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چکیده
پردازد و آگنده از امور حماسه، به دلیري و رزم، می

غراق، صنعتی است که العاده است و ابزرگ و خارق
ها به تر در حماسهبه دلیل فرارفتن از معمول، بیش

ترین صنعت ادبی آثاررود، از این روي، اصلیکارمی
که اغراق، شود، در حالیمیحماسی و شاهنامه شمرده

تنها، بخشی از تاکیدهایی است که در یک اثر ادبی، از 
تر یششود تا هدف تاثیرگذاري بآنها بهره گرفته می

پذیر گردد. تاکید صوري، فکري و برمخاطب، امکان
اي دارد وقابل مطالعه در معنایی با تکرار، پیوند ویژه

گرا)؛ بالغت( (ساختاري و حالتزباندستورةحوز
معانی، بیان، بدیع) و آواشناسی و سبک شناسی است. 

تحلیلی به بررسی -این پژوهش، با روش توصیفی
- ها، نشان میرداخته است؛ یافتهداستان رزم هاماوران پ

، حصر تاخیروتقدیم(معانیعلمدهد که فردوسی، به 
به تکرار و تاکید قیدي در و...) درتاکیدهاي بالغی؛ و

هاي واژگان و خوشهبه آهنگ ودستوري؛بهجن
همسان یاموسیقایی، بهقافیه و ردیف در جنواژگانی

ه است. وي تر از اغراق، مبالغه و غلو توجه داشتبیش
- ها و خوشهمجموعهساختنباداستان،کلةدر حوز

هاي تاکیدي بسیارهاي لفظی و معنایی، جنبه
پردازي شاعري هاي زباناز درتوانمنديارزشمندي

اغراق، به نمایش گذاشته است. ، در کنارخود را
"،"فردوسیمهشاهنا"،"رزم هاماوران"ها: کلید واژه

"شناسیسبک-زباندستور-غتبال"،"اغراق وتاکید

.استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي1
vahid_mobarak@yahoo.com

.

Eloquence of Reiteration in Ferdowsi's
Shahnameh

Vahid Mobarak1

Abstract
Epics deal with bravery and war. It is
overwhelmed with striking events, and
exaggeration is a figure of speech
commonly used in epics due to its extremist
nature. Consequently, exaggeration is one
of the major figures of speech evidenced in
Shahnameh. Meanwhile, exaggeration is
only one of the tools employed for
emphasis in literary works to affect the
addressee in a desired way. Emphasis, as
well as formal, intellectual, and semantic
aspects of poetry are particularly correlated
with iteration, and they can be studied from
difference perspectives, e.g. phonetics,
stylistic linguistics, Grammar (structural
and functional), eloquence (rhetoric,
felicity and originality). Our papers
employs a descriptive-analytic method to
study the Hamavaran War in Shahnameh.
The findings indicate that Ferdowsi
incorporated rhetoric aspects (procession,
suspension, bounding, etc.) in his
eloquence reiteration, as well as repetition
and adverbial emphasis from grammatical
point of view. He also utilized the
intonation of key rhyme and row words
from a musical perspective more often than
exaggeration to consolidate his style and
structure. From stylistic perspective, he
employed semantic and verbal clusters in
the overall structure and whole set of the
story to create more prominent reiterative
aspects in his unique masterpiece which
embodied Fedowsi's poetic capabilities..
Keywords: Eloquence-Grammatical-

Stylistic perspective, Hamavaran War in
Shahnameh, Ferdowsi’s art,  Emphasi,
Exaggeration
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مقدمه
هاي مختلف ایجاز، مساوات و اطناب ، شیوه

اند که گوینده، بنا بر مقتضاي حال ومیزان سخنوري
- اهمیت آن براي خودش و مقدارآگاهی شنونده(خالی

گزیند و در ها را، برمیالذهن بودن)، یکی از آن روش
گیرد تا بتواند تاثیر کار میتمام اثر یا بخشی از آن، به

تري بر شنونده بگذارد یا او را با خود همراه نماید. شبی
ها، مربوط به علم معانی، و در پژوهش در این مقوله

: 1357(ر.ك: آهنی،تر، علم بالغت استنگاهی کّلی
تاکید در قدم نخست با تکرار مرتبط است و ). 106

اییاندیشهتکرارازتکرار ویژگیی سبکی است و هدف
جلوهتفکریکازايجنبهبهایساختنبرجستهرا

) 390: 1376کدکنی (شفیعی. استبخشیدنخاصی
»تنوع«برهموارهانسان،حیاتوجهانبنیاد«: گویدمی
شدآیندتانبضضربانوقلبتپشازاست؛»تکرار«و

اینازخاصینسبتفصول، و درتوالیوشبوروز
بازراخودشمفهومموسیقیکهتکرارهاستوتنوع
رسائلنویسندگانتعبیربه»افضلنظام«یعنییابد،می

هنريبۀهاي بالغت، از جندر کتاب». ...الصفااخوان
و مبالغه، تاکیدةصنعت تکرار، مکرّر و تکریر با فاید

مورد که مخّل اند و آن را به تکرار بیسخن گفته
فصاحت است و تکرار بر مقتضاي حال و مقام تقسیم 

(ر.ك: علوي مقدم، پسندیده و هنري استکهاندکرده
). وحیدیان کامیار220-230: 1383؛ حسینی، 3: 1372

) وزن و صناعات لفظی را حاصل تکرار 17: 1379(
) ازتکرار تصاویر 199: 1385(دانسته است و فتوحی

هایی خاص در آثار ادبی، سخن گفته است که یا واژه
یجاد اخوانندهدررامعمولیةاحساسی فراتر از یک واژ

هاي ذهن مولف هستند. این کنند و چون کلید واژهمی
سه گونه پسندیده، در شعر فردوسی وجود دارند، اما، 

اي زبانی و فکري و بر فردوسی ایراد تکرارهاي کلیشه
اند که خالقی مطلقپیرنگ داستانی را وارد کرده

) آن را تحلیل کرده،  پاسخ داده و 484-423: 1381(
رد دانسته است.ناوا

»بۀخطا«و » فن شعر«هاي کهنی چون با وجود کتاب
ایرانیان که جاحظ » کاروند«ارسطوي یونانی، وکتاب 

) 5-11: 1372(ر.ك: احمدنژاد، از آن خبر داده است
تردیدي نیست که بالغت درعربی و سپس فارسی، با 

گرفته و دقت ومطالعه در قرآن مجید شکل
ز تامل در اعجاز قرآن به ظرایفی پژوهشگران بالغت، ا

بندي، با اند که پس از گردآوري، و فصلدست یافته
- گذاري و شناخته شدههاي معانی، بیان و بدیع، نامنام

و قرآن مجید داراي )7-8: 1388(ر.ك: مبارك، اند
تکرارهاي مضمونی (مثل داستان موسی و بنی اسرائیل) 

اي (مانند : و تکرارهاي لفظی و واژگانی و جمله
القارعه ما القارعه؛ تکرار بسم اهللا و...) است که اهدافی 

دارند..بالغی و..
کالم باید بدون «در سخن، اصل بر این است که 

تاکید آورده شود ولی در صورت تردید مخاطب، تاکید 
( »بهتر و در صورت انکار او، تاکید واجب است

که با ل این). بررسی تاکید به دلی15: 1391طبسی، 
تکرار، اطناب، تغییر لحن و تکیه و آهنگ کالم، تفاوت 

