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 چکيده

ر رایی بگیِر سیاوش کسهای توصیفی منظومۀ آرش کمانین نوشتار در پی تبیین ویژگیا

ظریۀ نجا که توصیف یکی از محورهای مهم یوشیج است. از آناساس نظریۀ توصیفی نیما 

 تحلیلی فی ـشعری نیما و کسرایی از پیروان سبک شعر نیمایی است، این نوشتار با روش توصی

دهد نتایج پژوهش نشان می پردازد.میآرش کمانگیر به بررسی این مسأله در منظومۀ 

ن و اشیا در ها، امور انتزاعی، زمان و مکاموضوعاتی مختلف چون طبیعت و عناصر آن، شخصیت

گروه  ت به دوکار گرفته شده در این توصیفاهای بیانی بهاند. شگرداین منظومه توصیف شده

تر سبت بیشنهای دستوری به شود. بسامد شگردهای بیانی شاعرانه و دستوری تقسیم میشگرد

ر وصف دترین بسامد را صفت بیشهای دستوری، های شاعرانه است. از بین شگرداز شگرد

 بیه وهای شاعرانه نیز تشموضوعات گوناگون به خود اختصاص داده است. از میان شگرد

ف ن توصیجا که آوردن صفت و تشبیه، جزو ارکاترین بسامد را داراست. از آنتشخیص بیش

وصفی  گر توصیفی بودن منظومۀ کسرایی است. از شگردهایشود، این امر بیانمحسوب می

. حد استمتفاوت وصفی در توصیف یک موضوع وا کسرایی در این منظومه، کاربرد چند شگرد

ه برد. بر میکااز سوی دیگر وی گاه یک شگرد را به طور متوالی در توصیف موضوعات مختلف به

از  وده وتوان گفت که کسرایی در این منظومه تحت تأثیر نظریۀ وصفی نیما بطور کلی می

 آن در سرودن این منظومه بهره گرفته است.عناصر 

ومۀ منظما، های دستوری، شگردهای شاعرانه، نظریۀ توصیفی نیتوصیف، شگرد: هاواژهکليد

 ، سیاوش کسرایی.گیرآرش کمان
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 مقدمه

ر ان شعهای عمدۀ شعر معاصر است و توصیف نیز یکی از ارکشعر حماسی از جمله جریان

ه یک نسبت ب انتصویری عینی از تجربۀ انسئه هدف توصیف ارااقع آید. در وشمار میمعاصر به

 اییتب نیم. سیاوش کسرایی، یکی از شاگردان مکهاستگذر واژهصحنه، شخص یا احساس از ره

ح لند، روو  بازآفرینی آن در شکل یک منظومۀ ب« گیرآرش کمان»است که با سرودن حماسه 

عر نو ترین شترین و فراگیرگیر معروفآرش کمان اسطورۀ ملی را در دورۀ معاصر زنده کرد.

اریخ شعر تبوده است. شعرهای فراوانی در  1357فارسی از زمان پیدایش شعر نو تا سال 

شته ان داستر شعری تا بدین حد در خاص و عام نفوذ یکنو فراگیر و معروف شد ولی کم

و  گیری آرش کماناست. بخش اعظم این نفوذ و شهرت، مدیون سبک و سیاق نوقدمای

 (.493: 1381)لنگرودی، بخشی هم مرهون سیاسی بودن آن است

رۀ این منظومه را باید نخستین شعر حماسی در دوهای تحقيق: سواالت و فرضيه

را  معاصر دانست که به سبک و نگرشی نو سروده شده است. کسرایی رنگ حماسی داستان

نجام زبان ا ی وصفیهاگیری از شگردکار را با بهره تر از منابع تاریخی بازگو کرده و اینپررنگ

 زیر ؤاالتبررسی و به سگیر منظومۀ آرش کمان چگونگی توصیف در نوشتار در این داده است.

 هچاز ایی کسرگیرد؟ می چه موضوعاتی را در براین منظومه  پاسخ داده خواهد شد: توصیفات

 کسرایی در شیوۀ اده کرده است؟بیانی برای توصیف موضوعات مختلف استف شگردهای

تاثیر  عاصرتوصیفی مذکور تا چه حد بدیع و نوآورانه عمل کرده است و آیا از شاعران م

 پذیرفته است یا خیر؟
چون وصف شخصیت، گیر شامل موضوعات مختلف همتوصیفات منظومۀ آرش کمان

ری و ستودردهای طبیعت و عناصر آن، اشیا و امور انتزاعی و ... است. وی از انواع شگ

ی ردهاشاعرانه برای توصیف موضوعات مذکور بهره گرفته است. بسامد استفاده از شگ

 ر وی ازتأثی گر  وصفی بودن منظومۀ مذکور ودستوری بیش از شاعرانه است. این امر بیان

 نیما یوشیج است.

رش های توصیفی منظومۀ آهدف کلی در این پژوهش، بررسی ویژگیاهداف تحقيق: 

بیین گیر بر اساس نظریۀ وصفی نیماست. اهداف جزئی آن نیز عبارت است از تمانک

موضوعات توصیف و بررسی شگردهای توصیفی منظومۀ مذکور که شامل دو دسته 

 شگردهای دستوری و شاعرانه است.
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 قدها ونگیر ویژه منظومۀ آرش کماندربارۀ شعر سیاوش کسرایی و بهپيشينة تحقيق: 

. شودیها اشاره مجا به برخی از آناگون صورت گرفته است که در اینتحقیقاتی گون

ر دطال ب چنین رضا براهنی در کتاو هم  تاریخ تحلیلی شعر نوشمس لنگرودی در کتاب 
وان تر میهای متاخرتچنین از پژوهشاند. همبه نقد و تحلیل شعر کسرایی پرداخته مس

ایوب  به قلم« گیر در شعر سیاوش کسراییحماسۀ آرش کمان»ای با عنوان به مقاله

اپ چج به گاه آزاد واحد سنندمرادی اشاره کرد که در نشریۀ زبان و ادب فارسی دانش

نظومه ماین  های زیباشناختی بالغیرسیده است. نگارنده در این نوشتار به بررسی ویژگی

 ن مقالهر ایدده است. پذیری از ظهور منجی در روایت حماسه را تحلیل کرپرداخته و الهام

ر دو لی به هاند و نگارنده به طور کزمان تحلیل شدههای محتوایی  و زبانی  همویژگی

ی هایژگیوبررسی و تحلیل »ای با عنوان اصغر  باباصفری در مقالهپرداخته است. علی

ی حتوایمهای زبانی و به بررسی ویژگی« محتوایی و زبانی اشعار حماسی سیاوش کسرایی

ل تحلی»ن ا عنواای بمقدم نیز در مقالهدر تمام آثار کسرایی پرداخته است. فریده داوودی 

 بر اساس شناسی این منظومهبه تحلیل روایت« گیرای منظومۀ آرش کمانروایت اسطوره

ر در شع چنین دربارۀ توصیفهای توالن و ژنت و گرماس و... پرداخته است. همنظریه

 توصیف از شمسی پارسا اشاره کرد که به بررسی نیمای نگاهاب توان به کتمعاصر می

ه ست که بایشان نامۀ دکتری ابالغی در شعر نیما پرداخته است. این اثر برگرفته از پایان

فاع کرده دگاه فردوسی مشهد از آن در دانش 1389قلی محمدی در سال نمایی  عباسراه

 است.

