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 چکیده
اي از اشعار وصفی اسـت    اي حماسی هستند و حماسه گونه  ها مجموعه  شهنشاهنامه

پـردازد.    هاي قومی یا فردي می  که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی
هزار بیت دارد    یک و   که بیستشهنشاهنامۀ سلیمانی از آثار حماسی مصنوع است 

و به تقلید از شاهنامه فردوسی در قالب مثنوي و بحر متقـارب و در ذکـر سـفرها و    
قانونی سروده شده اسـت. از آنجـا کـه ادبیـات را گـاه در       فتوحات سلطان سلیمان

ه کوششـی  اند، این مقالبیانی که شاید دور از اغراق نباشد معادل با توصیف دانسته
هاي مشخص و متمایز این منظومـه (مقـدار، نـوع،    است در جهت  بررسی توصیف

ایـن اسـاس    ها در این منظومۀ مغفول. برو کارکرد توصیفات) و بسامد آن موضوع
توصــیف کــه از موضــوعات و شــگردهاي مهــم داســتان پــردازي در شهنشــاهنامه  

از یک جمله) و بیشترین سلیمانی است، در مقدارهاي متنوع کمترین واحد (کمتر 
واحد (جملۀ مرکب و چنـد جملـه) و در نـوع عینـی و ذهنـی و گـاه تصـویري بـا         

هاي نبرد و پهلوانان و آالت جنگی، وصف بهـار و    موضوعاتی چون: وصف میدان
ــرما و... و در       ــف س ــان، وص ــان و جوان ــایی کنیزک ــف زیب ــت، وص ــر طبیع عناص

طفه) و گاه داستانی مورد بررسـی  کارکردهاي شعري (ایجاد احساس و تخیل و عا
هـاي اغـراق، اسـتعاره، تشـبیه،       قرار گرفته است. شاعر براي تصویرسـازي از آرایـه  

 کنایه و تشخیص استفاده نموده است. 
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Abstract 
Shahanshah Nameh is a kind of heroic poem which belongs to 
the genre of epic. Epics are mainly composed of poems 
describing their heroes’ actions and honors, as well as ethnic 
and individual grandeur. Shahanshah Nameh-e Soleimani is a 
literary epic that contains twenty-one thousand verses written in 
imitation of Ferdowsi’s Shahnameh in the form of Masnavi and 
in Bahr-e Moteqarib (the Convergent Prosodic Meter). It was 
composed to provide a rich description of the travels and 
conquests of Sultan Soleiman Qanuni. Since literature is 
sometimes equated exaggeratedly with description, this article 
is an attempt to examine the specific and distinct descriptions 
(in terms of frequency, type, subject, and function) used in this 
understudied poem. Our findings indicate that description is one 
of the important tools and techniques of storytelling in this 
poetic work. The minimum unit used for description is a clause 
or phrase and the maximum unit is a compound sentence. These 
descriptions can be classified into subjective, objective, and 
pictorial ones focusing on subjects like battlefields, heroes, 
warfare, seasons, natural elements, the beauty of maidens and 
young people, winter, etc.As far as function is concerned, these 
descriptions are employed for both poetic (creating emotions, 
fantasies, and feelings) and narrative ones. To create imagery, 
the poet has used figures of speech including hyperbole, 
metaphor, simile, irony, and personification.  

Keywords: Shahanshah Nameh-e Soleimani, Fathollah Aref, Description, 
Epic, Description. 
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 مقدمه. 1
است که  نگاه تصویرآفرینی و مضامینی بودهنون همواره جوالک شعر فارسی از آغاز تا

اند با   اند. این سخن پردازان همواره سعی کرده  سخنوران پارسی از جهان پیرامون خود داشته
هاي بکر، با توصـیف    هاي خاص، ضمن خلق مضامین و درون مایه  ها و کلمه  استفاده از واژه

هاي زیبا، به شـعر خـود ظرافتـی ادبـی ببخشـند تـا هـم معـانی           یرسازي و ایجاد صحنهو تصو
هـا ارائـه دهنـد.      نشین و جذابی داشته باشـند و هـم تصـاویر زیبـایی را بـا اسـتفاده از واژه        دل

شود تا تصاویر اوج بگیرند   شناخت محیط طبیعی و اجتماعی و ترسیم آن در شعر، باعث می
هاي   قیم با اشیاء و کلمات تماس یابد. بنابراین شاعر هرچه بیشتر به پدیدهو شاعر به طور مست

تواند به ترسیم افکار خود دست یابد و این امر با تخیل و قـدرت اوج    جهان بنگرد، بیشتر می
آن و چابک بودن حافظه در کشف موارد مشابه به خیال و شیء بستگی دارد. پس شاعر در 

هـاي خـود را     عینیت را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند نـوآوري تصویرسازي باید ذهنیت و 
هـاي شـعر واقعـی      یکـی از ویژگـی  «گوید:   در قالب تصاویر نو ارائه دهد. رستگار فسایی می

شـود تـا     بخشـد و باعـث مـی     تصویرگري است. زیرا تصویر شاعرانه بـه اشـیاء تشـخیص مـی    
بتواند بـه وسـیله جریانـات پنهـانی روح     موضوعات ذهنی و عاطفی مجسم گردند و خواننده 

بیانگر رابطه ذهنـی  » تصویر«شاعر را در برخورد با اشیاء و مسائل هستی دریابد. بدین ترتیب 
هـاي خـود بـه      ها براي بیان اندیشـه   اشیاء و استمداد از آن   بازي شاعر به حوزة  با شیء و دست

شعر عبارت است از هنـر  «توان گفت:   ). بر این اساس می15: 1369(رستگار، » دیگران است
به کارگیري حواس به وسیله تصویرهاي حسی در صناعاتی مانند: استعاره، تشبیه، تشخیص، 
مجاز، کنابه، رمز و... و در یک کالم شعر یعنی نقاشی با کلمات. برخی معتقدند شعر بـدون  

ر عنصـر ثابـت   گویـد تصـوی    ). سی دي لویس مـی 419: 1386(فتوحی، » تصویر وجود ندارد
الکسـاندر پوتبنیـا نیـز    ». اوج حیات شعري، تصویرسازي است«شعر است و درایدن گفته که 

 ).419(همان: » هنر عبارت است از تفکر یا تصویر«معتقد است 
در شعر فارسی شاعر عالوه بر اینکه به مضمون شعر توجه داشته، صورت را نیز از یاد  

هـا و    هـاي شـعر، تـابلویی زیبـا از واژه      ر توصیف صـحنه نبرده و با آرایش کالم و خالقیت د
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کلمات به تصویر کشیده است تا قبل از ایـن کـه خواننـده بـه درون مایـه شـعر دسـت یابـد،         
گوییم کـالم    وقتی می«گوید:   ها در کنار هم گردد. سیروس شمیسا می  مسحور چیدمان واژه

دبـی در زبـان (لفـظ و معنـی) نقاشـی      مخیل است، مراد ما این است کـه آفریننـدگان آثـار ا   
 ).18: 1370(شمیسا، » هاست که موضوع علم بیان است  کنند و مطالعه انواع این نقاشی  می

یـابیم کـه شـعر فارسـی مشـحون از        هاي مختلف در مـی   با بررسی و پژوهش در سبک
ود نشین است که هر کدام همچـون تـابلویی بیننـدگان را مجـذوب خـ       تصویرهاي زیبا و دل

هاي شعر فارسـی، شـاعران سـبک خراسـانی بـیش از        سازد. از این رهگذر در میان سبک  می
انـد. از آنجـا     سازي تصاویر را در دستور کار خـود داشـته    ها، توصیف و برجسته  دیگر سبک

گراست، شاعران بیش از هر چیز دقـایق امـر،   که این سبک از لحاظ مختصات فکري، برون
هـا و مسـایل     انـد و بـا دنیـاي درون و احساسـات و عواطـف و هیجـان        عینی را وصف کـرده 

اند تا با توسل به مسایل عینی و ظـاهري هـر     اند و بیشتر کوشیده  روحی کمتر سر و کار داشته
تصـویر عبـارت اسـت از    «کردند، در قالب تصویر بنشانند. بنابراین   آن چه را که مشاهده می

نسانی و یا به طریقه اولی، تصویر طریقه خاص است نحوه خاص ظهور یک شیء در شعور ا
 ).69: 1386(فتوحی، » دهد  که تصور انسانی به وسیله آن یک شیء را به خود ارائه می

در بـاب تفعیـل   » وصـف «برساختۀ ایرانیـان اسـت و از واژه عربـی    » توصیف«اصطالح 
بهتـرین معـادل    هاي فارسی زبـان جـایی بـراي خـود یافتـه اسـت.      شده که در فرهنگ گرفته

اسـت. در متـون   » وصف، بیان و شـرح «و در عربی » بازنمود یا گزارش«توصیف در فارسی، 
در «بهره برده شده است؛ به عنوان مثـال:  » توصیف«در معناي امروزین » صفت«کهن از واژه 

در اشعار کهن فارسـی توجـه بـه عنصـر توصـیف از      ». در توصیف بهار«به جاي » صفت بهار
یی برخوردار است. اساس علم بیان نیز بر توصیف واقـع شـده اسـت. زیرسـاخت     اهمیت باال

اي چون: تشبیه، تمثیل، استعاره، تشـخیص و کنایـه اساسـاً توصـیف اسـت.      شگردهاي بالغی
ارتبـاط شـاعر بـا شـیء و جهـان      «بنابراین ابزارهاي بیانی همگی زیرساختی توصیفی دارنـد.  

توان چهار نوع پیوند میـان ذات    اوست و در کل می بیرون تابع حاالت عاطفی و نوع نگرش
شاعر و شیء برشمرد: وصف شیء، همدلی با شـیء، یگـانگی بـا شـیء و حلـول در شـیء.       