و نحو، افزایش صداهاي درون متن یا گفتارةشیو
... رعایت احوال مخاطبهاي معنایی وکاربرد خوشه

دستور زبان، معانی و مطالعاتةارتباط دارد در حوز
گیرد. شناسی قرارمیآواشناسی و سبکبیان و بدیع،

شویم نگر مبتنی بر بیت، خارج ز دیدگاه جزئیاگر ا
بینیم فردوسی، کنیم، میو به کلیت اثر ادبی توجه

شاعري است که با در نظر گرفتن کلیت داستان یا اثر 
اي را در هر معنایی ویژه-هاي واژگانیخود، خوشه

داستان همان که محور اصلی آفریندمیو داستانبخش
اصلی حماسی (خرد، داد و...) یا از عناصر شاهنامه از

سازي، بسیار برجستهوتاکیدةشوند. این شیوتلقی می
آگاهةتر از یک یا چند بیت، بر خوانندتر و قويبیش
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گذارند و نویسنده را به مقصود اصلی که همانا میاثر
- حاشیه،تاثیرگذاري بر مخاطب و رساندن صداي دوم

وش جان شنونده متفاوت از متن داستان، به گاي و یا 
(جداي از تکرار در برخی کند. محققاناست، یاري می

ها به یکدیگر) ها و شباهت برخی از داستاناز پیرنگ
بر وجود و تکرار پندارها و اصولی چون؛ دادگري، 

نژادگی،ستمگري،بدسرانجامتقدیر،بۀستانی، غلکین
شاهنامه،اصلیچارچوبدر...ودیوخوییهنروري،

). 618-658: 1373امی،(ر.ك: سرّ اندکردهيپافشار
و صداي نهان بسیاري از ته مرکزياین پندارها، هس

خود، پیوستهبههاي شاهنامه هستند و با جاذداستان
اند. هاي متعددي را شکوفاکرده و شکل دادهداستان

تهپردازان پیرو فردوسی، به این نکگویا، حماسه
اند و از همین اشتهداندکیتوجهباریک(معناپروري)،

و هاو گاهی تشبیهشدید؛ اغراق و مبالغه گاهی روي، 
عشق و رزم داستان نیهیجاهايیا وصفهااستعاره

گوناگون و انعکاس صداهاي داده و ازررا، محور قرا
متفاوت و انسجام یا 

تر کاسته و از تاثیر هرچه بیش،سخنمعنا و زبان در
بر 

(ر.ك: انداثر، غفلت کردهنفوس، در مجموع و کلیت
-302: 1393؛ و مبارك، وزیله، 1-6: 1382مبارك ،

اي که فردوسی را از شاعر به نظم ). همان نکته269
هایی چون شاهنامه ابوالموید نامهخدايمتنةکشند

صفا، ر.ك: (منثور ابومنصوري و...مهبلخی و شاهنا
هان )، به زبان گویاي مردم ایران و ج109-94: 1369

انکار پیوستگی معنا با لفظ، راه به بدل کرده است. 
توان به برد و رهگذر واژگان است که میجایی نمی

دقت در شیوه و کوي معنا قدم نهاد، از این روي، 
(وزن و قافیه و ردیف؛ صناعات لفظی، کاربرد تاکید

رعایت مقتضاي حال؛ تصویر سازي و کاربست 

ةدهندتواند نشانمی، هرچند که هاي واژگانی)خوشه
اش هم داري فردوسی در نقل سخنان منبع اصلیامانت

تر، یادآور توانمندي خاص فردوسی در باشد اما بیش
براي رسیدن به کاربست زبان و هنر شاعري وي 

است.معناپروري 
ادبییۀ) در نظر1924-2006(مایکل ریفاتر

ایی ههاي معنایی با محوریت اندیشهخوشهبرخویش،
ها تاکید ورزیده، پرداخته است. این که شاعر بر آن

روند میبیت و واژگان آن فراترةمعانی، اغلب از چنبر
واژگان موجود از فراتربر چیزي ها، به کمک نشانهو 

توانند داللت کنند. مطابق این نظریه، اگر متن میدر 
اي از جمالت در نظر یک شعر را به عنوان رشته

ه خود را تنها به معناي ظاهري آن محدود بگیریم، توج
ایم و این معناي ظاهري، مختصر چیزي است که کرده

در واحدهاي اطالعاتی شعر به نمایش گذاشته شده، 
شودکه حقیقت شعر، هنگامی ظاهر می،حال آن که

هاي موجود در شعر، از بازنمایی عادي و رایج نشانه
تصریح چون توشیحی، معنايشوند و زبان دور می

آن چه  باید دهند،در این صورت، نشده را انتقال می
ساختاريکهبدان توجه شود یک محور یا شب

)matrix بتواند به یک جمله یا حتی یک ) است که
، تنها، به طور راساختاريکۀواژه کاهش یابد. این شب

توان استنتاج کرد. شعر از طریق غیرمستقیم، می
یاريو به اشساختاريکههاي موجود در شبروایت
- ها و تداعیقولکلمات متداول، نقل، هاي آشناعبارت

ساختاري، یا معانی ثانوي و کۀهاي قراردادي با شب
پیوند است. ریفاتر این معانی درتمثیلی و نمادین خود

) نامیده hypogramهاي کلیدي یا اصلی (را موضوع
کههاي کلیدي، شبموضوعها و نشانهاست. از 

آیدبه دست مییا معانی تصریح نشده،تاريِ شعرخسا
پس، باید، .استبه شعر بخشیدن وحدت کارشان که 
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متن شعر، کشف کرد و از ازهاي کلیدي را موضوع
که(شب(محورهاي کلیدي) به ماتریسهاهیپوگرام
- یا جملهها، عبارتها) شعر رسید یعنی واژهساختاري

ه عنوان ریشه و در افت که بتواند بیرا باید یایه
ها و متن شعر را بازتولید کند گسترش خود، هیپوگرام

تکرار و تاکید به ما ). 95-113: 1387(ر.ك: پاینده، 
هاي نهان کند که محورهاي کلیدي، یا نشانهکمک می

شده در متن را بیابیم و از طریق آنها، از صورت سخن 
ریم.هاي شاعر پی ببترین اندیشهبگذریم و به اصلی

ها البته مولوي، تکرار شب و روز و... را نو شدن کهنه
کند:نامد و دلیلی براي جهان دیگر بیان میمی

دگرجهانیهستآنک،نشانیچیست
هاست.کهنهاینرفتنها،حالنوشدن
نوودامنوباغنو،وشامنوروز

غناستنووخوشینونو،اندیشۀنفسهر
رودمیکجاهنهکرسد،مینو زکجا

منتهاستبیعالمنظر،وراينهگر

لیکونمایدبستهجو،آبچونعالم
کجاستازنونو اینرسدمیورودمی

)211: 1358مولوي،(
دفتر ازداستان رزم هاماوران این جستار به مطالعۀ 

بیت 441پردازد که میچاپ خالقی مطلقدوم شاهنامه
،حقیق براي ارجاع  بداندر این ت.شودرا شامل می

هاي ها با عالمتبیتوبیتةتنها، به آوردن شمار
ایم.اختصاري ب و بب اکتفا نموده

تحقیقنۀ. پیشی1-2
زبان عربی و نحو و بالغت باتاکید،ةتحقیق در بار

هاي پژوهشویژه قرآن مجید ارتباط دارد و اغلب به
شی از اند. بخزیر، از این پیوستگی سخن گفته

