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 چکیده
 در قصر جازیا یها وهیش شناخت منظور به مقاله نیا

 اغلب. است شده نوشته شاهنامه اریاسفند و رستم داستان

 مراجع مأخذ بر هیتک با قصر، جازیا بحث در ،یمعان کتب
 در یشواهد ی ارائه و یکلّ فیتعر کی به فقط ،یعرب

 مختلف کتب در شواهد اغلب که اند کرده بسنده آن مورد
 آن یها  وهیش از معدود، یموارد در جز امّا. شود یم تکرار

 یتفحّص و قیتحق آن مورد در اصالً ایگو ای و شده غفلت

 پژوهش ضمن مقاله نیا نگارندگان. است نگرفته صورت
 و رستم داستان در یمعان علم یها مؤلّفه موضوع در

 جازیا اغراض و ها وهیش مبحث در ییها افتهی به اریاسفند
 اند افتهی دست شاهنامه تمام دیشا و داستان نیا در قصر

 در جازیا از نوع نیا اغراض و ها وهیش یالگو تواند یم که
 به یفارس ادب متون ریسا و عام طور به ،یفارس زبان

 از استفاده چون ییها وهیش بر عالوه. باشد خاص طور
 و مرکّب کلمات قصار، کلمات ات،یکنا ها، المثل ضرب

 یبعض و یعطف عبارات ،یاستفهام یها جمله مشتق،
 یفارس یبالغ کتب یبرخ در که هاتیتشب و استعارات

 از استفاده چون یها وهیش شده، گفته رقص جازیا یبرا
 اسم، اطالق اشاره، ریضما صفات، ،یوصف عبارات

 «و» ،«چون» مانند یحروف و ادات از استفاده ،ییگو یکلّ
 نیا در و افتهی پژوهش نیا در که است ییها وهیش از... و

 .است شده شنهادیپ مقاله

 جازیا ،یمعان علم ار،یاسفند و رستم شاهنامه،ها:  کلیدواژه
 .قصر
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Abstract 
his article is written to aims to identify ways of 

brevity in Shahnameh Rostam and Esfandiar. 

Most books of Rhetoric, in the discussion of 

brevity, relying on basis of references Arabic, 

only one overall definition and presentation of 

evidence about it have sufficient evidence is 

often repeated in books. But with very few 

exceptions, the methods and motives neglected 

or Maybe it isn't investigated. This article authors 

have found styles of brevity in Rostam & 

Esfandiar that can be the pattern of this kind of 

brevity in particular and other Persian literature 

in particular. In addition to the methods such as 

use of proverbs, allusions, aphorisms, compound 

words and derivatives, interrogative sentences, 

phrases, metaphors and similes turning that have 

been mentioned in some Persian rhetorical books 

for brevity, it is found and proposed some ways 

like using descriptive phrases, adjectives, 

pronouns referring , given name, generalize, 

using particles and letters such as "the," "and" 

and ... in this paper.. 

Keywords: Shahnama, Rostam & Esfandiar, 
Rhetoric, brachiology (abridge brevity). 
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 مقدمه
بالغت فارسی ریشه در بالغت عربی دارد و اغلب 

ویژه علم  کتب فارسی در موضوع بالغت و به

معانی، برگردانی بیش از کتب عربی نیست؛ جز 

این که شواهدی از شعر فارسی برای هرمورد ذکر 

ای  است. بحث ایجاز قصر هم از چنین قاعده شده

ر، مستثنی نیست. در کتب عربی، در باب ایجاز قص

فقط به ذکر کلّیّاتی و شواهدی بسنده شده و 

کتب بالغی سنّتی های آن نیست.  سخنی از شیوه

شده  و برگردان همان مسایل مطرح  فارسی هم ادامه

در کتب عربی است و تنها بعضی کتب بالغی 

هایی از ایجاز قصر در زبان و ادب  معاصر به شیوه

و ذکر  ها هم از تفصیل اند و آن فارسی اشاره کرده

 .اند شواهد در این باب خودداری کرده

 ر کتب بالغی عربهای آن د ایجاز قصر و شیوه
رسد بحث ایجاز قصر در کتب بالغی  به نظر می

بن  اثر علیّالنّکت فی اعجازالقرآن عرب، از کتاب 

باشد.  هج.ق( آغاز شده 983عیسی الرّمّانی )متوفّی 

یجاز ا»است:  الرّمانی در تعریف ایجاز نوشته

کوتاهی سخن است بدون این که معنی اخالل 

پیداکند و در صورتی که امکان بیان معنی با الفاظ 

زیاد وجود دارد و امکان بیان آن با الفاظ کم نیز 

)الرّمّانی،  «وجود دارد، پس الفاظ کم، ایجاز است.

است:  ( و در مورد ایجاز قصر نوشته4: 4391

وتاهی لفظ و ایجاز( قصر بنای کالم است بر ک»)

( و اعتقاد دارد 2همان:«)زیادی معنی به جز حذف.

تر است)همان:  ایجاز قصر از ایجاز حذف غامض

(. و سپس شواهد چندی را برای ایجاز قصر ذکر 2

ی شریفه است:  ها این آیه ی آن کند که ازجمله می

( که در 473بقره/ ) «وَ لَکُم فِی القِصاصِ حَیوۀ»

شود. الرّمانی این  تکرار می منابع بالغی بعد از او

مقایسه « القتلُ انفی للقتلِ»آیه را با عبارت مشهور 

ی شریفه را  کند وجوه بالغت آیه کند و سعی می می

از طریق این مقایسه مشخّص کند و دلیل برتری 

ی آن  فائده»داند:  ی شریفه را در چهار وجه می آیه

تر است و در عبارت مختصرتر است و از  بیش

ف به دلیل تکرار جمله دور است و حسن تکلّ

( و سپس 9و2)همان:  «تألیف با حروف سازگار.

دهد. )همان:  هریک از این چهار وجه را توضیح می

یک از توضیحاتش به معانی الفاظ و  ( که هیچ9

ها مربوط نیست؛ بلکه در بحث  وجوه بالغی آن

ی شریفه  پردازد و آیه اختصار به تعداد حروف می

القتل انفی »ای ده حرف و عبارت مشهور را دار

. این دلیل داند حرف میدارای چهارده « القتل

بالغی الرّمّانی در بحث ایجاز قصر است که بر 

در  عسکری ابوهاللاست.  اخالفش هم تأثیر داشته

الخفاجی و  (471: 4974-4312) الصّناعتین
( در 244 -231(: 4132) 4382 )الخفاجی،

ی الرّمانی را پیش گرفته و  ویّههمان رسرّالفصاحه 

اند.  با ذکر همان شواهد، همان مقایسه را انجام داده

-تری ذکر کرده و همه را  جز این که شواهد بیش

اند.  تحلیل معنایی کرده -ای بدون ذکر هیچ شیوه

ابوهالل در توضیح این شواهد که همه از قرآن 

ها نوشته:  ی درک ایجاز قصر در آن است، و شیوه

تر از الفاظش است، و  پس معانی این کالم بیش»

هرگاه خواستی درستی آن را بدانی، پس به هم بزن 

بینی که  بر بنای دیگری آن را بساز؛ پس میآن را و 

]ذکر  آوری این ]کالم[ را با چندین برابر الفاظ می

(. چنین 478: 4312/4974عسکری، «)کنی[ می

عدم آشنایی  گر برای درک ایجار قصر، بیانای  شیوه

تشخیص ایجاز ها و امکانات زبانی برای  شیوهبا 

گذار  قصر است. حتّی عبدالقاهر جرجانی که پایه

ایجاز »»النّحو است، تنها  ی نظم و علم معانی نظریّه

و و زیبایی آن را در مواضعی از کتاب « قصر

( این در حالی 941: 4939ضیف،«)خویش ستود.



