشمی )306 :1377 ،کنایه نوعی فعالیت ذهنی است؛ زیرا به دلیل
پیدا کردن معانی نهفته در سخن ،مخاطب مجبور به تفکر میشود و برای پی بردن به پیوندهای
معنای حقیقی و مجازی کنایه ،به کندوکاو ذهنی میپردازد.
کنایه همچون تشبیه ،نقش مهمی در بازنمایی شخصیت آرمانی کیخسرو در شاهنامه دارد.
غالب کنایههای مرتبط با او ،ساده و زودیاب هستند و مخاطب در پی بردن به منظور فردوسی
با مشکل چندانی مواجه نمیشود .در بیت ذیل ،دیدار کاووس و کیخسرو پس از سالها
دوری به تصویر کشیده شده است .کاووس خود را در کشتهشدن سیاوش گناهکار میداند .از
اینرو ،به لحاظ روحی شرایط خوبی را پشت سر نمیگذارد .مالقات با نوۀ گمشدهاش،
بارقههای امیدواری را دوباره در وجود فسردۀ او متبلور کرده و طراوتی دیگر به وی بخشیده
است .فردوسی این دگرگونی روحی و زیستی را با استفاده از ظرفیتهای ارتباطی و رسانهای
کنایه با مخاطب به اشتراک گذاشته است .این استحاله تنها به کاووس محدود و منحصر
نمیشود ،بلکه جهان نیز ،از این رویداد استقبال کرده و شادمان شده است .عبارت «پر بوی و
رنگ و نگار گشتن جهان» ،کنایه از ایجاد دگرگونیهای مثبت در سطح فردی (کاووس) و
گروهی (همۀ مردم و مظاهر طبیعت) است .با بهکارگیری این کنایه ،فردوسی یکی از
شاخصههای اصلی انسان آرمانی (ایجاد تحوالت مثبت در اطرافیان به واسطۀ دیدار با او) را هم
تشریح کرده است.
چههههو کههههیخسههههرو آمههههد بههههر شهههههریار

جههههان گشهههت پهههر بهههوی و رنهههگ و نگهههار

(فردوسی ،1366 ،ج)453 :2
کیخسرو خود را شاه جهان میداند و به واسطۀ این مزیت ،خود را ملزم به مبارزۀ با
اهریمن و نیروهای آن میداند .یکی از خویشکاریهای کیخسرو به عنوان شاه آرمانی و
خودبسنده این است که برای گسترش خواستههای اهورایی میکوشد و کارگزاران اهریمنی را
نابود میکند و به انزوا میکشاند .او عقیده دارد که «از در گاو تا برج ماهی» متعلق به اوست.
این عبارت ،کنایه از فرمانروایی بر سراسر زمین و آسمان میباشد که خود ،کنایهای از اقتدار و
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قدرت شاه است .حال که کیخسرو چنین قدرتی دارد ،باید نقش محوریاش را در هواداری از
نیروهای اهورایی و تباه ساختن عناصر اهرمینی به خوبی انجام دهد.
جههههههانی سراسهههههر بهههههه شهههههاهی مراسهههههت

