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  چکیده
فردوسـی کـاربرد    شـاهنامۀ هـومر و   ادیسۀو  ایلیادهاي سبکیِ مشترك در  یکی از ویژگی

هاي  ها و اشیا و مکان با ارائۀ جزئیاتی از شخصیت ،هاي هنري صفت. هاي هنري است صفت
وجود  به ،تصویرسازي پردازي و به منظور شخصیت ،ساختار توصیفی قدرتمندي را ،داستان

دهند که این فرمول  همراه با نام افراد، فرمولی را شکل می ،ها این صفت ،همچنین. آورند می
ـ  مـی نقش مهمـی در وزن شـعر ایفـا     کند و میاز یک بیت را پر ی بخش  ،رو   از ایـن . دنمای
هاي هنري به شاعر در توصیف و روایت و موسـیقی شـعر و بـه     توان گفت که صفت می

در پـژوهش پـیش رو،   . رسانند یاري می  تر داستان خواننده یا شنونده در درك بهتر و دقیق
هـا در   هاي هنري و ذکر انواع آن، تـأثیر کـاربرد ایـن صـفت     با تعریف صفت ،تالش شده
  .نشان داده شود شاهنامهو  ادیسهو  ایلیادزنِ پردازي و تصویرسازي و و شخصیت
  .صفت هنري ،شاهنامه ،ایلیاد، ادیسه :ها کلیدواژه
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و اجتماعی راهی به زمـان حـال    ،حوادث و رویدادهاي گوناگون تاریخی، سیاسی، فرهنگی
جـداي از   ،در ایـن میـان  . انـد  گشوده و با مخاطب عصر حاضر ارتباطی عمیق برقرار کـرده 
هـاي   دارد، باید از ویژگیوجود مفاهیم ژرفی که در حوادث و رویدادهاي این سه اثر بزرگ 

ـ   ،سبکیِ مشترکی سخن گفت که شاعران تواناي ایـن آثـار    ،ادبـی  کـارگیري ابزارهـاي   هبـا ب
  :با دقت در اشعار هومر درخواهیم یافت. اند وجود آورده به

فنون شاعري او شامل ابزارهاي قابل توجهی است که ممکن اسـت بـراي خواننـدة مـدرن     
که به شـکلی گسـترده از آن اسـتفاده شـده،      ،یکی از این ابزارهاي ادبی. فرد باشد همنحصرب

  .)Baldwin, 2011: 86( است 1)epithet( صفت هنري

کار  بههاي حماسی  در داستان  ها براي توصیف شخصیت تر بیشهنري ترکیبی است که   صفت
به معناي دقیق، یک صفت یا عبارت وصفی براي اشاره به ویژگیِ یک شخصیت یا « ؛رود می

هــا خصــایص و  ایــن صــفت). Holman, 1980: 166( »یــک شــیء اســتفاده شــده اســت
بـه   ،دهد و خواننـده  هاي گوناگون داستان نشان می صحنه هاي خاص قهرمانان را در توانایی
و میـزان قـدرت    ،اصل و نسب، منشأ، ظاهر، مهارت، موقعیـت  بارةجزئیاتی در ،ها آنکمک 

ت   با قراردادن این جزئیات در کنار هـم، شـالوده   ،آورد و دست می ها به شخصیت اي از هویـ
اسـاس   اي در ذهـن خواننـده   شـالوده وجودآمـدن چنـین    به. دگیر میشکل او افراد در ذهن 

مفهـوم آن   درك ي است که زمینه را براي گسترش طرح داستان و افزایشِا پردازي شخصیت
را بـراي آشـیل    2)17: ب 1389( »بادپـاي «، صفت هنري ایلیاددر  ،هومر الًمث ،کند فراهم می

رقیبش در صـحنۀ نبـرد   تر از  تر و قوي دهد که آشیل سریع برد؛ این صفت نشان می کار می به
  .شود ظاهر می

کـار   بـه  شـاهنامه هـاي   هاي هنري را بـراي شخصـیت   صفت ،همانند هومر ،فردوسی نیز
صفت  »تن رویین« الًمث ،دارندنقش پررنگی پردازي داستان  ها در شخصیت این صفت ؛برد می

  :هنري اسفندیار است
  اســفندیار  تن نیــیروبـــدو گفت 

  
  پیر ناسازگـــار کـه اي بــر مــنش   

  )744 :1384 فردوسی،(  

ناپذیر دارد و قدرتمنـدتر از حریـف در    دهد اسفندیار جسمی آسیب این صفت نشان می
  .شود صحنۀ نبرد ظاهر می
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  هنري  صفت. 2
ها و اشیا و حیوانات و رویدادها در  که براي توصیف شخصیت است ت هنري ترکیباتیاصف

ادبی  سنّتاین . داردریشه ت ادبی هند و اروپایی و در سنّرود  میکار  بههاي حماسی  داستان
و  اید انه و ادیسهو  ایلیادو در آثاري چون  3اوستاو  ودا ریگتوان در متون دینی همانند  را می

ایـن  . شـوند، مشـاهده کـرد    مـی مربوط که به این حوزة زبانی  ،و دیگر آثار حماسی شاهنامه
ي ا خصوصـیات ظـاهري   ،از سـویی  ،شوند تـا  اضافه میها  ها معموالً به نام شخصیت صفت

خصوصـیاتی چـون موقعیـت و     ،از سوي دیگر ،چون زیبایی و بزرگی و قدرت و مهارت و
؛ ها را در طی حوادث داستان نشان دهنـد  منشأ و اصل و نسب و کیفیت قهرمانانۀ شخصیت

آل یک شخصـیت را   هاي ثابت یا ایده ویژگی کنند هاي هنري ارائه می خصوصیاتی که صفت
در  هـا  آنخواننده در شناخت بصري افراد و شناخت جایگاه  تخییلك دهد که محرّ نشان می

و  »چهـر  مـاه «و  »روي مـاه «و  »چهر خوب«هایی چون  صفت ، مثالًساختار داستان خواهد بود
  :شاهنامهدر  »خورشیدرخ«

ــرا ســوي آن خــوب  ــر آوري م   چه
  

ــ    ــن ب ــا دل م ــش ب ــر آوريه دل   مه
  )439: 1384فردوسی، (  

ــدوي   ــخ ب ــراب پاس ــین داد مه   چن
  

ــاه کــه اي ســرو ســیمین   ــر م   روي ب
  )65: همان(  

  چهــر چنــین داد پاســخ کــه اي مــاه
  

  درودت ز مـــن آفـــرین از ســـپهر  
  )71: همان(  

ــ  ــژن ب ــده نگــه کــرد بی ــره بمان   خی
  

  چــاه خورشــیدرخ را بخوانــدآن  از  
  )460: همان(  

 ،)358: همـان ( »پـاي  سـیمینه « ،)555: ب 1389هـومر،  ( »سپیدبازوي«هایی چون  صفت
 )11: الف  1389، همان( »چشم رخشان« ، و)380: همان( »موي زرینه« ،)61: همان( »زیبا چون خدا«

  .کند ها را توصیف می ، زیبایی و ظاهر شخصیتادیسهو  ایلیاددر 
  :شاهنامهدر  »تهمتن«و  »پیلتن«هاي  صفت

  چــو آتــش پراگنــده شــد پیلــتن
  

  درختــی بجســت از در بــابزن    
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  )173: 1384فردوسی، (
  چه گویند گردان که اسپش که بـرد 

  
  تهمتن بدین سـان بخفـت و بمـرد     

  )173: همان(  

 »تیزپـاي «، و )478: همـان ( »شـگرف « ،)374: ب 1389هـومر،  ( »چیره بـر اسـبان  «
  .دهد ها را نشان می ، بزرگی و قدرت شخصیتایلیاددر ) 55: همان(

