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 حسام خوسفي  ابننامة خاوراننقد زبان حماسي در 

1شهبازي دكتر اصغر  
2ثابت  ملكدكتر مهدي

 

  چكيده

ـاخص    (      نقد زبان حماسي در راستاي تحقيقات مربوط به نقد نوعي          ـاي   نقد بر اساس اصول و ش ه
ـت  اركـ  در نقد زبان حماسي، چگونگي به     . است) انواع ادبي  ـان  نرف رسـي   در نـوع ادبـي حماسـه بر      زب

رفته در آن، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و  كار   بر اين اساس كه بين نوع ادبي حماسه و زبان به           شود،  مي
ـين خـصوص،      . طلبد  اسي را مي  نوع حماسي، زبان حم    ـان حماسـي در        «در هم ـاوران نقـد زب » نامـه   خ

ـا     وزن و قاف   (هاي اصلي زبان حماسي     موضوعي است كه طي آن شاخص      ـان و تركيب ت، نحـو   يه، واژگ
ـا مـالك      . است    مورد بررسي قرار گرفتهنامه خاوراندر ) محتوا، صورخيال و   كالم به ايـن ترتيـب كـه ب

ويژه الگوهاي  عنوان حجم نمونه، بر اساس الگوهاي نقد زبان شعر، به  به( ي از اين منظومهن بخشقرارداد
اسـت      اين بررسي مشخص شده    در. است   شدهبه بررسي زبان حماسي در اين اثر پرداخته         ) فرماليستي

 ثانياً  فردوسي است؛تأثّر از زبان م  واژگان و نحو   ازجمله،  كه اوالً شاعر در برخي از سطوح زبان حماسي        
ـان حماسـي در ايـن       كـه   اند     سبب شده   فردي  و عوامل مربوط به سبك دوره و       )ديني  (نوع حماسه  زب

تواند براي   آن مياين مقاله و نتايج  . نباشدر   برخوردا زبان حماسي معيار  منظومه از وحدت و يكپارچگي      
ـاي دينـي پـس از          از حماسـه   در يكـي  و تحول آن    خواهند از چگونگي زبان حماسي        كساني كه مي   ه

  . سودمند واقع شود،مطلع شوند فردوسي
  .حسام ، ابننامه خاوران، زبان حماسي، شاهنامه،  حماسه: هاكليدواژه

  مقدمه. 1

ـات، كم    ويژه در حوزة زبان    ه ادبي ساليان اخير، ب    هاي  پژوهشيكي از موضوعاتي كه در       تـر شناسي ادبي 
 گفته شده، اما از اين كـه          بسيار سخن   انواع ادبي  از.  در انواع ادبي است    ، بررسي زبان   رفتهمورد توجه قرار گ   

                                                 
1-فارسي دانشگاه يزدات  استاديار زبان و ادبي  asgharshahbazi88@gmail.com      
 mmaleksabet@yazduni.ac.ir    دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد -2
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، كمتـر سـخن     شـوند  اي وجود دارد و اين انواع چگونه در زبان متجلّي مـي            بين اين انواع و زبان چه رابطه      
اين كه چه عواملي موجب فخامت و         حماسي، زباني فاخر و جزيل است، اما       گويند زبانِ   اغلب مي . اند    گفته

چه تغييراتي را پـشت  گاه در گذر زمان،   دارد و آنهايي شود و زبان حماسي چه ويژگي جزالت در زبان مي 
در پرتـو   و اين در حالي است كـه  اند قع شدهتقريباً مورد غفلت وا موضوعاتي هستند كه     ،است   گذاشتهسر  

ـاده و مـصالحي          كه زبان و امكانات آن مهـم        شناختي مشخص شده    ناختي و زبان  ش  مطالعات سبك  تـرين م
ال  چه غنايي، به هـر حـ  گيرد و شعر چه حماسي باشد و هره مي ها ب   هستند كه شاعر در معماري شعر از آن       