 ).70(همان: » ترین پیوند میان ذات شاعر و شیء در حالت وصف است  ضعیف
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وصف در شـعر، روایتـی توصـیفی و بسـتري بـراي ترسـیمِ احسـاس شـاعر تلقّـی          «     
یابد. وصف در شعر به فراخـور موضـوع و   حد عنصري زیباشناختی اهمیت می شود و در  می

حـال، تلقّـی    تواند اشکالی مختلـف بپـذیرد. بـا ایـن    ماهیت و نیز متناسب با ساختار شعر، می
گونه از آن، یعنی صرفاً وصف عینی یا ابژکتیـو یـا وصـفی اسـت        برخی از وصف، تنها یک

دادن  منظور از وصف عینی، نشان). «70(همان: » از یکدیگر جدا باشند که منِ شاعر و شیء
دقیق مشاهدات شاعر، بدون هرگونه دخل و تصرّف است که از آن با عنـوان وصـف بـراي    

 ). 318: 1370کدکنی، (شفیعی» هاي خالص نیز نام برده شده استوصف یا توصیف
ود و بیـانِ وصـفی یکـی از    شـ وصف موجب بسط و گسترش درونمایـۀ شـعر مـی   «     

سـازد؛ از کارکردهـاي   مستقیمِ پیام شعر را به مخاطب ممکن میهایی است که القاي غیر راه
شدن جهان تجربی و مشاهدات شـاعر و مخاطـب باشـد.       تواند امکانی براي یگانهوصف می

یل شاعر با استفاده از بیان وصـفی، دنیـاي کالمـیِ شـعر را بـه فضـایی ملمـوس و زنـده تبـد         
 ).162: 1372(سهراب، » کند می

صرف  توصیف یکی از معیارهاي هنري بودن متون ادبی است، اما هر توصیفی به«     
تواند هنري تلقی شود یا در ارتقاي متون ادبی نقـش داشـته باشـد. ذهـن     توصیف کردن نمی

شـناختی مـتن را بـاال      کارگیرد که جنبۀ زیباییاي آن را به  گونهخلّاق نویسنده یا شاعر باید به
التذاذ را در مخاطب بوجود آورد و البته این التذاذ اقناع مخاطب را نیـز در پـی    برده و حس

گریزي و پذیري، واقعیت  ترین نوع آن، توصیف گزارشگر واقعیت  در بدیهی .خواهد داشت
 .شـود مـی  اي نمـایش داده   توانـد باشـد کـه از رهگـذر بیـان ویـژه      اي از این دو می  یا آمیخته

کند که واقعیت را نگاه کنیم، همان واقعیتی را که مـدعی  توصیف یا احتماالً ما را مجبور می
کند که تنها واقعیت موجود است، یا اینکه احتماالً گذرد و ادعا میاست در برابر نگاه ما می

ا نشـان  خواهد چیزي بیشتر از این را به ما القا کند. در ایـن مـرز واقعیـت چیـز دیگـري ر     می
 ). 145-146: 1378(بورنوف و اوئله، » دهد می

توان مرز دقیقی میان آن بـا روایـت   توصیف در تمامی زبان گسترانیده شده و نمی«     
داننـد،  ترسیم کرد. اینکه برخی توصیف را زمان مرده و مانع از توالی و پیوستگی روایت می
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یاري از انـواع توصـیف همـراه و    کند و اما بسـ درخصوص برخی از انواع توصیف صدق می
). در ادبیـات عـرب   6: 1396(احمدي شـیخلر و رضـوانیان،   » روندهمگام با روایت پیش می

اند: حسـی و خیـالی؛ توصـیف حسـی، تصـویر واقعـی         نیز توصیف را به دو نوع تقسیم کرده
موصوف از طریق رؤیت مستقیم و ادراك حسی است، وصف خیالی بر تشـبیه و اسـتعاره و   

کوشد تـا ضـرورت موصـوف را از حافظـه حاضـر سـازد (فتـوحی،          قیاس استوار است و می
بهترین وصف آن است که گوش را به چشم بـدل کنـد،   «). ابن رشیق گفته است: 71: 1386

مبناي توصیف بر کشف و اظهار استوار است، وصف بیـان حقیقـت شـیء اسـت و تشـبیه و      
گویـد:    ). ابوهالل عسکري نیز مـی 1059: 1988انی، (قیرو» استعاره بیان مجازي و تمثیلی آن

بهترین وصف آن است کـه بیشـترین خصـایل موصـوف را بیـان کنـد،  چنـان کـه گـویی          «
 ).81: 1984(الفروخ، » بینی  چشم می   موصوف را پیش

بنابراین هرگونه توصیف درباب طبیعت و اجزاي آن و نیز افکار و عواطف انسانی که 
 گردد.شود، بخشی از این اصطالح را شامل میاد میدر شعر یا نثر ایر

 . ضرورت و هدف پژوهش1-1
هنرمنـد را (نـه لزومـاً مشـاهدات عینـی و بیرونـی) بـه         وصف پلی است که مشاهدات«

زنـد. توصـیف   هنرمند در توصیف یک امـر دسـت بـه گـزینش مـی      .دهدمخاطب انتقال می
ست که داراي سه عنصر اساسی است: موضوع اي زبانی و هستیک و نه ایستا یا ثابت ا  گزاره

کننده در هر متن ادبی   (موصوف)، کالم تصویرگر و ویژگی. توصیف نقشی اساسی و تعیین
 ).1: 1396(احمدي شیخلر و رضوانیان، » دارد. بستر روایت و اساس شعر توصیف است

نهـا  اهمیت وصف تا بدانجاست که برخی معتقدند اصـل در ادبیـات، ایـن اسـت کـه ت     
گوید: شعر بر آن یک فن واحد به کار رود و آن وصف است؛ به همین جهت ابن رشیق می

توان همۀ اغراض شـعري را در  گردد؛ بنابراین میمواردي نادر به وصف برمی است که بجز
بهترین وصـف، آن اسـت   «کالمی مختصر، وصف نامید. بسیاري از ناقدان بر این باورند که 

اي موصـوف را وصـف کنـد کـه گـویی شـنونده، آن را بـه چشـم         نهبه گو کننده  که وصف
ترتیب است که شاعر بیشترین معانی موصوف را بـه آشـکارترین وجـه،     بیند و آن به این می
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کشـد: بـه همـین خـاطر بعضـی از ناقـدان عـرب        کند، به تصـویر مـی    می طوري که احساس
 ).71: 1386، (فتوحی» کنندة گوش و چشم است  گویند، بهترین وصف، منقلب

در واقع توصیف کردن نوعی کنش زبانی رایج است و توصیف نوعی واحد سـاخت  «
واقع فهرستی از عناصـر (اشـیا،    متنی است که در همۀ انواع متن حضور دارد. هر توصیف در

این اساس توصیف بـه   شوند. برها) است که با نظمی خاص سازماندهی میها، کنشخصلت
هـاي دسـتوري ماننـد: فعـل و صـفت      انند: فضا، اشـیا و... و یـا گـروه   مفاهیم سادة ارجاعی م

شود، بلکه با توسل به نمایشی زنده از اشیا و شرایط، بجاي بازنمایی شیء به آن محدود نمی
 ). 3: 1395(اعالیی، » بخشدعینیت می

پردازد و یکـی از آثـار حماسـی،      حماسه یکی از انواع شعري است که به توصیف می
سلیمانی است که در آسـیاي صـغیر سـروده شـده اسـت. نفـوذ فرهنـگ و ادب           نامۀشهنشاه

اي طوالنی دارد. یکی از این منـاطق آسـیاي صـغیر      فارسی در بسیاري از مناطق جهان پیشینه
در دورة پادشـاهان   است که بیش از دیگر نقـاط پـذیراي زبـان و ادب فارسـی بـوده اسـت.      

زبان و ادب ایرانی «طور گسترده در این منطقه رواج یافت. عثمانی نیز زبان و ادب فارسی به
هاي آغازین اسالم وارد زبان اي در ممالک عثمانی نفوذ کرد که زبان عربی در سده  به گونه

هـا بـویژه   درصد واژه 75فارسی شد. این نفوذ آنچنان گسترده بود که طبق یک آمار حدود 
 ).15: 1392(حسنلی، » بوداصطالحات اداري و اجتماعی و مدنی، فارسی 

پادشاهان عثمانی که دوستدار زبان و ادب فارسـی بودنـد، شـعرا و نویسـندگان را بـه       
سلیمان اسـت  کردند. یکی از این پادشاهان سلطانسرودن اشعاري به زبان فارسی تشویق می

ظـوم  سلیمانی، اثر حماسـی من  ۀسرود. شهنشاهنامکه خود نیز به زبان فارسی و ترکی شعر می
 اهللا عارف در واقع شرح فتوحات همین پادشاه است.    قرن دهم هجري و سرودة فتح

، منبعی غنـی از توصـیف اسـت؛ بـر     این اثر که به تازگی توسط نگارنده تصحیح شده
هـا و    بررسـی بسـامدها، انـواع، شـیوه     بار بهام براي نخستینهمین اساس در این مقاله کوشیده

 نظومۀ حماسی بپردازیم.کارکردهاي وصف در این م

 هاي پژوهش. پرسش1-2
 . موضوعات و بسامد وصف در شهنشاهنامۀ سلیمانی چگونه است؟1
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 ها هستند؟کدام یمانیسل ۀآن در شهنشاهنام ي. انواع وصف و ابزارها و شگردها2
 . کارکرد وصف در شهنشاهنامۀ سلیمانی چیست؟3

 . پیشینۀ پژوهش1-3
هـاي مختلفــی از ادب پارسـی کارهــایی چــون:   هگرچـه در حــوزه توصـیف در عرصــ  

ــد جاویــدي صــباغیان، » وصــف در شــاهنامۀ فردوســی« هــاي پژوهشــی در صــفت«از محم
بالغـت وصـف در   «از سـیدآرمان حسـینی آببـاریکی و موسـی پرنیـان،      » تصویرساز شاهنامه

هـاي چهـار و پـنج    وصـف طبیعـت در شـعر غنـایی قـرن     «از تورج عقدایی، » داستان سیاوش
از علـی دودمــان کوشــکی و  » وصــف و صـورخیال در شــعر منـوچهري دامغــانی  «، »ريهجـ 

وصـف و  «بخـت،    از محبوبه مباشـري و زهـرا کیـان   » وصف در شعر فروغ فرخزاد«دیگران، 
از مصطفی ساالري و ... انجام گرفتـه امـا تـا کنـون هـیچ پژوهشـی       » جایگاه آن در شعر بهار

ها به طـور مختصـر     ت نگرفته و تنها در برخی از تذکرهاهللا عارف و اشعار او صوردربارة فتح
 اند.یاد کرده» سلیمان قانونیچی سلطان  شاهنامه«از او با عنوان 

 . روش پژوهش1-4
هاي حوزة علوم انسـانی و ادبیـات فارسـی، بـه روش     این پژوهش، مانند بیشتر پژوهش

دسـت بـود، انجـام شـده اسـت و       اي که از آن دراي و براساس تنها نسخهاسنادي و کتابخانه
هـاي مرجـع در حـوزة    اسـاس کتـاب   هـا و شـواهد مثـال از مـتن، بـر       پس از استخراج نمونـه 

 توصیف، بررسی و تحلیل شده است. 

