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  :چکیده
در با اطناب همسو است و سازي فضا و هاهاي واژگانی، توصیفمعانی حاصل از خوشهوصف در 

که وصف، در شاهنامه بیشتر  هاییعلتگردد. یکی از متون روایی سبب طوالنی شدن سخن می
 آنهاي مختلفی از توصیف با تعداد فراوان در شود این است که گونهاز متون دیگر مشاهده می
 یابد تا متن بتواند با استفاده از ابهاممجال ظهور بیشتري می است کهبا اسهابی گسترده همراه 

 با روش جستاراین  افت معانی آشکار و نهان متن بکند.و بیان استعاري، خواننده را درگیر دری
با تکیه بر  وصف را گونه و نهاناستعاريکوشد اغراض می، علم معانیاساس بر تحلیلی -توصیفی

حسی، توصیف جانوران و هاي حسی و غیروصفزنان، هاي نهان در زمان و مکان، وصف داللت
بیشتر دهد که ها نشان مییافته بررسی و تحلیل نماید. ،در شاهنامهحیوانات شگفت انگیز 

به تحذیر  و ضاسازي، تشویق، ترغیباع، فاقن براي معانی نهان و استعاريهاي شاهنامه، وصف
غیر از خود توصیف  معناهاییبر (انشایی غیرطلبی)  هاي شاهنامهند و وصفاکار گرفته شده

 د.نکنداللت می ،نیز
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  مقدمه.1

   شویم که پس از او، عري روبه رو میش سخن وبا دولتشاه سمرقندي  الشعرايةتذکر در
، نقدي ذوقی اما درست از شاهنامه این شعر نمایندة اند،بدان استناد کرده بسیار ،نویسانهتذکر

      است: سمرقندي دولتشاه وسیلۀه ب
  هر چند که ال نبی بعدي   در شعر سه تن پیمبرانند
  فردوسی و انوري و سعدي    اوصاف و قصیده و غزل را

قصاید خاقانی را توان گرفت  به اندکی کم و زیاد،...اما  ،انصاف آن است که مثل قصاید انوري
دولتشاه »(مثل اوصاف و سخن گزاري فردوسی کدام فاضل شعر گوید و کرا باشد؟

 قصیده و غزل )آمده،( منظور از این اوصاف که در کنار دو قالب شعري )50 :1382سمرقندي،
 هاي شعر دانست؟ردیف با قالبتوان آن را هممی یست کهآیا اعتبار وصف تا به حد چیست؟

 اند؟هاي بالغت در این مورد چه گفتهکتاب ؟به حساب آوردسی آن را پیامبر شعر فارسرایندة و
باید گفت که علوم بالغی در زبان فارسی، برگرفته از قرآن مجید و مطالعات علوم قرآنی هستند 

بالغت با قرآن دانش پیوستگی عمیق و همراهی شگرف  به آثار بالغی پیشینیان، در نگاهو 
 ».انددانستهآن  هاي ادبی و بالغیجنبهه شود چرا که بخشی از اعجاز قرآن را بدیده میمجید 

عالوه  ،و بهشتیان هاي بهشتزیباي ها وازخوشی مجیدقرآن  هايتوصیف )35 :1388(مبارك،
مردم براي رسیدن و تشویق  هم دارد و آنها، داللت دیگري بر ملموس و عینی ساختن آن

، هم، عالوه بر جهنم و سهمگینهاي هولناك وصف . از طرف دیگر،دستیابی به بهشت است
تا از این راه،  پردازدبودن آن میترسناك و غیرقابل تحمل بیان استعاري به  سازي،ملموس

   1شان بدارد.برحذر خطامردم را بترساند و از گناه و 
هاي هاي مجالس محقرانۀ درویشانه، توصیفهاي پر زرق و برق از مجالس بزم و وصفتوصیف

را با عمق فاجعه آشنا  آور که ماعاطفی و بیان حاالت درونی قهرمانان، بیان هولناك وقایع ترس
کنند که فضاسازي و قراردادن هایی نهان و اغراضی ثانوي را دنبال میشان، پیامکنند اغلبمی

هاي شاهنامه نیز وصفاند. سازي واژگانی، از آن جملهدر حال و هواي متن با شبیه خواننده
      نهان و استعاري  الوه بر لذت توصیف، به طرح معانیعکنند وچنین اهدافی را دنبال می

هاي میدان خورشید، طلوع و غروبهاي شاهنامه، وصف اسب، شب، روز، پردازند. از وصفمی
دیگري در ه اولی در داستان رستم و سهراب ون به تن و گروهی است کهاي ترزم و جنگ

ها عالوه بر بیان مهارت سراینده و شریک کردن داستان بیژن و منیزه آمده است. این توصیف
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و کارهایش  رستم اگر رخشاز طرفی، خواننده با لذت متن، یادآور اهمیت و تکرار نیز هستند. 

و  را در اهمیت دادن به موضوع باید بخشی از آن ،یابندزمینۀ مقبولی در ذهن خواننده می
     تر تر و معنا را گستردهها بدانیم که با طرح ظرایف و دقایق آن، خواننده را سهیمهمین توصیف

   .کنندمی
ه بندهاي وصفی و کاین جستار بر پایۀ توصیف و تحلیل در پی پاسخ به این پرسش است 

 توانند غرض نهان و ذکرنشده داشته باشند؟، میشاهنامههاي مختلف از شکل کلی بخش
هاي حسی زمان و مکان، وصف زنان، وصف :هايدر توصیفدهد که هاي پژوهش نشان مییافته

هیب انگیز در شاهنامه اغراض ثانویی همچون ترو غیرحسی، توصیف جانوران وحیوانات شگفت
تعظیم، ایجاد ابهام، اقناع، ایجاد پردازي، تحقیر وتحذیر، تشویق وترغیب،  فضاسازي وصحنهو 

  اند.ذهنیت وجود زمان و توالی زمانی و تلقین به شنونده صورت گرفته
  نظري مبانی.1- 1

 شود.بري و انشایی تقسیم مینوع خبه دو  کالمی که متضمن پیام از متکلم به مخاطب است،
 ،نه مطابقت با واقع امر و حال انشایی، اما در جملۀ ؛است خبري محتمل صدق و کذب جملۀ

از طریق شرح و  متکلم، ،سخناندر این  ند.مورد منظورتر هستتر و مهم ،بلکه اغراض ثانوي
به بیان احوال  ،براي مخاطب هم پیش آمده باشد ه که ممکن است در عالم واقع،توضیح آنچ

     م وقتی براي مثال متکل )54: 1388(قاسمی، پردازد.قهرمان داستان] میدرونی خود [یا 
خبار از وینده اواقعیت هم مطابق باشد اما هدف گ ممکن است که با .هوا خوب استگوید: می

یعنی ؛ ست، بیان نمایدوخواهد خوشی و نشاط خود را که از احوال  درونی اهوا نیست بلکه می
ذهن شنونده است نه حکایت وقوع امري  در زمینۀ یالقاي کالم انشا؛قصد گوینده از «گاهی 

  ) 108: 1384،شمیسا ( »در خارج.
اما انشاي  ،باشد دعاندا و با امر، نهی، استفهام،همراه تواند می ی)ایجابو یسلبانشاي طلبی ( 

داراي تواند می متناسب با مقتضاي حال، وازد پردبه بیان احساسات و عواطف می ،غیرطلبی
به انشاي  با وجود اهمیت آن، در علم معانی، ) ولی133 :1367رضا زاده،ایجاز یا اطناب باشد.(

(طلبی  هاي انشاییهر یک از جمله« ،البته .ه استدبدان پرداخته نش ،طلبی، چندانغیر
و   200 :1389(کزازي،»باز برد. اي خبریست،توان به خاستگاه آن که جملهمی ار وغیرطلبی)

