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Abstract  

Description is a major and effective part of poetry. Its role is more obvious 

in epic works because of its unbreakable bond with this genre. A poet can 

show his art by imagery, through creativity and by the use of specific 

language features. In this regard, analyzing description as a feature in 

poetry, especially in epics, is important. Khodavand Nameh is a religious 

epic in which many descriptions are used. This shows the great awareness 

and attention of Saba, the author, to description as well as his ability and 

accuracy in the use of this technique. All of Saba's descriptions are of an 

epic type related to martial scenes. His descriptions are both objective and 

subjective. He has applied various adjectives in his work. In this article, 

Saba's descriptions are analyzed from different points of view such as 

grammar and imagery of persons, nature, battles, and lyrical and martial 

situations. 
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 چکيده

های شفرر زتفک  ن ودوآ  د آآ  ثاآ ادات   بن آليپ ويوود ترکن بخشرترکن و زصفي موثّوصف،  کک  ز  

ک و اقيّهاک   ن با زتنفاآه ز  قدآت خيّشاعر  با تصوکر  فرکی  هیر شوآ.واگسفسنی  با  د  بيتنر زاسا  م 

ت  ز  زکن جهک  برآگرآآ. آهد   شکاآ م ن بن زمکاوات  باو  و بياو  صفوآت م ذهن توزودید خوآ با توجّ

تروآة صبای  اشاو   خدزوودوامن ک زتفک.يتفرزکاد  ااز  زهدّوکژه اداتفنزکن مقولن  آآ شفرر شفاعرزد  ب

 زتک. اآآفننبسياآی آآ  د بن هایهای آکی  زتک  ن وص،ز  جدين اداتن هف.ق.(8321)ف.

صفبا بن مسلل  وص، زتک و  ن فرزوزدزورکا  زکن موضفو  آآ خدزوودوامن  بياورر مي زد  گاه  و توجّ

های صبا  هدن آوگ ادات  وصف، آهد.وتفاد م  آز زو آآ  اآبرآ زکن عیصفروظير ک  ممهاآت و آقّ  نزلبنّ

 زآ شدید خوآ رزثزکن  آآ ص،وز  زووز  مخني،  صبا   منیاتف  هسنید.  د زثر  های آ مآزآود و با صفنین

 .آزآود هم ذهی   هم جیب  عيی  هازکن وص، .ه زتکزتنفاآه  رآ

و چروور   «آتففنوآ  باد»ز  میظر  خدزوودوامنصففبا آآ  هایوصفف،های مخني، جیبنآآ زکن مقالن  بن 

 شوآ. مهای ب م  و آ م   ورآزخنن کزشخاص  طبيرک  ميدزد وبرآ  موقريّتصوکر  فرکی  زو آآ زآتباط با 

 
 .صوکر فرکی تصبای  اشاو   های  ييدی: وص،  خدزوودوامن  وزژه
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 منمقدّ -8

ن ای ات، از گذشاااته تا كنون، در ادبيّایرانياناعتقادی  فاهيمارتباا  عمي  ممااساااه و م

م اكر ت نبيّين به اهل بيران زمیعش  و ارادت مردم ا»: داشاته استانعکاس   سارزمين،

ل  خافته اساات ... یي های مختلف، تجلّن علي )ع(، به شااکليرالمؤمنيژه امی)ص( و بو

لام، مسين های مماساي كه ههرمانان نن، شاهسواراني نون مولا علي، عليه السّ مجموعه

لام، و دیگر رادمردان اهل بيت هستند نيز به نوعي ترجمان همان عش  بن علي، عليه السّ

في )كاشاا« اساات ي الله عليه و نله،و ارادت پایان ناپذیر ایرانيان به خاندان پيامبر، صاالّ

   (.99: 9998خوانساری، 

ن یترلمفصّ»خداوندنامه  خداوندنامه است.منظومة ها، ترینِ این مماسهاز جمله مهم

از نغاز كار  )ص(د بن عبدالله اموال محمّ  ن كتاب، شرحیني است. موضوع ایمماسة د

لام ا و نبردهای او و خلافت وی و السّهيعلطالب ا ياب بن است و پس از نن، اموال عليّ

ن كتاب ... ین داستان اید. نخرینن مييجنگ صافّه های او در دورة خلافت، خاصاّ جنگ

 (.994: 9991)صفا، « ن استيع جنگ صفّیر از وهایالهرلةليواهعة 

اند كه علاوه بر مفاهيم عالي، شااااعران همواره باه دنبال به وجود نوردن ن اری بوده

های زیباسازی و شاعرانه یکي از راه»های شااعرانه را نيز به همراه داشاته باشاد: زیبایي

ست كه هر سخنور سحرنفریني كردن ساخن، نوردن كلمات و صفات شاعرانه و زیبایي

 «افزایدت و تا ير كلام خود را ميزند و جذابيّای خاص به این كار دسااات ميبه شااايوه

 (.  983، ص 3، ج 9949)فرشيد ورد، 

ا همراه ب ،یا شخص ءز یک شي، نياز به یک یا نند صفت اوصفگيری یک شاکل

ود وج ننين توصاايفاتي،لازمة بنابراین،  ؛داردبرای توصاايف نن از نگاه شاااعر  اغراق،

. برای ننين اساات  باشااد گری داشااتهاهه و تداعيكه هدرت خلّاساات  شاااعری تيزبين

ای، كاربرد استعاره، تشبيه، كنایه و ... طبيعي است و شاعری در این توصايفات شااعرانه

 اشد.داشته ب كاربرد این صور خيالدر هدرت ابداع به اندازة كافي، تر است كه  موفّ امر



 88وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

دازی پربا بررساي دهي  توصايفات، علاوه بر نشاان دادن وسعت اندیشه و خيال    

های هنری ا ر ننها های دروني ننها، معياری برای تعيين ارزششااعران و انعکاس اندیشه

ک ، برجستگي یگيری وصفنخستين مرمله در شکل ارائه كرد. توانمي خيال در عرصة

ا ل شاعر بیا نند صافت از اوصااي یک پدیده یا شايء در نگاه شاعر است؛ ستس تخيّ 

ت دهّشااااعراني كه  ،بنابراین كناد؛اغراق، عنااصااار دیگری را در وهن وی تاداعي مي

 اند.پویاتری ارائه كرده هایاند، وصفهتری به اطراي خویش داشتعمي 

برد، یعني لغات عام كه بين برای خل  ا رش به كار مي هر ساااخنوری دو نوع وا ه

یک سخنور كه از عوامل تعيين سبک  سخنوران دیگر مشترک است و دیگر لغات خاصّ

ات صف ؛ یعني صفات دو نوع هستند:ادق استدر مورد صفات نيز این هاعده، ص .اوست

 ساز. غير سبکساز و صفات سبک

عر در ش»گونه ن ار است: اینمربو  به سبک  شاعر مماسي نيز دارای صفات خاصّ

نید كه مناسااب مال و هوای مماسااه و جنگ اساات. مماسااي، صاافات و هيودی مي

)ستوده، ...« ساار و نور، گردنکش، سارنگونها عبارتند از: جنگاور، رزمگونه صافتاین

9936 :303.)   

