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عنوان بدر شاهنامة فردوسی  "میان فزود"رسالت این پژوهش بررسی کاربرد گوناگون و فراوان 

اقسام  است. جملة معترضه از "جمله معترضه"یک ویژگی سبکی و نیز تعیین جایگاه آن برابر با 

ش در است و حذف آن از کالم هیچ دگرگونی در معنا و مفهوم سخن ایجاد نمیکند و حضور "شوح"

که در  "اعتراض"معادلی است مناسب برای  "میان فزود"نهایت موجب زیبایی لفظ یا معنا میشود .

فته ربه کار  "جملة معترضه"این تحقیق به خاطر جامعیّت و شمولش با تساهل و تسامح به جای 

حتوا مدر شاهنامة فردوسی از دو منظر ساختار و  "میان فزود"در پژوهش حاضر به تبیین است. 

حتوا مو غرض از  "میان فزود"پرداخته شده است. مقصود از ساختار، معرفی عناصر تشکیل دهنده 

رت، یک در شاهنامه در قالب یک کلمه، یک عبا "میان فزود"بیان مضمون و بن مایة آن است. از 

د و وجه یک بیت استفاده شده و حتی در مواردی دامنة این استفاده به چند بیت هم میرسمصراع، 

یامی خاص از پفعل )کیفیت بیان مفهوم فعل( آنها مختلف، ولی غالباً اخباری است، که به قصد ابالغ 

وستانه، این وجه فعلی استفاده شده است. فردوسی منویات خود را که چیزی جز سفارشهای انسان د

ها که "زودمیان ف"پند و اندرز، تحذیر و تنبیه، ترویج دانایی و تبلیغ خرد و حکمت نیست، درضمن 

 به نوعی مختصة شاهنامة فردوسی محسوب می شود به خواننده ابالغ کرده است 
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 مقدمه  -1

الحی اصط "میان فزود" کدام است؟ "جملة معترضه"چیست ؟ و تفاوت آن با  "میان فزود"

ی جالل خالق –است جدید که به نظر میرسد اول بار توسط پیرایشگر شاهنامة فردوسی 

ین در یادداشت های شاهنامة فردوسی هشت جلدی وی مطرح شده است. در واقع ا –مطلق 

 "جملة معترضه."مح همان و با تسا "اعتراض"تعبیر چیزی نیست جز همان 
ا آنجا که نگارندگان آگاهی ت -"میان فزود"-به رغم اهمیّت و گستردگی این مقولة ادبی

د در باب دارند در این زمینه پژوهشی صورت نگرفته است، ولی در سالهای اخیر مقاالتی چن

ایة پپژوهشی به زبان فارسی منتشر شده که برخی از آنها بر  –در مجالت علمی  "حشو"

، (1388(، خسروی زاده)1374(، اسفندیاری)1382دانشگر) نظریه های زبانشناسی است:

 (1390(، اشرفی راد)1385میرزایی)
اختصاص یافته و از جهت  "میان فزود"از آنجا که بخش عمده ای از شاهنامة فردوسی به 

دارای اهمیّت و شایان بررسی است و نیز با علم به اینکه در این زمینه  2و محتوا 1ساختار

و کاربست آن در  "میان فزود"-تاکنون پژوهشی صورت نبسته، بنابراین ورود به این عرصه 

 رسالت این پژوهش است. -شاهنامه بعنوان یک ویژگی سبکی
ارة نقرة پ‘ سبکیه’ست و در لغت تازی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره ا‘ سبک’"امّا 

‘ م یا نثرنظ’گداخته را گویند ولی ادبای قرن اخیر سبک را مجازاً به معنی طرز خاصی از 

 : ص ه(1)سبک شناسی، بهار، ج"استعمال کرده اند.
ر شناخت سبک یا طرز خاص مستلزم شناخت عناصر زبانی )عناصر سبک ساز( است. عناص

ند و نوعی که به شکل معناداری در متن تکرار میشو ندزبانیسبک ساز آن دسته از سازه های 

تن مهنجارگریزی و نقش آفرینی را نیز به همراه دارند و تاثیر معناداری بر کلیّت 

فت (. با پذیرش این معنی میتوان چنین نتیجه گر210ص :میگذارند)سبک شناسی، فتوحی

ع میتواند در شاهنامه به جهت تکرار، تاثیر گذاری والقای مفاهیم متنو "میان فزودها"که 

 بعنوان یک ویژگی سبکی به حساب آید.

پیرایش نهایی جالل  –روش این پژوهش استخراج میان فزودها از متن شاهنامة فردوسی 

وتوصیف و تحلیل آنهاست. از آنجا که هدف این مقاله بررسی ساختاری و  –( 1)خالقی مطلق

                                                           
1- Structure 
2- Content 
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 "حشو ملیح"بویژه محتوایی میان فزود هاست و نیز به این دلیل که تعریف های ارائه شده از 

 دارد،  -نه جملة معترضه – "اعتراض"همانندی بسیاری با تعریف 

عنی کتاب از آغاز سدة ششم هجری، ی نگارنده اعتبار پیرایش کنونی را با متنی از این» -1

« میداند صد سالی پیش از دستنویس فلورانس و صد سالی پس از پایان سرایش شاهنامه برابر

 (، شاهنامه، تهران: سخن، ص یک صدوپانزده.   1394خالقی مطلق، جالل )

ر ربرد هدارد، ضرورت ایجاب میکند تا با مروری کنجکاوانه به تعریف و کا "میان فزود"

رجة دیک از این سه عنصر کالمی یعنی: حشو، اعتراض و جملة معترضه پرداخته شود، تا 

ستند مشخص گردد و همچنین با دالیل م "میان فزود"قرابت و غرابت هر یک از آنها با 

هم به لحاظ لفظ و  –ارسی است که ترکیبی ف -"میان فزود"اثبات گردد که اوالً، ترکیب 

ماً، با هدف برتری دارد و در ثانی فردوسی عامداً عال "جملة معترضه"هم به لحاظ مفهوم بر 

امّا پیش از  وبه فراوانی بهره گرفته است.  "میان فزود"ابالغ پیامهای خردمندانة خویش، از 

درونمایه( ) "محتوا")صورت( و "ساختار"پرداختن به سه مقولة یاد شده، به اختصار به مسألة 

 اشاره میشود.

 بحث -2

 ساختار )صورت( -2-2

به نحوة ارتباط عناصر و  1ساختار در لغت به معنای استخوان بندی و در اصطالح نقد ادب

اجزای سازندة اثر ادبی اشاره دارد. ساختار همانند استخوانبندی بدن است که اندام موجود 

ن زنده را انسجام میبخشد. تفاوت ساختار و قالب در آن است که قالب شکل ظاهری را نشا

میدهد، حال آنکه ساختار عناصر و اجزای سازنده هر اثر را به هم وصل میکند)فرهنگ 

 (.274اصطالحات ادبی، داد: ص

اولویت  هدف از ساختار در این پژوهش )با عنایت به اینکه بررسی محتوا و درونمایه در

بیان مفهوم  قرار دارد(، تنها بررسی انواع میان فزود )از یک ترکیب تا چند جمله( و کیفیت

 فعل )وجه فعل( آنهاست.