در گهههههاو تههههها بهههههرج مهههههاهی مراسهههههت

گهههههرین دژ بهههههر و بهههههوم آههههههرمنسهههههت

جهههههانآفههههرین را بههههه جههههان دشههههمنسههههت

بهههههه فهههههر و بهههههه فرمهههههان یهههههزدان پهههههاک

سههههرش را بههههه گههههرز انههههدر آرم بههههه خههههاک

(همان)465 :
در جهانبینی فردوسی طوسی ،کیخسرو شاهی آرمانی و شایسته است .او به واسطۀ
کنشهای سودمندی که برای مردم انجام داد ،نزد فردوسی جایگاه ویژهای دارد .در ابیات ذیل،
شاعر با استفاده از ابزار بالغی کنایه ،شایستگی این شاه را با رویکردی ادبی بیان کرده است.
مقام و مرتبت کیخسرو به قدری واال و برجسته است که نه تنها کاله به او اعتبار میبخشد،
بلکه او نیز ،مایۀ مباهات کاله و تاجی است که بر سر مینهد .این مفهوم با کنایۀ «ازو شاد شد
تاج و او نیز شاد» مطرح و تشریح شده است .اگر نگاه کنایی فردوسی را تعمیم دهیم ،به این
نتیجه میرسیم که کیخسرو به دلیل برخورداری از شاخصههای اخالقی و معرفتی انسانی ،به
مفهوم قدرت ابعاد جدیدتری بخشیده و آن را نزد دیگران بیش از پیش ارزشمند کرده است .او
با استفادۀ بهینه و منطقی از قدرت ،باعث تقویت و ارتقای سطح و سبک زندگی مردم شده
است .دوران پیش از کشورداری کیخسرو با دوران پس از او بسیار متفاوت است .مردم
برخالف گذشته شادمان و پویا هستند و حتی این طراوت در عناصر و مظاهر طبیعت نیز ،نمود
دارد .کیخسرو با اقدامات خود ،جهان را از دسیسههای اهریمنی در امان نگاه داشت و ارزش
ویژهتری به تاج و کاله پادشاهی ه به عنوان نمادی از قدرت مطلق ه بخشیده است.
چههههو تههههاج بزرگههههی بههههه سههههر برنهههههاد

ازو شهههههاد شهههههد تهههههاج و او نیهههههز شهههههاد...

جهههان گشههت پرچشههمه و رود آب جهههان شههد

سههههر غمگنههههان انههههدر آمههههد بههههه خههههواب...

پهههههههههههر از خهههههههههههوبی و ایمنهههههههههههی

ز بهههههد بسهههههته شهههههد دسهههههت آهرمنهههههی

(همان ،ج)4-5 :3
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در جریان کشتهشدن فرود ،کیخسرو با خاطی اصلی این پیشامد یعنی طوس نوذر به
شدت برخورد میکند و او را به حبس ابد محکوم میکند .مونولوگ ذکرشده در شاهنامه نشان
میدهد که کیخسرو با در نظر داشتن عواقب تصمیم خود مبنی بر اشد مجازات (اعدام) ،کامالً
هوشمندانه هم خاطی را به سزای عمل ناسزایش رساند و هم ،مانع بروز درگیری و چندپارگی
در دربار شد .او با خویشتنداری و زکاوت که بیتردید ،نشانۀ یک شاه آرمانی است ،به بهترین
شکل این واقعه را حل و فصل نمود .دلیل کیخسرو برای عدم اعدام طوس ،نژاده بودن وی و
نیز ،ریشسپیدی منوچهر شاه اعالم شده است .عبارت «ریش سپید» کنایه از محترم و ارزشمند
بودن یک فرد است .اگر این عوامل نمیبود ،سر طوس بداندیش شده و بریده میشد .کنایۀ
«بداندیش شدن سر» تازگی دارد و در گسترۀ ادب فارسی چندان تکرار نشده است.
تههههههو را جایگههههههه نیسههههههت در شارسههههههتان