های هنرمندانه ف دهي  و صریح، همراه با تصویرسازیوصابه ه، صابا در خداوندنام

و ... در  های بزميتهای نبرد، اشااخاص، طبيعت، موهعيّپرداخته اساات. موادم ميدان

ن ناپذیر نده و در مقيقت، توصاايف، جزء جدایيبه خوبي ترساايم شاا سااراساار این ا ر،

 :است

            شيد ،نو برشاد ساتيده دم از كوه

 گشت روشن نو از فر هورجهان 

 هوا گشااات از اختر رنااگ رنااگ

 روان كااوه نهاان رده باار رده      

 شاااب هيرگون، دامن انادر كشااايااد 

 رخ هاور شااااد تاايره از گرد بور

 ار و تنااگخاانگااارین نو بااازار فر

 انوشاااه نو رادان به جشااان ساااده
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 هااا باااز نراساااتناادهماه رساااتااه

 

 دو رویه به كين خواساااتن خاساااتند

                            الف( ،891صبا، برگ)                   

فات، لصّ ا، استعاره، اغراق، كنایه و تنسي ویژه تشبيهاساتفاده از صور خيال، بصابا با 

يف در مماسااه با توصاا: »تر ارائه كنديلخيّت به صااورتيانسااته اساات توصاايفاتش را تو

 مکانند وزمان و بيمماسه، بياصلي  گرایانه سار و كار نداریم، زیرا مصاالح و موادّواهع

گرایانه در مماسه، خاستگاه اجتماعي شاعر و بينش و نگرش اوست كه تنها عنصار واهع

هبازی، ش« )بندد ...ای غيرمستقيم و تلویحي نقش ميها به گونهدر رویدادها یا توصايف

9913 :39.) 

برای القای  از ننجا كه خداوندنامه، یک ا ر مماسااي، تاریخي و مذهبي اساات، صاابا

رفته گميرا به كار  هاوصاافبهترین  ای خود در تبيين این مضااامين، بایسااتيهاندیشااه

ها و اشخاص دار از صحنهخداوندنامه، مناظری پویا و جان هایوصافبنابراین،  ؛اسات

که ینه به اا با توجّامّ .دگذارياشااي، پيش نشاام خواننده ممختلف را مانند یک تابلوی نقّ

ارتبا   شاااعرانه نيز هساات، با تحریک عاطفة مخاطب،های همراه با اغراق ،اشااعاراین 

 ؛ به عبارت دیگر شعر مماسي باید بيانيكندارائه شده برهرار ميهای وصفبيشاتری با 

، ، بيان دراماتيک استهای ادبي زبان مماسيیکي دیگر از زمينه» نمایشاي داشاته باشد:

لکه نشان ب ، سخن نگوید؛تواندداشته باشد و تا ميسرا باید بياني نمایشي شااعر مماساه

م ها را مجسااّ نهتي بتواند صااحدهد، به طوری كه خواننده در مين خواندن شااعر به رام

 (.930: 9919شهبازی، « )بتواند نن ابيات را به تصویر بکشد ...اش ي نقّكند و متّ

ارد؛ دربارة شاهنامه دفردوسي  با در خداوندنامه، ریشه در ا ر ماندگارص هایوصاف

توصايف و تصویرسازی در شاهنامه، در رسس همة متون هدیم فارسي هرار » :گفته شاده

ها، در مال و ترین بُعد و اندازهها و تصااویرها و مناساابترین توصاايفدارد؛ زیرا دهي 

در (؛ 609: 9939)مميدیان، « شودهوای شاعر كلاسايک فارساي در شاهنامه مشاهده مي

 يشاهنامه بترهيزد و گوی هایوصافكند تا از تکرار ي ساعي هم نميمتّ صابامقيقت، 
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ا ب . در عين مال،ن كاری هم نيستكه هادر به نني ننچنان غرق در ا ر شاعر طوس شده

طبيعي به نظر  با شااااهنامه متفاوت اسااات،ه به این كه هدي ساارایش خداوندنامه توجّ

دنامه مشاااهده كنيم. تناسااب را هم در خداون های متفاوتي از وصاافجلوه كهرسااد مي

 هي مورد نظر صبا هرار داشته است.با محتوای ا ر، به طور هابل توجّ هاوصف

كه صبا  هایيوصاف در خداوندنامه بسايار زیاد اسات؛ هابا  وصافانساجام و ارت

ه كهای شعر اوست شود، بلکه این از ویژگيكند غالباً به یک بيت، محدود نميایجاد مي

ننچه بيش از همه  د.نكمي وصاافدی خاص را در ابيات متعدّها و اشاامفاهيم، صااحنه

 یمعنو ،يهای لفظصبا بر استفاده از نرایه گي در خداوندنامه شده، تأكيدباعث این پيوست

امام  ویژه دربارة، بهای مذهبي خودای برای القا و تبيين اندیشههر وسيله اسات. صبا، از

؛ گر دهدت مييّ ات، بسيار اهمّ يّ خود، به جزئهای كند. او در وصفميعلي )ع( اساتفاده 

ات ننچنان فراوان اسااات كه بيت یا ابيات را زاید و گاه يّناه گااه پرداختن به این جزئ

 كند.مغل  مي

اساات، كه « نيکي و بدی»خداوندنامه، برای نشااان دادن  ري ساااخت  هایوصااف

هایي بيروني، به هم پيوساته و گردد. وصافروبرو مياز همان ابتدای ا ر، با نن مخاطب 

 از عنصر زیبایي نيز برخوردارند.تأ يرگذار كه 

 

 تررک، مسللن -3

ین ا، بررسي هاست؛ بنابراینناپذیر مماسههای اسااسي و جزء جدایيوصاف، از ویژگي

ا، هميزان كاربرد نن در كتب مختلف بویژه مماسه ضروری و شناخت نگونگي و عنصرِ

ترغيب كرد. بحث در خداوندنامه، ا ر ارزشاامند صاابای كاشاااني، ما را به تحقي ِ این م

این عنصر مهم و شاعرانه، ساختار، تأ ير، تحليل  پژوهش ماضار، به منظور بحث دربارة

 بای كاشاني، صورت گرفته است.اشکال و ساختمان نن در خداوندنامة ص
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 هبا توجّ در خداوندنامه  ابعاد مختلف وصف ن است كهپژوهش ن این اصالي مساألة

 ؟تي داردوضعيّ به لحن و محتوا نه

 