 حتوا )درونمایه(م -2-2

 در لغت به معنای آنچه که درون چیزی قرار میگیرد است )لغتنامة دهخدا: ذیل محتوا( 

در اصطالح ادبیات، مضمون و درونمایه، همان فکر اصلی و غالب در هر اثری است: رشته ای 

                                                           
1- Literary  Criticism 
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ان را به هم ربط میدهد. درونمایه هر متنی که در میان اثر کشیده شده و موقعیتهای داست

 در واقع خط فکری و ادراکی نویسنده اش را نمایان میسازد.

تفاوت دارد. موضوع، آن اندیشة کلی است که زیر بنای شعر یا داستان  1درونمایه با موضوع

 قرار میگیرد و درونمایه از آن حاصل میشود.)همان(

و نوع اندیشه  وا و درونمایه، موضوعات شعری یا داستانیبه بیانی دیگر مقصود از معنا و محت

استانها دو عواطف و حاالت و تجربیات شاعران و نویسندگان و اهدافی است که در اشعار و 

 ( 47بیان شده است.)انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، رزمجو: ص 

 شو و جملة معترضهح -2-3

یرد تا همان که مابین آستر و پارچه قرار میگدر لغت به معنی الیی لباس است،  "حشو"

به هر آنچه  ( و از دیدگاه دیگر120جامه را بهتر نمود دهد و نگهدارد )بدیع نو، محبّتی: ص

و قبیح، که با آن بتوان درون چیزی را انباشت و نیز به درون هر چیزی اطالق میشود.)حش

 (5اسفندیاری: ص

یز  از اطناب د که غالباً تکراری است و به خاطر پرهمعانی دیگری نیز آورده ان "حشو"برای 

اصطالح  در "حشو"در کالم از یادکرد آن معانی خودداری میشود. صرف نظر از معنای لغوی، 

ن بر سه اهل ادب، کالم زایدی است که در میان جمله واقع شود که بدان نیازی نباشد و آ

    (1).نوع است: حشو قبیح، حشو متوسط، حشو ملیح)لوزینه(

در این  در علوم بالغی )بدیع، معانی و بیان( و بویژه "حشو قبیح"و  "حشو متوسط"چون 

 "اعتراض" و "حشو ملیح"پژوهش جایگاهی ندارد، بدان پرداخته نمیشود، امّا از آنجا که بین 

ود. شباهت معنایی وجود دارد، شایسته است که به تمییز این دو عنصر کالمی اقدام ش

اده به دست د "اعتراض"در مطابقه با  "حشو ملیح"تعریف دقیق و روشنی از  شوربختانه

 نشده است.

،  (2)یرا کالم ناپسند و مطرود دانسته اند )جرجان "حشو"برخی از پژوهشگران مطلقاً 

م ه "اعتراض"را با  "حشو ملیح"( و برخی دیگر 396: ص 1976، (3)؛ تهانوی19: ص 1954

 "حشو ملیح"معارف بزرگ اسالمی:ذیل حشو( و نیز برخی از معاصران ارز دانسته اند)دایره ال

ر مفهوم درا جملة معترضه ای میدانند که در آن لطیفه و هنری باشد و بیشتر )نه همیشه( 

 دعا و نفرین است:

 

                                                           
1- Subject 
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 لیـــک دارم در تجــــلــی نــــور از او            -دور از او -من نیــم جنــس شهنشـــه

 (136-135ه به بدیع،شمیسا:صص )نگاهی تاز

فرق نهاده اند، منطقیتر  "اعتراض")حتی نوع ملیح آن(، با  "حشو"اما دیدگاه آنان که بین 

 –بیشتر در شعر  –نکته و فایده ای نیست و شاید در نهایت به کالم  "حشو"است. زیرا در 

برای القای مقاصدی واال همچون:  "اعتراض"لطافت وجذابیتی ببخشد )همان(، در حالی که 

تنزیه، تنبیه، تعظیم، تأکید، دعا، مبالغه، و ....... به کار میرود.)دایره المعارف بزرگ اسالمی: 

 ذیل حشو(

( لوزینج یا لوزینه نوعی شیرینی است که با مغز بادام و شکر و پسته و گالب درست 1

 میشود. 

ق( زبان شناس و 1081ق /474 -405/1014( عبدالقاهر عبدالرحمان ابوبکر جرجانی)2

 ادیب ایرانی در سده پنجم و از نخستین پایه گذاران علم معانی و بیان است. 

د هندی سدة دوازدهم مؤلف کشاف اصطالحات الفنون ( محمد اعلی تهانوی، دانشمن3

 است.     

به عنوان شعبه ای از دانش بدیع جهت القای مقاصدی که در  "اعتراض"با توجه به اینکه 

نه جملة معترضه  – "اعتراض"باال بدان اشاره رفت معرفی شد، این نتیجه حاصل میشود که 

هت محتوایی در شاهنامة فردوسی انطباق کامل و بویژه با کاربست آن از ج "میان فزود"با  –

یکی  "جملة معترضه"را با  "حشو"دارد. از سوی دیگر شاهدیم که برخی از محققان مقولة 

دانسته اند که این مقوله هم در علوم بالغی و هم در گفتار برخی دستور نویسان آمده است. 

جملة "همان  "حشو"ه اند که : پژوهشگران علوم ادبی تنها به این تعریف ناقص بسنده  کرد

جملة "است و شرح بیشتری نداده اند و در کتابهای دستور زبان فارسی هم زیاد به  "معترضه

نپرداخته اند و تنها در چند اثر دستوری، تعریفی از آن آمده است که تفاوت  "معترضه

 چشمگیری با هم ندارند.

ن تعریف شده است: جملة در کتاب های دستور زبان فارسی چنی "جملة معترضه"

آنست که به اصل موضوع مرتبط نباشد و حذف آن خللی در معنای کالم ایجاد  "معترضه"

 (14نکند و البته بیشتر بیانگر مفهوم دعا و نفرین است. )دستور زبان فارسی، خیامپور: ص

جملة "از مباحث مطرح شده در این بخش از مقاله این برداشت حاصل میشود که 

آن بخش از کالم است که حاوی نکته و فایده ای خاص نیست و نهایتاً  "حشو"و "معترضه

حاوی پیامهایی قابل تأمل است که  "اعتراض"موجب عذوبت و مالحت در کالم میشود، اما 
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شاعر یا نویسنده آن را به دالیل گوناگون و البته به عمد در متن خود میگنجاند. در این 

یکی بدانیم چرا که فردوسی نیز از این عنصر  "میان فزود"با را  "اعتراض"صورت میتوانیم 

 کالمی به منظور القای پیامهایی حکمت آمیز در شاهنامة خویش بهره برده است.    