 تقسیمات وصف. 2
وصف را در ادبیات از منظري بـه وصـف حسـی، وصـف نقلـی، وصـف وجـدانی یـا         

بنـدي    توان دسـته ز منظر دیگري نیز میاند. توصیفات را ادرونی و وصف مادي تقسیم کرده
شده در توصیف با جهان واقـع     اي که تصویر ارائه  اساس رابطه کرد؛ چنانکه پورنامداریان بر

 اند:دارد، سه حالت زیر را مطرح کرده
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. معنی از پیش در ذهن گوینده معلوم و مشخص است، این معنی ناشـی از برخـورد   1«
توان با زبانی سـاده و    ضوع نیست، این معنی از پیش معین را میعاطفی گوینده یا شاعر با مو

دادن معنـی، آن را بـا     عاري از هرگونه تصویر بیان نمـود، نویسـنده بـه قصـد بـزرگ جلـوه        
. معنی به دلیـل  2آمیز شعر فارسی چنین هستند.   کند. بسیاري از قصاید مدحتصویر همراه می

نمایـد؛ در  وضوع در ذهن شکل گرفته است یا چنین میبرخورد عاطفی نویسنده یا شاعر با م
اینجا نیز اگرچه معنی از قبل در ذهن گوینده یا نویسنده بوده است، تنهـا قصـد انتقـال آن را    

خواهد احساسـی در مخاطـب برانگیـزد. در اینجـا تصـویر بـراي بـرانگیختن        ندارد، بلکه می
بـه همـراه تصـویري نباشـد، لکـن تـأثیر        تواند ساده باشد واحساسی است، اینجا نیز معنی می

. معنـی و تصـویر بـا    3انـد.    اي از ایـن گونـه    دهد، تغزالت قصـاید نمونـه  خود را از دست می
یکدیگر پیوند ذاتی دارند، اگر تـالش شـود کـه از هـم جـدا شـوند، آنگـاه معنـی دیگـري          

بپـردازد، وظیفـۀ    خواهیم داشت. تصویر در اینجا بیش از آنکه به کار تزیین یـا تأثیرگـذاري  
 ).28-30: 1386(پورنامداریان، » گریزدایضاح معنایی را دارد که از بیان می

، »وصـف ذهنـی  «، »وصـف عینـی  «بندي دیگر انواع اصلی وصف چنـین اسـت:     تقسیم
واسـطه و  خاستگاه وصف عینی، مشـاهدة دقیـق و بـی   ». «وصف روایی«و » وصف تصویري«

بـه عنـوان   » وصـف ذهنـی  «ها بیـان شـده؛ از   عینی پدیدههدف از آن، بازنمایی وجه مادي و 
نتیجۀ استفادة شاعر از امور عینی براي بیان ذهنیات، عواطـف و افکـار خـویش سـخن رفتـه؛      

توصیفی مبتنی بر تخیل با اعتبار زیباشناختی بـارز تعریـف شـده و نهایتـاً،     » وصف تصویري«
کلۀ آن، روایـاتی شـاعرانه و   اي از وصـف معرفـی شـده اسـت کـه شـا        گونه» وصف روایی«

 ).1: 1397نژاد،   (باقی» گیرد  انگاري شکل می  مبتنی بر انسان تمثیلی است که
 کرد: تقسیم دسته سه به توانرا می ایران توصیفی ادبیات

از  را پـس  اي  یـا منظـره   ، واقعـه گوینـده  کـه  اسـت  هایی؛ وصفتخیلی توصیفات – 1
بـه  برجـا مانـده   وي در حافظـۀ  کـه  روشـنی    سـایه  و از آن بـه خـاطر آورده   هـا سال گذشت

بـه   تخیلـی  اي، واقعـه مدد گرفته نیز از تصور و پندار خویش . گاهیاستپرداخته نگارگري
سـاخته  مجسـم  دیگـران  ، برايداشته و تواناییِ بیان خواستهمی را چنانکه و آن وجود آورده
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، اسـت  انسـانی  با احساسات حواس ظاهري خوردگی گره محصول ها کهتوصیف. اینتاس
 .است طرز توصیف انگیزترین و دل ، زیباترینجهان بزرگ گستراناز سخن در نظر بسیاري

انـد و  شـده  بنا نهاده و مقایسه بر تشبیه هستند که هایینمادین؛ توصیف توصیفات - 2 
و حـالتی  کیفیت آن ةنمایند هستند؛ یعنی» نماد« ، بلکهنیست اي  یا چهره منظره ر ترسیممنظو

آن در اروپـا بـه   کـه  اسـت  همـان  آورند و اینوجود می به اشیاء و مناظر در ذهن هستند که
یـک  نشـان  و اللـه  کسـی  ناپـذیري    از نرمی نشان گویند؛ مثالً سنگمی» سمبولیک« ادبیات

 .است خویش و اصل از وطن افتاده غریبِ دور یک نمونۀ شهید و نی
یا منـاظر   وقایع جزئیات شرح به گوینده که است هایی؛ توصیفواقعی توصیفات – 3

دوربـین  همچـون  اینجا گوینده کند. در و تصرّف آنها دخل در آنکه  بپردازد، بی و اشخاص
دهـد و بـه  مـی  ــ نشـان   یـا زیبـا   ، زشتهست که چیز را ـ آنگونه  همه عکّاسی اسِبسیار حس
 کار ندارد.  است سرایان سخن دستمایۀ و سایر رموز هنر که ادبی و صنایع تشبیهات

زیبـا و   ، توصـیفات خـالّق خـود   با ذهن که است کسی و شاعرِ موفّق بنابراین نویسنده
 در انتقـال  درآمیـزد کـه   خـویش  بـا بیـان   جا را آنچناندلپذیر و به هايیرگريو تصو مناسب

 خواهـد بسـازد، بـه   مـی  کـه با فضایی شنونده و همسوسازي خویش و اندیشۀ و پیام احساس
و  اطّالعـات  تنهـا بـه   شـاعر و نویسـنده   کـه  میسـر اسـت   زمـانی  نیفتد و ایـن  تنگنا و دشواري

آفـاق   بپردازد. گسترش بیرون با دنیاي و ارتباط عاطفی هايتجربه نکرده، به تکیهها  آموخته
 سـاختن    و شـفّاف  دادن هـا صـیقل  این ها و فراتر از همۀو پیوند با واقعیت و اندیشه احساس

  .است آثارِ ماندگار و تأثیرآفرینآفرینششرط و اندیشه روح
هاي رزم و وصف ایران در حوزة شعر توصیف میدان ییات توصیفهاي عالی ادب  نمونه

ساز و برگ جنگی و پهلوانان در شـاهنامه، توصـیف عناصـر طبیعـت در اشـعار منـوچهري،       
نظامی و توصـیف شـور    ۀ، توصیف مجالس بزم و شادي در خمس فرخی، عنصري، بهار و...

حـافظ اسـت. در حـوزة نثـر نیـز      هاي سـعدي، مولـوي و     و حال عاشقانه و عارفانه در سروده
هـاي طبیعـی و     نامـه کـه صـحنه     دمنـه، گلسـتان و مرزبـان    و   آثاري چون: تاریخ بیهقی، کلیله

هـاي اعـالي     نمایانـد، از نمونـه  خـوبی در خـود مـی   حوادث تاریخی و حاالت اشخاص را به
  روند.می شمارتوصیف به
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هـاي    ان اسـت؛ توصـیف  توصیف به لحاظ شکلِ وضوح، شامل صریح، ضـمنی و پنهـ  
آینـد.    هاي توصـیفی و غیرتوصـیفی مـی     هایی هستند کوتاه که در میان جمله  ضمنی توصیف

آینـد و قصـد نویسـنده از      هـاي توصـیفی در مـتن مـی      توصیفات صریح که به صورت جملـه 
از او رستم شیردل خیره مانـد/ بـر او بـر جهـان آفـرین را      «ها وصف است؛ مانند:   نگارش آن

که در آن توصیف حالت رستم (خیره ماند) در مواجهه بـا دیـدار تهمینـه صـریح و     » اندبخو
 شیردلی رستم توصیف ضمنی است.

توصیف به لحاظ مقدار، شامل کمتر از یک جمله، جمله، جمله مرکب و چنـد جملـه   
شـود.  است؛ از لحاظ محتوا و کارکرد نیز به سه گروه داستانی، شعري و شناختی تقسیم مـی 

نظور از کارکرد داستانی، توصیف زمـان و مکـان و شخصـیت و رخـداد اسـت؛ منظـور از       م
کارکرد شعري، عواطف و احساسات و ایجاد تخیل و تصویر است و منظور از شـناختی نیـز   

گیري است. سـه عنصـر هـر توصـیف نیـز        شناسی و تأویلی و نتیجهآموزشی و تعلیمی، جهان
 شده.   نموده کننده و ویژگی باز  عبارتند از: موضوع، کالم توصیف

 وصف در شهنشاهنامۀ سلیمانی . 3
هاي ادب فارسی وصف بـراي خـود جایگـاهی دارد؛ امـا در     اي از منظومهدر هر منظومه

هاي دیگـر حضـوري   شهنشاهنامه سلیمانی این عنصر زیباشناختی در قیاس با بسیاري از منظومه
ن: وصـف طبیعـت، وصـف سـرما و گرمـا، جمـال       تر دارد؛ توصیفاتی چوتر و گستردهپررنگ

بـازي، وصـف مجلـس      زیبایی کنیزکان، بهار، سماط، مجالس بـزم و بـازیگران، شـب و آتـش    
 هاي نبرد و پهلوانان و آالت جنگی و... .  آوردن هدایا و پیشکش، وصف میدان

شـاعر و پیـدایی   در تصـویرنگاري  مهمـی  نقـش  ، محسوساتاشعار وصفی در سرودن
، را از اشـخاص  آنچـه  ذوق، هـر  توانـا بـه مـدد نیـروي     او دارند؛ زیرا سرایندگان خیال ورص

نمایـد و  مـی  بازآفرینی تخیل نیروي کمک کنند، بهمیاحساس و طبیعت زندگی هايصحنه
و  هسـازند  تخیل یاري به شعرِ وصفی کشند. سرایندةتصویر می به دستچیره نقّاشانی چونان

و صـفت  ، احسـاس ها و دیگر موجـودات ، گل، پرندگانطبیعت جان عناصرِ بی قوي خود به
 دهد.می را جان روحبی آنها کائنات به شخصیت انسانی بخشد و با دادنمی بشري
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توصیفات در شهنشـاهنامۀ سـلیمانی اکثـراً صـریح و در برخـی مـوارد انـدك ضـمنی         
هـاي مختلـف: کمتـر از یـک جملـه،      ر به لحاظ کمیت به صـورت هستند. توصیف در این اث

جمله، جمله مرکب و چند جمله آمده است و در کمتـرین حـد خـود، ترکیبـات وصـفی و      
حریر شـفق، عـروس ظفـر، نقّـاب صـبح،      «نواز است؛ از جمله: اضافی زیبایی آمده که چشم

آب، شیشـۀ نـام و ننـگ،    ربـا، قـاقم    کمند گلوگیر، فانوس نقشین، جالد چرخ، بـادة هسـتی  
جان، اژدر آذري، باغ ظفر، بـاد نصـرت،    خیز، گرگ اجل، یوسفعروسان گل، ابر سیماب

سـتم، عـروس خـور،     فـتح، شـام   آواز قانون، رگ عقل، غربال افالك، عروس شب، بلقیس
تـاب، خـار جفـا، صـبح     سمند جهان، غنچۀ فتح، پنبۀ دل، سپاه شب، صدف سینه، یوسـف آف 

زرین لگن، شمع زرین فراش، صبح فیروزچهر، شمع گلفام، عروسان در پرده، شـاه سـلیمان   
رکاب، شمعدان مرصع لگن، طّره عنبرین، چرخ اندیشه سوز، پـوالد پوشـان زریـن درفـش،     

