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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Describing and illustrating is one of the most 
important abilities of a poet in creating a poetic work; Because he does this by 
using his mental and scientific resources and using linguistic and expressive 
possibilities. Ferdowsi Shahnameh is one of the poems that has a high status 
from this perspective. Hakim Toos has finally described the artistry of 
situations, people, conversations, scenes and events, and has created original, 
attractive and lasting images. In this article, an attempt is made to examine the 
secret of the beauty and attractiveness of Ferdowsi's descriptions in the 
Shahnameh, how and by what tricks did Ferdowsi create such images? 
METHODOLOGY: The method of this research is descriptive and content 
analysis and data have been collected based on library studies and many 
diagrams have been drawn. 
FINDINGS: The study of the descriptions of Shahnameh shows that Ferdowsi 
did not ignore humans, animals, nature, objects and even abstract concepts in 
both epic and lyrical descriptions and in this way he used linguistic and 
expressive possibilities. 
CONCLUSION: The secret of the attractiveness of Shahnameh descriptions in 
Ferdowsi's artistic and creative use of linguistic, expressive and imaginative 
possibilities. With his unique mastery and using these facilities, he was able to 
show the peak of epic and lyrical images that are unique in their kind. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 شاهنامه توصیفات در فردوسی هنر

 
 ، سوزان جهانیان*حسین عزیزپور معلم، حسینعلی پاشاپاسندی

 اسالمی، قائمشهر، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد 

 

 چکیده:
تواناییهای شاعر در خلق یک اثر منظوم ین توصیف و تصویرآفرینی از مهمترزمینه و هدف: 

های ذهنی و علمی خود و بکار بردن امکانات آید؛ زیرا او این كار را با استفاده از اندوختهبشمار می

هایی است كه از این منظر جایگاه شاهنامج فردوسی از جمله منظومهزبانی و بیانی انجام میدهد. 

رویدادها  و هاصحنه دفتگوها، اشخای، . حکیم طوس در نهایت هنرمندی موقعیتها،رفیعی دارد

است. در این جستار سعی بر این  و ماندداری خلق نموده جذاب ،عیبد ریتصاورا توصیف نموده و 

دیرد، اینکه  قرار بررسی نامه مورددر شاه یفردوسوصیفات ت تیو جذاب ییبایراز زاست كه 

 است؟ فردوسی چگونه و با استفاده از چه شگردهایی چنین تصاویری خلق نموده

ها براساس مطالعات توصیفی و تحلیل محتواست. داده پژوهش روش اینروش مطالعه: 

 كوشش كل شاهنامه به آماری معججا ای دردآوری و نمودار فراوانی نیز ترسیم شده است.كتابخانه

 حمیدیان است. سعید

 جانوران، حماسی و غنایی، عناصر دونادونی مانند انسانها، هایفردوسی در انواع صحنه ها:یافته

انتزاعی را توصیف نموده است. وی در این راه از امکانات زبانی  مفاهیم حتی و اشیاء طبیعت،

 ،استعاره تشبیه،های بیانی )تركیبات( و آرایه و لغات ترصیع، و موازنه تکرار، انواع جناس، )انواع

 مجاز( بهره برده است. كنایه،

راز موفقیت توصیفات شاهنامه در استفاده از انواع عناصر وصف و هنرمندی و گیری: نتیجه

سته خود توان رینظكم دستیرهیبا چخالقیت در بکاردیری امکانات زبانی و بیانی است. فردوسی 

 .بگذارد شیرا بنما تصاویر حماسی و غنایی اوج است

  

 4155مرداد  44 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  64:  داوری تاریخ   

 4155مهر  56: اصالح تاریخ   

 4155آبان  66: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ی، زبان امکانات فردوسی، شاهنامج توصیف،

 بیانی. هایآرایه
 

 :مسئول نویسنده * 

    hpashapasandi@gmail.com

 316654315 (41 49)+  
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 مقدمه 

 را آن زئیاتج و ویژدیها باید بکشد، بتصویر مخاطب دیددان مقابل در را ایصحنه بتواند اینکه برای سراینده یک

 هاصحنه این هرچه. دهد قرار مخاطب اختیار در را آن زبانی امکانات كمک به بعد و نماید مرتب خویش ذهن در

 بود؛ واهدخ بیشتر مخاطب جلب و خواننده اقناع در شاعر توفیق شود، بازدو دقیقتر مشخصات و بیشتر جزئیات با

 و نمود و شاعر ذهن پردۀ در خارج جهان یا طبیعت تصویری انعکاس و ظهور نوعی شعر» ارسطو قول به چراكه

: كدكنی فارسی، شفیعی شعر در خیال صور) «خواننده در است شاعر كلمات و بیان رهگذر از خیال آن ظهور

 تصویرسازی به خود بیانی هنرهای و انگیزخیال عناصر از استفاده با شاعر شد دفته آنچه به توجه با(. 34ی

 شاعر هنرآفرینیهای از مرحله ترینارزشمند توصیف، دفت بتوان شاید ازاینرو آفریند؛می زیبا تصاویر و می ردازد

 هایاخصهش درک آن، آفرینزیبایی عناصر و فردوسی شاهنامج در توصیف زیباییهای شناخت اینکه به توجه با. است

 طوس اداست واالی هنر و بدیلبی قریحج و سرشار ذهن از آفرینش این ترفندهای با آشنایی نیز و زیبا توصیفهای

 هایهشیو به بردنپی  پژوهش، این انجام از هدف برمیدارد، پرده درانسنگش اثر و وی جاودانگی راز از و دارد حکایت

 پرسشهاست:  این به پاسخ و زیبا توصیفات خلق در فردوسی

  است؟ درفته قرار وصف مورد شاهنامه در عناصری چه

 است؟ برده بهره توصیفات خلق در امکاناتی چه از فردوسی

ف های دونادون وصبه جنبهبرای رسیدن به این منظور، توصیفات در كلّ شاهنامه بررسی شده است و تالش شده 

در این اثر پرداخته شود. بخش مربوط به امکانات بیانی كه همان صور خیال است، در كل شاهنامه به كوشش 

سعید حمیدیان، آماردیری شده و نمودار بسامدی رسم شده است و تالش شده در آمارها، موارد تکراری محاسبه 

 نشود.

 

 سابقۀ پژوهش

: هایی اشاره میشودارۀ وصف و توصیفات شاهنامه فراوان است كه در این قسمت به نمونهتحقیقات انجام شده درب

انگیز مؤثّر در ، وصف و صورتهای خیال«شاهنامه در خیال صورتهای و وصف»( در پژوهش 4355شبنم مؤمنی )

گ در شاهنامج وصف میدان جن»( در 4399جمال استادی )توصیفات شاهنامه را مورد بررسی قرار داده است؛ آی

 وصیفت و میدانهای جنگ شاهنامه را بررسی كرده است. حاصل بررسی این است كه فردوسی در تشبیه« فردوسی

 مخاطب نظر در صحنه كه كرده عمل ایبگونه و است داده نشان خود از خاصّی دستیچیره جنگ و رزم هایصحنه

توصیفات مربوط « جهانگشا تاریخ و شاهنامه در صبح وصف»( در پژوهش 4346شود. محمّدمیر و كیچی ) مجسّم

اند. نتایج تحقیق آنان نشان داده كه وصف صبح در آثار جهانگشا بررسی نموده تاریخ و به صبح را در شاهنامه

موردبررسی، با غلبج جنبج هنری همراه بوده و استعاره در تصاویر دمیدن صبح نقشی بسزا داشته است. رضوانیان 

 توصیف، اینکه اثبات ، جهت«توصیف در داستان رستم و سهراب»ای با عنوان ( در مقاله4344)شیخلر  و احمدی

 ستمر توصیفی داستان روایی متن را در توصیف مختلف انواع دارد، كنندهتعیین و اساسی ادبی، نقشی متن هر در

اه شکلی و خو ، خواهانواع توصیففردوسی از نمودند و پی بردند كه  بررسی محتوایی و شکلی نظر از سهراب، و

، پس «سیاوش داستان در وصف بالغت»( در تحقیق 4341. عقدایی )در این داستان استفاده كرده است ،محتوایی

 ایجههو سیاوش داستان در وصف شناسیاز بررسی كاركرد وصف در این داستان، به این نتیجه رسیده كه زیبایی

( در 4397رفته است. زرقانی )های فردوسی، بکار م بخشیدن به اندیشهتجسّدر پیشبرد روایت و دارد و  برجسته
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به توصیف صفات و ویژدیهای برجستج رخش « فردوسی شاهنامج در او یهاویژدی و رخش»پژوهش خود با عنوان 

فات صپرداخته تا به علّت شاخص شدن این حیوان در شاهنامه پی ببرد. نتیجج این تحقیق نشان داده كه بین نام، 

و عملکردهای رخش هماهنگی و تناسب وجود دارد. آنچه پژوهش پیش رو را از تحقیقات ذكرشده جدا میسازد، 

 این است كه در این جستار انواع توصیفات در كلّ شاهنامه به همراه امکانات زبانی و بیانی بررسی میشود.