 میان فزود -2-4

، به عقیدة نگارندگان تا پیش از کاربرد توسط خالقی مطلق "میان فزود"اصطالح 

 "جملة معترضه"اقع جایگزین ترکیب وصفی اصطالحی شایع نبود. این ترکیب جدید در و

است که القا کنندة مفاهیمی همچون: پند و حکمت،  "اعتراض"است که نزد اهل ادب همان

خردگرایی، تعلیم، دعا و نفرین و غیره میباشد. این ترکیب به دالیل گوناگون بر اصطالح 

بلکه همانگونه که ارجح است یکی آنکه معترضه ها همیشه جمله نیستند،  "جملة معترضه"

گاهی یک کلمه و گاهی چند بیت را شامل میشود و در  "جملة معترضه"پیشتر ذکر شد، 

به این واحدهای کالمی صحیح نیست در حالی که تعبیر  "جملة معترضه"نتیجه اطالق

تعبیری شامل و جامع است. دیگر آنکه شاعر برای القاء مقاصد خود و مفاهیم  "میان فزود"

این عمد  "میان فزود"از این عنصر کالمی استفاده میبرد و در نتیجه اصطالح  ذهنیش بعمد

شاعر را پر رنگتر میکند، اما آنجا که معترضه یک جملة کامل است، خالقی مطلق نیز آن را 

معرفی کرده است. برای  "میان فزود"نامیده و آن را زیر مجموعه ای از  "جمله معترضه"

 ونه اشاره میشود:اثبات دعوی تنها به یک نم

فردوسی برای اینکه مطلبی را کوتاه بگوید، غالباً از عباراتی چون: بسی برنیامد، چنان بُد، "

 ایجاز بهره میگیرد یا جمله ای معترضه که بر این برنهادند، چه و چون و چند و به ویژه از

 : ص چهل و هفت(1)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج"بکار میبرد.

بکار میرود. از  "میان فزود"عنوان  "جملة معترضه"این مقاله همه جابجای  بنابراین در

 "میان فزود"میان آثار ادبی، ادبیات حماسی و بویژه شاهنامة فردوسی بیشترین استفاده را از 

 70و از آنجا که احصاء همة آنها خود پژوهشی جداگانه میطلبد، به تقریب: % (1)برده است

یک مصراع و نمونه های زیر یک مصراع، یک بیت و بیش از یک بیت میان فزودها در قالب 

مجموع میان فزودها را شامل میشود که میتوان  از آن به عنوان ویژگی  10هر کدام حدود %

سبکی خاص فردوسی یاد کرد که راوی داستانهای حماسی میکوشد تا رویدادها با بیان 

ه موضوعات غیر اصلی و درنگ بیش از پرداختن ب"جزئیات برای مخاطب شرح داده شود. 

اندازه در جزئیات رویدادها از هیجان و تأثیر داستان میکاهد. از سوی دیگر شرح سریع 

رویدادها در یک خط مستقیم نیز داستان را لخت و بی لطف میکند. امّا در شاهنامه شاعر 
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اصلی را از دست  همیشه نگاهی کوتاه به پیرامون رویدادهای اصلی دارد، بدون آنکه رشتة

)همان: ص پنجاه و دو( و این یکی از تفاوتهای مهم حماسة فردوسی با دیگر حماسه  "بدهد.

گذشته از جاهایی که داستان شرح و بسط بیشتری میطلبد سخن فردوسی در ایجاز "هاست.

جمله  تمام است..... فردوسی برای اینکه مطلبی را کوتاه بگوید غالباً از ایجاز بهره میگیرد یا

 چهل و هفت( -)همان: صص چهل و شش  "ای معترضه بکار میبرد.

نخستین ویژگی شاهنامه، ایجاز به حد اعجاز است در مقابل اطناب مالل "با تأکید بر اینکه 

(، 265)فردوسی، ریاحی: ص"آوری که در بیشتر مثنویهای داستانی فارسی دیده میشود

 در این حماسه بسیار زیاد است.به عنوان نوعی ابتکار  "میان فزود"بسامد

 ها در شاهنامه"میان فزود"بررسی  -2-4-1

در شاهنامه اقسام آن در دو سطح صورت و درونمایه بررسی  "میان فزود"برای مطالعة 

میشود. در سطح صورت ساختار نحوی کالم بویژه جمله و نوع فعل آن مورد بررسی واقع 

است. برای  "میان فزود"درونمایة اصلی عنصر شده و در سطح محتوا مالک مضمون غالب و 

 ، این عنصر درمیان دو خط تیره نهاده شده است."میان فزود"سهولت در شناخت 

 در شاهنامه "میان فزود"ساختار  -2-4-2

در شاهنامه به صورتهای مختلف بکار رفته است. در زیر به اقسام صورتهای  "میان فزود"

 آن در شاهنامه اشاره میشود:
نگارندگان این مقاله با گمان قریب به یقین مدعی هستند که فردوسی در اثر خویش  (1

که عمدة آنها تبلیغ خردگرایی  –نزدیک به دو هزار بار از میان فزود با اغراض مختلف 

بهره برده است و این بسامد باالی میان فزود در شعر هیچیک از شاعران حماسه  –است 

 دیده نمیشوند. سرای پیش و پس از فردوسی، 

های شاهنامه حداقل از یک اسم استفاده شده "میان فزود"در این قسم  الف( یک کلمه:

و در آن فعلی بکار نرفته است. برخی از ترکیبات هستند که در شاهنامه همواره به عنوان 

که همواره در جایگاه قید مختص ایفای  "داستان را"بکار میروند. بطور مثال "میان فزود"

 میکند. نقش

 کـــه نزدیـــک او فیلســـوفـــان بُـوَند            بدان کــــوش نایــــافـــته بشـــنُوند!

