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 1397زمستانتاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده
ــفی در   ــی مفاهیم وص ــالت این پژوهش بررس ــاهنامۀ   « میان فزود»رس ــه( های ش )معترض

آن ...( در فردوســی و تعیین تأثیر و میزان كاربرد عناصــر بالغی )تشــبیه، اســتعاره، اغراق و
 است.

ین تفاوت  ادانست با  « جملۀ معترضه »را میتوان با تساهل و تسامح همان   « میان فزود»امّا 
شتری دارد. در این مقاله تالش بر آن بوده ا   « میان فزود»كه  شمول بی ست كه  جامعیت و 

های با مفهوم وصف كه از تنوع ساختاری برخوردارند، مورد بررسی «میان فزود»ای از گزیده
 گیرد.قرار 

ها بیشـــتر به وصـــف امور محســـوس و ملموس؛ همچون: طلوع و غروب  «میان فزود»این 
های نبرد، اشخاص و اشیاء، اماكن و غیر آن پرداخته است كه رنگ و لحن    خورشید، صحنه  

ست. نمونه      شهود ا سی در آنها كامالً م شتر به خاطر      حما ضر بی شده در مقالۀ حا های ارائه 
ضامین   ساختار     محتوای آنها بر م ست و اما از جهت  صفی بوده ا ، قالب  و مفاهیم گوناگون و

 هاست كه در یک مصراع گنجانیده شده است.«میان فزود»پربسامد، آن دسته از 

ــترین بهره را ا   ــتعاره و بیش ــتفاده را از اس ــی كمترین اس ز اغراق و  از دیدگاه بالغی، فردوس
 مبالغه برده است.

ه بی بوده اسـت برای شـاعر كه هنر شـاعری خود را    میان فزودهای وصـفی شـاهنامه، مجال  
 نمایش بگذارد كه این خود دلیلی بر تخیل وسیع او است.
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Between added (Parentheses) in Ferdowsi's Shahnameh, an 

opportunity to describe 
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Abstract 
The mission of this research consists of examining the descriptive 

concepts in parentheses of "Ferdowsi’s Shahnameh" and determining the 

effect and extent of the use of rhetorical elements (simile, metaphor, 

exaggeration, etc.). 
However, parenthesis is almost same as Between added except that 

"parenthesis" is a more concept. In this paper, it has been attempted to 

examine a selection of "parenthesis" with a descriptive concept and of 

structural diversity. 
Such "parentheses" are mostly focused on describing of tangible things, 

such as sunrise and sunset, battle scenes, people and objects, places, and 

so on, and highlight the color and epic tone. The choice of examples for 

this paper is mostly based on their content and their diverse descriptive 

themes; however, for the structure, the "parentheses" incorporated into one 

hemistich were considered. 
From the rhetorical point of view, Ferdowsi has made the least use of 

metaphor and the greatest of exaggeration. 
The parentheses in Shahnameh have made it possible for the poet to 

portray his poetic art, which in turn evidence his vast imagination. 
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 مقدمه:
سی   ست  وصف در میان »از آنجا كه هدف این پژوهش برر شاهنامه ا ، بدست  «فزودهای 

 فزود و وصف ضرور و بایسته بنظر میرسد. دادن شرحی كوتاه دربارۀ میان

سد اول      میان ست جدید كه به نظر میر صطالحی ا سط جالل فزود ا مطلق  خالقی بار تو

شت  شت جلدی وی مط   در یاددا شاهنامه ه س   های  شده ا ت. در واقع این تعبیر چیزی رح 

ن پند  كه القا كنندۀ مفاهیمی چو« جملۀ معترضه »و با تسامح،  « اعتراض»نیست جز همان  

 و حکمت، خردگرایی، تعلیم، دعا و نفرین،و وصف و ... میباشد.  

یب   یان »ترك ــطالح  « فزودم ــه  »به دالیلی بر اصـ لۀ معترضـ ــت، زیرا « جم ارجح اسـ

ضه » شاهنامۀ فردو « هامعتر ساختار جمله را ند     در  شه  ارد، بلکه گاهی یک كلمه سی همی

اصد خود  است و گاهی چند بیت را شامل میشود و از طرفی از آنجا كه شاعر برای القای مق    

ــطالح  ــر كالمی در خالل كالمش بهره میبرد، اص این عمد  « فزودمیان»به عمد از این عنص

ــاعر را پررنگ ــت، میتوان آن را د« فزودمیان»تر میکند؛ اما آنجا كه ش ر قالب یک جمله اس

 نامید. « جملۀ معترضه»

فزودها در شاهنامه بیشتر تبلیغ و ترویج خردگرایی است، اما شاعر توس      درونمایۀ میان

المثل )داستانزد( و بویژه  های پادشاهی و پهلوانی و ضرب  مفاهیم دیگری همچون: ذكر آئین

 است. آمیز را از نظر دور نداشته وصفهای مبالغه

ست كه میان    ضیۀ نگارندگان این ا شاهنامه،     فر صفهای متنوع در  فزودهای با مفاهیم و

صویرآفرینی        سی و ت سزایی در تقویت لحن حما شاعر     1سهم ب شاهنامه دارد، همچنین  در 

ستادی تمام بهره          شبیه، اغراق و ...( با ا ستعاره، ت صر خیال )ا صفهای خود از عنا توس در و

ست، زیرا   ست          عنا»برده ا صری ا صاویر او عنا ستعاره و ... بر روی هم، همۀ ت شبیه و ا صر ت

مادی و در حوزۀ ملموســات و این مادی بودن دید او یکی از مهمترین رمزهایی اســت كه  

سی او را تا این حد ملموس  ست.  بیان حما شفیعی        « كرده ا سی،  شعر فار صور خیال در  (

 (  452كدكنی: ص 

شبیه كه     صر ت صویری ن »بویژه عن ست     ت ستعاره ا ستقیمتر از ا و  زدیکتر به طبیعت و م

ست و همین تفاوت در            شده ا صل  شبیه حا ست كه از یک ت صویری ا ستعاره در حقیقت ت ا

تر نزدیکی و دوری طبیعت است كه باعث میشود، عموماً در تشبیهات حركت و جنبش بیش    

 ( 253)همان: « ها باشد.از استعاره

                                                           
1 -Imagery 
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ستعاره به  امیتوان مستدل دانست و از آنجا كه كاربرد   كالم مخیّل را ن»به دیگر عبارت: 

ــاختن كال  ــتدل س م مبدل پیدایش كالم مخیّل میانجامد، این فرایند به ابزاری برای غیرمس

 ( 73)استعاره، صفوی: ص « میشود.