هاي مربوط به تاکید، عبارتند از:پژوهش

) به تکرار در 423-484: 1381(خالقی مطلق
پاسختکرارها،منفیبۀشاهنامه پرداخته و به ایراد جن

: 1363و 167-190: 1375ده است. فرشیدورد (دا
هاي ) تاکید را از مباحث تاریک زبان425-399

خۀرا به دو شاآنفارسی، عربی، انگلیسی و... دانسته و 
تکرار،شاملراعامتاکیدوکردهتقسیمخاصوعام

تعجبمبالغه،واغراقعطف،قصر،مترادف،آوردن
وفایی . استگفتهسخنآناهدافوفوایدازودانسته

زیبایی شناسیاهمیتمکررها وساختمان) به1388(
: 1384(شمیسا.پرداخته استکلمهاقسامتکرار در

هاي مختلف اطناب را ) جنبه106: 1379و 201-195
عاملی براي تاکید دانسته و اغراق را جزو ذات حماسه 

هاي ) به شیوه55-67: 1383(شمرده است. جیگاره
تاکید در قرآن مجید، اشاره کرده و غرویان و احدي

- بیش) با نگاهی زبانشناسانه،  از268-258: 1383(

طوالنی ویر فرکانس پایهترین تاثیر تاکید بر واکه، تغی
اند. تاکید شده، بحث کردهمۀشدن زمان اداي واکه و کل

) مبتدا سازي را تاکید دانسته و 1-28: 1389( انوشه
هاي موثر در معنا به حساب آورده آن را از ساخت

) به تبعیت از عربی، 53-70: 1395( است. رضوانی
جملهدتاکیاسمیه،لهتاکید را به سه قسم؛ تاکید جم

وشک،ابهامرفعوکردهبخشمسندالیه،تاکیدفعلیه،
کید دانسته تااهدافازرا...ومطلبدرتشدیدوتهدید

) تحقیقی دراطناب، 65-91: 1390(است. حسینی
صور بالغی اسلوب تاکید درقرآن دیگرتفسیر،...و

- مجید انجام داده است. اما، پژوهش مستقلی در شیوه

شاهنامه مشاهده نشد.درمندي آنو ارزشهاي تاکید
. تاکید در شاهنامه2

- ها را فردوسی نمیدروغ و افسانه پنداشتن حماسه

کند که براي خواندن شاهنامه، نه پسندد و پیشنهاد می
با انکار بلکه با معیار خرد و هوش، پا پیش گذاریم. او 

اي که رفع شبههنشان دادن هنر شاعري و برايبراي
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داده است، پیوسته سخنش را با تاکید میاحتمالش را 
تا عالوه بر رفع دودلی و ابهام، لحن حماسی آوردمی

. او براي این کار، از ابزارهاي متن را نیز تقویت کند
هاي تاکید دستوري، ه، واژتلفظی و معنوي بالغ

کاربردموسیقی کالم، زبان فصیح و فاخر و کهن، و 
- ، بهرهفظی در سخنهاي لها و خوشهنۀ مجموعهاستادا

ةکه نویسندباشداز این رو باید مند شده است. 
من در عجم سخنی بدین « گوید: میچهارمقاله

( »بینم و در بسیاري از سخن عرب همفصاحت نمی
) و خالقی مطلق63: 1382عروضی سمرقندي، 

) این فصاحت و ارجمندي سخن 458: 1381(
تفاوت « ازسرایان دیگر را ناشی فردوسی با حماسه

کند.معرفی می» درجات سخن
. تاکیدهاي لفظی و موسیقایی2-1

تاکیدها در شاهنامه، با آوردن قیدهاي تاکید، تکرار 
کاربرد ردیف هاي واژگانی، کاربست مجموعهواژگان، 
که آهنگ همسانی را ایجاد هاي مردف و پُر،و قافیه

کاووس وداستانشود. فردوسی درکنند، اعمال میمی
بس، همه، یکسره، یکایک، قیدي هاي ، واژههاماوران

هرگز، ناگهان، همه سر به سر، زبس، نیز، جز، وگرنه 
و ایچ را به کار گرفته است. پیشوند همی نیز بر تکرار 

دهند در جمالتی ها نشان میو تاکید داللت دارد. نمونه
اند، قصد شاعر تاکید بوده که این قیدها به کار رفته

است:

مه داد کرد و همه داد دیده
ازیرا که گیتی همه باد دید.

)2/439( ب: 
که تا ماه و خورشید را بنگرد
ستاره یکایک همه بشمرد.

) 413(ب: 

قافیه وردیف را باید جزو تاکیدهاي موسیقایی و 
: 1379(ر.ك: وحیدیان کامیار، آفرین قرار داد.زیبایی

مین و قوافی مضابرخی از ) هرچند که تکرار 18و17
(به نقل از خالقی مطلق: اندرا از عیوب شاهنامه دانسته

دهد ) اما دقت در این داستان نشان می47: 1333نلدکه، 
تکرارهاي شاهنامه، همچون تکرارهاي قرآنی، جنبۀ که

. که عیب ان به شمار آیندچنین نیستبالغی دارند و
بطی است ها، در این داستان با افعال رتکرار ردیفبهغل

هاي شد، بود، است و نیست (با مشتقات که شامل فعل
،(با مشتقات اش)کردغیر ربطِی آنها) و چهار فعل 

هاي اسمی، وصفی . ردیفگرددمیدید و کشید، ،داد
خویش، را، نام، نو،من،ةو حرفی، اندك و در برگیرند

مرا، اوي، بس و تو است.
- کرار ردیفکثرت و تباید گفت که در شاهنامه، 

هاي فعلی با افعال ربطی، تناسب با روایت داستان دارد 
(قابل تصدیق و هاي خبريو نشان از فراوانی جمله

، در این داستان است، ضمن اینکه، موسیقی تکذیب)
خود ردیف و کند، شنونده را آرام میها،ردیفهمین 

- استراحتی در گفتار و اندیشیدن فراهم میکندي و نیز 

اي رها شنونده از تب و تاب داستان براي لحظهآورد تا
شود و با نواي موسیقی آرام گیرد، این کندکردن 

موضوعةداستان، با تکرار ردیف، به اندیشیدن در بار
تواند یاري برساند. مینیز

از دیدگاه موسیقی شعر و قافیه، فردوسی در این 
) ( َفَعلبیت با وزن متقارب مثمن محذوف59داستان 

- به کاربرده است که نسبت به کل بیتیا قافیه کوتاه،

گیرد و نکته اینجاست که را دربرمی1/13هاي داستان، 
هایی بهره از کوتاهی وزن محذوف، در بیان قسمت

دادن به داستان یا قاطعیت یا گیرد که قصد سرعتمی
ناگهانی بودن کار را دارد:

برندگی: کجا پادشا دادگر بود و بس
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ش نیاید به فریاد کس.نیاز
)440( ب: 

ناگهانی: گرفتند ناگاه کاوس را
چو گودرز و چون گیو چون طوس را.