 ن و ضروآت زوجام تنقيقويتيی -2

ظير گر نه ادیباني نا تاكنون پژوهشي صورت نگرفته است؛ مقالة ماضر، موضوع دربارة

خوانساااری و مسااين رزمجو، در زمينة  يشاافد رضااا شاافيعي كدكني، علي كامحمّ

 كتابدر  ردنيز همچون خساارو فرشاايدو و برخي ، ن اری ارائه كردهدیني هایمماسااه

، اندبه مبحث وصااف در شاااهنامه پرداختهبه اجمال ( 9949) «ات و نقد ادبيدربارة ادبيّ»

های مرتبط پژوهشاز  .اندک شمارند گرفته در این موزه،های انجامپژوهشبا این مال، 

 كرد:توان به موارد زیر اشارهبا موضوع این مقاله مي

های بررسااي زبان مماسااي در مماسااه» نامة خود با عنواندر پایان اصاغر شااهبازی 

زبان مماساااي را در دو منظومة مملة ميدری ( 9913) «دیني تا منظومة مملة ميدری

اساات كه زبان كرده و دریافتهنامة ابن مسااام خوساافي بررساايباول مشااهدی و خاوران

بک دوره، سبک شخصي و نوع ر از عوامل مربو  به سمماساي در این دو منظومه، متأ ّ

بلاغت وصااف در داسااتان »در مقالة  تورج عقدایي ها با نوسااان همراه اساات.مماسااه

( به ارزیابي هنر فردوسااي در وصااف واهعيت پرداخته و به این نتيجه 9916« )سااياوش

اسااات كه فردوساااي در دو محور افقي و عمودی شاااعر خود از وصاااف یافتهدسااات

های اشياء، ویژگيبرای اشاخاص و های مناساب اسات؛ گاهي با نوردن صافتبردهبهره

ری با ارائة تصااوی های وصاافيكند و گاهي بدون اسااتفاده از تركيبها را بيان ميبارز نن

محمودی لاهيجاني و علي  نماید.ها را بازميء ننها و اشاااياصاااحنه ،دهي  از اشاااخاص

 ادیسااة هومر وبررسااي تطبيقي كاربرد صاافت هنری در ایلياد و »د اميری در مقالة محمّ

 های هنری در ایلياد و ادیساه و شاهنامه( با بررساي صافت9919« )شااهنامة فردوساي

ر، از دو ا  پردازی در اینپردازی و صحنهتاند كه هومر و فردوساي برای شخصيّدریافته
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ها برای تکميل وزن شاااعر خود برده و باه خوبي از صااافتههاای هنری بهرصااافات

 مماسي، تاریخي و خداوندنامه، از ن ار برجساتة ادبي،با وجود این كه  اند.كردهاساتفاده

ه، ارائة این مذهبي اساات، تا به مال پژوهشااي در زمينة وصااف، در نن صااورت نگرفت

 مندان و پژوهشگران مفيد باشد.برای علاهه تواندپژوهش مي

 

 آوش وژوهش -6

گيری از روش تحليل محتواست؛ ضمن نن ي  مقالة ماضار، اسنادی و با بهرهروش تحق

وصف در  های شاخصِ است تا با بررسي ویژگيشاده كه در این پژوهش، ساعي بر نن 

  خداوندنامه، به یک تحليل ادبي در این زمينه نيز دست یابيم.

 -  490تا  300 از برگ – در سه نسخه اوندنامهخدبخش پایاني با این روش، ابتدا 

های وصِف نن استخراج گردید و برای جلوگيری از نمونه به صورت كامل بررسي شد،

كنار  ای كه درشمارهاساسي برای بيان مفهوم، اكتفا شد. اطالة كلام، فقط به شواهد مهم و 

 ای است كه برای نگارشگانهسه يِده بيانگر صفحات نسخ خطّوكر ش ،ابيات و كلمات

، به «ب»ي است، ، مربو  به نسخة كتابخانة ملّ«الف»این مقاله مورد استفاده هرار گرفته. 

را  كتابخانة مجلس ، نسخة فيروزِ«ج»و نسخة كتابخانة مركزی دانشگاه تهران اشاره دارد 

 دهد.نشان مي

 

 بنث )منن( -1

 وص، عيی  و ذهی  8-1

 وص، عيی :  8-8-1

 های محساوس و ملموس موصوي،این نوع وصاف، با نشاکار سااختن یکي از ویژگي

پيش نن را نظير مقدار، جنس، رنگ و ...، ننچنان كه هساات و نه ننچنان كه باید باشااد، 

 كند.م ميمجسّنشم مخاطب، 
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 ،يسن ار مما در اغلب است و اتبرای بيان واهعيّ در بيشترِ موارد، ني،عي هایوصف

های وهني ا در خداوندنامه، غلبه با وصفشود، امّمشاهده مي ة فردوسياز جمله شاهنام

به عنوان مثال: شير نهن هاساات؛ ، افراد و پدیدههای عيني در مورد اشايااسات؛ وصاف

ج(،  ،408برگ همان، ب(، مردم شاااير ننگ ) ،899برگ صااابا، پولاد كام )كناام، پيل 

 ،669برگ همان، ) الف(، گوهرین بارگاه، عنبرین كارگاه ،391برگ همان، خشک هيزم )

 ،838برگ همان، الف(، نگارین پر ) ،669برگ همان، الف(، رنگين گهر، سااارخ گال )

ب( و  ،838برگ همان، گرای )ب(، گوپال تارک ،343برگ همان، ج(، شير نهن گسل )

. ... 

 دگاارباااره از نساااامااان گاارزهااا

 

 ؟پژوهيد كز كيست این كوس و نای

 

  هفیفيفن بفر هفابااه فاارساااودن  

 ، الف(311)همان، برگ                

 شفففاه خيبرگتفففایسااارودنااد كز 

 ، ب(399)همان، برگ                  

 

   وص، ذهی : 3-8-1

ن د. اینموصوي سر و كار دار رصوّهای باطني و غير هابل تبا ویژگي های وهني،وصاف

خاطب، نن را با واسااطة دیگری زیرا م اساات؛توصاايف، در تقابل با وصااف عيني  نوع

ت دهي  ايّئكه جزنوع از وصف، با وصف عيني این » :مستقيم به طوركند و نه مي رصوّت

ف وهني، تصااویر عيني یا وصااكند در تقابل اساات؛ بنابراین، موصااوي را ترساايم مي

شرور، اب، زشت، دهد؛ مثلاً صفاتي نظير زیبا، جذّ ات دهي  نيزی را به دسات نمييّجزئ

: 9936)بيشاب، « كندي وصف ميافسونگر و خوب، موصوي خود را به طور مبهم و كلّ

 (.900ا  11

از جمله: زشت گرگ،  ؛ف در خداوندنامه، بسايار زیاد استانعکاس این گونه وصا

 ،989برگ همان، گرانمایه پور، پاک پي ) (، پاک مرز،ب ،803برگ صااابا، نشااافته دیو )