ستفاده از آرایۀ اغراق       شاهنامه، ا صاویر(  صفهای )ت ست كه   نکتۀ قابل توجه دیگر در و ا

بیان هنری اســت و  خیال یکی از نیرومندترین عناصــر القا در اســلوبدر كنار دیگر صــور »

سی را             شاهنامۀ فردو صوص  سی بخ شاهکارهای ادب فار سیاری از  زمینۀ عمومی و كلی ب

 (137-138)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: صص « تشکیل میدهد.

سته از میان      ستخراج و تحلیل آن د ضر ا ست كه ب روش پژوهش حا صف در  فزودها ه و

جوانب مختلف اختصاص دارد و منبع اصلی شاهنامۀ فردوسی ـ پیرایش نهایی جالل خالقی 

های یاد شده در كنار ابیات به این ترتیب است: شماره اول از سمت     است، و شماره   -1مطلق

 راست، شمارۀ جلد و دومین، شمارۀ صفحه و سومین، شمارۀ بیت. 

فزودهای شاهنامه است، میشاید كه    صف در میان از آنجا كه هدف این پژوهش بررسی و 

فزود مجالی  میان»نخست تعریفی از وصف به دست داده شود و سپس به موضوع اصلی كه:        

 هایی به دست داده شود. است، پرداخته و نمونه« برای وصف در شاهنامۀ فردوسی

های  رودهس خالل نگارندگان بر این باورند كه فردوسی عالماً عامداً فضایی مناسب را در    

 )معترضه( ایجاد كرده و از این فضا برای ابالغ پیامهای آموزنده« فزودمیان»خویش با عنوان 

ای خود با مفاهیم متنوع بهره گرفته كه یکی از آن مفاهیم وصفهای متنوعی است كه در ج  

 ه خواهد شد.  هایی مستند از آنها بدست دادنمونه

ضوع     ست كه مو صف  »الزم به ذكر ا شاهنامه و شگران باره   « در  سط پژوه ا  بطور عام تو

ه، اما دربارۀ مورد بررسی قرار گرفته و پژوهشهایی ارزنده در این زمینه توسط آنان ارائه شد    

به شــکل مســتقل پژوهشــی صــورت نگرفته اســت،  « فزودهای شــاهنامهوصــف در میان»

سته  صورت   برج شهای  شا   »گرفته كه  ترین و گویاترین پژوه صف در  را بطور عام  « ههنامو

 اند از: مورد توجه قرار داده است. عبارت

 2ـ صور خیال در شعر فارسی از شفیعی كدكنی

                                                           
نگارنده اعتبار پیرایش كنونی را با متنی از این كتاب از آغاز سدۀ ششم هجری، یعنی صد سالی پیش از » - 1

)شاهنامه، خالقی مطلق، ج اول: «. دانددستنویس فلورانس و صد سالی پس از پایان سرایش شاهنامه برابر می

 ص یک صد و پانزده( 
 . 1350انتشارات آگاه،  - 2
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  1ـ تصویر آفرینی در شاهنامه از منصور رستگار

 2و توصیفهای روانکاوانه در شاهنامه از جالل خالقی مطلق

ا به  كه با موضوع این پژوهش تناسب چندانی ندارد، بدین توضیح كه پژوهش حاضر تنه 

میپردازد، ولی در پژوهشهای نامبرده وصف در شاهنامه     « فزودهای شاهنامه وصف در میان »

 بطور كلی مورد بررسی قرار گرفته است. 

صف  ست:      3و شده ا صف چنین تعریف  شعری كه در آن طبیعت و  »: در فرهنگ الرائد و

شود.       ست و نیز آدمی و حاالت و خصوصیات وی توصیف  )الرّائد، زیر مدخل « آنچه در آن ا

ستان            ست. )دب الوصف( و در دستور زبان فارسی از وصف به عنوان نعت یا صفت یاد شده ا

 (  35پارسی، اصفهانی: ص

سی كرد. در باب وصف در    زبان ادبیو  زبان معیاردر دو حوزۀ وصف را میتوان   زبان برر

های شناسی و جذابیتكافی است گفته شود كه این نوع از وصف فاقد مضامین زیبایی معیار

ــاده از یک پدیده نام برد، زیرا   ــت و تنها میتوان از آن به عنوان یک روایت س از »هنری اس

ست كه      صیات زبان معیار این ا صو صد تفنّن ادبی،     نباید در آن، بیخ ضرورت و به عمد و ق

(، امّا وصف  62)نگارش و ویرایش، سمیعی: ص « عناصری را وارد كرد كه مختص شعر است.   