 سخـــن بشمرند             نـباید کــــه بر نـــــامه عیـــب آورند! -داســــتان را -همان

 (1139-1138، 4)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج  

 در شاهنامه فراوان به کار رفته است. "به عنوان مثال"و  "مثالً"در معنای  "داستان را"
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 به صورت یک عبارت میآید: "میان فزود"گاه  ب( عبارت:

 خـــرد بایــــد و دانــــش و نام و ننگ            -بیرون ز جنگ-که کــــار جهـــــاندار

 (3659)همان، 

 به کار رفته است. "(1)ز جنگبه غیر ا"عبارتی است که در معنی  "بیرون ز جنگ"

در شاهنامه تقریباً بیشتر میان فزودها به صورت تک جمله میآیند و در  ج( یک جمله:

 بسیاری از آنها وجه فعل اخباری است. مثال:

 -زبخشــــش نباشـــد مرا ســـرزنش!-فــزون زان فرســـتم کـــه داری منش            

 (2618، 3)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج 

یک جمله و وجه فعل آن اخباری است. گاه این  "ز بخشش نباشد مرا سرزنش"میان فزود 

 نوع میان فزود به صورت ضرب المثل هم به کار رفته است:

 -که تیـــزی پشیمـــانی آرد به جنگ!-همی رفـــت با رآی و هـــوش و درنگ            

 (345، 2)همان، ج 

عجله "است و مفهوم آن به ضرب المثل معروف و عامیانة:  "یان فزودم"مصراع دوم بیت باال 

 اشاره دارد. "کار شیطان است

( در چنین مواردی نظر زنده یاد فرشیدورد چنین است که: این عبارات در اصل متمم 2

قیدی بوده که حرف اضافه آن حذف شده است و این قیدها را میتوان به یک حرف 

( و نیز 482تأویل کرد.)دستور مفصل امروز، فرشیدورد: ص اضافه و اسم]متمم فعل[ 

 (163دستور زبان فارسی با رویکرد آموزشی، مجد: ص ←)

هایی که در شاهنامه با فعلی از وجه التزامی میآیند، معموالً با مفهوم پند و "میان فزود"

 اندرز همراه هستند:

 ــامــــون  به  ابــــر اندر افراشتندز  روی  زمیـــن  تخـــت   برداشــتند            ز هـ

 -چنیـــن باشــد آنرا که گیــردش آز! -پریــدند  بســــیار  و   مــاندند  بـــاز            

 (385-384، 1)همان، ج 

هایی که افعال آنها در وجه امری هستند معموالً به مفهوم کلی خردگرایی اشاره "میان فزود"

 دارند:

 -همیشـــه روان را پـــر اندیشـــه دار!-گـــازری  پیشـــه دار            رو "بدو گفـــت:

 (319، 3)همان، ج 
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های شاهنامه از دو جمله تشکیل شده است، نیمی "میان فزود"بسیاری از  د( دو جمله:

های دو جمله ای دارای دو فعل با وجه اخباری هستند و درونمایة آنها پند و "میان فزود"از 

 خردگرایی است. مانند:

 بود از نخسـت            بـدآب وفــــا  روی  خســـرو  بشــست کهزمــــانه چــنان شـد 

 -به جـــویی که یــک روز بگذشـت آب            نســـازد خــردمند ازو جــای خــواب-

 (28-27، 2)همان، ج 

در وجه اخباری هستند.  "نسازد"و  "بگذشت"است و فعلهای آن  "میان فزود"بیت دوم 

 دو جمله "میان فزود"مشهود است. گاه وجه افعال  "میان فزود"مفهوم پند و اندرز در این 

 ای التزامی است. مثال:

 -!ز  ســـــاالر  زور  ز  دادار  بخــــت-هــم از شـــاه یابیـد دیهــیم و تخــت؛           

 (833، 1)همان، ج 

در وجه التزامی از آن به قرینة لفظی حذف  "یابید"است و دو فعل "میان فزود"مصراع دوم 

ارای دو فعل با وجه های مختلف بوده دو جمله د "میان فزود"گاه در شاهنامه . شده است

 :مانند. که بیشتر یکی ازآنها اخباری است

 چپ و راست گــردان و پیچــان عــنان            همـــان  نیــــزة   آب  داده  ســـنـان         

 -!نگـــر تا که را روز برگشــت و بخت–ز  زور  اندر آورد  شـد  لخـــت لخـــت            

 (777-776، 2ان، ج )هم

در  "برگشت"در وجه امری و فعل  "نگر"بوده و فعل  "میان فزود"مصراع دوم از بیت دوم 

دو جمله ای به صورت جمله های پایه و  "میان فزود"گاهی در شاهنامه  .وجه اخباری است

 .پیرو میآیند

 -!، دل نباشـد به غـمچــو باشــد درم–دگـــر ده شـــتر بـــار کـــرد  از  درم            

 (1671، 3)همان، ج  

از سه جمله یا بیشتر تشکیل میشوند و تا هفت  "میان فزود"این نوع  :ه( بیش ازدوجمله

 : مثال. هشت بیت هم گسترش مییابند و مضمون و درونمایة بیشترآنها خردگرایی است

 سورتخـــت فـــور            برآن جشـــن مــاتـم، بـراین جشن بروزآن جـــایگــه شــد 

 !چنین اسـت رســـم ســـرای سپـنــج              نمـــاند کــه مـــانی بـــدودر، مـــرنج-

 -!تو رنجـــی، چـــرا مـاند باید به کس؟            !بخـــور هر چــــه دارای ممـان بازپس

 (618-616، 3)همان، ج 
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 در شاهنامه "میان فزود"درونمایه های  -2-4-3

او در . تالش فردوسی در این حماسة جاودان حکمت آموزی و بینش افزایی ایرانیان است

یکی از ابزارهای . هر جا و هر فرصتی که پیدا میکند به ترویج حکمت و ستایش خرد میپردازد

. است "میان فزود"پرداخته، پر بسامد کالم که شاعر در آن پیوسته به پند و خردورزی 

در شاهنامه بسیار متنوع و در خور توجه است که در زیر به چند  "میان فزود"درونمایه های 

 مورد آن اشاره میشود:

منظور از پند آن سخنانی است که شاعر از زبان خود یا قهرمانان داستان در  :الف( پند

که این پندها غالباً در پایان داستان ..... فرصتهای مناسب در موعظه، حکمت و عبرت میآورد

پادشاهی پادشاهانست و موضوع آنها نکوهش روزگار است و هشدار مردمان به ناپایداری و 

بی وفایی دنیا و ترغیب شاهان به کار نیک و پرهیز از آز و نصیحت فرمانروایان به سرمشق 

نها و دوری از بیداد و تشویق گرفتن از کار و رفتار گذشتگان و عبرت گرفتن از سرنوشت آ

 پنجاه(-: صص چهل و نه1به آبادانی و دادگستری.)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج 
اندرزهایی که برای . های شاهنامه پند و اندرز است"میان فزود"درونمایة بیش از نیمی از 

دارند، گاه پندها جنبة ترغیبی . زیستن توصیه میشوند و دامنه و شمول آنها فراگیراست

 :مانند

 -!کـه داند که فـردا دل افـروز کیست؟–دو هفــته براین گــونه شــادان بزیست            
 (1095، 2)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج 

، حالی خوش بودن است و وقت را غنیمت شمردن. این مضمون از زبان "میان فزود"مفهوم 

 : حافظ نیز شنیدنی است

 انجام کار چیست؟ که نیسترا وقوف  کسدهد مغتنم شمار              دست کهوقت خوش  هر

این احساس را صوفیان هم  .چکیدة حکمت فردوسی این است که جهان ناپایدار است»

جز اینکه آنان چارة کار را در پناه بردن به عزلت . دارند که سرنوشت را حکم ازلی میشمارند

ان شاهنامه برآنند که چون جهان ناپایدار است بهتر این اما پهلوان. و انزوای خانقاه میشمارند

 است که این چند روزه را خوش بگذرانیم.