كـه    اسـت  موضوعي» نامه  خاوراننقد زبان حماسي در     « راستا،   در همين . شود  در بستري از زبان جاري مي     
نحوي، بالغـي و  موسيقايي، واژگاني، ، در سطوح نامه خاورانزبان حماسي در    هاي اصلي     شاخص آن،   طي

ا توجه به   بخص شود زبان حماسي، در گذر زمان و         مش با اين هدف كه    يي مورد بررسي قرار گرفته،    محتوا
  . است  ه تحوالتي را پشت سر نهادههاي دوره و فردي چ سبك

  پيشينة بحث

ـ     متأسفانه دربارة زبان حماسي به طور عام و زبان حماسي در حماسه            ي بـه طـور خـاص،       هـاي دين
 مطـالبي كـه   كّلـي اسـت،   و آنچه در اين باره وجود دارد، عمدتاً مطالـب    تحقيق جامعي صورت نگرفته   

بـا ايـن    . انـد   ائـه كـرده    ضمن مباحث خود ار    نقد ادبي شناسي يا     ع ادبي، سبك  هاي انوا   نويسندگان كتاب 
 دربـارة مختـصات آثـار    سرايي در ايـران  حماسه اهللا صفا از اولين كساني است كه در كتاب        ذبيح وصف،

تاريخ ادبيـات    كتاب ايشان در . است     ديني سخن گفته   هاي   فردوسي و حماسه   شاهنامةويژه   هحماسي، ب 
اي  غالمحسين يوسفي نيـز در مقالـه  .  اند هن و اسلوب فردوسي آورد     نيز مطالبي در خصوص زبا     در ايران 
حماسـي   شـعر    هـاي موسـيقايي     تـرين شـاخص     مبـه مهـ   » موسيقي كلمات در شعر فردوسي    « با عنوان 

عوامـل  «  فـصلي را بـه     موسـيقي شـعر    محمدرضا شفيعي كدكني نيز در كتـاب      . است   فردوسي پرداخته 
 بـا هـزار   شاهنامه و با مقايسة هزار بيت از    ختصاص داده ا» سيقي شعر فردوسي  ساخت و صورت در مو    

ت   بيتكـه در ايـن     اشاره كرده و يـادآور شـده  امهشاهنهاي زباني و هنري فردوسي در         دقيقي به خالقي 
، بخـشي  انواع ادبـي ر  د سيروس شميسا  پس از ايشان،  . عرصه، نياز به يك پژوهش علمي و جامع است        

 و درواقـع از اولـين كـساني     ادبـي و فكـري آن اختـصاص داده     باني، ز هاي  را به سبك حماسه، ويژگي    
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  بـه اثبـات رسـانده   شاهنامهها را با شواهدي از  است كه براي نوع ادبي حماسه مختصاتي برشمرده و آن    
هـاي زبـاني و        به اهم ويژگـي    شناسي شعر پارسي    سبك محمد غالمرضايي در كتاب   پس از وي،    . است   

سـازي، تـصويرآفريني فردوسـي در         گزينـي، تركيـب      كـه واژه   بيـان داشـته     و  هبياني فردوسي اشاره كرد   
ر زبـان   و آن را د  متناسب با نوع ادبي حماسه، منجر به ايجاد و آفـرينش سـبك حماسـي شـده      شاهنامه

بـه برخـي از      شناسـي  جـستارهاي شـاهنامه     نيز در كتاب   محمود اميدساالر . توان حس كرد    فردوسي مي 
 در  پـس از ايـشان، سـعيد حميـديان        . رداختـه اسـت    پ شـاهنامه زبان فردوسـي در     اي    دورههاي    ويژگي

 تخفيـف،  جملـه  از زباني عـصر فردوسـي،   يها  به برخي از شاخصدرآمدي بر انديشه و هنر فردوسي    
 و در بخـش موسـيقي شـعر          تشديد، استفاده از افعال بسيط و استفاده از واژگان فارسي سره اشاره كرده            