ــانه »در ــعر، زبانی اســت دارای نش های  زبان ادبی حکم دیگری دارد. این زبان، بویژه زبان ش

 هجدهم، میگوید:   ، فیلسوف و نویسندۀ فرانسوی مشهور قرن4تصویری. دیدرو

ــیاء متقارناً هم گفته هم تصــویر میشــوند ’ به نظر  ،در شــعر، برخالف زبان هر روزی اش

سینگ  شنامه 5ل شعر لزوماً باید در پی آن  ’نویس آلمانی قرن هجدهم، ، ادیب و منتقد و نمای

های خود را از درجۀ قراردادی به درجۀ طبیعی برســاند و تنها از این راه باشــد كه نشــانه 

صود به كار میبرد عبارت    سایلی كه برای نیل به این مق اند از میتواند با نثر فرق پیدا كند. و

 ( 54)همان: « ‘صدای كلمات، آرایش آنها، طول هجاها، صنایع بدیعی و مجاز  و كنایه

های متنوع است، با   ) ادبیات( به معنای تصویر كردن و وصف صحنه   زبان ادبیوصف در  

ستفاده از ابزار   سایر       ا ستعاره، اغراق و  شبیه، مجاز، كنایه، ا صر خیال؛ همچون: ت زبان و عنا

ست.   ترین و جامعكه انگیزنده»صنایع ادبی   صویر ا شاهنامه     « ترین نوع ت صویرآفرینی در  )ت

                                                           
 . 1353گاه پهلوی شیراز، انتشارات دانش - 1
 مركز خدمات روانشناسی سیاوشان، تهران.  - 2

3 - Epithete 
4 - Diderot 
5 - Lessing 
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های وصف آراسته با استعاره در    ( یکی از زیباترین و نادرترین نمونه10فردوسی، فسایی: ص  

 و شیرین تعلق دارد، بیت زیر است:  شاهنامه كه به داستان خسرو

 -درست گل و نرگس ه بیمار بدك-                  را بشست  به نرگس گل ارغـــوان

فزودهای شاهنامه بیت زیر از داستان    های وصفی در میان و نیز یکی از پر بسامدترین نمونه 

 رستم و اسفندیار است كه با عنصر تشبیه و مبالغه همراه است: 

 -پس كه ارجاسپ آمد به جنگ             سپه چون پلنگان و مهتر نهنگوزان        

 ارـامور شهریـــدش نــپذیره ش         رش را شمار    ــس لشکـــندانست ك       

 

 های هنری شاهنامه:وصف، یکی از ویژگی
های كار شــاعر  ترین قســمتوصــف و تصــویر آفرینی در شــعر، از بهترین و قابل توجه»

ــاببه ــتفاده از اندوخته می حس ــاعر با اس های علمی و ذهنی خود همراه با  آید؛ زیرا یک ش

شاعرانه        صاویر  صف و ت صورت و كاربرد امکانات زبانی و بیانی نهایت توانمندی خویش را به 

سی، واعظی: ص      « ارائه میکند. شاهنامه فردو صف در  صفهای       1)و شاهنامه و سر  سرا ( در 

یجاز و مهارت بیان شــده و شــاعر چنان به وصــف مناظر  تشــبیهی یا اســتعاری در نهایت ا

گیری او از عناصــر ها پرداخته كه به دشــواری میتوان بهرهمختلف طبیعت و ســایر صــحنه

خیال در فرایند وصـف را بوضـوح دید )صـور خیال در شـعر فارسـی، شـفیعی كدكنی: ص       

ــی حادثه  ( »440 ــف منظره فردوسـ گذرد و   د و میای را در چند كلمه... میگوی   ای یا وصـ

ــخنش چیزی كم و زیاد ندارد. ــی، ریاحی: ص « س ــیفهای طبیعت در ( »265)فردوس توص

حماسه،  «)شاهنامه رنگین، ولی طبیعی، در گرفتنی و دریافتنی )ملموس و محسوس( است.   

 (56خالقی مطلق: ص 

سی تا آن حد خوب از عهده » صف میدان فردو صیف    ی و صاف پهلوانان، تو های نبرد، او

ــی            به ای تنه جنگ  تن، نعت مناظر مختلف طبیعت و امثال اینها برآمده كه در زبان فارسـ

شاعری را از این حیث هم دوش او نمیتوان شمرد. او آنچه را وصف میکند تجسم میدهد و      

ی كمال قدرت شاعر در بیان مطلب است و بهترین وصف آنست كه موصوف در     این نماینده

 (231- 232حماسه سرایی در ایران، صفا: صص «).برابر خواننده مجسم و مشخص شود

شاهنامه دقیقًا منطبق با منابع              گفتنی صاف در  سم او صیل و تج شرح و تف ست كه  ا

بر اینکه در اصل داستانها دخل و تصرفی نکرده، بلکه با كمک    شاهنامه نبوده است، او عالوه  

ــاف بدیع و جان         دار روحی تازه به كالبد      ذهن خالق و توانمند خود و با به كار گرفتن اوصـ

صحنه      شاهنامه بویژه  ستانهای  ست و این یکی از مهمترین    دا شیده ا های نبرد پهلوانان بخ

ست بگونه    شاهنامه ا صحنه     ویژگیهای  سی  شعر فردو شم  ای كه خوانندۀ  های نبرد را به چ
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وش آوران را به گمیبیند. و فریاد قهرمانانه و ضجّۀ مجروحان و صدای چکاچاک شمشیر رزم

میشنود و این البته نمودهای بیرونی یک اثر حماسی است. حماسه برخالف شعر تغزلی یک 

شعر برونگراست. یعنی همۀ توصیفها پیرامون آنچه در جهان واقع رخ میدهد، دور میزند. از    

سه این صیف حاالت درونی و انتزاعی بپردازد و نیز اگر در  رو اگر حما ای بیش از اندازه به تو

های عینی بیش از اندازه درنگ كند، نقص حماسه محسوب میشود و این در    دیدهتوصیف پ 

اند آن را خالی از این عیوب حالی اســت كه كســانی كه شــاهنامه را مورد بررســی قرار داده

نامه اسـدی توسـی به قیاس    ویژه وقتی شـاهنامه با آثاری همچون گرشـاسـب   اند بهدانسـته 

طور كلی تصاویر   به( »1انه در شاهنامه، خالقی مطلق: ص های روانکاوگذاشته شود. )توصیف   

تصاویر كه موهوم خیالی هستند(   05/0در شعر فردوسی )جز درموارد اندک یعنی در حدود 

 (7تصویرآفرینی در شاهنامه فردوسی، رستگار: ص «)حسی و محسوسند.

