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وصف در خداوندنامة صبای کاشانی



(مقالة پژوهشی)
زهرا کريمزاده شوشتری نژاد
دانشجوی دکتری زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه يزد

دکتر کاظم مهتديانی

1

استاديار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه يزد

دکتر محمّدکاظم کهدويی
استاد زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه يزد

چکيده
وصف ،کک ز موثّرترکن و زصفي ترکن بخشهای شفرر زتفک ن ودوآ د آآ ثاآ ادات
م شوآ .هیر شاعر با تصوکر فرکی هاک

واگسفسنی با د بيتنر زاسا

بن آليپ ويوود

ن با زتنفاآه ز قدآت خيّاقيّک و

ذهن توزودید خوآ با توجّن بن زمکاوات باو و بياو صفوآت م آهد شکاآ م گرآآ .ز زکن جهک برآت
زکن مقولن آآ شفرر شفاعرزد بوکژه اداتفنتفرزکاد ااز زهدّيک زتفک .خدزوودوامن تروآة صبای اشاو
(ف8321.هف.ق ).ز جدين اداتنهای آکی زتک ن وص،های بسياآی آآ د بن اآآفننزتک.
زورکا

زکن موضفو آآ خدزوودوامن بياورر مي زد گاه و توجّن فرزوزد صفبا بن مسلل وص ،زتک و

زلبنّن مهاآت و آقّک موظير زو آآ اآبرآ زکن عیصفر آز وتفاد م آهد .وصف،های صبا هدن آوگ ادات
آزآود و با صفنینهای آ م

د زثر منیاتف

هسنید .صبا ز زووز مخني ،وص ،آآ زکن زثر زآ شدید خوآ

زتنفاآه رآه زتک .زکن وص،ها هم جیب عيی آزآود هم ذهی .
آآ زکن مقالن بن جیبنهای مخني ،وصفف،های صففبا آآ خدزوودوامن ز میظر «آتففنوآ باد» و چروور
تصوکر فرکی زو آآ زآتباط با زشخاص طبيرک ميدزد وبرآ موقريّکهای ب م و آ م
وزژههای ييدی :وص ،خدزوودوامن صبای اشاو

 تاریخ دریافت مقاله9919/3/39 :

تصوکر فرکی .

تاریخ پذیرش نهایي9911/9/93 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولkmohtadiani@yazd.ac.ir :

ورآزخنن م شوآ.
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 -8مقدّمن
ارتباا عمي ممااساااه و مفاهيم اعتقادی ایرانيان ،از گذشاااته تا كنون ،در ادبيّات این
سارزمين ،انعکاس داشاته است« :عش و ارادت مردم ایران زمين به اهل بيت نبيّ اكرم
(ص) و بویژه اميرالمؤمنين علي (ع) ،به شااکلهای مختلف ،تجلّي یافته اساات  ...خل
سلام ،مسين
مجموعههای مماساي كه ههرمانان نن ،شاهسواراني نون مولا علي ،عليه ال ّ
بن علي ،عليه السّلام ،و دیگر رادمردان اهل بيت هستند نيز به نوعي ترجمان همان عش
و ارادت پایان ناپذیر ایرانيان به خاندان پيامبر ،صاالّي الله عليه و نله ،اساات» (كاشاافي
خوانساری.)99 :9998 ،
از جمله مهمترینِ این مماسهها ،منظومة خداوندنامه است .خداوندنامه «مفصّلترین
مماسة دیني است .موضوع این كتاب ،شرح اموال مح ّمد بن عبدالله (ص) از نغاز كار
است و پس از نن ،اموال عليّ بن ابيطالب ا عليهالسّلام ا و نبردهای او و خلافت وی و
خاصاه جنگ صافّين مينید .نخرین داستان این كتاب ...
ّ
جنگهای او در دورة خلافت،
واهعة ليلةالهریر از وهایع جنگ صفّين است» (صفا.)994 :9991 ،
شااااعران همواره باه دنبال به وجود نوردن ن اری بودهاند كه علاوه بر مفاهيم عالي،
زیبایيهای شااعرانه را نيز به همراه داشاته باشاد« :یکي از راه های زیباسازی و شاعرانه
كردن ساخن ،نوردن كلمات و صفات شاعرانه و زیبایي ست كه هر سخنور سحرنفریني
به شااايوهای خاص به این كار دسااات ميزند و جذابيّت و تا ير كلام خود را ميافزاید»
(فرشيد ورد ،9949 ،ج  ،3ص .)983
شاکلگيری یک وصف ،نياز به یک یا نند صفت از یک شيء یا شخص ،همراه با
اغراق ،برای توصاايف نن از نگاه شاااعر دارد؛ بنابراین ،لازمة ننين توصاايفاتي ،وجود
شاااعری تيزبين اساات كه هدرت خلّاهه و تداعيگری داشااته باشااد اساات .برای ننين
توصايفات شااعرانهای ،كاربرد استعاره ،تشبيه ،كنایه و  ...طبيعي است و شاعری در این
امر موفّ تر است كه به اندازة كافي ،هدرت ابداع در كاربرد این صور خيال داشته باشد.

وص ،آآ خدزوودوام صبای اشاو 88

با بررساي دهي توصايفات ،علاوه بر نشاان دادن وسعت اندیشه و خيالپردازی
شااعران و انعکاس اندیشههای دروني ننها ،معياری برای تعيين ارزشهای هنری ا ر ننها
در عرصة خيال ميتوان ارائه كرد .نخستين مرمله در شکلگيری وصف ،برجستگي یک
یا نند صافت از اوصااي یک پدیده یا شايء در نگاه شاعر است؛ ستس تخ ّيل شاعر با
اغراق ،عنااصااار دیگری را در وهن وی تاداعي ميكناد؛ بنابراین ،شااااعراني كه دهّت
عمي تری به اطراي خویش داشتهاند ،وصفهای پویاتری ارائه كردهاند.
هر ساااخنوری دو نوع وا ه برای خل ا رش به كار ميبرد ،یعني لغات عام كه بين
سخنوران دیگر مشترک است و دیگر لغات خاصّ یک سخنور كه از عوامل تعيين سبک
اوست .در مورد صفات نيز این هاعده ،صادق است؛ یعني صفات دو نوع هستند :صفات
سبکساز و صفات غير سبکساز.
شاعر مماسي نيز دارای صفات خاصّ مربو به سبک اینگونه ن ار است« :در شعر
مماسااي ،صاافات و هيودی مينید كه مناسااب مال و هوای مماسااه و جنگ اساات.
اینگونه صافتها عبارتند از :جنگاور ،رزمنور ،گردنکش ،سارنگونساار و ( »...ستوده،
.)303 :9936
صابا در خداوندنامه ،به وصاف دهي و صریح ،همراه با تصویرسازیهای هنرمندانه
پرداخته اساات .موادم ميدانهای نبرد ،اشااخاص ،طبيعت ،موهعيّتهای بزمي و  ...در
سااراساار این ا ر ،به خوبي ترساايم ش اده و در مقيقت ،توصاايف ،جزء جدایيناپذیر نن
است:
نو برشاد ساتيده دم از كوه ،شيد