) 154( ب: 
سرعت: همه نامداران شمشیرزن

گه بر شدند انجمن.براین کینه
)302( ب: 

قافیه محّل کاربرد کلمات «چون از دیگر سوي،
)، پس، 220: 1383حسینی،»( کلیدي شاعر است

(با هجاي کشیده یا بلند) و »هاي ُپرقافیه«برد کار
اي هاي متصل به این قوافی نیز تاکیدهاي ویژهردیف

کنند. در این نمونه، تاکید بر روي نام را ایجاد می
پهلوانان ایرانی است:

برآمد زایران سپه بوق و کوس
برون رفت گرگین و فرهاد و طوس

وُزآن سو که گودرز کشواد بود
چو شیدوش و میالد بود.چو گیو و

)56-57.. .(بب
و در این مورد، هجاي بلند پایانی، بار طوالنی کردن 

مفهوم تکرار همی با این کار،زمان را برعهده دارند و
- تاکید میدهد و نشان میرا با کشیدگی هجاي خود، 

کند:
چهل روز برپیش یزدان به پاي
بپیمود خاك و بپرداخت جاي

ن آب زردریخت ازدیدگاهمی
آفرین یادکرد.همی از جهان

)419-420(بب: 
درآناصلیحروفتکرارقافیه،بارةدردیگرتهنک

) در این 247-248(بب:متوالی است که دو باربیتدو
داستان اعمال شده، و همین حاکی از آگاهانه بودن 

باشد. این تکرارهاي ها میتکرار حروف قافیه در آن

مطلق،خالقی(هستند تکرارةسندیدتاکیدي، از نوع پ
ها را ایراد به حساب آورد:توان آن) و نمی423: 1381

برآشفت افراسیاب از میان
برآویخت با لشکر تازیان

شکست آمد از ترك بر تازیان
زبهر فزونی سرآمد زمان.

)189-190(بب: 
هاي معنایی خوشهو ساختن . واژگان قافیه 2-1-1

ل کاووس شاه است و سرزمینی در این داستان، فاع
- مهکلاگر و دشود هاماوران نام دارکه بدان حمله می

شاه و هاماوران را، از نظر ةشدقرار داده قافیه هاي
معنایی مورد توجه قرار -واژگانیهايساخت خوشه

بینیم که گرایش کلی شاعر به قهرمانان داستان دهیم می
- را ترسیم میو نیز پدیدارهایی که خط نهان شاهنامه

ها را با واژگان مثبت کنند، سبب می شود که شاعر، آن
که در کنار هم، داراي بار معنایی یا منفیی قافیه کند 

معنایی و شۀجریان فکري و خواي هستند وویژه
ةکنند. فردوسی براي واژالقاراخاصیهايکلیدواژه

هاي پگاه، شاه که منظور از آن، کاووس است، کلمه
- جایگاه، کینهگاه، کاله، سپاه، راه، گاه، ماه، پناه،قلب

خواه و سرانجام سیاه و گناه را قافیه قرار داده است که 
و کنندمیالقارامنفیمعناییکهپایانیمۀجز دو کل

سازان از کاووس دارند،نشان از ناخرسندي حماسه
ها، بار معنایی مثبتی را در گرد محور شاه واژهیۀبق

اند که با خواست قلبی شاعر همسو است کردهایجاد 
در برابر دشمنان را ایرانیان شاه که ارجمندي ایران و 

نماید. در خواهد و البته که طبیعی و درست میمی
وسپاهمۀها با دو کلترین تکرار این قافیهضمن، بیش

تاکیدشاهازپیروزمندانهتصویريبرکهاستکاله
که شاعر، با وجود ناخشنودي دهند نشان میودارند

از کاووس که در منبع اصلی و نیز در شاهنامه، از زبان 
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-شود، از او بخاطر ایرانگودرز به کاووس، گفته می
کند:رهبري حمایت می

بدو گفت گودرز: بیمارستان
ترا جاي زیباتر از شارستان

به دشمن دهی هر زمان جاي خویش
.نگویی به کس بیهده راي خویش

)404-405(بب:..
هاي عربیی البته، خودداري از در قافیه آوردن لغت

ها با موضوع چون جاه و نامتناسب بودن برخی از آن
قاه و کاه و آشناه، داستان، چون چاه و تباه و آه و قاه

ها از یک دلیل دیگر هم دارد که همانا، خارج بودن آن
ردیگاي مورد نظر شاعر است. از خوشهمعانیقۀحل

هایی قافیه کرده سو، فردوسی، هاماوران را با کلمه
و یادآور معناي زدوخوردتصویرسازندة است که 

ها به هستند و یا دست کم، محتواي مثبتی از آنجنگ
کران تا کران، اندرآن، هاِي قافیهشود. ذهن متبادر نمی

اند گونهسپاه گران، گرز گران، باژ گران و سرگران این
آوران که هرکدام ن، گندآوران، مهتران وناموراو نیزه

تر (با عیب شایگان)، بیشاندیک بار در قافیه آمده
هاماورانکنند که سرزمینمفهوم رزم و جنگ را القا می

- گرفتار آن است و این در حالی است که شاعر می

را با عنان، سنان، جهان، مهان، زبان، زیان، توانست آن
، مازندران، نان، کتان، گمان، ستان، تازیان، پهلوان، روان

(و با عیب شایگان، بخردان، موبدان) و... قافیه جان
کند و تصاویر بهتري را ایجاد کند که نکرده است و با 

و (کاووس و شاه ایران)این کار بر خوبی بخش اول
تاکید (هاماوران)، به شکل نامحسوس،بدي بخش دوم

بديونیکیردوگاهاشهکرده است. این تصور با اندی
نیکی که سرانجامینغلبۀوبديبانیکیمبارزهو

شاهنامه مبّلغ آن است، نیز همسویی دارد و از این 

کند و خود نیز بدان موکّد طریق نیز تاکید معنایی می
شود.      می

ها و توصیفصفتستکاربهاي لفظی با تاکید. 2-2
ها را مقید سمااین است که ها، صفتترین کارکرد مهم

،بودنکنند گاهی صفت، از کلمه یا گروه وصفیمی
- آید، بیمیدروابستهلهشود و به شکل جمخارج می

تر در این هنگام، هدف گوینده تاکید بیش،تردید
- ها و جملهصفت، هااین نمونهبرموصوف است. در 

(بر روي واژگان کار تاکید را صفتبه موّول هاي 
صفت؛ ودختر، چوب و اسب، هرکدام، نامداران با سه 

دهند:انجام میبا یک صفت؛ و دلیر با چند صفت)،
بفرمود کز نامداران روم

کسی کو بنازد به مردي به بوم
دار و بسدیده باید، عنانجهان

سنان و سپر بایدش یار و بس
که آیند ایدر همه ساخته.

)286-287( بب: . .
مرا در جهان این یکی دخترست

تر است.از جان شیرین گرامیکه 
)94(ب:

یکی اسب رهوار زیر اندرش
لگامی  ز زر آزده بر سرش

همه چوب پاالنش از عود تر
بر و بافته چند گونه گهر.

)279-280(بب: 
دلیري بجستند گرد و سوار
دارعنان پیچ و مرد افگن و نیزه

)293(ب:
هاي شمارشی به نمایندگی عدد هزار، صفتةدربار

ت بیان کثرت و که اغلب به نیّرا باید گفتنکته این
شوند:تاکید بر فراوانی تعداد، به کاربرده می
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سپاهش فزون شد زسی صد هزار
ور سوار.دار و برگستوانزره

)283(ب: 
اشتر و اسب و استر هزارهزار

زدیبا و دینار کردند بار .
) 115(ب: 

سبب رند و گذاها، بر کالم یا متن اثر میتوصیفلیو
یلبه دالهاشوند. این اطناباطناب در سخن می

مختلف ازجمله؛ ترغیب، تحذیر، تعلیل، القاي اندیشه، 
انجام فضا سازي و متوقف ساختن زمان روایت و... 