  :شاهنامهدر  »زن تیغ«و  »شمشیرزن«و  »زن رزم«هاي  صفت
ــون قــارن رزم   ــپهدار چ   زن س

  
  چو شاپور و نستوه شمشـیرزن   

  )47: 1384فردوسی، (  
  زن ســـوي میســـره کهـــرم تیـــغ

  
  قلب اندر ارجاسپ بـا انجمـن  ه ب  

  )678: همان(  

 »ور نیـزه « ، و)402 :همـان ( »کـش  ور مـردم آ رزم« ،)214: ب 1389 هومر،( »اسبان راهبر«
  .دهد ، مهارت افراد را نشان میادیسهو  ایلیاددر ) 24: الف 1389 همان،(

  :شاهنامهدر  »جهاندار«و  »تاجور«هایی چون  هاي ظاهري، صفت در مقابل ویژگی
ــاجور  ــم از آن ت   همــی چشــم داری

  
ـ        مـا بـر مگــر  ه کـه بخشـایش آرد ب

  )45: 1384فردوسی، (  
  جهاندار هوشنگ بـا راي و داد 

  
  جاي نیـا تـاج بـر سـر نهـاد     ه ب  

  )9: همان(  
 »پادشـاه جنگـاوران  «و ) 36: ب 1389هـومر،  ( »جنگـاوران  شُبان «هایی چون  صفت

  .دهد ، موقعیت و مرتبۀ اجتماعی یک فرد را در داستان نشان میایلیاددر ) 10: همان(
  :شاهنامهدر  »زاده پهلوان«صفتی چون  ،همچنین

  گنـــاه زادة بـــی چنـــان پهلـــوان 
  

  ندانســت رنـــگ ســـپید از ســـیاه   
  )58: 1384فردوسی، (  

 1389همـان،  ( »برآمـده از زئـوس  «و ) 51: ب 1389هـومر،  ( »مینوي«هایی چون  صفت
  .دهد ، اصل و منشأ یک شخصیت را نشان میادیسهو  ایلیاددر  ،)270: الف

هاي هنري فقط بـراي توصـیف یـک شخصـیت انسـانی       صفت ،طور که گفته شد همان
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م «شود، مانند  و حیوانات نیز استفاده می براي توصیف اشیا ها آناز  ؛روند نمی  کار به پوالدسـ« 
  :که در توصیف رخش آمده است »رخشنده«و 

  خـم  دلش انـدرون بانـگ رویینـه   ه ب
  

ـم      ــش پوالدسـ ــه آیــد ز ره رخ   ک
  )462: 1384فردوسی، (  

  زیــن رخشــندهنهــاد از بــر رخــش 
  

  همی گفت گرگین که بشتاب هـین   
  )190: همان(  

  :در توصیف شمشیر رستم »بخش جهان«و 
ـ     را رخـش زیـن  و کنون کرد بایـد ت

  
  بخـش کـین   تیـغ جهـان  ه بخواهی ب  

ـ      پـیش تـو آرم سـر و رخــش او   ه ب
  

  بخـش او  همان خـود و تیـغ جهـان     
  )277و  136: همان(  

  :در توصیف خورشید »روان روشن«و 
  بــدو گفــت رســتم کــه اي پهلــوان

  
  روان روشـــندرودت ز خورشـــید   

  )395: همان(  

م «و ) 222: ب 1389هـومر،  ( »سـینه  فراخ«، ایلیاددر  در توصـیف  ) 225: همـان ( »تیزسـ
و ) 156: همـان ( »دریاپیمـاي «در توصیف دریـا و  ) 505: همان( »دردفام«اسب آمده است و 

  .در توصیف کشتی) 61: همان( »پوي سبک«
. هـاي داسـتان اسـت    هاي هنري بـا شخصـیت   نکتۀ دیگر تناسب و هماهنگی صفت

 تاصـف از خوبی درك کـرده باشـد تـا     باید ویژگی هر شخصیت را بهنخست نویسنده 
صفتی که  ،در غیر این صورت ؛مناسبی براي شخصیت مورد نظر در داستان استفاده کند

 ،رو  از ایـن . هاي موصوف خود مطابقت نکند، کاربرد موفقی نخواهـد داشـت   با ویژگی
  :الزم است

 مـواردي چـون   ؛نظـر گرفتـه شـود    موارد بسیاري براي موفقیت یک صفت هنـري در 
درحقیقت صفت گاهی آزادانه براي معنابخشیدن به ساختار (خوانی صفت با موصوف  هم

 ؛کیفیت تصویري ؛تازگی یک صفت ؛)شود انشین موصوف میو ج رود میکار  بهعبارت 
 موسیقایی و ارزش ؛)ي داردتر بیشاین مورد از موارد دیگر کاربرد (گري  ارزش داللت

)Holman, 1980: 166-167.(  
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دقت کنیم، خواهیم دید که ایـن مـوارد    ادیسهو  ایلیادو  شاهنامههاي هنري  اگر به صفت
کـه   ،هـا  در کنـار توصـیف افـراد و صـحنه     ،یعنی فردوسی و هومراند،  خوبی رعایت شده به

 دهنـد، تـازگی   هاي هنري با موصوفشان را نشـان مـی   گري و همخوانی صفت ارزش داللت
نظـر   را نیـز در  هـا  آنو ارزش موسیقایی  ،، کیفیت تصویري)بخشند ها به متن می که صفت(

  .اند بردهبهره  ها آنهاي گوناگون داستان از  و در لحظه  داشته
  هاي هنري انواع صفت. 3

  :4توان به دو دستۀ خاص و عام تقسیم کرد را می ادیسهو  ایلیادو  شاهنامههاي هنريِ  صفت
رود و  مـی کـار   بـه براي یک شخصیت  شود که به صفتی گفته می :خاص هنري  صفت) الف
اغلب همراه  ها این صفت. 5دهد هاي خاص همان شخصیت را در جریان داستان نشان می ویژگی

  :استهمورث تکه صفت خاص  »دیوبند«مانند ، شوند آیند و در داستان تکرار می با نام افراد می
  پسر بد مر او را یکی هوشـمند 

  
ــران   ــه  گ ــد تمای ــورث دیوبن   هم

  )11: 1384فردوسی، (  

  :هاي خاص ضحاك صفت »جادوپرست«و  »اژدهافش«
ــار دراز  ــرین روزگـ ــد بـ   برآمـ

  
  تنگـی فـراز  کشید اژدهافش به   

  )20: همان(  
  سرانشان به گرز گران کرد پست

  
  نشست از بـر گـاه جادوپرسـت     

  )26: همان(  

  :خاص دستان  صفت »زالِ زر«
  چو بر پهلوان آفـرین خواندنـد  

  
ــر زالِ زر گــوهر افشــاندند       اب

  )62: همان(  

  :هاي خاص رستم صفت »بخش تاج«و  »پیلتن«و  »تهمتن«
  تهمـتن بـه رخـش سـراینده گفـت     

  
  که با کس مکوش و مشو نیز جفت  

  )138: همان(  
ــتن  ــدار شــد پیل   چــو از خــواب بی

  
  بــدو دشــتوان گفــت کــاي اهــرمن  

 )141: همان(  
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  بخـش  شهر اندرون تـاج ه چو آمد ب
  