براي  گردند.توانند داراي غرض ثانوي می ،با واسطه ،) که در این صورت295: 1367رضازاده،
ي تبدیل کرد و به جاي وصف خبر توان به جملۀاست می طلبیانشایی غیرکه  را فیوصت مثال
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همین  از آن آشکار کرد. یا چیزي گفت که او زیباست و شگفتی خود راهاي کس زیبایی

این  )27  :1375(کزازي،» ست.ا دانش معانی بایستگی حال، زمینۀ به هاي سخندگرگونی«
 کند.ها را جستجو و بیان میتحلیلی با بیان اوصاف شاهنامه، اغراض ثانوي آن -توصیفی جستار

یا  پیرامون وضوح بخشیدن به معنايبه  ست کها،کاري هرمنوتیکیتن غرض ثانويیاف ،البته
القاي  ،جمالت انشاییغرض ثانوي  )161 :1385فضیلت،ر.ك: پردازد.(پنهان در یک متن می

در واقع این  و؛ نه بیان وقوع امري در خارج ذهن شنونده است و پیام پیرامونی در زمینۀ کالم
   است. طلبیانشاي غیر، کارکرد استعاريالقاي کالم و پیام 

  قیتحق ۀنیشیپ. 2- 1
 نیشده است که از ب فیتال یو عرب میقد یکتب بالغ ادیبر بن يبالغت، کتب متعدد ةحوز در

 ،يکزاز ل،یتجل ،یرود معجن یفتوح ،ییرجا ،ییتوان از همایم یفارس یمولفان آثار بالغ
وطواط،  ،يراز سیتوان از شمس قیو از قدما م تیخان هداینشاط و رضا قل ،یآهن سا،یشم
از جمله  تریطوالن لیبه دل فیتوص آثار نیرا نام برد. اما در او غیره  یطبس ،یرام ،یانیرادو

 هاپژوهش نیبه ا توانیبودن، توجه آنان را به خود جلب نکرده است. اما م یطلبریبودن و غ
  :اندپرداخته ش در متن)ااستعاري (فارغ از عملکرد یدر آثار ادب اوصاف بررسی به که کرد اشاره

از فوشه کور  یفارس ییدر شعر غنا عتیاز کتاب وصف طب یگزارش) 1375( یالنیگ یعیسم 
      به وصف  )1376( يدیفرهنگستان آورده است. حم ۀعنوان در نام نیرا با هم يفرانسو

 کردهقلمداد  یفردوسدرست  ۀذوق و عاطف نشانۀ  را آنها و کرده اشاره شاهنامه در چهرگانگل
کرده  ياستخراج و طبقه بند ی(ع) را در شعر فارسیاوصاف حضرت عل )1379( صرفی. است
 انیآن، صحه گذارده است. عباد ياهداف ثانوو يرگذاریاز وصف، بر تاث هاییفیضمن تعرو است

 ينماداز وصف و ریغ یغرض يها را داراآن در شاهنامه، ریگونه تصاو نیا نیضمن تحس)1379(
در کتابش به وصف اشاره  )1380(ی عیکند. سمیم یتلق يبدو یکین نیمعارضه ب وازجنگ 

به  هیرا که تشب اوصافی) 1381(مطلق  نامور. استدر نظر گرفته یوصف، اهداف يکرده، و برا
در مقاله ) 1381و همکاران ( یکرده است. صرف یبررس شود،یها مشاهده محروف در آن

 یمابراهی. اندپرداخته عتیموضوع طب یوصف تنها به بررس ياز کارکردها فارغخودشان، 
دانسته  ینبوغ فردوس ازاوصاف را  نیبه وصف طلوع و غروب در شاهنامه پرداخته و ا )1391(

تحلیل و بررسی دانش معانی در شاهنامه (با «ن مقالۀ چنیهم او. ةنه گزارش منابع مورد استفاد
که  )1397رضا پارسا سرشت(صادق ارشی ودار، محمد پشتاز علی» ستان سیاوش)تاکید بر دا
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در آن به امکانات دانش معانی در پیشبرد اغراض ثانوي جمالت تنها در داستان سیاوش 

  تاکنون انجام نشده است. یجستار، پژوهش نیاما در موضوع ا پرداخته است.
  وبررسی.بحث 2

هاي استعاري نهفته در متن به پیام معاصرگران برخی از پژوهش برخالف بالغیون گذشته،
کند که از اند. سمیعی گیالنی در اثر خود، پس از هر نمونۀ وصفی، بیان میکردهتوصیف اشاره 

توان به مقصود مولف و برداشت بدبینانه یا خوشبینانۀ او پی برد. براي خالل این وصف می
نمونه، وي معتقد است که بیهقی در وصف حسنک با هیات پسندیده، قصد دارد منزلت 

هاي پروردن را بیان کند. به نظر وي توصیف یکی از راهاش به حسنک اجتماعی و عالقه
 رود.هاي داستانی و شعر و هم در گزارش خبري و سفرنامه به کار میمعناست که در نوشته

یک عنصر مکرر توان گفت که وصف به عنوان می )120- 110: 1389(ر.ك: سمیعی گیالنی، 
فتوحی نیز، تصویرساز  قرار گرفته است.استفادة فردوسی شاهنامه مورد  روایی، درمعناپروري

داند. وي سویی و ارتباط شاعر با موضوع توصیف میبودن وصف را منوط به مقدار دخالت، هم
داند که بدون وصف حسی را از تقسیمات وصف در ادب قدیم عرب، و برابر با وصف شیئ می

تر اعتبارتر و کم ارزشگیرد و معتقد است که اَعراب وصف خیالی را بیتصرف خیال صورت می
ند و نهدانستند. وي وصف شیئ را با همدلی و یگانگی با شیء برابر میاز وصف حسی می

  )70-67: 1385(فتوحی،  2دهد.انجام حلول شاعر در اشیا را برتر از همۀ اوصاف قرار میسر
   تنها به این بسنده شده است که ، ا این همه، در برخی از مطالعات، مثل فن نثر خطیبیب

هاي خصوص از نثر فنی، به عنوان نشانهه هاي متعددي از نثرهاي بلند و کوتاه توصیفی بنمونه
ها نشده اي به اغراض دیگر در این نمونههاي شعر در نثر، آورده شود ولی اشارهکاربرد ویژگی

 شاهنامه سبب شده است که جعفريدر غلبۀ اوصاف  )265-251: 1386(رك: خطیبی،  است.
همچون دولتشاه سمرقندي، وصف را در کنار از عناصر مکرر حماسی و روایی قلمداد کند و 

اسه را از اشعار وصفی حماستاد صفا  )40: 1389(جعفري،  خبر از پیوند حماسه و روایت دهد.
هاي خارات و بزرگیها و افتو مردانگی اعمال پهلوانی آوردکه مبتنی بر توصیفبه حساب می

قومی یا فردیست به نحوي که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد. سپس وي از، وصف 
هاي تن به تن یا گروهی، زنان، شاهان و هاي جنگ، پهلوانان، مناظر مختلف جنگمیدان

به موضوع وصف و ارائۀ  حمیدیانبیشتر از همه )231و 3: 1369(صفا، برد. شاهزادگان، نام می
هاي وصفی از شاهنامه پرداخته است. وي ضمن بیان اهمیت وصف در آثار ادبی، از نمونه
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گونه، مادي یا معنوي، اندازه و متناسب، با ایجاز یا اطناب، کلی یا نمایشه جا، به کاربرد ب