صد دارد با روش توصیفی ـ تحلیلی، نگارنده در پژوهش حاضر قروش تحقيق: 

 های وصف در این منظومه را بر اساس نظریۀ توصیفی نیما بررسی کند.ویژگی

وصفْ یکی از موضوعات اساسی ادب مباني نظری تحقيق )نظریة توصيفي نيما(: 

دانند. نیما یوشیج فارسی و جهان است. امروزه یکی از ارکان شعر معاصر را توصیف می

فارسی وصف را از مسائل محوری نظریۀ شعری خویش قرارداده است. وی  پدر شعر نو

کند که هدف شعر نو پس و پیش کردن قافیه و برهم زدن نظم و تساوی خاطر نشان می

که هدف، ارائۀ شعری وصفی و در عین حال عینی است که بتواند ها نیست. بلمصراع

وصیف کند و در برابر چشم خواننده های مورد نظر را به شکلی تجسمی و نمایشی تپدیده

جا نویسی آشنا بود، این نظریه را از آنجا که نیما یوشیج به اصول داستانقرار دهد. از آن

های کسب و در شعر خود پیاده کرد. وی در جهت اجرای این نظریه به سرودن منظومه
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ر این میان رئالیستی پرداخت که بعدها شاگردان وی نیز دست به چنین کاری زدند. د

مند شده و تحت تأثیر سیاوش کسرایی نیز یکی از کسانی است که از نظریات نیما بهره

 بیان و نظریات وی بوده است. 
و وزن  قافیه است، نه ردیف و وصفی در شعر الگویبه کار بردن  ،در دیدگاه نیما کار عمده

ه ی است کاین همان چیز گرایش داشته و« نثر موزون»دانیم که شعر نو به سمت عروضی. می

. نیما اده استدخوبی نشان راه شعر آینده را به و نیما آن را در اصول نظری خویش مطرح کرده

ت در صور ا بایدماصول عقیدۀ من نزدیک کردن نظم به نثر و نثر به نظم است ... شعر »: گویدمی

از نظر  .(101: 1368ما یوشیج، )نی« کننده باشدموزون و در باطن مثل نثر تمام وقایع کار را وصف

ه کار ی راونیما شعر کاوش و کشف ابژه )موضوع( و انتقال آن به مخاطب از طریق وصف است. 

 .(430همان،) داندشعر امروز را فراهم آوردن شعر خطابی، توصیفی و تجسم بخش می

 .(20: 1394پارسا، )ستمابنابراین تجسّم بخشیدن به صحنه، اشیاء و اشخاص کار اصلی وصف مورد نظر نی

 قیق ایندشاهدۀ عمده بعد از م ۀمسأل از نظر نیما مهم دیگر اهمیت بیان و تکنیک است. ۀمسأل

 بژه )موضوع( وانیما  ۀنظری در .(305: 1368)نیما یوشیج،  است که این دید با چه وسائلی بیان شود

ول آن حصر شعری دیگر ترین عنصری است که تمام عنااصلی و مهمۀ هست ،دقیق آنۀ مشاهد

داشته  بیعیط. عالوه بر این نیما معتقد است که نویسنده باید زبانی ساده و هستند درگردش

-ینظر از ان د قطعای که فکر و  احساسات دارد برای ادای مکنونات خونویسنده» باشد. از نظر او

 ود،شقع میی وان و مساوکند و فکر او تا چه اندازه با حقیقت مقروکه به چه شیوه ای  فکر می

ا که در واقع عناصر محوری بوطیقای نیم، به بیانی دیگر (.576،ان)هم «بیانی نرم است نیازمند

-ابژکتیویته -2استغراق،  -1» از: است عبارت ،دهدهای میدان دید تازۀ او را شکل میمؤلفه

 .(88: 1383رکش، )جو« روایت -4وصف،  -3سوبژکتیویته، 

ی ر صراحتبنا ب نیما گاه نباید در وصف شرح داد.کند که تأثّرات خود را هیچنیما توصیه می

ای هجلوه اویر وتص ۀو ارائ جووبه جست که در نظرات خود دارد، برای ابالغ مقاصد و اغراض شعر

هر  هن ازذاست نه خبر دادن و به صراحت گفتن واردات  عینی و مشهود در شیوۀ بیان معتقد

 (.305-301: 1369اخوان ثالث، )مقوله که باشد 

ز نظر  ااست.  نیز در جای جای آثار خود به طور پراکنده ذکر کرده های وصف رانیما ویژگی

 او وصف باید: 

تواند خصوصیات زیرا جزئیات است که می .گویی دور باشدبه جزئیات بپردازد و از کلی (الف

از  (ج ابژۀ خارج از ذهن را جلوۀ مادی بدهد. عینی باشد و (ب ابژه )موضوع( را دقیقاً ترسیم کند.
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گر باشد، حالت که یادآورندۀ حالت مشاهدهکاربرد کلمات سوبژکتیو خودداری کند و به جای آن

کار هنرهای تصویری نیز همین است که به جای  و وضعیت مورد مشاهده را تجسم بخشد.

نری نشان داده که به خوبی از پرگویی حرکت را تجسم و عینیت بخشند. نیما با این شگرد ه

)حمیدیان، آگاهی داشته است  های دراماتیک است،بخشی که برگرفته از شیوهگونه تجسماین

1381 :98.) 
رش آومۀ های وصفی منظحال با توجه به مبانی نظری توصیفی نیما، به بررسی ویژگی

 پردازیم.می گیرکمان

 بحث و بررسي

 گيررش کمانصيف در منظومة آموضوعات تو -1

 افکنینها در سراسر آن طنترین آهنگترین و خروشانالهام این منظومه که لطیف

هن، کگرفته شده است، اما سیاوش کسرایی در این سرگذشت حماسی  شاهنامهاست، از 

 (.503: 1381ودی،)لنگرزمان ما را دمیده و جلوۀ روزگار ما را بدان بخشیده است  روح تازۀ

یا، ه توصیف موضوعات مختلفی چون مکان و زمان، اشـ، کسرایی بدر این منظومه

یعت رین توصیف به طبـترداخته است. درصد بیشـشخصیت، امور انتزاعی و طبیعت پ

 اندارانیا و جترین میزان توصیف به مکان، زمان، اشجان، امور انتزاعی و شخصیت و کمبی

 واست  فرینی یک اسطوره ـ حماسهجا که این منظومه بازآاختصاص یافته است. از آن

از  زمان های حماسه است، بنابراین درصد توصیف مکان وابهام زمان و مکان از ویژگی

 بسامدی باال برخوردار نیست.

 بيعتعناصرط -1-1

کوه نسان شانگیز است که اقدر زیبا و شوقتوصیف طبیعت و زندگی در این منظومه آن

اس تر احسهای آن چشم پوشیده، بهز زندگی و زیباییآلود مرگ کسی را که مردانه اغم

ها، اسا و احسهپذیر است که اندیشهها به همان پایه بکر و دلکند. تعبیرها و توصیفمی

ش زان پیـاری سبک و لغـبچون جویجا که منظومه تغزل لطیفی است که همچه آن

ردد، گو سرازیر می خروشدجا که حماسه پرصالبت، چون سیالبی میرود و چه آنمی

 (.504: 1381)لنگرودی،شتابد تخته سنگ و حائلی در راه آن نیست و پیوسته به پیش می

کمان، آفتاب و ماهتاب و در وصف طبیعت عناصری چون باد، کوالک و برف، رنگین

ترین های طبیعی چون کوه، دشت، گندمزار، دره و بیابان توصیف شده است. بیشمکان

جا که مکان حماسۀ مذکور در کوه و صیف قله و کوه و آفتاب است. از آنبسامد شامل تو
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ترین توصیف از کوه، قله، خورشید و زمان مورد نظر، صبح است، طبیعی است که بیش

 ها توجه کنید:آفتاب صورت گرفته باشد. به این نمونه

شید مان پاسهزاران نیزۀ زرین به چشم آ /خورشیدکم پنجۀ لغزید کم هاکوه ـ به یال
 (.67:  1385)کسرایی، 