 

 بحث و بررسی

 شاهنامه  در توصیف

تخیّل در شاهنامه است و حاصل تركیب اجزاء كالم كه داهی بدون استفاده از  هایتوصیف یکی از مهمترین جنبه

عر و هدف شناسانج شاعناصر بیانی چون: تشبیه، استعاره، كنایه و مجاز شکل میگیرد. وصف نتیجج تالش زیبایی

 شعر در لخیا صور)« نهاستابواب شعری در همج زبا یکی از وسیعترین»هنری وی در القای معانی و مفاهیم و 

توصیف را میتوان شاخ و بردی دانست كه بر درد طرح اولیه افزوده میشود تا (. 399ی : كدكنی شفیعی فارسی،

(. محسوسات و 31ی :هیانعبداللّ داستان، در پردازیشخصیت و )داستانرابطج اجزای داستان را منطقیتر كند 

نقش بسیاری دارد؛ زیرا شاعر با قریحج خویش و با  انگیزوصف عناصر حسّی در تصویرسازی و ایجاد تصاویر خیال

استفاده از تخیّل، تمام آنچه را كه از اشخای و زنددی آنان و یا حتّی از طبیعت پیرامون خویش احساس میکند، 

بازآفرینی میکند؛ كاری كه فردوسی به بهترین نحو از عهدۀ آن برآمده است. در این بخش انواع توصیف، عناصر 

 امکانات مورداستفادۀ فردوسی در شاهنامه بررسی میشود:  شده ووصف

 

 انواع وصف در شاهنامه

 بندی آن از جنبج حماسی و غنایی بودن آن است. بندیهای وصف در شاهنامه، طبقهاز انواع تقسیم

 شاهنامه در وصف ( انواع4جدول )

 شدهموارد توصیف انواع وصف ردیف

فراوان س اهیان، هنرنماییهای پهلوانان، تعدد آراستگی س اه، تعداد  حماسی 0

شددان و ریخته شدن خون، ابزار و سالح س اهیان و درد و خاک كشته

 برخاسته و ...

، خوان، میگساری، ابزار و زنان و زیبایی آنان، عشق، رامشگران، بزمگاه غنایی 2

 ظروف، كنیزان و پرستنددان و ...

 

 توصیفات حماسی
جویی و نبرد ایرانیان با فضای جنگ و رزم است. بخش اعظم شاهنامه به شرح داستانهای كینهاین توصیف خایّ 

تورانیان اختصای یافته است. جنگهایی كه از كشتن ایرج به دست برادرانش آغاز شد و تا زمان قتل افراسیاب 

 اصالبت توصیف كرده است.ها را بسیار بهای رزمی است و این صحنهادامه داشت. فردوسی استاد توصیفات صحنه

آنچه این بخش از شاهنامه را پررنگتر جلوه داده، توصیف لشکركشیهای عظیم دو س اه و جنگیدنهای آنهاست كه 

های رزم و جنگ را بتصویر كشیده است. از آراستگی س اه، تعداد های دونادون صحنهشاعر توانمند طوس جنبه

شددان و ریخته شدن خون، تا ابزار و سالح س اهیان و درد و تعدّد كشتهفراوان س اهیان، هنرنماییهای پهلوانان، 
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ال هایی اشاره میشود. بعنوان مثخاک و بانگ و فریاد برخاسته از صحنج جنگ را بنمایش دذاشته است كه به نمونه

 ساوه شاه در پیامی كه برای بهرام مینویسد، س اه خویش را چنین وصف میکند:

 درخت برگ ز فزونتر س اهم

 شمار بگیرم و لشکر پیل در از

 

 بختنیک مردم ادر بشمرد 

 بهار ابر باران ز بخندی

 (4477)شاهنامه، ی                               

( و یا توصیف بسیاریِ س اهیان بر 144یا وصف جوشیدن دشت و توفیدن كوه از بانگ س اهیان )ر.ک: همان، ی

 (.451درداه شاه )همان، ی

 

 توصیفات غنایی و بزمی
ایی صرفاً غن»غنایی شاهنامه درست است كه شاهنامه اثری حماسی است، ولی از غنا و بزم خالی نیست. داستانهای 

 داستانهای لحن )بررسی« اندای از غنا و حماسهآیند و آمیختهبشمار می عاشقانج حماسینیستند، بلکه داستان 

زیباترین و مهمترین داستانهای غنایی شاهنامه میتوان از داستان زال و رودابه (. از 617شاهنامه، هدایتی: ی غنایی

نام برد كه فردوسی آن را با نهایت مهارت و استادی وصف نموده است. قدرت این شاعر در توصیفات غنایی و 

، ووس به سودابههای شاهنامه همچون عشق سودابه به سیاوش، كاتنها این داستان كه دیگر عاشقانهعاشقانه را نه

بیژن و منیژه، تهمینه به رستم، خسرو و شیرین و... میتوان دید كه شاعر آنها را بزیبایی در فضای حماسی شاهنامه 

 بنمایش دذاشته است؛ مانند وصف یار در آغاز داستان پادشاهی هرمزد:

 اىرفته كجا بهارا نگارا

             تو باد از بوید مهردان همى

 

 اىبنهفته باغ آرایش كه 

 تو یاد كنم اندر مى بجام

 (4459)شاهنامه، ی                                  

همچنین بزم نیز در این داستانها دیده میشود. بعد از هر پیروزی در جنگ یا مأموریت، ازدواج یا بر تخت شاهی 

نشستن، تولّد فرزند، نوروز و سده، بزمی ترتیب داده میشد. بعنوان مثال وقتی فرستاده خبر تولّد رستم را بهمراه 

 یب میدهد و: تصویر وی نزد سام میبرد، سام به این مناسبت جشنی ترت

             كوس درداه ز برآمد به شادى

             بخواند را رامشگران و آورد مى

             ماه و خورشید كه جشنى بیاراست

 

 خروس چشم چو میدان بیاراست 

 برفشاند درم بر به خواهنددان

 بزمگاه اندران شدند نظاره

 (49همان، ی)                                       

       و یا وصف جشنی كه لهراسب به مناسبت بازدشت دشتاسب با زریر ترتیب میدهد:

 ماه چرخ كز كردند جشن یکى

 

 جشنگاه بر ببارید ستاره 

 (461همان، ی)                                     

 آمده است:و یا در وصف جشنی كه منوچهرشاه به مناسبت هنرنمایی زال ترتیب داد چنین 

             شاه بیاراست جشنگاهى یکى

 

 ماه چرخ چارده شب چنانچون 

 (44)همان، ی                                              

 شاهنامه  در شدهوصف عناصر
انتزاعی كه در  طبیعت، اشیاء، و مفاهیم فردوسی در شاهنامه عناصر دونادونی را توصیف میکند: انسانها، جانوران،
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 نمودار زیر ترسیم شده است. 

 

 
 شده در شاهنامه فردوسی( عناصر وصف4نمودار )

 

 وصف انسانها )اشخاص(
بخش قابل توجّهی از توصیفات شاهنامه به انسانها اختصای یافته است. این اشخای ازلحاظ جایگاه متنوّعند: 

وخو و اعمال شخصیتها و ... و فردوسی زیبایی، رشادت، خلق شاهان، پهلوانان، وزیران و مشاوران، خدمتکاران، زنان

 را توصیف میکند.

 

 شدۀ شخصیّتها( موارد توصیف6جدول )

 شدهموارد توصیف شخصیّتها ردیف

 قد و قامت، یال و كوپال، چهره، میان، فرّ ظاهری مردان 0

)مثبت و منفی(، شجاعت و پهلوانی، خشم، حسادت، وفاداری،  اخالقی

جویی، خردورزی، جنگاوری، بخشش، قدرت، ضعف، كینه

 ستمگری و ... 

 زیبایی صورت، موی بلند، كمر باریک، قد و قامت ظاهری زنان 2

 وفاداری، مهربانی، خیانت، جنگاوری، سیاست اخالقی

 اندامی، فراخی سینه، زورِ بازو.زیبایی چهره، درشت ظاهری كودكان 3

 پهلوانی، هوششجاعت و  اخالقی

 

 آید: فردوسی رستم را چنان توصیف میکند كه سام از دیدنش بشگفت می

             شاخ و پشت آن و یال و بازوى بدان

             ستبر هیونان ران چو رانش دو

  یال و فرّ این و رویىخوب بدین

            

 فراخ بر و سینه قلم چون میان 

 ببر زور و دارد نر شیر دل

 همال پهلوانان از كس ندارد

 (44)شاهنامه،                                      

 و یا در توصیف اسفندیار میخوانیم:

             سهى سرو چو دیدم سواریش

            درد فریدون شاه كه دفتى تو

 

 فرّهى با و زیب با و خردمند 

 س رد را او دانایى و بزردى

 (767)همان، ی                                   

عناصر وصف شده در  شاهنامه 

مفاهیم انتزاعیاشیاءطبیعتجانورانانسانها
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به مردان حضور اندک، ولی پررنگ و اثردذار دارند و بیشتر زیباییهای آنان وصف شده است. زنان در شاهنامه نسبت

البتّه در برخی موارد پهلوانی یا شجاعت و جسارت آنها نیز وصف شده است. زیباترین نمونج وصف زیبایی زنان، 

 توصیف رودابج كابلی از زبان كنیزكان وی نزد زال است. 