شاااب هيرگون ،دامن انادر كشااايااد

جهان گشت روشن نو از فر هور

رخ هاور شااااد تاايره از گرد بور

هوا گشااات از اختر رنااگ رنااگ

نگااارین نو بااازار فرخ اار و تنااگ

روان كااوه نهاان رده باار رده

انوشاااه نو رادان به جشااان ساااده
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هماه رساااتااههااا باااز نراساااتنااد

دو رویه به كين خواساااتن خاساااتند
(صبا ،برگ ،891الف)

صفات،
صابا با اساتفاده از صور خيال ،بویژه تشبيه ،استعاره ،اغراق ،كنایه و تنسي ال ّ
توانسااته اساات توصاايفاتش را به صااورتي تخيّليتر ارائه كند« :در مماسااه با توص ايف
واهعگرایانه سار و كار نداریم ،زیرا مصاالح و موادّ اصلي مماسه ،بيزمان و بيمکانند و
تنها عنصار واهعگرایانه در مماسه ،خاستگاه اجتماعي شاعر و بينش و نگرش اوست كه
در رویدادها یا توصايفها به گونهای غيرمستقيم و تلویحي نقش ميبندد ( »...شهبازی،
.)39 :9913
از ننجا كه خداوندنامه ،یک ا ر مماسااي ،تاریخي و مذهبي اساات ،صاابا برای القای
اندیشااههای خود در تبيين این مضااامين ،بایسااتي بهترین وصاافها را به كار ميگرفته
اسات؛ بنابراین ،وصافهای خداوندنامه ،مناظری پویا و جاندار از صحنهها و اشخاص
مختلف را مانند یک تابلوی نقّاشااي ،پيش نشاام خواننده ميگذارد .امّا با توجّه به اینکه
این اشااعار ،همراه با اغراقهای شاااعرانه نيز هساات ،با تحریک عاطفة مخاطب ،ارتبا
بيشاتری با وصفهای ارائه شده برهرار ميكند ؛ به عبارت دیگر شعر مماسي باید بياني
نمایشاي داشاته باشد« :یکي دیگر از زمينههای ادبي زبان مماسي ،بيان دراماتيک است،
شااعر مماساهسرا باید بياني نمایشي داشته باشد و تا ميتواند ،سخن نگوید؛ بلکه نشان
دهد ،به طوری كه خواننده در مين خواندن شااعر به رامتي بتواند صااحنهها را مجسّ ام
كند و متّي نقّاش بتواند نن ابيات را به تصویر بکشد ( »...شهبازی.)930 :9919 ،
وصافهای صبا در خداوندنامه ،ریشه در ا ر ماندگار فردوسي دارد؛ دربارة شاهنامه
گفته شاده« :توصايف و تصویرسازی در شاهنامه ،در رسس همة متون هدیم فارسي هرار
دارد؛ زیرا دهي ترین توصاايفها و تصااویرها و مناساابترین بُعد و اندازهها ،در مال و
هوای شاعر كلاسايک فارساي در شاهنامه مشاهده ميشود» (مميدیان)609 :9939 ،؛ در
مقيقت ،صابا متّي ساعي هم نميكند تا از تکرار وصافهای شاهنامه بترهيزد و گویي
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ننچنان غرق در ا ر شاعر طوس شده كه هادر به ننين كاری هم نيست .در عين مال ،با
توجّه به این كه هدي ساارایش خداوندنامه با شااااهنامه متفاوت اسااات ،طبيعي به نظر
ميرسااد كه جلوههای متفاوتي از وصااف را هم در خداوندنامه مشاااهده كنيم .تناسااب
وصفها با محتوای ا ر ،به طور هابل توجّهي مورد نظر صبا هرار داشته است.
انساجام و ارتبا وصافها در خداوندنامه بسايار زیاد اسات؛ وصافهایي كه صبا
ایجاد ميكند غالباً به یک بيت ،محدود نميشود ،بلکه این از ویژگيهای شعر اوست كه
مفاهيم ،صااحنهها و اشااخاص را در ابيات متعدّدی وصااف ميكند .ننچه بيش از همه
باعث این پيوستگي در خداوندنامه شده ،تأكيد صبا بر استفاده از نرایههای لفظي ،معنوی
اسات .صبا ،از هر وسيلهای برای القا و تبيين اندیشههای مذهبي خود ،بویژه دربارة امام
علي (ع) اساتفاده ميكند .او در وصفهای خود ،به جزئ ّيات ،بسيار اه ّم ّيت ميدهد؛ گر
ناه گااه پرداختن به این جزئيّات ننچنان فراوان اسااات كه بيت یا ابيات را زاید و گاه
مغل ميكند.
وصاافهای خداوندنامه ،برای نشااان دادن ري ساااخت «نيکي و بدی» اساات ،كه
مخاطب از همان ابتدای ا ر ،با نن روبرو ميگردد .وصافهایي بيروني ،به هم پيوساته و
تأ يرگذار كه از عنصر زیبایي نيز برخوردارند.
 -3تررک ،مسللن
وصاف ،از ویژگيهای اسااسي و جزء جدایيناپذیر مماسههاست؛ بنابراین ،بررسي این
عنصرِ ضروری و شناخت نگونگي و ميزان كاربرد نن در كتب مختلف بویژه مماسهها،
ما را به تحقي ِ این مبحث در خداوندنامه ،ا ر ارزشاامند صاابای كاشاااني ،ترغيب كرد.
پژوهش ماضار ،به منظور بحث دربارة این عنصر مهم و شاعرانه ،ساختار ،تأ ير ،تحليل
اشکال و ساختمان نن در خداوندنامة صبای كاشاني ،صورت گرفته است.
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جه
مساألة اصالي این پژوهش نن است كه ابعاد مختلف وصف در خداوندنامه با تو ّ
به لحن و محتوا نه وضعيّتي دارد؟
 -2ويتيین و ضروآت زوجام تنقيق
دربارة موضوع مقالة ماضر ،تاكنون پژوهشي صورت نگرفته است؛ اگر نه ادیباني نظير
محمّد رضااا شاافيعي كدكني ،علي كاشاافي خوانساااری و مسااين رزمجو ،در زمينة
مماسااههای دیني ،ن اری ارائه كرده و برخي نيز همچون خساارو فرشاايدورد در كتاب
«دربارة ادبيّات و نقد ادبي» ( )9949به اجمال به مبحث وصااف در شاااهنامه پرداختهاند،
با این مال ،پژوهشهای انجامگرفته در این موزه ،اندک شمارند .از پژوهشهای مرتبط
با موضوع این مقاله ميتوان به موارد زیر اشارهكرد:
اصاغر شااهبازی در پایاننامة خود با عنوان «بررسااي زبان مماسااي در مماسااههای
دیني تا منظومة مملة ميدری» ( )9913زبان مماساااي را در دو منظومة مملة ميدری
باول مشااهدی و خاوراننامة ابن مسااام خوساافي بررساايكرده و دریافتهاساات كه زبان
مماساي در این دو منظومه ،متأ ّر از عوامل مربو به س بک دوره ،سبک شخصي و نوع
مماسااهها با نوسااان همراه اساات .تورج عقدایي در مقالة «بلاغت وصااف در داسااتان
سااياوش» ( )9916به ارزیابي هنر فردوسااي در وصااف واهعيت پرداخته و به این نتيجه
دساااتیافتهاسااات كه فردوساااي در دو محور افقي و عمودی شاااعر خود از وصاااف
بهرهبردهاسات؛ گاهي با نوردن صافتهای مناساب برای اشاخاص و اشياء ،ویژگيهای
بارز ننها را بيان ميكند و گاهي بدون اسااتفاده از تركيبهای وصاافي با ارائة تصااویری
دهي از اشاااخاص ،صاااحنهها و اشاااياء ننها را بازمينماید .علي محمودی لاهيجاني و
محمّد اميری در مقالة «بررسااي تطبيقي كاربرد صاافت هنری در ایلياد و ادیسااة هومر و
شااهنامة فردوساي» ( )9919با بررساي صافتهای هنری در ایلياد و ادیساه و شاهنامه
دریافتهاند كه هومر و فردوساي برای شخصيّتپردازی و صحنهپردازی در این دو ا ر ،از
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صااافاتهاای هنری بهرهبرده و باه خوبي از صااافتها برای تکميل وزن شاااعر خود
اساتفادهكردهاند .با وجود این كه خداوندنامه ،از ن ار برجساتة ادبي ،مماسي ،تاریخي و
مذهبي اساات ،تا به مال پژوهشااي در زمينة وصااف ،در نن صااورت نگرفته ،ارائة این
پژوهش ميتواند برای علاههمندان و پژوهشگران مفيد باشد.
 -6آوش وژوهش
روش تحقي مقالة ماضار ،اسنادی و با بهره گيری از روش تحليل محتواست؛ ضمن نن
ص وصف در
كه در این پژوهش ،ساعي بر نن شاده است تا با بررسي ویژگيهای شاخ ِ
خداوندنامه ،به یک تحليل ادبي در این زمينه نيز دست یابيم.
با این روش ،ابتدا بخش پایاني خداوندنامه در سه نسخه – از برگ  300تا - 490
ف نن استخراج گردید و برای جلوگيری از
به صورت كامل بررسي شد ،نمونههای وص ِ
اطالة كلام ،فقط به شواهد مهم و اساسي برای بيان مفهوم ،اكتفا شد .شمارهای كه در كنار
ابيات و كلمات ،وكر شده بيانگر صفحات نسخ خطّيِ سهگانهای است كه برای نگارش
این مقاله مورد استفاده هرار گرفته« .الف» ،مربو به نسخة كتابخانة ملّي است« ،ب» ،به
نسخة كتابخانة مركزی دانشگاه تهران اشاره دارد و «ج» ،نسخة فيروزِ كتابخانة مجلس را
نشان ميدهد.
 -1بنث (منن)
 1-8وص ،عيی و ذهی
 1-8-8وص ،عيی :
این نوع وصاف ،با نشاکار سااختن یکي از ویژگيهای محساوس و ملموس موصوي،
نظير مقدار ،جنس ،رنگ و  ،...ننچنان كه هساات و نه ننچنان كه باید باشااد ،نن را پيش
نشم مخاطب ،مجسّم ميكند.
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وصفهای عيني ،در بيشترِ موارد ،برای بيان واهعيّات است و در اغلب ن ار مماسي،
از جمله شاهنامة فردوسي مشاهده ميشود ،امّا در خداوندنامه ،غلبه با وصفهای وهني
اسات؛ وصافهای عيني در مورد اشايا ،افراد و پدیدههاساات؛ به عنوان مثال :شير نهن
كناام ،پيل پولاد كام (صااابا ،برگ  ،899ب) ،مردم شاااير ننگ (همان ،برگ  ،408ج)،
خشک هيزم (همان ،برگ  ،391الف) ،گوهرین بارگاه ،عنبرین كارگاه (همان ،برگ ،669
الف) ،رنگين گهر ،سااارخ گال (همان ،برگ  ،669الف) ،نگارین پر (همان ،برگ ،838
ج) ،شير نهن گسل (همان ،برگ  ،343ب) ،گوپال تارکگرای (همان ،برگ  ،838ب) و
. ...
دگاارباااره از نساااامااان گاارزهااا