- بررسی اوصاف شاهنامه، فرصتی دیگر مید.نگیرمی

تاکیدي سودابه، هايفیوصتطلبد ولی در این داستان،
پیوندي ژرف با نۀ داستان است و بر پیرنگ عاشقا

دلباختن کاووس بدو دارد:موضوع 
وُزان پس به کاووس گوینده گفت

که او دختري دارد اندر نهفت
که از سو باالش زیباتر است

زمشک سیه بر سرشافسر است
به باال بلندو به گیسو کمند

زبانش چو خنجر، لبانش چو قند
بهشتست آراسته پر نگار

ان به خّرم بهار...چو خورشید تاب
)73-76(بب

ف در داستان جنگ مازندران که در پیرنگ یوصت
تر شباهت به داستان جنگ هاماوران نیست، بیشبی

استفاده شده است. وصف مازندران براي کاووس که 
و ترغیب وي براي فتح آنجا؛ اوراه کردنهدف گمبه 

ي کاووس در البرز کوه که هاي آرمانشهرو وصف کاخ
هدف بیان معرفت کهن الگویی کاووس در با

- ، صورت میاومنفورةشهرسازي و کاستن از چهر

خواننده، خواهدهاي شاعر هستند که میکوششد نگیر
نبیند.  هسر و ناشایستکاووس را، یکسر خیره

. تاکیدهاي بالغی2-3
ها از تکرارهاي لفظی این داستان آراییها و واججناس

د، تکرار واژه در یک بیت و نیز تکرار هستند. البته، بای
را و کل داستان(التزام یا اعنات)ها در چند بیتواژه

هاي شاه، ماه/ هم بدین مجموعه افزود. فردوسی، کلمه
مهی، بهی/ سپارم، نتابم/ دینار، بار/ آرام، کام/ فراوان، 
سران/ پسر، برتر/ کمینگاه، سپاه/  بیاراي، بپیماي/ 

اسپان، ایشان/ پلنگ، سنگ/ داماد، درفش، درفشان/  
داد/ دین، کیش/ رود، سرود/ بدانسان و زمان را ، نه 

ها، در کنار هم و گاهی هم در قافیه، بلکه در حشو بیت
دهد که وي وزن با قافیه، آورده است و همین نشان می

آهنگین بودن واژگان توجه داشته واز آهنگ میانی و به 
طبش سود برده است. در آن براي تاثیرگذاري بر مخا

ها، تکرار واج س و ش، در تاکید و برجسته این بیت
در بزرگ هاي (سه و شاه) نقش اساسیکردن کلمه

دارند:نمودن دشمنان کاووس بر عهده
سپهبد چو لشکر به هامون کشید

سپاه سه شاه سه لشکر بدید.
)256(ب: 

سلیح سه کشور، سه گنج سه شاه
و گاه.کر و تاجشسراپرده و ل

)275(ب: 
فرازچو در شاهه شد شاه گردن

همه شهر بردند پیشش نماز.
)140(ب: 

تکرار شده مۀمورد توجه قرار دادن کل،تکرار لفظی
و شدت و کمال بخشیدن به آن است.( ر.ك: 

) محل توجه فردوسی بوده و 399: 1363فرشیدورد، 
رده سنجی هوشمندانه، بخوبی استفاده کاو، از این نکته

هاي ها، از موسیقی گروهاست و ضمن تکرار واژه
چاك، کوه تا کوه و قیدیی چون کران تا کران، چاك

براي تاکید فضاي میدان رزم و از واژة پاکیزه فوج فوج، 
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و تکرار آن براي تاکید بر خوبی سودابه؛ و از تکرار 
هاي کین و بد در نامۀ رستم به کاووس، براي کلمه

لی داستان که بدي سران دشمن و تاکید بر فضاي ک
:لزوم گرفتن انتقام از آنان است بهره برده است

زبس خود زرین و زرین سپر
به گردن برآورده رخشان تبر
تو گفتی زمین گشت زّر روان

بارد از تیغ هندي روانهمی
)51-52(بب: 

که پاکیزه تخم است و پاکیزه تن
ر و هر انجمنشهستوده به هر 

)87.(ب: 
ر کینه را من نجنبم زجاياگ

زپاي،بدین کینندانند سر را
نباید کزین کین به تو بد رسد

که کار بد ازمردم بد سزد.
)241و242(بب:

-هاي لفظی و موسیقایی توجه میوقتی به این جنبه

شود و کنیم مساله تصادفی بودن کاربردها، برطرف می
ي از ربرخورداها وواژهنۀهنرمنداتاکیدي وفن کاربرد

سازد، هنري که فردوسی آهنگ آنها، خود را نمایان می
به کمال آنرا دارا است.

سازيهاي متقارن و تقابلتاکید با ساخت
ها نیز به برجسته (تکرار معنایی) واژهتضاد و ترادف

شود و خواننده را با آنها منتهی میو تاکید برکردن
آفرینی در زیباییاقناع و یعنی ؛اطناباهداف ثانوي 
و ؛)18: 1379(ر.ك: وحیدیان کامیار، مترادف سازي

کند. این روبرو می،در کاربرد تضاد،گراییتقابل و کلی
شود که بدانیم تر میتر و نمایانعملکرد، وقتی برجسته

گو و ایجازگرا است واز شاهنامه، بشدت، خالصه
رام، هاي طوالنیی چون کیخسرو و بهاسهاب، در داستان

هاي وصفیی که در آن در آن، خبري نیست و اطناب
شوند روي در اغراض ثانویی چون ترغیب مشاهده می

، تحذیر، تعظیم و تحقیر و ... دارند. از این روي است 
) 73-77( بب: وار سودابهکه وصف بهارانه و بهشتی

هاي پدر سودابه(خسرو خسته و وصف کاروان هدیه
)، به ترتیب، 113-121ان(بببه شاه ایر،)114دل: ب
و خواننده هستند تا وي کاووسةهاي اقناع کننداطناب

سودابه تردید نکنند و بدو راغب و ازدواج بابه زیبایی
گردد و خواننده نیز فراوانی جهازیه عروس هاماورانی 

دار و مریز بر و از این رهگذر، تاکیدي کجرا بپذیرد
. ا سودابه، داشته باشدپیرنگ نه چندان استوار ازدواج ب

وگرنه، روش شاهنامه اشارت و بس، چنانکه در همین 
داستان، خشنودي سودابه از خواستگاري کاووس را با 

دارد، کاربست ضمیر آن، و با ایجاز کامل بیان می
کامی خود هرچند که ساالر هاماوران ناخشنودي و بی

تر براي دخترش گفته بود:را پیش
ورانبدانست ساالر هاما

که سوداوه را آن نیامد گران.
) 110(ب:

هاي واژگانی متقابل کهان، مهان/ تیر، دي/ زوج
گرگ، بره/ نوش، زهر/ سود، زیان/ خاك، آب/ 
آشکار، نهان/ چپ، راست/ زن، مرد/ شب، روز/ 