 «همــان به کــه با جـــام گیــتی فـروز            همــه  بگـــذرانیــــم  روزی بــه روز

 (247فردوسی، ریاحی: ص )

 .بیوفایی آن نیز اشاره میکند ها به گردش روزگار و"میان فزود"شاعر به مقتضای موقعیت، در 

 :مانند
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 !چنــین اسـت کــردار این چــرخ پیر            چــه بــا اردوان و چـــه بــا اردشـــیر -

 -!اگــــر تــا  ســــتاره  بــرآرد  بلنـــد            ســـپارد هـــم آخـــر به خــاک نژند

 (439-438، 3)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج  

ازآن . های متعددی بدان اشاره کرده است"میان فزود"همین بیوفایی دنیاست که شاعر در 

 :جمله

 -!همــی گنـــج گیــتی نیرزد به رنج -از بهـر گنـج             هدهمــی رنـــج مـــا خوا

 (978)همان، 

دارند و های شاهنامه جنبة تحذیر و تنبیه "میان فزود"بخشی از پندگونه های مندرج در

 :مخاطب را از گرایش به بدی باز میدارند.مثال

 -!بــه بــد تــا توانــی تو هرگــز مپیچ-مــر تیـــره شــب را بسیچ             ستچــراغ

 (81، 1)همان، ج 

پیام اصلی این بخش آن است که مخاطب از تفاوتهای ظاهری دچار سرگشتگی نشود بل با 

مفهوم مشابه آن در کشف . جود ناظمی توانا خستو شوددیدن نظم حاکم بر هستی به و

که بدان همی داند جملة موجودات و معدومات را، و . و علم او یک علم است....":المحجوب

خلق را با وی مشارکت نیست، و متجزی نیست، و از وی جدا نیست و دلیل بر علمش ترتیب 

 (20وب: صکشف المحج)".فعلش، که فعل محکم، علم فاعل اقتضاء کند

. درشاهنامه خرد برترین هدیة خدا و بزرگترین فضیلت آدمی است" :ب( خردگرایی

کتاب]با[  ُبه نام خداوند جان خرد، آغاز میشود خدایی که زندگی بخشید و خرد را رهنمون 

بدین ترتیب خرد ( 56-57 صص :1386مسکوب، )".آن ساخت تا آدمی بداند که چه میکند

این دیدگاه که از آغاز شاهنامه تا فرجام آن تکرار شده . ادة آدمی استعامل انتخاب و قوة ار

از جملة اعتقادات اولیة معتزله که ".با مذهب کالمی فردوسی یعنی معتزلی همسو است

اعتقاد به آزادی اراده و اختیار انسان .... ایشان را از همان آغاز از فرقه های دیگر ممتاز کرد

]ایشان[ انسان را در اعمال خود مختار و آزاد .... سنت است در برابر جبریه و اهل

 ( 377ص شط شیرین پر شوکت، زریاب خویی:)"میدانند.

آزادی اراده و اختیار تنها با خرد و آگاهی میسر است، از این روی خردگرایی در شاهنامه 

خرد "جمله:فراگیر است و جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را شامل میشود، از آن 

پیوند خرد و )"را در خود جای میدهد..... سیاسی، دینی، اخالقی، اقتصادی، علمی، منطقی و

 (24خسروی: ص  -اسطوره در شاهنامه، موسوی
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شاعر پیوسته خردگرایی را امری ضروری و الزم بویژه برای فرمانروایان میداند و برای آن 

برای پادشاه که باالترین مقام حکومتی است، مثالً . شواهد بسیاری در شاهنامه وجود دارد

 :خرد را پاسبان و نیکخواه میداند

 یکـــی، پادشــــا پــاســـبان جهـــان            نگهـــبان گنــــج کهــــان و مهـــان،

 وگـــر شــــاه بــا داد و فرخ پی است            خـــرد بی گمــان پاســـبان وی اسـت-

 ــبان باشـد و نیکـخـــواه            ســرش  بـرگـــذارد  از  ابــر  ســــیاهخـــرد پاســ

 -همــه جســتـنش داد و دانـــش بــود            ز دانـــش روانـــش بــه رامـــش بود

 (40-37 ،3شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج ) 

ف میشود که آنچه خرد در جای دیگر فردوسی از زبان قیصر به عنوان یک پادشاه معتر

 :نپسندد بر زبان نمیآورد

 نگـــویم جــز آن چیــز کاندر خـورد، -بــدان پاســـخ ایــن آید ای کــم خرد            

 :                     -تو دعـــوی کــنی، هــم تو باشــی گوا            چنـیـن، مــــرد  دانـــش  نـدارد  روا

 !رد بــال رخ بشــست            به مـــردی چـــو پرویـز دامــاد جستچــو قیصــر زگـــ

 (293-291 ،4همان، ج )

من چیزی را که خرد آنرا نمیپسندد نمیگویم اما تو خود دعوی میکنی : "میان فزود"معنی

 .و خود شهادت میدهی و چنین امری را مرد دانشی سزاوار نمیداند

سبب شده که شاهنامة او منشوری در باب کشورداری بطور کلی ژرف بینی حکیم فردوسی 

و فرمانروایی به حساب آید بگونه ای که حتی یک فرماندار و بخشدار ناحیه ای کوچک نیز 

 (207میتواند از شاهنامه نکاتی در مدیریت توأم با عدالت بیاموزد.)فردوسی، ریاحی: ص 

ادگستری و عدالت پادشاه اشاره به د "میان فزود"او در خالل کالم وقتی مجال مییابد در

 میکند. که  خود جلوه ای او خردگرایی است. مانند: 

 ای نامور             شـــنیدیم گفتــــار تــــو  ســر بسـر"به پیـــران چنیـــن گفت ک

 -از داد سر برمتاب! -ز خـــون سیـــاوش بــد افــراســیاب             چه ســـودسـت؟! 