سیاری ا     گیری از این اوصاف كوتاه بیشتر به  بهره ست كه ب ز آنها نیز صورت یک مصراع ا

یعنی استفاده از عنصر ایجاز    )معترضه( بیان شده است و این ویژگی   « میان فزود»در قالب 

 در شعر فردوسی درخور توجه است.

همانگونه كه  »درســت اســت كه بهترین توصــیفهای شــاهنامه رنگ حماســی دارد، اما  

)لیریک( نیز ( فردوسی در سرودن اشعار غنایی    125نولدكه نوشته است )حماسۀ ملی: ص    

سخت استاد است... [او] نه تنها در توصیف طبیعت، بلکه در توصیف شور عشق و شوریدگی  

صمیمیت بیان           سادگی زبان و  شاهنامه در  شعار غنایی  ست... ویژگی ا ستاد ا دلدادگان نیز ا

پنجاه و شــش( درحالیکه در اشــعار  -شــاهنامه، خالقی مطلق: صــص پنجاه و پنج«)اســت. 

ــت و وی حتی در  غنایی نظامی  ــمیمیت بیان چندان خبری نیس ــادگی زبان و ص از این س

صدد هنرنمایی و بهره    شعار غنایی خویش نیز در ست و لزوماً در      ا شعری ا صنایع  گیری از 

شتر به      سی این هنرنمایی را بی شعار حما سرای    ا شعار این مثنوی  كار میبرد. هنگامی كه ا

رآید به آسانی دریافت میشود كه بافت ساده و     های شاعر توس به سنجش د  آور با سروده نام

سی(                شعر نظامی در هر دو بُعد )غنایی و حما صنوع  ساخت م سی با  شعر فردو صمیمی 

 تناسبی ندارد.

ــیفات غنایی و    ــی( مجموعۀ ناهمگونی از توصـ ــکندرنامه )مثنوی حماسـ نظامی در اسـ

سبب عدم      ساخته و همین امر  سی  ست، زیرا ذكر   موفقیت او در این منظومه گردیدحما ه ا

ستان به  سازگاری ندارد، از قبیل افزودن   هیچمطالب غنایی در این دا سی  روی با اهداف حما

صیفات رزمی و          شعر غنایی در البالی تو صفهای درخور  ساقینامه در ابتدای هر جنگ و و

صف         سیاوخش، میدان رزم چنین و ستان كین  شاهنامه در دا امثال اینها... برای نمونه در 

 است:شده 
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ــیـــدن گـــاودُم   بـــرآمـــد خـــروشـــ

 

ــنــه خــم   ــی ــرغــیــن روی ــای ســ  دم ن

 (384ص 2)شاهنامه، خالقی مطلق، ج:    

 نظامی همین بیت را از فردوسی برده:»درحالی كه 

ــاو دم   ــه شـــــورش دم گ ــد ب  درآم

 

خم          ینــه  ی مبــک زدن خــام رو خ ــه   ب

 (103)شرفنامه،                                          

ــت كه تنها یک لفظ ــف ‘ زدنخمبک’ جالب توجه اس )دایره و دف زدن كه درخور وص

ست( در این بیت تأثیر تعیین كننده  ست...    غنایی ا سره خراب كرده ا ای گذارده و آن را یک

سکندرنامه فوق  ست. امثال این ابیات در ا سی،     «)العاده زیاد ا شه و هنر فردو درآمدی بر اندی

 (405حمیدیان: ص

شین، اگر به موقعیت شیرین پس از مرگ    پس از مقایسۀ وصف صحنۀ رزم در سطور پی    

خسرو و گفتگوی وی با شیرویه از زبان فردوسی رجوع شود، مشاهده میشود كه فردوسی           

سی كه بی     سا ضای كامالً اح شد، از لحنی    در این ف ست با لحنی غنایی همراه با تردید میبای

ر برخی، مردانه( بدست  برده و از شیرین تصویری كامالً قهرمانانه )به تعبیكامالً حماسی بهره

های حماسی به وصف   داده است، به بیانی رساتر فردوسی مفاهیم غنایی را در قالب سروده     

 كشیده است.

 وصف در میان فزود )معترضه(های شاهنامه:
فزودها در شــاهنامۀ فردوســی  همانطور كه در مقدمه اشــاره شــد درونمایۀ بیشــتر میان

شاعر ت   ست، اما  سنده نکرده، بلکه مفاهیمی را  مبتنی بر خردگرایی ا وس تنها به این مؤلفه ب

ــدی چون:         ــت كه عینًا با مفهوم اعتراض كه برای القای مقاصـ در اثر خود مطرح كرده اسـ

عارف بزرگ               کار میرود، )دایرۀ الم ند آن ب مان عا و  ید و د تأك یه، تعظیم، تعلیم،  یه، تنب تنز

م بلند یکی هم وصف است كه گاهی    اسالمی، زیر مدخل حشو( همسانی دارد. از این مفاهی   

ست و این توأمانی به تقویت لحن حماسی می   انجامد كه پژوهش و بررسی  با مبالغه همراه ا

ست.  صاف      »آن هدف این مقاله ا سی تا آن حد خوب از عهدۀ وصف میدانهای جنگ، او فردو

مده است  پهلوانان، توصیف جنگهای تن به تن، نعت مناظر مختلف طبیعت و امثال اینها برآ 

كه در زبان فارســی شــاعری را از این حیث همدوش او نمیتوان شــمرد، فردوســی آنچه را  