بااه فاارساااودن هفیفيفن بفر هفا
(همان ،برگ  ،311الف)

پژوهيد كز كيست این كوس و نای؟

سااارودنااد كز شفففاه خيبرگتفففای
(همان ،برگ  ،399ب)

 1-8-3وص ،ذهی :
وصافهای وهني ،با ویژگيهای باطني و غير هابل تصوّر موصوي سر و كار دارند .این
نوع توصاايف ،در تقابل با وصااف عيني اساات؛ زیرا مخاطب ،نن را با واسااطة دیگری
تصوّر ميكند و نه به طور مستقيم« :این نوع از وصف ،با وصف عيني كه جزئيّات دهي
موصااوي را ترساايم ميكند در تقابل اساات؛ بنابراین ،وصااف وهني ،تصااویر عيني یا
جزئيّات دهي نيزی را به دسات نميدهد؛ مثلاً صفاتي نظير زیبا ،ج ّذاب ،زشت ،شرور،
افسونگر و خوب ،موصوي خود را به طور مبهم و كلّي وصف ميكند» (بيشاب:9936 ،
 11ا .)900
انعکاس این گونه وصاف در خداوندنامه ،بسايار زیاد است؛ از جمله :زشت گرگ،
نشااافته دیو (صااابا ،برگ  ،803ب) ،پاک مرز ،گرانمایه پور ،پاک پي (همان ،برگ ،989

وص ،آآ خدزوودوام صبای اشاو 81

ب) ،كينهتوز نساامان (همان ،برگ  ،899ب) ،همایون پدر ،پاک گوهر ،شاااد كام (همان،
برگ  ،938ج) ،هشااايوار پير ،فرخنده فال ،پاک دادار ،فرخنده خوی (همان ،برگ ،919
ج) ،فرخنااده هور (همااان ،برگ  ،369ج) ،خوب نهر (همااان ،برگ  ،391الف) ،پاااک
یزدان (همان ،برگ  ،393الف) ،دیرینه روز (همان ،برگ  ،699الف) ،شااه فرّخ ساارشت
(همان ،برگ  ،899ب) ،لشاکر بدسگال (همان ،برگ  ،834ب) ،شباهنگ دلکش (همان،
برگ  ،669الف) ،پهلُوِ كيناهخواه (هماان ،برگ  ،898ج) ،دیو نيرنگسااااز (همان ،برگ
 ،338ج) و . ...
نو دیدند بازار زوبين و مشت