گون، بوسه گوهرین، زرین قبایـان شمشـیربند، تیرخـورده شـکار،       تیشه خاره خارا، بیرق الله
هاي سیاره چهر، طوفان شمشیر دریا عتاب، ماردوشـان ضـحاك بنـد      سیم وزن، سنان چشمه

؛ و نیز در باالترین حد خـود کـه شـامل چنـد جملـه اسـت؛ ماننـد: توصـیف طبیعـت و          »و...
 ها و گیاهان.  جزئیات آن، فصول، گل

 هاي وصف در شهنشاهنامه سلیمانینمونه. 4
 ن و آالت جنگیهاي نبرد و پهلوانا  وصف میدان .4-1

هـاي تشـبیه،     هاي متوالی به توصیف پرداخته و در تصویرسازي از آرایـه   شاعر در بیت
تشخیص و اغراق استفاده کرده است. توصیفات ذهنی و عینی و تصویري اسـت و کـارکرد   
توصیف، کارکرد شعري و ایجاد عاطفه و احساس و تخیل است. توصـیفات از نظـر کمیـت    

اسـت. تعـداد ابیـات مربـوط بـه توصـیف میـدان نبـرد و آالت جنگـی و          بیش از چند جمله 
پهلوانان با توجه بـه حماسـی بـودن منظومـه بسـیار زیـاد اسـت. در آغـاز، شـاعر بـه وصـف            

 پردازد:   هاي طبیعی می  پدیده
ــپر     ــع ســ ــر مرصــ ــه مهــ ــحرگه کــ  ســ

ــار   ــغ زر کوهســ ــا تیــ ــت بــ ــر بســ  کمــ

ــح زر     ــر رمــ ــت بــ ــفق بســ ــر شــ  حریــ

ــار    ــد زرنگـــ ــر شـــ ــر ابـــ ــاله ســـ  کـــ
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 بــــه ابــــر انــــدر آمــــد خــــروش نفیــــر 

ــاه د  ــد ز مــ ــر شــ ــرغ پــ ــشرخ چــ  رفــ

ــرّاده از حنجـــــــره   ــاي عـــــ  حجرهـــــ

 بـــــه هـــــر حجـــــرة آهنـــــین از شـــــرر

ــروختن  ــش افــ ــو دوزخ ز بــــس آتــ  چــ

ــیم  ــرّاده همچـــون جحـ ــان شـــد ز عـ  جهـ

 

ــوم  ــت، حلقـــ ــاودم گشـــ ــر  دم گـــ گیـــ  

 همــه دشــت کــین شــد ز آهــن بــنفش     

 گشــــــــادند در آســــــــمان پنجــــــــره

 بــــه گــــردون برآمــــد صــــداي حجــــر
ــر نالـــــه ــوختن حجـــ برداشـــــت از ســـ  

ــیم  ــی ز بـــ ــد گفتـــ ــنگ ترکیـــ  دل ســـ

)86ـ  93(شهنشاهنامه سلیمانی: ابیات   
 گوید:   و در وصف گل آویز شدن جنگجویان با هم می

 چــــو مــــاران بــــه همــــدیگر آویختنــــد

 
ــد     ــم ریختنـ ــه هـ ــود را بـ ــر خـ ــه زهـ  همـ

)95(همان: ب   
 سراید:  بخشد و چنین می  آنگاه به ابزار نبرد شخصیت می

ــس شـــ   یقه زد ســـنگ و آواز کـــرد ز بـ

 ز آمــــد شــــدن، تیــــر شــــد نــــاتوان    

ــدنگ  ــر خـ ــاد زد بـ ــه فریـ  زه از بـــس کـ

ــان    ــین بتــــ ــال رخ آتشــــ ــو خــــ  چــــ

 

ــرج دروازه   ــر بــ ــه هــ ــرد  بــ ــاز کــ اي بــ  

ــان   ــاك از کمـ ــه خـ ــود را بـ ــد خـ  بیفکنـ
ــگ     ــا ترنـ ــک ترنگـ ــت بلـ ــه رفـ ــه مـ  بـ
ــال از روان   غلـــــور تفنـــــگ بـــــرد حـــ

)96ـ  100(همان: ابیات   
 شود:  تا آنجا که وزیر وارد میدان نبرد می دهد  توصیفات را ادامه می

 در آن صـــــبح، دســـــتور روشـــــن روان

ــر    ــو مهـ ــب چـ ــاالي موکـ ــه بـ ــد بـ  برآمـ

ــش   ــر درفــ ــان از حریــ ــد نهــ ــوا شــ  هــ

 دم کرّنـــــا بـــــر ســـــر ســـــاز شـــــد     

ــان   ــد جهـ ــی شـ ــل تهـ ــگ طبـ ــر از بانـ  پـ
 

 بــــــه دســــــتوري نصــــــرت آســــــمان 
 برافراخـــــت رایـــــت بـــــر اوج ســـــپهر

ــوالد    ــد ز پـ ــین شـ ــنفش [زمـ ــگ بـ ]رنـ  

فیل دم ســــاز شــــد بــــه صــــور ســــرا    

ــمان  ــر آســ ــم ســ ــد از خــ ــه درد آمــ  بــ
 

 در ابیات زیر شاعر چه زیبا از آرایۀ تشخیص بهره جسته است:
ــا  ــا   کمنــــــد گلــــــوگیر چــــــون اژدهــــ ــا کننـــــدش رهـــ ــو تـــ ــه گلـــ  گرفتـــ
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ــروش   ــازك خـــــ ــر نـــــ  ز آوازة تیـــــ

 دل تیــــغ، گشــــته ز بــــس اضــــطراب   

 

ــوش  ــب زه دو گـ ــر لـ ــان بـ ــاده کمـ ...نهـ  

ــره آب     ــی قطـ ــیران یکـ ــوي شـ ــه پهلـ  بـ
)120ـ  128ابیات (همان:   

 پردگیانوصف زیبایی . 4-2
در اینجا ما با توصیفاتی ذهنی و ایجاد تشبیهات حسی روبرو هستیم. ذهن خالق شـاعر  
از جزئیات زیباي طبیعت، با ابزار تشبیه و استعاره، جهت ایجـاد تصـویر دسـت بـه توصـیف      

کرد ایـن تصـاویر   زند. از نظر کمیت توصیفات بـیش از چنـد جملـه اسـت. کـار       معشوق می
شعري است؛ یعنی در جهت ایجـاد عواطـف و احساسـات و تخیـل و تصـویر اسـت. تعـداد        

 :بیت است 14ات در این مورد حدود ابی
ــی ــر یکــ ــامور دختــ ــاه ينــ ــو مــ  همچــ

 
ــا ما   ــه پـ ــا بـ ــر تـ ــز سـ ــاز یـ ــوش و نـ  ۀ نـ

 
ــی ــاب  یکـ ــون در نـ ــرورده چـ ــت پـ  دخـ

 

ــه تـــارك کـــاله   ــر بـ  ز مشـــک تـــرش بـ

)5513(همان: ب   

ــان ــرخدان   زبـــــ ــواز  و فـــــ رخ و دلنـــــ  

)5523(همان: ب   

ده رخـــــش را بـــــه روز آفتـــــابیـــــند  

)5525(همان: ب   

 خرقان يوصف سرما. 4-3
در اینجا شاعر بـه توصـیف سـرما و بـارش بـرف و بـاران پرداختـه و از نظـر کمیـت،          

هـاي متـوالی بـه توصـیف     بزرگترین واحد توصیف بیش از چند جمله است. شـاعر در بیـت  
براي تصویرسازي خود از آرایۀ اغراق، اسـتعاره، تشـبیه، کنایـه و تشـخیص     سرما پرداخته و 

استفاده کرده است. توصیفات ذهنی و تصویري است. کارکرد توصیف، کارکرد شـعري و  
مربوط به سرماي خرقـان اسـت    4795تا  4750ایجاد احساس و تخیل و عاطفه است. از بیت 

 یف سرما پرداخته است:به توص 1405تا  1365و در جایی دیگر از بیت 
 ن را چنـــــان بـــــرد بـــــردیغبـــــار زمـــــ

 
ــن مـــرد گـــرد       ــه ننشســـت بـــر دامـ  کـ

)4751(همان: ب   
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ــر ســــ    ــد ز ابــ ــوا شــ ــیهــ ــار  میه ســ  بــ
 

ــر    ــاك پـ ــف خـ ــد کـ ــان شـ ــه چنـ  ز ژالـ
 

ــار      ــت بهـ ــه وقـ ــکوفه بـ ــاخ شـ ــو شـ  چـ
)4754(همان: ب   

ن نـــرخ دریکـــه شـــد نـــرخ خـــاك زمـــ  
)4756(همان: ب   

 بیعت، شخصیت بخشیده است:در ابیات زیر شاعر به عناصر ط
ــین غــرق آب     ــک چشــمه زم ــد از اش  ش

 
ــمه  ــب چشـ ــرما لـ ــود ز سـ ــد کبـ ــا شـ  هـ

 
 ربــــاران گرفــــت یتگــــرگ از هــــوا ت 

 
ــ ــر ســـــ یبپوشـــ ــرم دید ابـــ ــه چـــ  و یـــ

 

ــاب      ــم حبـ ــه چشـ ــد از گریـ ــرون آمـ  بـ
)4768(همان: ب   

ــدام رود   یب ــر انــــ ــرزه بــــ ــاده لــــ فتــــ  
)4769(همان: ب   

ــ ــت   یزمـ ــدان گرفـ ــه دنـ ــمان را بـ ن آسـ  
)4772(همان: ب   

ویـــــ واغریفتـــــاده بـــــه گـــــردون غر    
)4775(همان: ب   

 شاعر در اینجا نیز از آرایه تشبیه و تشخیص بهره برده است:
ــتاب  ــین از شــ ــار زمــ ــدو بخــ ــو هنــ  چــ

 
ــگ   ــوم تنـ ــمه ز حلقـ ــرده چشـ ــرون کـ  بـ

 
ــر خــوراك   ــدان کشــد ب  چــو اژدر کــه دن

 
 ز یــــک ســــو صــــبا تازیانــــه زنــــان    

 

ــغ، آب    ــر تیــــ ــر ســــ ــق زده بــــ  معلّــــ
)4780(همان: ب   

ــو ب ــگ چـــ ــر آبرنـــ ــدگان خنجـــ ازنـــ  
)4781(همان: ب   

ــاك     ــراك و مغـ ــار و تـ ــه غـ ــر از ژالـ  پـ
)4784(همان: ب   

 همــــی گــــاودم بســـــته بــــر تازیـــــان   
)4791(همان: ب   

 وصف فصل بهار. 4-4
در نمونۀ زیر، موضوع وصـف فصـل بهـار اسـت. شـاعر در اینجـا هـم بـراي سـاخت          