  خروشی برآورد چون رعـد رخـش    
  )144: همان(  

  :صفت خاص قارِن »زن رزم«
ــ ــدرون قــارن رزم  ه ب   زن پــیش ان
  

  دسـت چـپش سـرو شـاه یمـن     ه ب  
  )48: همان(  

  :صفت خاص اسکندر »شهرگیر«
  یکی نامه فرمـود تـا پـس دبیـر    

  
  نویســد ز اســکندر شــهرگیر    

  )842: همان(  

» تــاراجگر شــهرها«و ) 5: ب 1389 هــومر،(» بادپــاي«: هــاي خــاص آشــیل صــفت
 »جنبیـد  وار مـی  جنگاوري که زیب تـرگش آونـگ  «: صفت خاص هکتور). 479: همان(
). 136: همـان ( »دالور به هنگامِ غریو و ویلـۀ نبـرد  «: صفت خاص دیومد). 133: همان(

صـفت  ). 197: همـان ( »بانویی که گیسوانی انبوه و بـس زیبـا دارد  «: صفت خاص هلن
گردآورنـدة  «: صـفت خـاص زئـوس   ). 123: همان( »ایزدبانويِ سپیدبازوي«: خاص هرا

دوسـتدار شـادي و   «: فت خـاص آفرودیـت  ص). 22 :همان( »ابرهاي تیره و تو در توي
فون   ). 74: همان( »لبخند 201: همـان ( »انگیـز  ایزدبـانويِ هـول  «: صـفت خـاص پِرسـ .(

: صـفت خـاص اولـیس   ). 347: الـف  1389، همـان ( »چشـم  رخشان«: صفت خاص آتنا
  ).120: همان( »باز نیرنگ«

شخصیت  شود که در جریان داستان به یک به صفتی گفته می: هنري عام  صفت) ب
در  ،کـه  شـود، چنـان   ها تکـرار مـی   اختصاص ندارد و بارها براي یک گروه از شخصیت

  :و اسفندیار آمده است ،گیو ،سهراب ،براي توصیف مهراب »روان روشن«، صفت شاهنامه
  که من خویش ضـحاکم اي پهلـوان  

  
ــن     ــراب روشـ ــرد مهـ   روان زن گـ

  )87: 1384فردوسی، (  
  برفتنـــــد بیـــــدار دو پهلـــــوان

  
ــ   ــن ه ب ــهراب روش ــک س   روان نزدی

  )176: همان(  
ــن  ــو روشــ ــتادة گیــ   روان فرســ

  
  نخســـتین بیامـــد بـــرِ پهلـــوان     

  )297: همان(  
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  پهلــوان يا کــه رســتم گفــت بــدو
  

  
  روان روشــن  و داریــب و جهانــدار

  )726: همان(  

  :کار رفته است و مهرك به ،گلنار ،رودابه، در توصیف ارنواز» روي ماه«و صفت 
ــا   ــت ب ــین گف ــاه چن ــامور م   روي ن

  
ــن ره چــاره جــوي    ــه مگــذار ای   ک

  )19: همان(  
ــوان او   ــدر ای ــود ان ــید ب   دو خورش

  
  روي چــو ســیندخت و رودابــۀ مــاه  

  )65: همان(  
ــاه    ــام آن م ــود ن ــار ب ــه گلن   روي ک

  
  ر از گوهر و رنـگ و بـوي  نگاري پ  

  )858: همان(  
  روي بــدو گفــت شــاپور کــاي مــاه

  
  گـوي  و چرا رنجه گشتی بدین گفت  

  )880: همان(  
، )198: همـان ( ، هکتور)14: ب 1389 هومر،(براي آشیل » مینوي«، صفت ایلیاددر  ،همچنین

  بـراي تراسـیمد   » چیـره بـر اسـبان   «و صـفت  ) 220: همـان (و اولـیس   ،)213: همان(نستور 
و دیومـد   ،)139: همـان (، آنتنـور  )374: همان(، هکتور )381: همان(، هیپرنئور )306: همان(
  .رفته استکار  به) 111: همان(

  
  پردازي شخصیت. 4

شـوند   ظـاهر مـی  ...  و ،نامـه  نمـایش  ،را کـه در داسـتان  ) مخلـوقی ( اي شده اشخاص ساخته
شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی فـردي اسـت کـه کیفیـت روانـی و      . نامند شخصیت می

خلـق چنـین   . داشـته باشـد  کنـد وجـود    گویـد و مـی   چه که می اخالقی او در عمل او و آن
کننـد   مثل افراد واقعی جلـوه مـی   هایی را که براي خواننده در حوزة داستان تقریباً شخصیت
  ).84 -  83: 1376میرصادقی، ( خوانند پردازي می شخصیت

پردازي توصیف افرادي است که در رونـد داسـتان نقـش     هاي شخصیت یکی از راه
تـرین   هـا از مهـم   توان گفت که توصـیف شخصـیت   می ،این رواز  .مهمی برعهده دارند

اي بـه   توانـد دریچـه   مـی  ،واسطۀ آنه زیرا خواننده، ب ،کارهاي یک نویسندة موفق است
هاي هنري با اشاره  صفت ،در این میان. ها ارتباط برقرار کند داستان بگشاید و با شخصیت

ـ  ها آنهاي حماسی و توصیف  هاي افراد در داستان به ویژگی  بـراي زار ادبـی مناسـبی   اب
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  .وندر می شمار بهپردازي  شخصیت
شـوند و بـر خصوصـیاتی از افـراد در      هـاي هنـري تکـرار مـی     ، صفتادیسهو  ایلیاددر 
اي در ذهـن   این تأکید و تکرار سبب ایجاد بنیاد و شالوده. کنند هاي گوناگون تأکید می صحنه

یک شخصـیت چگونـه    ،ایع و حوادثدر جریان وق ،دهد شود که به او نشان می خواننده می
خوبی  دقت کنیم، به ادیسهو  ایلیادهاي هنريِ اولیس در  اگر به صفت الًمث ،باید شناخته شود

  :ایلیادهاي اولیس در  صفت .هاي این شخصیت پی خواهیم برد به ویژگی
، )69: همـان ( »هوشـمند «، )67: همان( »باز نیرنگآمیز و  رنگ«، )9: ب 1389هومر، ( »مینوي«

، )169: همـان ( »بـاز  نیرنـگ تیزهـوش و  «، )120: همان( »سخنور نیک«، )120: همان( »دالور«
  ).352: همان( »رآوازهپ«و  ،)220: همان( »ها ها و دشواري مینوي و بردبار در سختی«

  :یسهاد هاي اولیس در صفت
، )82: همـان ( »بزرگـوار «، )10: همـان ( »دورانـدیش «، )9: الـف  1389، همـان ( »مینوي«

 ،)128: همان( »تاراجگر شهرها«، )120: همان( »باز نیرنگدوراندیش و «، )87: همان( »بردبار«
 »بیـداردل «و  ،)306: همـان ( »بلنـدنام «، )276: همان( »نژاده«، )233: همان( »هوشمند و آگاه«
  ).328: همان(

ها محاصره، گشوده  از سال پس ،با مکر و حیلۀ اولیس، شهر تروا ،خوانیم که می ایلیاددر 
گردد و چـون   به سرزمین خود بازمی ،پس از تحمل رنج بسیار ،، اولیسادیسهدر  ،شود و می

اند و چشـم بـه    شود که به تصور مرگ او به خواستگاري همسرش آمده با مردانی مواجه می
هـاي   ، صفترو  از این. برد میان می را از ها آناند، با ترفندي همۀ  موقعیت و ثروت او دوخته

  .دارندنشان  و دوراندیش ،گر اولیس از مردي خردمند، حیله
هاي یک سردار بزرگ را در  هاي هنري هکتور دقت کنیم، ویژگی اگر به صفت ،همچنین

بزرگ که زیب «، )149: ب 1389، همان( »چیره بر اسبان« هایی چون صفت ؛خواهیم دید ها آن
، )198: همـان ( »کش مردم«  ،)149: همان( »مینوي« ،)142: همان( »جنبید وار می ترگش آونگ