نمودنااد آکوزد وفاوفا

پشااات

(همان ،برگ  ،344ب)
نميده به پاكي ستاده به سرش

یااکااي ویژة وففا

آزآزآ عرش

(همان ،برگ  ،369ج)
 1-3شيوههای وص،
 1-3-8صفک وآی
جهترین هساامت های كار صاابا به مساب
وصاف در خداوندنامه ،از مهمترین و هابل تو ّ
مينید ،زیرا او با اساااتفاده از اندوختههای علمي و وهني خود ،همراه با كاربرد امکانات
زباني و بياني ،نهایت توانمندی خویش را به صاااورت وصاااف ارائه ميكند؛ وصاااف،
عنصری است همراه با یک یا نند ویژگي نن.
در تمام گونههای ادبي دیده ميشاود كه گوینده « گاه فقط با سااود جستن از صفت
( ،)epithetبينن كه از نيروی خيال ،به معني محدود نن ااا كه تشبيه و استعاره و انواع
مجاز اسات اااا یاری طلبد ،این كار را ميكند» (شافيعي كدكني .)643 :9993 ،صبا ،در
بسياری از موارد ،بدون استفاده از نرایههای مجاز و تشبيه ،كه خود جنبة تخ ّيلي دارد ،با
نوردن صفاتي بليغ و ادبي ،به تصویر نفریني پرداخته است.
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در این پژوهش ،ابتدا صافت از لحاظ سااختار ،در خداوندنامه بررسي ميشود تا به
ميزان تبحّر صابا در ایجاد تنوّع و رسایي و بلاغت در كاربرد صفت پي برده شود ،ستس
به جنبة زیبایيشناسي نن پرداخته خواهد شد:
 1-2صفک مفرآ (غير تلوکي ):
 1-2-8تاآه:
یکي از پركاربردترین انواع صافت ،كاربرد نن به صاورت بياني سااده است؛ صفتهایي
كه در عين كوتاهي ،موصوي را از نظر نگونگي و خصوصيّات معرّفي ميكنند و از این
جهت ،بسايار مائز اهمّيت هساتند؛ این گونه صافات ،در خداوندنامه ،به دو صورت به
كار رفته است:
 1-2-8-8مسنوی(وسين):
صاافتي را كه به تنهایي بعد از موصااويِ خود هرار بگيرد ،یعني ویژگيهای صاافتهای
مقلوب و صفتهای مركّب را نداشته باشد ،صفت مستوی گویند .نظير :خوش ،خشک،
روشاان (صاابا ،برگ  ،669الف) ،ري (همان ،برگ  ،699الف) ،تيره (همان ،برگ ،393
الف) ،نااادان و خااام ،خوار (همااان ،برگ  ،390الف) ،بزرگ (همااان ،برگ  ،903ب)،
خموش (هماان ،برگ  ،663الف) ،د خيم (هماان ،برگ  ،389ب) ،دماان ،یان (همان،
برگ  ،899ب) ،شاد (همان ،برگ  ،408ج) ،توانا ،دانا ،پاک (همان ،برگ  ،404ج) ،ستبر
(هماان ،برگ  ،898ج) ،بلند ،د م (همان ،برگ  ،919ج) ،گران (همان ،برگ  ،389ج) و
. ...
انوشااه نو شاايران جیر  ،نمان

باه جناگ ساااه نر ا دهاای آماد
(همان ،برگ  ،343ب)
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نو شيران تا ی به گاز و به ننگ

برنساااوده خرّم بااه هناادی پلنااگ
(همان ،برگ  ،839الف)

 1-2-8-3مقيوب(ويتين):
تركيب وصافي به صاورت مقلوب ،به لحن مماسي ا ر ،كمک ميكند؛ كاربرد این گونه
صاافت ،در ن ار مماسااي ،معمول و یکي از ویژگيهای بارز نن اساات؛ در خداوندنامه،
صافت مقلوب ،فراوان یافت ميشاود و ما به نمونههایي از نن بسنده ميكنيم :سرخگل،
گوهرینباارگااه ،عنبرین كارگاه ،بزرگ نفریننده ،نگارین بهار (همان ،برگ  ،338الف)،
نشااافتهدیو ،ري دریا ،زشااات گرگ (همان ،برگ  ،803ب) ،تناور هيون (همان ،برگ
 ،343ب) ،پهن دشات (همان ،برگ  ،894ج) ،پاک دادار ،هشيوار پير (همان ،برگ ،916
ج) و . ...
نه گرآوده گرآود ،نه توآه خا

نااه تفابیفده زخنر ،نااه تفاآی مافا
(همان ،برگ  ،303الف)

بااه هر مااایااه دانش در نغاااز كااار

تااو ای وففا

کفف آزوففک نمااوزگااار
(همان ،برگ  ،303الف)

 1-2-3صفکهای مر ّ :
صبا گاه برای القای مفاهيمِ پيچيدهتر از صفت ساده ،صفتهای مر ّكب را كه ماصل دو
تکوا نزاد هاموسي است ا به كار ميبرد .كاربرد این گونه صفتها ،بسيار نشمگيرتر از
كاربرد صاافتهای ساااده اساات و این ميزان اهمّيت این گونه صاافات را نشااان ميدهد.
بخشي از این صفات ،در زبان گذشتگان ،ب ویژه فردوسي وجود داشته و برخي از ننها را
صابا ،متناساب با متن مماسة مذهبي خویش ،ابداع كرده است .ساختار این اوصاي در
شکلهای زیر ،هابل دستهبندی است:
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 1-2-3-8زتم  +زتم = صفک:
مشااکبوی (همان ،برگ  ،890الف) ،شاايردل (همان ،برگ  ،343ب) ،شاايرننگ (همان،
برگ  ،348ج) ،پولاد ساام (همان ،برگ  ،899ب) ،خورشاايد رای (همان ،برگ  ،369ج)
و  ...؛ مثلاً در بيت زیر ،نهن كنام و پولاد كام ،از دو اساام تشااکيل شاادهاند كه با تركيب
یکدیگر ،یک صفت مركّب به وجود نوردهاند:
رده بر رده ،شير هن یام

رمه بر رمه ،پيل وولاآ ام
(همان ،برگ  ،899ب)

در بيت زیر نيز صفت «پيلتن» از دو اسم تشکيل شده است:
بار نن نااياازه نن پااهاالااو ويينن

تو گفتي كه بوریسااات بر بابزن
(همان ،برگ  ،899الف)