. از نظر کمیت، توصـیف در  برد  توصیف خود، از شگردهاي بیانی تشبیه و تشخیص بهره می
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اینجا بیش از یک جمله است. کارکرد توصیف نیـز شـعري و بـرانگیختن احسـاس و تخیـل      
است. نوع وصف در اینجا نیز وصف ذهنی است و شاعر با کاربرد تخیل و صـنایع ادبـی بـه    

 2693تا  2656و در جاي دیگر از بیت  1721تا  1703وصف واقعیت پرداخته است. از بیت 
 ابیات مربوط به توصیف بهار است: تمام

ــت   ــر اردیبهشـــ ــان ابـــ ــده در فشـــ  شـــ
 

 هـــــوا گشـــــته همچـــــون دم جبرئیـــــل
 

هــا هــر یکــی چــون بهشــت      شــده بــاغ    
)1776(همان: ب   

هــــا کــــوثر و سلســــبیل شــــده حــــوض  
)1779(همان: ب   

هاي نی را به عروسان بلند قامـت و روم را بـه هندوسـتان کـه       شاعر در ابیات ذیل ساقه
 ی زبانزد بوده، تشبیه نموده و به درختان شخصیت بخشیده است:در زیبای

ــد  ــاال بلنـــــ ــان بـــــ ــان عروســـــ  بســـــ
ــال بنفشــــه تــــو گــــو     مگــــر ییز حــ

ــده   ــدان شـــ ــده خنـــ ــان فرخنـــ  درختـــ
 هــــا بــــر درخــــتمــــهیشــــکوفه زده خ

 مـــۀ گـــل شـــده  یهمـــه دشـــت پـــر خ  
 

ــ   ــاق نــ ــا ســ ــده دلربــ ــا یشــ ــد يهــ قنــ  
ــر  ــتان دگــــــ ــده روم هندوســــــ  شــــــ
ــده  ــدان شـ ــه زنـ ــه عشـــرت در آن خانـ  بـ

ــ ــبز  چمـ ــته خـــرّم ز سـ بخـــت ين گشـ  
بان بـــــال بلبـــــل شـــــده یبـــــر او ســـــا  

)1717-1722(همان: ابیات   

 در طبیعت نشاطوصف بساط . 4-5
وصف در این بخش روایی است. کارکرد وصف ترکیبی از داستانی و شعري اسـت،  

دهـد و هـم نقـش    کند و روند آن را نشـان مـی  معنا که هم به روایت داستان کمک می  بدین
یل و تصویر را دارد. موضـوع وصـف بسـاط جشـن ملوکانـه و شـرح جزئیـات آن        ایجاد تخ

هـاي متـوالی وصـف پیوسـته     است. مقدار توصیف بـیش از یـک جملـه اسـت و در مصـراع     
شاعر به هنرنمایی پرداخته و  نشاطدر وصف بساط  1728تا  1722گیرد. از بیت صورت می

 هاي تشبیه و تشخیص استفاده نموده است:  از آرایه
ــذرو  ــان چـــو کبـــک و تـ ــان جوانـ د و ســـــرویــــ ۀ بیر در ســـــایســــ  یپــــ   خرامـ  
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ــ ــ  یمغنّــ ــه نــ ــده  یبــ ــروش آمــ  در خــ

 روزه بـــر عشـــرت و ســـاز گشـــت   همـــه 

ــن  ــن انجمــ ــده   چمــ ــان شــ ــاه خوبــ  گــ

 هــــــا بــــــر ســــــر بــــــابزندل مــــــرغ

ــبزه  ــر ســ ــه هــ ــه  يابــ ــش افروختــ  آتــ

ــره  ــوا از گـــ ــاهـــ ــک يهـــ  ن دودیمشـــ

 

ــده    ــوش آمـ ــه جـ ــاغر بـ ــون سـ  وز او خـ

ــده پ ــان شـ ــخرامـ ــایـ ــت ر و برنـ ــه دشـ بـ  

ــبا پــــا   ــال از صــ ــان شــــده   ينهــ کوبــ  

ــوخته ل ــه ســ ــهمــ ــر خویــ ــتنیک بــ شــ  

 خـــس و خـــار گشـــته گـــل اندوختـــه    

 شــــده همچــــو بســــتان ســــنبل کبــــود  

)1722 -1728(همان: ابیات   
به توصیف بزم آراستن صاحب قران در میدان  3899تا  3864در قسمت دیگر از بیت 

 : گوید  اسب پرداخته شده است و در جایی دیگر چنین می
ــل  ــه فصـ ــ یبـ ــگوار یچنـ ــرّم و خوشـ  ن خـ

 تــــر  هـــوا صــــاف و بــــاده از او صــــاف 

 دجامیمـــــنش شـــــاه جمشـــــ  دونیـــــفر

ــ  ــاده مــــ ــام زر  ینهــــ ــل در جــــ  لعــــ

ــ  یهم ــتش پـ ــه دسـ ــه بـ ــام  یشـ ــاز و کـ  نـ

 درخشــــــنده برســــــان نــــــار يانــــــار

ــ ــی یترنجــ ــه ین یکــ ــاب   مــ ــارنج نــ  نــ

ــر   ز بـــــس دانـــــۀ لعـــــل و گلنـــــار تـــ

ــار ــو  يانــــ ــچــــ ــهیــــ  اقوت پرداختــــ

ــ ــه  یترنجـ ــکـ ــارنج یک نیـ ــه نـ ــود مـ  بـ

 

 گوارنـــــد هـــــم آب و هـــــم آب نـــــار 

ــ ــ یمــ ــام خورشــ ــفّافیاز جــ ــر  د شــ تــ  

ــه ــام   همـ ــود و کـ ــرب بـ ــارش طـ روزه کـ  

ــز  ــکر یــ ــوت شــ ــرده قــ ــر کــ اقوت تــ  

ــار ــ يانـــ ــاغر، ترنجـــ ــام یز ســـ ز جـــ  

ــار   ــه درون آب نـــــ ــرون ناردانـــــ  بـــــ
ــارنج آب   ــار و نــ ــته در او نــ ــه گشــ  کــ

ــارنج ن  ــو نــ ــه یچــ ــیمــ ــر  یکــ ــار تــ نــ  

 درونـــــش پـــــر از لعـــــل بگداختـــــه   

نج در گــــنج بــــود اقوت و زر گــــیــــز   

)1742 -1751(همان: ابیات   
پـردازد.    در ابیاتی دیگر شاعر ابتدا به وصف بنایی که با هنرنمایی استادکار ساخته شده مـی 

 نماید:  آنگاه پس از وارد شدن شاه به قصر مجلس را که رنگ اشرافیت دارد وصف می
ــوش   ــه جـ ــد بـ ــادي درآمـ ــا ز شـ  جگرهـ

 
ــوش   ــت آواز نــ ــه رفــ ــد و مــ ــه ناهیــ  بــ

)3883(همان: ب   
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 بگســـــترده فرشـــــی ز یـــــاقوت نـــــاب

 
ــر ــاس و در طــــ ــع ز المــــ  ازش مرصــــ

 

 فروزنــــــده چــــــون لعلــــــی آفتــــــاب
)3889(همان: ب   

 ز خــــود گشــــته خــــالی و از شــــاه پــــر

)3890(همان: ب   

 وصف جوانان در طبیعت. 4-6
توصیف در این قسمت از نظر کمیت بیش از یک جمله است. نوع توصیف در برخی 

در برخی ذهنی است و در توصیفات ذهنی از آرایۀ تشبیه استفاده شـده اسـت.   ابیات عینی و 
کارکرد توصیف شعري اسـت و بـرانگیختن تخیـل و احسـاس بـا تصـویرپردازي. موضـوع        
تصویر نیز در اینجا وصف چگونگی حاالت جوانان در فضاي طبیعت زنـده در هنگـام بهـار    

 بیت است: 11است. تعداد ابیات در این مورد 
ــه  ــارهبــ ــارخســ ــو يهــ ــهیآم يخــ  ختــ

 کــــاروان یکــــین کاکــــل یز هــــر چــــ

ــه از بـــو   ــان رفتـ ــر ز هـــوش  يجهـ  عنبـ

 شـــان شـــده یز بـــس جعـــد کاکـــل پر  

 

...ختـــــهیز رخســـــار گـــــل شـــــبنم انگ   

ــل روان   ــر گـ ــرده بـ ــتن کـ ــک خـ  ز مشـ

ــروش  ــته دالل عنبرفـــــ ــبا گشـــــ  صـــــ

ــان ــده    یجهـــ ــتان شـــ ــه کافرســـ همـــ  

)1733-1737(همان: ابیات   

 وصف شادخواري. 4-7
ن قســمت از نظــر کمیــت، یــک جملــه و موضــوع توصــیف، مجلــس توصــیف در ایــ

شـعري و هـدفش آفـرینش    ، و کـارکرد توصـیف   ،شادخواري و توصیف می و ظـروف آن 
زیبایی و برانگیختن تخیل و تصویرآفرینی است. نوع توصیف ذهنـی، مـی و ظـروف مـی و     

ده اسـت. تعـداد   کیفیات آنها با استفاده از ابزارهاي بیانی چون تشبیه و اسـتعاره توصـیف شـ   
 بیت است: 9ابیات در وصف شادخواري حدود 

ــدح ــاقـ ــ يهـ ــل یسـ ــر ز مـ ــه پـ  مش همـ

ــاب   ــته ز تـ ــار گشـ ــو گلنـ ــش همچـ  رخـ

ــ  ــ یبیچــو س ــه ن ــل یک ــود همچــو گ مش ب  

مش از آفتـــابیچـــو گـــل نـــ یبیبـــه ســـ  
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 چــــون گــــل سبزشــــاخ يقرمــــز یمــــ
 

ــدهیز م ــا زده خنــــ ــا نــــ ــراخ يهــــ فــــ  
 

داند و به گل و شراب شخصـیت    را همچون بلبل سخنگو می میشاعر در اینجا ظرف 
بینـد و صـراحی را همچـون کبـوتري معلّـق زن بـه         بخشیده و آنها را در حال سر و صدا مـی 

 تصویر کشیده است:
 چـــــو بلبـــــل ســـــخنگو شـــــده بلبلـــــه

 زنـــــــان  بســـــــان کبـــــــوتر ز نغمـــــــه

 دم  خــــــروش خروســــــان طــــــاووس  

ــراح ــوه  یص ــده جل ــروس  ش ــون ع ــر چ  گ

ــوالن   ــه ج ــر گوش ــه ه ــذرو  يایب ــون ت  چ

ــ ــط از  یمــ ــق بــ ــاحلــ ــوفرین يهــ  يلــ
ــۀ دف در ــل از نغمـــ ــگـــ ــلیـــ  ده دهـــ

 

 فکنـــده گـــل و مـــل بـــه هـــم غلغلـــه      
معلـــــق زده هـــــر زمـــــان   یصـــــراح  

ــم  ــد گــ ــل خردمنــ ــرده عقــ ــر کــ  ز ســ

 قـــدح را ز ســـر رســـته تـــاج خـــروس    
 فشــــانده گــــل ســــرخ از شــــاخ ســــرو 