، من ایه، ای توشۀ امید!/ برآ، ای خوشۀ خورشید!/ تو جوشان چشمآفتاب ـ برآ، ای

 (.66)همان : تاب/ برآ، سرریز کن، تا جان شود سیراب ای بیتشنه

 امور انتزاعي -2 -1

ی، در وصف امور انتزاعی، اموری چون زندگی، مرگ، عشق، غرور، اندیشه، سیاه

ه بصیف ترین توهریمن، امید، فراموشی و خاموشی توصیف شده است. از این میان بیشا

 هرمانقجا که مضمون حماسه دربارۀ زندگی و مرگ مرگ و زندگی اختصاص دارد. از آن

رگ و مترین بسامد توصیف به داستان، یعنی آرش است، بنابراین طبیعی است که بیش

 ها توجه کنید:زندگی اختصاص یابد. به این نمونه

 (.58 : 1385)کسرایی، سرد و سیه چون سنگ؛/ روز بدنامی،/ روزگار ننگ  زندگیـ 

 (.61)همان: در دهان صبح  سیاهیشد نفس میـ بی

 توصيف شخصيت -3 -1

ان، اند، مانند دخترها به طور کلی و تیپیک وصف شدهدر این منظومه، شخصیت

ایی کسر ه همان قهرمان داستان، آرش است کهمادران، پیرمرد و... تنها شخصیت برجست

شی که ست. آرهای ذهنی و روانی او پرداخته اها، رفتار و گفتار و دغدغهبه توصیف کنش

شانۀ نم او گیرد و دود و غبار شدن جسکسرایی آفریده نیروی خود را از اندیشه خود می

 :1381ی،)لنگرودیرد چنان اوج گآن است که قالب اندیشه تهی شده است تا اندیشه هم

 ها توجه شود:به این نمونه(. 503

 (.59 : 1385)کسرایی، در کار...  نامردماندر بند؛ / روسپی آزادگان رو ـ گرم

 (.67همان : )در راه  مردهاغمگین کنار در؛ /  مادرانبنشسته بر روزن؛ /  دخترانـ 

 توصيف مکان -4 -1

ر، ام، شهبگاه، ون جاده، راه، مرز، خیمهچهایی عام و کلی همدر این منظومه مکان

اسی جا که داستان، مضمونی حمهای شهر توصیف شده است. ازآنسنگر، زمین و برج

ز اکمی  های حماسه ابهام زمان و مکان است، بنابراین درصد بسیاردارد و از ویژگی

 توصیفات به این دو عنصر داستانی اختصاص یافته است:
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 (.59)همان : چو باروهای دل، بشکسته و ویران ، / همهای شهربرجـ  

 توصيف زمان -5 -1

کم  های شب، روز و صبح را شاهد هستیم که بسیاردر این منظومه، توصیف زمان

 طور که اشاره شد این امر به دلیل مضمون حماسی داستان است.است و همان

ه بستن و گرم شعلگیر ها نشستن،/ دل به رویاهای دامن،/ پیش آتششب برفیـ یا  
 (.56)همان: 

 توصيف اشيا -6 -1

فته اص یاترین میزان توصیف به وصف اشیا اختصبا توجه به حماسی بودن داستان، کم

 ه کنید:ا توجهشود. به این نمونهکه شامل توصیف اشیایی چون نیزه، تیر، سبو و کوره می

 مرا باد است پر؛/است آتش تیر ؛/ ستیغ سربلند کوه مأوایم/... مراتیرمـ شهاب تیزرو 

 (.63)همان: بر فرمان

 (.57 :1385، )کسراییافسرده جان افکند  کورهای درـ پیرمرد آرام و با لبخند،/ کنده

 (.563)همان: تازه آب پاک نوشیدن  سبویهایی از ـ جرعه

 دارانجان -7 -1

ین اند. اشده دارانی چون گرگ، آهوبچه، بلبالن و ماهی توصیفدر این منظومه، جان

 ماسهتوصیفات در ابتدای داستان واقع شده و قبل از ورود راوی به مضمون اصلی ح

بیعت طدرآمد نخست به توصیف فضا و صورت گرفته است. در واقع راوی به عنوان پیش

 ها:آورد. مانند این نمونهپردازد و سپس به بیان حکایت رو میمی

 (.55: )هماندر بلور آب  ماهیتاب نرم رقص ـ سر برون آوردن گل از درون برف؛/ 

ندن ره خواآوا بلبالن کوهینفس با را سحرگاهان به سوی کوه راندن؛/ هم گوسفندانـ 
 (.56)همان :
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42  1399پایيز و  زمستان ، 30، پياپي شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 
 گیر. میزان کاربرد موضوعات توصیف در منظومۀ آرش کمان1جدول شماره 

 شگردهای بياني توصيف -2

نظر  بان اززهای بیان است که  در قلمرو آن ی از شیوهتوصیف یک طور که اشاره شد،همان

وصیفی بوده ناگفته نماند که شعر روزگاری ت(. 121: 1380)محمدی، گیر داردبیانی ظرفیتی چشم

طرز  ر حالبه ه. خود بازگشته است دیگر به شکل توصیفیِ  بعد صور خیالی شده و امروزه بار

ها، فتصاز  داشت در شعر نشان دهد، با استفاده طبیعی و آزادی را که نیما در نظر ۀمکالم

 هشیو ی اینهای بیانی بود که توانست ظرفیت بیانی و زبانصله و سایر تکنیک هقیدها، جمل

ایی . از جمله کسرشاگردان وی نیز در پی تحقق این امر در شعر خود بودند باال ببرد. توصیفی را

 یی،کسرا گیرآرش کمانوده است. در منظومۀ نیز تحت تأثیر زبان و بیان و نظریات نیما ب

 یهای دستوری نقششگردهای دستوری و شاعرانه است. شگردشامل  شگردهای کاربردی

 پردازیم.دارد که در این جا به بررسی چگونگی آن میاین منظومه گیرتر در چشم

 شگردهای دستوری -1 -2

حـا  کـه از ل و ... اسـته صـله های دستوری شامل انواع صفت، قید، مسندصفتی، جملشگرد

گـر وصـفی اناست. ایـن امـر بیـ های بیانی را به خود اختصاص دادهشگردآماری درصد باالیی از 

کنـد.  ا را وصـفهـبودن شعر  است. زیرا طبق نظر نیما شعر باید همانند نثر بتواند وقایع و پدیـده

یـد. کسـرایی د دان وی ازجمله سیاوشتوان در کار شاگربنابراین رد پای نظریۀ وصفی نیما را  می

 پردازیم:می گیرآرش کماندستوری در منظومه  هایجا به بررسی شگرددر این
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 صفت -1 - 1 -2

عنی یها وصف اسم»کار آن  و ترین کاربرد را در وصف موضوعات مختلف داردصفت بیش

یر آفرینش تصو ربرخی از معاصران اهمیت صفت را د (.142: 1380)محمدی،  «هاستواقعیت

بیان  ین وسایلتربهترین و شایسته»اند و معتقدند مجاز و استعاره دانسته، تر از تشبیهبیش

 .(16: 1366)شفیعی کدکنی، « آوردن اوصاف است ،تصویری

عت، ـاصر طبیـچون عنکسرایی از صفت در توصیف موضوعات مختلف شعری هم

فت اربرد صرین کتاستفاده کرده است. اما بیش داران، شخصیت، امور انتزاعی، اشیا و...جان

سام را در توصیف عناصر طبیعی داشته است. وی در توصیف موضوعات گوناگون از اق

هره بصفت و موصوف مقلوب و ... ای و ای، صفت دو واژهچون صفت یک واژهصفت هم

 ها توجه کنید:به این نمونهبرده است. 

 ایواژهالف( صفت یک

مه ین منظوای در وصف موضوعات گوناگون بهره گرفته است. در اواژهفت یککسرایی از ص

ر قدرت گیانترین بسامد را در بین انواع صفت داراست. این امر بکاربرد این نوع صفت بیش

ع مورد موضو ترین بُعد و ویژگیتوصیفی کسرایی است که تنها با آوردن یک صفت توانسته مهم

 ها:ک صفت، نمایش دهد. مانند این نمونهنظر را تنها با آوردن ی

 (.55)همان:  بی در و پیکر هایهای گل،/ دشت؛/ باغزر،/ آفتاب باز ـ آسمان

 هایشگرد وصفی شاعر در این سروده، استفادۀ متوالی از صفت در وصف پدیده

ر دلب و ای جاها، نکتهگوناگون است.کاربرد صفت عامیانه بی در و پیکر در وصف دشت

کار  ه درر تأمل است.کاربرد زبان عامیانه در کنار لحن فاخر  حماسی شگردی است کخو

 مهدی اخوان ثالث، یکی دیگر از شاگردان نیما، نیز مشهود است.