 1-2-3-3صفک  +زتم = صفک:
این گونه صافت ،با لحن مماسي متناسب است ،زیرا باعث ایجاد صلابت و فخامت در
زبان ميشود؛ یکي از پر كاربردترین انواع صفت در خداوندنامه ،همين نوع صفت است:
خوبنهر ،سخت استخوان ،نرم تن ،خشک هيزم ،بهين گوهر (همان ،برگ  ،391الف)،
تهي مغز ،نكنده پيکر ،پُر گوهر ،نرام جان (همان ،برگ  ،390الف) ،بيدار مغز ،رخشاانده
هور ،تابنده ماه (همان ،برگ  ،308الف) ،پاک پي (همان ،برگ  ،389ب) ،نتشين نشمه،
(هماان ،برگ  ،899ب) ،ناده پيال ،همایون همای ،ري دریا (همان ،برگ  ،838ب)،
تاریک ميغ ،شادكام ،تاریک دل ،رخشندة تيغ ،پاک گوهر ،نگارین پَر(همان ،برگ ،38ج)
و . ...
گرایيد زی عایشه پوی پوی

نو ناپاک اهریمن نشاافته خوی
(همان ،برگ  ،306ب)

گروهي به ناپاک ساالار شام

كه نمد ز كردار خود تيخ فام
(همان ،برگ  ،399الف)
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«تلخ كام» ،صفت مركّبي است كه در بيت اخير ،نقش مسندی دارد.
 1-2-3-2زتم  +صفک مفرول = صفک مفرول مر ّ :
صابا از این گونه صفت را به ندرت در خداوندنامه به كار برده است :جان یافته (همان،
برگ  ،390الف) ،جگر خورده (همان ،برگ  ،898ج) . ...
باد بسننای نند نادان و خام

بااه خواری برنااد از خردمنااد نااام
(همان ،برگ  ،390الف)

 1-2-3-6زتم  +بن مضاآ = صفک فاعي مر

:

كاربرد اینگونه صافت در خداوندنامه ،بسامد زیادی دارد :زندخوان ،دلكش ،فرمانپذیر
(هماان ،برگ  ،669الف) ،گوهرنگاار (همان ،برگ  ،303الف) ،گيتيفروز ،پردهسااااز و
پردهسااوز (همان ،برگ  ،303الف) ،پيرایهده (همان ،برگ  ،390الف) ،سااخنگو (همان،
برگ  ،399الف) ،نهنگسل (همان ،برگ  ،348ب) ،دوزخ فروز (همان ،برگ  ،899ب)،
تااارکگرای (همااان ،برگ  ،838ب) ،گيتيفروز (همااان ،برگ  ،408ج) ،جنااگجوی،
هساااتينگار (همان ،برگ  ،404ج) ،كينهخواه (همان ،برگ  ،898ج) ،شااايرگير (همان،
برگ  ،369ج) ،نيرنگ ساز ،هوشسوز (همان ،برگ  ،338ج) . ...
از نن باده كآن هسااات آزوش فرو

ناه نن نتشاااين نب فرهیگ تففو
(همان ،برگ  ،391الف)

بايااایايااد تااا بر خااداونااد هوش

برنریااد از این در بااه نفرین خروش

كااه خوورک نن مرد دیرینااه ساااال

نگون نورد او بااه خون برز و یااال
(همان ،برگ  ،369ج)

 1-2-2صفک متنق:
در ساختمان ننين صفتي ،یک تکوا مستقل و دست كم یک «وند» وجود دارد:
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 1-2-2-8با ويتوود:
نابخردان (برگ  ،991الف) ،ناتندرساات ،ناپسااند (برگ  ،699الف) ،بيمایه (همان ،برگ
 ،803ب) ،نابکار (همان ،برگ  ،838ب) . ...
نه نهنگ نن شاه با فرّ و هیگ

كه از یثرب نغاز پوید به جنگ
(همان ،برگ  ،343ب)

پژوهياد كآن واتفف زوزآ دیو

كااه پيچيااده از رای دارای نيو
(همان ،برگ  ،399ج)

 1-2-2-3با وسوود:
تابناک (برگ  ،309الف) ،خردمند ،دیوسااار (همان ،برگ  ،390الف) ،هوشاامند (همان،
برگ  ،399الف) ،مویهگر ،شااايرفش (همان ،برگ  ،408ج) ،نکوهشگر ،یارمند (همان،
برگ  ،919ج) ،خشمگين ،هيرگون ،تاجور (همان ،برگ  ،638ج) . ...
از این در نه داری د م جان پاک

كااه هرگز مبااادت دل زوفدوهیفا
(همان ،برگ  ،338ج)

نو او نيز دولتشااااه هوآمیففد

به جان ،هوشااايار و به تن ،وآمید
(همان ،برگ  ،300ب)

 1-2-6مر ّ

متنق:

جگر خواره (همان ،برگ  ،408ج) ،جگر خورده (همان ،برگ  ،898ج) . ...
نه بودی كه پور جرر خوآآه زن

بااه نهنااگ من راناادی از انجمن
(همان ،برگ  ،898ج)

نشاست از بر گوهرین تخت عاج

به ساار بر یکي گوهر موآه تاااااج
(همان ،برگ  ،663الف)
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 1-2-1صفک تلوکي :
در خاداونادناامه ،گاه بجای یک تکوا ِ توصااايفگر ،جملهوارة پيرو وصااافي ،كاركرد
توصايف را انجام ميدهد .این ساختار ،گر نه پيچيدهتر از ساختار مفرد به نظر ميرسد،
امّا به دليل هنری و تخيّلي بودن ،مورد نظر صبا بوده است:
كه از تيغشان یال پر خون نشد

كه از خونشااان خاک ،گلگون نشد
(همان ،برگ  ،868الف)

به نيرو فزونتر از نن هفت گو

كاه گشاااتند او را به كين پيشااارو
(همان ،برگ  ،808ب)