رداختن ملموس یا مثالیِ وصف سخن گفته است. به نظر وي شاعران سبک هندي به دلیل پ
بیش از حد به جزییات در توصیف؛ و ناصر خسرو با نپرداختن و کم توجهی به توصیف؛ و 
نظامی به دلیل انتخاب توصیف نامناسب براي شعر حماسی، در وصف توفیقی به دست 

به عبارت دیگر،حمیدي با توجه به عنصر وصف، سبک  )416-400: 1372.(حمیدي،اندنیاورده
کند و وصف را بنابر اغراض متن این شاعران را از یکدیگر جدا می حماسی و ادبی هر یک از

  گیرد. دهد و کارکردي استعاري و ثانویه برایش در نظر میمورد توجه قرار می
فردوسی با رعایت ابعاد وصف یا در گذشتن ازآن، و یا با برجسته کردنشان، دنیایی از حرف و 

ز توانمندي فردوسی درسخنوري دارد. اما، با وجود اي که نشان اآورد. نکتهپیام را پدید می
و  یدرون يهازهها، انگیواکنش ها ومکان، زمان، اشخاص، کنش کثرت اوصاف شاهنامه (وصف

د حامل پیام اصلی شاهنامه (داد وفرّ وکین ) این شگرهاخصوص جنگه و ب کردارها ،یرونیب
آیند. میهاي مثالی شاهنامه، جزء شگردهاي آرایشی کالم به حساب دین) نیست و وصفو

قندي مبنی بر پیامبر اوصاف شمردن سرایندة نامۀ نقد ذوقی دولتشاه سمر شاید بتوان گفت که
باستان، از نظر توانمندي فردوسی در فصاحت و بالغت کالم خوب و پسندیده است، اما از نظر، 

  نقد محتوایی، محل تامل است.
  هاي شاهنامهوصف ثانوي در هاي استعاري و.داللت2-1

 طغیانیر.ك: که فراوان و مهم هستند (الي اوصاف کوتاه یا بلند شاهنامه هر چند که در البه
 یافت، هایی را نیزمجازها و اغراقها، استعاره کنایات، ،تشبیهات توانمی )70 :1377،اسفرجانی

در خدمت انتقال معنا از طریق آن  در اندرون وصف و اما مسلم است که این ابزارهاي بیانی
ر د اند.است که در آن به کار برده شده ها محدود به چهار چوب وصفیو استقالل آن هستند

      ها نشان ثانوي را در آناستعاري و هایی داشتن اغراض ها و نمونهبا آوردن مثال ،جااین
  دهیم.می

  وصف زمان و مکان .2-1-1
شاهنامه را از آغاز به انجام، پیش برویم، نظام خطی و تقدم زمانی هر شاه یا سلسله را بر اگر 

 مکان در آثار حماسیوزمان «یابیم. توانیم درهاي دیگر، با تقدم طرح آن میشاهان وسلسله
این  .)240 :1369،(صفا .»دنو ارج و بهایی ندار اندو فاقد هویت واقعی مثالی ،طبیعی و ملی

 زمان،وجود به  عادت اذهانفردوسی براي گریز از  کند.دق میقاعده در مورد شاهنامه نیز ص
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ف کند. حماسه را برطر این نقیصۀ، غروب، طلوع و غیره روز با وصف شب، ناچار شده است که

ها تفاوت چندانی میان آناند و ها و روزهاي شاهنامه با هم مشابه، بیشتر شببه همین خاطر
 کند؛شان میاست که متفاوت هابه کارگرفته شده در آنخیال این تنها صور و شودنمیدیده 

در  کند.از وصف دیگر میمستقل  هاي نهفته در وصف، آن رایعنی استعاره یا تشبیه و نعت
 گريوعدول از واقعیت و نبوغ شاعرانه و صنعتاي در آن دارد، ، جایگاه ویژهتشخیص ابیات زیر
در همۀ » خورشید«. جاندارپنداري و تشخیص ها هویداست) درآن117-139: 1375،(سمیعی

نیز » شب«در بسیاري از جاها پیکارگر و جنگجوست. » خورشید«ها بارز است و این نمونه
ها، اغلب الژورد است و شَعر سیاه یا درفش سیاه اي زنده، در این وصفتشخیص یافته با چهره

  دارد:
  

  )1/49ج 1379(فردوسی،  برآورد و بنمود یاقوت زرد.   گنبد الژورددگر روز چون 
  )1/59(همان،  ج  بگسترد خورشید یاقوت زرد.   تو گفتی که برکشور الژورد

  )7/145(همان، ج  برآورد شب چادر الژورد.   بر این گونه تا روز برگشت زرد
  )7/121(همان، جسپید.                        رومیرويچونگشتجهانچو کرسی نهاد از بر چرخ شید               

  )2/99(همان، ج  برآورد بر سان زرین سپر.   چو خورشید از چرخ گردنده سر
  )7/47(همان، ج  شب تیره از بیم شد ناپدید.   به شبگیر خورشید خنجر کشید
  )7/23(همان، ج   برآهیخت خورشید تیغ نبرد.  دگر روز چون آسمان گشت زرد

  )7/316(همان، ج  گریزان شد از خواب بهرام گور.   از کوه خنجر برآورد هورچو 
  )7/237(همان، ج  ستاره پدید آمد و گرد ماه.   چو شب برکشید آن درفش سیاه

  )7/360(همان، ج  چنین تا رخ روز شد الژورد.   همی رفت لشکر بکردار گرد
  )9/149(همان، ج   .بفشاند گرد سیاهشب تیره چو پیدا شد از آسمان گرد ماه           

ناگزیر  هایشمسلم است و فردوسی در بیان روایتدر متون روایی داشتن سیر زمانی یک اصل 
 صد و بیستتصاویر گذر زمان در شاهنامه به  ،مجموعدر اما  ،که گذر زمان را نشان دهدبود 

پردازي و در ذیل داستانان عنصر وصفی باید این توصیف از زمان به عنو رسد.میبیت هم ن
سازي مطرح شود تا با مقوله زمان به عنوان عنصر تاریخی خلط نشود. به هر حال روایت

      گذر زمان  به خصوصخواننده در بستر روایی داستان با این توصیفات به ادراك زمان و 
در  لیغرض اص توصیفات زمانی در آثار حماسی همواره چند بعدي است. بنابراینرسد. می

نشان دادن تصاویر زمان  ،از جنبه عاریتینیست بلکه دادن واقعی زمان ، نشاناسطورهحماسه و
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پاسخ گفتن به در همۀ این ابیات، و مکان به صورت تمثیلی در گذر زمان است. به عبارت دیگر 

    امه را هنشا موضوع اصلیخاص،  براي داشتن زمان است تا به شکل خواننده نیاز بشري
  .دالشعاع خود قرار ندهتحت

کاملی از وصف مکان به  نمونۀ ،وسیلۀ دیو جادوه بوصف مازندران در داستان رزم مازندران، 
ووس فریب این ترفند دیو را که کا چنان ،نیت و غرض تشویق و ترغیب براي رفتن به آنجاست

جا به کار رفته  اینتاب فراوان در رود. وصفی که با اطناب و آب وخورد و به مازندران میمی
  ت، هدفش چیزي جز اغواي کاوس نیست:اس

  همیشه بر و بومش آباد باد  ...که مازندران شهر ما یاد باد
که در بوستانش همیشه گل 

  است         
  به کوه اندرون الله و سنبل است

  نه گرم ونه سرد و همیشه بهار  هوا خوشگوار و زمین پرنگار
  گرازنده آهو به راغ اندرون نوازنده بلبل به باغ اندرون              

  همه ساله هر جاي رنگ است و بوي  همیشه بیاساید از خفت و خوي
  زبویش روان همی شاد گردد  گالب است گویی به جویش روان