 ی     است مهراب را در سرا یكه ماه

 ساج است و هم رنگ عاجی باال به

 

 یسر ز شاه تو برتر، به پا کی به 

 بر سر از مشک، تاج یزدیا یکی

 (49)همان، ی                                          

عاج، مشک، تاج، و های فاخری همچون ساج، های حماسی مانند خم، ستون، حلقج پایبند و نیز واههكه وجود واهه

 سیمین قلم در آن دیده میشود. همچنین است وصف سودابه نزد كاووس:

 كمند به دیسو و بلند به باال

 زیباترست باالش سرو از كه

 

 قند  چو لبانش خنجر چو زبانش  

  افسرست سرش بر سیه مشک ز

 (457)همان، ی                                      

هایی چون كمند و خنجر در آن دیده میشود. فردوسی در بودن، لحن حماسی با وجود واهه كه در عین غنایی

توصیف شخصیتهای داستان، چهار اصلی را كه اسطو بدان اشاره كرده، رعایت نموده است. این چهار اصل عبارتند 

( مناسبت 6فت شود. ( سیرتها باید پسندیده باشد و سیرت پسندیده در هر طبقه از اشخای ممکن است یا4از: 

كه بر این اساس ممکن است اشخای داستان به سیرت مردانگی موصوف دردند، امّا با طبیعت و سرشت زن هیچ 

( مشابهت با اصل است و این امر بکلّی غیر از خوب بودن و مناسب 3مناسب نیست كه بدین سیرت موصوف شود. 

بعدی نیستند، (. در شاهنامه شخصیتها تک434-439صص شعر، ارسطو: ( ثبات در سیرت )فن1ّبودن اخالق است. 

بلکه خصلتها و سیرت درونی آنان نیز مورد توصیف قرار درفته است. سرخوشی و شادابی، عشق و دلداددی، مستی، 

پلیدی و پستی، شکنیها، ارزشهای واالی اخالقی، مهر مادری و عواطف مادرانه به فرزند، وفاداریها و پیمان

 آرمانخواهی، كشمکشهای درونی و ... در توصیفات شاهنامه دیده میشود. دوستی ووطن

انسان یا عناصر وابستج اوست. آن  بهدرصد تشبیه بکار رفته كه مشبّه یا مشبّه 14,4در شاهنامه بطور تقریبی 

عارله بکار مست همچنین عناصر انسانی در استعارات شاهنامه بکار رفته است كه داه بعنوان مستعارمنه و داه بعنوان

 رفته است. در ابیات زیر میِ روشن استعاره از منوچهر و جام استعاره از والدین اوست.

 میِ روشن آمد ز پرمایه جام

 

 مناچهره دارد منوچهر نام 

 (464)همان، ی                                      

 و عنبر استعاره از موی خوشبو است.

 ماه دِرد بیرش از دید سیرو یکی

 

 كیاله عنیبیر ز بیر، مَیه بیه نهیاده  

 (45)همان، ی                                        

 61,6های اوست. این فراوانی درمورد آرایج مجاز درصد استعارات شاهنامه مربوط به انسان و وابسته 64,1حدود 

 درصد است. 

 

 وصف جانوران

 آیند،ای دارند؛ زیرا از همراهان همیشگی صاحبان خود بشمار میحیوانات بخصوی اسبها در شاهنامه جایگاه ویژه

 وفادارند و داه از آنان محافظت میکنند. در توصیف رخش میگوید: 
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 به ران اندر آورد و كردش دوال

            

 عقابیی شده رخیش با پیرّ و بال     

 (394)شاهنامه، ی                                   

 م،غُر كرددن )كرگ(، پلنگ، اهدها، مار، داو، دراز، عقاب، پیل، درگ، روباه، از حیوانات شاهنامه، شیر، پلنگ، یوز،

یی املخ و پشه را میتوان نام برد كه فردوسی توصیفات زیب و مور كركس، شاهین، چَرغ، هیون، تذرو، زاغ، خروس،

 از آنها ارائه كرده است. مثالً در توصیف داو برمایه چنین میسراید:

 یکی دیاو دییدم چییو بیاغِ بیهار                  

 

 سیراپای نییرنگ و رنگ و نگار 

 (66)همان، ی                                      

(. 431آید، یزددرد را میکُشد و دوباره به آب فرومیرود )ر.ک: همان، یو یا وصف موجودی كه از آب دریا بیرون می

فردوسی در شاهنامه انواع حیوانات، اعم از پرنده، خزنده، درنده، چرنده و حشرات را توصیف میکند. او حدوداً 

 های زیر: به. در نمونه؛ هم بعنوان مشبّه و هم مشبّهدرصد از این حیوانات در ساخت تشبیه بهره برده است45,4

 سیاه مار دو آن درخت شاخ چیو

 

 شاه كتف از بیاره ددیر بیرآمید 

 (44)همان، ی                                      

 نیونید چیون  را فیرزنید بییاورد

 

 بلند كوهِ سیوی هیان غُیرم چیو 

 (154)همان، ی                                    

 شییر زور با دیید را خیویش تین

 

 دلیر اهدهاى چیون بیاره یکی 

 (945)همان، ی                                   

رده انند كشاعر دو مار سیاه روییده بر كتف ضحّاک را به شاخ درخت، فرزند را به غُرم هیان و شارستان را به اهدها م

ه ببه حیوان است. در مواردی نادر نیز هم مشبّه و هم مشبّهو در دو نمونج بعد مشبّه است كه در نمونج اوّل مشبّه

 اند.حیوان است، مانند بیت زیر كه اس ان به درگ مانند شده

 بزرگ جایی دید شارستان یکی

 

 درگ چو دردان براندند سو از آن 

 (975)همان، ی                                    

درصد استعارات شاهنامه را 41,3فردوسی از حیوانات در استعارات شاهنامه استفاده نموده است. این میزان تقریباً 

 تشکیل میدهد. مثالً: 

 جهاندار شاه راز دانست چه

 

 كه آوردی این اهدها را به راه 

 (431)همان، ی                                    

اهدها در بیت اخیر استعاره از اسپ است. فردوسی از نام حیوانات در آرایج مجاز استفاده كرده است كه فراوانی آن 

 درصد بوده است. 9,5حدود 

 

 وصف طبیعت
ت ای از طبیعای از زنددی انسان با دوشههر دوشه»از دیگر انواع توصیفات در شاهنامه وصف طبیعت است؛ زیرا 

پیوند و ارتباط دارد كه از این همه پیوندهای دونادون، ذهن شاعر یکی را احساس میکند و در برابر هزاران هزار 

آن بیدار میشود، وی حاصل این  بیداری خود را به ما نشان میدهد. شعر زادۀ این كوشش شاعر است برای نمایش 

ی )صور خیال در شعر فارسی، شفیع« ساندرک آواز نسبتهای میان انسان و طبیعت یا طبیعت و انسان یا انسان و ان

پردازیهای شاعرانه میزنند. برای این كار (. شاعران معموالً با استفاده از عناصر طبیعت دست به خیال3كدكنی: ی
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( همدلی با 4باید در این عناصر دخل و تصرّف كنند  و این ارتباط و دخل و تصرّف به سه شکل میتواند باشد: 

( كه 171-176سیستانی، یوسفی: صص ( جان بخشیدن به طبیعت )ر.ک: فرّخی3طبیعت و  ( تقلید از6طبیعت؛ 

هر سه مورد فوق در توصیفات شاهنامه از طبیعت و عناصر آن دیده میشود. در این میان توصیفات طلوع و غروب 

ر ا هستند و شاعیا روز و شب بیش از پانصد بیت شاهنامه را به خود اختصای داده است كه تصاویری زنده و پوی

های حماسی بهره برده است. از دیگر ویژدیهای توصیفات روز و شب ایجاز و در تشبیهات و استعارات آن از واهه

 پرهیز شاعر از اطناب و درازدویی است. بعنوان نمونه:

 چو خورشید تابان برآرد درفش 

                         

 چو زر آب دردد زمین بنفش 

 (449)شاهنامه، ی                                   

فردوسی در براعت استهاللهای داستانهای بلند شاهنامه، بسیار زیبا و هنرمندانه به توصیف طبیعت و مظاهر آن 

 می ردازد، نمونج اعالی آن توصیف شب در آغاز داستان بیژن و منیژه:

 قیر           به شسته روی شبه چون شبی

 ماه                 ردك آرایشی ددردونه

 

 تیر نه كیوان نه پیدا بهرام نه 

 پیشگاه بر كرد دذر بسیچ

 (133)همان، ی                                         

اند و عناصر بیانی در شاهنامه كوه، دشت، دریا، آب و هوا، شب و روز، آسمان، دیاهان و دلها و ... همه توصیف شده

 شعور استانگیزی آنها بکار رفته است؛ آن هم بصورت ساده و در عین حال زیبا. طبیعت در شاهنامه ذیدر خیال

ای صاحب شعور و آداهی وش همج جهان را فرامیگیرد، پدیدهای كه هنگام قتل سیاو بر ظالمان میتازد. طوفان تیره

 است. 