 ).182: همان( »پیلتن«و  ،)259: همان( »آفرین هراس«، )148: همان( »درخشان«
در مقابل هکتور، فرد نیرومند و جنگاوري چون آشیل قرار دارد که هکتور بـه دسـت او   

، )480: همـان ( »بلنـدنام «، )124: همـان ( »مینـوي «ی چـون  یها او نیز با صفت. شود کشته می
و  ،)479: همـان ( »تـاراجگر شـهرها  «، )505: همـان ( »بزرگوار«، )260: همان( »روان روشن«
در سـرودة  . شـود  توصـیف مـی  ) 5: همـان ( »دارندة پاهـاي تیزپـوي  «یا ) 9: همان( »بادپاي«

شـیل خـودداري   است، هکتـور از رویـارویی بـا آ    »مرگ هکتور«که عنوان آن  ،دوم  و  بیست
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آشـیل در نبـردي او را    ،از تعقیـب و گریـزي   پـس  ،گریـزد، درنهایـت   کنـد و از او مـی   می
تکـرار  ) بـار  هفـده (هاي هنري آشیل بـا بسـامد بـاال     در این سروده صفت. آورد درمی  پاي  از

هاي هنري هکتور فقط هفـت بـار    هاي پیشین، صفت برخالف سروده ،در حالی که ،شود می
 ،کنـد و  قدرت و برتري آشیل را براي خواننده برجسته مـی  ،با این کار ،شاعر. شود تکرار می

  .دهد هاي هکتور، ناتوانی او را در برابر آشیل نشان می نکردن به صفت با اشاره
خطوط دقیقی از  ،هاي هنري با استفاده از صفت ،همانند هومر ،، فردوسیشاهنامهدر 

. کنـد  هاي داستان رسم می جزئیات و خصوصیات فیزیکی و روحی و اخالقی شخصیت
خوبی سیماي یک پهلوان را در  که او در توصیف سام آورده دقت کنیم، به یتااگر به صف

و  »خسروپرسـت «و  »گُرد«و  »دل پاك«و  »پهلوان جهان«و  »جوي نام«: خواهیم دید ها آن
  :»کمر گُرد زرین«

  ست مـوي ا از آهو همان کش سپید
  

  جـوي  نـام چنین بود بخـش تـو اي     
  )57: 1384فردوسی، (  

ــید   ــرم رس ــر ســام نی ــوذر ب   چــو ن
  

ــان    ــو جه ــی ن ــد  یک ــوان را بدی   پهل
  )60: همان(  

  منـــوچهر فرمـــود تـــا برنشســـت
  

  مــر آن پاکــدل گْــرد خسروپرســت  
  )60: همان(  

ــتاره  ــان سـ ــام نریمـ ــمر بسـ   شـ
  

  زرین کمـر چنین گفت کاي گُرد   
  )75: همان(  

ت فریدون دقت کنـیم، خـواهیم دیـد تـا زمـانی کـه او پادشـاهی        ااگر به صف ،همچنین
و  »رخ خـوب «چـون  هم یتامیان نبرده و نقش اصلی خود را ایفا نکرده، با صف ضحاك را از

  :شود توصیف می »جوي نام«
ــروه   ــان گـ ــد از میـ ــوم ناپدیـ   شـ

  
  البرزکــوهه رخ را تــا بــ بــرم خــوب  

  )21: همان(  
  جـوي  نـام فرانک بدو گفـت کـاي   

  
  را هر چـه گفتـی بگـوي   و بگویم ت  

  )22: همان(  
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هـایی   گیـرد، بـا صـفت    دست مـی  کشد و پادشاهی را به هنگامی که ضحاك را به بند می
  :شود توصیف می »بخش جهان«و  »تاجور«چون 

ــاجور    ــاي ت ــد ک ــت موب ــدو گف   ب
  

ـ        ایـرج نگــر ه یکـی شـاد کــن دل ب
  )44: همان(  

  ر از خنـده شـد  بخش را لب پ جهان
  

  تو گفتی مگـر ایـرجش زنـده شـد      
  )44: همان(  

و  »اژدهـافش «هایی چـون   در مقابل او نیز شخصیت منفی ضحاك قرار دارد که با صفت
  :شود معرفی می »جادوپرست«و  »دین ناپاك«

  ایـوان ضـحاك بردندشـان   ه ب
  

  ن اژدهـافش سپردندشـان  آ بر  
  )18: همان(  

  دیــن ضــحاك ناپــاكبــدو گفــت 
  

  ؟از منش چیست کین ؟چرا بنددم  
  )20: همان(  

ــت   ــرد جادوپرس ــی ک ــون کردن   کن
  

  شمشــیر دســته مــرا بــرد بایــد بــ  
  )22: همان(  

هاي هنري، خواننـده را در درك بهتـرِ تقابـل میـان      با استفاده از صفت ،فردوسی آشکارا
  .کند در طی حوادث داستان یاري می ها آنشخصیت ضحاك و فریدون و نحوة شناسایی 

 ،در ایـن داسـتان  . مشـاهده کـرد   »رسـتم و سـهراب  «توان در داسـتان   نمونۀ دیگر را می
دهد، فاقد صفت هنري خاص است و  هایی که از خود نشان می با توجه به دالوري ،سهراب
 ،»شیراوژن« ،»جوي رزم« ،»جوي جهان« ،»روان روشن«صفت هنري عام، مانند  شماريفقط با 

  :شود توصیف می »کمندافکن«و  ،»شمشیرگیر« ،»یلِ شیرگیر« ،»آزماي رزم« ،»گَوِ پیلتن«
  برفتنـــد بیـــدار دو پهلـــوان  

  
  روان نزدیک سهراب روشـن ه ب  

  )176: همان(  
  چون نامۀ شاه خواند جوي جهان

  
ــد    ــز لشــکر بران   از آن جایگــه تی

  )177: همان(  
  جـوي  بنـد آنگهـی رزم  ه ببستش ب

  
ــ     نزدیــک هومــان فرســتاد اويه ب
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  )177: همان(
  چو سهراب شـیراوژن او را بدیـد  

  
ـ بخندید و لب را      گزیـد  نـدان د هب

  )178: همان(  
  از آن پس دلیـران شـدند انجمـن   

  
ــتن     ــوِ پیلـ ــت گـ ــد کاینـ   بگفتنـ

  )190: همان(  
ــهراب رزم  ــروز س ــه ام ــاي ک   آزم

  
  يپـا جنـگ انـدرآورد   ه چگونه ب  

  )193: همان(  
  گفت اي یـلِ شـیرگیر  سهراب ه ب

  
  کمنــدافکن و گُــرد و شمشــیرگیر  

  )195: همان(  

شانزده بـار در   »پیلتن«بیست بار و  »تهمتن«در حالی که براي رستم صفت هنري خاصِ 
بـه دلیـل پیشـینۀ     ،دهـد کـه شخصـیتی چـون رسـتم      این نشـان مـی  . شود داستان تکرار می

پـردازش نـدارد و کـافی اسـت بـا همـان       اي که براي خواننده دارد، نیـازي بـه    شده شناخته
هاي گذشته معرفی شود، در حالی که شخصیتی چون سهراب چون فاقد پیشینۀ کافی  صفت

هاي مختلف  هاي گوناگون، جنبه با ارائۀ صفت ،براي معرفی خود به خواننده است، نیاز دارد
  .شخصیتش آشکار شود

با در کنار هـم قـراردادن    ،ندهتوان گفت که خوان با توجه به مواردي که بیان شد، می
هـاي داسـتان    کنند، طرح و تصویري از شخصیت هاي هنري ارائه می جزئیاتی که صفت