  همیشه پر از الله بینی زمین.   دي و بهمن آذر و فرودین
    )2/77:ج1379فردوسی،  ( 

سوي اسارت ه ب یبد وفربیژن را می ،گاه تورانی پر آب و تاب از جشنبا وصفگرگین میالد هم 
داراي انواع که فردوسی آن را به باغ خرم پر از گل که در توصیف ایران  .فرستدان میردر تو

اشتن شنونده از شاهد غرض ثانوي بر حذر دکند، هاست، تشبیه میگیاهان خوشبو و میوه
یازي وحمله به سرزمینی که آن هستیم. به عبارت دیگر، برحذر داشتن از دست هجوم به

  این ابیات است:ی ثمرده و آباد است، هدف نهایارجمند، سزاوار، 
  شکفته همیشه گل کامکارکه ایران چو باغیست خرم بهار          

  چوپالیز گردد زمردم تهی  پر از نرگس و نار وسیب و بهی
  همه شاخ نار و بهی بشکنند  زبن برکنندسپرغم یکایک 

  ها خار اويبه پر چینش بر نیزه  سپاه و سلیح است و دیوار اوي
  چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ  اگر بفکنی خیره دیوار باغ

  دل و پشت ایرانیان نشکنی  نگر تا تو دیوار او نفکنی
  )9/270ج :1379فردوسی،(
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نامی بنا زمانی و بیکه بنا بر قول سراینده، در عهد بی در داستان سیاوش، وصف گنگ دژي

مکانی نیز هست، با بیان غرض ثانوي آن که همانا تبیین و اش بینهاده شده است که الزمه
فردوسی ناراحتی خویش  )3/105گیرد. (فردوسی، جتعیین و ملموس ساختن است، صورت می

ومنیژه از زبان همسر مهربان فردوسی به او  از دست زمانه را در توصیف شب آغاز داستان بیژن
  شود تا از اندوه او کاسته شود: گفته می

  روان را زدرد و غم آزاد دار  مرا گفت برخیز و دل شاد دار
اندوه  ،منیژه از زبان اوبیژن وو شنیدن داستان همسر فردوسی  دادندلداريسرانجام  و

و  بیان هم با ،وصف خوان چهارم کنند.می روزکاهند و شب تیره را بر او چون فردوسی را می
  انجام می گیرد: از بخشش و کوشش هاي رنج آور ناخرسندي ثانوي غرض مشخص کردن

  بیابان چنان خانۀ سور بود  ابا می یکی نغز طنبور بود            
  بزد رود و آنگه ره اندر گرفت  تهمتن مر آنرا به بر برگرفت  

  که از روز شادیش بهره کم است  که آواره وبد نشان رستم ا ست  
  بیابان وکوه است بستان اوي  همه جاي جنگ است میدان اوي       

  ز دیو و بیابان نیابد رها  همه رزم با شیر و با اژدها            
  نکرده است بخشش ورا کردگار  می و جام و بویا گل و نوبهار

  )2/30:ج1379(فردوسی،  .و گر با پلنگان به جنگ اندر است  همیشه به جنگ نهنگ اندر است 
   

  نزنا وصف.2-1-2
 گرا)، بیشتر موضوع عشق زمینی مطرح است. اما در ادبیات حماسیدروندر ادبیات تغزلی(

باال، ماه  هاي تغزلی زنان با آوردن تشبیهاتی از جمله: سروگرا) با تشبیهات حماسی جنبه(برون
به این نکته باید توجه داشت . 3گیردسو کمند بیشتر مورد توجه قرار میرخسار، کمان ابرو وگی

کند که فرقی نمی ،بیان زیبایی آنهاست زنان در شاهنامه، که غرض از وصف مبهم و مثالی همۀ
 هايزیباییداراي آنان  از توران باشند یا از ایران، خودشان که باشند، اسمشان چه باشد و

  :    هستند حماسی
  که او دختري دارد اندر نهفتوزآن پس به کاوس گوینده گفت            

  زمشک سیه بر سرش افسر استکه از سرو باالش زیباتر است           
  زبانش چو خنجر، لبانش چو قندبه باال بلند و به گیسو کمند               

  چو خورشید تابان به خرم بهار  بهشت است آراسته پر نگار             
  )2/72:ج1379(فردوسی، را جفت ماه که نیکو بود شاهنشاید که باشد جز از جفت شاه          
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با ایجاد ابهام که سبب ایجاد  ،اسکندر براي فرستادة ،وصف دختر کید هندي از زبان خود او

نیز در همین راستا  ،است ش ایجاد انگیزه و ترغیبثانوی است و غرضاحساس تفاوت و برتري  
  گیرد:قرار می

  که من دختري دارم اندر نهفتاز آن پس فرستاده را گفت شاه          
  شود تیره از روي آن ارجمند  که گر بیندش آفتاب بلند          

  شیرهمی آید از دو لبش بوي کمندست گیسوش همرنگ قیر          
  گل افشان شود چون سراید سخن  خم آرد زباال ي او سرو بن             

  همی داستان را خرد پرورد  زدیدار و چهرش سخن بگذرد
  چنو در زمانه ندیدست کس  چو خامش بود جان شرمست وبس   
  دل شرم و پرهیز دارد به دست.   سپهبد نژادست و یزدان پرست        

  )7/21ج :1379فردوسی،(                                  
است، وصف کنیزان رودابه، از  هاي وصف که غرض ثانوي آن، اقناع مخاطباز دیگر نمونه

کند البته، بیان هدف توصیف در این شعر، ما را متوجه غرض ثانویی می .، براي زال استرودابه
  که سراینده بدان توجه داشته است:

  به یک سر زشاه تو برتر به پايسراي         ماهیست مهراب را درکه 
  یکی ایزدي بر سر از مشک تاجبه باالي ساج است و همرنگ عاج      

  ستون دو ابرو چو سیمین قلم  دو نرگس دژم و دو ابرو بخم          
  سر زلف چون حلقۀ پاي بند  دهانش به تنگی دل مستمند

  پر از الله رخسار و پر مشک مويدو جادوش پرخواب و پر آب روي    
  چنو در جهان نیز یک ماه نیست  اش راه نیستنفس را مگر بر پی

  همی کرد وصف رخ آن نگار  پرستندگان هر یکی آشکار      
  کندآشنا با لب پور سام.   فامتا آن لب لعل چارهبدین 

  )2/165ج:1379فردوسی، (                       
غرض ثانوي در بیان زیبایی مثالی سودابۀ هاماورانی، تشویق و ترغیب کاووس  ،و در این نمونه

  نابخرد است:
  چو خورشید تابان پر از رنگ وبويپس پرده اندر یکی ماهروي              

  به باال به کردار سرو بلنددو ابرو کمان و دو گیسو کمند             
  تو گفتی که بهره ندارد زخاك.   روانش خرد بود تن جان پاك     

  )2/122، جهمان(                                         
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  هاي حسی وصف.2-1-3

را بهترین نوع  وصف حسی ؛یغیرحسی وم ضمن تقسیم وصف به حسکتب بالغت قدیدر 
بهترین وصف آن است که «معتقد است: صفا نیز  )70-67: 1385(فتوحی، اند.وصف دانسته

تجسم  ،کندو فردوسی آنچه را که وصف می ر برابر خواننده مجسم و مشخص شود؛موصوف د
که  جود اینو و با« امه داراي هر دو نوع توصیف استنشاه )232: 1369 (صفا، »دهد.می

شرکت نداشته در هیچ جنگی هم  و ،ندیدهرا ها بسیاري از این موصوف ،نزدیک فردوسی از
که تصنعی به نظر برسند به  د و بی آنمراه عناصر متعدد از طبیعت در درون خوهبه است،