 (1795-1794، 2پیرایش خالقی مطلق، ج )شاهنامه  

بدان اشاره میکند.  "میان فزود"گاه حالت و روحیة پادشاه، خردمندانه است و فردوسی در

 مثل بی باکی و نترسیدن سکندر از مرگ که فردوسی آن را به خردمندی وی نسبت میدهد:

 -مـــرگ دانش پژوه! کـــی اندیشـد از-ســـکندر بیامـــد، دلی همچـــو کــوه           

 (888،  3)همان، ج 
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نکته: فردوسی دربارة اسکندر دو گونه اظهار نظر میکند: یکبار او را شاهزاده ای از نژاد 

کیان و مردی پاکدل و نیکوسرشت و آزاده معرفی میکند..... که در تاریکی به جستن آب 

شریف و جهانجوی و جهاندار حیات میرود و با اسرافیل سخن میگوید.... و بر روی هم مردی 

 و دانا و حکیم است. اما در داستان اردشیر بابکان از اسکندر چنین یاد میکند:

 سکـــندر کـــه آمـــد بر این روزگــار             بکشـــت آنکــه بد در جهــان شهــریار

 خــــرم بهشــــت برفتـند و زایشــان جــز از نام زشـــت             نمــــاند و نیــابنـد

 و باز در پاسخ نامة خسرو پرویز به قیصر چنین میگوید:

 نخســـت انــــدر آیـــم ز سـلم بزرگ            ز اســــکندر آن کیــــنه وز پیـر گـرگ

باید به این اصل معترف شویم که فردوسی "صفا، علّت این تناقض را چنین بیان میدارد که: 

خذی خاص گرفته است و مطالب اخیر ]یاد کرد زرتشت از اسکندر[ حدیث اسکندر را از مأ

را از مأخذی دیگر که با مأخذ نخستین بینونت فراوان داشت و چون عادت این مرد بزرگ 

رعایت جانب امانت در نقل مطالب بود به هیچ روی در مطالب این دو دسته از مأخذی 

)حماسه سرایی در ایران، "ست آورد.تصرفی نکرد و هر یک را به جای خود چنان که میبای

 (199-198صفا: صص 

داستان زدن. آوردن مثل.// عبارتی با لفظ اندک و لطف معنی که قبول  ج( ضرب المثل:

مثل سایر، مثالی که رایج و جاری باشد "عام دارد و بین مردم متداول است )لغتنامة دهخدا(.

ی مثل سایر اختصار لفظ، وضوح معنی و و همه کس گوید و برابر با ضرب المثل. از ویژگیها

)فرهنگ اصطالحات ادبی، سیما "لطف ترکیب است، برای نمونه: شاهنامه آخرش خوش است.

 داد و نیز رجوع شود به فرهنگ عامه از تمیمداری و داستان امثال از ذوالفقاری(.

المثل سایر در شاهنامة فردوسی ابیات ساده، روان و حکیمانه فراوان است که امروزه ضرب 

بیان یک "گشته اند و بیگمان یکی از ویژگیهای شاهنامه استفاده از ضرب المثل است یعنی

آزمون زندگی در یک جملة کوتاه که در میان مردم شهرت دارد ،.... شاهنامه  از این بابت 

غنی است و مثالهای آن که برخی مثل سایرند عنصر مهمی در ساخت زبان مصوّر 

: ص چهل و هشت(. مراد از زبان مصوّر، عینی و 1پیرایش خالقی مطلق، ج )شاهنامه "آنند

ملموس کردن امور عقلی است. به عنوان نمونه: همان بر که کارید خود بدروید!، خورد گاو 

 نادان ز پهلوی خویش!، به دشت آهوی ناگرفته مبخش.

بهره میبرد که فردوسی در خالل روایت داستانهایش گاه از میان فزودهای تک جمله ای 

در یک مصراع گنجانده شده اند و صورت ضرب المثل دارند. این میان فزود ها همواره در 
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مصراع دوم بیت قرار دارند و در ایضاح و مصداقی نمودن مفهوم مصراع پیشین بکار میروند. 

 مانند: 

 -ـاند نهـان!بد و نیـــک هرگـــز نمـــ-نشـــانش پراگـــنده شـــد در جهــان            

 (90همان، )  

در مفهوم ابالغ یک امر بدیهی و در حکم یک ضرب المثل  "بد و نیک هرگز نماند نهان"

 "ماه هرگز زیر ابر نمیماند."است، معادل:

اگر بپذیریم فردوسی معتزلی مذهب است و  به ارادة آدمی و اختیار وی  د( تقدیر باوری:

امه به سرنوشت محتوم و تقدیر قطعی باورمند است. این اعتقاد دارد، اما شاهدیم که در شاهن

به نظر میرسد جبر و "دیدگاه دوگانه دال بر سرگردانی وی میان مسئلة اختیار و جبر نیست.

اختیار در شاهنامه تا حدود زیادی از نظرگاه عقالنی و به گونه ای خرد پذیر نگریسته شده 

گفته است که ورای فهم و توان آدمی است و  باشد، بدینسان که تقدیر)اگرچه فردوسی بارها

انسان در این پرده راه ندارد( در یک نگاه کلی چیزی جز پژواک کردارهای آدمیان به نظر 

 ( 108)در آمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، حمیدیان: ص "نمی آید ...

. به های متعددی به تقدیر و سرنوشت محتوم پهلوانان میپردازد"میان فزود"فردوسی در 

او به خردگرایی و اختیار اشاره میکند و در عین حال  "رستم و شغاد"طور مثال در داستان 

با آخرین حد توان و تا آخرین "تقدیرباوری و جبرگرایی را میپذیرد ولی بر این باور است که:

 (، باید کوشید.111)همان، ص: "لحظه برای برگرداندن مسیر آنچه تقدیر نام گرفته است

                   -ز چـــنگ زمـــانه همی جســت راه!-و تنـــگ شد در میان دو چـــاه            چــن ا

 -نبـــد  جـــای  آویـــزش  کــــارزار!-دو پایـــش فروشـــد به یک چــاهسـار             

 -راه گــــریز!نبد جــــای مــــردی و -بــن چــــاه پـــر حــــربه و تیـغ تیز            

 (164-162، 3)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج  

اشاره به تالش برای رهایی از مرگ )زیرکی و  "ز چنگ زمانه همی جست راه" "میان فزود"

نبد جای مردی و راه "و  "نبد جای آویزش کارزار"های"میان فزود"چاره اندیشی( است و 

 و تقدیرپذیری است. مبیّن بیچارگی در مقابل سرنوشت محتوم "گریز

در ابیات باال اشارات فردوسی به ناتوانی رستم در برابر سرنوشت است و اینکه هیچ کس 

حتی رستم )ابر پهلوان شاهنامه( که در پهلوانی بی همتاست، قادر نیست از چنگ سرنوشت 

 بگریزد و سیمرغ نیز به گفتة ناصر خسرو دیگر به کار رستم نیامد: 
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 نخـواند به روز مـــرگ            آن تیــــز پــــر و چنگـــل، عنقــا را؟رســـتم چــــرا 

 ( 16)دیوان ناصر خسرو: ص

چنانکه پیشتر گذشت، فردوسی در تقدیرباوری نیز به خردگرایی و اختیار تکیه دارد. او بر 

فرجام این باور است که پهلوان باید در میدان نبرد مردانه بجنگد و مرگ را گزیری نیست و 

 زندگی مادی بدان ختم میشود:

 ،-کــــه روزی بــزادیـــم و مـــریــم!-اگــــر ســــر همه سوی خنجــر بریم            

 وگــــر نـــی سرانشـــان برآرم بـه دار            دورویــه  بــود  گــــردش  روزگـــــار

 (1756-1755، 2)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج 

 "میان فزود"مفهوم حاکمیت سرنوشت مطرح شده است ولی پیش و پس  "میان فزود"در 

مینمایاند که باید در میدان نبرد شجاعانه جنگید یا کشت و یا کشته شد و وقتی عاقبت همه 

 به مرگ ختم میشود چه بهتر که با افتخار با زندگی بدرود کرد.

