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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب)

 چکیده:
سازي در کالم بکار میبرد. در ادبیات، وصف ابزاري است که خالق اثر براي برجستهزمینه و هدف:  

بالغی از سوي گوینده براي تجسم و عینیت بخشیدن به نوعی وصف نوعی تمهید زبانی با رویکرد  
تجربه و گاه مکاشفۀ گوینده از مواجهه با جهان پیرامون و جهان درون اوست. از ابتداي شعر  

هاي گوناگون و براي مقاصد مختلف و به میزان متفاوت فارسی تاکنون شاعران برجسته به شیوه 
اند. در این  لیمی و نمایشی) از ابزار وصف استفاده کرده در همۀ انواع ادبی (حماسی، غنایی، تع

الخیر (قرن ششم) بن ابی» از ایرانشاه کوشنامهپژوهش انواع وصف و شگردهاي آن در منظومۀ «
 مورد بررسی قرار میگیرد.

تحلیلی انجام شده است. شیوة گردآوري اطالعات    -این پژوهش به شیوة توصیفی    روش مطالعه:
 اي است.نیز کتابخانه

غنایی جاي    ها:یافته و  توصیفات حماسی  کلی  دستۀ  دو  در  منظومه  این  توصیفات  مهمترین 
بیشترین امکان زبانی که ایرانشاه در توصیفات از آن بهره گرفته است، نخست «جناس»   میگیرد.

پربسامدترین  و سپس  و سپس «ترکیبات اضافی و وصفی» است. در زمینۀ امکانات بیانی، تشبیه
ظاهراً بیشترین  ؛  آرایه در اثر اوست. فنون بالغی در کوشنامه معموالً داراي تازگی و نوآوري نیستند

البته از صالبت و شکوه   همت ایرانشاه صرف روایت روشن و واضح داستان بوده است. این امر 
یک اثر حماسی موفق  توصیفات و زبان این اثر نکاسته است و میتوان آن را داراي ویژگیهاي الزم  

 دانست.
هاي حماسی استفاده ایرانشاه سعی کرده در تمامی توصیفات خود از عناصر و بنمایه  گیري:نتیجه

وبوي حماسی اثرش کاسته نشود؛ حتی آنجا که به ستایش حضرت محمد (ص)  کند تا از رنگ
اشخاص، جانوران، واقع میتوان گفت عنصر اصلی توصیفات کوشنامه، حماسی است.    میپردازد. در

انتزاعی از مواردي هستند که در این منظومه مورد وصف قرار  اشیا، اماکن، طبیعت، و مفاهیم 
اند. بیشترین توصیفات مربوط به گروه نخست یعنی اشخاص و انسانها است؛ چراکه این  گرفته

صیفات اي انسانی است. همچنین توصیف طلوع و غروب خورشید پرتکرارترین تومنظومه حماسه
 . ایرانشاه در حوزة طبیعت در این اثر است
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Description is a tool that the creator of the 
work uses to highlight in words. In literature, the description is a kind of 
linguistic preparation with a rhetorical approach by the speaker to visualize and 
objectify a kind of experience and sometimes the speaker reveals his encounter 
with the world around him and the world inside him. From the beginning of 
Persian poetry until now, prominent poets have used description tools in 
different ways and for different purposes and to different extent in all types of 
literature (epic, lyrical, didactic and dramatic). In this research, the types of 
descriptions and its techniques in the epopee of "Kushanameh" by Iranshah ibn 
Abi Al-Khair (sixth century) are examined. 
METHODOLOGY: This research was conducted in a descriptive-analytical 
manner. The method of collecting information is also library. 
FINDINGS: The most important descriptions of this epopee fall into two general 
categories of epic and lyrical descriptions. Most of the language possibilities 
that Iranshah has used in his descriptions are first "puns" and then "additional 
and descriptive compounds". In terms of expressive possibilities, he compares 
the most frequent array. The metaphors, metaphors, allusions, and other 
rhetorical techniques in the pamphlet are usually not new or innovative. 
Apparently, Iranshah's greatest effort has been to narrate the story clearly. 
This, of course, has not diminished the strength and glory of the descriptions 
and language of this work, and it can be considered as having the necessary 
characteristics of a successful epic work. 
CONCLUSION:  Iranshah has tried to use epic elements and motifs in all his 
descriptions so as not to diminish the epic color of his work. In fact, it can be 
said that the main element of Kushnameh's descriptions is epic. People, 
animals, objects, places, nature, and abstract concepts are some of the things 
described in this system. Most descriptions are related to the first group, 
people and human beings; Because this is an epopee of human epics. Also, the 
description of sunrise and sunset is the most frequent description of Iranshah 
in the field of nature in this work. 
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 مقدمه 
گویی بر اهتمام بر فارسی   هاي پهلوانی پس از شاهنامۀ فردوسی از این جهت اهمیت دارند که هر کدام، عالوهمنظومه 
هاست که نیز یکی از این منظومه  کوشنامهاند. نویسی، یکی از داستانهاي ایران باستان را زنده نگاه داشته و فارسی 

هاي ملی، اساطیري و پهلوانی است که  در زمرة حماسه  کوشنامههاي ملی را داراست. منظومۀ خصوصیات حماسه 
ر قرن ششم ه.ق آن را بنظم درآورده است. این کتاب داستان کوش پیلگوش، برادرزادة  بن ابی الخیر دحکیم ایرانشاه 

ضحاك، است که سالهاي طوالنی در چین، مغرب و آفریقا با قدرت و ستمگري فرمانروایی کرده و در این مدت  
میکند. این کتاب    همواره با جمشیدیان به دشمنی و نبرد میپردازد، اما سرانجام راه دادگري و یزدانپرستی پیشه

داستان نبردهاي کوش پیل دندان در اي  عده   حاوي شرح ویژگیهاي تعدادي از شخصیتهاي اساطیري نیز میباشد.
کوش در  که  میدانند  کوش  پادشاهان  خاطرة  بازماندة  را،  از  مغرب  کوش  امپراتوري  است.  شده  منعکس  نامه 

د در جنوب مصر باستان ایجاد شده است و «کوش» عنوانی  تأثیرگذارترین تمدنهایی بوده که در هزارة قبل از میال
 ).  181:  1398بوده که به پادشاهان سرزمین نوبه اطالق میشده است (بشیري،  

، توصیف است. توصیف یکی از اغراض شعر فارسی است و با  کوشنامه یکی از ویژگیهاي شاخص آثار حماسی مانند  
). در  106:  1364ترین و پرارجترین فن بشمار میرود (مؤتمن،  توجه به گستردگی آن در انواع فنون سخن، مهم

) و «برشمردن و 105:  1384اصطالح ادب وصف، تعریف یک ویژگی برجسته از یک فرد یا شیء است (هوارد،  
مجسم کردن عالم خارج از محیط است بشکل زنده و گویا که در خواننده و شنونده همان احساس نویسنده و  

انواع ادبی، در ادبیات ملتهاي    ).560:  1363د» (فرشیدورد،  گوینده ایجاد میشو وصف بعنوان یکی از مهمترین 
دانسته و سایر مضامین شعري را فرع بر آن   وصف را  مختلف جایگاه باالیی دارد؛ بطوري که اکثر ادیبان، اصل شعر  

 را عمود و پایۀ شعر دانست.  وصف یک اثر ادبی و بویژه در شعر تا حدي است که میتوان    در وصف میدانند. اهمیت  
«خود» و «جامعه»   طبیعت»،بخش عظیمی از ادبیات فارسی ماهیتی «توصیفی» دارد. توصیف هنرمندانۀ شاعر از «

هاي ارزشمندي است که ادبیات ما را عمق و غنا بخشیده است. شاعران بزرگی همچون رودکی، فرخی،  درونمایه 
منوچهري و عنصري از دورة آغازین شعر فارسی، در توصیف زیباییهاي طبیعت پیشتاز و آغازگر بودند. با توجه به  

مورد بررسی و کاوش    کوشنامهع و ابعاد گوناگون وصف را در  این مطالب، هدف جستار پیش رو آن است که انوا
قرار دهد. الزم به ذکر است منظور از «وصف» در این پژوهش، «گونه» نیست؛ چراکه در همۀ انواع ادبی ردپایی از  

ر  آید، تفاوت دارد. بنابراین هدف در اوصاف موردنظ آن دیده میشود و با شعر توصیفی فارسی که «گونه» بحساب می
 در این پژوهش، وصفهاي عاشقانه، حماسی، مجالس بزم، وصف حال و احوال شاعر و شخصیتها و مانند آنهاست.  