شادمانی، غم/ سر، ُبن/ گل، خار/ رزم، سور/  و نیک 
- و نمایانو بد با تضاد خودشان، یکدیگر را آشکارتر 

هاي تخت و سازند. ضمن اینکه عطف واژهتر می
افسر، نیزه و تیر، خوش و خرم، مشک و عنبر، رود و 
می، باز و یوز، خون و غارت، فسون و درنگ، بوق و 
کوس، تخت و کاله، اسپ و سلیح، رزم و سور، گنج 
و تاج، گرز و تیغ، نشابور و بلخ و هري، رستم و گیو 

یی چون کّژ و ناخوب، باژ و و طوس؛و ترادف واژها
ساو، بند و کمینگاه، زّر و گوهر، و پري مردم و دیو 
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- آهنگی، سبب تاکید بر همان واژهنیز عالوه بر خوش

د.نشوها، میتر بدانها و توجه بیش
شمر گفت و خسرو شنیدستاره

یکی کّژ  ناخوب چاره گزید.
)379(ب: 

. تکرارهاي نحوي2-4
مشکالت تکرار و و قافیه وجداي از تنگناي وزن 

بودن قافیه و ردیف که شاعر را در تنگنا قرار ساختگی
دهد، کوشش براي جلوگیري از تکرارهاي نحوي می

آید. هاي سخنوري، به حساب مینیز، از دیگر گریوه
البته، فردوسی در سرودن شاهنامه، ناگزیر از از این 

ه این تکرارها بوده است اما، توفیق او در آن است ک
دهند و خواننده، جز در تکرارها دیر به دیر رخ می

مواردي اندك (همچون؛ توگفتی که، در تشبیه)، متوجه 
شود. ساخت نحوي نمیسازي و تکراراین همسان

ترین نمودهاي این موازنه و ترصیع از شناخته شده
تکرارها هستند که در شاهنامه زیاد دیده نمی گونه 

نامه 52) سرآغاز 446: 1381(شوند. خالقی مطلق
نخست «ساخت شاهنامه را از این جنبه سنجیده و

جایی دادگر و کردگار با جابهرا » آفرین کرد بر کردگار
- را، با جابه» سرنامه بود از نخست آفرین«در قافیه  و 

ها و جایی آفرین و نخست، از پرتکرارترین مصراع
رآمدن هاي این بخش دانسته و فردوسی را در بساخت

تکرار در این بخش، از این تنگنا موفق دانسته است .
هاي حرف اضافه دار بایی یا ازي، نیز از این گروه
اند:دسته

که رستم به مصر و به بربر چه کرد
بدان شهریاران، به روز نبرد.

)292(ب: 
از ایشان و از ما بسی کشته شد
زمانه به هر نیک و بد گشته شد.

)300(ب: 

»ببستند کاوین بر آیین و خویش«هاي جملهو 
) 124:(ب»ببستند کاوین بر آیین و کیش) «112(ب:

اند و گویا ار شدهرکتبا فاصله اندکی در این داستان به 
براي شاعر بر آیین و کیش بودن ازدواج و انتقال آن به 

و بر آن تاکیدخواننده، مهم بوده است که آن را تکرار
کرده است.

از تکرارهاي نحوي، آوردن فعل در آغاز یکی دیگر
درصد 5/38بیت یا441بیت از 148جمله است که 

گیرد. کاربرد فعل در هاي داستان را دربرمیاز کل بیت
باچهوارکانۀآغاز جمله، چه با حذف بقی

ساخت نحوي فعل در آغاز برتاکیدآنها،موّخرآوردن
57یت، ب148و موضوع فعل است. در ضمن، ازهمین 

اند بیت با باي تاکید و زینت سبک خراسانی به کار رفته
که باز تاکید دوم بر فعل به کاربرده شده به حساب 

د:نآیمی
)335(ب: بیاراست تخت و بگسترد داد

)387بیاورد برتخت بست استوار(ب: 
بفرمود پس تا به هنگام خواب

)380برفتند سوي نشیم عقاب.(ب: 
هایی که با نظر آوایی، فعلجالب است که از 

شوند مثل افروخت یا آویخت، با آغاز می»ا«مصوت
اند آمده»بر«یا »ب«بیت،  همگی با پیشوند 31تعداد

که نشان از موکّد بودن آنها است:
همی تاخت اندر پی شاه شام
بینداخت از باد خمیده خام

)264(ب: 
برآورد گرز دلیران به دوش

د خروشبرانگیخت رخش و برآم
)   225(ب:

با حروف ث، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، ل، و، 
ه در آغازکلمه، هیچ فعلی به کاربرده نشده است که به 

هاي عربی در این شکل ضمنی بیانگر کمی تعداد لغت
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است چون این حروف، و تاکید بر پارسی بودن آنمتن
- هاي همیهستند. کلمههاي عربیاغلب خاص لغت

ساخت، ممان و سپارم نیز هر کدام فقط یخواست، هم
.دانهاي این داستان آمدهیک بار در آغاز بیت

هاي بیانیجنبهتاکید به یاري . 2-5
-هرچند که این تحقیق، در صدد بررسی بالغت بیت

در سازهاي شاهنامه نیست اما کاربرد عناصر تصویر
آمیز تاکیدتوجهةدهندنشانشاعر،ۀبوسیل،یک بیت

رستگارفسایی، ر.ك:ه آن کس یا چیز است(وي ب
تناسب، ایهامسازيتصویرباتاکیدۀ). نمون46: 1369

رود،ةپود با واژۀکلمناقصبا سرود و جناستارمهکل
مضمرتشبیهوپودتار وبهسرودورودآشکارو تشبیه

است که در این شدهو برکشیدهبافتهفرشبهشهر
ی شهر، هستند:بیت، تاکیدي بر بزم عال

به شهر اندر آواي رود و سرود
به هم برکشیدند چون تار و پود.

)142(ب: 
زهودج برون آمدآن ماه نو
چو آراسته ماه  بر گاه نو

به رخساره بر کرده ازگل نگار
فروهشته از غالیه گوشوار(خوش بویی موها)

دو یاقوت خندان، دو نرگس دژم
ستون دو ابرو چو سیمین قلم.

)121-119(
ها و شک استاد طوس، در کاربرد این استعارهبی
ها و... تاکید کامل بر ها و کنایه ومجاز و صفتتشبیه

خوردن و دلباختگی زیبایی سودابه داشته است تا فریب
تر نشان دهد.کاووس را واقعی

در خدمت تاکید. مبالغه و اغراق2-5-1
ن تیره شدن روز و آسمان، شکستن آسمان و خمید

یافتن ستاره از نوك سنان، روشنی زمین، روشنی

خورشید از تاج شاه، دریاي خون شدن دشت نبرد و 
- برخاستن موج خون، بیشه شدن آسمان از فراوانی نیزه

امور ها و تار شدن خورشید از گرد و غبار جنگ، از
اند که هاي معمول شاهنامهاغراقعظیم و بزرگ و از 

شوند:کار برده میبراي تاکید بر موضوع، به
هوا گفتی از نیزه چون بیشه شد

خور از گرد اسپان پُر اندیشه شد.
)8( ب: 

که خورشید روشن زتاج من است
.استمنعاجتختۀزمین پای

)83: ب( 
براي تاکید. کنایه و تمثیل2-5-2

کنایه و تمثیل نیز با بیان پوشیده و مبهم، توجه 
کنند و به جلب میخواننده را به خود و موضوع شان