 81وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

همان، پاک گوهر، شاااد كام ) همایون پدر، (،ب ،899برگ همان، توز نساامان )(، كينهب

 ،919برگ همان، فرخنده فال، پاک دادار، فرخنده خوی ) (، هشااايوار پير،ج ،938برگ 

الف(، پاااک  ،391برگ همااان، خوب نهر )(، ج ،369برگ همااان، فرخنااده هور )(، ج

خ ساارشت الف(، شااه فرّ ،699برگ همان، الف(، دیرینه روز ) ،393برگ همان، یزدان )

همان، باهنگ دلکش )ب(، ش ،834برگ همان، سگال )ب(، لشاکر بد ،899برگ همان، )

برگ همان، سااااز )ج(، دیو نيرنگ ،898برگ هماان، خواه )كيناه وِالف(، پهلُ ،669برگ 

 ج( و ... . ،338

 نو دیدند بازار زوبين و مشت

 

 رشسبه نميده به پاكي ستاده 

 

 پشااات آکوزد وفاوفا نمودنااد  

                        ، ب(                            344)همان، برگ              

 عرش وففا  آزآزآیااکااي ویژة 

 ، ج( 369)همان، برگ              

 

 های وص،شيوه 3-1

 صفک  وآی 8-3-1

های كار صاابا به مساب ترین هساامتهترین و هابل توجّ در خداوندنامه، از مهم وصاف

های علمي و وهني خود، همراه با كاربرد امکانات نید، زیرا او با اساااتفاده از اندوختهمي

كند؛ وصاااف، ارائه مي را به صاااورت وصاااف زباني و بياني، نهایت توانمندی خویش

 با یک یا نند ویژگي نن. همراه ی استعنصر

گاه فقط با سااود جستن از صفت »شاود كه گوینده های ادبي دیده ميدر تمام گونه

(epithetبي ،)تشبيه و استعاره و انواع  ااا كه ، به معني محدود نننيروی خيال از نن كه

صبا، در  (.643: 9993 )شافيعي كدكني،« كندیاری طلبد، این كار را مي اااا مجاز اسات

ارد، با لي دهای مجاز و تشبيه، كه خود جنبة تخيّ بسياری از موارد، بدون استفاده از نرایه

 نوردن صفاتي بليغ و ادبي، به تصویر نفریني پرداخته است.
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ه تا ب شوددر خداوندنامه بررسي مي ،از لحاظ سااختار در این پژوهش، ابتدا صافت

س ، ستدبرده شو بلاغت در كاربرد صفت پي ي وع و رسایر صابا در ایجاد تنوّميزان تبحّ

 :شناسي نن پرداخته خواهد شدبه جنبة زیبایي

 

 )غير تلوکي (: صفک مفرآ 2-1

 تاآه:  8-2-1

هایي است؛ صفتیکي از پركاربردترین انواع صافت، كاربرد نن به صاورت بياني سااده 

 نكنند و از ایفي ميات معرّكه در عين كوتاهي، موصوي را از نظر نگونگي و خصوصيّ

در خداوندنامه، به دو صورت به  ؛ این گونه صافات،ت هساتنديجهت، بسايار مائز اهمّ

 كار رفته است:

 

 :  )وسين(مسنوی 8-8-2-1

های های صاافتخود هرار بگيرد، یعني ویژگي ایي بعد از موصااويِكه به تنه را صاافتي

، نظير: خوش، خشکصفت مستوی گویند. نداشته باشد،  ب راهای مركّمقلوب و صفت

 ،393برگ همان، (، تيره )الف ،699برگ همان، (،  ري )الف ،669برگ صاابا، روشاان )

(، ب ،903برگ همااان، ، بزرگ )الف( ،390برگ همااان، ) ، خوارنااادان و خااام (،الف

همان، (، دماان،  یان )ب ،389برگ هماان، (، د خيم )، الف663برگ هماان، ) موشخ

(، ستبر ج ،404برگ همان، (، توانا، دانا، پاک )ج ،408برگ همان، شاد ) (،ب ،899برگ 

( و ج ،389برگ همان، (، گران )ج ،919برگ همان، بلند، د م ) (،ج ،898برگ هماان، )

. ... 

 نمان، جیر انوشااه نو شاايران 

 

 آمادباه جناگ ساااه نر ا دهاای  

 ب( ،343، برگ همان)               



 81وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

 به گاز و به ننگ تا ینو شيران 

        

 م بااه هناادی پلنااگبرنساااوده خرّ

 ، الف(839)همان، برگ              
 
 :  )ويتين(مقيوب  3-8-2-1

ونه گ كند؛ كاربرد اینتركيب وصافي به صاورت مقلوب، به لحن مماسي ا ر، كمک مي

ر خداوندنامه، ؛ داسااتهای بارز نن صاافت، در ن ار مماسااي، معمول و یکي از ویژگي

ل، گسرخ كنيم:مي بسندههایي از نن شاود و ما به نمونهیافت مي فراوانصافت مقلوب، 

الف(،  ،338بهار )همان، برگ  نفریننده، نگارین كارگاه، بزرگ باارگااه، عنبرینگوهرین

)همان، برگ  ب(، تناور هيون ،803گرگ )همان، برگ  دریا، زشااات ،  ريدیونشااافته

 ،916هشيوار پير )همان، برگ  ج(، پاک دادار، ،894ت )همان، برگ شاد پهنب(،  ،343

 ج( و ... .

  توآه خا ، نه گرآوده گرآودنه 

 

 بااه هر مااایااه دانش در نغاااز كااار

 

 تفاآی مافا ، نااه تفابیفده زخنرنااه  

 الف( ،303)همان، برگ                      

 نمااوزگااار وففا  کفف آزوففکتااو ای 

  ، الف(303)همان، برگ                     
 
  : های مر ّصفک 3-2-1

ل دو كه ماص ب را های مركّ تر از صفت ساده، صفتپيچيده صبا گاه برای القای مفاهيمِ

رتر از بسيار نشمگيها، برد. كاربرد این گونه صفتتکوا  نزاد هاموسي است ا به كار مي

. دهدت این گونه صاافات را نشااان ميياهمّميزان  های ساااده اساات و اینكاربرد صاافت

ویژه فردوسي وجود داشته و برخي از ننها را این صفات، در زبان گذشتگان، ب بخشي از

ر د اع كرده است. ساختار این اوصايصابا، متناساب با متن مماسة مذهبي خویش، ابد

 :استبندی دسته بل، هاهای زیرشکل
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 زتم + زتم = صفک:  8-3-2-1

همان، (، شاايرننگ )ب ،343برگ همان، (، شاايردل )الف ،890برگ همان، مشااکبوی )