 96 اریاسفند و رستم داستان در قصر جازیا یها وهیش یبررس

« ایجاز حذف»ه او فصل دلنشینی را ب»است که 

او ایجاز »همان(. به عنوان مثال «)اختصاص داد.

گوید: این آیه  دهد و می قِصَر را در )الم( نشان می

با همة کوتاهی، به این نکته اشاره دارد که قرآن 

کریم از همین حروف الفبا که در دسترس مردم 

قراردارد، ترکیب شده، با این همه از تحدّی با آن 

مان(. این در حالی است که )ه «اند. ناتوان

عبدالقاهر اغلب نگاهی ساختاری به مسایل بالغی 

فاء »به نقش  العلوم مفتاحدر  سکّاکیدارد. تنها 

کند و برای آن شواهد  در ایجاز اشاره می« فصیحه

ی  ی شریفه کند ازجمله آیه چندی از قرآن ذکر می

)البقره/  «فقلنا اضرِب بعَصاکَ الحجرَ فانفَجَرَت»

که مفید ]این معنی[ »دهد که:  ( و توضیح می33

(. او 131سکّاکی، :«)است که فَضَربَ فانفَجَرَت

در ایجاز اشاره « فاء سببی»و « و»چنین به نقش  هم

-131کند. )همان:  و شواهدی برای هریک ذکر می

االیضاح در خطیب قزوینی (. و در نهایت 131
نی ضمن اشاره به همان مثال مشهور که از الرّما

های الرّمانی  شروع شده و با تکیه بر همان استدالل

و لکم فی »ی  ی شریفه دالیل برتری بالغی آیه

( را بر همان مثل مشهور 473بقره/ «)القصاص حیوۀ

شمارد و به جای چهار وجه  برمی« القتل انفی القتل»

کند که  الرّمّانی، هشت دلیل برای برتری آن ذکر می

ر حروف، تصریح بر مطلوب، ت عبارتند از: تعداد کم

با تنکیر، اثبات ]قصاص[، دوری « حیوۀ»تعظیم لفظ 

نیازی آن از تقدیر محذوف، طباق بین  از تکرار، بی

ی قرآن، قراردادن قصاص  حیوۀ و قصاص در آیه

در ابتدای « فی»به عنوان منبع حیوۀ با قراردادن 

 ( 411-419: 2339آن.)قزوینی،

در تفتازانی ازجمله  زبان متأخّرتر در کتب عربی

جواهرالبالغه و  (479-472: 4934) مختصرالمعانی
( و پانوشت همین 431-439: 4123)سیدالهاشمی 

صفحات، در باب ایجاز قصر، تکرار همان مطالب 

کتب پیشین است. جز این که الهاشمی ایجاز قصر 

 (. 431)همان:  است. نامیده« ایجازالبالغه»را 

ن در کتـب بالغـی   هـای آ  ایجاز قصـر و شـیوه  
 فارسی

تر  زبان به بحث ایجاز، دقیق نگاه اهل بالغت فارسی

هایی است که به  است که محصول آن ذکر شیوه

در شمس قیس رازی ایجاز قصر مربوط است. 

است:  آورده المعجم فی معاییر اشعار العجم

بس]پس[ استعارات و تشبیهات جمله از باب »

یین، و تفسیر، و ایجازست، و ایغال، و تکمیل، و تب

تقسیم، و استطراد، و تفریع، و هرچه ازین صناعات 

از بهر زیادت بیانی یا رفع اشتباهی استعمال کنند 

: 4987)الرّازی،  «بسط سخن است»همه از قبیل 

(. مهم این است که رازی به بعضی طرق 978

ایجاز و اطناب اشاره کرده است و این جا مقام 

ن نیست و چنان که قضاوت در درست و اشتباه آ

تر و  های اطناب، بیش مشهود است، شیوه

است. در  های ایجاز بوده تر از شیوه الوصول سهل

کتب معانی متأخّر و معاصر هم وضع چندان 

تفاوتی با کتب گذشته ندارد و وابستگی به منابع 

است.  عربی، غنای مطلب را تحت تأثیر قرارداده

از فارسی محمدخلیل رجائی جز افزودن شواهدی 

ای نسبت به منابع عربیش نکرده و طرفه  کار تازه

این که حتّی دالیل وجود ایجاز قصر در شواهدی 

-233: 4973است.)رجائی،  که آورده را ذکر نکرده

خود، به برخی معانی (. کزّازی در کتاب 231

ها،  دستان»است:  های ایجاز قصر اشاره کرده روش

ای از  که هیچ پاره زدها، و سخنان کوتاه پرمغز زبان

هایی  است، نمونه ها سترده نشده سخن در آن

اند. به یاری سخنانی  گونه از کوتاهی برجسته از این

توان دریایی را در  که در سرشت کوتاهند، می

گستر را در  ای دامن ای ریخت؛ و اندیشه کوزه
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: 4934)کزّازی،  «واژگانی چند اندک فروفشرد.

ی زبان  ه امکانات بالقوّه(. هرچند کزّازی هم ب211

چه ایشان به  است و آن برای ایجاز اشاره نکرده

کند، یعنی  عنوان امکانات ایجاز یاد می

ها و اقوال معروف، امکانات به فعل  المثل ضرب

ای هستند که به دلیل آشنابودن ذهن  رسیده

ها چنین قدرت ایجازی را  زبانان با آن فارسی

دربارۀ د در کتاب اند. خسرو فرشیدور پیداکرده
به این نکته اشاره کرده است: ادبیّات و نقد ادبی 

تر است.  تر باشد، بهتر و فصیح کالم هرچه کوتاه»... 

ها و اشعاری که ورد  المثل به همین دلیل ضرب

« اند. اند، همه مختصر و کوتاه مردم شده نزبا

(. سیروس شمیسا در 113: 4982/2)فرشیدورد، 

و آن گنجاندن »است:  وشتهتعریف ایجاز قصر ن

معنی بسیار در الفاظ اندک است به نحوی که 

 «حذفی هم در عبارات صورت نگرفته باشد.

  ( و در پانوشت همین صفحه437: 4939)شمیسا، 

و این تعریف قدماست، امّا بهتر است » است: نوشته

اضافه کنیم و اگر حذفی هم باشد، روشن و کم 

گیرد، چنان  ورت میباشد؛ زیرا به هرحال حذفی ص

الواقع  که در عبارت آمدند و کشتند و کندند... فی

)همان(. او  «حذف شده است...« مغوالن»مسندٌالیه 

در ایجاز »نویسد:  ی بحث ایجاز قصر می در ادامه

)همان( تکیه بر  «قصر، معموالً بسامد فعل باالست.

بسامد فعل در ایجاز قصر، ناشی از عدم تتبّع 

ن نوع ایجاز در زبان فارسی است. های ای شیوه

هایی که شمیسا در باب ایجاز قصر مطرح  شیوه

کرده، همان مواردی است که در المعجم و معانی 

های  یکی از شیوه»است:  کزّازی به آن اشاره شده

بسیار رایج برای تحقّق ایجاز قصر، استفاده از 

و  ها و تمثیالت)استعارۀ تمثیلی المثل ضرب

ارات( است. کلمات قصار نیز مبتنی تلمیحات و اش

از دیگر کسانی که در (. 438همان: «)بر ایجازند.