ــک در  ــو کبــــ ــه همچــــ يزده قهقهــــ  

ــراح ــل    یصـ ــک مـ ــر اشـ ــده بـ زده خنـ  

)1753-1762(همان: ابیات   

 موسیقی و طربوصف مجلس . 4-8
اسـتعاره و  ، هـاي بیـانی تشـبیه   شـاعر بـا اسـتفاده از آرایـه    اسـت و   ذهنی ،نوع توصیف

توصـیف مجلـس    ،یر و توصـیف زده اسـت؛ موضـوع توصـیف    تشخیص دست به خلق تصو
موسیقی و کیفیات آالت موسیقی و نواهاي ساز است؛ توصیف از نظر کمیت: یک جملـه و  

حـدود   وصیف هم شـعري اسـت و آفـرینش تصـویر. تـا     بیش از یک جمله است؛ کارکرد ت
کمی کارکرد روایی و داستانی نیز دارد؛ چراکه نواخته شدن موسیقی در مجلس شاه را مـی 

 11حرکت. تعداد ابیات در ایـن مـورد حـدود    رساند که یک تصویر پویاست، نه ایستا و بی
 بیت است: 

 بــــــه آواز طنبــــــور و عــــــود یمغنّــــــ

ــود خ   ــاخته عـ ــر سـ ــراب تـ ــکز مضـ  شـ

 ز هــــر تــــار تــــر کــــرده مطــــرب روان

ــت آزر     ــون بـ ــه همچـ ــر گوشـ ــه هـ  يبـ

ــدرآورده ناه  ــرودیــــــــ د را در ســــــــ  

ــک    ــه مشــ ــر بــ ــرد را معطــ ــاغ خــ  دمــ

از قنـــد، در مصـــر جـــان   یلـــین یکـــی  

ــه خن   ــره بــ ــو زهــ ــته چــ ــنشســ ياگریــ  
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 چنــگ يبــه پهلــو  یخــوان غزالــ غــزل

ــان او  ــۀ حســـــــن الحـــــ ــوا والـــــ  نـــــ

ــه    ــرده همـــ ــهناز کـــ ــزارش ز شـــ  گـــ

ــزم    ــاق عــ ــه عشــ ــرده بــ ــوروز کــ  ز نــ

 ز آهنــــــگ نــــــوروز و نوروزخــــــوان

 فکنــــده هـــــر دم بـــــه کـــــام دگـــــر یب

 

چنـــگ... يســـویبـــه دامـــن فروهشـــته گ  

ــردان او   ــق گــــ ــدة حلــــ ــزل بنــــ  غــــ

ــوب ــه     یز خـ ــرده همـ ــاز کـ ــه، نـ ــه شـ بـ  

 دل شـــــاه را کـــــرده مشـــــتاق بـــــزم   

ش شـــــاه جهـــــانیروزه در عـــــ  همـــــه   

ــر  ــام دگــــ ــرب در مقــــ ــاط طــــ  بســــ
)1763-1774(همان: ابیات   

 ها  هاي بهاري و میوهوصف گل. 4-9
نوع توصیف: توصیف ذهنی است و شاعر با کاربرد شـگردهاي بیـانی چـون تشـبیه و     

ها و گیاهـان  استعاره و تشخیص به فضاسازي دست زده است. موضوع توصیف: وصف گل
رنگارنگ بهاري. مقدار توصیف: هم واحـد کـوچکتر از جملـه (ترکیبـات وصـفی...) مثـل       

ر از آن. کارکرد توصیف: شعري است و بیان هاي لعل وجود دارد و هم جمله و بیشتصدف
بیت مربوط به وصـف   20هاي رنگارنگ و خلق تصویر و انگیزش تخیل. حدود زیبایی گل

 هاست. در بیت زیر تمغاي شاه استعاره از داغ سیاه گل الله است:  گل ها و میوه
ــیاه   بـــــه هـــــر اطلـــــس اللـــــه داغ ســـ

 

 نهــــــاده گلســــــتان ز تمغــــــاي شــــــاه 
 

 سراید:  جوید و چنین می  ق مدد میو از آرایۀ اغرا
ــاك  ــنبل تابنــــــ ــرآورده از ســــــ  بــــــ

ــارور   ــرگس نــــ ــتۀ نــــ ــم از دســــ  هــــ

ــو  ــو آهــ ــه چــ ــد بنفشــ ــ يز جعــ  نیچــ
 

ــاك   ــر ز خـــ ــر تـــ ــا عنبـــ ــه انبارهـــ  بـــ

 خــــروار کــــافور تــــر    ز گلشــــن بــــه 

ــ  ــاف زمــ ــده نــ ــر آکنــ  نیز مشــــک تــ
 

 در بیت زیر چمن را به قالی ابریشمین تشبیه نموده است:
ــال ــمیابر یز قـــــــ ــنیشـــــــ  ن چمـــــــ

ــه  ــنج و د  ب ــل گ ــرمن ز گ ــرخ یخ ــار س  ن

ــز  ــانیـــــــ ــدار یاقوت رمـــــــ  آبـــــــ

ــو در  ــۀ همچـــ ــه و ژالـــ ــم از غنچـــ  هـــ

ــند  ــیـــ ــیده زمـــ ــن ین را کســـ در زمـــ  

ــه ــرخ     بـ ــار سـ ــل نـ ــل از گـ ــروار، لعـ خـ  

ــ ــار    درج یبســ ــر از انــ ــرده پــ ــا کــ هــ  

لعـــل از در و دانـــه پـــر   يهـــا صـــدف  
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ــند  ــۀ دلپســــ ــر غنچــــ ــاده ز هــــ  گشــــ

ــر پرن  ــار تــــ ــز گلنــــ ــاانیــــ  آل يهــــ

 هـــم از اللـــه چـــون کـــاروان فرنـــگ    

ــک ــخ  ز آب تنـــ ــایـــ ــب يز در پـــ  دیـــ
ــ ــاخ ورد  یکشـ ــر شـ ــرش ز هـ ــه مفـ  ده بـ

ــگ ن  ــت گلرنـــ ــان زربفـــ ــز خفتـــ  زیـــ
 م و زریششــــپر از ســــ یز نــــرگس بســــ

ــازره ــ يهــــــــ  ن ز آب زاللیمیســــــــ

ــان   ــرزة زرنشـــ ــه گـــ ــن همـــ  ز سوســـ

 

ــ ــته یبســ ــا از حر بســ ــهــ ر و پرنــــدیــ  

ــه د ــده بـــ ــایفکنـــ ــال يبـــ ــبز نهـــ ســـ  

رنـــگ  هـــا زاطلـــس رنـــگ تنـــگ یبســـ  

دیر ســــپیــــحــــد حر  یبگســــترده بــــ   

ــا ــه زرد  يقباهـ ــه ســـرخ و چـ اطلـــس چـ  

ــ  ــه بســ ــاده ز غنچــ ــگ ن یگشــ ــتنــ زیــ  

 هــم از غنچـــه مغفـــر، هــم از گـــل ســـپر  

ن ز بـــــرگ نهـــــال یرنگـــــ يقباهـــــا  

ــه  ــم از غنچـ ــا اش نـــوك  هـ ســـنان يهـ  

)1786-1801(همان: ابیات   

 وصف مجلس شاه .4-10
کارکرد وصف شعري و روایی و داستانی و گاه تصویري است؛ مقـدار توصـیف نیـز    

ک جمله است. نوع توصیف، هم عینی و هم ذهنی است؛ زیرا گاه به توصیف سـر  بیش از ی
پردازد و گاه به تصویرسازي با ابزارهاي بیانی چون: تشبیه و استعاره و مجاز راست وقایع می

شـاه و سـپس توصـیف     شـادخواري پرداخته شده است. در اینجا موضوع وصـف، توصـیف   
سخاوت و عدالت اوسـت. تعـداد ابیـات حـدود     مجلس شکار شاه و در نهایت بخشندگی و 

 بیت است: 21
ــام چنــــ     ــا نقــــل و جــ ــدار بــ  نیجهانــ

 

ــ  ــه روزه در عــ ــیهمــ ــام چنــ نیش و کــ  
 

 است: میآب نار در بیت زیر استعاره از 
ــاغ کـــرد   یدمـــ يچـــو گـــل عشـــرت بـ

 ز برســـــان بـــــاد بهـــــار  یـــــن یدمـــــ

ــوا   ــرغ را از هـــ ــوا مـــ ــرغ هـــ ــه مـــ  بـــ

 ز منقــــار بــــازش بــــه هــــر مرغــــزار    
 

یعــــالم  یالمبــــه هــــر عــــ   يســــتاد   

مرغــــزار  يز بســــتان ســــو   یگذشــــت  

ــ بــــه مرغــــان رهــــا يو کــــرد یگرفتــ  

ــد ــرغ زار   يشـــ ــۀ مـــ ــت از نالـــ دشـــ  
 

 بخشی ابیات زیر را در نهایت زیبایی سروده است:  با استفاده از آرایۀ جان
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ــاه  ــو شـ ــت یچـ ــت گشـ ــا ینش از دسـ  رهـ

ــو   ــازش س ــو ب ــ يچ ــد یص ــان ش  يد مرغ
ــد ــود ز    يشـ ــدة خـ ــک را خنـ ــکبـ  ادیـ

ــ ــا  یپــ ــوه در ســ ــرو یجلــ ــو بۀ ســ  دیــ
 نش از اضــــــطرابیز چنگــــــال شــــــاه

 ید پرّنـــــده پرداختـــــ یچـــــو از صـــــ 
ــد ــگ و  يفکنــ ــســ ــرگیوز نخجیــ  ریــ

ــحرا   ــه صــ ــا بــ ــر تماشــ ــ يز بهــ  نیکــ
 ن خــــم ابــــروان  یکمــــانش بــــه چــــ  

 جیکمنـــدش بـــه زلـــف مسلســـل بســـ     
 د گوزنـــــان هـــــم از دشـــــتگاهیز صـــــ

ــاه  ــه شـــ ــدگ  یبـــ ــغل خداونـــ  یو شـــ
ــاد ــر داوران يگشـــــــــ  درِ داد بـــــــــ