( ج ،369برگ همان، ) (، خورشاايد رایب ،899برگ همان، (، پولاد ساام )ج ،348برگ 

ب اند كه با تركيمثلاً در بيت زیر، نهن كنام و پولاد كام، از دو اساام تشااکيل شااده و ... ؛

 اند:ب به وجود نوردهیکدیگر، یک صفت مركّ

  هن  یامرده بر رده، شير 

                    

 ام وولاآ رمه بر رمه، پيل  

 ب( ،899)همان، برگ     

 از دو اسم تشکيل شده است:« پيلتن»در بيت زیر نيز صفت 

 وييننبار نن نااياازه نن پااهاالااو 

 

 ابزنبسااات بر تو گفتي كه بوری 

    ، الف(                   899)همان، برگ            

   صفک + زتم = صفک: 3-3-2-1

این گونه صافت، با لحن مماسي متناسب است، زیرا باعث ایجاد صلابت و فخامت در 

 :ترین انواع صفت در خداوندنامه، همين نوع صفت استیکي از پر كاربرد ؛شودزبان مي

(، الف ،391برگ همان، استخوان، نرم تن، خشک هيزم، بهين گوهر )نهر، سخت خوب

بيدار مغز، رخشاانده  (،الف ،390برگ همان، ر گوهر، نرام جان )تهي مغز، نكنده پيکر، پُ

 نشمه،(، نتشين ب ،389برگ همان، (، پاک پي )الف ،308برگ همان، هور، تابنده ماه )

(، ب ،838برگ همان، ) همای،  ري دریا(،  ناده پيال، همایون ب ،899برگ هماان، )

( ج ،38برگهمان، )ر، پاک گوهر، نگارین پَتيغ ةيغ، شادكام، تاریک دل، رخشندتاریک م

 ... .و 

 گرایيد زی عایشه پوی پوی

  

 گروهي به ناپاک ساالار شام

           

 نو ناپاک اهریمن نشاافته خوی 

 ب( ،306)همان، برگ            

 تيخ  فامكه نمد ز كردار خود 

 ، الف(399)همان، برگ         



 38وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

 .بي است كه در بيت اخير، نقش مسندی داردصفت مركّ ،«تلخ كام»
 

    :زتم + صفک مفرول  = صفک مفرول  مر ّ 2-3-2-1

ان، همجان یافته )را به ندرت در خداوندنامه به كار برده است:  صابا از این گونه صفت

 ج( ... . ،898برگ همان، ه )الف(، جگر خورد ،390برگ 

 ای نند نادان و خام باد بسنن

             

 بااه خواری برنااد از خردمنااد نااام 

 الف( ،390)همان، برگ               
 
   :فاعي  مر   زتم + بن مضاآ  = صفک 6-3-2-1

ر پذیكش، فرمانخوان، دلزند امه، بسامد زیادی دارد:گونه صافت در خداوندنكاربرد این

سااااز و فروز، پردهيتيالف(، گ ،303برگ همان، نگاار )الف(، گوهر ،669برگ هماان، )

همان، گو )الف(، سااخن ،390برگ همان، ده )الف(، پيرایه ،303سااوز )همان، برگ پرده

ب(،  ،899برگ همان، ، دوزخ فروز )ب( ،348برگ همان، گسل )نهن الف(، ،399برگ 

جوی، (، جنااگج ،408برگ همااان، فروز )ب(، گيتي ،838برگ همااان، گرای )تااارک

همان، (، شااايرگير )ج ،898برگ همان، خواه )(، كينهج ،404برگ همان، نگار )هساااتي

 ( ... .ج ،338برگ همان، سوز )(، نيرنگ ساز، هوشج ،369برگ 

 آزوش فرو از نن باده كآن هسااات 

  

 بايااایايااد تااا بر خااداونااد هوش

 نن مرد دیرینااه ساااال خوورک كااه 

         

 فرهیگ تففو ناه نن نتشاااين نب  

 الف( ،391)همان، برگ                

 برنریااد از این در بااه نفرین خروش

 نگون نورد او بااه خون برز و یااال

 ، ج(369)همان، برگ                  
 
   صفک متنق: 2-2-1

 وجود دارد:« وند»تقل و دست كم یک در ساختمان ننين صفتي، یک تکوا  مس
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   وود:با ويت 8-2-2-1

همان، برگ مایه )الف(، بي ،699برگ الف(، ناتندرساات، ناپسااند ) ،991برگ نابخردان )

 ب( ... . ،838همان، برگ ب(، نابکار ) ،803

 و هیگ با فرّنه نهنگ نن شاه 

   

 دیو واتفف زوزآپژوهياد كآن 

                

 كه از یثرب نغاز پوید به جنگ 

 ب( ،343)همان، برگ           

 كااه پيچيااده از رای دارای نيو

 ، ج(399)همان، برگ            

 
 
   وود:با وس  3-2-2-1

همان، (، هوشاامند )الف ،390برگ همان، (، خردمند، دیوسااار )الف ،309برگ تابناک )

همان، گر، یارمند )(، نکوهشج ،408برگ همان، گر، شااايرفش )(، مویهالف ،399برگ 

 ( ... .ج ،638برگ همان، (، خشمگين، هيرگون، تاجور )ج ،919برگ 

 از این در نه داری د م جان پاک

 

 هوآمیففدنو او نيز دولتشااااه 

               

 زوفدوهیفا كااه هرگز مبااادت دل  

 ج( ،338)همان، برگ                 

  وآمیدبه جان، هوشااايار و به تن، 

 ، ب(300)همان، برگ                
 
     متنق:مر ّ  6-2-1

 ج( ... . ،898برگ همان، ج(، جگر خورده ) ،408برگ همان، جگر خواره )

 زن جرر خوآآهنه بودی كه پور 

 

 نشاست از بر گوهرین تخت عاج

              

 بااه نهنااگ من راناادی از انجمن 

 ج( ،898)همان، برگ                 

 تاااااج گوهر موآهبه ساار بر یکي 

 ، الف(663)همان، برگ              



 32وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

   صفک تلوکي : 1-2-1

كاركرد وارة پيرو وصااافي، گر، جملهتوصااايف در خاداونادناامه، گاه بجای یک تکوا ِ

سد، ره نظر ميتر از ساختار مفرد بدهد. این ساختار، گر نه پيچيدهتوصايف را انجام مي

 :است بودن، مورد نظر صبا بوده ليهنری و تخيّ دليل به اامّ

 كه از تيغشان یال پر خون نشد

              

 كه از خونشااان خاک، گلگون نشد 

 الف( ،868)همان، برگ              

 تر از نن هفت گوزونفبه نيرو 

 

 كاه گشاااتند او را به كين پيشااارو 

 ب( ،808)همان، برگ                

   گر:های توصي،فرپ 4-2-1

 يلةوساا به فعل، زیرا اساات، تيهای خداوندنامه، بساايار مائز اهمتأ ير فعل در توصايف

 محسااوب هيوهوع كار، عنصاار ارزشاامند و هابل توج بر دلالتش و كردارها دادن نشااان

های اسنادی به واسطة مسند، رسانند و فعل، به تنهایي معنا را مي«تام»های شاود. فعلمي

فعل، برای بيان مفاهيم توصاايفي خویش، مختلف  هایگونهكنند. صاابا، از معنا را القا مي

 بهره برده است.