 شــو خطـــــر کــن زکــام شیر بجوی مهتـــری گـــر به کـــام شــیر درست           

 بزرگـــیّ و عـــزّ و نعمـــت و جـــاه            یــا چــو مــردانــت مـــرگ رویــاروی یا

 (42)چهار مقاله نظامی عروضی: ص 

در نگاه شاعر حاکمیت سرنوشت تنها به مسألة مرگ مربوط نمیشود بلکه طول زندگی 

گونه ای که در موارد متعددی فرد شایسته مقام و مرتبة خویش انسان را هم فرا میگیرد به 

را از دست میدهد و فرد ناشایست به مرتبه و مقام میرسد و این بیت حافظ شاهد مثالی 

 است بر این مدعا:

 فلــــک به مــردم نادان دهد زمام امور             تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس

 (269)حافظ، غزل 

 رامـــش انـددانشـــی  ویــژه  بـیبد سگـــاالن کــه بی دانــش اند            ز بیوز آن 

 دودمـــان            نمــــاند بدیــــن تخــمه کس شادمان ینبخواهد شدن بخـــت از ا-

 ســـوی ناســـزایان شـــود تاج و تخت            تبــــه گـــردد این خســـروانی درخت

 از غـــم شـــود جـان آن کو مهسـت پراز گـــردد کســـی کو کهســت            ســرافر

 رگــــی بــه فــــرزند مــــا            بـــر دوده و خــــویــش و پیــوند مــابزنمـــاند 

 همـــه دوســــتان ویــژه دشمن شوند            بدیـــن دوده بدگـــوی و بدتــن شـوند  

            -ان آشـــکارا بکــــرد ایـــن بهـی            که بی بر شـود تخـــت شــاهنشــهینهـــ
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 "سخـــن هر چــه بشنیدی اکنون بگوی            پیـــامــش مــرا کمـــتر از آب جوی!

 (111-104، 4)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج 

آن را با بخشی از دیباچة تاریخ جهانگشا  شامل شش بیت است و معنا و مفهوم "میان فزود"

..... هر یک از ابناءالسوق در زیّ اهل فسوق، امیری گشته و هر "میتوان منطبق دانست: 

مزدوری، دستوری و هر مزوّری، وزیری و هر مدبری، دبیری، و هر مستدفیی مستوفیی و هر 

گاهی، خداوند حرمت و و هر شاگرد پای "مسرفی، مشرفی و هر شیطانی، نایب دیوانی.....

جاهی و هر فرّاشی، دورباشی و هر جافیی، کافیی و هر خسی، کسی و هر خسیسی، رئیسی 

و هر غادری، قادری و هر دستاربندی، بزرگوار دانشمندی و هر جمّالی از کثرت مال، باجمالی 

 و هر حمّالی از مساعدت اقبال با فسحت حالی:

 ــد            وز حســرت و غــم سینه به نالش دادندآزاده  دالن  گـــوش  بمـالـش  دادن

 پشت هــنر آن روز شکســتست درست             کیـــن بی هــنران پشت به بالش دادند

 (5-4)تاریخ جهانگشای جوینی: صص

 سراسر: میرسد بنظر الزم نکاتی یادکرد فردوسی شاهنامة در باوری تقدیر بحث پایان در

 و جبر به داشت باور شواهد از است پر فارسی، نثر و نظم متون از بسیاری مانند شاهنامه،

. است آمده..... آسمان سپهر، چرخ، روزگار، زمانه، چون اصطالحاتی عنوان تحت که قدر و قضا

 که است امروز به تا ایام ترین کهن از ایرانیان فکری بنای زیر قدر، و قضا به اعتقاد واقع در

 پنجاه ص: 1 ج )شاهنامه پیرایش خالقی مطلق،است. یافته کمال و تمام انعکاسی شاهنامه در

 (ونه

اکنون با پذیرش این مطلب که فردوسی مردی یکتاپرست بوده و مختصة هر موحّدی، 

پذیرش تمام لوازم یکتاپرستی از جمله اعتقاد و باور به تقدیر و سرنوشت است، بنابراین گویی 

صل مستثنا نیست و با این که ظاهراً معتزلی مذهب است و پیرو که فردوسی نیز از این ا

اصل اختیار، ولی گاهی در اثر ضرورت اطاعت بی چون و چرا از دستورات خداوند به پذیرش 

تقدیر تن در میدهد، اما تقدیرگرایی وی مانند بسیاری از شعرا و اهل علم آن روز جزمی 

ری در بینش وی در مرحلة پس از اختیار نیست، بلکه بنظر میرسد که این سرنوشت پذی

گرایی قرار دارد. فردوسی تاوان گناه و اشتباه کسان را تقدیر و سرنوشت ندانسته بلکه آن را 

پاسخی منطقی بر عملکرد نادرست و نسنجیدة آن کسان میداند. در تأیید مطالب باال میتوان 

قتی سیمرغ راز معروف را بر او حتی و"مرگ رستم را مثال زد: رستم در نبرد با اسفندیار 

میگشاید، وی از اینکه چه عذابی در انتظار اوست خم به ابرو نمی آورد.... سیمرغ با فاش 
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)در آمدی "کردن راز سپهر بر رستم وی را به انتخاب فرا میخواند، انتخابی بزرگ و سهمگین.

یند که پرداخت  ( و رستم راهی را بر میگز376بر اندیشه و هنر فردوسی، حمیدیان: ص 

و  تاوانی سنگین را در پی دارد. در واقع رستم مرگ را آگاهانه اختیار میکند تا پاسدار ننگ

نام و رسم و آیین پهلوانی باشد و بنظر میرسد بسیاری از حوادث و اتفاقات در شاهنامه از 

 اند.این مقوله اند یعنی انتخاب و اختیاری که به اشتباه نام آن را تقدیر نهاده 

سراسر]شاهنامه[ بیان جهان بینی انسانی و خردمندانة فردوسی است. "ه( حکمت: 

فردوسی باالتر از یک شاعر بزرگ، حکیم بزرگ و معلم بزرگ ملت ایران، و تجسّم یک ایرانی 

بزرگ آرمانی است هر داستان شاهنامه حکمت ژرفی را در خود نهان دارد و در سرآغاز و 

الترین و ژرفترین اندیشه های حکیمانه به لحن مؤثری بیان شده است سرانجام داستان هم وا

 ".جهان سر به سر عبرت و حکــمت است            چرا زو همـــه بهـــر ما غفـــلت است

 (60)سرچشمه های فردوسی شناسی، ریاحی: ص

حکمت فردوسی متضمن اصل خردگرایی است. اگر ضرب المثل را نوعی پند فرض کنیم 

تقدیرباوری شاهنامه را نشأت گرفته از خردگرایی فردوسی بدانیم، بیگمان میان فزودهای و 

او سرشار از حکمت هستند. به عبارت دیگر میان فزودها تنها به قصد حکمت آموزی و بینش 

افزایی آورده میشوند و اگر از متن سترده شوند، بر اصل داستانهای شاهنامه خلل وارد 

ی را از رسالت خود که ترویج خردگرایی است دور میسازد و ویژگی ژرف نمیشود، اما فردوس

 اندیشی و آرمانگرایی شاعر را کمرنگ میکند.