 داد يایــــــــــدگان را ز دریســــــــــتمد

  غیــــدر یروران را دگــــر بــــپــــ  ســــتم

 یختـــــــیبــــــه دادآوران گـــــــنج زر ر 
 

ــا  ــر طــــ ــر پریدل نســــ ــا يدیــــ ز جــــ  

ــد   ــان شــ ــبزه پنهــ ــبز در ســ ــط ســ يبــ  

بــــه بــــاد  یســــر و تــــاج دراج رفتــــ    

دیــــام يش کنــــدیتــــذرو از پــــر خــــو  

کبـــاب یش گشـــتیدل کبـــک بـــر خـــو  

یر چرّنــــــدگان تــــــاختیــــــبــــــه نخج  

ــاه پ     ــه روبـ ــوان و بـ ــرگ جـ ــه گـ ــبـ ریـ  

ــد  ــت کنـ ــاز ا ياز آن پوسـ ــتیـ نین پوسـ  

روان از تــــــــن آهــــــــوان يربــــــــود  

ــد  ــان شــ ــاخ گوزنــ ــه شــ ــارپ يبــ چیمــ  

ــد  ــو بازآمـــ ــو يچـــ ــاه يســـ آرامگـــ  

ــه آرام و فرخنـــــــدگ ینشســـــــت یبـــــ  

ــود ــه دادآوران ينمـــــ ــوازش بـــــ نـــــ  

ــاخت  ــدف ســـ ــراد  یصـــ ــر ز در مـــ پـــ  

غیــــــت يایـــــ امـــــا ز در  يگهـــــر داد   

ــه ب ــبــــــ ــیدادکاران برآویــــــ یختــــــ  

)1811-1832(همان: ابیات   

 و اطعام شاهانه (سفره) وصف سماط. 4-11
وصف، ذهنی است و سـفرة رنگـین شـاه بـا اسـتفاده از شـگردهاي بیـانی و ادبـی          نوع

چون: تشبیه و اغراق و ... به تصویر کشیده و توصیف شـده اسـت. موضـوع وصـف، اطعـام      
هاسـت. مقـدار وصـف، بـیش از یـک جملـه اسـت.        هـا و خـوراك  پادشاه و وصف خورش

هـا  شـدة خـوراك    و اغـراق  انگیـز کارکرد وصف نیز شعري اسـت؛ شـاعر بـه تصـویر خیـال     
پرداخته است. در این تصاویر رنگ اشرافیت کامالً مشهود است. تعداد ابیات در ایـن مـورد   

 بیت است: 34
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ــورش  ــت از خـ ــانخسـ ــت يهـ  عنبرسرشـ
ــا ــ ياباهــ ــان  نینوشــ ــوش جــ ــر از نــ  تــ
 ز بلّـــــور نـــــاب  یدند خـــــوانیکشـــــ

 خــورد خوشــخوار او   همــه قــوت جــان   
ــده رو  ــد شـ ــان  يز کنجـ ــرص نـ ــر قـ  هـ

 

ــ  ــه حـ ــورش ندکـ ــت یـ ــاغ بهشـ ــه بـ ده بـ  

ــان  ــور نــــوش جــ ــاه را درخــ ــه شــ  همــ

ــحن ــر او صـ ــاب  بـ ــه و آفتـ ــون مـ ــا چـ هـ  

دار اویــــــاقوت دیــــــمفــــــرّح چــــــو   

بـــــدان کنجـــــدان یکنجـــــدان یکـــــی  
 

 کی و لطافت به لیفی از جنس ابریشم تشبیه کرده است:زها را از نا  عارف در اینجا نان
 ســــاز   گــــردة گــــرده یز بــــس نــــازک

ــم   ــواش شـــ ــد لـــ ــاده ز کنجـــ  دیگشـــ
 رمالیوال کــــــرم گــــــردة شــــــ  نــــــ

ــ  ــرب و ز شـ ــرش یریز چـ ــور و تـ  ن و شـ
ــورش ــاخ ــ  يه ــکّر و ش ــا ش ــکیب  ر و مش

ــمار  کبـــــاب نمـــــک  ســـــوده از هرشـــ
 دیان ســـــرخ و لـــــواش ســـــپ  یـــــز بر

ــورش  ــوان خـ ــه الـ ــابـ ــت يهـ  عنبرسرشـ
 

ــو ل  ــچـ ــه نرمـــ  یف بریـ ــم بـ ــاز یشـ و نـ  

ــپ ــردة زرد و رد ســـــ دیز بـــــــس خـــــ  

ــ  ــه خــوان کــرده چــون ش ر مــادر حــاللیب  

ــ ــه یبسـ ــذا  گونـ ــه غـ ــا گونـ ــوش يهـ خـ  

ده از تـــر و خشـــکیـــهـــم چ يبــه بـــاال   

و مـــــار یبـــــرآورده از مـــــرغ و مـــــاه  

دیــــاســـمن شــــد ز خـــود ناام  یگـــل و    

ــا عب ــه بـــ ــته همـــ ــسرشـــ ر بهشـــــتیـــ  
 

 گوید:  پردازد و می  اغراق به وصف آش می شاعر با مدد آرایۀ
ــا ــ ياباهـــ ــا شـــ  ر نـــــابیپـــــرورده بـــ

 کــــالج تــــر از قنــــد در هــــر طبــــق    
ــوب ــرنج   یز لــ ــنّع کــ ــرص مصــ ــه قــ  بــ

 نیشـــــــکّر یمـــــــأمون و يدیرشـــــــ
ــه رو  ــحن زرده بــ ــده صــ ــاب يشــ  قطــ

 قــــوت و خــــور  یبــــرنج ملــــون پــــ  
 بــــــر اشــــــتها  در يشــــــده از پــــــر 

ــ ــر   یز فرنــــ ــز و تــــ ــالودة نغــــ  و پــــ
 جــــالّب پــــالوده نغــــز   يهــــاقــــدح

 

ــال   ــرده خـ ــان کـ ــالب یجهـ ــد و گـ ز قنـ  

ــد ورق   یکل ــل صـ ــون گـ ــده چـ ــه شـ چـ  

ــرنج     ــقف بـ ــه سـ ــع بـ ــام مرصـ ــو جـ  چـ

نیزمـــ یز مشـــک و شـــکر کـــرده خـــال  

ـــــع ییبنـــــا  نیـــــچـــــو زرقبـــــاب  مرص  

ــر زر و   ــرده پــ ــق کــ ــطبــ اقوت و دریــ  

ــ  ــرنج ســ ــ  یبــ ــبه بــ ــون شــ ــا  یه چــ بهــ  

ر و شــــــکریز شــــــ یتــــــیبپـــــالوده گ   

ــالوده  ــه پــ ــز    بــ ــرآورده مغــ ــزان بــ مغــ  

)3900 -3922(همان: ابیات   
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 و در ابیات ذیل نیز با استفاده از آرایۀ اغراق به وصف حلوا پرداخته است:

ــگ   ــگ رنـــ ــۀ رنـــ ــوا و لوزینـــ  ز حلـــ
 

 ونی شـــــــکّرینرشـــــــیدي و مـــــــأم 

 

 شــــده قنــــد و بــــادام در مصــــر تنــــگ 

)3931(همان: ب   

 ز مشـــک و شـــکر کـــرده خـــالی زمـــین 

)3924(همان: ب   

  رانگیوصف مجلسِ باز. 4-12
نوع وصف، گاه عینی و بیشتر ذهنی است؛ شاعر به توصیف هنرنمایی افراد گونـاگون  

پـر کـردن اوقـات    پردازد. موضوع وصف این بخش، مجلس شاه یعنی در حضور پادشاه می
فراغت شاه و توصیف تفنن و تفریح و شادي است. مقدار وصـف نیـز جملـه و بیشـتر از آن     

انگیـزي و زیبـایی و ظرافـت      بر شعري که بیان خیـال    است و کارکرد وصف در اینجا عالوه
واقع نقش داستانی نیز دارد و زمان و مکان و عناصر مجلس بـازیگران   این مجلس است، در

شـود.   مـی بیت مربوط به این مجلس  70کند. حدود ویا و متحرك است توصیف میرا که پ
 زنند:  در ابیات زیر نیز بندبازان را به کبوترانی تشبیه کرده که در هوا معلّق می

 فــــوج  بازهــــا بــــر رســــن فــــوج  رســــن

ــ ــت   یگهــ ــه زور درشــ ــازان بــ  زور بــ

ــ ــر مـــ ــهر یهنـــ ــر شـــ ــد بـــ  ارینمودنـــ

ــاره ــان    يرو  منــ ــر زمــ ــتون هــ ــر ســ  بــ

 نیبـــه چنگـــال کـــ یبـــه کشـــت یگروهـــ
 یز هـــــر حرفتـــــ  یفـــــیهنـــــرور حر
 اسیــــچنــــدان کــــه آرد ق  عجوبــــه نــــه

ــه فرهنــــگ یغر ــان بــ ــابــ ــغر يهــ  بیــ
ــ   ــه در پـ ــش اعجوبـ ــس نقـ ــاهیز بـ  ش شـ

 میان نــــــــدیمصــــــــر ینیریز شــــــــ
 نیر زمــــــ یــــــز رمــــــال بهتــــــر ز ز 

زنـــــان چـــــون کبـــــوتر در اوج  معلـــــق   

ــتون ــت    س ــه پش ــا ب ــه دوش و کمره ــا ب ه  

ــا ــکو يدر آن پــــ ــاریم يمشــــ نونگــــ  

ــ ــمان    یهمـ ــر آسـ ــرغ بـ ــون مـ ــت چـ رفـ  

ــان رو ــ   يکشـ ــت زمـ ــه پشـ ــم را بـ نیهـ  

ــ ــرض    یهمــ ــرد عــ ــیکــ ــفت یکــ یصــ  

ــه دب  ــه خامــ ــبــ ــه يریــ ــناس  عجوبــ شــ  

بیــــعج يهــــا نمــــوده بــــس اعجوبــــه  

شـــــگاهیب شـــــده پیـــــچـــــو بحرالعجا  

میشــد دو نــ  یز بــس شــکرخنده مــ  دل ا  

ــ  ــر مــ ــر مصــ ــتر ی یخــ ــت انگشــ نیافــ  
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ــد ــان جنــ ــو خ يجوانــ ــچــ  و ورد يریــ

ــ  ــوح زمــ ــه لــ ــیبــ ــمین بــ ــداد و قلــ  مــ

 يبــــه جــــوالنگر یچنـــان بســــته نقشـــ  
ــار ــه ينگــ ــت  کــ ــزاد دســ ــاش بهــ  نقــ

 

ــم ح  ــه هــ ــوده بــ ــهینمــ ــا لــ ــرد يهــ نبــ  

ــش  ــک نقـ ــون فلـ ــه دم  زده چـ ــا دم بـ هـ  

يران پـــریـــکـــه بـــر حســـن او مانـــده ح  

 ندانــــد از آن بــــه، بــــه پرگــــار بســــت 
)4161-4183(همان: ابیات   

 يباز  ف شب و آتشیتعر. 4-13
بازي و افروختن مشـعل از    تشنوع وصف، ذهنی است و شاعر براي توصیف شب و آ

هاي تشبیه، استعاره، مجاز و تشخیص استفاده کرده اسـت. موضـوع وصـف، توصـیف       آرایه
بازي و وصف از نظرکمیت، بیشتر از یک جمله است. کـارکرد وصـف     شب و مراسم آتش

در اینجا داستانی است و رخداد آتشبازي و شاعر با کـاربرد تصـاویر پویـا، زمـان و مکـان و      
 بیت است: 60کند. تعداد ابیات در این مورد حدود ضا را توصیف میف

ــفت    ــور س ــرّة ح ــر ط ــک ب ــب مش ــو ش  چ
 چه زیبا به شب و ستاره جان بخشیده است:

ــک  ــد مشـ ــب از جعـ ــازکردیشـ ــره بـ  ن گـ
 وشــــاقان بــــار  ن یمشــــک يبــــه مشــــکو

ــده هر ــیشـ ــت  یکـ ــه مسـ ــو پروانـ  همچـ
 زجــــاج و بلـــــور  يهـــــالیبــــه قنــــد  

 وار  بـــــه گـــــرد ســـــر شـــــمع پروانـــــه
 

 فلـــک عنبـــر تـــر بـــه کـــافور ســـفت      
 

ــاز ــتاره نظربــــ ــرد يســــ ــاز کــــ  آغــــ
ــ  ــد پـــ ــار   ینهادنـــ ــر قطـــ ــوزها بـــ  ســـ

 معنبــــر بــــه دســــت یز کــــافور شــــمع
ــا ــو درهـــ ــور يدر يچـــ ــد نـــ  فکندنـــ

ــزار  ــان گلــــــرخ هــــ  ســــــتادند خوبــــ
 

 سراید:  اینجا نیز با استفاده از آرایۀ اغراق چنین می
ــروز  ــعل دلفـــ ــش و مشـــ ــس آتـــ  ز بـــ

 شیشهنشــه همــان بــر ســر تخــت خــو     
 هـــــر شـــــمعدان مرصـــــع لگـــــن بـــــه

ــراغ  ــروغ و فــــ ــا فــــ ــه بــــ  برافروختــــ
ــازینــــــد ــتند مان شــــــب بــــ  برخاســــ
 فـــــروزفـــــان موشـــــکیه حریـــــدو رو

ــان روز   ــان گشـــــت برســـ ــتاره نهـــ  ســـ

ــمع ــافور شــ ــ  یز کــ ــه پــ ــر بــ شیمعنبــ  

ــن   ــپهر انجمـــــ ــاه ســـــ  در آن بارگـــــ

چـــراغ  شـــب  یکـــ یهـــزاران گهـــر هر    

ــه رخــــت شــــب ــاز همــ ــتند يبــ آراســ  

ــه   ــش قلعـ ــد آتـ ــک زدنـ ــه موشـ ــوز بـ سـ  



 1399و زمستان  زیی، پا18 ة، شمار10سال هاي دستوري و بالغی،  پژوهش 112

ــدان عجا  ــد چنـــ ــنمودنـــ ــاریـــ  ب ز نـــ
ــه   ــون روز افروختــ ــته چــ ــان گشــ  جهــ
ــکده   ــذ آتشــــ ــۀ کاغــــ ــده قلعــــ  شــــ

ــل ــانگــ ــل  یافشــ ــک گــ ــان  موشــ  فشــ
ــ ــاب یده زآن دیدرخشـ ــرق و تـ ــر از بـ  گـ

 ســــناننیـــ بـــه زر  ییشـــده هـــر هــــوا  
 تــــگس موشــــک بــــرقده ز بــــیرســــ

 

ــه حــرف و شــمار    کــه وصــفش نگنجــد ب

ــو  ــه دودة خــ ــوخته یهمــ ــب ســ ش شــ  

س آتــــــش زدهیبــــــرج یبــــــه قلعــــــ  

ــ  ــار کــ ــرگ گلنــ ــر از بــ ــانپــ رده جهــ  

ــ ــ  یگهـــ ــاب و گهـــ ــاب یآفتـــ ماهتـــ  

دل ثاقــــــــب آســــــــمان  یشــــــــهاب  

ــتون ــا سـ ــزر يهـ ــک یـ ــقف فلـ ــه سـ ن بـ  
 

 در ابیات زیر تشبیهات از نوع عینی و ذهنی هستند:
 همچــــو طــــور يز هــــر قلعــــۀ کاغــــذ

ــک ــر موشــ ــر  یز هــ ــان نــ ــو ثعبــ  همچــ
ــ ــ یتـــو گفتـ ــه افکنـــده موسـ ــا یکـ  عصـ

ــا  ــر عصــ ــب گــ ــد عجــ ــ ينباشــ  میکلــ
 وجــود ینکــه هــر موشــک بــ   یعجــب ا
 فـــــروزبـــــازان مشـــــعلپـــــرده دگـــــر

 

نــــور  یشــــده نــــار همچــــون تجلّــــ      

ــدم ــیده یــ ــ یکــ ــجر یآتشــ ــون شــ چــ  

ــا    ــر آذر و اژدهـــ ــته پـــ ــان گشـــ  جهـــ

ــا    ــود اژدهــ ــز شــ ــه معجــ ــ يبــ میعظــ  

ــا  ــود اژدهـ ــه  ییشـ ــبـ ــره دودیـ ک جمـ  

ــه روز يبـــاز بـــه شـــب آورده شـــب را بـ  

)4205-4229(همان: ابیات   

 شکش به خدمت شاهیوصف پ. 4-14
هـا عینـی و واقعـی    یفات اولیـه در رابطـه بـا پیشـکش    نوع وصف، عینی و ذهنی و توص

آمیز و همراه بـا تشـبیه و کنایـه اسـت و از ایـن رو      هاي پیشکشی اغراقاست. توصیف اسب
ها و هدایاي بزرگان ملوك براي پادشاه اسـت.  ذهنی است. موضوع وصف تعریف پیشکش

دو بـا هـم همـراه    در اینجا هم کوچکترین مقدار وصف وجود دارد و هـم بزرگتـرین و هـر    
اثــات،   هسـتند. کــوچکترین مقــدار وصـف را در ترکیبــات وصــفی و تشـبیهی چــون: زریــن   

درپـی در وصـف     بینیم و بزرگترین آنهـا را در جمـالت پـی   ... میسر و  گوش و کوچک  قلم
اسبان پیشکش: به هرّا نـوردان پـوالد نعـل/ کـه از سـنگ و آهـن برآرنـد لعـل... . کـارکرد          

هـا بـا تکیـه بـر     مت شعري است و شاعر تنها به توصیف هدایا و پیشـکش وصف، در این قس



 113 اهللا عارف  اثر فتح یمانیسل ۀوصف در شهنشاهنام

هاي ادبیِ اغراق و تشبیه و کنایه (که از سنگ و آهن برآرنـد لعـل) پرداختـه اسـت. از       آرایه
 مربوط به این قسمت است:   4296تا  4269بیت 

ــه  ــور  همـ ــن سـ ــه را در آن جشـ  روزه شـ

ــ ــتهن یپـــ ــزلیـــ ــات نـــ ــران يهـــ  گـــ

ــلب ــاســ ــزر يهــ ــیــ ــاقن، طبــ  زر يهــ

ــط ــاهانه از هرشـــــمار  يهـــــانمـــ  شـــ

ــز زر ــاث و ز زر  نیـــ ــهیاثـــ ــت  نـــ  رخـــ

ــیدب ــد یو د یقــــ ــزّ و پرنــــ ــا و خــــ  بــــ

ــل    ــوالد نعـــ ــدانِ پـــ ــرّا نونـــ ــه هـــ  بـــ

ــه د ــهمــــ ــژاد یــــ ــغر نــــ  و زادان اشــــ

 گـــــور چشـــــم یِپـــــ  ونـــــان آهـــــو یه

 شـــــم ختـــــایهمچـــــو  یمتـــــیهمــــه ق 

 

ک و دوریــــــز نزد یتــــــیبزرگــــــان گ   

ــ ــرف ب یکشـــ ــر طـــ ــرانیدند از هـــ کـــ  

ــوان  ــه خ ــواهر  ب ــا ج ــن ه ــه م ــر  ، ب ــا گه ه  

ــه  ــر بـ ــه سـ ــار   همـ ــر زرکـــش و زرنگـ سـ  

 فزونتـــر ز بـــرگ خـــزان بـــر درخـــت    
د کسـش چـون و چنـد   یـ برون زآنچـه گو   

ــل     ــد لعـ ــن برآرنـ ــنگ و آهـ ــه از سـ  کـ

ــام د ــه هنگــــ ــبــــ ــد یوانگیــــ وزادیــــ  

ــازش ز د ــهیجهــ ــا همــ ــا  بــ ــم يجــ پشــ  

ــدا   ــم خــ ــه چشــ ــر او گفتــ ــزاالن بــ  غــ

)4286-4295(همان: ابیات   
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   نتیجه
هـا، موضـوعات وصـف در    مربـوط بـه حماسـه و جنگـاوري    صرف نظر از توصیفات 

، وصـف سـرماي خرقـان، وصـف     پردگیـان شهنشاهنامۀ سلیمانی عبارتند از: وصف زیبـایی  
، شـادخواري ها و طبیعت، وصف شکارگري،   ها و گیاهان و درختان و میوهبهار، وصف گل

س هــاي گونــاگون چــون مجلــو داد و بخشــندگی و ســخاوت شــاه، وصــف مجلــس  عــدل 
هــا، وصــف جوانــان در طبیعــت، وصــف مجلــس شــادخواري و طــرب و موســیقی و جشــن

بـازي در شـب،     ، وصف اطعام و سفرة رنگین پادشـاه، وصـف آتـش   بازان  بازیگران و شعبده
هـاي آمـده در شهنشـاهنامۀ سـلیمانی     وصف پیشکش آوردن در حضور شـاه. بیشـتر وصـف   

و کـاربرد شـگردهاي بیـانی، دسـت بـه      وصف ذهنی است؛ زیرا شـاعر بـا اسـتفاده از تخیـل     
بازآفرینی تصاویر زده است. در برخی موارد نیز تصاویر عینی هسـتند؛ مـثالً دربـارة عـدل و     

اش. در چند مـورد انـدك بـا وصـف تصـویري و        و یا شکارگري   داد پادشاه و سخاوتمندي
: تشبیه (بـا  ها، بیشتر از شگردهاي بیانی چونوصف روایی روبرو هستیم. در آفرینش وصف

بیشترین بسامد)، سپس اسـتعاره، مجـاز، تشـخیص، کنایـه و اغـراق اسـتفاده شـده اسـت. در         
ها از جهت کمیت، معموالً یـک جملـه و بـیش از یـک جملـه      دست آمده، وصفشواهد به

کـار رفتـه   است، اما در مواردي هم کمتر از جمله و در حد عبارات وصفی و تشبیهی و... بـه 
 است.   

و پرکاربردترین کارکرد وصف در شـواهد مـورد بررسـی، کـارکرد شـعري      نخستین 
است و آفرینش تخیل و برانگیختن احساس و تصویرآفرینی و در برخی موارد نیـز کـارکرد   

بیـت   500شود. دست کم در حـدود  داستانی، یعنی فعال بودن در بخشی از روایت دیده می
ه و بزرگتـر از آن، وجـود دارد. در   توصیف مستقیم و صـریح و یکپارچـه و در واحـد جملـ    

هاي کمتر از جملـه و بـه صـورت صـفت و       طور پراکنده و در نمونهابیات دیگر توصیفات به
 اند.    رفته کارنیز در ترکیبات توصیفی و تشبیهی و... به
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