از پـیش بـراي درك    ،شـده  بـا توجـه بـه صـفت ارائـه      ،کند و در هر صـحنه  ترسیم می
بـا   ،نویسنده ،از سوي دیگر .کند شدن با رویدادها خود را آماده می ها و مواجه شخصیت
هاي هنري را در  ها، کاربرد صفت صحنه تر بیش گذاريتأثیراین موضوع، براي  آگاهی از

  .کند داستان کنترل می
هـاي حسـاس داسـتان     هاي هنري در موقعیت ذکر این نکته نیز ضروري است که صفت

اجـازه   هـا  آن افزاینـد، فقـدانِ   ها جزئیات بسیاري به داستان مـی  هرچند این صفت. اند غایب
ها جزئیـات   خواننده در این صحنه. سرعت درك شوند هاي حساس داستان به دهد صحنه می

هـاي هنـري    زیـرا نبـود صـفت    ،شـود  بلکه با خود موقعیـت مواجـه مـی    ،کند را تصور نمی
) dialogue( گـوي و دهد که تمرکز اصلی بر کنش یـا گفـت   فی را نشان میتکلّ هاي بی صحنه
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هـاي هنـري در    کاربرد صفت ،به همین دلیل. ها آنصیف مستقیم هاست نه تو میان شخصیت
پـردازي   گو و کنش افراد اساس شخصیتو گفت ادیسهزیرا در  ،است ادیسهاز  تر بیش ایلیاد

 »رسـتم و اسـفندیار  «هاي هنـري در داسـتان    بسامد کاربرد صفت شاهنامهکه در  است، چنان
پـردازي را   اسـاس شخصـیت   یـن داسـتانْ  هاست، زیـرا فردوسـی در ا   تر از دیگر داستان کم

  .ها قرار داده است گوي میان شخصیتو گفت
درد و  وي به مدد همین گفتارها رفته رفته حجاب کاراکتر قهرمانان خویش را از هم می

خوانـد و   در عین حال که سخن قهرمانان را در بـاب موضـوعی خـاص مـی    ، مخاطب
 تر بیشکند که از این رهگذر با درون آن قهرمان نیز آشناتر شده و  شنود، احساس می می

خواننده آگاهی متراکمی را که به مدد گفتارها در  شاهنامهدر هیچ جاي . شناسد او را می
. کنـد  آورد حاصـل نمـی   دسـت مـی   هلـوان بـه  از ایـن دو پ  »رستم و اسـفندیار «داستان 

دلی و صفاي باطنی  سادهو ي دستان، باز نیرنگبینی رستم،  اندیشی پشوتن، خویشتن دور
در این داستان در گفتارهاي این قهرمانان نمـود پیـدا کـرده     ،اسفندیار، بیش از هر کجا

 ).131: 1386 اسالمی ندوشن،( است
 

  تصویرسازي. 5
. اسـت  یرسـازي تصو حماسـی  هـاي  داستان در هنري هاي صفت کاربرد موارد از دیگر یکی

 هـاي  یژگیکه و ،ها آناز  يا پاره ،اند ساخته نشده یرتصو ۀها به منظور ارائ صفت ۀهرچند هم
را در  تصـاویري  ندتوان می ،دهند یافراد را در داستان نشان م يها و مهارت یزیکیو ف يظاهر

 يهنـر  يهـا  صـفت  ی،مانند شـعر حماسـ   طوالنی، یتروا یک در. ندکن خلقذهن خواننده 
 هـا  یتشخصـ  بـارة در کـه  جزئیاتی و خصوصیات خواندن از نادرست یريجلوگ ياغلب برا

 خواننـده  اختیـار  در یملموسـ  یرتصاو ها، آنبا استفاده از  ،شاعر. روند می کار به شود یارائه م
آشـنا، درك و   جزئیات اب را، افراد ناآشناي جزئیات ،ها آن کمکبه  ،خواننده که دهد می قرار

 یدادکه اغلب از دو رو ،هنري  صفت ساختار کمک با هومر ،ادیسهو  ایلیاددر . کند یتصور م
 کنـد،  می ارائه افراد هاي ویژگی از یقابل درک یرملموس ساخته شده است، تصاو یءدو ش یا

  :است آورده ایزدبانوان و خدایان براي که هایی صفت مانند
  ؛)556: ب 1389هومر، ( »دارد سیمینه کمان که خدایی«: آپلو
  ؛)24: همان( »دارد میش چشمان درشتی به دیدگانی که واال و سنگ گران«: هرا
  ؛)25: همان( »بازوي سیمینه ایزدبانويِ«: هرا
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  ؛)357: همان( »تیر زرینه و ساز هنگامه ایزدبانويِ«: آرتمیس
  ؛)358: همان( »پاي سیمینه«: تتیس

  ؛)11: همان( »دارد زنگارگون دیدگانی که بغدختی«: آتنا
  .6)11: الف 1389 همان،( »چشم رخشان«: آتنا
 یـن که ا دهد یشکل م یهیرا تشب يهنر يها از صفت یساخت برخ ژرف دیگر، سوي از

را از موصوف ارائه کنـد،   يتر برجسته یرتصو یجاز،ا یتبا رعا کند، یبه شاعر کمک م یهتشب
  :شود یم یدهد »دردفام« و »گلفام سرانگشتان« يها در صفت که چنان
 »شـد  پدیـدار  گلفـامش  سرانگشـتان  بـا  پگاهان، زادة آن سپیده، که گاه آن درنگ، یب ،اما«

  ).153: همان(
  ).505: ب 1389 همان،( »... گفت و نگریست را دردفام دریايِ فرومانده، و ستوهیده سپس،«

 کار به فایده یو ب یرفعالغ یبه شکل يهنر يها صفت که« شود یاوقات تصور م گاهی
 »تهی میان کشتیِ« مانند کنند، نمی اضافه داستان به مفهومی و معنا هیچ زیرا ،7روند می

به  یازيوجود دارد و ن یدر کشت ،یبه طور ضمن ،بودن تهی یانم است بدیهی؛ )4: همان(
 ي،فنون شاعر ،اما. دارد وجود خورشید در یا آتش در روشنایی که چنان یست،گفتن آن ن

 تصاویر دائمی دهندة هومر، ارائه ياز همه فنون شاعر تر بیشفنون خواندن شعر و  ویژه هب
. کند می کمک شنونده ذهن در تصویرسازي بردنبه باال »تهی میان«صفت  جا این در و است

و بهتر  تر بیشبه درك  يگفت که صفت هنر توان یم شده، درنظرگرفته مفهوم گسترش با
  ).Gladstone, 1886: 146( »کند یخواننده از داستان کمک م یافتحس در

  زیرا کند، یاستفاده م یرسازيتصو يبرا يهنر يها از صفت ،همانند هومر ،نیز فردوسی
 یـال خ ياز شـاهکارها  یکـی  ی،دفاتر شعر فارس یاندر م یر،تصو ةاز نظر تنوع حوز شاهنامه
 رایـج  هـاي  شـکل  در محـدود  فردوسی خیال است و صور یزبان پارس یندگانسرا ۀشاعران
  ).448: 1388 کدکنی،  یعیشف( یستن ـ است تشبیه و استعاره که ـ تصویر

 و هـا  حالـت  از تصاویري معموالً برد می کار به شاهنامهدر  یکه فردوس يهنر هاي صفت
  :همانند کنند، می ایجاد خواننده ذهن در افراد خصوصیات

ــاه يا یگشــت چــرا ســتمگر   يرو م
    

ــه ــا هم ــ رازه ــادر شیپ ــو م   يبگ
  )77: 1384 ی،فردوس(  
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اسـت، در خـود    شـاهنامه خـاص رودابـه در    يکه صفت هنـر  ،»روي ماه« بیت، این در
اسـت و   پذیرتصـور خواننده  يبرا سادگی به تشبیه این مختلف هاي دارد که قسمت یهیتشب
 چـون هم ییهـا  صـفت  ،ینهمچن کند؛ یخواننده خلق م يبرا یرياست که تصو یهتشب ینهم