و تا   ی نظر کرده های ایجاز قصر ارائه باب شیوه

است، خسرو  حدودی حقّ مطلب را ادا کرده

دربارۀ ادبیّات و فرشیدورد است که در جلد اوّل 
های  تقریباً مفصّل به بحث ایجاز وشیوهنقد ادبی 

دربارۀ »داخته است. او ضمن یادآوری این که آن پر

عوامل ایجاز در زبان فارسی تحقیق کافی 

های  ( شیوه491: 4982/4)فرشیدورد،  «است نشده

شمارد که عبارتند  ایجاز را در چهارمورد کلّی برمی

 از: 
هائی که با حذف توأمند دارای ایجازند مانند  جمله -4»

ی که نقش جمله چنین کلمات فعل و هم های بی جمله

های جانشین  کنند مانند اصوات و واژه را بازی می
 هرگز، البتّه، نه، آری و غیره. جمله ازقبیل: 

 های زیادی باشند مانند: عباراتی که دارای فعل -2

 پی مصلحت مجلس آراستند
 نشستند و گفتند و برخاستند

زیرا فعل در میان اقسام کلمات دارای معنی 
 تریست... .  بیش

نیز چون حاوی معنی فعل و جمله است وت ص

 ... ارزش معنائی بسیاری دارد و ... موجب ایجاز است
ای و ربطی مانند  های کوتاه حرف اضافه در گروه -9

به »و « در وقتی که»به معنی « نزدیک»و « وقتی»

وقتی تو آمدی من خانه »در عباراتی مانند « نزدیک

 و ... .« نبودم
یهی و استعاری و در تشبیهات های تشب در اضافه -1

 (. 491)همان:  «مؤکّد.

های جانشین و  از این میان، بحث اصوات و واژه

های تشبیهی و استعاری مربوط به ایجاز از نوع  اضافه

قصر است؛ چراکه ایجاز قصر مربوط به محور 

آید که گوینده  جانشینی جمله است و زمانی پیش می

ند که برابر با نشا در محور زبان، عناصری را می

تر از خود هستند. این امر  نی عبارت یا عباراتی طوال

ویژه در زمانی که عناصری ازجمله در مقاصد و  به

 آید.  تر پیش می اغراض ثانویّه کاربرد دارند، بیش



 17 اریاسفند و رستم داستان در قصر جازیا یها وهیش یبررس

به هشت فرشیدورد در جلد دوم کتاب خود 

های کاربرد ایجاز قصر اشاره کرده  مورد از جایگاه

در این موارد نیز ایجاز به : »... افزاید و سپس می

 کلمات مرکّب و مشتق،  -4آید:  وجود می

در  -1عبارات عطفی،  -9های استفهامی،  جمله -2

فرشیدورد، ) «بعضی استعارات و تشبیهات.

(. که این چهار مورد، نه جایگاه، 117: 4982/2

با وجود چنین تفصیلی، ی ایجاز هستند.  بلکه شیوه

ای خود درباب ایجاز را کافی ه فرشیدورد یافته

کشف موارد ایجاز در »... داند و معتقد است  نمی

کالم فارسی مستلزم تحقیقات بسیار است، به 

خصوص مستلزم تحقیق دربارۀ حذف و کلمات 

 (. 491: 4«)پرمعنی است.

آید، بحث ایجاز قصر  چنان که از این دوبند برمی

بالغی  های آن در برابر ایجاز حذف در کتب و شیوه

است. این در حالی  زبان مهجور مانده عربی و فارسی

ای در بالغت دارد تا  است که ایجاز جایگاه ویژه

اند و  تعریف کرده« ایجاز»جایی که برخی بالغت را 

تر  از میان دو نوع ایجاز، ایجاز قصر به دلیل دیریاب

 تری دارد.  بودن، از نظر بالغی ارزش بیش

 ضرورت پژوهش
های بالغت فارسی بر  ستوارشدن پایهی ا نتیجه

های بالغت و  مبانی زبان عربی، آشفتگی مؤلّفه

اختالف در شواهد و امثال آن در زبان فارسی 

است. تنها راه چاره آن است که این مبانی با 

ی ادب فارسی و بر  بررسی دقیق متون برجسته

ی زبان فارسی شناخته و عرضه  اساس توان بالقوّه

ویژه ایجاز  ها، ایجاز و به این مؤلّفه شود. از جمله

قصر است که سکوت کتب عربی در مورد 

به کتب فارسی هم تا حدودی های آن،  شیوه

است. این در حالی است که توان  سرایت کرده

های متعدّدی را برای  بالغی زبان فارسی، شیوه

تابد که جز با بررسی متون  ایجاز قصر برمی

به زعم اساتیدی چون  ای چون شاهنامه که برجسته

الدّین همایی و  غالمحسین یوسفی و جالل

 یوگنی ادواردویچ برتلسمستشرقانی چون 
(Evgeny Edvardovich Berthels) ترین  از اصیل

ها برای شناخت زبان فارسی و قواعد حاکم  نمونه

 شود.  ممکن نمی 4بر آن است،

 ی پژوهش پیشینه
ه، بسیاری را های بالغی در مورد شاهنام خأل پژوهش

های اخیر چه در قالب کتاب و  بر آن داشته تا در سال

های کارشناسی ارشد و  چه در قالب مقاله یا رساله

چنان بحث  دکتری، به بالغت شاهنامه بپردازند. امّا هم

 ایجاز در شاهنامه در مقابل اطناب، جایگاهی پیدا

 است.   نکرده و چندان مورد توجّه نبوده

                                                                                
. استاد همایی زبان آثار ادبی بزرگ را به دالیلی بهتر از زبان 4

 داند:  شاعران و نویسندگان معاصر می

های فارسی امروزی هرقدر هم  بینیم نوشته این که می»

باشد، فصاحت و بالغت گذشتگان شیرین و پرطمطراق 

را ندارد، برای این است که آنها فارسی را بهتر از ما 

های  دانستند و ذوق اصیل آنها چندان آلوده به زبان می

بود و مورد استعمال الفاظ و عبارات را خوب  دیگر نشده

جای  کلمه و جمله را به شناختند و هر دانستند و می می

ین سبب آثار ادبی آنها در کردند، بد خود استعمال می

)همایی،  «است. زبانان اثر جاویدان پیداکرده روح فارسی

4973 :14 .) 

ی رسیدن به زبان اصیل فارسی،  و لذا ایشان معتقد است الزمه

ما مثل »بررسی و شناخت زبان آثار فردوسی و امثال اوست: 

فردوسی و فرّخی و عنصری و بیهقی و امام غزّالی فارسی 

کنیم؛ زیراکه به مرور ایّام زبان فارسی و اصل  یم و درک نمیدان نمی

ها در همة این  فصاحت و بالغت تحوّل پیداکرده و دگرگونی

 یوگنی ادواردویچ برتلس(. و 91همایی، «)است. جهات راه یافته

(Bertles )ی زبان فارسی  هم زبان شاهنامه را بهترین نمونه

ترین  بینیم ناب ه امروز آن را میزبان شاهنامه بدان گونه ک»داند:  می

 (.491: 4933)برتلس،  «نمونة دری است...
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اری در ابعاد مختلف بالغی های بسی پژوهش