و مورد تاکید نمایندد میاین شکل آن سخن را موکّ
کفتن گلستان،ۀ. روییدن خار برگوشدهندقرار می

پوست بر تن، خاك برسرچیزي یا کسی افشاندن، رخ 
و روي ؛آشتی را شستن؛ به فندق، دو گل را آب دادن

اند.خسرو را به آب وفا شستن از این گونه
رزم مازندران داستانسرآغازتاکید در تمثیلی براي 

درخت برومند گزند دیده که پژمرده می شود و جاي از
. فردوسی آمده استخود را به شاخ نو آیین می دهد 

بیخ و ریشه را در به وجود آمدن شاخ بد، گناهکار 
دارد که وي را بیگانه بنامد و داند بلکه روا مینمی

-10بب/2داند(ش:جفاي روزگار را در حق وي، سزا ب
اند. هاي شاهنامه نیز تمثیلی). دیگر براعت استهالل1

وشاهنامه خود، تمثیلی بزرگ از کوشش انسان و 
کشش تقدیر است که پدر و پسر، شاه و شاهزاده و 

دهد. در این پهلوان را، روبروي هم قرار میجهان
داستان یک تمثیل کوتاه، براي ثابت ماندن اصل و ذات 

شده است:امور بیان
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خور از آزمایش نیابد جواز
نشیب آیدش چون شود بر فراز.

)29(ب: 
هاي . ایجاز با استعاره و تصویرها و تشبیه2-5-3

مکرر
رخ آشتی، افسر مشکین، خورشیِد نهان رو، ماه(فرد 

(موهاي (صورت و گلگونه)، غالیهزیبارو) ،گل
(چشم)، خونها)، نرگس( لببو)، دو یاقوتخوش

(رخسار)، البرز در جوشن، لشکرکشی شک)، سمن(ا
(پهلوانان و مبارزان)، چون خورشید، شیر و پلنگ

خورشید، چون ماه، چون سرو، چون کمان، چون تیر، 
ها و چون بهار، تخت سمند، چون باد دمنده، استعاره

اند و در اغلب هایی هستند که در این داستان آمدهتشبیه
وند. شاید بتوان این تکرارها شها هم تکرار میداستان

وسیعةرا ناپسند به حساب آورد امّا، وقتی گستر
ه خاطرسپردن بامکاناینکهوبگیریمنظردرراشاهنامه

ثابت اش، براي فردوسی سخنوريفنونومتنمهه
است،  او را معذور خواهیم داشت. در ضمن، بوده

، نشان تکرار و باقی ماندن آنها در آثار پس از فردوسی
بودن آنها داشته است و از همین جاست که از مقبول

فردوسی را استاد بی بدیل استعاره و ایجازهاي ناشی 
). در این 192: 1384( ر.ك: شمیسا، انداز آن دانسته

- نمونهایندروسودابه؛برايماهمهکلاستعارة داستان، 

:ندستهي،تکرارارائه شده، تصویرها
بارد همیتو گفتی هوا ژاله

به سنگ اندرون الله کارد همی.
)63(ب: 

یکی لشکر آراسته چون بهشت
تو گفتی که گردون همی الله کشت.

)117(ب: 
براي تاکیدمعانیگیري از علم بهره. 2-6

رعایت و مطابقت سخن با بررسی علم معانی، 
- مقتضاي حال مخاطب است که  منکر، مردّد و خالی

). در این 9: 1357.ك: آهنی،(رتواند باشدالذهن می
( شودبحث مینیز ها علم، از معانی ثانوي جمله

توانند اغراض ثانوي ها می) جمله101: 1384شمیسا، 
ن تحقیق ایدایرةداشته باشندکه پرداختن به آنها از 

است. اما، در اینجا براي نمونه، اغراض ثانوي خارج
وتاخیرهاي استفهامی و جمله هاي داراي تقدیمجمله

را بررسی می کنیم که با تاکید ارتباط دارند.
. تاکید غرضی ثانوي در استفهام 2-6-1

هاي استفهامی، تاکید یکی از اغراض ثانوي جمله
کار گشایی کاووس، دیو افسوناست. در بخش آسمان

با طرح چند پرسش و با تشویق و ترغیب هرچه تمام، 
خواند. این کاووس را به یافتن راز آسمان فرامی

ها، تاکیدي بر ضرورت رمزگشایی اسرار فلک استفهام
سر است:به دست کاووس خیره

چه دارد همی آفتاب از تو راز؟
که چون گردد اندر نشیب و فراز؟

چگونه ست ماه و شب و روز چیست؟
برین گردش چرخ ساالر کیست؟

)370و371(بب: 
نیرنگ در جاي دیگر، سودابه با تحقیر بندکردن به 

کاووس و سپاهیان همراهش ، تاکید برةآمیخته شد
پیمانان او در میدان جنگ دارد و ناتوانی پدرش و هم

گوید:می
چرا روز جنگش نکردید بند؟

ش زره بود و تختش سمند.که جامه
)171(ب: 

. تقدیم مسند و اسناد یا تقدیم خبر2-6-2
دالیه، اگر به سیاق عربی، بپذیریم که جمله داراي مسن

به »( خبري-ساخت مبتدا« هلیديمسند است وبه قول
است که مبتدا سزا) دارد، 148: 1384نقل از: شمیسا، 
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آید و مقدم بر خبر بیاید. امّا، گاهی، مبتدا با تاخیر می
شود و این تقدیم، سازي، مقدم میخبر با فرآیند مبتدا

: (ر.كگذاردها اثر میبر معنا، تکیه و فرکانس واکه
) که 258-268: 1383و غرویان، 1-28: 1389انوشه، 

غرض از آن، در برخی از موارد، تاکید یا تقویت یک 
(در اینجا خبر) در ذهن مخاطب است. معنا و مفهوم

البته، تاکید را به تاکید اسناد، تاکید مسند و 
جمله فعلیهتاکیداسمیه،لهتاکیدمسندالیه یا تاکید جم

(ر.ك: اند.یز تقسیم کردهنمسندالیهتاکیدو
)53-70: 1395و  رضوانی،55-67: 1383جیگاره،
هاي مقدم شده در آغاز فعلتاکید با تر، از پیش

ها،سخن ها و کلمات کلیدي قرار داده شده در قافیهبیت
با توجه به اهمیت ترتیب یا تقدیم و ،گفتیم، در اینجا

دیم مسند یا هایی از تقتاخیر در القاي اندیشه، نمونه
در بسیار کنیم که تاخیر آن به پس از فعل را بیان می

تاکید معنا، اثرگذار هستند:
زکاوس دادش درود و خِرام

پس بگفت آنچه بود از پیام.وزآن
)91(ب:

کاووس به دلیل ارج شاهی، مقدم آورده شده تا 
در ضمن پیام و ارجمندي او مورد تاکید باشد و

صلی این بیت است به تاخیر رساندن آن که ویژگی ا
افتاده و به پس از فعل انتقال یافته است تا به کمک 

تاکید شود. هم، قافیه شدن و نظام آوایی آن بر پیام، 
این تقدیم مسند و تاخیر آن هردو داراي کارکرد معنایی 

زیر نیز، تقدیم مسند و تاخیر آن ۀ. در نمونندسته
است:ه دار کردمعنادار است و جمله را نشان
که ما را ز بدها تو هستی پناه