 1-2-4فرپهای توصي،گر:
تأ ير فعل در توصايفهای خداوندنامه ،بساايار مائز اهميت اساات ،زیرا فعل ،به وسايلة
نشااان دادن كردارها و دلالتش بر وهوع كار ،عنصاار ارزشاامند و هابل توجهي محسااوب
ميشاود .فعلهای «تام» ،به تنهایي معنا را ميرسانند و فعلهای اسنادی به واسطة مسند،
معنا را القا ميكنند .صاابا ،از گونههای مختلف فعل ،برای بيان مفاهيم توصاايفي خویش،
بهره برده است.
در ن ار مماساي ،از جمله شااهنامه ،شاعران بطور مشخص ،از فعلهای توصيفگر
اسااتفاده كردهاند« :در شاااهنامه ،به مدی ميان تصاااویر و افعال ،تناسااب وجود دارد كه
گویي افعال برای تصااویر و تصااویر برای افعال نفریده شدهاند و بدین ترتيب است كه
همة اجزای شااهنامه ،مماسي است» (رستگار فسایي .)13 :9941 ،در مورد خداوندنامه
نيز ميتوان این امر را صادق دانست:
از نن نااماداران ،بنوفيفد خاک باه هاامون ز نهناگ ناپاک و پاک
(صبا ،برگ  ،833الف)
ساااتاره به كژی گرزکیده شففد شااکر زو شاارنگ گ زکیده شففد
(همان ،برگ  ،838ب)
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اگر نار و پنجم تو کاآش بُدی باه هر رن ،،تيدفاآ خوزآش بُدی
(همان ،برگ  ،818ج)
 1-2-1قيدهای توصي،گر:
صااابا در پرداختن به این گونه وصاااف ،مهارت ویژهای دارد و ننچنان كه گذشاااتگانِ
مماساهسرا ،بویژه فردوسي ،با مقيد كردن كلمات ،مخصوصاً فعل ،به لحن مماسي ا ر،
جان تازهای بخشايدهاند ،او نيز برای برخي تصاویر نفرینيهایش ،از هيدهای توصيفگر
استفاده كرده است:
فرو شست از خاک و خون ،نهر و ننگ پرساااتناادگي را ميااان بسااات اه تیفگ
(همان ،برگ  ،689الف)
كااه بار كااام اهاریامان شاااور بخاات نتاایناد تففسففک و بتاایناد تففخک
(همان ،برگ  ،408ج)
 1-6اآ رآ صفک:
وصاافهای خداوندنامه ،بویژه مواهعي كه دربارة اميرالمؤمنين علي(ع) ،سااخن ميگوید،
مامل نگرشها و گرایشهای صاااباسااات و جهان بيني او را نشاااان ميدهد .او با این
توصااايفات ،دلاوری ،شاااجاعت ،جنگاوری ،فداكاری و اخلاقگرایي پهلوانان اسااالام،
مخصاوصاً پيامبر (ص) و امام علي (ع) را در تقابل با ستاه دشمن ،بویژه معاویه و عمرو
عاص ،به نمایش ميگذارد .تمامي اوصاي خداوندنامه ،در خدمت مماسه و اندیشههای
صاباسات .صابا موف شاده اسات به شايوة فردوسي ،در تجسمبخشي و تصویرنفریني
بوسايلة وصاف ،افکار خویش را پيش نشام خواننده هرار دهد و این اصليترین هدي
توصيف در زبان فارسي است .صبا ،ننچنان كه شایستة یک ا ر مماسي است ،توانسته با
اساتفاده از عنصار وصف ،فراز و فرودهای بخشي از تاریخ اسلام را به تصویر بکشد .به
طور كلّي ،وصف در خداوندنامه ،در نقشهای زیر به كار رفته است:
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 1-6-8اآ رآ ادات :
كاركرد اوّليّه و اصالي وصف در خداوندنامه ،كاركرد مماسي نن است ،زیرا همان گونه
كه پيش از این وكر كردیم ،این گونه وصاف ،انعکاسدهندة اندیشاههای صابا در نشان
دادن تقابل خير و شر یا نور و ظلمت است.
 1-6-3وص ،و آوزکک:
صبا از ابتدای خداوندنامه ،كه داستان ولادت پيامبر (ص) را مطرح ميكند ،از وصفهای
كوتااه در محور افقي و گااه در محور عمودی اساااتفااده ميكناد .در مقيقات ،یکي از
شاگردهای تأ يرگذار در پردازش شاخصايت داستانها ،توصيف ننهاست .این وصفها
گاه از زبان شااعر اسات و گاه از زبان دیگران .گاه به صاورت مستقيم گاه به شيوة غير
مسااتقيم با اسااتفاده از عنصاار «گفتگو» ،مدیث نفس و از زبان شااخصاايتي دیگر بيان
ميشااود .وصااف داسااتانهای خداوندنامه ،با روایت ،ننان درهم تنيده شااده اساات كه
ميتوان به واسطة وصف ،اجزای داستان را بازنفریني كرد.
شخصيّتهای اصلي داستانهای خداوندنامه ،پيامبر (ص) و امام علي (ع) هستند كه
صاابا برای بيان فضاايلتهای ننان ،با توجه به موهعيت ،زمان و مکان ،به طور دهي و
هنرمندانه ،به طرق مختلف ،ایشااان را وصااف ميكند .از ننجا كه از ابزار وصااف ،برای
بيان عقاید خود ،ساود ميجوید ،اغلب ،اغراق را هم ناشني این توصيفات ميكند تا در
القای نظرات مذهبي و مماسي خویش نسبت به پيامبر (ص) و بویژه اميرالمؤمنين (ع)،
توفي بيشتری یابد.
صاابا از وصااف ،برای تجس ام صااحنههای رزمي ،مردان جنگي ،شااخصاايّتهای
مختلف ،طبيعت ،موهعيتهای بزمي و اشياء ،استفاده ميكند.
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 1-6-3-8وص ،ميدزد جیگ:
صبا در وصف ميادین نبرد ،تبحّر خاصّي دارد و یکي از شگردهای او برای بسط مطلب،
اساتفاده از همين عنصار است؛ به عنوان مثال ،در توصيف نبرد ميان ووالکلاع مميری با
هماوردش ،ننين ميسراید:
دگر روز نون بانگ كوس از دو سوی

باراناگاياخاات گردان پرخاااشاااجوی

دگاار ووالکلاااع نن بااداناادیش مرد،

ابااا لشااااکاار ،نراساااات رای نااباارد

باه ميادان كين ،باااره نون ناده پياال

برنورد و شااااد خاااک ،دریااای نياال

ساااواران هماه دشااانهكش بآسااامان

بااه زیاان پاالاانااگا دهااای دمااان

بااه ابر نختااه پهلوی یااال و شاااااخ

بااه ناااپاااک تن تنااگ دشاااات فراخ

سااارنهنگشااااان زشاااات پور عمر

شااااده یااار دیااوان پاارخاااشااااخاار

از نن ساااوی ،شاااد پور عبّااس راد

بااه فاارمااان دارای كاايااهااان داد

روان بااا گاروه رباايااعااه بااه جنااگ

هامااه جنااگ را نون دمنااده نهنااگ

ساااراسااار بااه نااهاار ماانونهر نيو

تاناااتان بااه نهانااگ فارخانااده گايو

نو ساااام نریماان باه یال و به ننگ

هاامااه دایااة گاارزة گاااو رنااگ

هاامااه پاااکنیااياان و پاااكااياازهرای

هوا را رخااانشاااان بهشااات خاادای

هاامنورد را دوزخ هااوش سااااوز

هااامنویاااز را بااااد دوزخفاااروز

بدان دیوسااااران در نن دشااات جنگ

به خشااام و به كين برگشاااادند ننگ

جهااان در جهااان گرز و كوپااال و تيغ

بباااریااد بر تُرک و تااازیااک ،ميااااااغ

هاامااانااا كااه ك اوپااال تااارکگاارای

گاارانسااار بااود بااا همااایون همااای

كااه ساااایااد همي در تن زنااده پياال

همااه اساااتخوان همچو دریااای نياال
(همان ،برگهای 343ا ،349ب)

وصف جنگ ميان عثمان اا ماكم بصره ا با ستاه عایشه ،با وكر جزئيّات ،بسيار زیبا
سروده شده است:
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دگر روز نون از كنااار ساااتهر