هاي گوناگون شعر فارسی با دو گونه شعر مواجه هستیم. گونۀ اول اشعاري که در قالبهاي متفاوت سروده  در دوره 
شعري مختلف، متفاوت است. در این دوره (تا  هاي  میشود و حضور وصف در آن در محور عمودي و افقی، در دوره

)، اما  317:  1391پایان قرن پنجم هجري) وصف در خدمت بیان عظمت و زیبایی طبیعت است (شفیعی کدکنی،  
هاي داستانی است که در  از این دوره تا عصر نیمایوشیج، وصف بیشتر در محور افقی است. گونۀ دوم شعر، منظومه 

محور و داستانی حماسی، غنایی، عرفانی، یا تعلیمی سروده شده است و بواسطۀ روایت قالب مثنوي، با موضوعات  
 بودن، وصف در محور عمودي آنها بسیار مستحکم است.  

تاریخ ادبیات فارسی نشان میدهد که با پررنگ شدن مرزهاي انواع ادبی، اوصاف نیز بتدریج خود را با محتواي اثر  
ي گوناگون با توجه به موضوع و زمینۀ متن، نوع اوصاف نیز تغییر کرده و تشخص  هااند و در منظومه تطبیق داده

مییابد. این تغییرات و تمایزات خود را در حوزة واژگانی، بالغی، زبانی، فکري و نحوي نشان میدهد. در این آثار  

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%D8%B5%D9%81-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%D8%B5%D9%81-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%D8%B5%D9%81-o-Title-ot-desc/
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آمیخته است. در این  سازي، و فضاسازي بکار میرود و در واقع وصف با روایت درپردازي، صحنهوصف براي شخصیت 
 میپردازد.   کوشنامهراستا و با توجه به اهمیت وصف در داستانهاي منظوم حماسی، این پژوهش به مسئلۀ توصیف در  

 
 سابقۀ پژوهش 
پژوهشهایی انجام شده که به برخی از آنها اشاره میشود. مقالۀ «بررسی و معرفی برخی از    کوشنامهتاکنون درمورد  

منظومۀ   اساطیري  (کوشنامه قهرمانان  از دشتبان  و  1389»  قهرمانان مشترك شاهنامه  بررسی  به  و    کوشنامه ) 
شناسی آز  با عنوان «مفهوم اي  ) در مقاله 1397شباهتها و تفاوتهاي داستانی میان آنها میپردازد. کیخا و دیگران (

اند که مضمون آز در هر دو  و فرامرزنامه» به این نتیجه رسیده   کوشنامههاي پس از شاهنامه با تأکید بر  در حماسه 
،  کوشنامه به  از آغاز تا فرجام، این مضمون حاکم است و در فرامرزنامه نسبت  کوشنامهگري دارد؛ اما در  منظومه جلوه 

دارد. رحمان حضور کمرنگتري در جه  روایت  (ان  و دیگران  مقاله 1398زاده  زبان  ) در  اي تحت عنوان «ساختار 
ایرانشاه حماسی در کوش  الخیر» به این نتیجه رسیدهنامۀ  ابی  از مقلّدان زبان  بن  الخیر، بعنوان یکی  ابی  اند که 

اثر وي، از موارد موفق بوده و  اي کامل از منظومۀ  نمونه   حماسی معیار، در بکارگیري زبان حماسی در بسیاري 
از بهزاد اتونی و  » عنوان مقاله کوشنامهزدایی در  حماسۀ ملّی بعد از شاهنامه است. همچنین «اسطوره  اي است 

هاي حماسی پارسی زیرساختی اساطیري  ). نگارندگان این مقاله معتقدند که بیشترِ منظومه 1399بهروز اتونی (
یک    کوشنامهها،  هاي اساطیري را میتوان یافت. در بین این منظومه ها و بنمایهدارد و در آنها ردّپاي آشکار شخصیت

زدایی کند. در این مقاله سه  هاي پارسی میکوشد از پیکرة حماسه اسطوره استثناست؛ زیرا برخالف دیگر حماسه
ر کردن روایتها  ) خردپذی 1معرفی شده است که عبارت است از:    کوشنامهزدایی از حماسه در منظومۀ  روش اسطوره 

اساطیري؛   رخدادهاي  اساطیري؛  2و  شخصیتهاي  کنار  در  تاریخی  و  دینی  شخصیتهاي  ذکر  برخی  3)  نبود   (
 اي. هاي اسطوره هاي اساطیري و پهلوانی رایج در حماسه بنمایه

پرداخته باشد، مشاهده نشد. نگارش    کوشنامهباوجود این پژوهشها، تاکنون پژوهش مستقلی که به موضوع وصف در  
 این مقاله بمنظور رفع این خأل پژوهشی صورت گرفته است.

 
 بحث و بررسی 
 کوشنامه انواع وصف در 

به    کوشنامهوصف در   ادامه  میگیرد. در  را دربر  غنایی  و  و توصیفات حماسی  میشود  کلی تقسیم  به دو دستۀ 
 هایی از هر گروه اشاره میشود. نمونه 

، یعنی حماسه، بدیهی است که غالب توصیفات در این منظومه  کوشنامهبا توجه به نوع ادبی  توصیفات حماسی: 
دندان و افراد و پهلوانهاي دیگر، در جاي جاي این اثر  ش پیلشامل توصیفات حماسی باشد. ایرانشاه در توصیف کو

 سخن رانده است. او بیش از استعاره و تشبیه، اغراق و مبالغه را ابزار اصلی توصیفات خود قرار داده است. 
کوش که شخصیتی مانند زال در شاهنامه دارد؛ چراکه در کودکی بواسطۀ چهره و ظاهر نامتعارف خود از سوي  

است. ابیات ذیل در توصیف اوست؛ هنگامی    کوشنامها و طرد شده است، محور اصلی توصیفات حماسی در  پدر ره
رویی خود  افکند و آنان را فراري میدهد و درواقع از زشتکه در نبرد با سپاهیان دشمن، کالهخود را از سر خود می

 یهره میبرد: 
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سر ز  مغفر  کینه  از   بینداخت 
ر بنمود  چو  برهنه  دشمن   وي به 

نیست دیو  جز  که  کس  هر  گفت   همی 
زوش  دیو  تن  دارد  خوك   سر 
شیردل لشکر  آن  شد   گریزان 

 

کمر  از  گران  گرز   برآهخت 
 ... ازوي  بپرسید  دیدش  که  هر   همی 
است  یکی  پیاده  و  سوار  پیشش   که 
گوش  و  دندان  دو  ماند  پیالنش   به 

پیل  آن  جان از  سر   گسلپیکر 
 ) 214: ص  کوشنامه(                               

 ایرانشاه در توصیف شخصی که باید از جانب فریدون بسوي سیاهان نوبی فرستاده میشد، میگوید: 
درست آید  که  خواهی  چاره   اگر 
زورمند  تن  به  و  دلیر  زهره   به 
پرخاشخر  مرد  سهمگن   یکی 
جنگ و  خفتان  و  ساز  و  ده   سپاهش 

 

ببا  مردي  جست ستمکاره   ید 
بلند نژادش  و  درست   نهادش 
بتر  دیوچهري  هر  ز  چهره   به 
زهرآبرنگ   شمشیر  و  گرز   همان 

 ) 537(همان: ص                                      
همانطورکه مشاهده میشود اغراق در بخش بالغی، و استفاده از ترکیبات در بخش زبانی، ابزار اصلی این توصیفات  

 مرد»، و «زهرآبرنگ» برخی از این ترکیبات است.  مرد»، «سهمگن «پرخاشخر»، «دیوچهر»، «ستمکاره است.  
به پسر آبتین است که به دست کوش کشته میشود. در این ابیات سه تشبیه (یک مجمل، و  توصیفات ذیل راجع 

 دو مرسل) بکار رفته است: 
گُردي   داشت  روان پسر  سرو   چو 

ماه دیدار  سروش به  و    به   دانش 
سوار  خود  او  نام  و  یل   سواري 

 

روشن   و  خردمند  و   روان دلیر 
کوش  خواند  همی  برادر  را  او   مر 
کارزار گه  نبرده   سواري 

 ) 241(همان: ص                                       
یک استعاره  در ابیات ذیل، نبرد کوش و سپاهیانش با لشکر چینیان توصیف شده است. در این ابیات، سه تشبیه و  

در توصیف نبرد کوش بکار رفته است. بدیهی است اغراق همچنان عنصر اصلی این توصیفات است؛ در واقع این  
 اغراق است که تصاویر تشبیهی و استعاري را خلق میکند و به آنها جان میبخشد:

کوش  دید  چنان  را  آبتین  شاه   چو 
خدنگ  تیر  چوبه  ده  و  داشت   کمان 

نا ده  بیفگند  ده   مداربدان 
بود سرمست  پیل  یکی  گفتی   تو 
او  پیکان  ز  بیجان  گشته   هوا 
بدید ناگه  ز  را  او  که  کس  آن   هر 

 

خروش   تندر  مانند   برآورد 
چنگ به  خود  این  جز  سلیحی   نبودش 
خنجرگزار...  دلیران  چینی   ز 
بود  دست  و  سر  و  پاي  دشت   همه 
او  میدان  ز  مرجان  گشته   زمین 
رمید درهم  دیوانه  همچو   دلش 

 )206و    205(همان: صص                            
در ابیات ذیل نوجوانی کوش بتصویر درآمده است. او که در آغاز سرگذشت خود داستانی شبیه زال و در ادامه  
شبیه سهراب (بواسطۀ نبرد ناخواسته با پدرش) دارد، در این ابیات با چاشنی اغراق و تشبیه توصیف شده است.  