 در )206: 1372(حمیدیان، »دیدار ساخته است.و هنر وصف خود را پها پرداخته بیان آن
نشان س سپ واغراق  ،غرض ثانوي به ترتیب ،وصف بهار توصیف هدایاي کیخسرو به رستم و

  :حماسه است درطبیعت  سیمایی رزمی ازدادن 
  ستام و کمرها بپیراستندبفرمود تا خلعت آراستند             

  صد اسپ گرانمایه با زین زر  صد از جعد مویان زرین کمر      
  صد اشتر زافکندنی هم چنینصد اشتر همه بار دیباي چین       
  افسري بر سريزخوشاب و در زیاقوت رخشان دو انگشتري       

  همان یاره و طوق و زرین کمرزپوشیدن شاه دستی به سر          
  یکی گنج زین سان بپرداختند. سرانرا همه هدیه ها ساختند         

  )267 /4ج:1379فردوسی، (                     
  سیماي رزمی از طبیعت:

  جویبارپر از نرگس و الله شد   پر از غلغل و رعد شد کوهسار
  زسنبل عتاب و زگلنار زیب  زالله فریب و زنرگس نهیب
  خروش مغانی و پرتاب خشم.   پرآتش دل ابر و پرآب چشم

  )6/166ج :1379فردوسی،(                       
 شجاعت و چاالکی رستم ،آرامشن بیا توصف حسی ستاندن اسب از اشکبوس هم به نیپردازي صحنهالبته 

  :گیردانجام می
  نهاده بر او چار پرّ عقابیکی تیر الماس پیکان چو آب            

  به شست اندر آورد تیر خدنگکمان را بمالید رستم به چنگ         
  خروش از خم چرخ چاچی بخاستکرد راست        کردوچپخمبروراست

  زشاخ گوزنان برآمد خروشسوفارش آمد به پهناي گوش         چو
  گذر کرد بر مهره ي پشت اوياوي      بوسید پیکان سر انگشت چو

  )4/196(همان: جسپهر آن زمان دست او داد بوس  بزد بر برو سینۀ اشکبوس      



                                                                                 73                                                                                                                           1401،سال ششم، شماره بیستم، بهار رخسار زبان  /  هاي شاهنامهدر وصف وجه نهان معانی   
                          

 
به یاري  ،شکستن اسفندیارهم در براي اندازي رستم بار دیگر اوصاف حسی، در نمایش تیر

توان تیراندازي رستم به اشکبوس رستم، میشدن عجله و شتاب براي مشخص دنآیشاهنامه می
بیت فاصله است و در رزم پنج را با این نبرد سنجید. در رزم اشکبوس، ازگرفتن تیر تا زدن آن 

فروشی فخر ،هافوصیعنی درنگ و شتاب.  پنج کلمه؛اسفندیار، از برگرفتن تیر تا زدن آن 
 گذارند:را به نمایش میاسفندیار و خواري و سرانجام حسرت فردوسی  شتاب رستم؛ ؛دیاراسفن

  نشد سیر جانت زتیر و کمانبدو گفت کاي سگزي بدگمان                 
  دل شیر و پیکان لهراسپی  ببینی کنون تیر گشتاسپی

  چنان کز کمان سواران سزدیکی تیر بر ترگ رستم بزد             
  سان که سیمرغ فرموده بودبرآن              زود تهمتن گز اندر کمان راند 

  سیه شد جهان پیش آن نامداربزد تیر بر چشم اسفندیار                   
  ازو دور شد دانش و فرهیخم آورد باالي سرو سهی                   
  بیفتاد چاچی کمانش زدستنگون شد سر شاه یزدان پزست            
  آوردگاهخاكشدلعلزخونگرفته بش و یال اسب سیاه                 

                                                                                                 )6/304:ج1379 ،فردوسی(       
شوند. می به کاربرده اغراق وفضا سازي براي ، هاي گروهیجنگ برخی از وصف حسی

جنگ با  آمیزپردازي مبالغهصحنه ونمایش صحنۀ جنگ گروهی  )242/ص4(فردوسی، ج
 شیوة زند.می اغراقی شگفت را رقم تشبیهاتی که اغلب برگرفته از عناصر طبیعت هستند،

همین شیوه استوار است.اغراق وصحنه  ها اغلب برحسی جنگ يهامرسوم فردوسی در وصف
  :گونه استاز اینآغازین جنگ دوازده رخ  در بخشجنگ گروهی و میدانوصف حسی آرایی در

  فراز آوریدند لشکر به جنگدو ساالر هر دو بسان پلنگ               
  ببارید تیر اندر آن رزمگاه  بکردار باران زابر سیاه                    

  تیر و تیغچو ابري که باران آن جهان چون شب تیره از تیره میغ        
  برو دست گردان زخون گشته لعلزمین آهنین کرده اسپان به نعل           

  بریده سرانشان فکنده به راهزبس خسته ترك اندر آن رزمگاه        
  پی اسب را برگذشتن نماندبرآوردگه جاي گشتن نماند              
  ج دریاي خون.برآمد همی موزمین الله گون شد هوا نیلگون         

  )5/169:ج1379فردوسی، (                      
  حسیغیر اموروصف .1-4- 2

، ستایش خداوند با شرح آفرینش در آغاز شاهنامه حمد و ،وصف خرد در میان اوصاف شاهنامه،
تسرّي روحی شاعر به  )70: 1385 ،فتوحی( .گیرندمی حسی قرارهاي غیردر محدودة وصف
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- از ویژگی ،اس را که برآمده از ذهن شاعر استمبتنی بر تشبیه و استعاره و قیتوصیف  اشیا و

غاز خداوند در سرآ رسد که حمد و ستایشدانسته است. به نظر میهاي این نوع توصیف 
هاي الحادي بوده ودن یا دیگر نسبتزرتشتی و ثنوي بي هاحماسه بیشتر به نیت رفع تهمت

خرافی بودن فردوسی و روایات او  براي رفع اندیشۀ ،سهدر ابتداي حما یف خردوصوتاست 
ها دادن به آنارزشمندي و اهمیت گربیان ،غیز حسی در مقدمهقرار گرفتن این دو وصف  .است

گمانی به او باز ا از بدر جان و خرد است وخواننده ا و آفرینندةو اعتقاد فردوسی به خداوند یکت
  دارد:می

  بدین جایگه گفتن اندر خورد        وصف خردکنون اي خردمند 
  که گوش نیوشنده زو بر خورد  کنون تا چه داري بیار از خرد      
  ستایش خرد را به از راه داد  خرد بهتر از هر چه ایزد بداد       
  خرد دست گیرد به هر دو سراي  خرد رهنماي و خرد دلگشاي       

  زویت فزونی وزویت کمیستو   ازو شادمانی و زویت غمیست         
  نباشد همی شادمان یک زمان... .  خرد تیره و مرد روشن روان     

  تو بی چشم شادان جهان نسپري.خرد چشم جان است چون بنگري        
  )1/13ج :1379فردوسی، (              

توان آید ومیمده از خون سیاوش هم، در محدودة حس و مکان به دست نمیدرخت برآ
ها، ر حماسهالبته دگردیسی خون یا تغییرشکل دادن آن د .را مشاهده کرد ن آنبودفراواقعی

سیستان به دست  ظالمانۀکردن  آباد در داستانبراي نمونه است که مکرر الگویی کهن
درخت خون وصف  )1-16: 1391با خون کابلیان نیز آمده است.(امامی ودیگران، گرشاسب اما