در سرتاسر شاهنامه اعم از قسمتهای اساطیری و پهلوانی و تاریخی، فردوسی توانسته با "

مچنین شیوة بیان فوق العاده و دمیدن روح حکمت و ژرف نگری و جهان بینی خاص خود و ه

افزودن چاشنی پندنامه ها و حکایات حکیمانه یا داستانهای حماسی و غنایی مستقل وحدت 

)فردوسی و "موضوعی و آرمانی را در چنین اثر عظیمی در حداکثر امکان به وجود بیاورد.

 (68شاهنامه، مرتضوی: ص

لی رمز یکپارچگی شاهنامه حکمت فردوسی است که با عنصر خردگرایی و پندآموزی تج

میکند و درصدد تعالی روح کافّة جامعه است تا آرمانشهری پویا برقرار شود. میان فزودها نیز 

در مسیر این یکپارچگی نقشی اثرگذار دارند و نه تنها حشو و زاید به شمار نمیآیند، بلکه از 

 ارکان تعلیم و تعقل در شاهنامه هستند که مخاطب را به درنگ و ژرفنگری وامیدارند.

رد اینچنین میان فزود در شاهنامه همسو با مرام و ایده آل اومانیستهای)انسانگرایان( کارب

فلسفة اومانیسم بر باور به توانمندیها و قابلیتهای انسان برای دستیابی به "اخالق مدار است. 
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)فرهنگ اصطالحات ادبی، داد: "زندگی سعادتمند دنیوی در پناه خرد خلّاق تأکید دارد

 از خرد خلّاق همان خردگرایی پویا و همراهی آن با پند و وعظ حکیمانه است.(. مراد 61ص

وصف و تصویر آفرینی در شعر، از مهمترین قسمتهای کار شاعر است، یک شاعر  وصف: و(

با بهره گیری از اندوخته های علمی و ذهنی خود همراه با کاربرد امکانات زبانی و بیانی، 

کل وصف و تصاویر شاعرانه ارائه میکند. شاهنامه فردوسی از نهایت توانمندی خویش را به ش

جملة آثاری است که در زمینة وصف و تصویر آفرینی نیز جایگاه رفیعی دارد.)وصف در 

 (1شاهنامه، واعظی: ص

فردوسی از عنصر میان فزود در جهت وصف طبیعت، اشخاص، اشیاء، مکانها و ........ به 

 را به تصویر کشیده است. مثالً در وصف سپاه ارجاسب میگوید: بهترین شکل بهره برده و آنها

  -ســپه چون پلنگــان و مهتر نهنـگ! -وُزآن پـس که ارجــاسب آمد به جــنگ            

 (257، 3)شاهنامه پیرایش خالقی مطلق، ج      

 و یا در وصف شجاعت بستور می آورد:

   -که بگـذاشـتی بیشـــه زو نره شــیر! -بشد  گــــرد  بســـتور،  پــور  زریـــر            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (                                                                                                                            1424، 3)همان، ج

 نتیجه -3

میان "و آسیب شناسی آن و ترجیح اصطالح  "جملة معترضه"هدف از این پژوهش بررسی 

برآن با ذکر دلیل و نیز بررسی ساختاری و محتوایی گزیده ای از میان فزودهاست که  "فزود

 وان از آن بعنوان یک ویژگی سبکی یاد کرد.در شاهنامه بسامد فراوانی دارد تا حدی که میت
همین قدر کافیست که دربارة آن گفته شده که  "جملة معترضه"در آسیب شناسی از 

اوالً: اگر از کالم حذف شود، تغییری در معنای کالم ایجاد نمیشود و به گفتة برخی حداکثر 

 "جملة معترضه"اره شد لطافت معنا از دست میرود. ثانیاً: همانگونه که در متن مقاله اش

همیشه یک جمله نیست، بلکه از تنوع ساختاری فراوان  برخوردار است و اطالق جمله به 

یک کلمه و یا چند بیت که فردوسی به عنوان اعتراض )میان فزود( آورده منطقی به نظر 

هاست، آنجا که  "میان فزود"یکی از انواع  "جملة معترضه"نمیرسد، اما میتوان گفت که 

ها در شاهنامه از لحاظ ساختار بیشتر به "میان فزود"تنها یک جمله است.  "میان فزود"

هایی که حتی در قالب چند بیت "میان فزود"صورت یک جمله بکار رفته، ولی کم نیستند 

تنها  "میان فزود"پیام شاعر را منتقل میکنند  و این در حالیست که برخی از نمونه های 
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، پیام رسانی نیست بلکه بیشتر "میان فزودها"وظیفة آنها همچون سایر  یک یا دو کلمه اند و

 در جایگاه قید ایفای نقش میکنند.
گفتنی است که بهره گیری از این عنصر کالمی در شاهنامه، بیش از دیگر مثنویهای 

در حدود "میان فزود"حماسی است بگونه ای که میتوان با احتمال مدعی شد که فردوسی از 

 ر بار بهره برده است.  دو هزا
ها در شاهنامه بیشتر ترویج و تبلیغ خردگرایی است ولی شاعر تنها "میان فزود"درونمایة 

مفاهیم -"میان فزود"به این ویژگی بسنده نکرده است و با استفاده از این عنصر کالمی 

فهای دیگری همچون: پند و اندرز، تحذیر و تنبیه، ستایش و نکوهش، توصیه و سفارش، وص

مبالغه آمیز، آیینهای پادشاهی و پهلوانی، ضرب المثل، و تقویت لحن حماسی را به عمد در 

 متن گنجانیده است.
میان "تبلیغ حکمت و خردگرایی مضمون غالب و عنصر برجستة حماسة فردوسی است و 

ه های شاهنام"میان فزود"ها دستمایه ایست برای ارائة این مضمون. بیشترین کاربرد "فزود

ترویج حکمت، فردوسی نمایندة خرد جمعی ایرانیان است. از اینرو عنوان حکیم برازندة این 

 شاعر حماسه سراست.
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