 درخت  قابل توجه است.  کوشنامههایی است که بسامد آن در  بهه این است که «درخت» جزو مشبه نکتۀ جالب توج
است. ایرانشاه در توصیف قامت، دندان، گردن، دانش و   بوده فارسی ادب و شعر  در سازمضمون عناصر از همواره
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تنومندي و استحکام، و پرباري نظر داشته  به استفاده کرده است و به اموري چون بلندي،  مانند آن از این مشبه
 است. 

ارجمند  گشت  ساله  پانزده  شد   چو 
سپاه در  همی  مردي  به  شد   چنان 
رها پرّان  مرغ  نشد  تیرش   ز 

 

بلند   درختی  بسان   برآمد 
آوردگاه  به  کس  او  پیش   نشد 
اژدها رها  نیامد  تیغش   ز 

 )204(همان: ص                                         
 موارد دیگر:

سیمین چو  پایش  دو  و  دست   ستون دو 
 

دندان    خون   درختدو  چو  دیده  دو   و 
 )452(همان: ص                                         

درختانچو   اوي   شاخ  یال   یکی 
 

اوي   بال  و  گردن  ژیان  پیل   چو 
 ) 656(همان: ص                                       

سرش  درختیست پروین  به   دانش 
 

باروبرش   راستکاریست   همه 
 )147(همان: ص                                         

دندان چنین میگوید و انسانی را به حیوان تشبیه میکند. در  تن نیواسب و کوش پیلبهدر جایی دیگر در نبرد تن
از   به براي انسان قرار  پربسامدترین جانورانی هستند که مشبهاین منظومه شیر، ببر، پیل، نهنگ، گرگ و سگ 

 رویی است. خویی، تنومندي، و زشتشبه در این موارد عموماً شجاعت، جنگاوري، درندهاند. وجهگرفته
مست  پیل  چون  و  دژآگاه  شیر   چو 
کوش  دست  از  دید  آن  نیواسب   چو 

 

پست   کرد  همی  گُردي  زخم  یک   به 
زوش   شیر  مانندة   خروشید 

 )213(همان: ص                                         
دوان در  کُه  به  پلنگان  چون   گهی 

 
روان   دریا  به  نهنگان  چون   گهی 

 )201(همان: ص                                        
بزمی:   از توصیفات  توصیفات غنایی و  / کوشنامه بخشی دیگر  بزم، زیبایی معشوق (غالم  به مجالس  ، مربوط 

کنیزك)، و هدایاي تقدیمی به بزرگان دربار است. نکتۀ جالب توجه این است که ایرانشاه حتی در توصیفات غنایی 
خود، از عناصر حماسی بهره گرفته است. ابیات ذیل در توصیف بزمی است که طیهورشاه براي آبتین تدارك دیده  

ا همچنان استفاده از ترکیبات باصالبت و  است که در آن جز یک تشبیه، صنعت بیانی دیگري دیده نمیشود ام
 باشکوه، به توصیفات عظمت و عمق بخشیده است: 
ــاز  ب ــاراســــت  ــی ب ــی  ــزم ب ــده  ــن ــرســــت  پ
زر گـــوهـــرآمـــیـــغ  ــازهـــا  ســـ  هـــمـــه 

زریــن بــود  بــزمــگــه   شـــــکــار هــمــه 
 

ساز  گونه  هر  بزم  آن  از   نهادند 
پر  گسترده  باز  چین  طاووس   چو 
نثار   وي  بر  نگاریده  گوهر   ز 

 ) 274: ص  کوشنامه(                                
 شاعر در ادامه در توصیف هدایاي آبتین به طیهورشاه چنین سروده است: 

ــت  ــخ ت ــروزه  ــی پ ز  و  ــت  ــخ ت ــاده  ــج ــی ب  ز 
ــارســــی  پ از  ــم  ه ــی  روم ــت  ــخ ت از  ــم   ه
زر ــد  ــه م از  ده  ــان  ایشــ ــر  ب ــر  ــت اســ  ده 

نیکبختفرستا  شه  نزد   د 
سی  بار  ده  و  بار  صد  جامه  هر   ز 
گوهر صد  یکی  هر  او  در   نشانده 
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ُپر  ــرده  کـ ــد  ــهـ مـ ــه  ــمـ هـ ــور  زیـ  ز 
 

دُر  و  یاقوت  و  لعل  پر  صندوق   دو 
 ) 348(همان: ص                                       

  آبتین که شیفتۀ فرارنگ، دختر زیبا و سوگلی طیهورشاه، شده است، این هدایا را نزد او میفرستد. ایرانشاه این 
 دختر را چنین توصیف کرده است: 

تــنــگ ــگ  فــرارن ــتــه  ــســ نشـ کــنــجــی  ــه   ب
قنــد و  ــهــد  شـ بود  ــارش  ب کــه  ــروي  سـ  چو 
هـــزار  هـــزاران  فـــگـــنـــده  عـــبـــهـــر   ز 

جــامــه یــکــی  بــر  تــن  ــه  فَــرَخــشب بــس   اي 
ــتــبــر  ســ فــگــنــده  تــن  بــر  جــامــه   یــکــی 

 

رنگ  خانه  او  رخسار  ز   گرفته 
بند  به  دارد  مالح  که  کشتی   چو 

در   و  گوش  در  حلقه   گوشوار فزون 
رخش  خانه  او  رخسار  ز   ولیکن 
ابر  اندر  ماه  و  میغ  در  خورشید   چو 

 )346(همان: ص                                         
در این توصیفات، یک استعارة مکنیه (رخسار خانه) و یک کنایه (رنگ گرفتن رخسار) در بیت اول، دو تشبیه 

نجم) و یک تشبیه تسویه (در بیت پنجم که یک مشبه و دو  مشروط (در بیت دوم)، دو تشبیه مرکب (در بیت پ
این است که در توصیفات    کوشنامهبه دارد) مشاهده میشود. یکی از تفاوتهاي توصیفات حماسی و غنایی در  مشبه

 غنایی، تشبیهات و استعارات بیشتري وجود دارد. 
کــوش ــافــت  ی دخــتــري  یــکــی  ــان  ایشــ  از 
بــابــلــی  جــادوي  هــمــی  غــمــزه   بــه 

ــو چ ــاال  ب ــه  ــرش   ب ب از  ــاه  م و   ســــروي 
 

هوش  چو  پاکی  به  و  جان  چو  خوشی   به 
زابلی  گل  همچون  رخساره   به 
برش  از  بان  و  کافور  گشته   خجل 

 ) 203(همان: ص                                       
 نامه انواع وصف در کوش

 موارد توصیف شده انواع وصف  ردیف 
پهلوانان و   حماسی  1 ابزارآالت  آرایش سپاه، جنگاوري  قربانیان جنگها،  قهرمانان، 

 جنگی، میدان نبرد، ویژگیهاي ظاهري و باطنی پهلوانان 
 ، هدایا، کنیزان و غالمان زنان و زیبایی آنان، عشق، مجالس بزم غنایی 2

 
 کوشنامه شده در عناصر وصف 

طبیعت، اشیاء، اماکن، و مفاهیم انتزاعی.   عناصر گوناگونی را توصیف میکند: انسانها، جانوران،   کوشنامهایرانشاه در  
 هایی از هریک از این موارد اشاره میشود. در ادامه به نمونه 

 
(اشخاص):   انسانها  در  وصف  موردوصف  گروه  مهمترین  و  بزرگترین  اثر    کوشنامهانسانها  این  چراکه  هستند؛ 

اي انسانی است. ایرانشاه در ابتداي اثر خود به توصیف حضرت محمد (ص) پرداخته است و درواقع نخستین  حماسه 

عناصر وصف شده در کوشنامه

مفاهیم انتزاعیاماکناشیاءطبیعتجانورانانسانها
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شخصی که در این منظومه وصف شده، پیامبر اسالم است. همچنین حضرت محمد تنها کسی است که با صبغۀ 
 دینی در این اثر مورد وصف قرار گرفته است. 