وصف میکند، تجسم میدهد و این نمایندۀ كمال قدرت شاعر در بیان مطالب است و بهترین 

شود.... و این تنها نتیجۀ            شخص  سّم و م صوف در برابر خواننده مج ست كه مو صف آن ا و

 (   232)حماسه سرایی در ایران، صفا: ص « آن است.قدرت و مهارت سازندۀ 

سی تا چه حد در ایجاد و         ست كه فردو ضرور ا شده ذكر این نکته  افزون بر مطالب یاد 

تناسب و هماهنگی خیالهای گوناگون موفق بوده است. نظر پژوهشگران در این مورد چنین    
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های مختلف در نقشیکی از رازهای توفیق فردوســی همین توجه و دقت بالغی »اســت كه 

 «كار میبرد.هر یک از صور خیال است كه هر كدام را به جای خود به

 (126)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی:ص 

فردوسی مثل هر شاعر دیگری از عناصر خیال بهره برده و كالم خویش را با این عناصر      

ــۀ   ــتعاره عرص ــبیه و اس ــت، ولی باتوجه به اینکه تش هر رویدادی را محدود  تقویت كرده اس

میکند، فردوســی برای گریز از این محدودیت با آگاهی تمام تصــویرهای تشــبیهی را رها    

اغراق جوهر شــعر اســت و میتوان گفت شــعر   »كرده، به اغراق و مبالغه روی میاورد، زیرا 

شعر بی بی ست. دروغ همان  شاهنامه چهارجلدی، خالقی مطلق،ج اول: ص چهل و   « فروغ ا (

 دو(

های به كار رفته در مطالعۀ دقیق شاهنامه بخوبی میتوان دریافت كه مجموعۀ استعاره  با

های غیرحماسی است تا حدی كه در غالب اوصاف او از میدانهای     شعر شاعر توس در زمینه  

 (447-445نبرد كمتر از استعاره استفاده شده است.)همان: 

میان »وصــف و تصــویرآفرینی در اكنون با عنایت به اینکه رســالت پژوهش حاضــر بررســی 

ست، نمونه    «فزود سی ا شاهنامۀ فردو هایی كه حامل مفاهیم  «میان فزود»هایی چند از های 

شود. موارد          شخص  صر بالغی در آنها م شود تا میزان كاربرد هر یک از عنا صفیند ارائه می و

 فزودهای مندرج در این پژوهش به قرار زیر است:وصف شده در میان

 وصف اشیاء  -3وصف افراد و اشخاص  -2پادشاهی و پهلوانی  وصف آیین -1

 وصف روزگار -7وصف حیوان  -6وصف پهلوانی)شجاعت(  -5وصف ایزد  -4

وصف لشگرآرایی    -11وصف مناظر طبیعت   -10وصف شکوه پادشاهی     -9وصف سپاه    -8

 وصف مکانها -12

 در وصف آیین پادشاهی و پهلوانی: -1
ــه   ــتــانتــهــمــتــن بــبــردش ب  زاولســ

منــد،        - ك كمــان و  یر و  ت  ســـواری و 

ــار،           تنگــه مجلس و میگســ ــ ــسـ  نشـ

ــخــت و كــاله،  ــداد و ت ــی  ز داد و ز ب

تش ســــر بســــر             خ مو بیــا نرهــا   ه

 

ــتان     ــاخت در گلسـ ــتگهش سـ ــسـ  نشـ

ند،        چه و چون و چ یب و  نان و رك  ع

کار،       ــ باز و شـــاهین و یوز و شـ مان   ه

پاه،     ــ ندن سـ ــخن گفتن و رزم و را  -سـ

ــه بر      ــت و آمــد ب ــی رنج برداشــ  بسـ
 (77 - 81، ابیات1اهنامه چهارجلدی، خالقی مطلق،  ج )ش

گرچه در میان فزود باال نشانی از صور خیال نیست اما فردوسی با ظرافت و مهارت تام و در     

ــتم  نهایت ایجاز، تعلیم مجموعه ــد به رس ــاهزاده باید واجد آن باش ای از آیینها را كه یک ش

گیری شــاعر از آرایۀ تناســب، در وصــف امور بهرهفزود نســبت میدهد. در این نمونه از میان

 عینی و محسوس، مشهود است.
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سیاوش بعهده رستم         » شاهان و پهلوانان میپردازد، وقتی تربیت  سًا به فرهنگ  سا شاهنامه ا

ــواری، كمان   ــیاوش را به زابل برد و فنون س ــد، او س ــته ش ــکار و ... آیین  گذاش ــی، ش كش

پور  -شاهنامه و فرهنگ ایران، اصالنی  «)ا به وی آموخت.فرمانروایی و امور مربوط به سپاه ر 

 (200-201تقی: صص 

 در وصف اشخاص: -2

 : زن )داستان زال و رودابه(2-1

ــه  ــان  »ك ــه ــوان ج ــان  ای افســـــر ب

ــتــان تــا بــه چین،  ــتوده ز هنــدوسـ  سـ

ــت،     ــرو نیســ باالی تو در چمن سـ  به 

ــّوج رای  ــنـ ــو ز قـ ــار رخ تـ ــگـ  نـ

 تو را خود به دیده ندرون شــرم نیســت؟! 