 قابلیـت  ذیـل  یـات در اب »روي پري«و  »شیربازو«و  »خورشیدروي«و  »پیلتن«و  »پوالدچنگ«
  :دارند را دست این از تصاویري ارائۀ

ــو ــودرز چ ــواد گ ــگ کش   پوالدچن
  

  
ــه ــآ ک ــر ز دی ــنب به ــه رهی ــگ ب   جن

  )444: همان(  
  ســپاه بــا لــتنیپ گــو آمــد کــه

    
ـ  ایب   خـواه  زنهـار  کـرده  زان و شیپ

  )762 :همان(  
ــ آن از ــ دخــت ۀخان   يدرویخورش
    

  يبـو  دیخورشـ  بـه  تـا  یهم برآمد
  )70: همان(  

  لـــتنیپ گـــو ربازویشـــ نیـــا کـــه
    

  انجمـن  کـدام  شـاه  و ستا مرد چه
  )67: همان(  

ــر ــدان يرو يپ ــه دن ــب ب ــاد ل   برنه
  

  
ـ  شـاه  از گونـه  نیاز گفت مکن   ادی

  )68: همان(  

 ،)178: همان( »شیراوژن«، )647: همان( »لشکرشکن«چون  ییها صفت دیگر، سوي از
 نشـان  را اشـخاص  هـاي  مهـارت  از آمیـز  اغـراق  یکه مفهوم ،)686: همان( »شیرگیر«و 
  :زیرا کنند، ارائه يا برجسته یرتصاو ها، یتشخص یفدر کنار توص توانند، می دهند، می

او قبل از هر  هاي اغراق در ... اغراق شاعرانه است یالْصورت خ ترین یعوس شاهنامه در
 يهنر ۀجنب ،روي  این از ،و کرد مشاهده توان می وجهی ترین قوي به را تخییل لۀئمس یزچ

  ).448: 1388 ی،کدکن یعیشف(است محسوس  يآن امر

  ،کنند می خلق بدیعی تصاویر تنهایی به هنري هاي صفت از برخی که این از جداي
 یباست که از ترک یمقدرت تنظ ینوع شاهنامهدر  تخییلی هاي جنبه ترین قوي از یکی

 بـی  epithetاز صـفت   سودجسـتن  بـا  فقط گاه آورد، می وجود کالم به يمجموع اجزا
و اسـتعاره و انـواع مجـاز اسـت،      یهکه تشب آن، محدود معنی به خیال، نیروي از که آن
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اسـت و   یرتصو یاصل ۀالشعاع جنب تحت ،بیاید تشبیهی اگر موارد این در... طلبد  یاري
 ایـن  آیـا  کـه  بـود  این جويو به جست شاهنامه یرتصاو گونه یندر ا یدنظر نبا یناز هم
را در  یهچرا که او تشب ،داشته وجود قبالً یا آمده فردوسی شعر در بار اولین براي تشبیه

 یردر تصو یهبلکه تشب ،دارد نمی عرضه اصلی عنصر یک عنوان به خود تصاویر گونه ینا
 هیچ سازنده اجزاي که بینیم می تصویرها این در که چنان ؛يو ثانو یاست فرع ياو امر
ـ  یرمجموع تصو یول ،ندارد مستقیمی ارزش  یافتـه ن يماننـد  یدر ادب فارسـ  گمـان  یب
  :است

ــدة ــزه چمانن ــام دی ــرد هنگ   گ
  

ــدة   ــرکس چرانن ــدر ک ــرد ان   نب
ــدة   ــاد فزاینــ ــاه بــ   آوردگــ

  
ــانندة   ــون فش ــر ز خ ــیاه اب   س

ــدة   ــاج گراین ــن و ت ــر زری   کم
  

  زر تخـــت بـــر زال نشـــانندة  
  8)463 - 462 :همان(  

  شاهنامهو  ادیسهو  ایلیاددر وزن  يهنر يها نقشِ صفت. 6
) يو بلنـد  یکوتاه( یتکم یعنی زمانی، امتداد بر مبتنی وزن) Quantitative( کمی وزن«

 ایـن  از التـین  و باسـتان  یونان و سنسکریت و عربی و فارسی شعر وزن. ستا ،هجاها
دارد و در بحر متقارب  یوزن عروض شاهنامه چندهر). 24: 1381 یسا،شم( »است دست

 یرانِا ییاز شعر هجا هایی یژگیو ،یستن ییشعر هجا ادیسهو  ایلیادسروده شده و همانند 
جلـب   یمشـترک  هـاي  یژگـی نکته توجه ما را به و ینهم. از اسالم را در خود دارد یشپ
 یربه تأث توان یاشتراکات، م ینا یاناز م. که در وزن اشعار هر دو زبان وجود دارد کند یم

 دادن از نشان یشپ. اشاره کرد شاهنامهو  ادیسهو  ایلیاددر وزن  يهنر يها کاربرد صفت
هـومر   ادیسـۀ و  ایلیادوزن  بارةدرسه اثر، الزم است  یندر وزن ا يهنر يها صفت یرتأث
  .شود داده ضیحیتو

  ،داشت وجود گوناگونی قبایل باستان یونان در
 ییهـا  بر رغم اخـتالف  یونانی،مختلف  یلو قبا یفطوا ینکه تمام ا یزهاییچ یندر ب هذا مع

وزن و آهنگ در کالم بـود کـه    یمشترك بودند، وجود نوع ها آنهاشان بود، در  که در لهجه
ـ  یتدر آثار سنسکر یجبا وزن را ها آنشباهت   یـن ا یشـۀ کـه ر  دهـد  یهندوان ظاهراً نشان م

 جوو جست آریایی بزرگ هاي مهاجرت از قبل ادوار در بایست می احیاناً را ها اوزان و آهنگ
 هجایی رفت، کار به موجود باستانی اشعار ترین یمکه در اشعار هومر و در قد ،وزن این. کرد

  ).84: 1357ارسطو، ( بود رکنی شش و
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 تـوان  می ،کرده استفادهآن  از ادیسهو  ایلیادهومر در  که را، رکنی شش و هجایی وزن این
 وزن« یگـري د و اسـت  »بیرونی وزن« یکی یدگاهدو د ینا. کرد یلتحل ختلفم دیدگاه دو از

  .»درونی
 یمبـه شـش رکـن تقسـ     یـت هر ب یرونی،از نظر وزن ب. است یتب هومري شعر اصلی واحد

 و اسـت  شده تشکیل) ∪∪ —(کوتاه  يبلند و دو هجا يهجا یکپنج رکن اول از  :شود یم
 رکـن  در تغییـر  ایـن ؛ )— —( شوند تبدیل بلند هجاي یک به توانند می کوتاه هجاي دو آن

 یبلنـد و دومـ   یاول :شامل دو هجاست آخر رکن یا ششم رکن. افتد می اتفاق ندرت به پنجم
 »کوتـاه  هجـا  دو و بلنـد  هجا یک مسدس« یک یطرح وزن یناز ا یتب یکبه . کوتاه یابلند 

)hexameter dactylic (است شکل بدین وزن این طرح. شود می گفته:  
— ∪∪ | — ∪∪ | — ∪∪ | — ∪∪ | — ∪∪ | — x 

)Fowler, 2004: 120(  

 )،( ویرگـول  یـک هـا هماننـد    وقفـه  ایـن  ؛وجود دارد) caesura(وزن، چند وقفه  ایندر 
با هـم در   یدر هماهنگ یمهدو ن ینا .کنند می یمنابرابر تقس یمۀرا به دو ن یتهر ب وکرده   عمل