رَزه بایهههههههههد و بنهههههههههد و بیمارسهههههههههتان

نهههههههژاد منهههههههوچهر و ریهههههههش سهههههههپید

تهههههههو را داد بهههههههر زنهههههههدگانی امیهههههههد

وگرنهههههههه بفرمهههههههودمی تههههههها سهههههههرت

بدانههههههدیش کههههههردی بههههههه دور از بههههههرت

(همان)80 :
در دو بیت ذیل ،سه کنایه دیده میشود که تقریباً همۀ موارد تکراری و زودیاب هستند.
فردوسی این کنایات را از زبان افراسیاب دربارۀ کیخسرو به کار برده است .شاه توران که از
قدرت جنگاوری و نیروی کاریزماتیک شاه ایران ،هراسناک است ،با یاران خود مشورت و
همفکری میکند تا به نتیجۀ دلخواه دست یابد .او خطاب به اطرافیان خود میگوید که تورانیان
یارای ایستادگی در برابر کیخسرو را ندارند .این مفهوم از طریق کنایۀ «پای نداشتن با او»
تبیین شده است .در ادامه ،افراسیاب ،شاه ایران را فرهمند و خجستهپی میشمرد و میگوید که
اگر او به یاری سپاه خویش بیاید ،تورانیان دچار مشکل خواهند شد .این مفهوم با بهکارگیری
کنایۀ «پشت سپاه آمدن» بازگو شده است .در مصراع پایانی به این موضوع اشاره شده است که
شاه ایران ،به واسطۀ بزرگی و قدرتی که دارد ،کاله بزرگی بر سر دیگران خواهد کرد« .کاله بر
سر نهادن» کنایه از قدرت را به کسی دادن و او را توانمند کردن است .بنا بر این ،فردوسی با
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ذکر سه کنایۀ پیدرپی ،هژمونی قدرت کیخسرو و هراس دشمن از او را بازگو کرده است.
تهههههو دانهههههی کهههههه بههههها او نهههههداریم پهههههای

ایههههها فهههههر خجسهههههته جههههههان کدخهههههدای

مگههههر خسههههرو آیههههد بههههه پشههههت سههههپاه

بهههههه سهههههر برنههههههد بنهههههدگان را کهههههاله

(همان ،ج)61 :4
یکی از صفات کیخسرو که او را در شمار انسانهای آرمانی شاهنامه قرار میدهد ،تخلق
او به صفت بخشودگی است .پس از اینکه تورانیان در نبرد با ایرانیان شکست میخورند و
بخشی از آنها دستگیر میشوند ،با عجز و البه از شاه ایران درخواست زینهار میکنند.
کیخسرو برخالف شاهان دیگر که در شرایط مشابه دستور به قتل عام میدهند ،این سربازان
را میبخشد و کشتن آنها را امری ناستوده میداند .در بزرگمنشی کیخسرو همین بس که با
اینکه میداند تورانیان دشمن تاج و تخت او هستند و ضربات بسیاری به سپاه او وارد
آوردهاند ،اما از گناهشان درمیگذرد .کنایههایی که فردوسی در ابیات ذیل به کار گرفته است،
مانند« :بر خون کسی تشنه نبودن»« ،سری پر از کین داشتن» و «زهر پراکندن» ،بر میزان
اثرگذاری کالم کیخسرو میافزاید و مخاطب ،هرچه بهتر با این ویژگی حسنۀ شاه ایران آشنا
میشود .کنایههایی که بار معنایی منفی دارند به سپاهیان توران مربوط میشوند و کنایهای که
بار معنایی مثبت دارد ،دربارۀ کیخسرو است .این حالت تقابلی ،مخاطب را در جایگاه قاضی
قرار میدهد و خوی و منش اخالقی دو گروه را با یکدیگر میسنجد.
سهههههپهبد سهههههوی آسهههههمان کهههههرد سهههههر

کههههههه ای دادگههههههر چههههههارۀ چههههههارهگههههههر

همهههان لشکرسهههت ایهههن کهههه سهههر پهههر ز کهههین

همهههههی خهههههاک جسهههههتند از ایهههههرانزمهههههین

کهههههههه زهههههههههر گزاینههههههههده بپراگننههههههههد

سهههههههر کشهههههههتگان انهههههههدرو آگننهههههههد...

نهههیم مهههن بهههه خهههون شهههما شسهههته چنهههگ

نگیهههههرم چنهههههین کهههههار دشهههههخوار و تنهههههگ

همهههههههه یکسههههههههره در پنههههههههاه منیههههههههد

وگههههههر چنههههههد بههههههدخواه گههههههاه منیههههههد

(همان)161 :
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در بیت ذیل ،بیژن به نزد کیخسرو میآید و به وی ادای احترام میکند .بیان توصیفی بیژن
قابل تأمل است؛ زیرا موقعیت حکومت کیخسرو را نشان میدهد .عبارت کنایی «بلند بودن
سر تاج و تخت» به معنی واالمقامی و استواری پایههای حکومت شاه ایرانزمین است.
چههههو بیههههژن بههههه نزدیههههک خسههههرو رسههههید