 یکی باد با تیره دردی سیاه

 همی یکددر را ندیدند روی

                                 

 برآمد ب وشید خورشید و ماه 

 درفتند نفرین همه بر دروی

 (641)همان، ی                                       

شب میوزد كه از این مصادیق در شاهنامه ای كه هنگام شبیخون س اه توران بر س اه كیخسرو در نیمهتیرهیا باد 

 فراوان است. 

های بیانی استفاده نموده است كه این فراوانی در تشبیه فردوسی در شاهنامه از طبیعت و عناصر طبیعی در آرایه

 درصد است. 34,9درصد و در مجاز  33,5درصد، در استعاره  63,1

 

 وصف اشیاء

ای كه منوچهر در میان توصیفات شاهنامه وصف اشیاء نیز بچشم میخورد. بعنوان نمونه در وصف خلعت شاهانه

 برای مهراب كابلی تدارک دیده چنین میگوید:

             زمین شاه ساخت خلعتى یکى

             ستامبه زرّین تازى اس ان از

   زر تاج و پیروزه تخت همان ...

           

 آفرین بدو كس هر كردند كه 

 دران درز به هندى شمشیر ز

 كمرزرّین و یاقوت مهر همان

 (314)همان، ی                                       

 درز و تیر و بردستوان، نیزه و ترگ و هندى، جوشن های حماسی مانند شمشیردر این نمونه ابزار جنگ و واهه

 طبقها، زر، زبرجد روم، دوهر، یاقوت، دیباى ز و خز و نیام، دینارستام، زرّینهای فاخری همچون: زرّینو واهه دران
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فراوان  كمر، زرّین و یاقوت مهر زر، تاج پیروزه، تخت زعفران، پر و كافور و ، مشکخام سیم سرخ، زرّ جام، پیروزه

 ای را كه رودابهدیده میشود، امّا داه وصف اشیاء در فضایی غنایی صورت میگیرد. مثالً زمانی كه فردوسی خانه

های ارزشمند و دل و ریاحین سخن میگوید برای پذیرایی از زال آماده كرده توصیف میکند، از جواهرات و پارچه

 و دیگر از ابزار جنگی و رزمی خبری نیست.   

 بهار خرّم چو بودش انهخ یکى

             بیاراستند چینى به دیباى

 

 نگار بر برو بزردان چهر ز 

 ب یراستند زرّین طبقهاى

 (75)همان، ی                                       

نیها و تصویرآفریها صورت میگیرد. نظیر چنین همانطوركه دیده شد وصف اشیاء در تصویرآفرینی مکانها و صحنه

(، شبستانی كه به دستور سودابه برای پذیرایی از سیاوش 77توصیفاتی را در توصیف كاخ مهراب كابلی )همان، ی

( را میتوان نام برد، امّا توصیف درختی كه به دستور كیخسرو ساخته شده 654تدارک دیده شده بود )همان، ی

 مه است:بود، یکی از زیباترین توصیفهای اشیاء در شاهنا

 شاه داه بر از زدند درختى

             زر و یاقوت ز شاخش و سیم تنش

             بار و برگ همه زمرّد و عقیق

 

 داه و تاج بر دسترد سایه كجا 

 دهر ىهاخوشه دوندونه برو

 دوشوار چون تاج از فروهشته

 (151)همان، ی                                      

توصیف جواهراتی كه بهرام دور از دخمج جمشید پیدا نمود، از این نمونه است. داومیشهایی زرّین با چشمانی از 

 (. 459یاقوت كه آخورهایشان از یاقوت سرخ و زبرجد انباشته است )همان، ی

كه به طبیعت درصد مجازهایی را بکار برده  34,9درصد استعاره و  33,5درصد تشبیه،  49,5فردوسی در شاهنامه 

 مربوط است.

 

 وصف مفاهیم انتزاعی
 وان،ر بهشت، فردوسی حتّی در توصیف مفاهیم انتزاعی نیز هنرمندانه عمل میکند. مفاهیمی چون: مرگ، رستخیز،

 . ...داد، تهمت، دانش و رنج، بال، جبرئیل، حور،  سروش، جان،

 بیدان تا كسی بد نگیوید تیرا

 

 روانش خرد بود و تن جانِ پاک

 

 بیه درییای تهمیت نشیویید مرا 

 (977)همان، ی                                       
 و دیفتی كه بهیره نیدارد ز خاک

 (471)همان، ی                                           
اه در جایگ توصیف این مفاهیم در بخش اساطیری اندک است، ولی در بخش تاریخی بسیار است، این مفاهیم هم

های باال روان و تهمت هر دو مفهوم انتزاعی هستند كه در به. در نمونهاند و هم در جایگاه مشبّهمشبّه قرار درفته

 به هستند:های زیر نیز مفاهیم انتزاعیِ رستخیز و سروش مشبّهاند. در نمونهجایگاه مشبّه قرار درفته

 تییز شمشیر بیه دستیش بیفگنید

 

 هوش و با شرم جُست ایفرستاده

 

 رستخیز چون برخاست باد یکی 

 (354)همان، ی                                       
 سیروش خجیستیه بسان دالور

 (4651)همان، ی                                          
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مفاهیم در ساخت تشبیه، استعاره، كاربرد شاهنامه است؛ باوجوداین شاهنامه از این مفاهیم انتزاعی از مضامین كم

درصد و مجاز  1,4درصد، استعاره  5,7مجاز و كنایه استفاده كرده است كه فراوانی آنها بدین صورت است: تشبیه 

 درصد. 5,4

 

 شگرد فردوسی در توصیفات شاهنامه
 ره میشود:فردوسی در توصیفات خود از عناصر زبانی، لغوی و ادبی مختلفی بهره میگیرد كه در ذیل اشا

 

 فردوسی در شاهنامه مورداستفادۀ ( امکانات3جدول )

 شدهموارد توصیف امکانات مورداستفاده فردوسی ردیف

 ترصیع، لغات و تركیبات و انواع جناس، انواع تکرار، موازنه زبانی 4

 تشبیه، استعاره، كنایه، مجاز بیانی 6

 

 امکانات زبانی
 انواع تکرار، موازنه و مماثله و ترصیع را دربر میگیرد:این امکانات زبانی انواع جناس، 

 

 جناس در توصیفات شاهنامه
انواع جناس در شاهنامه  دهندۀ توجّه و عالقج شاعر به آن است.های پربسامد شاهنامه است كه نشانآرایهجناس از 

مشاهده میشود. او جناس تام، زائد، مضارع و الحق، اشتقاق، شبه اشتقاق، مرفوّ، ناقص، مقلوب، مطرّف و مركب را 

در بیت زیر جناس تام است. چنگ اول به معنای دست و چنگ « چنگ»است. بعنوان نمونه به فراوانی بکار برده 

 دوم به معنای ساز.

 چنگ به می رپُ یاقوت جام یکی

 

 چنگ آوای به داده دوش و دل 

 (131شاهنامه، ی)                                  
كه اولی به معنای جهنده و دومی به  (444ی)همان، « سمندش جهان و جهان را كَنان»در مصرع « جهان»یا 

 معنی كیهان است. در بیت:

 خوان آرپیش : دفت خوان ساالرِ به

 

 بخوان را فرزانگان و بزردان 

 (153ی )همان،                                       
دل دام و دد »در مصراع « درد»و « دد»های جناس زائد و تام است. همچنین میان واهه« بخوان»و « خوان»میان 

جناس زائد وجود دارد. جناس اختالف در صامت، كه این اختالف میتواند  (467ی )همان،« شد پر از داغ و درد

( و یا در 7)همان، ی« سرِ تخت و بختش برآمد ز كوه»در مصرع « بخت»و « تخت»در حرف نخست باشد مانند: 

 (.45)همان، ی« زمانه زمانی ندادش درنگ»در مصرع « زمانی»و « زمانه»حرف آخر همچون: 

 

 شاهنامهتکرار در توصیفات 
از شگردهای »تکرار عاملی است كه در آهنگ و موسیقی شعر دخالت دارد و بر موسیقی كالم میفزاید و 

 )بدیع« آورد و از اركان بنیادی در شعریت شعر استآفرینی در كالم است. تکرار، موسیقی شعر را بوجود میزیبایی
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آرایی و تکرار واهه بکار رفته شاهنامه به دو صورت واج (. تکرار در63شناسی، وحیدیان كامیار: یزیبایی دیدداه از

ائل از مس است. تکرار واج همان نغمج حروف است كه سبب افزایش تداعی معانی و ارزش موسیقایی كالم میگردد و

 ختهیر یها طرحواهه بینبرد از ترك یهاصحنه فیدر شاهنامه در توص. فردوسی هنر استی شناسییبایدر زی اساس

 ترکیشاعر نزد جشیرا به اند یاثر ادب یكرده و فضا یتداع شتریرا ب یذهن ریآن تصاو دنیاست كه خواندن و شن

 کكم آن دوشنوازی به و بوده مؤثّر بیت درون موسیقی غنای در مصوّت یا صامت یک آداهانه تکرار .استكرده 

بخصوی در  با،یز یبا آن الگوها یحماس و یریاساط یكه در داستانها ییقایطرح موس نیاز ا یا. نمونهمیکند