بیان شگفتی ادامۀ حیات سیاوش پس از مرگ ساختن مکانیسمی دفاعی، با درصدد  ،سیاوشان
  ست:وا

  به ابر اندر آمد درختی زگردزخاکی که خون سیاوش بخورد       
  همی بوي مشگ آید از مهر او  ها چهر او          نگاریده بر برگ

  پرستش گه سوگواران بدي. به دي مه نشان بهاران بدي            
  )3/168: ج1379فردوسی،(             

توصیف فردوسی از کشته شدن سیاوش و فکنده شدن آن سرو سهی به دست گروي زره، با 
اگر بتوان ) 3/155، جهمانغرض ثانوي اظهار غم و اندوه و حسرت صورت گرفته است. (

رستم فرخزاد با غرض ثانوي  پیشگوییهاي غیر حسی به حساب آورد را از وصف هاپیشگویی
  گردد:از این  دست محسوب می ،اندوه امیدي ویاس و نا اظهار
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  و ز آن خامشی برگزینم همی  ها ببینم همی            همه بودنی

  زساسانیان نیز بریان شدمبر ایرانیان زار و گریان شدم            
  این بزرگی و این فرّ و بخت دریغدریغ این سر وتاج و این دادوتخت      

  ستاره نگردد مگر بر زیانکزین پس شکست آید از تازیان          
  کزین تخمه گیتی کسی نشمرد...برین سالیان چار صد بگذرد              
  جز از گردش کژّ پرگار نیستچنین است گفتار و کردار نیست        

  که کشته شود صد هژبر ژیان...براین نیز جنگی بود هر زمان         
نداند کسی راز گردان سپهر              
     

  دگرگونه تر گشت بر ما به مهر. فردوسی، 
  )315-314/ص9جهمان:(           

  دیگران از زبان قهرمانان داستان وصف خود و.2-1-5
 ،شمارندبرمیها داستانتاه و بلندي که قهرمانان هاي رستم و اسفندیار و اوصاف کوخودستایی

رزم سام با اژدها وصف  است. بی نظیر ایرانیان را به خود اختصاص داده سۀت حمابیشتر صفحا
گیرد اما کیست که نازش و به نیت تعظیم و تکریم او انجام می اش از زبان رستمو دیوکشی

 )وصف659-650:ب6/257ج همان:( آلود نبیند.افتخار رستم را در نهاد این وصف ستایش 
و  )200- 193:ب4/200ج همان:( پیرانو )80-74:ب2/174ج همان:( رستم از زبان تهمینه

 با هدف )162-153:ب6/227ج همان:( کتایونو   )10-105:ب6/224ج همان:(گشتاسپ 
و شیر و نهنگ و  از دیو برتر قامت افراشتهانسان  ،هاجمع  آن حاصل واغراق ومبالغه است 

کند ؛ آید که به هیچ کس رحم نمیبه دست می خود خواه و مدعی، همال،بی پیروز، ،پلنگ
ها در امان خوست و ببر بیانش او را از آسیبجادوستیز و تند ،کشفرزند ؛مطیع خسرو است

  دارد. نگه می
وجود دارد که هدف و غرض کتایون را کتایون  وسیلۀه رستم بدر توصیف  یک نکتۀ مهم

ند و از خواوند گرز و گوپال  و شمشیر تیز میکه رستم را خدا اینوي پس از  .کندمشخص می
در کین  انتقامش از افراسیابو رستمبه دست سهراب  ماه هاماوران و ،کشته شدن دیو سپید

هدف توصیفش را که نافرجامی و زشتی اسفندیار،  با التماس به فرزندش، ،کندسیاوش یاد می
  گوید:آزمندي به قدرت است، می

  بر ین کشتن و شور و تاراج باد          که نفرین بر این تاج واین تخت باد              
  که با تاج شاهی زمادر نزاد.                                 مده از پی تاج سر را به باد             

  )6/227ج:1379فردوسی، (              
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(ترهیب و  ترسانیدن و ترسیدنتوان غرض ثانوي کند میدر توصیفی که زال از افراسیاب می و

  را مشاهده کرد: تحذیر)
  یک امروز با خویشتن هوش داربدو گفت  زال اي پسر گوش دار         
  در آهنگ و در کینه ابر بالست  که آن ترك درجنگ نر اژدهاست       

  زآهنش ساعد زآهن کاله                          درفشش سیاه است و خفتان سیاه   
  نشانی سیه بسته بر خود بر       همه روي آهن گرفته به زر               
  که مردي دلیر ست و بیدار بخت.ازو خویشتن را نگهدار باش              

  )2/64ج ان:هم (                            
هاي داراي بخش گفتارهاي قبل از جنگ،و طوالنی ن رستم و اسفندیار با آن مقدمۀداستا

 ،ایش از خود و نیاکانشهبا وصف اسفندیار، هاي خود خواهانۀفروشیفخر توصیفی فراوان است.
قابل درآن  ،آمیز زالحقارتدر برابر تحقیر نژاد و خاندان زال و رستم با بیان مرغ پروردگی 

   مشاهده است:
  تهی کردم از بت پرستان زمین...     نخستین کمر بستم ازبهر دین

  که گشتاسپ از تخم لهراسپ استنژادمن از تخم گشتاسپ است             
  که او را بدي از مهان تاج و گاه...    که لهراسپ بد پور اورند شاه             

  که شاه جهان بود و زیباي گاه        همی رو چنین تا فریدون شاه        
  کجا بر سر رومیان افسر است          همان مادرم دختر قیصر است        
  زتخم فریدون با فرّ و داد                همان قیصر از سلم دارد نژاد          
  که از خسروان نام شاهی ببرد.            همان سلم پور فریدون گرد            

  )6/259ج:1379فردوسی، (                        
کند. هر چند اصل ونسب شاهانۀ خودش تکمیل میمفاخرة خویش را با بیان نژادگی واسفندیار 

که سلم بخاطر عملکردش با ایرج در شاهنامه در خور احترام نیست و به شاهی رسیدن 
لهراسپ با خاك خوردن و مخالفت خاندان زال همراه بوده است اما اسفندیار زورگویانه در 

  صدد اثبات نژادگی خویش است. 
  ندارد نژادبه گیتی فزونی        که دستان بد گوهر دیو زاد              
  همی رستخیز جهان داشتند      فراوان زسامش نهان داشتند           
  چو دیدش دل سام شد نا امید...   تنش تیره بد موي و رویش سپید   

  برو گشت زین گونه چندي سپهر  چو افگند سیمرغ بر زال مهر          
  سیستانش کشیدبرهنه سوي      از آن پس که مردار چندي چشید       

  زنادانی و دیوي و غرچگی.             پذیرفت سامش زبی بچگی            
  )256-6/255فردوسی،ج(                 
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 پردازد.زخم میهاي خودش و جدش سام تکتوانمنديبه بیان کارها و وصف  ،هااین توصیف برابر رستم در
تو که  من در برابر واژةتکرار کلمۀ  است. خاندانش بر دیگرانخود واستوار و براي اثبات برتري سخت  سخنان او

 حتیو (پهلوانی= پادشاهی)القاي اندیشه برابري  ،استلحنی نه چندان مودبانه براي سخن گفتن با شاهزاده 
  را دارد: برتري

  فروزندة تخم نیرم منم      به گیتی چنان دان که رستم منم          
  بسی جادوان را کنم ناامید...  بخاید زمن چنگ، دیو سپید              

  به هر جاي پشت دلیران منم  نگهدار ایران و توران منم               
  مدان خویشن برتر ز آسمان  از این خواهش من مشو بدگمان        

  یوند توبجویم همی راي و پ    من از بهر این فرّو اورند تو            
  تبه دارد از دست من روزگار   نخواهم که چون تو یکی شهریار       