سهههههر تهههههاج و تخهههههت بلنهههههدش بدیهههههد

ببوسههههههید و گفههههههتش کههههههه ای شههههههیرمرد

کجهههها رفتههههه بههههودی بههههه دشههههت نبههههرد؟

(همان)163 :
هنگامی که افراسیاب نامهای برای کیخسرو مینویسد و او را به آشتی و صلح دعوت
میکند ،شاه ایران فهرستی از جنایات شاه توران را به او یادآوری میکند .این کنشهای
ناسزاوار که در حق کیخسرو در دوران کودکی اعمال شده ،هرگونه حس خویشاوندی و
ترحم برآمده از آن را در وجود پور سیاوش از بین برده است .ستمی که افراسیاب بر او و
مادرش روا داشت ،به قدری جانکاه و زجرآور بود که او هرگز آن را از یاد نمیبرد .استفاده از
کنایۀ «آتش بر سر افروختن» به معنای کسی را مورد ستم و اذیت قرار دادن ،بر تأثیرگذاری
کالم کیخسرو افزوده و سختیهایی را که در کودکی تاب آورده ،در نگاه مخاطب ملموستر
جلوه داده است.
مههههههههرا نههههههههوز نههههههههازاده از مههههههههادرم

همهههههی آتهههههش افروختهههههی بهههههر سهههههرم...

کههههه هرگههههز بههههه گیتههههی کسههههی آن نکههههرد

ز شههههههاهان و گههههههردان و مههههههردان مههههههرد

(همان)248 :
کیخسرو شاهی اسرارآمیز است .او بعد از آنکه از حیلههای افراسیاب جان سالم به در برد
و به پادشاهی ایران رسید ،مدتی بعد از قدرت کنارهگیری کرد و زمام کشور را به لهراسب شاه
سپرد .این کار در حالی انجام شد که کیخسرو به لحاظ جسمانی و ذهنی از آمادگی کامل
برای ادامۀ حکومت برخوردار بود ،ولی با خلوتگزینی و گرایش به وادی کشف و شهود ،راه
دیگری در پیش گرفت .فردوسی در شاهنامه سخنان پایانی کیخسرو با اطرافیان خود را ثبت
کرده است .شاه خطاب به دیگران اعالم میکند که پیامهایی از عالم ماوراء دریافت کرده و باید
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زمام امور را به لهراسب بسپارد .از این پس ،ارتباط فیزیکی برای او ممکن نیست و تنها در
عالم رؤیا و خواب قادر به برثراری ارتباط با اطرافیان خواهد بود .شاعر این دیدگاه را با کنایۀ
«آشنا شدن با سروش» بازگو کرده است .کنایۀ مذکور به معنای سفر انسان از عالم ماده به عالم
معنا است.
مههههههههرا روزگههههههههار جههههههههدایی بههههههههود

مگهههههر بههههها سهههههروش آشهههههنایی بهههههود...