 آید:، در ادامه میمیکند یرا تداع یو شکوه داستان حماس بتینبرد، ه یهاصحنه

               راست كرد خم و را چپ كرد ستون

            

 بخاست چاچی چرخ خم از خروش 

   (    395شاهنامه، ی)                                   

 در بیت زیر: « ش»در بیت باال و تکرار حرف « چ»و « خ»آرایی حروف واج

 بیش چه پیشه ز خوانی، پیشه همی

            

 پیش ستپیشه كار هر ز همیشه 

 (775ی )همان،                                     

 عطف در بیت: « و»و « گ»و تکرار حرف 

             دلیر دیو و دودرز چو و طوس چو

            

 شیر بهرام و دستهم و دردین چو 

 (354ی همان،)                                        

داه در شاهنامه واهه تکرار میشود كه بسامد این نوع تکرار فراوان است و زیبایی این تکرار در این است كه داه در 

د و همه، دا»های بر زیبایی كالم خدشه وارد شود. مانند تکرار واههیک بیت چندین واهه تکرار میشود، بدون آنکه 

 در بیت زیر:« دید

             همه داد كرد و همه داد دید

            

 ازیرا كه دیتی همه باد دید 

 (447)همان، ی                                       

این تکرارها، ضمیر، اسم و  .(446ی همان،)« سلیح سه كشور، سه دنج سه شاه»در مصراع « سه»و یا تکرار عدد 

 یا فعل را دربر میگیرد كه تکرار افعال بیشتر در مواقعی است كه فعل ردیف واقع میشود. مانند بیت زیر:

 آورید بجاى این تا بجویید

            

 آورید ب اى را رنجها همه 

  (4449ی همان،)                                      

 ترصیع و موازنه

های قرینه در دو مصراع یک بیت وجود سیجعی كه میان واهه نوع و موسیقایی روابط از ترصیع، موازنه و مماثله

ها سجع متوازی برقرار باشد، ترصیع و ادر تركیبی از سجعهای مختلف آیند. ادر میان همج این قرینهدارد، پدید می

ا از ت رو بی باشد، موازنه یا مماثله است. فردوسی در توصیف شخصیتهای داستانهای حماسی این هنر را بکار برده

 و عترصی از»است. حمیدیان درمورد این دو صنعت در شاهنامه چنین میگوید: زیبا كرده  اریبسنظر موسیقایی 

 رصیعت كه است این هم آن دلیل و میرود بکار شاهنامه در كمتر بسیار ترصیع است، سجع به وابسته كه موازنه

 نآ با موازنه امّا میکشاند، تکلف به را حماسی شعر و است آن اهداف با متناسب و مدحی قصیدۀ درخور بیشتر

 (. مثالً در بیت:114ی: فردوسی، حمیدیان هنر و اندیشه بر )درآمدی «است سازدارتر

              نداشت نیایش دمان روانش

 

 نداشت ستایش توان زبانش 

 (414)شاهنامه، ی                                   
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وزن هستند كه بین روانش و زبانش، دمان و توان و نیایش و ستایش سجع متوازی وجود دارد و دو مصراع هم

در وصف  در نامج زالآورد. بنا به سخن خالقی مطلق، بهترین نمونه از موازنه و مماثله آرایج ترصیع را بوجود می

 :آمده استسام 

 دَرد هنگام دیزه چمانندۀ

 فزایندۀ باد آوردداه

 كمریندرایندۀ تاج و زرّ

 

 نبرد اندر كركس چرانندۀ 

 از ابر سیاه خونفشانندۀ 

 نشانندۀ شاه بر تخت زر

 (4415همان، ی)                                     

 و تركیبات كلمات
آفرینی ییزیباای دارد. فردوسی با كاربرد این تركیبات ضمن كلمات و تركیبات در توصیفات شاهنامه جایگاه ویژه

 دها،اه تیغ، خنجر، هایی مانندواهه انگیزی، تصاویر و مفاهیم را عینی و احساسات را توصیف میکند. وجودو خیال

د یابمی و خشونت دارد و لحن بسوی حماسه درایش جنگ حکایت از و خون، زهر، تیزدندان، شیر، شمشیر، دلیر،

شادمانی كه در حوزۀ بزم و غناست و یا تركیباتی چون دخترِ  كام جام و آرام، فرخنده، های شادی،و یا با واهه

روی، لعبتِ قندهار، مشکویِ زرّین، خورشیدچهر، بتانِ طراز، بتِ مهربان از نوع غنایی و خنجرِ آبداده، دلِ شیرِ ماه

پهلوانِ كیان و ... نر، چنگالِ درگ و شیر، درزِ دران، پیلِ مست، اهدهایِ دهم، سوارانِ دردنکش، درفشِ اهدهافش، 

 آیند. تركیبات حماسی بشمار می

درمجموع تركیبات در شاهنامه یا بصورت وصفی هستند یا اضافی )از نوع تشبیهی، استعاری یا تلمیحی(. یکی از 

نگ، رساخته میشود كه هم بصورت وصفی بکار رفته مانند: چادر مشک« چادر»این تركیبات، تركیباتی است كه با 

(، چادر زرد )استعارۀ ون، و چادر الهورد )استعارۀ مصرّحه از شب(، چادر سبز )استعارۀ مصرّحه از سبزهچادر قیرد

مصرّحه از نور خورشید(، چادر مشکبوی )استعارۀ مصرّحه از تیردی و تاریکی(، و هم بصورت اضافی همچون: چادر 

 ه همج این موارد اضافج تشبیهی است. برداری، چادر مهربانی، و چادرِ داد كشرم، چادر آز، چادر فرمان

شده با واهۀ دریاست. دریای قیر، دریای سبز، دریای زنگاردون )استعارۀ مصرّحه از از دیگر موارد تركیبات ساخته

آسمان كبودرنگ(، دریای ساكن )استعارۀ مصرّحه از س اه(. همچنین تركیباتی كه با استفاده از واهۀ چشمه ساخته 

 چشمج زرد، چشمج آفتاب، چشمج روز، چشمج شیر و چشمج روشن.  اند، مانند:شده

آفرین در توصیفات شاهنامه فراوان یافت میشود. البتّه جابجایی در تركیبات كه همان تركیبات تركیبات زیبایی

(، مهربان 4646وصفی مقلوب یا اضافی مقلوب است نیز دیده میشود. مثالً تركیبات وصفی دردنده دهر )همان، ی

 ،(654همان، ی) روی( و تركیبات اضافی ماه434)همان، ی كاله رومى و خفتان (، درانمایه655ادر )همان، م

 .(654همان، ی) خدیو دیهان

 

 امکانات بیانی

 تشبیه 
ه از تشبیه نمایی، استفادآفرینی در توصیف و بهترین ابزار برای تقلید از طبیعت و حقیقتترین ابزار زیباییساده

، تشبیهاتی ساده و در عین حال زیبا میشود مشاهده فراواندر شاهنامه  هیاز نوع تشب الیتفاده از صور خاساست. 

های است. تشبیه در صحنهو جذّاب. تشبیهات در شاهنامه در تمام داستانها چه غنایی و چه حماسی بکار رفته 

شادی و پیروزی دیده میشود كه اغلب های محکم و خشن حماسی، در لحظات اندوه، غم، زیبای عاشقانه، صحنه
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حسّی هستند. او از همج عناصر در تشبیه بهره میبرد: عناصر انسانی یا همان اعضای بدن انسان، طبیعت، اشیاء، 

جانوران و حتّی مفاهیم انتزاعی. انواع تشبیهات در شاهنامه دیده میشود كه فردوسی بیشتر به ساددی آنها توجّه 

 را میتوان دید كه دیریاب و پیچیده باشد. كرده و كمتر تشبیهی 

)همان، « مست پیل چون برآشفت س هبد»(، 939)همان، ی« بکردار درگ تنّیین ز بهاران،» مرسل: تشبیه

 (.444ی

)همان، « دَرد چیو فیلسیوفی یکی بیامد»(، 61)همان، ی« كه اندر شب تیره خورشید بود: »مجمل تشبیه

« آوری بار بیه را وفا درخیتِ»(، 64)همان، ی« شب زلفینش دو روز و رخساره دو» بلیغ: تشبیه(. 955ی

( 951)همان، ی« اوی درنییاویخیت بیال دامِ به»(. البتّه همین تشبیه بلیغ داه اضافی است، مانند 691)همان، ی

همان، )« بُدنید االسییروبی و پییکیرسمین»در مصراع « سییروبیاال» و «پییکیرسمین»و داه بصورت تركیب همچون: 

 (. 94ی

 

 : تشبیه مؤكّد

 شبسیتان بهشیتیی بُد آراسته

 

 پر از خوبرویان و پُیرخواسته 

 (654)شاهنامه، ی                                  

همان، )« سیاه مار دو آن درخت چو شاخ»كه پركاربردترین نوع تشبیه در شاهنامه است. تشبیه حسّی به حسّی: 

 چاه یکی دوزخ به كردار» تشبیه حسّی به عقلی:(. 744)همان، ی« بکردار كیوه آتشی برفروخت»( و 44ی

)همان،  «چشید جوانی نبید هر كو كه»تشبیه جوانی به نبید در تشبیه عقلی به حسّی: ( 415)همان، ی« دید