حقيقـات  از واپـسين ت .  اسـت  رديف، انواع جناس و سجع در شعر فردوسي پرداختـه        به بررسي قافيه و     
 خـسرو و شـيرين و اسـكندرنامة نظـامي         مقايسة زبان حماسي و غنايي با تكيه بـر           كتابدر اين زمينه،    

ي از   نظـامي بـه بخـش      اسـكندرنامة   زبان  توصيفيِ  كه مؤلّف در آن در تحليلِ      است زهرا پارساپور  ليفأت
 جـاي   رسـد   با ايـن همـه بـه نظـر مـي          . است     مقايسه با زبان غنايي دست يافته      ن حماسي در  عناصر زبا 

ـ     شاخص ر مستقل به  پژوهشي كه به طو    وع ادبـي و زبـان را   هاي زبان حماسي بپردازد و ارتبـاط ميـان ن
رة زبـان در  دربـا  خـالي اسـت و    گاه اين موضوع را در چند متن حماسي بررسـي كنـد            نشان دهد و آن   

مجموعـة مقـاالت    تنهـا در كتـاب  ال است و در اين زمينه نيـز،  ي نيز وضع بر همين منواي دينه  حماسه
محمـدعلي  ،   محمـود فـضيلت     اسـت كـه محققـاني همچـون        همايش ملي بزرگداشت راجي كرمـاني     

 و سـاختار    سـاني، مطـالبي دربـارة زبـان       حميـد فـرزام، احمـد اميـري خرا        ،  صادقيان، اسـماعيل شـفق    
از ارسـطو يـاد   ابتـدا  بايـد    نيزنقد نوعي پيشينة اين بحث از نظر       دربارة .اند   نموده هاي ديني، بيان    حماسه
و 1هــاي حماســه، تــراژدي  در بحــث از مــادة شــعر، بــه بيــان تفــاوتفــن شــعر  كــه در رســالةكــرد
اگـر الفـاظ معمـولي را در وزن اشـعار     « :گويـد  پردازد و با تأكيد بر وزن و زبان حماسي مـي          مي2كمدي

شناسـان   زبـان وي، بايـد از   از پـس  .)155: 1388ارسـطو،  ( »ار مـضحك اسـت  نند، بسيحماسي وارد ك 

                                                 
1. Tragedy  

2. Comedy 
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بقيـة   از 2و لـيچ  1 از گروه صـورتگرايان، ياكوبـسن  كهنام برد  يعني صورتگرايان و ساختارگرايان      ادبيات
  .تر است از همه مشهور 3گرايان، سوسور گروه ساختارترند و از  معروف

 حسام خوسفي  ابنةنام خاوراند زبان حماسي در نق

  نقد عناصر آوايي و موسيقايي  -1

   وزن-1-1
فعـولن،  «انـد،    پديد آمدهشاهنامهاي كه پس از  هاي حماسي ، مثل اغلب منظومه  نامه  خاورانوزن منظومة   

ـاص         ) محذوف/ بحر متقارب مثمن مقصور     (»فعولن، فعولن، فعول   است كه با توجه به ساختار هجايي خ
ي د ايـن وزن بـرا  شـو   ميموجباين كه چه عواملي اما .  آفرينش شعر حماسي است آن، بهترين وزن براي   

ـاه     در بحر متقارب نسبت توان گفت يم بيان مضامين حماسي مناسب باشد،    ـاي بلنـد بـه كوت  بيـشتر  هجاه
ـاه از   هميشه تأليفي از الفاظ كه در آن    « :ر اين باره خانلري معتقد است     د. است ها شمارة نسبي هجاهاي كوت
ـاالت             تري را القا مـي      اهاي بلند بيشتر باشد، حالت عاطفي شديدتر و مهيج        هج كنـد و بـه عكـس بـراي ح

 »ها بيـشتر باشـد    هجاهاي بلند در آنرود كه هايي به كار مي تر كه مستلزم تأني و آرامش هستند، وزن     ماليم
ـار بـه هـشت اسـت و             در بحر متقارب سالم نيز    ). 257: 1347خانلري،  ( كـه  » مقـصور « در اين نسبت چه