به  ارم، /د جواهریمنی پرخاشدارم، / چو در دل جنگ با  مرگی تندخوـ چو پا در کام 

 (.66)همان: شو خواهم وموج روشنایی شست

و  جا مرگ و اهریمن که هر دو امری انتزاعی هستند با دو صفت تندخو در این

 نها باتاند. شگرد وصفی کسرایی در این سروده این است که وی جو توصیف شدهپرخاش

زاعی  انت کاربرد یک صفت که خصوصیتی انسانی دارد، وصفی  شاعرانه و زیبا از یک امر

 یفی وی است. گر قدرت توصدهد و این امر بیانارائه می

 (.54)همان: ، / روی تپه، روبروی من... ای روشنکلبهـ آنک، آنک 
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نها تت نه جا نیز کلبه را با صفت روشن توصیف کرده است. وی تنها با یک صفدر این

 فتادهاکه زمان وصف را نیز مجسم ساخته که در شب اتفاق کلبه را توصیف کرده، بل

 است. 

 (.60)همان: نالید میرگی خسته گهای دور، ـ  از میان دره

ویری و فعل تص« خسته»در این سروده کیفیت روحی و روانی گرگ تنها با یک صفت 

 مجسم شده است.« نالیدن»

 ایب( صفت دوواژه

ا بیان ر واقع بدای بهره برده است. تر  از صفت دوواژهای کمواژهکسرایی به نسبت صفت یک

ند شد. مانینیت بخعتر از واقعیت پدیدۀ وصفی موردِ نظر را بیشای توانسته ابعادی صفات دوواژه

 ها:این نمونه

آب پاک  هایی از سبوی تازه،را دیدن/ جرعه تشنهو  خشکهای انداز بیابانـ چشم

 (.56)همان: نوشیدن 

بان بیا ترین ویژگیدر این سروده، شاعر بیابان را با دو صفت خشک و تشنه که مهم

است.  ه دادهاست. بنابراین توصیفی بسیار زیبا و عینی از بیابان ارائاست، وصف کرده  

بوی سه و ویژگی دیگر این سروده تقابل و تضاد زیبایی است که بین بیابان خشک و تشن

 تازه آب ایجاد کرده است.

 اندنخو ارهبلبالن کوهی آونفس با ـ گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن،/ هم

 (.56)همان: 

دو  ا ایناست. وی ب ر این سروده نیز بلبالن با دو صفت کوهی و آواره توصیف شدهد

الن را ا بلببپنداری راوی ذاتصفت هم مکان زندگی بلبالن و هم با آوردن صفت آواره، هم

 نشان داده است.

 ج( صفت و موصوف مقلوب

نظر هبت. رفته اسشاعر در این منظومه از صفت مقلوب در توصیف موضوعات گوناگون بهره گ

ه است. ب ر شعرگرایی درسد کارکرد این نوع صفت، گاه ایجاد لحن فاخر حماسی و گاه باستانمی

 ها توجه کنید:این نمونه

 شنیدن هاباران هاینمهای درهم غم را ز نم، / قصهگرفتههای مهسفالین بامـ زیر این 

 (.56)همان: 
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رده وصیف کگرفته تصفت مقلوب سفالین و صفت مهها را با در این سروده وی بام خانه

و  ز زیباانداگرفته چشمهـکند و صفت ماست. صفت بیانی سفالین نوع بام را مجسم می

تفاده فته اسکند. شگرد وصفی دیگری که در این سروده به کار رآلود آن را توصیف میمه

 راه صفت بیانی است. زمان از صفت مقلوب به همهم

 ست تابراهنی، وصف در شعر کسرایی گاهی دقیق است و این البته چیزی ابه گفتۀ 

عری شتأثیر  های رئالیستی است و یا تحتتأثیر داستانها تحتحدی تازه. این قبیل وصف

وصیف ت. کسرایی در (1118 /2: 1380)براهنی، های پیچیدۀ شعری قرن بیستم دور از نهضت

دهد، بخش و رئالیستی ارائه می، وصفی تجسمهای عینیعناصر طبیعت با آوردن صفت

 ها:مانند این نمونه

 (.65همان: )ماندن  روز خستگی را در پناه درهرا شیردادن،/ نیم افتاده آهوبچگانتلهـ در 

یلم ای از فچون صحنهای همجا تنها با کاربرد یک صفت مقلوب، منظرهدر این

ل ر حاداند و کسی نی که در تله افتادهسینمایی را به نمایش گذاشته است. آهوبچگا

 شیردادن به آنان است. 

یف یعنی فقط توص، براهنی بر این نظر است که قدرت توصیف دقیق البته در سطح

 ه بهشود کخصوصیت فیزیکی و جسمانی اشخاص و اشیا، گاهی در شعر کسرایی دیده می

ان تومی گیرآرش کمان البته در منظومۀ (.1120 /2)همان: نظر چندان هم بد نیست 

صیف ر توتوصیفاتی از افکار و احساسات درونی شخصیت را نیز مشاهده کرد و کسرایی د

 ا:همونههای داستان از وصف فیزیک و جسم آنان فراتر رفته است. مانند این نشخصیت

 آماده تان را/ اینک،/ به تنها تیر ترکش آزمون تلخمرد آزادهسپاهیـ منم آرش 
 (.62: 1385، )کسرایی
جا در این است. شاهنامههای پهلوانان لحن حماسی این سروده، یادآور رجزخوانی     

 ست. انیز آرش با دو صفت سپاهی که به صورت مقلوب آمده و صفت آزاده توصیف شده 

 (.59همان: در کار ) روسپی نامردماندربند،/  رو آزادگانگرمـ 

رده صیف کی و روانی نامردمان و آزادگان را توجا نیز کسرایی خصوصیات روحدر این

  است. ها بسنده نکردهاست. بنابراین خالف نظر براهنی، تنها به فیزیک و جسم آن

 مسندصفتي -2 - 1 -2

د صـفت ش مانند مسندصفتی و قید حالت در کارکرهای دیگر بیانیَاز صفت در شکل کسرایی

 های زیر: نمونه بهره برده است. مانند نیز
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ها دره،/ شاموـها خوهـکبارد به روی خار و خارا سنگ./ ارد؛/ برف میـبرف میــ ب

 (.54)همان: کاروانی با صدای زنگ  چشم انتظارها راه تنگ،/دل

صف ودصفتی در زیبایی این سروده، استفادۀ متوالی شاعر از یک تکنیک یعنی مسن

 ها:هن نمونشود. مانند ایسوب مینیز از شگردهای وصفی کسرایی محچند پدیده است. این

 (.54)همان: خاموش بود و آسمان  خاموشـ زمین 

 (.63)همان: بر باد است فرمان، / مرا پرتیر است آتشـ مرا 

 (.58ن: )هماجان بی مردگیعشق در بیماری دل /پیچانـ غیرت اندر بندهای بندگی 

 (.58ن: . )هماپرجوشگاه دشمنان ،/ خیمهخاموشـ سنگر آزادگان 

 ما ر جاندشمنان ب /تیرهبود./ بخت ما چون روی بدخواهان ما  تلخ و تاریـ روزگار 

 (.66)همان: چیره 

بایی ت. زیاس در این سروده، دو امر انتزاعی روزگار و بخت با مسندصفتی توصیف شده

با  است این سروده در این است که شاعر عالوه بر بیان تیرگی بخت که امری انتزاعی

دن آن ه بوندصفتی تیره، آن را به روی بدخواهان تشبیه کرده است و بدین ترتیب تیرمس

 را دوچندان نشان داده است.