شاهنامه ازجمله، اطناب، انسجام، موسیقی بیرونی 

است؛  و درونی شعر فردوسی و ... صورت گرفته

امّا نتایج جستجو در باب ایجاز در شاهنامه معدود 

ی کوتاه با  است. استاد حسین لسان یک مقاله

در مجموعه « ایجاز در شعر فردوسی»عنوان 

( دارد 4933داشت فردوسی )ی بزرگ مقاالت کنگره

که البتّه ناقص است و در چهارصفحه، به طور کلّی 

است. در  به اهمیّت ایجاز در شاهنامه اشاره کرده

ی  نقد بالغی ابیاتی از شاهنامه»ی  بخشی از مقاله

به بحث ایجاز در « فردوسی از دیدگاه علم معانی

ی این مقاله از  است. نویسنده شاهنامه اشاره شده

برد  نام می« واو حذف و ایجاز»با عنوان « و»ی نوع

 )ذوالفقاری، که با بحث ایجاز در ارتباط است

ی این مقاله،  (. عالوه بر این، نویسنده33: 4934

ی گرایس، ایجاز و  ضمن اشاره به اصول چهارگانه

اطناب را محصول عدول از اصل کمیّت او 

  (.31داند)همان:  می

ی اخیر در  دهه هایی هم در یک نامه پایان

موضوع بالغت در شاهنامه نوشته شده که 

ی کارشناسی ارشد با  نامه ها، پایان ی آن ازجمله

های معانی و بیان در بخش پهلوانی  جلوه»عنوان 

که به تعریف ایجاز قصر و ذکر شواهدی « شاهنامه

ی  نامه چنین پایان است. هم از شاهنامه بسنده کرده

ایجاز و اطناب در » کارشناسی ارشدی با عنوان

که در فصل سوم تنها به تعریف ایجاز « شاهنامه

قصر و در فصل چهارم به ذکر شواهدی از آن از 

  است. شاهنامه بسنده کرده

چه  امّا بخش مهم بحث ایجاز در شاهنامه، آن

کدکنی درصورخیال در شعر   است که دکتر شفیعی

 ( با ذکر شواهدی آن را تحلیل کرده114فارسی )ص 

( در 4978) اهلل صفا و بزرگانی چون ذبیح

(، غالمحسین 283)ص  سرایی در ایران حماسه

(، 413)صهایی در آغوش باد برگ( در 4983یوسفی)

( و 73: 4973)معانی و بیانالدّین همایی در  جالل

( و 283: 4913خاورشناسانی چون هانری ماسه)

( به آن اشاره و 491: 4933یوگنی ادواردویچ برتلس )

ایجاز ترین وجه بالغی شاهنامه  مگی بر این که مهمه

 اند.  است، تأکید کرده

 فرضیّه  

فرض بر این است که ایجاز قصر در زبان، عمدتاً 

بسته به محور جانشینی جمله است؛ در مقابل 

ایجاز حذف که مبتنی بر روابط عناصر جمله در 

نشینی است. به این معنی که ایجاز قصر  محور هم

آید که عنصری در جمله به جای  می زمانی پیش

تر از خود قرار بگیرد. این عنصر  عنصری بزرگ

تواند از تکواژ تا جمله را شامل شود. عناصری  می

و « چون»چون ضمایر، بعضی عبارات وصفی چون 

و ... از « و»، بعضی حروف و ادات مانند «چنین»

 این دست هستند. 

 شاهنامه و ایجاز
زبان حماسی شاهنامه، اگرچه وجه داستانی و 

تابد و  ها را برمی ها و شخصیّت وصف صحنه

ی چنین وصفی، اطناب است، اغلب  الزمه

شناسان و اساتید فن، شاهنامه را مجال  شاهنامه

ایجازی »دانند.  ایجاز می ایجاز و هنر فردوسی را

شود،  سرایی فردوسی دیده می ی سخن که در شیوه

زگاری دارد؛ بلکه نه فقط با طبیعت زبان فارسی سا

)یوسفی،  «به صورت هنری خاص درآمده است.

الدّین همایی نیز  استاد علّامه جالل (.413: 4983

 کار فردوسی را در برابر نظائر آن، مبتنی بر ایجاز

 مطلبی که فردوسی به دوسه بیت برگزار»داند:  می

کرد، اسدی مثالً به هفت هشت  ]متن: برگذار[ می

)همایی، «گفتند. ه پانزده بیت میبیت، و نظامی به د

-4883) (Henri Massé) هانری ماسه(. 73: 4973
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هم معتقد است در (، خاورشناس فرانسوی، 4333

در شاهنامه »شاهنامه، ایجاز بر اطناب غالب است: 

عبارات دراز اندک است. معموالً جمله از یک بیت 

کند و حتّی اغلب به یک مصراع ختم  تجاوز نمی

نیز گاهی شاعر عمد دارد که مطلب را  شود. و می

کوتاه ادا بکند و در این صورت، جمله سه چهار 

 (.238: 4913)ماسه،  «تر نیست... کلمه بیش
هم  خاورشناس قرن بیستم اهل روس، برتلس

داند؛ امّا  ایجاز را در شاهنامه غالب و گاه مخل می

معتقداست همین عامل بر زیبایی شعر فردوسی 

 افزوده است: 
زبان فردوسی هم از نظر واژگانی و هم ازنظر »

نحوی، بسیار ساده و روان است، امّا همین سادگی به 

انجامد که اغلب دریافت آن را دشوار  چنان ایجازی می
کند... .امّا باید پذیرفت که به گمان، همین  می

نویسی و ایجاز، ریشه در متن راستین فردوسی  کوتاه

د به لطف و زیبایی منظومه دارد و در بسیاری از موار

 (. 491: 4933)برتلس،  «می افزاید.
معتقداست ایجازهای فردوسی ( 4973)نُلدکه

در »ها گاه مؤثّرتر از اطناب است:  در ذکر جنگ

کران با  های معظم میان دوسپاه بی شرح جنگ

ی مختصر و محکم  یکدیگر اغلب از چندکلمه

ر در تخیّل ت کند. امّا همین اختصار بیش استفاده می

جاهایی که سعی  کند تا آن خواننده نفوذ می

(. 439) «است جزئیّات نبرد را حقیقتاً بیان کند. کرده

گفتگوهای شاهنامه را نیز (4984)خالقی مطلق

در شاهنامه... وقتی میان »... داند:  دارای ایجاز می

گیرد، هرطرف برای  دو تن گفت و شنودی درمی

ی خاص و بینشی ا خود موضعی معیّن، عقیده

مشخّص دارد که آن را کوتاه، ولی دقیق و منطقی و 

 «کند. بدون حشو و زوائد و صنایع لفظی بیان می

 (. 444)خالقی مطلق، :

گر این است ایجاز شاید  این میزان تأکید بیان

ترین بعد فنّی و بالغی کار فردوسی است  برجسته

نده که چندان موردتوجّه نبوده و اسرار آن پنهان ما

است. این در حالی است که بررسی ابعاد ایجاز، به 

ویژه ایجاز قصر که در شاهنامه برجستگی خاصّی 

تواند الگوی این نوع ایجاز را در زبان  دارد، می

فارسی مشخّص کند. از این میان، داستان رستم و 

ی محمدعلی اسالمی ندوشن،  اسفندیار که به عقیده

فردوسی است و  و اوج هنر« ها داستان داستان»

فردوسی قبل از وداع با بخش پهلوانی شاهنامه، 

شود که تمام نیروی حیاتی  گوئی شبیه به آرش می»

اسالمی «)خود را در آخرین تیر خویش نهاد.

های فنّی و بالغی  ( و قابلیّت427: 4933ندوشن، 

گوی نیاز  تواند جواب قابل توجّهی دارد، می

ه باشد. یکی از محقّقان در موضوع بالغت شاهنام

ابعاد مهم بالغی این داستان، ایجاز در آن است. 

ی کوتاه خود با عنوان  استاد حسین لسان در مقاله

هنر فردوسی در این « ایجاز در شعر فردوسی»

رغم طول گفتگوها، در ایجاز آن  داستان را علی

در سرگذشت رستم و اسفندیار و »داند:  می

کشد، امّا  ازا میگفتگوی این دو اگرچه سخن به در

تنوّع مضامین که هریک در حدّ خود حالت ایجاز 

ای که بر سراسر  چنین شور حماسی دارد و هم

داستان حاکم است، خواننده را هرچند آن را به 

کند که او را  تنها خسته نمی تکرار بخواند، نه

 (. 347: 4933)لسان، «سرگرم و مجذوب می سازد.

 ان رستم و اسفندیار  های ایجاز قصر در داست شیوه

  های زبانی شیوه

ی  های ایجاز قصر، اشاره یکی از شیوه گویی: کلّی

کلّی به رویدادها و اتّفاقات گذشته است که با 

در کتب بالغی تناسب  تعریف معمول ایجاز قصر

بسیاری دارد؛ یعنی بدون حذف عبارت یا عباراتی 

. از جمله، کالم، لفظ اندک ولی معنای بسیاری دارد
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در بدیع فارسی قرابت « تلمیح»ی  این شیوه، با آرایه

فردوسی در جریان ناخواندن رستم به دارد. 