بااه گاياتاي فروزنااده بنمود نهر

در نن باااماادادان دلاايااران راد

به جنبش نو دریای جوشااان ز باد

رهاا گشااات در خون غژغاو دُم

دمااان شااااد ز دَمهااا دَم گاااودُم

نو رسااتند بوران ،یکي رسااتخيز

بخيزیااد از جااا نو بور از مخيز

دو لشاااکر جهاندند در پهنه بور

بارنمااد خاروش تابايره بااه هور

دگر دساااتها نخت از نساااتين

دگر شااااد گراینااده ننگااال كين

هميخاست از گرد زوبين جرنگ

همي تااخات زی تنگ تازی پرنگ

باه ميادان فشاااردند در كينه پای

به دندان گساااساااتند رگها ز نای

در نن پهنه شد رستخيزی شگفت

كاه از بيم ،دَمهای شااايران گرفت
(همان ،برگ  ،304ب)

 1-6-3-3وص ،شخصيّک:
صابا ،در وصاف اشخاص ،به وكر جزئيّات ،بسيار اهميت ميدهد و با هنرمندی و دهت
فراوان ،خصاوصايات افراد را برميشمرد؛ مثلاً در توصيف اميرالمؤمنين علي (ع) ،ننين
ميسراید:
علي ننکااه برتر از نن پااایااهاش

كاه انادیشاااه بسااارایاد از ماایهاش

علي ننکاه ناازد خداوند هوش

ز فرخنده هوشاااش به فرّخ ساااروش

علي ننکه ز نن پيشتر كز خدای

شاااود گااوهر عرش هساااتيگرای،

باه كيهان جان بود كيهان خدیو

ناانااياان پااایااهای نن خااداونااد نيو
(همان ،برگ ،333 -309الف)

در موارد بسياری نيز به وصف ممدوح خود ،فتحعلي شاه هاجار ،پرداخته است؛ این
وصافها اگرنه گاه بسايار اغراق نميز ميگردد امّا هنر شااعری صابا در این وصفها،
مشهود است:
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من نن روز كااآورده در روزگااار

سااارنغاااز جمشاااياادم اناادر كنااار

بساااي دیدهام خساااروان بزرگ

ولاي ني نو این پاااک دارای تُرک

خااداونااد دین و خااداونااد داد

جاهاااناادار فااتااحااعاالي شاااااه راد

در نن روز نن شااااه جمشااايدفر

كاه خورشااايادش نیاد پرساااتار در

نشست از برِ گوهرین تخت عاج

بااه سااار بر یکي گوهرنموده تاااج

جهااان مهي را بهااار و بهشااات

بهار و بهشاااتش نهان در سااارشااات

فری كآن تننرا و جانپرور است

باه تنش از نگاارناده ،جانور اسااات

ننااان پااایااة نساااتااانش بلنااد

كه ز نزرم نن ،نسااامان شاااد نژند ...
(همان ،برگ  ،663ب)

 1-6-3-2وصف ،طبيرک :صبا ،گرنه در موارد اندكي به وصف طبيعت پرداخته ،امّا
این گونه توصيفات را نيز به خوبي انجام داده است؛ از جمله:
نونیين جهان از بهاری خوش است

بهاری خوش و روزگاری خوش است

شاااد نراساااتااه باااز بااا و نمن

به نسارین و سااوری به ساارو و سمن

دگر گال پرساااتان خرامان شااادند

نماان در نمان شاااادكامان شااادند

درختاان هماه پای كوبان به ساااور

فروزان بر و برگ نون ماااه و هور

ز ت ّری به با اندر ،از نوب خشک

همي بردمااد ساااوری و بياادمشاااک

ناو نزاده پاايااران یزدانشاااناااس

ننااار نختااه دساااتهااا بر ساااتاااس

به شااادی پرافشااان به ساارو نوان

هاازاران نااگاااریاان تااذرو نااوان
(همان ،برگ  ،669ب)

شاااعر ،در ابتدای بخش دوم خداوندنامه نيز طبيعت را بساايار عيني و زیبا وصااف
ميكند:
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نو نیين جهان از بهاری خوش است

بهاری خوش و روزگاری خوش است

شاااد نراساااتااه باااز بااا و نمن

به نسارین و سااوری ،به سرو و سمن

دگر گالپرساااتان خرامان شااادند

نماان در نمن ،شاااادكامان شااادند

درختاان هماه پاایكوبان به ساااور

فروزان بر و برگ ،نون ماااه و هور

ز ت ّر ی ،به با اندر از نوب خشک

هميبردمااد ساااوری و بياادمشااااک

ناو نزاده پايران یزدان شاااناااس

ننااار نختااه دساااتهااا بر ساااتاااس

به شااادی پرافشااان به ساارو نوان

هاازاران نااگاااریاان تااذرو نااوان

بهشاااات نونیين ز نزرمِ كِشاااات

تو گویي بااه دل دارد اردیبهشاااات

رخ سااارخگاال ،هبلااة زنااد شااااد

دم زناادخوان ،رساااتااه از بنااد شاااد

شااابااهناگ دلکش ،نوا سااااز كرد

شاااباااویااز ،ما گااویااي نغاااز كرد

ز بس لااالااه و گاال بااه كوه و دره

شاااابَ اه كاارد باايااجاااده نهااو بااره

گشان برگ شااد شاااخههای ستاک
َ

ساااياه ساااایاه افکند بر نب و خاک

ساامنعارضااان ،گل پرسااتان به با

در نن سااااایااة تيره روشااان نرا

زمين نسااامااانساااای در هر نمن

در نن اختران ،خوشاااههااای سااامن

پاراكانااده گلبرگ ،از بس در نب

ناامااازنور نب روشاااان گاالاااب ...
(همان ،برگ  ،336ج)

 1-6-3-6وص ،موقريّکهای ب م و غير آ م :
صاابا به همان اندازه كه در وصااف ميدانهای نبرد و موارد مربو به نن تبحّر دارد ،در
وصف موهعيّتهای غير رزمي نيز مهارت لازم را داراست؛ گر نه این دسته از وصفها،
در مقایساه با صاحنههای نبرد ،اندک اسات ،امّا به همان كيفيّت ،این صحنهها را وصف
ميكند؛ مثلاً در بخش مربو به ازدواج مضرت امير (ع) و مضرت فاطمه (س) ،ننين
ميسراید:
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 ...پااياامااباار پاارنااد خاادایااي برش

نهاااد و از نن عرشساااا شاااد سااارش

ساااتس گفات :كاای یااور هورمند

ماارا پاااک اسااااتااهاابااد زورماانااد

نه داری مر این سور را برگ و ساز؟

سااارودش علي كای تااااااو دانای راز

پااياامااباار باافاارمااود تاايااغ و زره

گشااااایاانااد مااانااا ز كااارت گااره

باه فرماانبری ،نن ساااياه جوشااانااا

كش نراساااات در كين تن روشااانااا

ابااا شااااه وش تيغ جوشااان گااداز

درنورد زی شااااااه گاااردنفاااراز

پااياامااباارش نن تاايااغ را باااز داد

بادان جوشااان ،نن ساااور را سااااز داد
(همان ،برگ  ،399الف)