یش، ./ گر بیفروزگهی دیرنده پابرجاستزندگی آتش /زندگی زیباستـ آری، آری، 

همان: )اش در هر کران پیداست./ ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست رقص شعله

56.) 
 یک ورودۀ بسیار زیبا که ورد زبان عام و خاص است، تصویری بسیار رمانتاین س

 گی ازنهد. در این سروده نیز شاعر در وصف زندشاعرانه از زندگی در پیش چشم می

ستوری و د هایشگردزمان اه تشبیه استفاده کرده است.کاربرد همرمسندصفتی به هم

 شود.ده میشاعرانه از دیگر شگردهای وصفی کسرایی شمر

 قيد -3 - 1 -2

ظر، د ندۀ مورـدیـقیدها گاه کارکرد صفتی دارند و در نشان دادن حالت و کیفیت پ

 ها در منظومۀ کسرایی: کند. مانند این نمونهچون صفت عمل میهم

 (.60)همان: سایید دستی به دیگر دست می اندوهگین،ـ پیرمرد، 

 .(67مان: ه) در راهکنار در؛ / مردها  غمگینبر روزن،/ مادران  بنشستهـ دختران 

ت وصیف حاالـانی شاعر در این سروده، استفادۀ متوالی از قید در تـشگرد بی

 های مختلف شعری است.شخصیت
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شفتۀ آک دلکردیم در کوالا چه میـ،/ ملغزان هاافتاد روی جادهر نمیـاها گــ رد پ

 (.54)همان: سرد؟ دم

جاده  ایی برپتوان در این سروده مشاهده کرد: اگر رد می راهی امید و ناامیدی راهم

در  کهاین کردند؟ نکته قابل توجهروان در کوالک چگونه راه را پیدا میبود، رهنمی

ار ـکنا دررومیدی ـراهی امید و نارها تقابل و یا همـن منظومه، ما بـمضامین وصفی ای

نین چ. همخوانی داردای داستان همرهدیگر شاهد هستیم که این امر با مضمون اسطویک

 به مضمون این سروده توجه کنید:

 (.57: )همانجان افکند ای در کوره افسرده، / کندهآرام و با لبخند ـ پیرمرد

یدی و جان توصیف شده که القاکنندۀ حس نومجا نیز کوره با صفت افسردهدر این

ند. افکیای در درون آن مد، کندهخاموشی  و سردی است. اما پیرمرد آرام و با لبخن

قابل و ر تـعاز هم  شاـدهد. بد میـور شدن و گرم شدن کوره را نویبنابراین امید شعله

ت که اری اسکدهد. این همان راهی امید و نومیدی را با توصیفی بسیار زیبا نشان میهم

 ن کردن،بیا به جاینیما معتقد بود شعر ما باید حالت دراماتیک و نمایشی داشته باشد و 

 نشان دهد.

 صله ةجمل -4 -1 -2 

ردن بکه به کار شود، بلکاربرد صفت در توصیف تنها به آوردن صفات خالصه نمی

ر ای دیگهای که کارکرد وصفی دارند نیز گونهای صلهچنین جملهمسندهای صفتی و هم

انند مش گر بیانیَهای دیاز صفت در شکل کسراییاز به کارگیری صفت در توصیف است. 

 ها:مانند این نمونه .صله نیز بهره برده استۀ جمل

 که،/ یدسایانگیز میپیشانی به تندرهای سهمهای سرکش خاموش،/ که ـ شما ای قله

انه شه روی ـبهای روز زرین را سیمین پایه،/ که اییـانداز رویبر ایوان شب دارید چشم

 اد!بشما را  ،/ غرور و سربلندی همگیریدخویش میابر آتشین را در پناه ،/ که کوبیدمی
 (.66)همان: 

 هـی بپطور پی در های صله بـهشگرد وصفی شاعر در این سروده، استفاده از جمله

 رانگاریداچنین شاعر از تشخیص یا جانهای متوالی در وصف قله است. همراه صفتهم

ی این ر زیبایوع شاعرانه و دستوری بمتن هایشگردنیز بهره برده است. بنابراین کاربرد 

 توصیف افزوده است.
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درون ـون ،/بینیدمیکه  خاموشیو مغموم  ـۀرز،/ وین سراسر قلــ در تمام پهنۀ الب

پی آرش را پیا نام /مانندکه شب در راه میگذرهایی رهدانید،/ که میآلودی های برفدره

 (.70)همان: خوانند در دل کُهسار می

چنین هم ده نیز شاعر به طور متوالی از جمالت صله استفاده کرده است.در این سرو

اند تویقلۀ البرز با دو صفت مغموم و خاموش توصیف شده است. خاموش بودن قله هم م

لۀ قاین  ای ضمنی به آتشفشانی بودن آن داشته باشد که ممکن است روزی دوبارهاشاره

ی امید هارقهنمادین داشته باشد و نشان از باتواند کارکردی خاموش فوران کند و هم می

مرداد  28به پیروزی و آزادی در فضای سرد و خاموش حوادث پس از کودتای 

عرش شن در تواباشد. کسرایی از معدود شاعران آن دوران است که بارقۀ امید را می1332

 یافت. 

 
 گیررش کمانهای دستوری توصیف در منظومۀ آ. میزان کاربرد شگرد2جدول شماره

 انهشاعر  شگردهای -2-2

یـده دتـر کـم ن منظومـهـایـهای دستوری در شگردهای  شاعرانه به نسبت شگرداستفاده از 

 ردازیم:پها میشگردبه بررسی این  ۀ وصفی بودن آن است. حالدهندنشان لهشود. این مسأمی

 تشبيه -1 -2-2

. بـه عقیـدۀ انـدگفته بسیار سخنأثیر آن تشبیه و علل اهمیت و ت درباره اهمیت علمای بالغت

تشبیه باعث مجسم کردن و ممثل ساختن چیزی است که خود غایب است و به طور عـادی آنان 

تـر یـا تـر و بـزرگعظـیم چـه هسـتچیزی را از آن در وصفی خاصتشبیه  کهظهور ندارد یا این
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گـذر تشـبیه از ره  .استآن ری تخیلی و تصوی ۀجنبترین بخش در تشبیه، مهم»نمایاند. می زیباتر

در  ،دیگرنـدتوان بسیاری از امور متمایز و متضاد را که از نظر حس و تجربـۀ عقلـی دور از یـکمی

 (. 589: 1368 نیما یوشیج،)« گردآورد یک موضوع

گ و آهنکسرایی نیز اغلب فضای شعر خود را از تشبیهات و تعبیرات زیبا و خوش

ت و سراید. شعر کسرایی بین بین اسساده و روشن میکند و شعری جذاب سرشار می

ا و زیب جهت خاص و معینی ندارد. با این همه شعری است خاصه در سطح، بسیار جذاب و

. (120: 1358کوب، )زرین تواند جای خود را در میان طبقات مردم باز کندآیند و میخوش

 پردازیم.گیر مینهای  انواع تشبیه در منظومۀ آرش کماحال به بیان نمونه

 شبيه  از جهت وجود یا عدم ادات تشبيهت-1 - 1 -2 -2

 الف( تشبيه مرسل

در تشبیه  ترین بسامد از این نوع تشبیه هستیم.شاهد بیش گیرآرش کماندر منظومۀ 

ن نوع ن از ایرسد شاعر با بهره گرفتنظر میکند. بهمرسل، شاعر ادات تشبیه را ذکر می

 ه اینوجود آورد. بت لحنی فاخر و حماسی  برای سرودۀ خویش بهتشبیه توانسته اس

 توجه شود: ها نمونه

 یداردماده گریزان چون شهاب از شب،/چو صبح آـ مجوییدم نسب،/ فرزند رنج و کار، / 
 (.62)همان: 

گرد شدیگر هستیم. در این سروده، شاهد لحن حماسی و غنایی منظومه در کنار یک

 ستان،جا استفادۀ متوالی از تشبیه در توصیف شخصیت قهرمان داوصفی شاعر در این

چون شهاب و صبح بر زیبایی یعنی آرش است.تشبیه شخصیت به عناصر طبیعت هم

 توصیف افزوده است.

مه، نکتۀ جالب توجه در این منظومه این است که محتوای توصیفات آغازین منظو

 مید دراهای ها و رگهیم شاهد بارقهرونشان از یأس و نومیدی دارد و هرچه پیش می

 ید:ها توجه کنتوصیفات هستیم که بر فضای شعر سایه افکنده است. به این نمونه

 .(58همان: ) چون بر شاخه برگ از برگجنبید، های مرگ، / کس نمیـ ترس بود و بال

وان تده و داری مانند کرده که همه سو بال گستردر این جا مرگ و نیستی را به جان

 جنبش را از هر موجودی گرفته است.