  کزو بیشه بگذاشتی نرّه شیر   که من سام یل را  بخوانم دلیر          
  دگر شاهزاده یل اسفندیار      به گیتی منم زو کنون یادگار            

  )6/253:ج1379فردوسی، (                
درست عکس  ،کندو تحقیرش می تازدبه رستم می نقص او کند با بزرگنماییزال می توصیفی که اسفندیار ازدر 

به دهندگان ، شاهد هستیم که خبرخبر تولد او به سامدادنتوصیف را در هنگام زاده شدن زال و ین کارکرد ا
  پردازند:یتوصیفش مناپسندي  نقص او به  و کاستن از کردنکم اهمیت نمایی و کوچکقصد 

  یکی پور پاك آمد اي ماه روي  پس پردة تو اي نامجوي              
  برو بر نبینی یک اندام زشت     تنش نقرة سیم و رخ چون بهشت      

  چنین بود بخش تو اي نامجوي.از آهو همان کش سپیدست موي        
  )1/158همان: ج(                         

  اند:انجام گرفته بر توانمندي سهراب شنونده به قصد اقناع همسهراب  هايتوصیف
  ورا نام تهمینه سهراب کرد      چو خندان شد و چهره شاداب کرد               
  برش چون بر رستم زال بود     چو یک ماهه شد همچو یک سال بود            
  به پنجم دل تیر و پیکان گرفت چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت              

  که یارست با وي نبرد آزمود.      چو ده ساله شد زآن زمین کس نبود               
  )2/177همان: ج(                      

برآشفت که بیانگر احوال درونی است، همۀ افعال این وصف حاکی از حرکت و کار، و  بجز فعلدر ابیات زیر  
  :القاگر چاالکی سهراب و چالش وحرکت در میدان رزم و به بیان دیگر، توانمندي سهراب هستند

  چو بدخواه او چاره گر بد به جنگبرآشفت سهراب و شد چون پلنگ        
  بیامد به کردار آذرگشسب          عنان برگرایید و برگاشت اسب           
  درآمد بدوهم به کردار دود         زدوده سنان آنگهی در ربود              

  زره بر برش یک به یک بر دمید    بزد بر کمر بند گرد آفرید                  
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  ان به زخم اندرآید بدوي.چو چوگ  ززین برگرفتش بکردار گوي    

  )2/185همان:ج(                
  ماجوجدیوان و یاجوج و ،گیزان، حیوانات شگفت. وصف جانوران2-1-6
 ،درشتی ،یزشتبراي بیان  ،موهاي درازگرازي و دندانرنگی، داشتن  سیاه هايژگی وی 

از آنها را فراهم  نفرت گیرد تا اسبابانجام می ،و اژدهایانبودن دیوان ترسناك  ي ونیرومند
وصف  و وصف مار ،وصف دیو سپید ،وصف یاجوج و ماجوج ،ویوصف اکوان د. به ترتیب کند

  اژدها:
  دهن پر زدندان هاي گراز            سرش چون سر پیل و مویش دراز   

  تنش را نشایست کردن نگاه. دو چشمش کبود و لبانش سیاه                  
  )4/313همان:ج(                    

  
  ها پر زخونزبان ها سیه، دیده هاشان چو روي هیون                  همه روي

  که یارد شدن پیش ایشان فراز ها چون گراز                سیه روي ودندان
  بر و سینه و گوش هاشان چونیل.همه تن پر از موي و مو همچونیل              

  )7/84همان: ج(                   
  

  جهان پر زپهنا و باالي اوي به رنگ شبه روي و چون شیر موي           
  از آهنش ساعد، از آهن کاله.سوي رستم آمد چو کوهی سیاه                   

  )2/107ج همان:(                  
                                         

  سیه رنگ و تیره تن و تیز تازپدید آمد از دور چیزي دراز                       
  زدود دهانش جهان تیره گون. چشمه خون            از بر سر چو دودوچشم

  )1/33همان: ج(                  
                       

  آمد و کرد گیتی چو کفبرون چو کوه بلند                       زسر تا به دمش
  زفر باز کرده فکنده به راه.       زبانش بسان درختی سیاه                           

  )1/203ج همان:(                  
  بسان یکی ابر دیدش سیاه   چو نزدیکی اژدها رفت شاه(اسکندر)             

  همی آتش آمد زکامش برون. زبانش کبود و دو چشمش  چو خون          
  )7/72همان: ج(                   

در این  است. مانندي و برتريبیبا هدف القاي  ،محسوس ورساوصف اسب با صفات  در میان وصف حیوانات در شاهنامه،
  است:اسبان  هاي خوب همۀموعۀ صفتمج دربردارندة ورخش برترین اسب  قسمت،

  برش چون بر شیر و کوتاه لنگ  یکی مادیان تیز بگذشت خنگ           
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  برو یال فربه میانش نزار       دو گوشش چودو خنجر آبدار            
  سرین و برش هم به پهناي او  یکی کره از پس به باالي او             
  سم سیه خایه و تند و فوالد    سیه چشم و بور ابرش و گاودم         

  چو داغ گل سرخ بر ارغوان.      تنش پرنگارواز کران تا کران          
   )2/52همان: ج(                        

  براعت استهالل وصف در. 1-7- 2
ستند که از طریق تصویرگري رابطۀ کنایی هایی ههاي شاهنامه داراي مقدمهاغلب داستان

هاي توصیفی و این مقدمه )414 :1372(حمیدیان، هاي مربوطه دارند.غیرمستقیمی با داستان
سخن از شاخ بدي  ،در آغاز داستان کیکاوس شوند.با نام براعت استهالل شناخته می تصویرگر،

و اشاره به قباد و  )2/76ج:1379فردوسی، ( اي نیکو روییده استرود که از بیخ و ریشهمی
تند بادیست که ترنج نارسیده را به  سخن از در آغاز داستان سهراب، ؛فرزندش کاوس دارد

ب جوان را بدست پدرش که سهراکه اشاره به تقدیر دارد  )2/169جهمان:( خاك می افکند
م خبر از دلتنگی و ناراحتی ي آغاز داستان بیژن و منیژه هزاو وحشتوشب تیره  ؛شدکمی

  )6-5/5جهمان: ( دارد.اي هول انگیزو تکوین حادثهسرا و سرانجام ناخوش داستان حماسه
 ،یز با داشتن رویه و قالبی توصیفیها نکی از آن هستند که براعت استهاللها حااین نمونه

هاي بالغتی که از آن اسمی آمده کنند که در کتابگیري میغرض یا اغراضی ثانوي را پی
توصیف تمثیلی مانند  به هدف وبیان داشتن غرض ثانوي، جایگاه آن باشد بدون تعیین دقیق

نجفی براعت  براي مثال نویسندة درة اند.پرداخته ،که چیزي وراي روایت ظاهري آن است
 ...شودداند که مناسب مطالبی باشد که بعدا ذکر میم میاستهالل را گفتن چیزي در اول کال

 )112 :1362میرزا،قلی  (نجف کند.راعت استهالل قرآن مجید معرفی میوي سوره فاتحه را ب
و تاکید شده  ،سخن آمده پیامی غیر از آنچه که در ظاهر داشتنِ که در این تعریف بر ضمن این

پیش از  که استعارياین پیام  گردد.که با ذوق سلیم مخاطب دریافت می مشخّص گردیده است
 رض ثانويدر واقع همان غ کند،خواننده ایجاد میدر  ،خواندن داستان احساس خوب یا بد را