آورد. در  بیت می مهمانی، افعال اسفندیار را در سه

جاست که فردوسی، بدون  آن« گویی کلّی»این میان، 

کند،  دز اشاره که به جزئیّات اتّفاقات رویین این

دز و  ندیار از رویینگفتن اسف خیلی کلّی از سخن

 کند: های خود در آن یاد می مردانگی

 سپهبد ز خوالیگران خواست خوان

 کسی را نفرمود کو را مخوان!

 شد، جام می برگرفت چو نان خورده

 گه سخن درگرفت دز آن ز رویین

 کرد یاد وُ زآن مردی خود همی

 (179-174) به یاد شهنشاه جامی بخورد

م نیز به جای ذکر اسفندیار در گفتگو با رست

ی هفتخان، برای رعایت اختصار،  جزئیّات واقعه

 کند: ی کلّی از آن قناعت می فقط به یک اشاره

 به مردی ببستم کمر بر میان

 رفتم از پس چو شیر ژیان، همی

 شنیدی که در هفتخان، پیش من

 چه آمد ز دیوان آن انجمن!

 دز اندرشدم به چاره به رویین

 (741-749)هم زدم گونه بر جهانی بر آن

 استفاده از حروف و ادات
توانند عامل ایجاز قصر باشند.  بعضی حروف، می

خوش »گوییم  عنوان مثال، زمانی که به کسی می به

« چون»حرف « که پسری چون تو دارد. به حال آن

دکتر خطیب . معادل صفات متعدّدی باشدتواند  می

ویژه ایجاز حروف  رهبر درباب بالغت حروف، به

یکی از اسرار مهم رسائی و شیوائی ...»است:  نوشته

زبان فارسی گستردگی معانی حروف اضافه و ربط 

است که گویندگان و نویسندگان توانای ما با 

اند، در  ای که بر زبان و ادب فارسی داشته احاطه

ها استادی نموده و سخن را در جامة  کاربرد آن

زند، عرضه  ایجازی که با اعجاز پهلو می

 : یازدهم(4972)خطیب رهبر، «اند. داشته

این حروف گاه ادات تشبیه نیستند و : چو/ چون

صرفاً برای بیان معنی زیاد در لفظ اندک کاربرد 

برابر با صفات بسیاری « چو»دارند. در بیت زیر، 

در اغلب توانست به اطناب بیانجامد.  است که می

وصف با « چون»و « چو»این موارد، غرض از 

 ه و تعظیم است. مبالغ

 خُنُک شاه گشتاسپ، آن نامدار

 ( 617)کجا پور دارد چو اسفندیار 

 نخواهم که چون تو یکی شهریار

 ( 331) تبه دارد از چنگ من روزگار!

ذکر اوصاف اسفندیار از « چون» که غرض از

 زبان رستم و تعظیم اوست. 

ضمایر اشاره: ضمایر اشاره هم از جمله اداتی 

تر در  زین یک عبارت طوالنیهستند که جایگ

توانند بدون این  شوند و بدین ترتیب می جمله می

که نیاز به حذف اجزایی از جمله باشد، جمله را 

توانند با  تر کنند. عالوه بر این، این ضمایر، می کوتاه

ها، از اطناب  جلوگیری از تکرار برخی عبارت

مورد جلوگیری کنند. به عنوان مثال، در مصراع  بی

« پادشاهی و تخت»جایگزین « آن»وم بیت زیر، د

 است: تر کرده شده و لذا جمله را کوتاه

 مرا پادشاهی پذیرفت و تخت

 (33بر آن نیز چندی بکوشید سخت )

ضمایر اشاره اغلب به جای تفصیل موضوع، 

 کنند:  می« اشاره»فقط به آن 

 کنون من از ایران بدین آمدم

 (273) دستور تا دم زدم! نبُد شاه

بستن دست رستم و بردن او به »منظور از این، 

 است. « دربار گشتاسپ

پشوتن بر این بر، گوای منست/ روان و خرد 
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 ( 284) راهنمای من است

 هایی که دادم.  این: سخنانی که گفتم و وعده

 جوی را آن بد آمد به فال جهان

 (239) ش سر ببرّند و یال بفرمود که

هی و تکان آن: خوابیدن شتر بر سر دورا

 نخوردن او. 

 بدان گفتم این تا بدانی همه

 ( 382) کشان چون رمه! تو شاهی و گردن

 این: این ماجراها را. 

و اخواتشان « ان»و « ها»های جمع: ادات  عالمت

دهند،  عالوه بر این که تعدد یک اسم را نشان می

و ... « فراوان»و « بسیار»گاه به جای صفاتی چون 

تر در  و لذا ضمن بیان معانی بیشروند  به کار می

 کوتاهی جمله مؤثّر هستند: 

 ها بکردی به گنج همه نیکویی

 ( 433) مرا مایه خون آمد و سود، رنج

  های فراوانی کردی. نیکویی

ای دارند که به  انواع واو: گاه واوها معانی ثانویّه

کند. مثال مشهور در این  کوتاهی جمله کمک می

برآید بلند آفتاب / من و گرز چو فردا »مورد، بیت 

است که معانی بسیاری را در « و میدان و افراسیاب

خود دارد. ازجمله معانی ثانویّه و کاربردهای 

 در داستان رستم و اسفندیار عبارتند از:« و»مختلف 

 واو تساوی: -4

 کس که از راه یزدان بگشت هر آن

 (413) همان عهد اویست و هم بادِ دشت!

 رواو تفسی -2

« یعنی»یا « به این معنی که»این واو به معنی 

 است:

 کس که نیکی شناخت به گیتی هر آن

 ( 214) با شهریاران بساخت! و بکوشید

 چنین گفت رستم که فرزند شاه

 ( 917) سان و پیمود راه برنجید از این

 و: برنجید یعنی راه زیادی پیمود. 

« در مقابل»به معنی « و»واو مقابله: گاه  -9

 ست:ا

 بگویم من و کس نگوید که نیست

 (333) راه اندکی است!و  که بیراه بسیار

 و: در مقابل... 

 واو عطف و ایجاز -1

هایی کاربرد دارد که با  این واو در موقعیّت

عطف دو مسندٌالیه به یکدیگر، باعث حذف مسند 

شود. مانند بیت زیر که  مشترک یا عکس آن می

های  برای مسندٌالیه مسند مشترک...« بشکفید از »

 مصراع دوم است:

 چو گل بشکفید از می سالخورد

 (241) خ نامداران و شاهِ نبرد!ر

 واو فوریّت -1

به معنی فوری و بالفاصله است و شتاب در 

 رساند:  کار را می

 اگر تخت خواهی ز من با کاله

 (413) برکش سپاه! و رهِ سیستان گیر

ه حرکت ره سیستان بگیر و فوری سپاهت را ب

 دربیاور. 

 تهمتن ز خشک اندرآمد به رود

 (171) داد یل را درودو  پیاده شد

به اسفندیار درود فرستاد. بالفاصله پیاده شد و 

و در ماجرای زورآزمایی رستم و اسفندیار، 

 گوید: می

 ز تیزیش خندان شد اسفندیار

 (711) دستش گرفت استوار،و  بیازید

 است:« یجهدر نت»واو انتاج: به معنی  -7

 تو امروز می خور که فردا به رزم

 ( 737) بپیچی و یادت نیاید ز بزم!

   بپیچی و درنتیجه...