 گرهای توصيففعلاز  ص،نامه، شاعران بطور مشخساي، از جمله شااهدر ن ار مما

 كه دارد وجود تناسااب افعال، و تصاااویر ميان یدر شاااهنامه، به مد: »انداسااتفاده كرده

 كه است ترتيب بدین و اندشده نفریده افعال برای تصااویر و تصااویر برای افعال گویي

در مورد خداوندنامه  (.13: 9941رستگار فسایي، ) «است مماسي شااهنامه، اجزای همة

 توان این امر را صادق دانست:نيز مي

 اکخ دبنوفيف داران،از نن نااما

 

 گرزکیده شففد یساااتاره به كژ

 

 اکباه هاامون ز نهناگ ناپاک و پ

 الف( ،833)صبا، برگ               

 گ زکیده شففدشااکر زو شاارنگ 

 ب( ،838)همان، برگ               



  64 ة  شداآ8211واکي بيسک و ککم   تال وامن اوشفصيیام  عيد   36

 

 کاآش بُدیاگر نار و پنجم تو 

                 

 تيدفاآ خوزآش بُدیباه هر رن،، 

 ج( ،818)همان، برگ               
 
   گر:قيدهای توصي،  1-2-1

ارد و ننچنان كه گذشاااتگانِ ای دمهارت ویژهصااابا در پرداختن به این گونه وصاااف، 

  ر،ا مماسي لحن به فعل، مخصوصاً كلمات، كردن د، بویژه فردوسي، با مقيسرامماساه

ر گهایش، از هيدهای توصيف، او نيز برای برخي تصاویر نفرینياندبخشايده ایتازه جان

 استفاده كرده است:

 گرو شست از خاک و خون، نهر و ننف

        

 بار كااام اهاریامان شاااور بخاات كااه

           

 گتیفه پرساااتناادگي را ميااان بساااتاا

 الف( ،689)همان، برگ                     

 تففخکو بتاایناد  تففسففکنتاایناد 

 ج( ،408)همان، برگ                       
 
   اآ رآ صفک: 6-1

گوید، سااخن مي علي)ع(، اميرالمؤمنين بارةبویژه مواهعي كه در های خداوندنامه،وصااف

دهد. او با این های صاااباسااات و جهان بيني او را نشاااان ميها و گرایشمامل نگرش

 ،گرایي پهلوانان اسااالام، جنگاوری، فداكاری و اخلاق، شاااجاعتتوصااايفات، دلاوری

 وا ستاه دشمن، بویژه معاویه و عمرمخصاوصاً پيامبر )ص( و امام علي )ع( را در تقابل ب

های مامي اوصاي خداوندنامه، در خدمت مماسه و اندیشهگذارد. تعاص، به نمایش مي

 رینيتصویرنف و بخشيمده اسات به شايوة فردوسي، در تجسشا  صاباسات. صابا موف

ترین هدي وسايلة وصاف، افکار خویش را پيش نشام خواننده هرار دهد و این اصليب

وانسته با تتوصيف در زبان فارسي است. صبا، ننچنان كه شایستة یک ا ر مماسي است، 

اساتفاده از عنصار وصف، فراز و فرودهای بخشي از تاریخ اسلام را به تصویر بکشد. به 

 های زیر به كار رفته است:نقش در خداوندنامه، در وصف ي،طور كلّ



 31وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

    اآ رآ ادات : 8-6-1

 گونه همان زیرا است، نن مماسي كاركرد خداوندنامه، در وصف اصالي و هليّكاركرد اوّ

های صابا در نشان دهندة اندیشاهانعکاساین گونه وصاف،  كردیم، وكر این از پيش كه

 خير و شر یا نور و ظلمت است.دادن تقابل 
 
  وص، و آوزکک: 3-6-1

ای هكند، از وصفرا مطرح مي )ص( صبا از ابتدای خداوندنامه، كه داستان ولادت پيامبر

كناد. در مقيقات، یکي از اساااتفااده ميكوتااه در محور افقي و گااه در محور عمودی 

ا هاین وصف .ستهاها، توصيف ننداستان تشاگردهای تأ يرگذار در پردازش شاخصاي

گاه از زبان شااعر اسات و گاه از زبان دیگران. گاه به صاورت مستقيم گاه به شيوة غير 

بيان  ردیگ تي، مدیث نفس و از زبان شااخصااي«گفتگو»مسااتقيم با اسااتفاده از عنصاار 

های خداوندنامه، با روایت، ننان درهم تنيده شااده اساات كه وصااف داسااتان. شااودمي

 اجزای داستان را بازنفریني كرد. توان به واسطة وصف،مي

های خداوندنامه، پيامبر )ص( و امام علي )ع( هستند كه های اصلي داستانتشخصيّ

 و دهي  طور به مکان، و زمان ت،موهعي به ههای ننان، با توجصاابا برای بيان فضاايلت

كند. از ننجا كه از ابزار وصااف، برای وصااف مي ، ایشااان رامختلف طرق به هنرمندانه،

ر كند تا دجوید، اغلب، اغراق را هم ناشني این توصيفات ميبيان عقاید خود، ساود مي

القای نظرات مذهبي و مماسي خویش نسبت به پيامبر )ص( و بویژه اميرالمؤمنين )ع(، 

 بيشتری یابد.توفي  

های تّ  های رزمي، مردان جنگي، شااخصاايصااحنه مبرای تجساا ،صاابا از وصااف

 كند.و اشياء، استفاده ميهای بزمي تطبيعت، موهعي مختلف،
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   وص، ميدزد جیگ:  8-3-6-1

طلب، م بسط برای او شگردهای از یکي و دارد يخاصّ رصبا در وصف ميادین نبرد، تبحّ

نبرد ميان ووالکلاع مميری با  در توصيفبه عنوان مثال،  اساتفاده از همين عنصار است؛

 سراید:، ننين ميوردشاهم

 دگر روز نون بانگ كوس از دو سوی

 ،دگاار ووالکلاااع نن بااداناادیش مرد

 باااره نون  ناده پياال ،باه ميادان كين

 كش بآسااامانساااواران هماه دشااانه

 بااه ابر نختااه پهلوی یااال و شاااااخ

 سااارنهنگشااااان زشاااات پور عمر

 اس رادشاااد پور عبّاا ،از نن ساااوی

 روان بااا گاروه رباايااعااه بااه جنااگ

 ساااراسااار بااه نااهاار ماانونهر نيو

 نو ساااام نریماان باه یال و به ننگ

 راینیااياان و پاااكااياازههاامااه پاااک

 نورد را دوزخ هااوش سااااوزهاام

 بدان دیوسااااران در نن دشااات جنگ

 وپااال و تيغجهااان در جهااان گرز و ك

 گاارایتااارکوپااال هاامااانااا كااه كاا

 كااه ساااایااد همي در تن زنااده پياال

 