تشبیه (. 944)همان، ی« زمین دانیش و همچو آبست خرد»( و تشبیه خرد به آب، و دانش به زمین در 66ی

 تن و بود خرد روانش»كاربردترین انواع تشبیه است، مانند تشبیه روان به خرد در كه این نوع كم عقلی به عقلی:

(. 7)همان، ی« پیلی، به جان جبرئیلبه تن زنده»( و تشبیه جان به جبرئیل در مصراع 471)همان، ی« پاک جان

 سکندر»(، 47)همان، ی« دلستان چُن رخان»در شاهنامه بوفور یافت میشود، مثالً  تشبیهات مفرد به مفرد:

(. امّا تشبیهات فردوسی 744)همان، ی« بکردار كوه آتشی برفروخت»(، 963)همان، ی« كوه همچو دلی بیامد

یخ در دذر تار»به همین نوع منحصر نمیماند و انواع دیگری چون تشبیهات مركّب و مقیّد نیز بکار میبرد؛ زیرا 

آمدند. برای نمونه تشبیه قد به سرو، جویی برمیاند، در پی چارهشاعرانی كه بدنبال بروز خالقیت و نوآوری بوده

تشبیهی قریب و مبتذل و عادی میشده است، امّا شاعری كه قد را به سرو سیمینی كه بر سرش ماهی منوّر است، 

(. 36فقیه، طالبیان: ی عماد شعر در تفضیل تشبیه )بررسی« دهآور تشبیه كرده، نوعی نوآوری در كالم پدید

های مفرد، مركّب و مقیّد را در اشعارش بکار برده و با بهفردوسی از این شاعران خلّاق است كه انواع مشبّه و مشبّه

 كمک آنها تصویرآفرینی نموده است. در بیت زیر:

 هیوا مییان تابیان خیورشیید چیو

 

 فییرمیانیروا                                                 یاهش بییرو نشسیته 

 (43)شاهنامه، ی                                     

 یآید. همچنین تشبیه مقیّد كه اجزاكه تشبیهی مركّب به مركّب است و از انواع پیچیده و فاخر تشبیه بشمار می

 مانند تشبیه مقیّد به مقیّد زیر: اند،شده تشکیل موصوف و یا صفت و الیهمضاف و مضاف از تشبیهات

 میسره سوی جنگی چو دُردوی

 

 بره برج پیش خور چیو بیامد 

 (495)همان، ی                                       
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فضیلی، تغیر از این موارد در شاهنامه با انواع دیگری از تشبیه نیز برخورد میکنیم، همچون تشبیه جمع، تشبیه 

اصر انسانی یا از عن هاتشبیه مضمر، تشبیه خیالی، تشبیه ملفوف و تشبیه معکوس. در همج این انواع یادشده، مشبّه

یعنی مربوط به اعضای بدن انسان هستند، یا عناصر طبیعت اعم از كوه و دشت و جنگل و دریا و صحرا و دیاهان 

نوشی و ملزومات آن و یا مضامین افزارها و حتّی ظروف میجنگ و حیوانات و ... یا اشیاء، همچون لوازم زنددی،

رد، كار میب ها نیز رخ میدهد؛ یعنی فردوسی همان عناصری را كه در مشبّهبهانتزاعی و مجرّد. همین اتّفاق در مشبّه

تشبیهات »رد. یگیبه نیز استفاده میکند. با این تفاوت كه بجای اعضای بدن انسان، از صفات انسانی كمک مدر مشبّه

به غالباً سالحهای جنگی، مثل تیغ، تیر و كمان و یا جانوران درنده در شاهنامه رنگ و بوی حماسی دارد و مشبّه

ایی: سیاوش، عقد داستان در وصف )ر.ک: بالغت« چون شیر و پلنگ و یا عناصر طبیعت مثل آتش و آفتاب و... است

ز پیش برجسته میکند، نوآوری فردوسی است. مثالً میتوان به تشبیه ( و آنچه تشبیهات فردوسی را بیش ا11 – 4

اشاره نمود كه در آن ادر خرد به درخت تشبیه « وفاست درخت چون در جهان خرد»خرد به درختِ وفا در مصراع 

در  .شده باشد، از نوع تشبیه عقلی به حسّی است، ولی ادر خرد به وفا تشبیه شده باشد از نوع عقلی به عقلی است

واقع میتوان به استخدام موجود در این مصراع پی برد كه مخاطب میتواند دست به انتخاب بزند. شگرد فردوسی 

 در این است كه نخست وفا را به درخت تشبیه كرده، س س خرد را به درختِ وفا مانند كرده است و یا 

 سخت بکیردند تییرباران یکیی

 

 درخت بیر بگذرد خیزان باد چیو 

 (566)شاهنامه، ی                                     

درصد، تشبیه  4/61درصد، تشبیه مرسل  1/65درصد انواع تشبیه در شاهنامه به این صورت است: تشبیه بلیغ 

درصد، تشبیه تفضیلی  5/4درصد، تشبیه جمع  6/1درصد، تشبیه مضمر  5/9درصد، تشبیه مؤكّد  4/14مجمل 

درصد،  6/55مفرد  به اِفراد: تشبیه مفرد نظر از تشبیه درصد. درصد تشبیه انواع 7/5الی درصد و تشبیه خی 7/5

 درصد، تشبیه مركب 3/5مقید  به درصد، تشبیه مقید 4/4مفرد  به درصد، تشبیه مقید 4/67مقید  به تشبیه مفرد

 5/45تشبیه حسّی به حسّی بودن:  معقول و محسوس نظر از تشبیه درصد و در نهایت درصد انواع1/5مركب  به

درصد كه در  4/4درصد، تشبیه عقلی به حسّی  درصد، تشبیه عقلی به عقلی  7/3درصد، تشبیه حسّی به عقلی 

 این قسمت نمودار بسامدی انواع تشبیه در شاهنامه فردوسی ترسیم میشود:

 

 
 ( فراوانی انواع تشبیه در شاهنامه6نمودار )
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 تشبیه در شاهنامه از نظر افراد ( فراوانی انواع1نمودار )

 

 
 ( فراوانی انواع تشبیه در شاهنامه از نظر محسوس و معقول بودن5نمودار )

 استعاره 
انگیز است و مبنای آن بر ایجاز و پرهیز از تکرار است و زیباترین توصیف برای این استعاره مهمترین صورت خیال

سی، پار بدیع علم یا سخن )زیب« كردند از آن استعاره تولّد شدمجاز را با تشبیه تزویج »صنعت این است كه 

یچ یک ای كه ه(. فردوسی با استفاده از استعاره توانسته معنای واحدی را بارها بتصویر بکشد، بگونه359نشاط: ی

 دین مثال برای این مورد توصیف طلوع و غروب شاهنامه است كه بیش از صد موربا دیگری همسان نباشد. مهمتر

تصویر با دیگری متفاوت است. در شاهنامه با استعاره فراوان برخورد میکنیم، ولی نه به اندازۀ دیده شده كه هر 

 نوآوری و سنّت و )فردوسی« حماسی در تا میکند پیدا مناسبت غنایی و روایی شعر در بیشتر استعاره»تشبیه؛ زیرا 

 فردوسی از استعاره در آغاز داستانها و در توصیف پهلوانان،(. بیشترین استفادۀ 645سرایی، عبادیان: یحماسه در

 در كه بحدّی شاهنامه است؛ غیرحماسی هایزمینه در او هایاستعاره مجموعج»بزمی است.  هایصحنه یا و زنان

)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: « یافت استعاره نمیتوان یک دارد، كه میدان و جنگ وصفِ همه این

 كاركرد دیگر كاربرد، بسیاری بسبب آن، جز و شمشیر برای نهنگ اهدها، همچون او استعارات از برخی»و  (114ی

(. انواع استعاره در 475شاهنامه، خالقی مطلق: ی )یادداشتهای« حماسیند هایواهه جزو بلکه ندارند؛ استعاره

 شاهنامه دیده میشود كه هریک بطور مختصر بررسی میشود:

این استعاره در شاهنامه بیشتر به توصیف زیبایی زنان، طلوع و غروب و شب و روز و وصف  ۀ مصرّحه:الف( استعار

است و پركاربردترین انواع آن در شاهنامه است. چهره و اعضای بدن، شخصیّتها، جهان و بیوفایی آن اختصای یافته
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 57/ شاهنامه توصیفات در فردوسی هنر

 

(. دو جوی، استعاره است از اشک بسیاری 347ی)شاهنامه، «  جوی دو دیده دو از برنهاد رخ به»مثالً در مصراع 

( دردماه استعاره 14)همان، ی« چو سروی بُدی بر سرش دِردماه»كه از دو چشم روان شده است و یا در مصراع 

استعاره از رخسار،  (، دل654)همان، ی«  بخست فندق به را ارغوان و دل»از رخسار زیبا است و یا در مصراع 

 نه و فندق استعاره از ناخن است.ارغوان استعاره از دو

 مراهه مستعار منه یا بهمشبّه با متناسب چیزی قرینه، برعالوه»مرشّحه آن است كه  استعارۀب( استعارۀ مرشّحه: 