 (.58)همان: ، / روز بدنامی، / روزگار ننگ زندگی سرد و سیه چون سنگـ 
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ر سردی و کنید که زندگی را دمشاهده می هایی از نومیدی شاعر راجا رگهدر این

و  کندیآلود شعر تغییر مأسـسیاهی به سنگ مانند کرده است، اما در ادامه فضای ی

 درخشد. به این نمونه توجه کنید:های امید میقهبار

مد،/ ، / به جوش آخلق، چون بحری برآشفتهپچ خفته./ کمک در اوج آمد پچـ کم

همان: )اد داز سینه بیرون  /مردی چون صدفخروشان شد،/ به موج افتاد،/ بُرش بگرفت و 

61.) 
. دی استد و نومیـامیز ـستی ۀهای حاکم بر شعر این دوره، مسألمایهیکی از درون

ید مید نامن نااها را شاعراتوان میان شُعرا یک خط فاصله قرار داد و عدۀ کثیری از آنمی

س ل، یأدارشان اخوان ثالث است. صف عظیمی از شاعران در نتیجۀ همان عوامکه پرچم

به  شانهآمیزی بر شعرشان حاکم بود و تنها شاعران اندکی بودند که روحیتلخ و مرگ

که  میدیدالیل خاص فرهنگی یا اجتماعی و حتا به طور فرمایشی، تسلیم آن یأس و ناا

اشد. بها اکثریت تسلیمش شده بودند، نشده بود. شاید سیاوش کسرایی نمونۀ خوبی ازآن

 سطورۀگیرش پیداست که انمونۀ خوب این خصلت در اشعار او مخصوصاً شعر آرش کمان

 (.63: 1383ی، )شفیعی کدکنبسیار زیبایی است 

 تشبيه به اعتبار وجه شبه -2- 1 -2- 2

 الف( تشبيه مفصل

 سبت بهترین بسامد را نگردد. این نوع بیشدر این نوع تشبیه، وجه شبه ذکر می

 ها توجه کنید:تشبیه مجمل و بلیغ داراست. به این نمونه

 (.59: 3851)کسرایی، سامان ، بیگستر اندیشهچو سرحدات دامنهممرزهای ملک/  _

ده انند شسامانی سرحدات اندیشه مسامانی مرزهای سرزمین به بیدر این سروده، بی

داده  رائهاست و شاعر وصفی بسیار زیبا و شاعرانه از چگونگی اوضاع مرزهای سرزمین ا

 گونۀ آن نیز نهفته است.است. زیبایی تشبیه مذکور در جنبۀ اغراق

 (.59: 1385)کسرایی،  ل، بشکسته و ویرانچون باروهای دهمهای شهر،/ ـ برج

ده و نند کرهای شکسته و ویران شهر را به قلعۀ خراب دل ماجا نیز شاعر برجدر این

 لحنی غنایی به شعر بخشیده است. 

 ب( تشبيه بليغ

شبیه شوند. این نوع نسبت به تدر تشبیه بلیغ، وجه شبه و ادات تشبیه حذف می

 :کنید را در این منظومه داراست. به این نمونه توجه ترین بسامدمفصل و مجمل کم
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ن ، میاجوشان چشمهـ برآ، ای آفتاب، ای توشۀ امید/ برآ، ای خوشۀ خورشید!/ تو 

 (.66)همان: تاب/ برآ، سرریز کن، تا جان شود سیراب ای بیتشنه

ا بفتاب چنین توصیف شاعرانۀ آزیبایی این سروده مدیون لحن فاخر حماسی آن و هم

تاب ن آفچوکاربرد تشبیه و صفت است. نکتۀ قابل ذکر این که شاعر یک عنصر طبیعی هم

شنه ته و را به عنصری دیگر از طبیعت یعنی چشمه مانند کرده است. تضاد و تقابل چشم

اه رهم نیز  زیبایی این وصف را دوچندان کرده است. بنابراین لحن حماسی سروده به

 گیرمانکآرشبرجسته منظومۀ های افزوده است. از ویژگی عناصر غنایی وصف بر ارزشش
 زمان عناصر حماسی و غنایی در توصیف موضوعات مختلف شعری است.حضور هم

 .(63همان :)وایم أکوه م، / ستیغ سربلند شهاب تیزرو تیرمگیرم/ داری کمانـ کمان

 که شبیهدر این سروده نیز وصفی شاعرانه از آرش، قهرمان قصه، ارائه شده 

 های پهلوانان است. رجزخوانی

ها هوی کوردریغ افکنده جنگل، ای روییده آزاده،/ بی جنگلی هستی تو، ای انسان!/ـ 

تاب و ،/ آفندهجوشهای تو ها در سایبان،/ چشمهجاویدها بر سر انگشتان تو دامن،/ آشیان

 جنگل بز باش، ایسربلند و س /گزار آتشخدمت،/ جان تو افشان باد و باران بر سرت

 (.57)همان: انسان! 

 سرسبز. لند وجا شاعر انسان را به جنگلی مانند کرده است که آزاده است و سربدر این

ر بر ین اماراه تشبیه است و شگرد توصیفی شاعر استفاده از جمالت وصفی متوالی به هم

حن لدر  سروده چنین زیبایی اینزیبایی و شاعرانگی توصیف مورد نظر افزوده است. هم

هم  حماسی آن است. در شعر سیاوش کسرایی هم روح اجتماعی و حماسی جلوه دارد و

 وعی بیاننتواند بهدهد که مینشان می گیرآرش کمانروح غنایی. کسرایی در منظومۀ 

 (.119: 1358کوب، )زرینحماسی نزدیک شود 

 شبيه به  اعتبارمحسوس یا معقول بودن طرفينت -3 - 1- 2-2

 الف(تشبيه  محسوس به محسوس

شبیه مد تترین بسااین نوع تشبیه در شعر وصفی از بسامدی باال برخوردار است. بیش

ن صفی بودده ودهندر این منظومه نیز از آنِ این نوع تشبیه است. بنابراین این امر نشان

 منظومۀ مذکور است: 
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مد؛/ جوش آ،/ بهشفتهخلق، چون بحری برآپچ خفته./ ک در اوج آمد پچمَ کَـ کم

همان: )اد خروشان شد؛/ به موج افتاد؛/ برش بگرفت و مردی چون صدف/ از سینه بیرون د

61.) 

 ند. هست در این سروده، خلق به بحر آشفته مانند شده است که هر دو جزو امور حسی

 (.58ان: )هم چون بر شاخه برگ از برگجنبید، نمی کسهای مرگ؛/ ـ ترس بود و بال

ند رد، مانخوحرکتی مردمان به برگی که از شاخه تکان نمیجا نیز سکون و بیایندر 

 انندشده است. زیبایی این دو سروده در این است که شخصیت را به عناصر طبیعی م

 کرده و باعث شاعرانه و غنایی شدن توصیف مذکور گشته است.

 ب( تشبيه معقول به محسوس

به مشبه واز امور عقالنی و کیفیات نفسانی است در تشبیه معقول به محسوس، مشبّه 

سوس ی محه امور عقالنـوع تشبیه این است کـاز این نـور حسی است. تنها امتیـاز ام

(. 98 -97: 1379زاده،مقدم و اشرف)علویگردند تر میشوند و برای اندیشۀ همگان ملموسمی

رفته گهره تن امور انتزاعی بکسرایی از این نوع تشبیه در جهت عینی کردن و ممثل ساخ

رور را غیا  ای طبیعیاست. به عنوان مثال زندگی را که امری انتزاعی است به سنگ پدیده

 ها توجه کنید:به پلنگ مانند کرده است. به این نمونه

 (.58: 5138)کسرایی، ، / روز بدنامی، / روزگار ننگ زندگی سرد و سیه چون سنگـ 

 (.67همان: )که در کوه و کمر دارید  سان آن پلنگانیبه را نگه دارید، /غرورم  -

 ج( تشبيه محسوس به معقول

ب جال شود. نکتۀدر این نوع تشبیه امری حسی به امری عقلی و انتزاعی مانند می

ود ه خـبفسانی ـۀ عقالنی و نـکه در این نوع تشبیه امور مادی و حسی، صبغتوجه این

در  (.99: 1379زاده،مقدم و اشرف)علویشود کشیده می گیرد و به طرف معنویتی ذهنیمی

ودن و صفی بودهندۀ ترین بسامد از آنِ این نوع تشبیه است. این امر نشاناین سروده کم

نی ث ذهعینی بودن توصیفات شعر مذکور است. زیرا تشبیه امر حسی به امر عقلی، باع

 معتقد است شعر باید گردد و این خالف نظریۀ توصیفی نیماست کهشدن وصف می

رد ع مووصفی  بوده و قادر به عینیت بخشیدن موضوعات گوناگون باشد؛ طوری که موضو

 ها توجه کنید:نظر در برابر چشم خواننده قابل تجسم باشد. به این نمونه

 (.59: 1385)کسرایی، چون باروهای دل، بشکسته و ویران همهای شهر،/ ـ برج
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 ذهنی مری حسی است به باروهای دل مانند شده که امریجا برج شهر که ادر این 

 است.