 باراناگاياخاات گردان پرخاااشاااجوی 

 نراساااات رای نااباارد ،ابااا لشااااکاار

 برنورد و شااااد خاااک، دریااای نياال

 ا دهااای دمااانبااه زیاان پاالاانااگ

 بااه ناااپاااک تن تنااگ دشاااات فراخ

 شااااده یااار دیااوان پاارخاااشااااخاار

 بااه فاارمااان دارای كاايااهااان داد

 هامااه جنااگ را نون دمنااده نهنااگ

 ه گايوتاناااتان بااه نهانااگ فارخانااد

 هاامااه دایااة گاارزة گاااو رنااگ

 شاااان بهشااات خاادایهوا را رخااان

 فاااروزنویاااز را بااااد دوزخهااام

 به خشااام و به كين برگشاااادند ننگ

 ميااااااغ ،بباااریااد بر تُرک و تااازیااک

 سااار بااود بااا همااایون همااایگااران

 همااه اساااتخوان همچو دریااای نياال

 (، ب349ا343های )همان، برگ         

زیبا  ات، بسياربا وكر جزئيّف جنگ ميان عثمان اا ماكم بصره ا با ستاه عایشه، وص

 سروده شده است:



 31وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

 دگر روز نون از كنااار ساااتهر

 در نن باااماادادان دلاايااران راد

 رهاا گشااات در خون غژغاو دُم

 نو رسااتند بوران، یکي رسااتخيز

 دو لشاااکر جهاندند در پهنه بور

 ها نخت از نساااتيندگر دسااات

 رد زوبين جرنگخاست از گهمي

 باه ميادان فشاااردند در كينه پای

 در نن پهنه شد رستخيزی شگفت

 

 بااه گاياتاي فروزنااده بنمود نهر 

 به جنبش نو دریای جوشااان ز باد

 هااا دَم گاااودُمدمااان شااااد ز دَم

 بخيزیااد از جااا نو بور از مخيز

 بارنمااد خاروش تابايره بااه هور

 دگر شااااد گراینااده ننگااال كين

 همي تااخات زی تنگ تازی پرنگ

 ها ز نایبه دندان گساااساااتند رگ

 های شااايران گرفتكاه از بيم، دَم

 ، ب(304)همان، برگ                
 
   ک:، شخصيّوص 3-3-6-1

 تدهد و با هنرمندی و دهمي تيات، بسيار اهمئيّدر وصاف اشخاص، به وكر جز صابا،

ين )ع(، نن علي شمرد؛ مثلاً در توصيف اميرالمؤمنينبرمي را افراد اتخصاوصاي فراوان،

 سراید:مي

 اشعلي ننکااه برتر از نن پااایااه

 علي ننکاه ناازد خداوند هوش

 علي ننکه ز نن پيشتر كز خدای

 باه كيهان جان بود كيهان خدیو

 

 اشكاه انادیشاااه بسااارایاد از ماایه 

 خ ساااروشز فرخنده هوشاااش به فرّ

 ،گرایشاااود گااوهر عرش هساااتي

 ای نن خااداونااد نيوناانااياان پااایااه

 ، الف(333 -309ن، برگ)هما           

ین اپرداخته است؛  ،اردر موارد بسياری نيز به وصف ممدوح خود، فتحعلي شاه هاج

 ،هاا هنر شااعری صابا در این وصفمّگردد اگاه بسايار اغراق نميز ميها اگرنه وصاف

 مشهود است:



  64 ة  شداآ8211واکي بيسک و ککم   تال وامن اوشفصيیام  عيد   31

 

 من نن روز كااآورده در روزگااار

 ام خساااروان بزرگبساااي دیده

 دادخااداونااد دین و خااداونااد 

 در نن روز نن شااااه جمشااايدفر

 گوهرین تخت عاج نشست از برِ

 جهااان مهي را بهااار و بهشااات

 پرور استنرا و جانفری كآن تن

 ننااان پااایااة نساااتااانش بلنااد

 

 سااارنغاااز جمشاااياادم اناادر كنااار 

 ولاي ني نو این پاااک دارای ُترک

 جاهاااناادار فااتااحااعاالي شاااااه راد

 كاه خورشااايادش نیاد پرساااتار در

 گوهرنموده تاااجبااه سااار بر یکي 

 بهار و بهشاااتش نهان در سااارشااات

 باه تنش از نگاارناده، جانور اسااات

 كه ز نزرم نن، نسااامان شاااد نژند ...

 ، ب(663)همان، برگ                    
 
ا امّ ،به وصف طبيعت پرداخته اندكي ردامو در گرنهصبا،  وصف، طبيرک:  2-3-6-1

 از جمله: است؛ام داده این گونه توصيفات را نيز به خوبي انج

 نیين جهان از بهاری خوش استنو 

   شاااد نراساااتااه باااز بااا  و نمن

 دگر گال پرساااتان خرامان شااادند

 درختاان هماه پای كوبان به ساااور

 از نوب خشک ،ی به با  اندرز ترّ 

 شاااناااسناو نزاده پاايااران یزدان

 به شااادی پرافشااان به ساارو نوان

        

 بهاری خوش و روزگاری خوش است 

 سااوری به ساارو و سمن به نسارین و

 نماان در نمان شاااادكامان شااادند

 فروزان بر و برگ نون ماااه و هور

 همي بردمااد ساااوری و بياادمشاااک

 هااا بر ساااتاااسننااار نختااه دسااات

 هاازاران نااگاااریاان تااذرو نااوان

 ، ب(669)همان، برگ                    

ف وصاا عيني و زیبا طبيعت را بساايار شاااعر، در ابتدای بخش دوم خداوندنامه نيز

 :كندمي



 31وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

 نو نیين جهان از بهاری خوش است

 شاااد نراساااتااه باااز بااا  و نمن

 پرساااتان خرامان شااادنددگر گال

 كوبان به ساااوردرختاان هماه پاای

 ی، به با  اندر از نوب خشکز ترّ 

 ناو نزاده پايران یزدان شاااناااس

 به شااادی پرافشااان به ساارو نوان

 بهشاااات نونیين ز نزرمِ كِشاااات

 گاال، هبلااة زنااد شاااادرخ سااارخ

 اهناگ دلکش، نوا سااااز كردشااابا

 ز بس لااالااه و گاال بااه كوه و دره

 های ستاکن برگ شااد شاااخهگشااَ 

 عارضااان، گل پرسااتان به با ساامن

 ساااای در هر نمنزمين نسااامااان

 پاراكانااده گلبرگ، از بس در نب

 