از کلماتی است که توصیف « چنین»چنین: 
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آمیز موصوف خود را در بر دارد و لذا  مبالغه

 :نامید. در بیت« توصیفی»توان آن را  می

 بخواه آنچ خواهی و دیگر ببخش

 ( 128) روز، رخش چنینمکن بر دل ما 

توصیف « چنین»ی  مشخّص است که کلمه

گوید: چنین  را در خود پنهان دارد. رستم می« روز»

ی خوبی با  روزی را )که ما در آن خوشیم و رابطه

نیز در و هم داریم( بر ما رخش)یا دخش( نکن. 

« خرام نفرستان برای مهمان»بیت زیر که برابر با 

 آمده است:

 مان تو؟خِرامی نیرزید مه

 ( 132) بود تا بود، پیمان تو؟ چنین

است که همان « ایدون»، «چنین»یکی از اَشکال 

 کارکردها را دارد:

 بدو گفت رستم که ایدون کنم

 (191) ی راه بیرون کنم شوم جامه

ایدون: تمام کردن سخن و آماده شدن برای 

 مهمانی و ... .

نیز: ز شاهان کسی بر چنین داستان / ز بنده 

(، به رستم چنین گفت: کای 274داستان ) دند همنبو

 ( 4437کشان؟! ) بدنشان / چنین بود پیمان گردن

نکره با مقاصد مختلفی کاربرد « ی»ی نکره و یکی: 

ترین این مقاصد، ناشناس بودن اسم  دارد. معمول

است؛ امّا گاه مقاصد و اغراض دیگری هم در آن 

پنهان است که در چنین مواضعی دارای ایجاز 

 است. مانند بیت زیر: 

 چه نازی به این تاج لهراسپی؟

 (713) آیین گشتاسپی؟ بدین تازه

متضمّن تحقیر است و معنای زیادی را در « ی»

گوید: این تاج  خود پنهان دارد. گویا رستم می

آیین  لهراسپی )که هیچ ارزشی ندارد( و این تازه

 گشتاسپی )که بدعتی ناخوشایند است(. 

ای است که باعث  دارای معانی ثانویّه« یکی»گاه 

 شاهنامه و دستورمحمود شفیعی در  شود. ایجاز می

تأکید یا حصر یا »را « یکی»ه کاربردهای از جمل

(. گاه 431: 4977داند.)ر.ک. شفیعی،  می« تقریب

توان  می« یکی»تمام یا تعدادی از این معانی را در 

دید. چنان که در بیت زیر، عالوه بر تأکید و حصر، 

  مبالغه نیز دارد:

 ام! ولیکن ترا من یکی بنده

  (411) ام! به فرمان و رایت سر افگنده

« ام یکی بنده»مصراع دوم تفسیر و تبیین عبارت 

رساند. گاه  در مصراع اوّل است و ایجاز آن را می

بار معنایی وحدت دارد و ایجاز آن به دلیل « یکی»

ای  این است که جانشین عبارت یا حتّی جمله

 شود: می

 بمان تا بگویم همه، هرچه هست

 (739) یکی گر دروغ است، بنمای دست

  گویم... از سخنانی که می یکی: هریک

گونه: از عباراتی است که به دلیل جایگزینی به  این

جای یک عبارت یا جمله، دارای ایجاز قصر است. 

 مانند بیت زیر:

 من از کودکی تا شدستم کهن

 (719) بدین گونه از کس نبردم سخن!

احترامی و  با توهین و بی»معادل « این گونه»که 

  است.« ناراحتی

هریک از انواع ضمیر، عالوه بر نقش  ضمایر:

جلوگیری از تکرار یک عبارت، به دلیل جانشینی 

توانند در کوتاهی  هایی دیگر می عبارت یا عبارت

 بیت زیر:در  «جَجش»چنان که . جمله مؤثّر باشند

 همه هرچ گفتم ترا، یاد دار

 (191) به پرمایه اسفندیار شبگوی

 است.« راهمه هرچ گفتم ت»برابر با « جججَش»

برابر با یک عبارت « او»در زبان فردوسی، گاه 

نوشیدن »فعلی است؛ چنان که در بیت زیر برابر با 

 است:« شراب
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 یکی جام زرّین پر از باده کرد

 ( 974) یاد مردان آزاده کرد ووُ ز

 چه: 

 ولیکن پشوتن شناسد که شاه

 ( 128) فرمود تا من برفتم به راه چه

 چه: دستوراتی...

 خواهدبدن!  چهاند که فردا که د

 (191) ها نشاید زدن! بدین داستان

 چه: حوادث و رویدادهای ناشناخته... 

همه: این حرف به دلیل شمول معنایی، دارای ایجاز 

 قصر است. 

 همه راست گفتی، نگفتی دروغ

 (127) -به کژّی نگیرند مردان فروغ! -

 چه گفتی...  ی آن همه: همه

 پهلوانهمه از من انگار ای 

 ( 133) گمان! بدی ناید از شاه، خود، بی

 ی تقصیرها و خطاها را...  همه: همه

یکی و دارای معنای شمول  یکایک: به معنی یکی

 است:

 بدادش یکایک درود و پیام

 (973) نام از اسفندیار، آن یل نیک

فرشیدورد این مورد را صفات مرکّب و مقلوب: 

اغلب ست. ا های ایجاز ذکر کرده یکی از شیوه

صفات مرکّب روساخت یک جمله هستند و اگر به 

شوند و لذا برابر  اصل تأویل شوند، یک جمله می

 در بیت زیر: « بدسگاالن»با یک جمله هستند. مانند 

 همه دشمنان از تو پربیم باد!

 ( 183) به دو نیم باد! بدسگاالندل 

آنان که بر تو بد »ی  که برابر با جمله

 .است« سگالند. می

 چو با زن پس پرده باشد جوان

 (431) !روان تیرهو  پست منشبماند 

 جویان سرش بریدند پرخاش

 (231) بدو بازگشت آن زمان اخترش

های عام و مطلق: منظور از اسم مطلق، همان  اسم

اسم عام است که در یک کلمه به انواع و اقسام 

یک جنس نظر دارد. به عنوان مثال در بیت زیر، 

انواع و »مطلق است و منظور از آن « جرن»ی  کلمه

است که در همان یک « های فراوان اقسام و رنج

 است: کلمه فشرده شده

 ام؟ بهانه کنون چیست؟ من بر چی

 (441) ام؟ پس از رنج، پویان زبهر کی

تعدّد افعال: فراوانی افعال در یک مصراع یا بیت، از 

های ایجاز قصر است که در کتب بالغی  شیوه

مطرح شده و در شاهنامه نیز کاربرد دارد.  فارسی

شود، لزومی ندارد  چه تصوّر می البتّه برخالف آن

ارکان اصلی جمله حذف شود تا ایجاز محقّق شود. 

 به عنوان مثال در بیت:

 بدو گفت: در کار تندی مکن!

 ( 413) بلندی بیابی، نژندی مکن!

گاه کوتاهی جمالت برای القای شتاب است؛ 

نی که گوینده با به کاربردن جمالت کوتاه به این مع

و حذف زوائد، خواستار شتاب در افعال مخاطب 

است. مانند ابیات زیر که خواست گشتاسپ از 

 اسفندیار است:

 اگر تخت خواهی ز من با کاله

 ره سیستان گیر و برکش سپاه!

 جا رسی، دست رستم ببند چو آن

 (417و413) بیارش به بازو فگنده کمند!

ی ایجاز از نوع  یات زیر که بهترین نمونهو اب

 تعدّد افعال در این داستان است:

 نشینیم و گوییم و پاسخ دهیم

 ( 178) همی در سخن رای فرّخ نهیم

 نمک برپراگند و ببرید و خَورد

 ( 939) نظاره بر و بر سرافراز مَرد

صفات و عناوین: گاه صفات در جمله چنان به کار 



 6931 زمستان و زییپا ،4 یاپیپ دوم، شمارة دوم، سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی فصلنامة دو 61

ری را با توجّه به شرایط روند که معنی بسیا می

 جمله در خود نهفته دارند. چنان که در بیت زیر، 

 پدر شهریارست و من کِهترم

 ( 289) ز فرمان او یک زمان نگذرم!