ــ  ــان ــن ــل ع ــی ــرئ ــب ج او  ــش  ــی پ ــود  ب ــش   ک
ــیـر شــ و  ــدرش گـرگ  ان روي  ــه  ب  بـخـنــدد 
کــنــد ــکــاره  آشــ دیــن  ــیــر  ــمشــ شــ ــه   ب

 

سلسبیل   می  و  بهشت   ببیند 
دلیر  اژدهاي  خاك  به   بغلتد 
کند نظاره  رویش  به   فرشته 

 )150(همان: ص                                         
آمیز پیامبر (ص) از عناصر حماسی بهره برده است و  همانطور که مشاهده میشود ایرانشاه حتی در توصیف ستایش

 اینگونه نشان میدهد که هوشمندانه سایۀ نوع ادبی حماسه بر تمامی عناصر و ابعاد اثرش سنگینی میکند. 
الدین ابوشجاع آمیز (مدح) قرار گرفته، شاه زمانه یعنی غیاث، مورد وصف ستایشکوشنامهدومین شخصی که در  
با تشبه غیاث511-498وقی (محمدبن ملکشاه سلج  از تشبیه است،  این توصیفات که سرشار  به ) است.  الدین 

شاهان و پهلوانان اساطیري و حماسی همراه است. ایرانشاه که این پادشاه را «پادشاه اسالم» نامیده است، براي  
 ین تشبیه میکند.زممشروعیت بخشیدن به وي، نسل، نژاد، ظاهر و اخالق او را به شخصیتهاي حماسی ایران 

ــی ــت ــی گ ــاه  ــنشــ ــه شــ ــام  ن ــه  ــاي ب  گشــ
چــهــر  مــنــوچــهــر  نــام   گــیــومــرث 

ــ  فــــریــــبــ  زیــــالرفــــرامــــرزگــــردن، 
داد ــه  ب و کســـري  ـچ و  ن  دـی ــه  ب ــد  وب ـم و   ـچ
بــبــر  چــو  زهــره  ــه  ب و  پــیــل  چــو  نــیــرو  ــه   ب

 

راي   ــه  ب ــدر  ــن ــک ســ ــش  دان ــه  ب ــدون  ــری  ف
ــش ــاوخ ــگ ســـــی ــوشـــــن ه ــدار  ــر دی ــه  م
ــن ــتـ ــمـ ــهـ زالتـ ســـــامدل  ــن  ــال تـ  بـ

ــاد ــب ق ــوي  خ ــه  ب و  ــگ  پشـــــن ــم  ــخ  ت
ــه   ر ب اـب چـو  هـره  ـب ــه  ب ــا  دری چـو  وشــــش   ـک

 )153(همان: ص                                       
 در جایی دیگر شاعر در توصیف فریدون، فرزند آبتین و فرارنگ، با استفاده از یک تشبیه رایج سخن گفته است: 

شاه  سرافراز  آمد  کودك   سوي 
دید خورشید  تابنده  چو   رخانش 

 

به    شادان  کرد  نگاه همی   رویش 
دید   جمشید  فرّ  اندرش  چهر   به 

 ) 371(همان: ص                                       
ز آمد  بچه  یکی  آهو   ماه   بی 

الله شد  سراپرده  رویش   رنگز 
فزون کودك  یکساله  ز  باال   به  

 

گــاه   و  ــاج  ت نــد  ـک ــن  روشـ کــه  ی  مــاـه  چــه 
ــنــگ ســ و  کــوه  ــده  شــ ــروزان  ف ــرّش  ف  ز 

ر   ـب و  رف  ـب چـون  ــاره  رخســ ــه  خـون ب رف   ـب
 )370(همان: ص                                        

در ابیات فوق نیز یک استعارة مصرحه (ماه از فرارنگ)، یک تشبیه مشروط (در بیت اول)، دو تشبیه مضمر (در  
 ها) بکار رفته است.بیت دوم)، یک تشبیه مجمل (در بیت سوم) و یک مجاز (در بیت سوم: خون از سرخی گونه 

آمیز است. ابیات زیر جزو موارد معدودي است که از تصاویر  از نوع مثبت و ستایش   کوشنامهلب توصیفات در  غا
منفی براي توصیف استفاده شده است. این ابیات در توصیف مردمی است که اسکندر در ساحل دریایی در خاورزمین  

یت دوم) رنگ سیاه چهرة این مردم را به دل  با آنها مواجه میشود. او در تشبیهی از نوع محسوس به معقول (در ب
بهی زننده (سگ) و برقراري جناس میان آن  ور و انتقامجو مانند کرده است. در بیت سوم نیز با مشبه شخص کینه

 با «سنگ» و «تگ»، زشتی و کراهت را بخوبی منتقل کرده است: 
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گروه  مردم  و  دریا  ژرف   لب 
سیاه چرمی  و  سراپاي   برهنه 

دند و  سگ دهنشان  همچو   انشان 
 

ستوه   دل  دیدارشان  ز  گردد   که 
کینه مردم  دل   خواه بسان 

تگ هنگام  برگذشتند  سنگ   ز 
 ) 179(همان: ص                                       

بیت نخست در    غالم یا دخترانی است که زیبایی، محور ویژگیهاي آنهاست.شواهد ذیل توصیفات غنایی در وصف 
توصیف غالمی آمده که فاروق به کوش پیشکش کرده است. این توصیفات با تشبیه مفروق شکل گرفته که در  

 مصراع دوم بسمت تشبیه تفضیل رفته است: 
نــد ـق چـو  ــدان  دن ــه  ب و  مــاه  ــاره  رخســ ــه   ب

 
گزند   را  جادوي  همه  غمزه   به 

 ) 606(همان: ص                                         
رو اما محبوب به نام «کنعان» از او  این بیت دختر «نوشان» که کوش با زناشویی با او میپردازد و پسري زشت   در

 متولد میشود، چنین توصیف شده است:
ــام ن ــه  ب ــن  ــاری ــگ ن او  ــر  ــت دخ ــی  ــک  ی
اوي  ــدار  دی ــد  ــی ــورشــ خ ــک  رشــ ــه  ــم  ه

 

تمام  باال  به  و  ماه  چو  چهره   به 
اوي   رخسار  خوب  درخور   خرد 

 ) 405(همان: ص                                       
 رویی کنعان به شباهت او به پدرش (کوش) برمیگردد: ایرانشاه تأکید کرده است که زشت

ــد  ــان ــم ب را  ــدر  پ او  ــوش  گ و  ــدان  دن ــه   ب
 

نخواند   مردم  به  را  او  کس   ولیکن 
 )406مان: ص  (ه                                      

ابیات ذیل در توصیف زنانی است که در دیاري به نام «مرز خوبان» زندگی میکنند. فردي این زنان را چنین توصیف  
 کرده و دل کوش را میبرد و موجب لشکرکشی او به این خطه میشود: 

زنان  خالیق  مرز  به  چون   چنان 
سرو  ز  تابد  ماه  اگر  سروند   چو 

اندر  گل گل  همچون   بهار اندام 
خوش  و  دلبر  ریدکان   زبانهمه 

جاي به  نماند  دل  دیدارشان   ز 
 خورشیدخد و    زلفغالیه همه  

 

 بران سیمینو    ماهرویانچنان   
گور چو  غرو و    سرینها  چو   میانها 

قار چو  سیاهی  و  برف  چو   سپیدي 
لبان  مرجان  چو  و  روي  خورشید   چو 
پاي  زیر  زلفشان  همی   بپوشد 

   سروقد همه    یاسمنبرهمه  
 ) 599(همان: ص                                       

 چنانکه مشاهده میشود این توصیفات سرشار از شگردهاي بالغی است که به آنها به تفکیک اشاره میشود: 
 بیت اول: دو ترکیب تشبیهی

 بیت دوم: یک تشبیه مشروط و تشبیه مفروق 
 بیت سوم: تشبیه مفروق 

 بیت چهارم: تشبیه مفروق 
 پنجم: دو کنایه بیت  

 بیت ششم: چهار ترکیب تشبیهی
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ابیات ذیل در توصیف مرد فرزانه و زاهدي به نام «مهانش» آمده است که اسکندر به دیدار و مصاحبت با وي  
 مند شده و راهی محل سکونت او در قلۀ کوهی میشود:عالقه 

ــام  ن ــه  ب ــش  ــان ــه م ــري  ــی پ ــد  ــن  هشــــوم
کــرده ــه  خــان ــکــی  کــوهی ــیــغ  ت ــر  ب ــت   ســ

ــزون   ف ــی  ــج ــن گ ــه ز  ــواســــت خ ــدش   آی
درســـــت  ــد  ــوی ــگ ب ــا  ــه ــی ــودن ب ــه  ــم  ه

 

کام   شاه  او  از  بیابد   همانا 
گروه از  دور  و  جدایی   گزیده 
آراسته  و  خوب  او  کار   همه 
نجست فزونی  کس  او  بر  دانش   به 

 ) 182(همان: ص                                       
معشوقه، مربوط است، ذکر شد. در این ابیات هیچ این توصیفات ازآنجاکه به توصیف شخص وارسته، و نه پهلوان یا  