ـار بـه     ،)5988: 1377  ذاكر الحسيني،:رك( بدان توجه داشته» محذوف« فردوسي بيش از   ايـن نـسبت، چه
  .هفت است كه در هر دو صورت تعداد هجاهاي بلند از كوتاه بيشتر است

  و»مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن، فع« اگر دو وزن. گرفتن هجاهاي كوتاه و بلند استعامل ديگر، ترتيب قرار   
 كه نسبت هجاهاي كوتاه به بلند در هر دو شش به هفت است، با هـم      را» فاعالت، فاعالت، فاعالت، فع    «

ـين اسـت         بودن نسبت هجاها، وز     رغم يكسان   بينيم كه علي    مقايسه كنيم، مي    .ن اولي شاد و وزن دومي غمگ
ـا نـشان    بررسي. بلند است، ترتيب قرارگرفتن هجاهاي كوتاه و ي كه باعث ايجاد اين حالت شده    تنها عامل  ه

ـادترند    اركاني كه با هجاي كوتاه شـروع مـي        شوند از     دهد اركاني كه با هجاي بلند شروع مي         مي  .شـوند، ش

                                                 
1. R. Jakobson 

2. Leech 

3. F.de Saussure  
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ـاعيلن  «  وزن، بـراي نمونـه    .)66: 1369 وحيديان كاميار،    :رك ( ـا وزن  » مفعـول، مف تـن،  فعال« در مقايـسه ب
 چهار به ده است و در     » مفعول مفاعيلن « ه به بلند در   كه نسبت هجاهاي كوتا     حالي شادتر است، در  » مفاعلن

گـرفتن   ترتيب قرار » فعالتن مفاعلن « تنها عامل صالبت و سنگيني وزن     . هشت به هشت  » فعالتن مفاعلن «
او با استفاده . است  اعر بزرگي چون فردوسي دور نماندهاي است باريك كه از ديد ش هجاهاست و اين نكته
ـتم  از اختيارات شاعري مانن   ـاه، خ ـا بـه    كـردن مـصراع   د استفاده از يك هجاي بلند به جاي دو هجاي كوت ه
ـاطفي مختلفـي را       در قديم معمول بوده، توانـسته     كردن كسره و ضمه كه        هجاي كشيده و اضافه    ـاالت ع  ح

،  را در همين وزن سـروده      نامه  انخاورنيز  حسام،    در همين خصوص، ابن    .)9: 1369 يوسفي،   :رك(بيافريند  
كه در يكصد بيـت از ايـن منظومـه،             ، چنان  نداشته» فعول «ها به ركن   كردن مصراع  وجه چنداني به ختم   اما ت 

ـاال،     ، اما آهنگ كلّي اثر، حماسي است و شاعر با مهارت           ختم شده » فعول« فقط چهل بيت به ركن      بـسيار ب
به بيان برخـي نـصايح و        اين آهنگ را در كلّ متن حفظ كند و فقط در مواضعي كه شاعر                خوبي توانسته   به

 به گـوش    بحر متقارب در طول اين منظومه     ، اما در كل، طنين       شده  دچار نوسان    آهنگ، اين    مواعظ پرداخته 
  .رسد مي

   لحن-1-2

ـاد      سـ   لحن نگرش و احساس شاعر است نسبت به محتواي پيام كـه از طريـق فـضا                 ـان ايج ازي در زب
ـان  ش وها من  شخصيت.)128: 1384پور،  عمران(شود    مي ـان مـ   رفتار خود را از طريـق زب كننـد و بـه    ي، بي

ـتفاده از        سرا مي    در همين خصوص، شاعر حماسه     .)165: 1376شميسا،   (شناسانند    خواننده مي  ـا اس تواند ب
ـان را بيافرينـد، لحنـي كـه مـي                   نحـو موسيقي حروف و واژگان و       ـا قهرمان توانـد     كـالم، لحـن متناسـب ب