    .ستا
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  گیرينتیجه

اما بخشی از  .در جمالت انشایی و خبري است اهداف مطالعاتی علم معانی اغراض ثانوي از
بدون لعات بالغی در مطا گیرند،در آن قرار میها طلبی هستند و توصیفجمالت انشایی که غیر

 نشان داد که درقرآن مجید،  ازی یهانمونه ، باجستاراین  اند.اغراض ثانوي دانسته شدهمعانی و
گنجانده شده است.  ،هاانسانتشویق و ترساندن غرض ثانویی چون جهنم هاي بهشت ووصف

 است، حسیحسی و غیر هاي گوناگونهاي شاهنامه فردوسی که شاهکار وصفوصف مطالعۀدر 
نند داراي تواحسی، میچه حسی باشند وچه غیر ،رسید که اوصاف (کوتاه وبلند) نتیجهبه این 

ها، زنان، نیاکان، ها و مکانحسی خرد، زمانهاي حسی و غیروصفاغراض ثانوي باشند. 
ترساندن، تشویق و  :حیوانات و موجودات عجیب و غریب (به ترتیب) با اغراض ثانویی همچونو

مان تعظیم، ایجاد ابهام، اقناع، ایجاد ذهنیت وجود زپردازي، تحقیر وصحنهو ترغیب، فضاسازي
هاي گوناگون بلکه اند. شاهنامه نه تنها از وصفو توالی زمانی، تلقین به شنونده و...صورت گرفته

باید آن به راستی  گیرد؛ و ه خوبی بهره میخود، ب نهاناز براعت استهالل نیز براي بیان اغراض 
  را مجمع اوصاف قوي دانست.

  
  نامهکتاب
   .کریمقرآن 

زمستان  ،نامۀ پارسی در شاهنامه، هطلوع و غروب شاهان ،)1331( ،محسن ابراهیمی،
  .31-40صص ،4،شماره1331

مقایسۀ موضوعی طبیعت در شعر   ).1383بهار (، صادق و رحیمه چوالنیان ابراهیمی کیاوري،
 .121-139، صص5شماره ،مطالعات ادبیات تطبیقی فارسی و عربی،

خون به مار در گرشاسب نامۀ اسدي دگردیس  ،)1392تابستان (،امامی،نصراهللا ودیگران
  .1-16صص ،2شمارة سال پنجم، دانشگاه شیراز، ،بوستان ادب توسی،

 امیرکبیر. ،تهران ،مترجم: عبدالحسن زرین کوب ،فن شعر ،)1387(، رسطوا
  امیرکبیر. ،تهران مترجم:کاوه دهگان، هنر چیست؟،). 1362(، لیون تولستوي،
  علمی و فرهنگی. ،تهران ،باستان در بوتۀ داستاننامۀ  ،)1389( ،اسداهللا جعفري،

 ،83شماره ،گزارش اندیشۀ غنایی فردوسی حماسه سرا، ،دي)1376( ،حمیدي،سید جعفر
  .61-63صص
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  مرکز. ،تهران ،فردوسی درآمدي بر هنر و اندیشۀ ،)1372( ،سعید ،حمیدیان

  دانشگاه شیراز. ،شیراز ،آفرینی در شاهنامهتصویر ،)1369( ،رستگار فسایی،منصور
  دانشگاه الزّهرا. ،تهران ،معانی و بیان ،)1367( ،غالمحسین شین)،رضا زاده(نو
  اساطیر. ،تهران مصحح ادوارد براون، ،تذکرة الشعرا ، )1382( ،دولتشاه ،سمرقندي

  .سمت ،تهران ،10چ ،نگارش و ویرایش). 1389 (، احمد سمیعی گیالنی،
 ،1375زمستان  نامۀ فرهنگستان، وصف طبیعت در شعر غنایی فارسی، ،)1375. (.....................

  .117- 139صص ،8شماره
  میترا. ،، ویرایش دوم، تهرانبیان و معانی ،)1384 (، شمیسا، سیروس

- 36شماره ،رت علی(ع)در شعر فارسیشناسی اوصاف حضگونه ،)1379( ،رضاحمدم صرفی،
  .279- 308صص ،33

  امیرکبیر. ،تهران ،حماسه سرایی در ایران ،)1369. (ذبیح اهللا صفا،
 دانشکدة مجلۀایرانی نی وغیرهاي ایرااجمالی حماسه مقایسۀ ،)1377(بهار ،اسحاق طغیانی،
 .98- 130صص ،12شماره ،علوم انسانی دانشگاه اصفهانادبیات و
  .9-14صص ،45شماره ،هنر شب وروز در تصویرهاي شاهنامه، ،)1379( ،محمود عبادیان،
  سخن. ،تهران بالغت تصویر، ،)1385( ،محمود فتوحی،
  قطره. ،تهران ،5چ به کوشش سعید حمیدیان، ،شاهنامه ،)1379( ،ابوالقاسم ،فردوسی
  دانشگاه رازي. ،کرمانشاه ،معناشناسیمعنا و ،)1385( ،محمود فضیلت،
  فردوسی. ،،تهرانمعانی و بیان تطبیقی ،)1388 (، رضا قاسمی،
  ماد. ،تهران ،معانی ،)1389(، الدینمیر جالل  کزازي،
  ماد. ،،تهران5،چبیان،)1375.........................(.............
 ،کرمانشاه وحید مبارك و حمید طاهري، ،انمترجم ،ریخ علم بالغتتا ،)1388( ،مازن مبارك،

  دانشگاه رازي.
وصف جمال چهره در ادب بررسی نمادگان حروف در  ،)1381زمستان (، بهمن نامورمطلق،

  . 24- 47: 4شماره  ،خیالفارسی، 
 فروغی. ،تهران مصحح حسین آهی، ،نجفی درة ،)1362( ،(آقا سردار) قلی میرزانجف
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و بشّر الذین آمنوا و «، مشاهده کرد:توان تشویق و ترغیب را با عینیت بخشیدن به امر ذهنی. در این آیۀ شریف نیز، می 1
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و آتوا به عملوا الصالحات انّ لهم جنات تجري من تحتها االنهار کلما 

 )25:بقره».(متشابها و لهم فیها ازواج مطهرة و هم فیها خالدون
      :(به نقل از» . هنر وصف تقلید است یا آفرینش؟ اگر چون ارسطو هنر را محاکات یا تقلیدصرف از طبیعت بدانیم 2

صورت شاعران تصویرگرا و بیشتر شعراي سبک خراسانی، کارهایی هنري کرده و اوصاف ) در این 113: 1387کوب،زرین
ها وآن چیزهایی بدانیم که محصول ذهن و شعور شاعر اند. اما اگر هنر را خلق و آفریدن دست نیافتنیحسی زیبایی سروده

خواه آدم را از نو بسازند و جهان را به دل اند عالم وایم که خواستهاند، در این صورت با هنرمندانی همسو شدهو نویسنده
) تصاویر این دسته از شعرا، با تصرف در اشیا و جهان 54-55: 1362(تولستوي، خویش تغییر دهند و بر آن اثرگذارند.

دهند. گران انتقال میآفرینند و به دیکاري در عناصر طبیعت، مطلب و مقصود خود را میهمراه است و اینان با دست
یر عبارت از نحوة خاص ظهور یک شیء در شعور انسانی است. این تصویر سرشار از عاطفۀ انسانی است و احساسی بر تصو«

 )114- 113: 1300(براهنی،» انگیزد.کند و از این رو احساس مخاطب را بر میدوش حمل می
هاي ادب ترکیب ساختهاي به کار برده شده در متون حماسی، بعدها در انتخاب وصف زنان این است که ساختدلیل .  3

  هایی چون تیر مژه، کمان ابرو و... را به وجود آورده است.تغزلی اثر گذاشته و ترکیب
 