 اي بکار نرفته است. آرایۀ ادبی 
اند. این توصیفات  مورد توصیف واقع شده   کوشنامهجانوران گروه دیگري هستند که در منظومۀ  وصف جانوران:  

ابیات ذ یل در وصف  درمورد حیوانات شکاري، حیوانات جنگی، و جانوران خوفناك و ناشناخته بکار رفته است. 
 انگیزي است که کوش در سرزمین اندلس میبیند: جانور ناشناخته و هول 

آب انــدر  نــیــز  دیــد  جــانــور   یــکــی 
ــگ  ــن ــزچ ــی ت ــۀ  ــرب گ ــون  چ ــد  ــن ــوم ــن  ت

 

آفتاب  چون  فروزنده  دیده   دو 
خورشیدرنگ  پشت،  بر  سوي   همه 

 ) 595(همان: ص                                       
اي بافته میشود که در آب خیس نمیگردد و از هر سو به رنگی موي این جانور، پارچه او در ادامه میگوید که از  

 دیده میشود. 
نژادي سخن میگوید که «کارم دادگر» به فریدون پیشکش کرده است. در  ایرانشاه در ابیات زیر نیز از اسبان آبی

رفته است که به نوعی با تراکم تصاویر تشبیهی تشبیه (از نوع مجمل، مفروق، تسویه، و تفضیل) بکار    19این ابیات  
 مواجهیم: 

ــر ن اســـــب  ــی  ــک ی ــه  ــت ــرف گ ــا  دری  ز 
ســـنــگ  و  ـچ م  واـی ـق و  وه  ـک و  ـچ کــل  ـی ـه ــه   ب
الل  ـح م  ســــی و  ـچ رخ  شـــبــه  ون  ـچ ش  ـن  ـت
تیر ــتن چو  بـه جسـ و  ــتن چو چرخ   بـه گشـ
ــر ــب ب ــو  چ ــدن  دوی و  ــاد  ب ــو  چ ــن  ــت رف ــه   ب
ــر شــــی ــو  چ دالور  ــا  ــق ــن ع ــو  چ ــاور  ــک  ت
ــگ  ــن ــه ن ــی  آب ــو  چ ــا  دری ــه  ب ــر  ــت  روان

 

سی  بپر چو  مرغ  چو  و  روان   ل 
رنگ   به  دیوان  چو  و  موي  به  گوران   چو 
یال و  دنبال  و  موي  بتان  جعد   چو 
تیزویر  مردم  شد  خیره   کزو 
ابر  چو  شیهه  به  آتش  چو  جوالن   به 
دلیر جوالن  به  و  دوان  میدان   به 
پلنگ  کوهی  ز  او  کوه  به   دوانتر 

 ) 448(همان: ص                                       
یات در توصیف شکاري بیان شده است که کوش آن را در بیشه گم میکند. ایرانشاه هر عضو این شکار را به  این اب

 حیوانی درنده و وحشی تشبیه کرده است: 
بزرگ گوري  بکردار   شکاري 
پوالدچنگ  شیر  سر  چون   سرش 
تیزتگ  آهوي  آن  شد  مرجان   چو 

 

گرگ   چو  پویان  آمدش  اندر  پیش   به 
پایان   به  تا  سر  رنگز   رنگ تنش 

سگ پوینده  و  شاهین  و  یوز   دم 
 ) 663(همان: ص                                         
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ابیات ذیل در وصف پیلی آمده است که کارم به کوش تقدیم کرده است. در این ابیات نیز با تزاحم و تراکم تصاویر  
 تفضیل هستند.مورد) مواجهیم. تشبیهات از نوع مجمل، مفصل، مفروق، و    12تشبیهی (

به پیلی  زنده  شیر یکی   مانند 
باد  ز  سبکتر  و  کوه  ز   گرانتر 

سیمین چو  پایش  دو  و  دست   ستون دو 
قدم زیر  رنجور  کرده   زمین 
ستوه  گاوماهی  شده  سنگش   ز 

 

شیر   چو  رفتن  به  آتش  چو  حمله   به 
نهاد  قوت  ز  و  سرشت  هیبت   ز 
خون  چو  دیده  دو  و  درخت  دندان   دو 

د از  دوزخ  چون  کرده  نمهوا  و   ود 
کوه تیغ  بر  برف  خجل  رنگش   ز 

 ) 452(همان: ص                                       
اند. کوه،  طبیعت و عناصر آن یکی دیگر از مواردي هستند که در این منظومه به توصیف درآمده وصف طبیعت:  

توصیف طلوع و غروب خورشید    غار، باغ، بهار، غروب و طلوع خورشید از پربسامدترین این عناصر هستند. باید گفت
پرتکرارترین توصیفات ایرانشاه در حوزة طبیعت در این اثر است. به ابیات زیر بعنوان نمونه توجه کنید که دربارة  

 طلوع خورشید و فرارسیدن روز است: 
گرفت زر  در  کوه  و  آمد  روز   چو 

 
ناپدید  هوا  از  گشت  چو   ستاره 

 
اختران  شدند  پنهان  پرده  در   چو 

 

گرفت     دربر  زرد  چادر   زمین 
 )212(همان: ص                                        

کشید   لشکر  سیماب  ز   سپیده 
 ) 254(همان: ص                                       

گران شمعی  برافروخت  خاور   ز 
 ) 559(همان: ص                                       

 ت که اصحاب کهف به آن پناه برده بودند: ابیات زیر در توصیف کوهی اس
ابر  به  رسیده  بینی  کوه   یکی 
چنان رسته  طرسوس  نزدیک   به 
کوه و  بیابان  جایی  سرداب   چو 
نادلفروز  تاریک  غار   یکی 

 

ببر   و  پلنگان  و  شیر  جاي   همه 
آسمان   با  پیوسته  دیوار   چو 
ستوه   گردد  دیو  دیدنش  از   که 
روز   است  همان  همانش،  شب   کجا 

 )172(همان: ص                                         
 ابیات زیر در توصیف بهار و زیباییهاي طبیعت در آن بیان شده است: 

اردیــبــهشـــــت  مــاه  از  آمــد  روز   چــو 
 

بهشت  بسان  الله  ز  شد   جهان 
 )349(همان: ص                                        

ــاغ بـ ــرروي  بـ ــاووس  طـ ــال  ــبـ دنـ  ز 
ــه   ــون گ ــه  ــون گ ــل زده  گ ســــرخ  ــان  ــن  چ

 

چراغ   هزاران  فروزان  چون   چنان 
مل  پیغام  معشوق  دست  بر   چو 

 )301(همان: ص                                         
اند، اشیا هستند. جواهرات، ابزارآالت پادشاهی مورد توصیف قرار گرفته کوشنامهگروه دیگري که در وصف اشیا:  

ی، کشتی و مانند آنها از این گروه هستند. نمونۀ اول در وصف تختی آمده  مانند تاج و تخت، لباس، ابزارآالت جنگ
 است که «سلکت» براي فریدون میسازد:
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زرنگار  پرمایۀ  تخت   یکی 
 

شاهوار    گوهر  بدان   سراسر 
 ) 397(همان: ص                                       

طیهورشاه) به نزد فریدون میفرستد. چنانچه مشاهده  این ابیات نیز در وصف هدایایی است که کارم دادگر (پسر  
اند. نکتۀ جالب توجه این است که کمترین  میشود انواع و اقسام اجسام و اشیا در این ابیات مورد وصف قرار گرفته

تمهیدات بالغی در شرح این هدایا و اشیا بکار گرفته شده است؛ گویی شاعر در پی وصف ساده، روشن و واضح این  
هدایا بوده و معتقد است شکوه و تجمل در آنها بقدري است که نیازي به ذکر تشبیه و استعاره براي تأثیرگذاري  

 بیشتر نیست: 
فـــرخـــنـــده ــاالر  ســـ  بـــخـــت بـــیـــاورد 

کــوش کــه  آن  ــود  ب ــیــروزه  پ تــخــت   یــکــی 
ــد ــزی گ ــر  ــگ دی ــت  ــخ ت ــی  ــک ی ــد  ــرج  زب
ــگ  ــدرن ــورشـــــی خ زرّ  از  ــر  ــگ دی ــی  ــک  ی
ــتـــه  آراســـ پـــیـــروزه  و  یـــاقـــوت   بـــه 

ــ  ــخــت ت آن  ــر  ب ــاده  ــه ــه  ن ســ ــر  ه ــا  ــاجه  ت
ــه   ــت ــخ ت از  ــم  ــايه ــب ــزار  دی ه ــی  ــن ــی  چ

ــزاران   هـ ــس  پـ آن  از  ــاورد  ــیـ  زرهبـ
آن   ــس  ــۀپ ــاف ــزار   ن ه ــت  ــب ت  مشـــــک 