ـا هـدف و    ي باشد و هر گونه خلطي در آن   حماسكنندة جوهر كلّي يك اثر        مشخص ـاير ب و دادن لحني مغ
ـان   ). 459: 1383حميـديان،  (انـدازد   از تماميت و يكپارچگي مـي گيري اصلي اثر، آن را        جهت لحـن در زب

ـاطع و         و شـده  آفريـده     حماسي حماسي معيار، با ارتفاع باالي صوت و نواخت واژگان         ـنطن، ق  لحنـي مط
خواهد از پيري خود سـخن گويـد          يفردوسي وقتي م  . بزم و مويه هم سيطره دارد     كوبنده است و حتي در      

  :گويد جا هم با لحني حماسي سخن ميآن
  دو دست و دو پاي من آهو گرفت        تهيدستي و سال نيرو گرفت

  )323 :6، ج1379فردوسي،   (
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ويـژه در    بـه  كـرده، خـوبي رعايـت    حماسي را به بر موسيقي شعر حماسي، لحنحسام نيز با تسلط     ابن
  :شود كه در سه بيت زير مالحظه مي  ها؛ چنان رجزخواني

  مـــنم ميـــر ســـياف شمـــشيرزن
ـيغم نخـسبد پلنـگ          ـيم ت   شب از ب
ــون  ــدانم كن   بگــو نــام خــود تــا ب

 ج

ــن       ــشير م ــت شم ــر اس ـاالي اب ــه بـ   ك
  هزبـــر از مـــن آمـــوزد آيـــين جنـــگ
 كه تيغ من اكنـون كـه را ريخـت خـون           

  )610-608، ب   117: 1386حـسام،    ابن(
 ج

   قافيه و رديف-1-3

ـيقي حاصـل از      اي حماسي و مكمل لحن حماسي است،      كنندة فض   ، تداعي قافيه در شعر حماسي     موس
در زبان حماسي معيار، به   . فضاي حماسي هماهنگي دارد    است و با     ، حسي بخشد  ات را غنا مي   آواها و كلم  

ـا گـز    .اند  ميها بيشتر اس    ، قافيه )تقديم فعل   (دليل ساختارهاي نحوي خاص    ـات قافيـه از نظـر         ام ينش كلم
 چه ميزان حروف مشترك قافيـه بيـشتر باشـد    هر؛ يعني  است بسيار مهم  جنبة موسيقايي آن     طنين و صوت،  

كـه در   » او«و  » آ« ايه  يژه قوافي مختوم به مصوت    و هكند، ب   موسيقي بيشتري را القا مي    ،  )تر باشد   قافيه غني  (
ـيم، صـالزدن و  توان ت وجود دارد و به اين وسيله مي» ي« ها امكان افزودن پايان آن   را مجـسم  ...عظيم، تفخ

ـا      « : معتقد است  شفيعي كدكني . كرد غناي قافيه يكي از عوامل انسجام و جزالت شعر فردوسي در مقايـسه ب
ـاهنامه شـدة   يافتـه و تـصحيف   توان بسياري از ابيات تغييرشـكل  است و از اين رهگذر مي شعر دقيقي    را ش

به بررسي موسيقي كناري     نقوي    بود كه  همين اساس بر  . )381 و 375: 1376شفيعي كدكني،     (»اختشنباز
  كـه گيرند و اختالفي هايي كه در قافيه قرار مي از ميان واژه«: ، پرداخت و به عنوان نتيجه بيان كردشاهنامهدر  

 شاهنامهها به زبان  ترينِ آن نزديكها،  ترين آن هاي گوناگون وجود دارد، موسيقايي  ها در نسخه    در ضبط واژه  
       ). 13: 1384 نقوي،( »است

بردن به چگونگي قافيه از نظر آوايي، نوع كلمه و مسائل مربوط به آن،  قـوافي مختـوم     براي پي  نگارنده
ـاه، راه :  بيت از اين منظومه استخراج كـرد      1250در  را  » اه« به هجاي  ـپاه )85، ص17ب( پگ ، 28ب( ؛ راه، س