 

ــان،   - ــه ــدر ن ــر ان ــت ــر دخ ــرازت ــراف  ســ

ین،           گ ن ــن  چو روشـ ــتــان  ُبتسـ  میــان 

ــت،        ــار تو تــابش پرو نیســ  چو رخســ

ــوی خــاورخــدای       ــتــد همی سـ  -فرسـ

ــت؟!   ــیســ ــو آزرم ن ــزد ت ــه ن ــدر را ب  پ

 (365-369)همان، ابیات                           

 گرفته شده است.در این نمونه از وصف، از یک عنصر مبالغه و سه عنصر تشبیه بهره

ست به ابتکاراتی میزند كه در       » سانها گاهی د صاویر و حاالت ان سی در بیان برخی از ت فردو

تصویرآفرینی  «)منظور شاعر تشخص بیشتری میدهد. نتیجه تأثیر تصاویر را بیشتر كرده و به  

 (28در شاهنامه فردوسی، رستگار: ص 

 

 : مرد2-2

 : بازرگان )داستان بیژن و منیژه(2-2-1

ــت    ــف ــدو گ ــژه ب ــی ــن ــاروان»کم  ز ك

ــر درم   - ــه ــوران ز ب ــه ت ــران ب  از ای

ــاهــوش و فــر  ــاكــیــزه ب  یــکــی مــرد پ

فراخ      هی و كــاری  تگــا  گشــــن دســــ

تارخوان       ــ نه دسـ  به من داد از این گو

 

ــه   ــای ــی م ــک ــان،  ور ی ــازارگ ــرد ب  م

غم،        ــیــار  ــه بســ گون هر ــیــده ز  كشــ

ــر،     ــه ــراوان گ ــا او ف ــه ب ــون ــرگ  ز ه

ــازیــده بر پیش كــاخ،  -یکی كلبــه ســ

......................................................................... 

 (964-968، ابیات2)همان، ج.               

ــف بازرگان بطور كامالً     ــود، اما وص ــورخیال دیده نمیش ــانی از ص با اینکه در این نمونه، نش

 طبیعی و عینی تصویر شده است.

از تدابیر گوناگون هم باخبر است كه به تناسب از آنها    در حماسه پهلوان عالوه بر نیروی تن  

جویی رســـتم اســـت فزود آمده]چارهای از این موارد[كه در خالل میانبهره میجوید، نمونه

 (37برای نجات بیژن.)حماسه، خالقی مطلق: ص 
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 : دستور )داستان سیاوخش(2-2-2

ــدوی      ــیــاوش ب ــخ سـ  چنین داد پــاسـ

هر و وفــا              م ــه  تی ب ی گ ــه  نیــده ب  خ

ــا من تو پیمــان كنی          گرایــدون كــه ب

 

ــاكیزه    »كــه- ــتای پیر پ  گوی، ی راســ

ــا،   ــف ــی دور و دور از ج ــن ــرم  -از آه
................................................ 

 (1258-1260ابیات : 1)همان، ج           

 وصف محسوس و ملموس بدون استفاده از صورخیال.

 در وصف اشیاء: -3
 هفتخان اسپندیار(: آتش )داستان 3-1

 اگر دیــده بــان دود بینــد بــه روز،

ــت      چنان دان كه آن كاركرد منسـ

 

ید گیتی فروز،  - ــ  -شــــب آتش، چو خورشـ

ــاره  ــه از چ ــنســــت   ن ــرد م ــب ــن ــم  ی ه

 (462-463، ابیات3)همان، ج.                         

 وصف همراه با عنصر تشبیه.

 : نامه )داستان اسکندر(3-2

ــت      ــخ نبشــ پاسـ تاد و  ــ  درودت فرسـ

 

تان بهشــــت     - ــ مه چون بوسـ نا  -یکی 

 (63، بیت 3)همان، ج                                

 وصف با عنصر تشبیه

سی به پدیده   نامه شاهنامه فردو شید، جوی می،       ها در  شت، خور ستان به هایی چون بو

های  اند و قصــد فردوســی از كاربرد این شــیوه بالغی، نمایش زیباییماه و ... تشــبیه شــده

ــی،    هنرنماییظاهری نامه و  ــاهنامه فردوس ــویرآفرینی در ش ــت.)تص های موجود در آن اس

 (163رستگار: ص 

 : تخت )داستان خسروپرویز(3-3

ــد تــخــت بــلــنــد   چــو بــر پــای كــردن

ــاه  ــد شــ  رشبــه رش بود بــاالش ســ

هانش بود   ســــد و بیســــت رش نیز پن

ــاه رش  ــد شــ  بلنــدیش پنجــاه و ســ

 

ــد روی بخــت بلنــد     ــنــده شــ  درخشـ

 بــرشچــو هــفــتــاد رش بــر نــهــی از 

ــاالش بــود   كــه پــهــنــاش كــمــتــر ز ب

ــرش     - ــودی سـ كه بر ابر سـ بد  نان   -چ

 (3570-3573، ابیات 4)همان، ج         

 وصف با صنعت غلو.

 : جامه )داستان خسروپرویز(3-4

ــت  ــفــت رومــی دویســ ــبــای زرب  ز دی

 

تار نیســـت       - مه را  جا  -كه گفتی ز زر 

 (3216)همان، بیت                                     

 اغراق.وصف با عنصر 
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 در وصف ایزد )داستان اردشیر( -4
جهــان،             كردگــار  هم از  خوا می   ه

 

نده    - ــ ناسـ ــ هان    شـ کار و ن ــ  -ی آشـ

 (627، بیت3)همان، ج.                          

 در برخی از اوصاف از جمله وصف خداوند از عناصر خیال كمتر استفاده شده است.

 در وصف پهلوانی -5

 )داستان رستم و اسفندیار(-5-1

ــو  ــک چ ــزدی ــر گشــــت، آواز داد ن  ت

جاســـت؟     تان ك ــ ــر انجمن پور دسـ  سـ

 

گفــت ک  ــدو  نژاد،    »ب هقــان  مرد د  ای 

ــت!      - ــت راسـ بدو پشـ نه   ،-كه دارد زما

 (305-306)همان، ابیات                           
  

 در این وصف هم آرایۀ اغراق و هم صنعت تشخیص دیده میشود.

 )داستان گشتاسب با ارجاسب( -5-2

ــت      ــکر بیــاراســ ــار  چو لشـ ــپنــدی  اسـ

ــر    ــور زری ــور پ ــُرد بســــت  بشــــد گ

 

ــار   ــای ق ــردار دری ــک ــد ب ــان شــ  جــه

ــیر!   - ــه زو نره شـ ــتی بیشـ  ،-كه بگذاشـ

 (1423-1424)همان، ابیات                       
  

 وصف همراه با صنعت اغراق.