در ارتبـاط   يا ها، پاره وقفه ینا یاناز م. دهند یشعر را شکل م یوزن درون یرونیمقابل وزن ب
  :، از جملهاند يهنر يها با صفت

وقفه  ینا .وجود دارد بیتاواسط  نزدیکیوقفه در  یکاشعار هومر  بیت 100از  بیت 99در 
) B2(کوتـاه رکـن سـوم     هجاي اولینپس از  یا) B1(بلند رکن سوم  يهجا ینپس از اول یا

  ).ibid: 121( کند می تقسیمنابرابر  نیمۀرا به دو  بیتو هر  آید می

  :شکل است یندو وقفه بد ینو طرح ا» II«: گونه است اینطرح  اینوقفه در  نشانۀ
B1: — ∪∪ | — ∪∪ | — II ∪∪ |— ∪∪| — ∪∪ | — x  

B2: — ∪∪ | — ∪∪ | — ∪ II ∪ | — ∪∪ | — ∪∪ | — x  
 یـا دهنـده   وقـف  کلمـۀ  بیت، 10از  بیت 9در حدود  بیت،دو وقفه، در اواسط  اینعالوه بر 
رکن چهارم و در آغـاز   هجاي آخرینپس از  یا) C1(بلند رکن چهارم  يهجا ینپس از اول

 ).ibid: 122( آید می) C2(رکن پنجم 

  :شکل است بدیندو وقفه  اینطرح 
C1: — ∪∪ | — ∪∪ | — ∪∪ | —II ∪∪ | — ∪∪ | — x  

C2: — ∪∪ | — ∪∪ | — ∪∪ | — ∪∪ II — ∪∪ | — x   
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همراه با نام  يهنر يها صفت یست؟چ ادیسهو  ایلیاددر وزن  يهنر يها نقش صفت ا،ام
را  یـت ب یـک وزن  فرمـولْ  ایـن کـه   سـازند  مـی  یفرمـول ) يصفت هنر+ اسم خاص (افراد 

شکل  ینبد. دیمان یهماهنگ م ادیسهو  ایلیاد یاتاب یگررا با وزن د یتآن ب و کند می پر
 یتب یانتا پا) B2( ۀاست که از وقف یفرمول ي،گروه، متشکل از نام و صفت هنر یک«که 

شامل  دیگر،گروه «. )١٢٣ :x(« )ibid — | ∪∪ — | ∪∪ — | ∪: طرح ینبا ا( یابد یادامه م
: طرح ینبا ا( یابد یادامه م یتب یانتا پا) C1( وقفۀاست که از  فرمولی هنري،نام و صفت 

∪∪ | — ∪∪ | — x(« )ibid(9.  
، فرمولِ )B1, B2, C1, C2(شد  یانب ادیسهو  ایلیاد یاتاب بارةکه در اي وقفهچهار  ایندر 

مکمل  یارکننده نقش پ یتب یانتا پا C1و  B2 ۀاز شروع وقف هنريصفت + اسم خاص 
تا ( یابد میادامه  بیتاول  یمۀجمله تا ن یکشکل که  ینبد ؛گیرد میرا برعهده  بیتوزن 
  .کند میمانده را پر  یباق يهجاها گذاري و بعد فرمول نام) وقفه

هاي هنـري بـراي مـدیریت وزن شـعر      ، فردوسی از ساختار عروضی صفتشاهنامهدر 
کنـد   نخست صفت را به نام یک شخصیت اضافه مـی  :استفاده کرده استبه دو روش خود 

خـدمت   سـازد و آن را در تکمیـل وزن بیـت بـه     گذاري مـی  یک فرمول نام ،همانند هومر ،و
  :اضافه شده استهمورث تبه نام  »دیوبند«صفت  ها آنکه در  ذیلگیرد، مانند ابیات  می

ــد مــر او را یکی هوشمندپسر ب 

  
 دیـــوبند ـهـمــورث  تمایه  گرانــ  

  )11: 1384فردوسی، (  
 منوچهر چــون زاد سـرو بلنـد 

  
 دیـوبندـهـمـورث تردار ـکه بـ  

  )48: همان(  
 همه گــردن گــور زخم کمنـد 

  
 دیــوبندهمـورث تچه بیژن چه   

  )436: همان(  

 ،»شمشــیرزن« ،»زن رزم« ،»جادوپرســت«هــاي  کــه صــفت ذیــل،و همچنــین در ابیــات 
  :ها اضافه شده است به نام شخصیت »زر«و  ،»شیراوژن«

  پرسـت  چنان بد که ضـحاك جـادو  
  

  از ایران به جـان تـو یازیـد دسـت      
  )22: همان(  

ــارن رزم  ــون قـ ــپهدار چـ   زن سـ
  

  چو شـاپور و نسـتوه شمشـیرزن     
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  )47: همان(
ـ    نزدیـک دریـا بمانـد   ه سپه را ب

  
  شیروي شیراوژن و خود برانده ب  

  )53: همان(  
  زال زررفت پیش اندرون  همی

  
ــن    ــان زری ــس او بزرگ ــر پ   کم

  )132: همان(  

بردن صفت هنري به جاي نام افراد، سـاختار عروضـی   کار بهبا فردوسی،  ،از سوي دیگر
با این کـار، کلمـاتی را کـه     ،کند و صفت هنري را جانشین ساختار عروضی اسم خاص می

توانند در کنار ساختار عروضی نام شخصیت قرار گیرند در کنار ساختار عروضی صفت  نمی
با رعایت وزن شعر، کلمـات گونـاگونی را در    ،در این حالت او توانسته .دهد هنري قرار می

ارائـه   تـر  بیشتر و نکات و ظرایف  هاي دقیق خدمت بگیرد و داستان را با صحنه  به شاهنامه
هایی که جانشین اسم خـاص   دقت کنیم، خواهیم دید که همۀ صفت ذیلاگر در ابیات . کند
عروضـی   اخـتالف دارند و فردوسی با هوشـیاري از ایـن    مختلفی اند ساختار عروضیِ شده

  :استفاده کرده است
هـاي خـاص    تشکیل شده، از صفت) — —(که از دو هجاي بلند  ،»رستم«به جاي واژة 

  :کند استفاده می ،)— ∪ —( »پیلتن«و ) — — ∪( »تهمتن«یعنی  ،او
  هـامون کشـید  ه تهمتن سپه را ب

  
  سپهبد سـوي کـوه بـاال کشـید      

  )579: همان(  
  همی پیلتن را نخواهی شکست

  
ـ      دسـت ه همانا که آسان نیاید ب

  )190: همان(  

  :کند استفاده می )— ∪ —( »چهر خوب«از صفت ) — — ∪( »منیژه«به جاي 
  چهـر  نزدیک آن خیمۀ خـوب ه ب

  
  دلش اندر افروخت مهره بیامد ب  

  )438: همان(  

  :کند استفاده می) — ∪ —( »روي ماه«از صفت ) ∪ — —( »رودابه«به جاي 
  روي بــر مــاه کــزین ســرو ســیمین

  
  جــوي نــامشــیر آیــد و  یکــی نــرّه  

  )96: همان(  
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  :کند استفاده می) — — ∪( »بداختر«از صفت ) ∪ — ∪( »شغاد«به جاي 
  بداختر چو از شـهر کابـل برفـت   

  
  بدان دشت نخچیر شد شاه تفـت   

  )761: همان(  

  :کند استفاده می) — ∪ —( »سرفراز«از صفت ) ∪ — —( »سهراب«به جاي 
ــدان ســرفراز    نگــه کــرد رســتم ب

  
  بدان چنـگ و یـال و رکیـب دراز     

  )191: همان(  
  

  گیري نتیجه. 7
دیگر  تعلق دارند و با فاصلۀ زمانی از یک ختلفماگرچه فردوسی و هومر به دو فرهنگ 