دهد و اطاعت  شهریار، کسی است که فرمان می

کسی است که باید « کهتر»از او واجب است و 

 کند.  اطاعت

 خواه توی جنگجوی و منم جنگ

 (4317) سپاه! با دگر بیبگردیم یک 

خواه:  ی جنگیدن. جنگ جنگجوی: دارای تجربه

 طالب جنگ با تو... 

افعال: بعضی افعال به دالیل مختلف باعث ایجاز 

دارای « اندرگرفت»شوند. از جمله افعالی چون  می

 بار تکرار و تداوم هستند:

 وُرا پهلوان زود در برگرفت

 (914) یرآمدن پوزش اندرگرفتز د

پرسی کردن  به معنی احوال« بپرسید»فعل 

 معموالً در شاهنامه دارای ایجاز است:

 پیاده شد از باره بهمن چو دود

 (918) ها فزود بپرسیدش و نیکویی

 بخندید بهمن، پیاده ببود

 ( 947) بپرسیدش و گفت بهمن شنود

 )کجا( که

که یا کجا هم گاه معنای عباراتی حذف شده از 

 جمله را در خود دارند:

 دگر جام بر دست بهمن نهاد

 (972کس که خواهی تو یاد! ) که برگیر از آن

 که: به این معنی که... یا و به او گفت که... 

 عناصر بیانی و بدیعی

بعضی از عناصر مطرح در علوم بیان و بدیع، عالوه 

بر کاربرد اصلی خود، توأم با ایجاز نیز هستند. 

تشبیهات و ازجمله کنایه، مجاز، استعاره، بعضی 

 تلمیح. 

 کنایه

« کنایه»های ایجاز قصر، استفاده از  یکی از شیوه

است. کنایه به دلیل دارابودن معنی دور و نزدیک، 

قابلیّت آن را دارد که معنایی بیش از لفظ در خود 

تواند اغراق  جا بدهد. عالوه بر این، کنایه می

موجود در یک عبارت را به تصویر بکشد، بدون 

یاز به توضیح اضافی باشد. مانند بیت زیر این که ن

که فردوسی با استفاده از کنایه، اوج ناراحتی رستم 

نشدن به مهمانی اسفندیار را به تصویر  از دعوت

 کشد:  می

 خوردن اندرگذشت چو هنگام نان

 (173) ز مغز دلیر، آب برتر گذشت!

و « از آسمان گذشتن»نیز در بیت زیر که 

معانی دوگانه و بسیاری « نکهتری نشمردن خویشت»

را در خود نهفته دارد. مثالً عبارت دوم به این 

داند و لذا برای  تر نمی خود را کوچک»معناست که: 

 «: رسد. اظهار بندگی به خدمت من نمی

 به مردی همی ز آسمان بگذرد

 ( 424) همی خویشتن کهتری نشمرد،

ی ی معن ی کنایه، مقدّمه و الزمه گاه معنای اوّلیّه

توان برای  ی آن است و لذا هردو معنی را می ثانویّه

آن درنظر گرفت. در چنین مواردی، ایجاز قصر 

 مشهودتر است:

 برهنه کنی تیغ و گوپال را

 به بند آوری رستم زال را!

 چنین زواره، فرامرز را هم

 (427و  423نمانی که کس برنشیند به زین! )

شدن  هکنایه از آماد« برنشیند به زین»عبارت 

ی آن سوارشدن بر اسب  برای نبرد است که الزمه

است و لذا این عبارت کنایی، در یک آن دو مفهوم 

سوار بر اسب شود »است:  را در خود منعکس کرده

  «و به نبرد بپردازد.

گاه کنایه تعریضی به مخاطب است و هدف 
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 ی پیشنهاد، موعظه، هشدار و ... است: آن، ارائه

 رتر که راست؟نژادی از این نامو

 (331) خردمند گردن نپیچد ز راست

گاه کنایه نتایجی را در خود نهفته دارد که بیان 

ها به تفصیل و اطناب نیاز دارد مانند بیت  آن

 معروف:

 که گوید برو دست رستم ببند؟

 (714) نبندد مرا دست، چرخ بلند

ی مصراع دوم این است که: پس  ی کنایه نتیجه

توانید دست مرا ببندید. و  نمی تو و امثال تو هرگز

دارد: پس بهتر  اسفندیار را از این کار برحذر می

 است از این کار منصرف شوی.

داشتن یک  بیان استعاری: استعاره به دلیل پنهان

تشبیه کامل در خود، از نمودهای ایجاز قصر است. 

های متعدّدی برای  ویژه زمانی که بتوان وجه شبه به

 آن درنظر گرفت: 

 ز بهمن شنیدم که از گلستان

 ( 433) رفت خواهی به زاولستان، همی

برای دربار گشتاسپ « گلستان»ی  استعاره

باشد؛  تواند وجوه و دالیل متعدّدی داشته می

ها(، شادی و  ازجمله وجود دختران بسیار)گل

 خوشی و ... .

تشبیه: چنان که پیش از این ذکر کردیم که شمس 

ضی اوقات تشبیه به دلیل است، بع قیس رازی گفته

ویژه زمانی که وجه شبه  جایگزینی معنای بسیار، به

ذکر نشود، دارای ایجاز است. دلیل ایجاز، وجود 

 شود: ترین کلمات بیان می ای است که در کم مبالغه

 دلم گشت از آن کار چون نوبهار

 (119) هم از رستم و هم ز اسفندیار!

 ...چون نوبهار، بسیار باطراوت و تازه

 پیاده شد از باره بهمن چو دود

 ( 918) ها فزود بپرسیدش و نیکویی

 چون دود، بسیار سریع... 

مجاز: مجاز هم که گاه برای بیان فراگیری و شمول 

 رود، ایجاز دارد: و با غرض مبالغه به کار می

 ز توران برو تا در هند و روم

 ( 132) جهان شد مرو را چو یک مهره موم!

 مردم جهان. ی  جهان: همه

 بیامد دمان تا بنزدیک آب

 ( 182) سپه را به دیدار او بُد شتاب!

 ی سربازان سپاه.  سپه: همه

باشد « گویی کلّی»تواند از مصادیق  تلمیح: تلمیح می

که پیش از آن به آن اشاره شد. این آرایه به دلیل 

 ی مجمل به حوادث، دارای ایجاز است: اشاره

 گرزممرا خوار کردی به گُفت 

 ( 33) که جام خورش خواستی روز بزم!

مصراع اوّل تلمیحی است به بدگویی و 

چینی گرزم از اسفندیار نزد گشتاسپ است  سخن

 شود.  که منجر به در بند شدن اسفندیار می

های ایجاز قصر در  برش و پرش حوادث: از شیوه

شاهنامه این است که فردوسی گاه با حذف 

زند و با این  را بُرش میها  اهمیّت، آن حوادث بی

 کند. در بیتِ تر می کار شتاب حوادث را هم بیش

 های آن نامور پیشگاه سخن

 (234) چو بشنید بهمن، بیامد به راه

چو بشنید بهمن )با پدر خداحافظی مرد و از 

  محضر او بیرون آمد( و به راه آمد...

 نتایج
ی ترین ابعاد بالغ ویژه ایجاز قصر، از مهم ایجاز، به

های مختلفی انجام  شاهنامه است. این فن به شیوه

ها مبتنی بر محور جانشینی  شود که اغلب آن می

ی کلّی و  ها را به دو دسته توان آن جمله است و می

 ی خاص داستان تقسیم کرد:  یک شیوه

های زبانی: اساس این شیوه، انتخاب  شیوه -4

هایی است که توان حمل  واژگان و عبارت
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تری از لفظ خود را دارند. ازجمله  شمعانی بی

، «چون)چو(»هایی چون  ها، واژه این واژه

 ها را توان آن است که می« چنین»و « چندین»
نامید. بعضی حروف مانند های توصیفی  عبارت

تواند جانشین یک فعل یا عبارت  می« که»و « و»

فعلی شود و در ایجاز کالم نقش داشته باشد. 