چو کم شد سر و تاج کاوس شاه.
)194(ب: 

و ز بدها بر مسندالیه یعنی تو، بخاطر این ،تقدیم ما را
دادن شاعر، مردم و است که مخاطب متوجه، اهمیت

سپاه، به داشتن رهبر و راهنما گردد؛ همین سیاق در 
نیز مشاهده هاي سر و تاج،شدن بر واژهتقدیم خبرکم

شود و بیانگر همان اهمیت داشتن سر و راهنما، می
اینتاملقابلتهبراي شاعر، سپاه و مردم است. اما، نک

، به ترتیب (پناه و شاه)هاي قافیه شدهکلمهکهاست
مسند و مسندالیه هستند و انتقال آنها به پس از فعل 

است. تاکید ها گشتهدارشدن جملهسبب نشان
گر قافیه و تاخیر معنایی این دو واژه، حکایتموسیقایی

اهمیت آن براي گوینده و قصد وي براي القاي موکد 
این نظیراین معنا به شنونده است.یکی از تاکیدهاي بی

وجودبهبرتاکیدشوتکیهکهاستزیرنۀداستان، نمو
:استسیاوشآمدن

نکردش تباه از شگفتی جهان
همی بودنی داشت اندر نهان

سیاوش ازو خواست آمد پدید
ببایست لختی چمید و چرید.

)394-395(بب: 
-زندهبراي تاکید بردر بیت نخست، تقدیم مسند، 

- تر میمهم،زمانی،، این نکتهاستماندن کاووس 

شودکه بدانیم کاووس، پس از افتادن از آسمان، زنده 
(بان) به خاطر اهداف نهانش وي را ماند و جهانمی

وآوایییهتکدر اینجا، تاکید و ارد. اما، دمینگهزنده 
همهبرمقدمکهاستسیاوشةسخن بر واژاساسی
کالم آمده و در ژرف ساخت سخن، مفعولی اجزاي

است که به دلیل شکل مجهولی سخن که به اسلوب 
آینده در گذشته بیان شده است، از جایگاه مفعولی و 

یافته است(کاووس مسندي، به جایگاه مبتدایی انتقال 
سیاوش از کاووس به -آوردسیاوش را به وجود می

ها را اتفاقاینمهشود)، ضمن اینکه هوجود آورده می
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فردوسی با آوردن باي تاکید بر سر فعل بایست که 
ساختهدوباره، موکداست،ضرورتةخود بیان کنند

. است
ها نیز، تقدیم مسند، قابل مشاهده است: دراین نمونه

سزا دید سودابه را جفت -بدانست سودابه راي پدر
به کشتی و زورق -بدرید دلتان زآواي کوس-خویش

سپاهی گران/ بشد تا سر مرز هاماوران. 

دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود.

)195(ب: 
بیت، هرچند که مسندالیه با تاخیر آمده است در این

تاکید و مبالغه،  بر مسندالیه مقدم شده و مسند به دلیل
تر نمایان است تا دریغ و حیف بودن را هر چه بیش

الیه آمده و مسندازپسکهوصفیلهسازد امّا، دو جم
تر از اند، خیلی بیشآن را توضیح داده و مقصور کرده

افزوده و بر آن ایران،ةاهمیت واژمقدم واقع شدن، بر
شاعر طوس، با تغییردادن جایگاه اند، یعنیکردهتاکید

چه که حقش تاخیر بوده، بر دریغ بودن و با دریغ آن
(ایران) که جایگاهش تقدیم بوده است، چهتاخیر آن

بر محور سخن و ایران، در این داستان، تاکید کرده 
شود که بدانیم تر میاست و این تاکید زمانی دلنشین

هاي کلیدي استواژهازیکیشاهنامهدرایرانةواژ
) که چون آرمانی معنوي، 1381:247(خالقی مطلق، 

ها، ها، پسرکشیها، برادر کشیدادها، رزمدادها و بی
دهد، گویی خاطر آن روي میها، بهکشیشاهزاده
چه که آب و اي از معانی را بسیار فراتر از آنمنظومه

.نامندش، در اطراف خویش اندوخته استخاك می
و قصر: منحصر کردن مسندالیه است . حصر2-6-3

در حکمی و اغلب با ادات اال، مگر، فقط، بس، جز، 

گیرد و به قصر صفت و قصر بجز، تنها و... انجام می
)155: 1384(ر.ك: شمیسا، شود.موصوف تقسیم می

. قصر صفت: قصرکردن صفت یا حالتی بر 2-6-3-1
موصوفی است. این تاکید براي روشن کردن ذهن 

طب است:مخا
جز از بندگی پیش یزدان مجوي

مزن دست در نیک و بد جز بدوي.
)415(ب: 

کجا پادشا دادگر بود و بس
نیازش نیاید به فریاد کس.

)440(ب: 
در این نمونه، ِافراد یک صفت بر موصوف، مورد 
توجه شاعر است تا اعتقاد مخاطب را بدین تغییر دهد 

ست و پادشاهی که فقط، بندگی براي خداوند، درست ا
،قصرتاکید بوسیلۀهمان دادگري است و بس. این

حقیقی و پذیرفتنی است.
زخون دشت گفتی که رود زم است

نه رزم گو پیلتن رستم است.
)261(ب: 

در این نمونه هم، شاعر خواسته است که نظر 
خواننده را که تصور داشته این جنگ، رزم رستم نامدار 

کند که کند و اعالم میرونه میدهد و وااست، تغییر می
شده، رود زم است. این قصر هاي جارياز خونمیدان

آن تاکید و اغراق است.از غیرحقیقی و هدف 
. قصر موصوف: مقصورکردن صفت یا2-6-3-2

حالتی به موصوف است. در بیت زیر، تنها باقی مانده 
و تاکیدداندمیو تنها نخواننده منشور را ، فقط خداوند 

ها دیگر کسی باقی نمانده است:که از انسانکندمی
به گیتی جز از پاك یزدان نماند
که منشور شمشیر تو برنخواند.

)415(ب: 
. نتیجه3
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با اینکه پژوهشگران، اغراق را برترین صنعت 
دهد که اند، این پژوهش نشان میها شمردهحماسه

و،فردوسی، عالوه بر اغراق و بسیار فراتر از آن
سخن، ةمتناسب با مقتضاي حال از عوامل تاکید کنند

شاهنامه،موضوعچراکه،است،گرفتهبهرهبسیار،
آمیخته با افسانه و کهاستملیشدهفراموشتاریخ

هاي شود و پذیرفتن فراواقعیتشکل داستانی ارائه می
ها حکایت از آن دارد آن ساده و راحت نیست. یافته

، سبب ترك اطناب نشده و که ایجازگرایی فردوسی
هایش وي را دچار اسهاب نساخته است. او وصف

ها و قیدهاي تر از اغراق و با تکرار واژهتاکید را بیش
جا کردن ساخت نحوي کالم و استفاده از تاکید، جابه

تقدیم و تاخیر مسندالیه و مسند، تکرار تصویرها و 
ق یافته ها، حصر و قصر و... انجام داده و توفیاستعاره

است که جایگزین منابع قبلی، و راهنما و الگوي آثار 
- و این امکان نداشته است مگر با مجموعهبعدي باشد

اي از آوري و تاکید نیز پارهها، که زباناي از توانمندي
آید.به حساب میهاآن
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