 در وصف حیوان )داستان بهرام گور( -6
نیــان         یرا چنــد از ا ــت او   پس پشــ

ــد خــرطــوم اوی  ــدن  چــن از دور دی

 

یکــار     ــه پ ــتــه میــان   ب  آن كرگ بسـ

ــد بوم اوی- ــت ش  ،-ز هنگش همی پس

 (2092-2093)همان، ابیات                  

 وصف با آرایۀ اغراق همراه با لحن حماسی.

 در وصف روزگار )داستان كاموس كشانی( -7
ــتم كه      ــاد دار!»بدو گفت رسـ  دل شـ

 كه گیتی ســـراســـر فریبســـت و رنج-

نگ      به ج ــتر، یکی را  به بسـ  یکی را 

فت   چاره نیســــت    همی ر ید كزین   با

 

ــر آزاد دار!    ــت ــه ــن م ــی ت ــت ــی  ز گ

ــرآیــد همی چون نمــایــدت گنج،     سـ

 -یکی را بــه نــام و یکی را بــه ننــگ

ــت             نیســ تیــاره  پ مرگ  ّتر از  ب  مرا 

 (1129-1132، ابیات2)همان، ج         

 گیری از صور خیال و صنایع شعری.وصف روزگار بدون بهره

 در وصف سپاه )داستان نوشین روان( -8
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ــد انــجــمــن   ــدن ــپــاه االنــی شــ  ســ

 ســپاهی كه شــان تاختن پیشــه بود  -

ــهریــاران بــه بیم  ــان بــدی شـ  ازیشــ

ــای   ــارپ ــودک و چ ــا ك ــرد ب  زن و م

جهــان         ــاه  یغــام شــ پ  فرســــتــاده 

 

ــه و رای زن  ــرزانـ ــان فـ ــزرگـ  بـ

ــه بــود،  ــدیشــ  وُز آزاد مــردی كــم ان

ــیم،        مه و زّر و سـ جا به كس  ندی  ما  ن

ــیدی نماندی به جای          -به هامون رسـ

فت،      ــان بگ هان    بدیشــ کار و ن ــ  آشـ

 (355-359، ابیات 4)همان، ج.            

 وصف سپاه است در جهت تقویت لحن حماسی.

 در وصف شکوه پادشاهی )داستان رفتن گیو به تركستان( -9
پاه      ــ ندان سـ ید و چ  چو گودرز را د

 ی زنــده پیــلیکی تخــت بر كوهــه-

جور           یخســـرو    تــا ك جوی  ن  جهــا

ــت     ندرش زنده پیالن دویسـ  به گرد ا

ــرو چو ماه    همی   تافت زان تخت خسـ

 غمی شـــد دل طوس و اندیشـــه كرد

 

ماه،     ید و  ــ ــد روی خورشـ  كز و تیره شـ

ــل     ــی ــردار ن ــک ــان ب ــاب ــروزه ت ــی  ز پ

ته كمر      ــ خت و بسـ ته بر آن ت ــ ــسـ  نشـ

ــت    به گیتی جز آن جای نیسـ  تو گفتی 

ــر بر كاله     به سـ ــان  یاقوت رخشــ  -ز 
............................................... 

 (541-546، ابیات1)همان، ج.                 

 بار تشبیه و دوبار اغراق بکار رفته است. در این میان فزود چهار بیتی سه

 در وصف مناظر طبیعت -10
در كتابی عظیم چون شــاهنامه فردوســی طبیعت هزاران جلوه و جمال بخود میگیرد،  »

رودها و دریاها گاهی  زیرا یک لحظه از حوادث نیک و بد جدا نیست. زمین، آسمان، كوهها،   

ناپذیر [...] فردوسی در كمتر وصف و    راهگشای سلحشوران دالورند و زمانی دشمنانی آشتی     

های گوناگون طبیعت را ننماید و تغییر رنگهای طبیعت را از یاد  داســتانی اســت كه چهره  

ــان در جوار   ــد و انس ــاهنامه زندگی و تحرک میبخش ببرد. بدین ترتیب خون طبیعت به ش

ــهحما ــاویر دل آفرینیس ــاهده تص ــویرآفرینی در « انگیز از طبیعت میپردازد.ها به مش )تص

 (4/168شاهنامه فردوسی، رستگار: ص 

 فزودهای شاهنامه نیز قابل توجه است: های طبیعت در خالل میانوصف جلوه

 طلوع ماه: )داستان كاموس كشانی( -10-1

یر             ق کردار  ب تی  ی گ ــد روی   چو شــ

بر        هی  خش مــا ب  آورد مــاه ســـر از 

ــان پیش طوس    بیــامــد دوان دیــده   ب

 

ــه بهرام و تیر،        - ــاهیــد پیــدا، ن ــه ن  ن

عر ســــیــاه،    ــاف شــــ ــا ن ــد ت ــدرّی  -ب

ــنـدروس   ــده روی او سـ  دمـان و شــ

 (903-905، ابیات 2)همان، ج              
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ستاره            شاره به قرارگرفتن  صف ا ست. مفهوم و ستعاره ا صف دارای ا ی ماه )ماده( در برج و

 سعد است.ماهی )ماده( دارد كه 

 (48، بیت10)شاهنامه دوازده جلدی خالقی مطلق،  ج

 غروب خورشید: )داستان رستم و سهراب( -10-2

ــت از جهان ناپدید     ــید گشـ  چو خورشـ

ــاه          نزدیــک شــ ــه  بیــامــد ب همتن   ت

 

ــید  - ــکر كش ــت لش ــب تیره بردش  -ش

نه        نگ را كی ته مر ج ــ یان بسـ  خواهم

شاهنامه چهار جلدی خالقی مطلق، ج   (

 (448-449، ابیات 1

ست،              صامت)ش( كه حاكی از نغمۀ حروف ا ست و تکرار  شخیص ا صنعت ت صف دارای  و

 مقوّی لحن حماسی است.