ی که شاید بـه  سنّت ؛ادبی مشترك برخاسته است سنّتگویی از یک  ها آن آثار ،اند زیسته
 هاي ادبـی، کـاربرد   سنّتیکی از این . گردد هاي بزرگ اقوام آریایی باز پیش از مهاجرت

در  ،ابـزاري ادبـی   منزلـۀ به  ،ها این صفت. هاي این اقوام است در حماسه »هاي هنري صفت«
بـا رعایـت ایجـاز،     تـا،  کننـد  کمـک مـی   شاعران این آثـار  به شاهنامهو  ادیسهو  ایلیاد

خصوصیات هر شخصیت را همراه با تصویري از آن در برابر چشمان خواننده قرار دهند 
در کنار هم، ویژگیِ هر صحنه از  ها آنبا شناخت جزئیات افراد و قراردادن  ،و خواننده نیز

توان گفت بخشی از توصیفات این آثار  می ،رو  از این. کند داستان را در ذهن خود تصور
انگیز داسـتان بـا آرایـش     هاي شگفت شک صحنه هاي هنري است و بی وابسته به صفت

هـاي هنـري در    نکتۀ دیگر کاربرد صفت. اند هخود گرفت هایی شکلی بدیع به چنین صفت
خوبی از  است؛ سرایندگان تواناي این آثار به شاهنامهو  ادیسهو  ایلیادپرکردن وزنِ اشعار 

و نـام    از ترکیـب صـفت   هـا  آن .انـد  ها براي تکمیل وزن شعر خود استفاده کـرده  صفت
از . کنند عر را برآورده میآن، نیازهاي وزنی ش کاربردبا  ،سازند که فرمولی می  شخصیت

کردن صفت هنري به جاي نام افراد، ساختار  با جانشین ،، فردوسیشاهنامهدر  ،سوي دیگر
فقط در رعایت وزن شعر او را  که این ساختار نه ،گیرد خدمت می عروضی متفاوتی را به

تري را  و دقیق تر بیشدهد تا جزئیات  بلکه امکان ارائۀ واژگان متنوعی را می ،کند یاري می
  .در داستان بیان کند

  
  نوشت پی
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 ←( انـد  ترجمـه کـرده   »صـفت هنـري  «کـدکنی    را دکتر محمدرضا شـفیعی  »epithet«واژة . 1
  ).602: 1389، ؛ همان726: 1388شفیعی کدکنی، 

در ترجمـۀ ایـن    ،دکتر کزازي استفاده شد، زیرا استاد نفیسی ادیسۀو  ایلیاددر این مقاله از ترجمۀ . 2
بـا   ،در مـواردي  ،هرچند دکتر کزازي نیـز . اند هاي هنري را ترجمه نکرده صفت ترِ بیشدو کتاب، 

هـاي   همۀ صفت ،کند ارائه می ها آنهاي گوناگونی از  هاي هنري، ترجمه حفظ معناي اصلیِ صفت
، همـه  ایلیادانگلیسی در ترجمۀ  ،صفت آشیل الًمث، اند آورده ادیسهو  ایلیادهاي  هنري را در سروده

نوشته شده، در صورتی که دکتر کـزازي ایـن صـفت را     )swift–footed« )Johnston, 2007: 10«جا 
 »خداوند پاهايِ نستوه و نافرسـودنی «و ) 467: همان( »تیزپاي«و ) 17: ب 1389 هومر،( »بادپاي«
ترجمه کرده و معنـی آن   اي آزاد مواردي، یک صفت را به گونه در ،همچنین. اند نوشته) 8: همان(

ــابنــد، ا هرا تجزیــه نمــود  »flashing helmet«نمونــه صــفت هکتــور در ترجمــۀ انگلیســی  از ب
)Johnston, 2007: 54 (هکتـور کـه زیـب تـرگش     «در حالی که ایشان ایـن صـفت را    ،آمده است

 باید توجه داشت که در ایـن مـوارد  . اند ترجمه کرده )147: ب 1389هومر، ( »جنبید وار می آونگ
 .رو هستیم نه با یک جمله روبه »صفت هنري«ما با یک 

 .West, 2007: 82, 205 ← ودا ریگو  اوستاهاي هنري در  هایی از صفت براي دیدن نمونه. 3
در  هـا  آنهـاي هنـري و اهمیـت     به انواع دیگر صـفت  Dictionary of world literatureدر کتاب . 4

 ).Shipley, 1953: 143 ←( هاي حماسی اشاره شده است داستان
داننـد، ماننـد    هاي هنري خاص می را صفت ادیسهو  ایلیادهاي بنوت  برخی از پژوهشگران اضافه. 5

کـه بـراي آگـاممنون    ) 5: همـان ( »پـورِ آتـره  «که بـراي آشـیل و    )3: ب 1389هومر، ( »پورِ پله«
 ).Parry, 1971: 88 ←( رفته است  کار به

هـاي هنـري از دو    صـفت  تر بیش ،مطابق متن اصلی، ادیسهو  ایلیاددر ترجمۀ یونانی به انگلیسی . 6
 الًمـث  ،در حالی که در ترجمۀ فارسـی، ایـن موضـوع رعایـت نشـده اسـت       ،اند کلمه ساخته شده

 :اشاره کرد »آتنا«و  »هرا«هاي  توان به صفت می
  .)24: ب 1389هومر، ( »دیدگانی به درشتی چشمان میش داردسنگ و واال که  گران«: هرا

)Johnston, 2007: 26( »Ox-eyed« :Hera  
  .)11: ب 1389هومر، ( »بغدختی که دیدگانی زنگارگون دارد«: آتنا

)Johnston, 2007: 34( »Bright-eyed«Athena:  
تواند تزئینی باشد، به  گاهی اوقات یک صفت هنري می ادیسهو  ایلیاددر  ،Milman Parryبه گفتۀ  .7

این معنی که معناي صفت هنري هیچ ارتباطی با محتواي داستان یا عبارت نداشته باشـد و شـاعر   
صـفت   +اسـم خـاص  (گـذاري   هـاي نـام   رکردن وزن شعر از فرمولفقط براي نیازهاي وزنی و پ

 ). Parry, 1971: 272←(استفاده کند ) هنري
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 شـاهنامه ها براي ارائـۀ تصـویر در    اي از ترکیب صفت را نمونه »الصفات تنسیق«توانیم آرایۀ  میما . 8
تصویري از آن را در ذهـن خواننـده    ،هاي متوالی براي یک موصوف، معموالً آوردن صفت .بدانیم

هاي هنري براي ارائۀ تصویر وجود  هاي بسیاري از ترکیب صفت نمونه، شاهنامهدر . کند ایجاد می
  :اشاره کردذیل توان به ابیات  ها می دارد، از جملۀ این ترکیب

ــر  ــدي تیزوی ــس موب ــد پ   گزیدن
  

  گـوي و بینـادل و یـادگیر    سخن  
 )37 :1384 فردوسی،(  

  نر کف و ساعدش چون کف شیر
  

ــون   ــاه  هی ــددل و ش ــر ران و موب   ف
  )70 :همان(  

  سهراب گفت اي یل شـیرگیر ه ب
  

  کمندافگن و گـرد و شمشـیرگیر    
 )195 :همان(  

  رخش همی خواندندش خداوند
  

  بخش گیر و شیراوژن و تاج جهان  
  )715 :همان(  

) صـفت هنـري  + نام ( گذاري فرمول نام ها آنکه در  ادیسهو  ایلیادابیات  هایی از براي دیدن نمونه. 9
  .Fowler, 2004: 124 ← یابد شود و تا پایان بیت ادامه می آغاز می C1و  B2از وقفۀ 
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