مختصرالمعانی،  فارسی )شرح« تأكید شود استعاره در مبالغه و فراموش دردد تشبیه تا میشود انگیزه این و دارد

 درک این استعاره از انواع دیگر دشوارتر است.  مثالً در بیت: (. فهم و354عرفان: ی
 سخت بکیردند تییرباران یکیی

 

 درخت بیر بگذرد خیزان باد چیو 

 (15)شاهنامه، ی                                  

 الهورد رخ و لیرزان دشت تنیش

 

 سرد بادِ از پر لب جگر، خون از پُر 

 (79)همان، ی                                      

است. این استعاره درچه هنریتر است، بسامد آن در شاهنامه كم است؛ زیرا این « آه»استعارۀ مرشّحه از « بادِ سرد»

برعهده  را ما راهنمایی پنهان، نیمه ایقرینه هر داه كه نزدیک میشود واقعی تصویرهای مرز به آنچنان»استعاره 

 در نوین )نقد« راهی ببریم نوع این از مجاز دنیای به آن، نمایییکسان تودرتوی داالنهای از نمیتوانیم هردز نگیرد،

 (.346شعر، سالجقه: ی حوزۀ

 به حذفاز دیگر انواع استعارات و برعکس استعارۀ مصرّحه است؛ زیرا مشبّه ذكر و مشبّهج( استعارۀ مکنیه: 

خود میدهد. این استعاره در شاهنامه بسامد باالیی دارد، مانند: میشود و جای خود را به یکی از اوصاف یا مناسبات 

 ( و یا:44)همان، ی« نگینِ زمانه سر تخت تُست»در « نگین زمانه»

 فروزچیو از كوه بفروخت دیتی

 از آن چیادر قییر بییرون كشیید

 

 دو زلفِ شبِ تیره بگرفت روز  

 به دندان لبِ ماه در خون كشید

 (394)شاهنامه، ی                                   
ر این د»تنیده است.  در یکدیگر را و حماسه اوج تصویرآفرینی شاهنامه در این دو بیت است؛ زیرا فردوسی عشق

د اند كه مراروتیک توصیف شده است. خورشید به مرد و شب به زن مانند شده-دو بیت سرزدن خورشید حماسی

 تهاییادداش)« دو زلف زن را درفته و او را از چادر سیاه بیرون میکشد و با داز درفتن لبِ او خونِ سرخ فلق میچکد

یر كه در وصف طلوع خورشید سروده شده همچون دو بیت باال با آرایج (. در ابیات ز56ی: مطلق خالقی شاهنامه،

 مواجهیم:تشخیص 

 ماه پشت شد خمّیده و بارییک چو

 شد درست خورشید چون نزدیک به

 

 سییییاه شیبیان زلیفِ تیارییک ز 

 بیشست را رخ زر آب بیه بیرآمید

 (397)شاهنامه، ی                                   
 انگاری از ابزارهای خلق تصاویر زیباست كه در شاهنامه بسامد باالیی دارد.و انسانتشخیص 

لفظ مركّب )جمله( است كه در غیر معنی »ای را دویند كه در آن استعارۀ تمثیلیه استعارهد( استعارۀ تمثیلیه: 

(. این 637معانی، تفتازانی: ی)مختصرال «اصلی خود بکار رود به عالقج مشابهت و از امور متعدّد انتزاع شده باشد

چو موی از »نوع استعاره در بخشهای پهلوانی و تاریخی شاهنامه بیشتر از بخش حماسی آن است. بعنوان مثال 



 14-41 صص ،79 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  آبان ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 59

: 4ی، جباستان، كزاز در بیت زیر، كه استعارۀ تمثیلی از بآسانی انجام درفتن كاری است )ر.ک: نامج« خمیر برآمدن

 (.347ی
 خمیر زا موی چو بزردی ز تاج

 

 چیاره دیییر مهتیرا آمیدی بیرون 

 (69)شاهنامه، ی                                     

 استعارۀ تمثیلی است؛ یعنی كار غیرممکن و شگفت انجام دادن.« الله در سنگ كاشتن»و یا 

بیه به چیزی تش سخنور به طنز چیزی را»تهکمیه یا تملیحیه، بدان معناست كه  استعارۀه( استعارۀ تهکمیه: 

 هدف ادر»(. در این نوع استعاره 154ادبی، فرشیدورد: ی نقد و ادبیات )دربارۀ« كند كه عکس آن را میخواهد

 و )نقد «مینامند تملیحیه را آن باشد مزاح و ظرافت قصد ادر و تهکمیه را آن باشد استهزاء یا و تمسخر دوینده

استعارۀ تهکمیه « خسروانی درخت»(. بعنوان نمونه در بیت زیر 469یعنادیه، آقاحسینی:  استعارۀ بر تحلیلی

 است؛ زیرا در معنای درخت خواری و بدبختی بکار رفته و هدف تمسخر بوده است.
 تخت و شاه ای آوردم تاجت كنون

 

 درخیت خیسیروانیی آن بیارآمید بیه 

 (51)شاهنامه، ی                                      

 ، مرد ترسو و ناالیق است، ازاینرو استعارۀ تهکمیه محسوب میشود:«دُرد مرد»بیت زیر منظور از و در 

 دُرد مرد كای بهرام بدو دفت

 

 ببیرد شاهی تیو كز بیود آن سزا 

 (4649)همان، ی                                      

 به تبع مصدر است، یعنی اوّل مصدر آن»ادر استعاره، فعل باشد، آن را استعارۀ تبعیه دویند.  ز( استعارۀ تبعیه:

)صور خیال در شعر « ایمایم و درنتیجه اسم مشتق از آن مصدر را استعاره كردهرا در معنی استعاری بکار برده

ویل میکنیم تا جنبج اسمی چون فعل را به مصدر تأ»( و شمیسا معتقد است 445فارسی، شفیعی كدكنی:  ی 

شمیسا: ی  ان،بی و )معانی« داشته باشد، یعنی فعل را به تبع اسم استعاره میخوانیم، به آن استعارۀ تبعیه میگویند

 در بیت زیر استعارۀ تبعیه از خشمگین شدن است: « جوشیدن»(. بعنوان مثال 47

 چو نشنید از آنان س هبد سخن

 

 بجوشید و رای نو افکند بُن 

 (651)شاهنامه: ی                                    

 استعارۀ تبعیه از زدودن و پاک كردن است:« شستن»و یا 

 به تاوانش دیبا فرستم ز دنج

 

 بشویم دل غمگنان را ز رنج 

 (555)همان،                                           

 در بیت:« برآمیخت»همچنین 

 نزدیک اویشد آمد بیفزود 

 

 برآمیخت با جان تاریک اوی 

 (666)همان،                                           

درصد، 1/35درصد، استعارۀ مکنیّه  9/13درصد كاربرد انواع استعاره در شاهنامه بدین ترتیب است: استعارۀ مصرّحه 

 درصد. 1/5درصد و استعارۀ تهکّمیّه  7/5مرشّحه  درصد، استعارۀ 7/3درصد، استعارۀ تبعیّه  3/44استعارۀ تمثیلیّه 



 54/ شاهنامه توصیفات در فردوسی هنر

 

 
 ( فراوانی انواع استعاره در شاهنامه4نمودار )

 كنایه 
كنایه بدلیل استداللی بودن هم بر عاطفه تأثیر میگذارد و هم بر عقل. كنایه در شاهنامه بوفور بکار رفته است. 

 را در خدمت القای مفاهیم و معانی و در انتقالده و آنها فردوسی كنایات شاهنامه را در اوج بالغت و زیبایی بکار بر

 آفرینی فردوسی در نمونج زیر را مالحظه نمایید:است. حال زیباییپیام به مخاطب بکار درفته 

 تو خورشید دفتی به آب اندر است

 

 س هر و ستاره به خواب اندر است  

 (356)شاهنامه، ی                                   

در دو معنای نزدیک )= غروب نمودن( و معنای دور )= آرام یافتن( است كه در این حالت « به خواب اندر شدن»

به استعارۀ مکنیّه نزدیک میشود. در مصراع دوم بیت نیز كنایج دیگری دیده میشود: دو تصویر بسیار زیبا و 

آسمان  به خواب رفتن»عنای دور( تصویر و دیگری )م« فرارسیدن شب»انگیز. یکی )معنای نزدیک( تصویر شگفت

انگیز و هنر فردوسی است كه در عین ساددی كالم و است كه این نیز نوعی تصویر استعاری و خیال« و ستاردان

« انهای تشخص بخشیدن به زبكنایه یکی از راه»عبارات، چنین تصاویر زیبایی خلق میکند. همین امر سبب شده 

( بشمار آید. كنایه در شاهنامه به سه شکل كنایج موصوف )اسم(، 66فیعی كدكنی: ی)صورخیال در شعر فارسی، ش

 صفت، و فعل آورده شده است:

آن است كه صفتی را بگوییم و اسم یا موصوف آن را اراده كنیم. بعنوان مثال زاینده الف( كنایۀ موصوف )اسم(: 

 كنایه از مادر و فزاینده كنایه از فرزند است.
 تیمار زاینده رافگندی به 

 