 طلوع سپیده: )داستان كاموس كشانی( -10-3

خور روشـــن آمــد پــدیــد     ــاج   چو ت

ــاه         یک شــ به نزد مد  ــپهبـد بیـا  سـ

 

میــد،         - برد كمــان  خّم  پیــده ز  -ســـ

ــاه   ــپ ــران ســ ــزرگــان ای ــا ب ــهــم ب  ب

 (88-89، ابیات 2)همان، ج                     

صف كنایه  سپیده همچون     در و سی دارد، بدین مفهوم كه  ست كه رنگ حما ای  بکار رفته ا

 تیری از كمان افق رها شد.

 در وصف لشکر آرایی: )داستان جنگ بزرگ كیخسرو( -11
میســـره            بر  كرد  ین  گز هی   ســـپــا

ــود   ــواد ب ــودرز گشــ ــدار گ ــه ــپ  ســ

ــل  - ــردع و اردوی ــه از ب ــان ك ــزرگ  ب

پهــدار   تنــد      ســــ خواســــ  گودرز را 

ــپــاه             قلــب ســ یش  پ ــا  مود ت فر  ب

 

ــه برج بره،       ــان ب ــاب ــیــد ت  چو خورشـ

ــرافــراز و فــرهــاد بــود    هــجــیــر ســ

خیــل،          ــد  بودن ــدار  جهــان یش  پ ــه   ب

تنــد        بیــاراســـ کرش را   -چــپ لشـــ

تنــد راه             ببســــ گی  ن ج یالن  پ ــه   ب

ــاهنامه چهارجلدی خالقی مطلق،         )شـ

 (143-147، ابیات 2ج

 آرایی است.حکایت لشگر وصف از وجود آرایه خالی و تنها روایت و

 در وصف مکان -12
 : دخمه )داستان رستم باشغاد(1-12

ندرون دخمـه       باغ ا ــاختنـد به   یی ســ

ــت     ــخ ــن دو ت ــد زرّی ــادن ــه ــر ن ــراب  ب

 

تنــد!       - خ فرا ــدر ا بر ان ــدا  ،-ســـرش را ب

نیــک             گو  نیــده  ب خوا  بخــت!  بر آن 

 (248-249، ابیات 3)همان، ج                  
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ــاختن دخمه ــاهانه جزء س ــاهنامه نیز   های ش ــت كه در ش ــکایی بوده اس ــنتهای قوم س س

 (126پورتقی: ص  -های مشابه وجود دارد.)ارج خرد، اصالنینمونه

 كار رفته است.در وصف آرایۀ غلو به

 : شهر )داستان دارا(2-12

پارس           ــطخر  بداسـ مد  یا ندر ب ــک  سـ

 

ــاهان بُد و فخر پارس!    -  ،-كه دیهیم شـ

 (229)همان، بیت                                   

 وصف دارای صنعت اغراق است.

 : شهر: )داستان نوشین روان(3-12

ــود!   ــال ب ــر از گــرز و كــوپ ــخــارا پ  ب

 

ــاه هیتــال بود - ــکرگــه شــ  -كــه لشـ

 (1800، بیت4)همان، ج                           

 وصف خالی از هرگونه آرایه است.

 

 نتیجه:
شاهنامۀ فردوسی     (ها درمعترضه «)میان فزود»هدف از این پژوهش بررسی آن دسته از   

 است كه مفاهیم وصفی دارند و نیز تعیین میزان كاربرد هر یک از عناصر خیال در آنها.

ست برای   « میان فزود» شینی مرجّح ا ضه »در حقیقت جان و دلیل ترجیح، « جملۀ معتر

ست و اما معادل دقیق    شمول آن ا ست  « اعتراض»همان « میان فزود»تر برای جامعیت و  ا

 هیم با یکدیگر تناسب دارند.كه از جهت مفا

های اوصاف بررسی شده نشان میدهد كه شاعر در آنها بیشتر به امور محسوس و          نمونه

صف را انگیزه     ست و شیده ا ها ای برای انتقال حاالت قرار دهد و لحظهملموس پرداخته و كو

 تصویر درآورد.را آنگونه كه در متن واقعه جریان دارد، به

بیشـــتر در قالب یک مصـــراع )غالباً یک جمله( اســـت كه این ویژگی،  ها «میان فزود»

ــبکی     ــت و میتواند بعنوان یک ویژگی س ــی اس ــاهنامۀ فردوس یادآور ایجاز اعجازگونه در ش

 محسوب شود.

فزودهای با احتوای مفاهیم وصفی، بیشتر   سود جستن فردوسی از عنصر تشبیه در میان     

های حماســی  آنجا كه به شــرح و تصــویر صــحنه هاســت، امادر جریان عادی كارها و لحظه

 میرسد، تشبیه را به كناری نهاده و از عنصر اغراق بهره میگیرد.

صفهای گنجانیده در میان      ست را در و ستعاره كمترین كارب شاهنامه به خود  ا فزودهای 

 اختصاص داده است كه آن هم بیشتر در بخشهای غیرحماسی )غنایی( است.

ای شاهنامه بیش از  فزودهای بخش اسطوره صور خیال در میان  شایان ذكر است بسامد   

ــتر قدرت            ــای حاكم، بیشـ ــاعر در این مجال به دلیل فضـ ــت، زیرا شـ بخش تاریخی اسـ
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صنعت مبالغه و اغراق بهره گرفته      سی در این معنا عالماً عامداً از  صویرآفرینی دارد و فردو ت

 ای است برای تقویت لحن حماسی.كه این خود وسیله
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