 ؛ سپاه، سياه  )89، ص 92ب( ؛ سپاه، راه  )89، ص 88ب( ؛ سياه، سپاه  )87، ص 37ب( دامگاه، آرامگاه ؛  )86ص
؛ سپاه،  )91، ص 116ب  ( ؛ شاه، راه  )90، ص 112ب( ؛ سپاه، راه  )90، ص 100ب( ؛ سپاه، راه  )90، ص 95ب(

، 215ب( ؛ ديــدگاه، راه)95، ص210ب( ؛ راه، ســياه)94، ص182ب( ؛ راه، ســپاه)91، ص 195ب ( شــاه
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ـياه   )97، ص 237ب  ( مگاه، راه ا؛ آر )96ص ـاه، رزمخـوا    )98، ص 255ب( ؛ ماه، س ؛ )101، ص 311ب( ه؛ ش
ـپاه، راه   )103، ص 359ب  ( ؛ شاه، سپاه  )103، ص 355ب( ؛ سياه، سپاه  )102، ص 340ب  ( رزمگاه، سپاه   ؛ س

ـاه    )105، ص   386ب  ( ؛ سپاه، كاله  )105، ص   384ب  ( ـپاه، م ـاه   )105، ص 391ب  ( ؛ س ، 400ب  ( ؛ راه، م
ـاه، راه)105ص ـپاه، راه)106، ص412ب( ؛ قطّارشــ ـاه، راه)106، ص 414ب ( ؛ ســ ، 497ب ( ؛ رزمگــ
؛ )112، ص 518ب  ( ؛ سپاه، راه  )112، ص   515ب( ؛ سپاه، رزمگاه  )111، ص 507ب  ( ؛ سپاه، سياه  )111ص

ـاه   )115، ص 577ب  (؛ راه، پرگياه  )112، ص   520ب  ( سپاه، راه  ـاه، راه   )116، ص 853ب  ( ؛ راه، م ب ( ؛ ش
ـاه    )118، ص 633ب  ( ؛ شاه، بارگاه  )118، ص 603ب  ( ؛ بارگاه، راه  )118، ص 624 ـاه، نگ ، ص  636ب( ؛ ش
ـاه    )121، ص 702ب  ( ؛ شاه، بارگاه  )121، ص 687ب  ( ؛ شاه، بارگاه  )118 ـاه، بارگ ؛ )123، ص 739ب  ( ؛ ش

ـاه    )125، ص 756ب  ( ؛ شاه، بارگاه  )125، ص   752ب  ( شاه، بارگاه  ـاه، ش ـاه )126،  786ب  ( ؛ بارگ  ، راه؛ ش
ـپاه    )131، ص   870ب  ( ؛ سپاه، سياه  )130، ص 855ب  ( ؛ شاه، راه  )129، ص   828ب( ، 872ب  ( ؛ كـاله، س

؛ )132، ص   890ب  ( ؛ سپاه، نگاه  )132، ص   885ب( ؛ سپاه، راه  )131، ص 882ب  ( ؛ شاه، پيشگاه  )131ص
ـاه،  ؛  )133، ص 915ب  ( ؛ رزمگاه، ماه  )133، ص 904ب  ( ؛ ماه، سپاه  )132، ص 901ب( رزمگاه، سپاه  گرمگ

 ؛ آوردگاه، شاه  )135، ص 950ب  ( ؛ سپاه، سياه  )134، ص 930ب( خواه ؛ شاه، فرياد  )133، ص 923ب  ( سپاه
ـاه     )137، ص 979ب  ( ؛ سياه، شاه  )136، ص   967ب  ( ؛ رزمگاه، شاه  )136، ص   962ب  ( ؛ دلخواه را، خرگ
ـاه نـو       )137، ص   980ب  ( را ـاه   )143، ص 1096ب  ( ؛ ماه نـو، ش ـاه،   )144، ص 1099ب  ( ؛ راه، نگ ؛ رزمگ