چنهههههین گفهههههت بههههها نهههههامور بخهههههردان

کههههههه باشههههههید بههههههدرود تهههههها جههههههاودان

کنهههههون چهههههون بهههههرآرد سهههههنان آفتهههههاب

نبینهههد ازیهههن پهههس مهههرا جهههز بهههه خهههواب

(همان)502 :
استعاره
استعاره یکی از صورتهای خیالی پرتکرار در شعر فارسی و شکل فشردۀ تشبیه است .در
سالهای اخیر نگاه تازهای به ظرفیتهای استعاره شده و کارکرد آن در متون ادبی و فراتر از
آن ،زندگی روزمره بررسی و کاویده شده است« .یکی از متداولترین تعریفهای استعراه،
انتقال معنی از عنصری به عنصر دیگر است ،یعنی عنصری که مفهوم مشخصتر و شناخته-
شدهتری دارد ،تمام یا قسمتی از معنای خود را به عنصر دیگری که اغلب کمتر شناخته شده
است و دسترسی زیادی به آن وجود ندارد ،منتقل میکند»( .قاسمزاده )9 :1391 ،یکی از
ویژگیهای این صورت خیالی ،کنشپذیر کردن ذهن مخاطب است .پیدا کردن نشانهها برای
رسیدن به سوی دیگر استعاره که حذف شده است ،ذهن را پویا و کنشمند میسازد« .استعاره
دستۀ خاصی از فرآیندهای زبانی است که در آنها جنبههایی از یک شیء به شیء دیگر
(فرابرده) یا منتقل میشوند ،به نحوی که از شیء دوم به گونهای سخن میرود که گویی شیء
اول است»( .هاوکس)11 :1377 ،
در شاهنامه ،فردوسی از ظرفیتهای استعاره برای ترسیم سیمایی آرمانی از کیخسرو
استفاده کرده است .در نگاه شاعر ،انسان آرمانی ریشهای سترگ و شایستۀ آفرین دارد .تأثیر
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وراثت و اصل و نسب در باور سرایندۀ شاهنامه غیرقابل انکار است .تعریف او از انسان
آرمانی ،تنها به یک فرد محدود نمیشود ،بلکه مجموعهای از نیاکان او را دربر میگیرد .بنا بر
این ،پیشینۀ نَسَبی قابل ستایش یک فرد باعث میشود ،در مسیری درست گام بردارد .این باور
در ارتباط با کیخسرو و توصیفات فردوسی از وی ،بهتر نمود مییابد .هنگامی که شاه جوان و
مادرش ،فرنگیس از توران راهی ایران میشوند و به نزدیکی پایتخت میرسند ،با استقبال و
ثنای مردم مواجه میشوند .فردوسی در این صحنه ،فرصت را غنیمت میشمرد و با ایجاد
شبکهای استعاری از واژگان «بیخ ،درخت و شاخه» ،نگاه خود را تشریح میکند .از دید او،
کیخسرو همان ریشهای است که از شاخهای سترگ (استعاره از سیاوش) و درختی فرخ
(استعاره از کاووس) برآمده است .بنا بر این ،در سایۀ کشورداری و اقتدار او میتوان سالها
زیست .پیشبینی هم درست بوده است؛ زیرا کیخسرو برخالف نیای خود ،کاووس ،شاهی
آرمانی و مورد عالقۀ مردم بوده است .خوشههای واژگانی استعاری که شاعر برای بازنمایی این
جنبه از شخصیت کیخسرو ارایه کرده ،در ایجاد مقبولیت برای او در نزد مخاطبان بسیار
اثرگذار بوده است.
فهههریگیس و کهههیخسهههرو آنجههها رسهههید بهههه

بسههههی مههههردم آمههههد ز هههههر سههههو پدیههههد

دیهههههههده سهههههههپَردند یکسهههههههر زمهههههههین

زبهههههههههان دد و دام پهههههههههر ز آفهههههههههرین

کهههههز آن بهههههیخ برکنهههههده فهههههرخدرخهههههت

ازیههههن گوشههههه شههههاخی بههههرآورد سههههخت...

کسهههههی کهههههز سهههههیاوش ببایهههههد گریسهههههت

بهههههه زیهههههر درخهههههت بلنهههههدش بزیسهههههت

(فردوسی ،1366 ،ج)375-376 :2
کیخسرو در شاهنامه ،شاه آزادگان دانسته شده است .این ترکیب استعاره از ایرانیان است .از
زمانهای دور و دراز ،مردم این سرزمین ،آزاده نامیده میشدند .این عبارت استعاری ،پیامی
ستایشآمیز و همراه با ابهت دربر دارد .آزاده خواندن یک ملت ،به معنای آزاده بودن شاه آن ملت
است و این استعاره ،چنین مفهومی را به مخاطب انتقال داده است .به عبارت دیگر ،این استعاره
از سویی ،مردم ایران را میستاید و از سویی ،بر شخصیت واالی کیخسرو صحه میگذارد.
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بههههههه دژ در شههههههد آن شههههههاه آزادگههههههان