ــوتز   ــاق ــاغ  ی ــن ک ــون  ــچ ــم ه ــاره   صــــدپ
 

سه    شایگانی  پدر  گنج   تختز 
زوش طیهور  نزدیک   فرستاد 
ندید  کس  آنچنان  جهان  اندر   که 
چنگ  به  نیارد  کس  چنان  هرگز   که 
بپیوسته مرجان  به  و  لعل   به 

عاجبیاورد ز  دیگر  تخت  ده   ه 
آبدار  زهر  تیغ  دگر   هزار 
گره...  و  بند  نه  پیدا  هیچ   بدو 

 جانگذار   نیزة            دگر          هزار  
چراغ  چون  تافتی  همی  شب  در   که 

 )447و    446(همان: ص                             
 این بیت در توصیف جامۀ کوش پس از رهایی از بند آمده است: 

جــامــه   ی  ـک نـی ـی ـچ ش  ـق ـن از  وشــــیــدش   ـپ
 

زمین   بهاران  گاه  چو  خوشی   به 
 ) 538(همان: ص                                       

 ابیات ذیل هریک در توصیف شیئی آمده است: 
 کشتی

چــهــار  ــتــی  ــت کشــ ــاراســ ــی ب ــس  پ  وزان 
 

حصار    بسان  یکایک  باال   به 
 )362(همان: ص                                        

 گرز
دســـــت  ــه  ب ــر  ــک ــی ــاوپ گ ــرزة  گ ــی  ــک  ی

 
پست   را  کوه  کرد  همی   نوندش 

 )634(همان: ص                                         
 شمع 

ن ـی ـچ ــوي  سـ ن  ـــم سـ یــل  ـــه سـ ی  ـت ـف ـگ و   ـت
 

زمین  روشن  کرد  و  آمد   فرود 
 ) 240(همان: ص                                       

 یاقوت
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کناغ  همچون  صدپاره  یاقوت   ز 
 

چراغ   چون  تافتی  همی  شب  در   که 
 )447(همان: ص                                         

اند. ابیات زیر در توصیف  را به خود اختصاص داده   کوشنامهاماکن و جایها دستۀ دیگري از توصیفات  وصف اماکن:  
اي است که طیهورشاه دختران خود را در آنجا سکونت داده بوده است. سه تشبیه زیبا در این ابیات بکار گرفته  خانه 

شده است که موفقترین آنها در بیت دوم آمده است. شاعر در تشبیهی مضمر و تفضیل، دختران طیهورشاه را  
 شده به دست آزر هم زیباترند.ایی به بتانی تشبیه کرده است که از بتهاي تراشیده ازلحاظ زیب

آبتین  رفت  خانه  آن  در   خرامان 
بتگریست خانۀ  مگر  گفتی   تو 
داوري  با  سپهرست   وگرنه 

 

چین   نوشاد  چو  او  دید  کاخ   یکی 
چاکریست  یکی  را  او  مر  آزر   که 
مشتري  با  خورشید  کرده   قران 

 ) 345(همان: ص                                      
اي در شهر «بسیال» است که کوش بدانجا حمله میبرد؛ عنصر اصلی این توصیفات  ابیات زیر متعلق به وصف باره  

 اغراق و مبالغه است. در واقع عظمت این باره، قدرت کوش را در تسخیر آن بنمایش میگذارد: 
بود  باره  یکی  رسیده  گردون   به 

ز   ایمن  برجش  کمند سر   زخم 
کنگره  عقابسوي  نارسیده   اش 

روان  گردش  به  دریا  ژرف   یکی 
بود  انبوه  مردم  بر  دیوار   به 
جنگ  ساز  از  دیوارش  بود   چنان 

 

بود   پاره  یک  به  سنگی  که  گفتی   تو 
بی سرف  تیرش  پرواز   گزند ز 

باره  سحابسر  نابسوده   اش 
روان  وي  دیدن  از  شد  خیره   که 
بود  کوه  بر  یأجوج  ز   فزونتر 

رنگچو   همه  بهاران   رنگباغ 
 ) 432(همان: ص                                       

 این ابیات نیز در توصیف شهري آمده است که کوش در کوه طارق بنا میکند:
ــنــگ ت ــه  ن و  ــهــن  پ ــه  ن ــهــري  شــ ــرآورد   ب
ــتـــش  بـــیـــاراســـ طـــارم  و  ایـــوان   بـــه 
ــار  ــگـ زرنـ ــد  ــبـ ــنـ گـ ــی  ســـ ــرآورد   بـ
بــلــور  ــان  رخشـــ ز  ایــوان  دو   بــرابــر 

ــ  ت ــه  ــم ه ــدل  صــــن ــورش ز  درخ ــا  ــه ــت  خ
ــن  ــی چ ــت  ــف زرب ــاي  ــب دی ــرش  ف ــه  ــم  ه

 

سنگ  و  ارزیز  شهر  بارة   همه 
بپیراستش گلشن  به  و  باغ   به 
گوهرنگار  ایوان  بیست   همان 
گور  و  شیر  همه  نگارش  گوهر   ز 
پیکرش  بیاراسته  گوهر   به 
چنین بزرگان  از  نبود  را  کس   که 

 ) 571(همان: ص                                       
 توصیف سراي ضحاك (عموي کوش) آمده که کوش در آن مهمان میشود:   این ابیات در

ــار  ــه ب ــون  چ ــه  ــرآراســـــت ب ــی   ســـــرای
چـیـن ــاي  دری و  ــبـز  ســ ــهــا  فـرشــ  هـمــه 
ــرو  ســ ز  پــر  چــمــن  ــلــبــل  ب ز  پــر   گــلــش 

 

نگار  الژوردش  بر  زر   همه 
یاسمین و  گل  پر  او  باغ   همه 
تذرو نوآیین  سرو  ز   خروشان 

 ) 301(همان: ص                                       
اندلس بیان شده است. نکتۀ جالب توجه این است که زیبایی طبیعت در کنار   ابیات ذیل در توصیف سرزمین 

 زیبایی مردم این سرزمین ذکر شده و در واقع جزئی از آن دانسته شده است:
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دگر دریا  و  روم  بر  دست  یک   به 
آبها   و  خوش  گالبهواي   چون 

بار  به  گل  چون  مرد  و  زن  چهره   به 
سیب و  نار  از  پر  راغش  و  باغ   همه 

 

کر  کام  با  و  خوب  شهرها   همه 
آفتاب تابش  همان   خنکتر 
جویبار  نسترن  و  نرگس  از   پر 
دلفریب کودکان  و  دلبر   زنان 

 ) 570(همان: ص                                       

انتزاعی: مفاهیم  از    حتی  ایرانشاه  وصف  انتزاعی  مفاهیم  میکند.  عمل  هنرمندانه  انتزاعی  مفاهیم  توصیف  در 
است، باوجوداین شاعر از این مفاهیم در ساخت، تشبیه، استعاره مجاز و کنایه استفاده    کوشنامهکاربرد  مضامین کم

 کرده است. در ابیات زیر پهلوانی به نام «ارندو» یا همان دیو سپید بتصویر کشیده شده است: 
سپید چرمی  و  داشت  هیون  چون   تنی 
مرد  مرز،  آن  اندر  او  نیروي   به 
اوي  یال  یکی  درختان  شاخ   چو 

 

  ... امید  و  بیم  بوده  او  نیروي   ز 
نبرد  و  ننگ  هنگام   ندیدند 
اوي  یال  و  گردن  ژیان  پیل   چو 

 ) 656(همان: ص                                      
آمیز  جنگ میرود و اسیر میشود، شاعر از زبان خود، به نقل مضامین عبرت هنگامی که کوش پیل دندان شخصاً به  

 در وصف «روزگار» سخن میگوید: 
جهان  کار  فرجام  است   چنین 
مغاك از  چرخ  به  برآرد  را   یکی 
خویش  بهر  برداشتی  گرچه  او   از 
اوي  بیاراید  کامت  به  دل   اگر 
مبند  دل  او  در  هوشیاري  گر   تو 

 

نها  از  شرنگ  آشکارا  نوش   ن چو 
خاك  زیر  بازگرداندش   هم 
خویش  زهر  همان  برگمارد  تو   به 
اوي بگزاید  روزیت  که  دان   چنان 
گزند  کارش  است  تباه  راهش   که 

 )527(همان: ص                                         
 در ابتداي این منظومه، به توصیف «دانش» و «خرد» پرداخته شده است: 

سرش پروین  به  دانش   درختیست 
سرما بود که  دانش  مرد   یۀ 

اهرمن  بود  گریزان  دانش   ز 
 

باروبرش   راستکاریست   همه 
بود   رامش  ز  پر  دانشی   دل 
انجمن بود  فروزان  دانش   ز 