 1-1وص ،و آآودماکن:
صابا به وسايلة وصافهای دهي در خداوندنامه ،درونمایة داستانش را نشکار ميكند و
نن همانا تقابل «خير و شااار» اسااات كه درونمایة اغلب ن ار مماساااي اسااات .تقابل
درسااتکاری و پاكي امام علي (ع) در برابر معاویه ،اندیشااههای شاايطاني عمرو عاص در
مقاابل افکار توميدی اميرالمؤمنين (ع) ،تقابل رفتار ،گفتار و كردار پيامبر (ص) در برابر
دشااامنانش و موارد بسااايار دیگری كه به تحليل دو عنصااار «نور و ظلمت» ميپردازد.
وصاافهای خداوندنامه ،با تيزبيني انتخاب شاادهاند تا ننين درونمایهای ،به سااادگي به
مخاطب منتقل شود.
 1-4تجسّم لنن ادات :
لحن ،صاادای نویساانده اساات كه به صااور مختلف بيان ميشااود و بيانگر طرز برخورد
نویساانده با موضااوع اساات« .لحن ،نهنگ بيان نویساانده اساات و ميتواند صااورتهای
گوناگوني به خود بگيرد ،خندهدار ،گریهنور ،جلف ،جدّی و طنز نميز باشااد ،یا هر لحن
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دیگری كه ممکن اسات نویسانده برای نوشاتن داساتانش بيافریند» (ميرصادهي:9934 ،
.)839
از ننجاا كاه خداوندنامه یک مماساااة مذهبي اسااات ،بنابراین لحن مماساااي در
وصافهای نن طبيعي به نظر ميرسد .صبا ،با وصف هایي كه صلابت و هدرت مماسي
را منتقال ميكنند ،ساااعي در تبيين اندیشاااههای مذهبي خویش دارد .در اغلب موارد،
اميرالمؤمنين علي(ع) كه ههرمانِ محبوب اوست ،لحني با اسلوب مماسي دارد و صبا در
وصاف ایشاان ،از سخنان نرم ميپرهيزد؛ متي در وصف نرمخویي ایشان هم ،لحني پر
طمطراق باه خود ميگيرد و هماة جواناب را برای ارائة یک ا ر مماساااي به پيروی از
شاهنامه ،رعایت ميكند.
4ف ونيجن
وصااف ،از ویژگيهای بارز خداوندنامه اساات ،ننان كه در این ا ر ،همه نيز وصااف
ميشااود .وصاافهای صاابا ،همه رنگ مماسااي دارند و با صااحنههای رزمي و مالات
پهلوانان ،متناساب هساتند .وصفهای او ،هم ج نبة عيني دارند هم وهني ،گر نه وهني
بودن این وصفها غالب است.
صابا ،از انواع مختلف صافت در ا رش اساتفاده كرده ،از جمله :صفت ساده ،صفت
مركّب ،صفت مشت  ،صفت تأویلي ،هيدها و فعلهای توصيفگر.
این وصفها كه در مورد اشخاص ،صحنههای رزمي و بزمي و طبيعت وجود دارد،
بيانگر اماطة فراوان شااعر بر دهای علوم بلاغي و دستور زبان ،همچنين ووق سرشار و
هنرمندی او در عرصاة سارایش یک مماسة مذهبي است .او به وسيلة وصفهای گيرا،
ساااعي در القاا و تبيين عقااید مذهبي خویش ،بویژه دربارة امام علي (ع) دارد و به نظر
ميرسد كه در این امر ،تا مدود زیادی موفّ شده است.
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وصفهای به كار رفته در خداوندنامه ،منسجم و هماهنگ هستند و صبا ،متناسب با
صحنهها و مخاطب این ا ر ،از وصفهای انبوهي استفاده كرده است.
خداوندنامه ،به دليل ابيات فراواني كه دارد ،از وصافهای تکراری خالي نيست ،ا ّما
وساعت و انبوهي این وصافها به اندازهای است كه تنوّع نشمگيری نيز در متن ایجاد
كرده .وصافهای صابا در خداوندنامه ،ریشه در شاهنامة فردوسي دارد و نتيجة غور در
این ا ر مماسيِ مفصّل است.
میابع
زل )،نابها
 .9بيشاب ،لئونارد ،)9936( ،آآ هاک آآباآة آزتناد ووکس  ،ترجمة محسن سليماني ،تهران :زلال.
 .3مميدیان ،سعيد ،)9939( ،آماد شهر وظام  ،تهران :هطره.
 .9خطيب رهبر ،خليل ،)9933( ،دستور زبان فارسي ،تهران :مهتاب.
 .6رستگار فسایي ،منصور ،)9941( ،تصوکر فرکی آآ شاهیامن ،شيراز :دانشگاه شيراز.
 .8ستوده ،غلامرضا ،)9936( ،وديرم ز زکن وس ن من ودهزم ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .4شاابلي نعماني ،)9949( ،شففررزلرجم ،ترجمة محمّد تقي فخر داعي گيلاني ،تهران :ناپخانة شااركت
مطبوعات.
 .3شفيعيكدكني ،محمّد رضا ،)9993( ،صوآ خيال آآ شرر فاآت  ،تهران :نگاه.
 .9شميسا ،سيروس ،)9930( ،زووز زآب  ،تهران :با نینه.
 .1صبای كاشاني ،فتحعليخان ،خدزوودوامن ،نسخة خطي محفوظ در كتابخانة ملّي ،به شمارة  930ا 99
ا ( 8الف).
 .90ااااااااااااااااااااااا  ،خدزوودوامن ،نسخة خطي محفوظ در كتابخانة مركزی دانشگاه تهران ،به
شمارة ( 4984ب).
 .99اااااااااااااااااااااااااا  ،خدزوودوامن ،نسخة خطي محفوظ در كتابخانة مجلس ،به شمارة 343
مجموعة فيروز (ج).
 .93صفا ،وبيحالله ،)9991( ،اداتنترزک آآ زکرزد ،تهران :اميركبير.
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 .99فرشيد ورد ،خسرو ،)9949( ،آآباآة زآبيّات و وقد زآب  ،تهران ،اميركبير.
 .96كاشفي خوانساری ،علي ،)9998( ،ادين ترزک و ادين خوزو  ،تهران :موّا.
 .98ميرصادهي،جمال ،)9934( ،عیاصرآزتناد ،تهران :سخن.
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ج) واکاد وامنها
 .9شاهبازی ،اصاغر ،)9913( ،برآتف
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(پایان نامة دكتری) ،به راهنمایي :مهدی ملک ابت ،یزد ،دانشگاه یزد.