ـاه،   )145، ص   1130ب  ( ؛ سپاه، رزمگاه  )144، ص   1115ب  ( ؛ شاه، راه  )144، ص 1109ب  ( خواه كينه ؛ ش
ـاه، راه   )145، ص   1130ب  ( ؛ سپاه، رزمگاه  )144، ص 1115ب  ( راه ـاه   )145، ص 1132ب  ( ؛ ش  ؛ راه، بارگ
ـاه، پيـشگاه    )146، ص 1150ب  ( ؛ سپاه، رزمگاه  )146، ص   1149ب  ( ـپاه، راه   )146، ص 1160ب  ( ؛ ش  ؛ س
؛ )147، ص1185ب ( ؛ راه، شــاه)147، ص1175ب ( ؛ بنگــاه خــويش، راه خــويش)147، ص1165ب (

ـاه   )149، ص 1204ب( ؛ پناه، بخواه  )149، ص 1202ب  ( ؛ شاه، راه  )148، ص 1197ب  ( كاله، سپاه   ؛ سپاه، م
  ).151، ص 1244ب ( ؛ نگاه، راه)151، ص1241ب ( ؛ سپاه، راه)149، ص1209ب (

  

  :ه نتايج زير حاصل شدآمد  دست  هاي به ل در قافيهاز تأم
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آن هم » بارگاه« را با» شاه«  بارها و براي نمونه را رعايت نكرده» وحدت در عين تنوع «  شاعر اصل  )الف
شود و اين بدان معناست  مي  هم ديده » راه« و   »سپاه«  در كلمات   و اين موضوع    در فواصل نزديك قافيه كرده    

  مورد 32و  » سپاه «كلمه 32 كلمة قافيه،    154كه از     ، چنان  ة محدودي از كلمات گرفتار بوده     كه شاعر در داير   
  .است» راه«

ـان حماسـي     و اين   كلمه اسم است   140 كلمة قافيه،    154 مجموع    از )ب قـوافي    ( با منطـق نحـوي زب
  . كلمه از كلمات حماسي است46 از اين تعداد هم متناسب است و) اسمي
توجه چنداني به رديـف     ؛ يعني شاعر    )1175،  1096،  980( ، تنها سه بيت مردف است     دتعدا از اين    )ج
ـان     شـده  عامل سستي شعر  متأسفانه  آورده،   و آنجا هم كه رديف        نداشته ـات زيـر مالحظـه           ، چن كـه در ابي
  :شود مي

  كه فرمان پـذيرد ز مـن      كنون هر 
 جججج

  بيايـــد كـــه ايمـــان پـــذيرد ز مـــن  
 ج

 )123، ب 91 : 1386حسام،  ابن(
  ســپه را ز دلــدل خبــر داده بــود

 ج

  در آن پيشگاهش چـو سـر داده بـود           
 جج

  )707، ب 123  :همان(
 بيـت  13قافيـه در   ،  ) بيـت  1200(  مشاهده نشد، البته در كل حجم نمونـه         ب قافيه بخش، عي  در اين    )د

  .984، ب 135ص / 529، ب 112ص / 265، ب 98ص / 18، ب 85ص / 7، ب85 ص:معيوب است
، 111ص/ 420، ب 106ص  : اسـت   در اين بخش، شاعر در چند بيت از قوافي دروني استفاده كرده            )ه
  .505ب 

ختم كرده كه در اغلب     » او «و» آ« هاي بلند  قافيه را به مصوت    بيت،   76 بيت در    1250  شاعر در طول  ) و
  :وجود دارد» ي« موارد امكان افزودن

  چنين پاسخ آورد حيـدر بـدوي       
 جج

 هرگــز نيــابي مجــويكــه كــامي كــه   

  )71، ب 88  :1386حـسام،    ابن(       
 ج

ـاي   برآشفت از او مرد جنگ       آزم
 ج

 بجـست و بــه اســب انــدرآورد پــاي   

  )486، ب   110  :همان(                 
 ج
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   نقد عناصر واژگاني و نحوي زبان حماسي -2