 )147(همان: ص                                         
را  مرد  تن  آمد  جوشن   خرد 
دیو کار  تو  ز  دارد  دور   خرد 

 

را  درد  همه  آمد  داروي   خرد 
دیو   تیزبازار  بشکند   خرد 

 ) 148(همان: ص                                       
در ابیات فوق خرد درمقابل «دیو» قرار داده شده است. این تقابل یکی از تصاویري است که در آثار عرفانی نیز  

ل گمراهی است، قرار  پرتکرار است و عقل را بواسطۀ نقش راهبري و هدایتگري خود درمقابل دیو، که نماد و سمب
 اند. داده 

 
 کوشنامهشگرد ایرانشاه در توصیفات 

 ایرانشاه در توصیفات خود از عناصر زبانی، لغوي و ادبی مختلفی بهره میگیرد که در ذیل به آنها اشاره میشود. 
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 امکانات زبانی 
زبانی الصفات:  تنسیق امکانات  از  به یکی  بدفعات  آن  از  خویش  توصیفات  در  شاعر  که  است،  اي  برده  ره 
هایی از آن اشاره میشود. آبتین فرستادة خویش را نزد سلکت میفرستد که اگر  الصفات است که به نمونهتنسیق

از   استفاده  با  آبتین  موردنظر  ویژگیهاي  بسپارد.  او  به  را  فریدون  دارد،  وجود  سلکت  در  او  موردنظر  ویژگیهاي 
 اند: الصفات بیان شده تنسیق

و است  مهربان   پرست یزدان   اگر 
 

داددست   و  آهسته  و   خردمند 
 ) 375(همان: ص                                       

 او در توصیف دزدي که در غارها زندگی میکرد، میگوید: 
بود دزد  یکی  در  غارها   بدان 

نام سبک  جوینده  و  ناباك  و   پاي 
 

بود  بیمزد  ناپاك  و  خونریز   که 
نام  کردند  نمر  تازیان   ورا 

 )497(همان: ص                                          
 در توصیف سنجه:

رهنماي و  پسندیده   جوانی 
 

راي   و  فرهنگ  و  نیرنگ  و  نیرو   به 
 ) 656(همان: ص                                         

 در توصیف دختر کوش: 
مشکبوي گل و  گلشکر  و   اندام 

 
تندخويسمن   و  سرکش  و   پیکر 

 ) 655(همان: ص                                       
آرایی با  این شگرد زبانی از پربسامدترین تمهیدات شاعر در توصیفات خود است. در دو بیت نخست واج آرایی:  واج 

 حرف «د» صورت گرفته است. در بیت سوم نیز با حرف «گ»:
تند  و  دژخیم  و  است  دیوزاد  او   که 

 
کند    دیو  دل  باشد  فرهنگ   به 

 ) 204(همان: ص                                       
نهاد از  مرغ  و  ماهی  و  دام  و   دد 

 
بزاد   چون  را  بچه  مر   بپرورد 

 )229(همان: ص                                         
سیر  گاه  گرسنه  گهی  گرگان   چو 

 
زیر  گاه  هوا  بر  گهی  مرغان   چو 

 ) 231(همان: ص                                       
هایی از آنها اشاره میشود. در بیت  قرار گرفته است که به نمونه   کوشنامهانواع جناس در خدمت توصیفات  جناس: 

 نخست جناس مذیل (زر / زرد)، و جناس مضارع (زر / در / سر) وجود دارد. 
در   کــوه  و  آمــد  روز   گــرفــت زر  چــو 

 
چادر     گرفت  سر   در  زردزمین 

 ) 212(همان: ص                                       
در بیت زیر جناس مضارع (زار / خوار) و جناس تام (خوار در معناي ذلیل و خوار در معناي صفت فاعلی مرخم)  

 وجود دارد. 
کافگندمش   نیست  آن  خوار جز  و   زار 

 
آن    مرداردر  پیش  در   خوار بیشه 

 ) 228(همان: ص                                       
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 در بیت زیر نیز جناس تام (سراي در معناي خانه و سُراي در معناي صفت فاعلی مرخم) وجود دارد. 
ریدکان   اندورن  پیش   سراي به 

 
خوش   رامشگر  و  رود  پس   سراي ز 

 ) 235(همان: ص                                       
 جناس مضارع: 

به گشت  او  گفتار   شاد مرد  ز 
 

مانند  اسب  از  آمد     باد  فرود 
 )233(همان: ص                                        

 وجود دارد. در بیت زیر نیز جناس تام (کوش در معناي شخصیت پهلوان این اثر و کوش در معناي فعل امر)  
فرزند   سرافراز  اي  نیز   کوش تو 

 
ب  لختی  شاه  جستن  دل   کوش به 

 ) 237(همان: ص                                       
 در بیت زیر نیز جناس تام مرکب وجود دارد.

کار   بدین   همدستاننباشم 
 

بازگویم    را  داستان تو   همه 
 ) 238(همان: ص                                       

انواع ترکیبات اضافی و وصفی براي توصیف عناصر موردنظر خود عالقهانواع ترکیبات:   مند  ایرانشاه به کاربرد 
نامه بسیار بیشتر از صنایع بالغی است. به برخی از آنها  است؛ تا جایی که بسامد این ترکیبات در توصیفات کوش

 اشاره میشود: 
)،  6746ریزان (بیت  )، اشک369خوي (بیت  )، آزاده 8773)، آزادمرد (بیت  10090)، آبدار (بیت  9102ور (بیت  مایه

)،  636تن (بیت )، پاکیزه1278)، بدنژاد (بیت 6835)، بدکیش (بیت  4362راي (بیت )، باریک1680بادپاي (بیت 
)،  60)، تیزبازار (بیت  8101چهر (بیت  )، تیره 9275روي (بیت  ه)، تاز5742)، پرگناه (بیت  4269پراندوه (بیت  

کنان  )، خیمه6737هوش (بیت  )، خیره4658دل (بیت  )، خسته2457پوش (بیت  )، خاك 7116گذار (بیت  جوشن
)،  141یال (بیت  )، سام8258)، رزمساز (بیت  2879آزماي (بیت  )، دست4509دل (بیت  )، درویش5945(بیت  

کوش  )، ناسخته7781هوش (بیت  )، ناپاك1365ساز (بیت  )، کینه1100بخت (بیت  )، فرخنده5049شادبخت (بیت  
 ). 3396چهر () و نگاریده4519(بیت  

استعاره و  بیشترین صنایع بالغی معنوي در توصیفات کوشامکانات بالغی دیگر:   بترتیب تشبیه، کنایه،  نامه 
حماسی و غنایی خود از تشبیه بیشترین بهره را برده است و البته  المثل است. ایرانشاه اغلب در توصیفات  ارسال 

و تراکم تصاویر تشبیهی روبرو میشویم.   با تزاحم  این آرایه است تا حدي که گاه  از  او سرشار  توصیفات غنایی 
شود.  باوجوداین تشبیهات او اغلب از تازگی خاصی برخوردار نیستند و چندان نوآوري و خالقیتی در آنها دیده نمی

 به مواردي از آنها در ادامه اشاره میشود. 
 تشبیه

 در این بیت در وصف کوش سه تشبیه آورده است (دو تشبیه مجمل و یک تشبیه تفضیل) 
خون  چو  چهره  و  آسمانگون  چشم   دو 

 
فزون  پیلی  ز  پیکر  و  باال   به 

 ) 159(همان: ص                                       
 تشبیهی مرسل و با حضور تمامی اجزا وجود دارد که همه چیز در آن تکراري و تقلیدي است: در این بیت نیز  



 63/  الخیربن ابینامۀ ایرانشاه هنر توصیف در کوش

 

بــازگــفــت را  کــوش  و  آمــد  ــوار   ســـ
 

برشکفت   گل  مانند  کوش   رخ 
 ) 472(همان: ص                                       

مفروق بهره برده است. تشبیه  ایرانشاه در توصیف تیراندازي کوش چنین گفته و از سه تشبیه در قالب تشبیه  
 پیکان به مرگ نوعی تازگی دارد و البته خیالی است. 