 (. 59)همان: سامان ، بیگستر اندیشهچو  سرحدات دامنهممرزهای ملک/  _

ی تزاعدر این سروده نیز شاعر مرزهای سرزمین را به سرحدات اندیشه که امری ان

 آشکارتر بهید مشبهاست، مانند کرده است. به طور کلی برخی از علمای بالغت معتقدند با

 از مشبه باشد.

 تشبيهي ةضافا -2-2-2

های هر نمونها بهره برده است. دراه سایر شگردکسرایی از این شگرد شاعرانه به هم

وجه تکرد.  راه مسندصفتی و تشبیه را مشاهدهتوان کاربرد اضافۀ تشبیهی به همذیل می

 کنید:

 (.59)همان:  ه و ویرانچون باروهای دل، بشکستهمهای شهر،/ ـ برج

رج نی چون باست. درواقع امری عی های شهر به باروهای دل تشبیه شدهجا برجدر این

 ن دوشهر را به امری معقول و ذهنی یعنی باروهای دل مانند کرده و سپس با آورد

آن  مسندصفتی بشکسته و ویران آن را عینیت  بخشیده و باعث ممثل ساختن و تجسم

 شده است. 

 (.59همان: ) سامانبی ،گستر اندیشهچو سرحدات دامنهممرزهای ملک/ ـ 

شاعرانه   جا نیز مرزها را که امری عینی است با تشبیه به سرحدات اندیشه،در این

ته سامان وضعیت آن را مجسم ساختوصیف کرده است و سپس با آوردن مسندصفتی بی

 هایشگرد، وصف امور مختلف با است. یکی از شگردهای وصفی کسرایی در این منظومه

با  شیوه و های شهر و مرزهای ملک هر دو به یکبینید برجطور که میمشابه است. همان

زنه در عی موااست. درواقع، گویی شاعر نو استفاده از چند شگرد بیانی مشابه توصیف شده

 های دیگری توجه کنید:این سروده ایجاد کرده است. به نمونه

 (.59همان: پربار ) هاآسمان اشکبی برگ،/  رزوهای آباغـ 

 (.58ان: )هم ها عطر فراموشیگل اندیشهتراوید از ،/ میهای خاموشیشبستانـ در 

 نتزاعیاامور توصیف اضافات تشبیهی در  ی ازـزیبایی سرودۀ مذکور، استفادۀ متوال

ینی عدر  هی، سعیچون خاموشی، اندیشه و فراموشی است. شاعر با کاربرد اضافۀ تشبیهم

 و ملموس کردن این امور داشته است. 
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 استعاری ةاضاف -3 -2-2

یگر های دگیر و هم شعرهای کتاببراهنی بر این نظر است که هم شعر آرش کمان

 /2 :1380ی، )براهنبرد ویژه استعاره رنج میکسرایی از عدم فشردگی زبان، تصویر و به

ی و گیر شعری توصیفاست که منظومۀ آرش کمان. البته این نکته گویای این (1125

ه بست. تر اتجسمی است. بنابراین استفاده از صور خیال در آن به مراتب از وصف کم

ادر ار نهمین دلیل بسامد استعاره نسبت به تشبیه که رکن وصف است، در این اثر بسی

 عله،شکوه،  چون زمان و عناصر طبیعت از قبیلاست. وی در توصیف امور انتزاعی هم

 ها:خورشید و گندمزار از این شگرد بهره برده است. مانند این نمونه

 (.61)همان: دهان صبح شد سیاهی در نفس میـ بی

بستن  گیر و گرم شعلهرویاهای دامنـ یا، شب برفی،/ پیش آتش نشستن، / دل به 

 (.56همان: )

د پاشی مانچشم آسۀ زرین به هزاران نیز /پنجۀ خورشیدکم لغزید کم هایال کوهـ به 

 (.67همان: )

یعت طب وصیف عناصرـاری در تـافۀ استعـزیبایی این سروده، استفادۀ متوالی از اض

 فاوت،چون کوه و خورشید و آسمان است.کاربرد یک شگرد خاص در وصف چند امر متهم

 شود.از شگردهای وصفی کسرایی محسوب می

 همان:)در چشمۀ مهتاب  خواب گندمزارهار؛/ خورده در کهساـ بوی عطر خاک باران

55.) 
صفت  ن اززمادر این سروده نیز شاهد کاربرد چند شگرد در کنار هم هستیم. شاعر هم

 چنین اضافۀ استعاری در وصف بهره برده است.و اضافۀ تشبیهی و هم

 تشخيص -4 -2-2

 هایسان وصفکسرایی در توصیف عناصر طبیعت از تشخیص بسیار بهره برده و بدین

 عناصر چنین از تشخیص در توصیفها ارائه داده است. وی همشاعرانۀ زیبایی از آن

ستفاده اکه انتزاعی چون مرگ، زندگی، عشق و...استفاده کرده است. نکتۀ جالب توجه این

قتی ورد. از تشخیص در وصف امور انتزاعی و طبیعت،کارکردی کامال متفاوت و متضاد دا

 وخشیدن ببرد، سعی در عینیت شگرد در جهت توصیف امر انتزاعی بهره میشاعر از این 

ن مجسم ساختن یک امر ذهنی دارد. اما هنگامی که برای وصف عناصر طبیعت از آ

 کنید: توجه هاکند، سعی در شاعرانه و خیالی کردن وصف دارد. به این نمونهاستفاده می
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 .(60)همان:  مالیدشت شیشه میباد بالش را به پبارید/ ـ برف روی برف می

د. مالمی شت شیشهای مانند کرده است که بالش را  بر پجا شاعر باد را به پرندهدر این

 بنابراین کاربرد تشخیص در این سروده سبب  شاعرانه شدن توصیف شده است.

 حال به این توصیف توجه کنید:

 (.61)همان: دامن البرز روی دشت باز  ریختباد پر میـ 

رز امن البا بر درای مانند کرده است که پرهایش جا دوباره شاعر باد را به پرندهدر این

عنی عین یمدار ریزد. نکتۀ جالب توجه این که وی در هر دو وصف، باد را به یک جانمی

 پرنده تشبیه کرده است.