 بهاری خوش و روزگاری خوش است 

 به نسارین و سااوری، به سرو و سمن

 نماان در نمن، شاااادكامان شااادند

 برگ، نون ماااه و هور فروزان بر و

 بردمااد ساااوری و بياادمشااااکهمي

 هااا بر ساااتاااسننااار نختااه دسااات

 هاازاران نااگاااریاان تااذرو نااوان

 بهشااااتتو گویي بااه دل دارد اردی

 دم زناادخوان، رساااتااه از بنااد شاااد

 گااویااي نغاااز كردشاااباااویااز، ماا 

 ه كاارد باايااجاااده نهااو باارهشاااابَاا

 ساااياه ساااایاه افکند بر نب و خاک

 در نن سااااایااة تيره روشااان نرا 

 هااای سااامناختران، خوشاااه در نن

 ناامااازنور نب روشاااان گاالاااب ...

 (، ج336)همان، برگ                    
 
   های ب م  و غير آ م :کوص، موقريّ  6-3-6-1

 در دارد، رحّهای نبرد و موارد مربو  به نن تبف ميدانصاابا به همان اندازه كه در وصاا

، هاصفواست؛ گر نه این دسته از دارلازم را های غير رزمي نيز مهارت تموهعيّ وصف

وصف ها را این صحنه ،تبه همان كيفيّ ااندک اسات، امّ های نبرد،در مقایساه با صاحنه

مضرت فاطمه )س(، ننين ؛ مثلاً در بخش مربو  به ازدواج مضرت امير )ع( و كندمي

 سراید:مي
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 ... پااياامااباار پاارنااد خاادایااي برش

 ساااتس گفات: كاای یااور هورمند    

 نه داری مر این سور را برگ و ساز؟ 

 پااياامااباار باافاارمااود تاايااغ و زره

 بری، نن ساااياه جوشاااناااباه فرماان

 ن گاادازشاااش تيغ جوو ابااا شااااه

 پااياامااباارش نن تاايااغ را باااز داد

              

 ا شاااد سااارشسااانهاااد و از نن عرش 

 ماارا پاااک اسااااتااهاابااد زورماانااد

 سااارودش علي كای تااااااو دانای راز 

 گشااااایاانااد مااانااا ز كااارت گااره

 نراساااات در كين تن روشاااناااكش 

 فااارازدرنورد زی شااااااه گاااردن

 بادان جوشااان، نن ساااور را سااااز داد

 الف( ،399)همان، برگ                     

 

   ماکن:وص، و آآود 1-1

 كند ومایة داستانش را نشکار ميدهي  در خداوندنامه، درون هایصابا به وسايلة وصاف

مایة اغلب ن ار مماساااي اسااات. تقابل اسااات كه درون« خير و شااار»نن همانا تقابل 

و عاص در های شاايطاني عمراندیشااه معاویه، در برابر اری و پاكي امام علي )ع(درسااتک

افکار توميدی اميرالمؤمنين )ع(، تقابل رفتار، گفتار و كردار پيامبر )ص( در برابر  مقاابل

پردازد. مي« نور و ظلمت»دشااامنانش و موارد بسااايار دیگری كه به تحليل دو عنصااار 

ه ای، به سااادگي باند تا ننين درونمایهخداوندنامه، با تيزبيني انتخاب شااده هایوصااف

 مخاطب منتقل شود.

 

   م لنن ادات :تجسّ 4-1

بيانگر طرز برخورد  شااود وبيان مي ه صااور مختلفحن، صاادای نویساانده اساات كه بل

های تواند صااورتلحن، نهنگ بيان نویساانده اساات و مي»نویساانده با موضااوع اساات. 

ی و طنز نميز باشااد، یا هر لحن نور، جلف، جدّدار، گریهگوناگوني به خود بگيرد، خنده
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: 9934)ميرصادهي، « دیگری كه ممکن اسات نویسانده برای نوشاتن داساتانش بيافریند

839.) 

در یک مماساااة مذهبي اسااات، بنابراین لحن مماساااي  از ننجاا كاه خداوندنامه

هایي كه صلابت و هدرت مماسي صفبا ورسد. صبا، نن طبيعي به نظر مي هایوصاف

. در اغلب موارد، های مذهبي خویش داردكنند، ساااعي در تبيين اندیشاااهميرا منتقال 

ا اسلوب مماسي دارد و صبا در محبوب اوست، لحني ب كه ههرمانِ علي)ع( اميرالمؤمنين

خویي ایشان هم، لحني پر ف نرموص در يهيزد؛ متپرسخنان نرم مياز ف ایشاان، وصا

گيرد و هماة جواناب را برای ارائة یک ا ر مماساااي به پيروی از طمطراق باه خود مي

 كند.شاهنامه، رعایت مي

 

 ونيجن ف4

همه نيز وصااف  های بارز خداوندنامه اساات، ننان كه در این ا ر،وصااف، از ویژگي

های رزمي و مالات با صااحنههای صاابا، همه رنگ مماسااي دارند و شااود. وصاافمي

ني نبة عيني دارند هم وهني، گر نه وههای او، هم جپهلوانان، متناساب هساتند. وصف

 .غالب است هابودن این وصف

 تصفصفت ساده، از انواع مختلف صافت در ا رش اساتفاده كرده، از جمله:  صابا،

 گر.های توصيفهيدها و فعل صفت تأویلي، صفت مشت ، ب،مركّ

های رزمي و بزمي و طبيعت وجود دارد، كه در مورد اشخاص، صحنه هاوصفاین 

بيانگر اماطة فراوان شااعر بر دهای  علوم بلاغي و دستور زبان، همچنين ووق سرشار و 

گيرا،  هایبه وسيلة وصفهنرمندی او در عرصاة سارایش یک مماسة مذهبي است. او 

دارد و به نظر  ه دربارة امام علي )ع(ویژقاا و تبيين عقااید مذهبي خویش، بساااعي در ال

 .  شده استموفّ یزیاد تا مدود رسد كه در این امر،مي
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به كار رفته در خداوندنامه، منسجم و هماهنگ هستند و صبا، متناسب با  هایوصف

 های انبوهي استفاده كرده است.صفاز و ها و مخاطب این ا ر،صحنه

ا مّ ا تکراری خالي نيست، هایكه دارد، از وصاف خداوندنامه، به دليل ابيات فراواني

ی نيز در متن ایجاد گيرع نشمای است كه تنوّها به اندازهوساعت و انبوهي این وصاف

صابا در خداوندنامه، ریشه در شاهنامة فردوسي دارد و نتيجة غور در  هایكرده. وصاف

 ل است.مفصّ این ا ر مماسيِ
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