ــرگ ــگ ت ــون  ــچ ــم ه ــوالد  پ ــر  ــی ت ــان  ــم  ه
 

مرگ   پیکانش  و  زهر  او  سوفار   که 
 )552(همان: ص                                         

جسم بلکه روان و جان آدمی را در بیت زیر سنان کوش ازنظر بُرندگی و کارگري به آتشی تشبیه شده که نه تنها  
 میسوزاند: 

بسوخت  را  روان  درخشان   سنان 
 

برفروخت   تیغها  خون  ز  آتش   چو 
 ) 558(همان: ص                                       

 در وصف فرزند آبتین تشبیه تفضیل زیر آمده است: 
نیکدل  کودکی  ایرانیان   از 

 
خجل   رویش  ز  گشتی  خورشید   که 

 )245(همان: ص                                        
 در وصف غالمان و کنیزکان تشبیه تکراري زیر آمده است (مفروق): 

هزار  یک  هر  ز  کنیزك  و   غالم 
 

بهار   چون  رخ  به  و  سرو  چو  باال   به 
 ) 245(همان: ص                                       

منظومه زیاد نیست. به نمونۀ زیر توجه کنید که در آن مرگ سواران و افتادن آنها از  بسامد تشبیه مرکب در این  
 چهارپا در میدان نبرد چنین توصیف شده است: 

زین ز  سواران  درختان،  از  برگ   چو 
 

کین   دشت  آن  اندر  ریختند   همی 
 )621(همان: ص                                         

 فۀ تشبیهی تلقی شود.«دشت کین» نیز میتواند اضا
ابیات ذیل در توصیف فرارنگ، معشوق آبتین و دختر طیهورشاه، آمده است. تشبیه حرفی، مفروق، مضمر، و مجمل  

 از انواع این تشبیهات هستند. 
جلوه  بهشت یکی  از  حور  دید   گر 

جان چو  خوشی  و  طاووس  چو  کشی   به 
تن تخت  همه  باال  کاخ   همه 
رخش  از  سراي  روي  گشته   ارم 

گ دامنش ز  عنبرین  شده   یسو 
 

سرشت   پاکی  ز  و  نهاد  خوبی   ز 
جان و  مهر  ربایندة  مرجان   دو 
دهن  میمی  چو  زنخدان  سیبی   چو 
... فرخش  غمزده  از  دل   ستمکش 
پیراهنش کیومرث  گنج   چو 

 )351(همان: ص                                         
 در این بیت نیز شاهد تشبیه مشروط هستیم:

دژمبهاري   باران  ز   ولیکن 
 

ستم  رسیده  ولیکن   نگاري 
 )152(همان: ص                                        
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استعارة مصرحه و مکنیه تقریباً بطور یکسان در این منظومه حضور دارند که مانند دیگر صنایع و فنون  استعاره:  
 بالغی این اثر، غنا و تازگی خاصی ندارند: 

فرارنگ   خواهران   دست همه 
 

بر     مستنیم  نرگس و    گلزنان 
 )363(همان: ص                                        

به   دیده  پر   لؤلؤدو   بیاگند 
 

ز    پر  دیدگان  از  شد   دُر کنارش 
 ) 267(همان: ص                                       

 تبعیه. این استعاره در نوع خود غریب و زیبا است: باریدن مرگ را هم میتوان استعارة مکنیه دانست و هم استعارة  
تگرگ چون  تا  بفرمود  پس   وزان 

 
ایشان    بر  پیکان  مرگ ز   ببارید 

 ) 180(همان: ص                                       
 «سیراب گشتن» و «روي» براي زمین استعارة مکنیه است: 

کین گردان  جان  از  شد  پر   هوا 
 

روي    سیراب  گشت  خون   زمینز 
 )207(همان: ص                                         

شاه شبستان  زنان   خروش 
سرخ  فندقبه   فگار  گل   کرده 

 

گریان  کرد  ماه  جهان  به  ماهی   ز 
نگار  عاجبر    شنگرفز    کرده 

 ) 217(همان: ص                                       
آمد   نخفت  نهنگشب   دالور 

 
به    کشیدند  مردم  جفت ز   نزدیک 

 ) 215(همان: ص                                       
 دندان است.نهنگ استعاره از کوش پیل

 نامه بکار رفته است که به برخی از آنها اشاره میشود: عبارات کنایی فراوانی در توصیفات کوشکنایه: 
خواند  پیش  شبی  را  او  مر  مستی   به 

 
خوبچهر    او  برفشاندبر   آستین 

 ) 655(همان: ص                                       
و   ــد بــرفــت  ــان م ــاد  ب هــمــه  ــتــش  دســ ــه   ب

 
مــانــد   آبــاد  گــیــتــی  و  آمــد   خــراب 

 )180(همان: ص                                        
)،  9541)، خون کردن (بیت  2457)، خاکپوش گشتن (بیت  6194)، به خاك برآوردن (بیت  6224باد گرفتن (بیت  

)، کاله  7223)، سر برون آوردن (بیت  7759)، روي زعفران کردن (بیت  3239یکی کردن با دیگري (بیت    دست
به گردون رسانیدن (بیت   ) در معناي زمانِ زادن فرارسیدن، گَرد  4205)، وقت درگرفتن (بیت  7440کسی را 

 ). 2633برآوردن (بیت  
 کنایات رایج در زبان و ادبیات فارسی است. همانطور که مشاهده میشود، اغلب این کنایات جزو  

 المثل هستیم: نامه شاهد کاربرد ضربدر موارد معدودي نیز در کوشالمثل: ارسال 
گرم  گفتار  گویدش  گونه  هر   ز 
مار  سوراخ  ز  شیرین  گفتار   به 

 

نرم   گفتار  به  دل  گرددش   مگر 
هوشیار   مردم  آورد   برون 

 )231(همان: ص                                        
بلند شهریار  دیدة   تویی 

 
نکند   خود  دیدة  کس  انگشت   به 

 )237(همان: ص                                         



 65/  الخیربن ابینامۀ ایرانشاه هنر توصیف در کوش

 

 گیري نتیجه
مورد    بن ابی الخیر (قرن ششم) از نظر شگردهاي توصیفنامه از ایرانشاهدر این پژوهش، منظومۀ حماسی کوش

هاي تحقیق مهمترین توصیفات این منظومه در دو دستۀ کلی توصیفات حماسی بررسی قرار گرفت. براساس یافته
و غنایی جاي میگیرد. ایرانشاه سعی کرده در تمامی توصیفات خود حتی آنجا که حضرت محمد (ص) را ستایش  

حماسی اثرش کاسته نشود. در واقع میتوان  وبوي  میکند، از عناصر و موتیفهاي حماسی استفاده کند تا از رنگ 
نامه، حماسی است. اشخاص، جانوران، اشیا، اماکن، طبیعت، و مفاهیم انتزاعی از  گفت عنصر اصلی توصیفات کوش

اند. بیشترین توصیفات مربوط به گروه نخست یعنی مواردي هستند که در این منظومه مورد وصف قرار گرفته
انسانها است؛ چرا و  این منظومه حماسهاشخاص  انسانی است. همچنین توصیف طلوع و غروب خورشید  که  اي 

پرتکرارترین توصیفات ایرانشاه در حوزة طبیعت در این اثر است. بیشترین امکان زبانی که ایرانشاه در توصیفات از  
انی، تشبیه آن بهره گرفته است، نخست «جناس» و سپس «ترکیبات اضافی و وصفی» است. در زمینۀ امکانات بی

نامه معموالً داراي تازگی ها و دیگر فنون بالغی در کوشپربسامدترین آرایه در اثر اوست. تشبیهات، استعارات، کنایه
و نوآوري نیستند. ظاهراً بیشترین همت ایرانشاه صرف روایت روشن و واضح داستان بوده است. این امر البته از 

نکاسته است و میتوان آن را داراي ویژگیهاي الزم یک اثر حماسی موفق   صالبت و شکوه توصیفات و زبان این اثر
 دانست. 

  نویسندگان  مشارکت 
آزاد    دانشگاه علوم انسانیادبیات و    دانشکدة در  بمصوّ فارسی  ادبیات  و زبان دکتراي دورة  ۀرسال از  مقاله  این

 و داشته  هبرعهد  را رساله این راهنمایی زادهحاجی مجید  آقاي دکتر   .استشده استخراج اسالمی واحد کرمان 
 هاداده گردآوري  در رساله  این  پژوهشگر  نوانعب آقاي محمد نورقائدزاده خمیري . اند بوده  مطالعه این  اصلی طراح

تحلیل  به عنوان مشاور نیز در تجزیه و   سرکار خانم دکتر مریم غالمرضا بیگی . اند داشته   شنق  نهایی  متن  تنظیم  و
این پژوهش نقش داشته داده   و تالش  حاصل مقاله  محتواي  تحلیل نهایت  در . اند ها و راهنماییهاي تخصصی 

  .استبوده  پژوهشگر  سه هر  مشارکت 
  قدردانی  و  تشکر

علوم  ادبیات و    دانشکدة پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر  مراتب میدانند  الزم  خود بر  نویسندگان 
 اعالم دادند، یاريپژوهش   این کیفی ارتقاء  و  انجام  در را  نویسندگان  که آزاد اسالمی واحد کرمان  دانشگاه انسانی 
 .نمایند

  منافع  تعارض
 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 تحقیق این  . دارند رضایت  و آگاهی  آن انتشار  به  نسبت  ایشان و  است،  نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مسئولیت  . است نگرفته  صورت  تقلبی و  تخلف هیچ و  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به پژوهش   مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر را
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