 ن،/ سررزب، همه خاموش،/ در دل هر کوی و هر هایشرَوینصیب از شبماهتاب،/ بیـ 

 (.69)همان: به هر ایوان و هر در زد 

از  یالیخدر تمام این موارد، شاعر با استفاده از تشخیص، وصفی بسیار شاعرانه و 

 اهریمن، چونعناصر طبیعت ارائه داده است. اما در توصیفات ذیل که از امور انتزاعی هم

ل ممث وعینی کرده  ها رامرگ و سیاهی ارائه داده، با استفاده از شگرد تشخیص، آن

 ساخته است. توجه کنید:

 (.65)همان: است  خوارخو آدمیمرگ اهرمنـ دلم از مرگ بیزار است؛ / که 

یده درا با مافکن،/ ./ به هر گام هراسآیدمرگ،/ نقابی سهمگین بر چهره میـ ز پیشم 

ند، راه نشیمی گیرد، / به راهمرد سرم پرواز نمیـال کرکسان گـد/ به بـایـپبار میخون

زش باز ا/ و باریزد طنین زهرخندش رخندد،/ به کوه و دره میبندد، / به رویم سرد میمی

 ارم،/د جوشاهریمنی پرخادارم،/ چو در دل جنگ با  مرگی تندخوگیرد./ چو پا در کام می

 (.64)همان: شو خواهم وبه موج روشنایی شست

خو و انی تندخوار یا به انسخو و مردمریمنداری اهدر تمام این موارد، مرگ به جان

 جو مانند شده که در کمین قهرمان داستان یعنی آرش نشسته است.پرخاش

د،/ رد آورمیمان نها دودی،/ یا که سوسوی چراغی گر پیامیشد گر ز بام کلبهـ برنمی

 ؟دسردم تهآشفکوالک دلکردیم در ها لغزان، / ما چه میافتاد روی جادهپاها گر نمی
 (.54)همان: 

انی انس زیبایی سرودۀ مذکور این است که شاعر تنها با کابرد دو صفت که خصوصیتی

 ست.اای طبیعی است ارائه داده دارد، وصفی زیبا و شاعرانه از کوالک که پدیده

 (.58همان: ) های پریشان داشت، هذیان داشت،/ بر زبان بس داستانخوردهشهر سیلیـ 



 

 56  1399پایيز و  زمستان ، 30، پياپي شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

ا رت و آن اده اسسامان آن ارائه داعر توصیفی شاعرانه از شهر و اوضاع نابهجا شدر این

 به فردی که دچار هذیان است، مانند کرده است.

 (.55: )هماندر بلور آب  رقص ماهیـ سر برون آوردن گل از درون برف،/ تاب نرم 

ی که ادهکنندر این سروده دوباره شاهد تقابل امید و نومیدی هستیم. شرایط مأیوس

 آرشۀ چون سر برزدن گل از درون برف است. منظومزند، همامید از دل آن سر برمی

فردایی  است که امید به 1332مرداد  28های پس ازکودتای از معدود سروده گیرکمان

 از شعر مرحله گیر خطِ جداکُنندۀ دوتوان در آن لمس کرد. در واقع آرش کمانبهتر را می

انگیزگی بی پناهی، سرگشتگی،گیری، حیرت، ناباوری، بیمرحلۀ غافل پس از کودتا، یعنی

 روری،ـپه خودآیی، خودیابی، انگیزهـا و مرحلۀ بـهای نخست کودتبینی سالو تیره

ی رد به معن و پذیرش عام آن گیرآرش کمانجویی، برخاستن و اعتراض بود. انتشار روحیه

یگر از دنوعی  باشی و اعتیاد و انتحار و اعالمگرایی و ولنگاری و خوشنوعی ارزش نیستی

 (.494: 1381)لنگرودی،ارزش، عشق به زندگی، انضباط و مبارزه بود 

 
 گیر. میزان کاربرد شگردهای شاعرانۀ توصیف در منظومۀ آرش کمان3جدول شماره
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 یرگکمان آرش . میزان کاربرد شگردهای دستوری نسبت به شگردهای شاعرانه در منظومۀ4جدول شمارۀ 

 

 گيرینتيجه

ی هاتتوصیف از ارکان مهم شعر و ادب فارسی است و هر فردی برای انتقال دریاف

ی گیرکوشد با بهرهشود و میهای شیوا متوسل میبه عبارت حسی و به تصویر کشیدن آن

یر گماناز ابزار هنری به افکار و احساسات خویش عینیت بخشد. منظومۀ حماسی آرش ک

مه ترین اشعار حماسی دوره معاصر به سبک نیمایی است. در این منظوبرجسته از

چون مرگ، های مختلف شعری، امور انتزاعی همموضوعاتی گوناگونی چون شخصیت

.. و ک و.چون کوه، دشت، قله، دره، باد و برف و کوالزندگی، عشق،.. عناصر طبیعت هم

 است. های مختلف توصیف شدهمکان و زمان

ست ا های شعری به طور عام و تیپیک )نوعی( در این منظومه توصیف شدهصیتشخ

ز که این امر به سبب مضمون حماسی آن است. موضوعاتی چون مرگ و زندگی بیش ا

د نی دارخوااست و این نیز با مضمون حماسی منظومه هم سایر امور انتزاعی وصف شده

ه کر این حماسی آن است. نکتۀ جالب دیگبازی آرش، قهرمان که تمام ماجرا بر سر جان

د کرویترین توصیف مکان از کوه و قله شده است که متناسب با مکانی است که ربیش

یز ر نه این امـوصیف صبح هم بسیار آمده است کـحماسی در آن اتفاق افتاده است. ت

ین اعات ضوداد حماسی است. بنابراین توصیفات موگر زمان اتفاق افتادن این رویبیان

 با مضمون آن دارد. العادهخوانیی فوقهنگی و همآمنظومه هم
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 ه گرفتهمختلف شاعرانه و دستوری در توصیف این موضوعات بهر هایشگردکسرایی از 

ن امر ه است. ایـشاعران هایردـشگدستوری بیش از  هایشگرداست. درصد استفاده از 

ستوری، د هایشگردات وی است. از میان گر تأثیرپذیری کسرایی از نیما و نظریبیان

گر یلی دیتر است. این نیز خود دلها بیشبسامد صفت و مسندصفتی نسبت به سایر شگرد

 بر وصفی بودن این منظومه است. 

جا ت. از آنترین بسامد را داراسشاعرانه نیز تشبیه و تشخیص بیش هایشگرداز میان 

ن بود گر توصیفیاوصاف است، این امر بیان که یکی از ارکان توصیف تشبیه و آوردن

 منظومۀ مذکور است.

 ف یکاز شگردهای وصفی کسرایی در این منظومه، کاربرد چند شگرد وصفی در توصی

ات موضوع واحد است.گاه نیز چند شگرد وصفی را به طور متوالی در توصیف موضوع

 وصیف یکیک شگرد در تبرد. یکی دیگر از شگردهای وصفی وی تکرار کار میمتفاوت به

ه بهر پدیده است. به عنوان مثال در توصیف یک عنصر طبیعی از صفت به طور متوالی

وصفی  دستوری و شاعرانه نیز از دیگر شگردهای هایشگردزمان گیرد.کاربرد هممی

 آید.شمار میکسرایی به

ش اوطور کلی شعر معاصر وصفی است و شاگردان و پیروان نیما  از جمله سیبه

رکنی از  کسرایی، تحت تأثیر نظریات وی به شعر وصفی روی آوردند و هر یک از ایشان،

 کار گماردند.ارکان نظریۀ وصفی وی را به
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 تهران: سخن. ،سلطنت(

 .ج سوم، تهران: آگاه ،صور خيال در شعر فارسي (.1366ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) 

 ، تهران: سمت.معاني و بيان(. 1379زاده. )مقدم، محمد و رضا اشرف ـ علوی

 ، ج دوم، تهران: نشر مرکز.تاریخ تحليلي شعر نو(. 1381ـ لنگرودی، شمس. )

گاه نش، مشهد: انتشارات داکارادبيرازهای خلق یک شاه(. 1380قلی. )ـ محمدی، عباس

 فردوسی مشهد.

امة نفصل، «در شعر سیاوش کسرایی گیرآرش کمان ۀماسح(. »1392ـ مرادی، ایوب. )

نجم، گاه آزاد اسالمی واحد سنندج، سال پ، دانشعلمي پژوهشي زبان و ادب فارسي

 .145-131، صص15 مارۀش

 شاه.، تهران: صفی علیارزش احساسات(. 1335ـ یوشیج، نیما. ) 

 انه.هران: دفترهای زمبه کوشش سیروس طاهباز، ت، هانامه(. 1368ـ یوشیج، نیما. )



 

 60  1399پایيز و  زمستان ، 30، پياپي شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

.، گـردآوری سـیروس طاهبـاز، تهـران: دفترهـادرباره شعر و شااعری(. 1368ـ یوشیج، نیما. )