به طور مطلق ذکر شوند،  اگر اسم یا نظایر آن

به دلیل وجود مبالغه یا فراگیری و شمول، 

کاربرد ایجاز دارند. بعضی صفات مرکّب و 

مقلوب هم برابر با یک جمله هستند و لذا در 

ایجاز کالم نقش دارند. بعضی افعال هم بیش از 

لفظ خود معنی دارند. تعدّد افعال در یک سطر 

شده در ایجاز  های مذکور و پذیرفته هم از شیوه

قصر است که البتّه اغلب با حذفی هم همراه 

ها مبتنی بر روابط جانشینی در  است. این شیوه

ها به نقششان در محور  جمله است و درک آن

نشینی جمله، بافت موقعیّت و معنای جمله  هم

 هم بستگی دارد. 

های بیانی و بدیعی: برخی فنون بالغی  شیوه -2

، «استعاره»، «کنایه»ن مانند مربوط به معانی و بیا

نیز به دالیلی چون « تلمیح»و « تشبیه»، «مجاز»

ی به اجمال، در  شمول معنا، مبالغه و اشاره

 ایجاز قصر مؤثّر هستند. 

های ایجاز در کالم فردوسی که  یکی از شیوه -9

ها و  مبتنی بر ساختار داستانی آن است، برش

د و هایی است که در جریان داستان دار پرش

برخی رویدادهای واسط و فرعی را حذف 

ها را از بافت  تواند آن کند که مخاطب می می

 کالم بفهمد. 

ی فارسی بهترین منابع  متون اصیل و نژاده

یابی به مبانی فنّی و بالغی زبان فارسی است.  دست

ها  با بررسی این متون و پیداکردن رموز بالغت آن

و ادب فارسی توان الگویی برای بالغت زبان  می

های بالغت سنّتی را پوشش  بنیاد نهاد که ضعف

های از ایجاز در شاهنامه  دهد. در این مقاله، شیوه

پیشنهادشده که اغلب در زبان امروز فارسی نیز 

توان  تر می کاربرد دارند و با موشکافی بیش

 تری برای آن یافت. مصادیق بیش

 منابع

ن (. داستا4933) اسالمی ندوشن، محمدعلی

)رستم و اسفندیار در شاهنامه(، چاپ  ها داستان

 سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

(. 4982انوری، حسن و حسن احمدی گیوی، )

 . تهران: انتشارات فاطمی. 2دستور زبان فارسی

، 2و4(. سبک شناسی، ج 4984بهار، محمدتقی، )

 تهران: زوّار. 

، (. مختصر المعانی4934التفتازانی، سعدالدّین،)

 چاپ دهم، قم: دارالفکر. 

(. البالغه 4932الجارم، علی و مصطفی امین، )

ی دکتر ابراهیم اقبالی، تهران:  الواضحه، ترجمه

 انتشارات فرهنگ نما. 

های دیرینه، به  (. سخن4984خالقی مطلق، جالل،)

کوشش علی دهباشی، چاپ اوّل، تهران: نشر 

 افکار.

ن فارسی (. دستور زبا4972خطیب رهبر، خلیل،)

کتاب حروف اضافه و ربط، چاپ سوم، تهران: 

 انتشارات مهتاب،. 

بن محمدبن سعیدبن  محمد عبداهلل الخفاجی، ابی

ه.ق.(. سرّالفصاحه، 4132 –م 4382سنان،)

 چاپ اوّل، بیروت: دارالکتب العلمیّه. 

(. 4987الدّین محمدبن قیس،) الرّازی، شمس

علّامه المعجم فی معاییر اشعارالعجم، تصحیح 

 قزوینی، تهران: زوّار، چاپ اوّل. 

(. النّکت 4391الحسن علیّ بن عیسی،) الرّمّانی، ابی

فی اعجازالقرآن، دهلی: تصحیح الدّکتور 
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 االسالمیّه،.  الملیّه الجامعه عبدالعلیم، مکتبة

(. فردوسی و 4933برتلس، یوگنی ادواردویچ،)

هایش، ترجمة سیروس ایزدی، تهران:  سروده

  رات هیرمند، چاپ اوّل.انتشا

( شاهنامه و دستور، تهران: 4919شفیعی، محمود. )

 انتشارات نیل. 

(. موسیقی شعر، 4973شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 تهران: آگه. 

 (. معانی. تهران: نشر میترا.4983شمیسا، سیروس. )

( انواع ادبی، چاپ نهم، 4984جججججججججججججج . )

 تهران: انتشارات فردوس. 

(. تاریخ و تطوّر علوم بالغت، 4989ف، شوقی،)ضی

ی دکتر محمدرضا ترکی، چاپ اوّل،  ترجمه

 تهران: سمت. 

بن سهل،  بن عبداهلل هالل الحسن عسکری، ابی

ق(. الصّناعتین، الکتابه و الشّعر، 4974م/4312)

تحقیق علی محمّد البجاوی و محمّد ابوالفضل 

تب العربیّه، االولی، دار إحیاءالک ابراهیم، الطّبعه

  عیسی البابی الحلبی و شرکاء.

(. معانی و 4987علوی مقدّم و رضا اشرف زاده، )

 بیان، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت. 

هج(، االیضاح فی 4121م/2339القزوینی، خطیب، )

البالغه، المعانی و البیان و البدیع، چاپ  علوم

 دوم، بیروت: دارالکتب العلمیّه،.

(. شاهنامه، به کوشش 4934لقاسم )فردوسی، ابوا

جالل خالقی مطلق، جلد پنجم، تهران: مرکز 

 دایره المعارف بزرگ اسالمی. 

(. نامة باستان، جلد 4988کزّازی، میرجالل الدّین، )

 ششم، تهران: انتشارات سمت. 

(. معانی )زیباشناسی 4934کزّازی، میرجالل الدّین،)

ات سخن پارسی(، چاپ نهم، تهران: انتشار

 کتاب ماد )وابسته به نشر مرکز(.

، «ایجاز در شعر فردوسی(. »4933لسان، حسین، )

ام: مجموعه  نمیرم از این پس که من زنده

مقاالت کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی(، به 

کوشش غالمرضا ستوده، تهران: انتشارات 

 . 343 -341ص ، دانشگاه تهران

ملّی،  ی (. فردوسی و حماسه4913) ماسه، هانری،

ارات ضمیر، تبریز: انتش ی مهدی روشن ترجمه

 . دانشگاه تبریز)چاپخانه شفق(

(. حماسه ملّی ایران، 4973) نُلدکه، تئودور،

)اوّل  ی بزرگ علوی، چاپ پنجم ترجمه

 انتشارات نگاه(، تهران: نگاه،. 

 هج.ق.(. جواهر4123السّید احمد، ) الهاشمی،

  .القربی البالغه، قم: انتشارات ذوی

(. معانی و بیان، به 4973الدّین،) همایی، جالل

کوشش ماهدخت بانو همایی، چاپ اوّل، 

 تهران: نشر هما،. 

ی فردوسی:  شاهنامه"تا( )بی، ججججججججججججججججج

، فردوسی و "دانی وری و سخن شاهکار سخن

های  رانی ادبیّات حماسی)مجموعه سخن

نخستین جشن طوس(، مشهد: انتشارات 

  .19 – 47صص ، سروش

هایی در آغوش  (، برگ4983یوسفی، غالمحسین. )

اپ چهارم، تهران: انتشارات باد، جلد اوّل، چ

علمی.
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