ابهههههههههها پیرگههههههههههودرز کشههههههههههوادگان

یکهههههی شههههههر دیهههههد انهههههدر آن دژ فهههههراخ

پهههههر از بهههههاو و ایهههههوان و میهههههدان و کهههههاخ

(همان)467 :
کیخسرو تنها یک شاه نیست ،او مرد اخالق است .یکی از سویههای اصلی کشورداری او،
ارتقا و تقویت ابعاد مینوی و معرفتی مردمانی است که بر آنها حکمرانی میکند .بنا بر این ،او
را میتوان شاه  /معلم دانست و توأمان نقش سیاسی و دینی برایش متصور بود .کیخسرو
ایجاد تحوالت اخالقی مثبت را از خود آغاز کرده است .به این معنا که تنها به اندرزگویی و
سفارش دیگران بسنده نکرده و ابتدا خودش این تغییرات را آغاز کرده است .از اینرو ،الگویی
شاخص و باورپذیر برای مردم به شمار میرود .او در گفتگو با یکی از یاران خویش ،این
رویکرد خالقی را منعکس کرده و فردوسی با استفاده از ظرفیتهای استعارۀ مصرحه آن را
شرح داده است« .سرای سپنج» استعاره از دنیاست و دلکندن کیخسرو از آن ،عدم وابستگی
او به تعلقات را نشان میدهد .در سیرۀ عملی او ،این موضوع دیده میشود .کیخسرو در اوج
قدرت و محبوبیت ،به ناگاه از حکومت دست میشوید و آن را به لهراسب واگذار میکند و
خودش برای عبادت و خلوتگزینی از دیدهها محو میشود .نکتۀ جالب آنکه ،در مصراع دوم،
فردوسی از زبان کیخسرو بیان میکند که با دل بردیدن از دنیا ،ریشۀ رنجها و دردها نیز ،در
وجود او تباه شده و از بین رفته است .بنا بر این ،منشأ گرفتاریهای آدمی در دنیادوستی
افراطی و خارج از قاعدۀ اوست.
کنههههون جههههان و دل زیههههن سههههرای سههههپنج

بکنههههههدم سههههههرآوردم ایههههههن درد و رنههههههج

(همان)486 :
یکی از شاخصههای اصلی زمان کشورداری کیخسرو ،دادگری است .او در طول سالهایی
که شاه ایرانزمین نامیده میشد ،پیوسته در مسیر عدالتگستری گام برمیداشت و در تالش
بود ،ویرانیها را به آبادانی بدل کند و غم مردم را به شادی بدل نماید .فردوسی برای
برجستهکردن این ویژگی ،از استعارۀ مکنیه استفاده کرده و با ذکر عبارت «بیخ داد» ،بیعدالتی
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را چون درختی دانسته است که در صورت قطع نکردن آن ،ریشه میدواند و همهجا را
فرامیگیرد .این نگاه استعاری ،کیفیت کشورداری کیخسرو را بازتاب میدهد .او در زمینۀ
عدالتگستری در شاهنامه مثالزدنی است و میتواند الگوی دیگران قرار بگیرد .عدالت یکی از
مهمترین مؤلفههای یک انسان  /شاه آرمانی است که فردوسی با تکیه بر ظرفیتهای بالغی
استعارۀ مکنیه ،آن را برجستهتر کرده است.
بگسهههههههههترد گهههههههههرد جههههههههههان ،داد را