 به آتش س ردی فزاینده را 

 (96)شاهنامه، ی                                    

پیچ عنان»در مصراع « پیچعنان»( كنایه از كاخ؛ و 37)همان، ی« ای دید سر ناپدیدبرآورده»در مصراع « برآورده»

 است.« شخص سواره»( كنایه از 46)همان، ی« و دردنکش و نامدار

د چنین سرخ دو بسّ»از وجود یک صفت به صفت دیگر پی ببریم. بعنوان مثال شیربوی در ب( كنایۀ صفت: 

( 444)همان، ی« خواب بودروان بود و بیكه روشن»خواب در سال است و بی( كنایه از كم44)همان، ی« شیربوی

شاداب  و پرورده از است كنایه( 75ی)همان،  «داشت آدنده دلنار همچو رخان» در كنایه از هوشیار است. آدنده

 است.
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همه »در مصراع « عنان درد كردن»ای در معنای دیگر بکار برود، مانند: فعل یا مصدر یا جملهج( كنایۀ فعل: 

اغلب این كنایات با واهۀ عنان ساخته شده . ( كنایه از آماده شدن است354)شاهنامه، ی« جنگ را دِرد كرده عنان

كنایه از جدا شدن از هم، « عنان به چپ بازبُردن»توقف كردن،  و درنگ از كنایه «كشیدن عنان»است، همچون: 

ه تگاور عنان ب»بردشتن،  از كنایه« بردراییدن عنان»سواران،  فشرددی و انبوهی از كنایه« بافتن عنان در عنان»

 كنایه از تاختن و نایستادن. كنایج فعل، پركاربردترین انواع كنایه در شاهنامه است. « س ردن
كنایات موجود در شاهنامه داه كنایاتی هستند كه حتّی امروزه هم استعمال میشوند و در میان عموم رواج دارند. 

كه كنایه از مردن  (747)همان، ی« جای و رفتم به خاکس ردم تو را »همچون به خاک رفتن در این مصراع 

 ؛(444)همان، ی« ز مهمان بیگانه پرچین بروی»است؛ یا ابرو پرچین داشتن كنایه از خشمگین بودن در این نمونه 

داه كنایات او  (.914)همان، ی« بیختندهمه خاک بر سر همی»یا خاک بر سر بیختن كنایه از عزاداری كردن 

نبرد  كنایه از آمادۀ« كوس بر پیل بستن»افکن كنایه از دالور؛ ماسی هستند. كنایاتی مانند: اسبخای فضای ح

نجویی »(؛ یا نالج بوق جستن كنایه از فرمانروایی در 4653)همان، ی« همه كوس بستند بر پشت پیل»شدن در 

 تیب زیر است: درصد كاربرد این كنایات در شاهنامه به تر .(954)همان، ی« همی نالج بوق را

 درصد.  1/3درصد و كنایج اسم  7/41درصد، كنایج صفت  9/94كنایج فعل 
 

 
 ( فراوانی انواع كنایه در شاهنامه7نمودار )

 مجاز 
نموده  انگیز خلقفردوسی از انواع دونادون مجاز در توصیف تصاویر شاهنامه بهره برده و تصاویر زیبا، جذاب و خیال

 جنگ، ابزار و مکانها، لوازم طبیعت، شاهنامه جلب توجه میکند، حضور دستردۀ عناصراست. آنچه در مجازهای 

هایی نمونه به است. در شاهنامه حدود شانزده نوع مجاز یافت شده كه پادشاهی ملزومات حیوانات و بدن، اعضای

مقصود از (. 413)شاهنامه، ی« جهانی بدو مانده اندر شگفت»از این مجازها در شاهنامه اشاره میشود: در مصراع 

، پس مجاز محلیّه است. است امّا مردم آن محل را اراده نموده ،مردم جهان است كه محل را ذكر كرده« جهان»

« شاه»و مجاز حالیّه است. یا « جام می»(، در معنی 454ی)همان، « دست به می با هفته یک ببودند»در « می»

( مجاز به عالقج مایکون است؛ زیرا سه فرزندان فریدون در 33)همان، ی« كه ما را سه شاهست با تاج و داه»در 

(، مجاز ماكان است 454)همان، ی« جگرخسته از غم، به خون شسته روی»در « خون»آینده شاه خواهند شد. 

است و « موی سر»(، مجاز كلّیّت است و منظور 93)همان، ی« همی دَرد كافور دیرد سرم»ر در و س« اشک»از 

بکار رفته « توان و چیردی»در معنای « دست»(، 946)همان، ی« به كوشش همه دست نیکی بریم»یا در مصراع 

القج جزء و كل )جزئیّت(، مجاز است و مجاز به عالقج آلیّت است. دیگر انواع مجاز در این اثر عبارتند از: مجاز به ع
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به عالقج ملزومیّت، مجاز به عالقج الزمیّت، مجاز به عالقج سبب و مسبّب، مجاز به عالقج مسبّب و سبب، مجاز به 

عالقج تضاد، مجاز به عالقج عموم و خصوی، مجاز به عالقج خصوی و عموم، مجاز به عالقج جنسیّت و مجاز به 

 عالقج مجاورت.       

 دو پای، سر، جگر، ها و تركیباتی كه در مجازهای در شاهنامه بکار رفته است، اعضا و متعلقات بدن )دردن،واهه

 كام، مو، بازو، دیده، چشم، دل، پستان، یال، )مژدان(، مژه دست، دست، دهن، مغز، چنگ، بان، زهره، مژه، لب،

ا، س هر، ستاره، س یده، سنگ خارا، شب و رگ، زانو، تارک، كف(، عناصر طبیعت )خورشید و ماه، آب، هو پشت،

های آن مربوط است، روز، ثریا، باد، زمین، اختر، فلک، چرخ فلک، مشتری، خاک( كه  بیشتر به آسمان و وابسته

های آن حیوانات )مرغ و ماهی، دوزن، طاووس، همای، عقاب، اسپ، كرگ، پلنگ و پیل، هیون، رخش( و وابسته

زومات پادشاهی )تخت، كاله و نگین، تاج، انگشتری، مُهر(، آالت و ابزار جنگ )نیزه، تیر، پر و دم، شاخ، چرم(، مل)

جرس، سنج و درای، عمود، زره، بوق و كوس، نای، آهن(، مکانها )ایران، كشور، جهان، شهر و كوی، پیشگاه، ساری 

، توران، خوارزم، بازارداه، و آمل، زاولستان، ایوان، شبستان، دشت، سیستان، فغستان، هیرمند، چین و تركان

كَوَرستان زمین(، و مفاهیم مجرد و انتزاعی )رنج، كینه، سیر، درازی، تلخ( است. درصد انواع مجاز در شاهنامه 

درصد،  4/7درصد، مجاز كلّیه  3/45درصد، مجاز جزئیه  3/44درصد، مجاز محلیه  4/6چنین است: مجاز حالیه 

درصد، مجاز الزمیّت  4/4درصد، مجاز ملزومیت  4/4درصد، مجاز ماكان  4/6 درصد، مجاز مایکون 1/4مجاز آلیه 

درصد،  4/5خصوی  و درصد، مجاز عموم 3/4سبب  و درصد، مجاز مسبب 4/47مسبب  و درصد، مجاز سبب 9/5

 درصد. 1/1درصد، مجاز جنسیت  9/4عموم   و مجاز خصوی

 

 
 ( فراوانی انواع مجاز در شاهنامه9نمودار )

 گیرینتیجه

یدهد م در این پژوهش توصیف و شگردهای زبانی و بیانی اثردذار در شاهنامج فردوسی بررسی شد. نتایج نشان

توصیفات در شاهنامه به دو دستج توصیفات حماسی و غنایی تقسیم میشود. فردوسی در این توصیفات عناصر 

او در توصیفات خود از  انتزاعی. و حتّی مفاهیم طبیعت، اشیاء بسیاری را وصف نموده است: انسانها، جانوران،

امکانات دونادون زبانی، بیانی و صور خیال درجهت خلق تصاویر ناب و مانددار بهره برده است. این امکانات زبانی 

انواع جناس، انواع تکرار، موازنه و مماثله و ترصیع را شامل میشود. امکانات بیانی فردوسی، یعنی انواع تشبیهات، 
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و  و تصاویر  آن را مهیجترتوصیفات شاهنامه تأثیر بسزایی داشته  ستعارات، كنایات و مجازهای هنری در زیباییا

وج اآفرینی در شاهنامه توانسته است های زیباییاستفاده از عناصر و شاخصهبا  است. فردوسی جذابتر ساخته

ی منظومج حماس توصیفات شاهنامه، ایندر  یهنر یاهییبایزبگذارد. وجود این  شیصورت و محتوا را بنما یهماهنگ

 تبدیل كرده است.  جهانو حتی  رانیا اتیادبرا به اثری سترگ و مانددار در 
 

 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 راحط و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی آقای دكتر حسینعلی پاشاپاسندی. است شده استخراج قائمشهر

 تنم تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به حسین عزیزپورآقای . اندبوده مطالعه این اصلی

 ماییهایراهن و هاداده تحلیل و یهتجز در نیزبه عنوان مشاور  سركار خانم دكتر سوزان جهانیان. اندداشته نقش نهایی

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی

 .است

 

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ادند،د یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و قائمشهرآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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