بکنهههههههد از زمهههههههین ،بهههههههیخ بیهههههههداد را

(همان ،ج)4-5 :3
در جریان حملۀ ایرانیان به توران و تسخیر سیاوشگرد ،فرود ،برادر بزرگتر کیخسرو که
از جریره به دنیا آمده بود ،کشته میشود .کیخسرو با شنیدن این خبر ،بسیار آشفته و ناراحت
میشود و دستور میدهد که با عامالن این واقعه به شدت برخورد شود .در این راستا ،طوس
نوذر مؤاخذه میشود و به زندان فرستاده میشود .در بیت ذیل« ،جاودانخانه» استعارۀ مصرحه
از سیاهچال است .کیخسرو با لحنی تند ،خطاب به طوس میگوید که تنها به واسطۀ پشتوانۀ
نَسَبیاش ،او را به دار مجازات نمیآویزد و راهی زندان میکند .افزون بر این ،در این استعاره،
به صورت غیرمستقیم به حبس ابد طوس نوذر به دلیل تخطی از دستور شاه اشاره شده است.
بهههههرو جهههههاودانخانهههههه زنهههههدان تُسهههههت

همهههههان گهههههوهر بهههههد نگهبهههههان تُسهههههت

ز پیشهههههههش برانهههههههد و بفرمهههههههود تنهههههههد

بههههه بنههههد از دلههههش بههههیخ شههههادی بکنههههد

(همان)80 :
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نتیجه
کیخسرو ،جزو آرمانیترین شخصیتهای شاهنامۀ فردوسی است .او در طول زندگی
پرفراز و نشیب خود ،حوادث گوناگونی را پشت سر گذاشته و به کمال شخصیتی رسیده
است .سفرهای گوناگون ،مبارزات پیاپی ،همنشینی با شخصیتهای شایستهای چون رستم و،...
مجموعهای از عوامل مهم بودهاند که کیخسرو را به عنوان پاشاهی دادگر و آرمانی و
شخصیتی معرفتجوی مطرح کردهاند .او نمودی از انسان واال و کامل است که با درک درست
واقعیت ،تصمیات مهمی در دوران کشورداری خود گرفته و سالمت و امنیت مردم فیزیکی و
روانی را به بهترین نحو تأمین کرده است .فردوسی با استفاده از تشبیهات ،کنایات و استعارات
مکرر ،این مفاهیم را بهتر برای مخاطب خود بازتاب داده است.
تشبیهات به کار رفته در شاهنامه بیانگر ویژگیهایی چون« :زیبایی ظاهری ،قد و قامت بلند،
ایجاد تحوالت مثبت در اطرافیان ،ترحم و دلسوزی نسبت به دیگران ،خدامحوری ،قدرت نظامیان
و جنگاوری» برای کیخسرو است .بررسی کنایات مشخص میکند که شاخصههایی چون« :پدید
آمدن دگرگونیهای مثبت برای اطرافیان با دیدار او ،مبارزه با نیروهای اهریمنی ،دستگیری از مردم و
کمک به انان ،بازتولید مفهومی نوین و مثبت از قدرت ،احترام به پیشینیان ،قدرت جسمانی و
جنگاوری ،بخشودگی ،موقعیت سیاسی و حکومتی استوار ،دشمنستیزی ،سفر از عالم ماده به عالم
مینوی» در شخصیت کیخسرو برجسته و ویژه بوده است .همچنین ،استعارهها بیانگر مواردی
چون «تأثیر وراثت و نسب در شخصیت انسانها ،اعتبار بخشیدن به ملت ایران ،عدم تعلق خاطر به
دنیا ،دادگری ،مجازات خاطیان با هر مقام و مرتبهای» بوده است .در مجموع ،بررسی صورتهای
خیالی سهگانۀ مرتبط با کیخسرو نشان میدهد که این ابزارهای ادبی ،در فرآیند خوانش مخاطب از
کالم فردوسی و نیز ،پی بردن به منظور او بسیار مؤثر بودهاند و سهولت ایجاد کردهاند .همچنین،
مشخص شد که نگاه فردوسی به صور خیال ه به عنوان شاعری مردمی و دغدغهمند ه در راستای
منظومۀ فکری او قرار دارد و ازبرای هنرنمایی یا آرایش صرف از آن استفاده نمیکند .به عبارت
دیگر ،تشبیه ،کنایه و استعاره در چهارچوب هنر متعهد و مردمی فرزانۀ طوس تعریف میشوند.
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