   نوع واژگان و تركيبات-2-1

بودن است كـه       كنند و همين ملموس     اللت مي عيني د هاي    ول غالباً بر مدل   ماسيواژگان در زبان ح         
ـا را تقويـت           ها به ما مي     چون اطالعات بيشتري دربارة شكل، اندازه و رنگ پديده         دهد، ادراك تـصويري م

از طـرف ديگـر   ). 363: 1379فـضيلت،  ؛ 252: 1391فتوحي، (دهد  اي به ما ارائه مي   اوير زنده كند و تص    مي
ـاد اسـت      هايو ابزار  واژگاناند و از اين ميان، بسامد         ي حماسي، حماس  اغلب واژگان در زبان    .  حماسـي زي

). 99: 1376شميـسا،  ( سره زياد اسـت  درصد لغات عربي و بيگانه كم است و برعكس ميزان لغات فارسيِ   
حميديان، (، باالست  است آفرينندة ايجاز در زبان حماسيدرصد افعال پيشوندي و بسيط كه خود از عوامل      

موارد ست و در    باال» برشده تيزچنگ اژدها  « يا» پيكان  تير الماس « بسامد صفات حماسي، مانند   ). 436: 1383
ـان و         جاي چشم  شود؛ مانند بينندگان به      از صفت به جاي اسم استفاده مي       بسياري ـاي زب  ها، گوينـده بـه ج

زبان حماسي تركيبات   . اند ترين بخش واژگاني زبان حماسي، تركيبات حماسي        اما مهم . ابرش به جاي اسب   
آور،  تركيباتي مانند جنگاور، رزم. طور كه زبان غنايي تركيبات خاص خود را دارد  خاص خود را دارد، همان    

ـاي،    دسـت، رزم    بـه   دار، پيلوار، هماورد، نيـزه      زن، عنان   گردنكش، سركش، نامدار، تكاور، پرخاشجو، تيغ      آزم
اند و حتي برخي بر اساس همين تركيبات، قدمت زبان  بات حماسيپيچ از تركي  گير، عنان   افكن، شمشير   كمند

  ). 352: 1381 خالقي مطلق، :رك( اند هاي قبل از فردوسي رسانده حماسي در ايران را به سال
ـان حماسـي مطلـوب را                  پرداز بايد قدرت تركيب       شاعر حماسه  ـا بتوانـد زب سازي بااليي داشته باشـد ت

 و عوامـل مربـوط بـه        سـرايي   هاي گوناگون حماسه    آمدن زمينه   با به وجود   اهنامهشفانه بعد از    متأس. بيافريند
 يعني محتواي تاريخي يا دينـي ايـن          فردي و دوره، واژگان زبان حماسي دچار دگرگوني شدند؛         هاي  سبك
غيرحماسـي  طيف وسيعي از واژگان      و   تأثير گذاشت شعر حماسي   ، بر زبان    غالبهاي    و گفتمان ها   حماسه

اي از زبان حماسـي و    توان گفت زبان در اين آثار، به آميزه          مي اي كه   گونه  به ،تحميل كرد ان حماسي   به زب را  
 بيت  227 ،نامه  خاورانبردن به چگونگي واژگان زبان حماسي در          نگارنده براي پي  . است   غنايي تبديل شده  

در اين بررسي .  بررسي كرد)مارجنگ قطّار با اميرالمؤمنين و جنگ ابوالمحجن با رعد ع     (ز اين منظومه را   ا
 به نوعي به زبان     واژگان درصد   40رفته در اين بخش، تقريباً       كار   واژة به  2043مشخص شد كه از مجموع      

  :جزئيات اين بررسي به شرح زير است. اند  حماسي مربوطو بيان
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ـاه، نبـرد، لـشكر،     كارزار، هماورد، پيكار، آور   : واژگان حماسي است    واژه از  135 از اين تعداد،     )الف دگ
  .دار، رزمگه، ميدان، آورد، خسته، كشته، دژبان، دژ جنگ، ستيز، سپاه، سوار، رزمساز، سپهدار، سپهبد، عنان

 واژه از اسامي ابزارهاي حماسي است كه تيغ و شمشير بيشترين بسامد را دارند 76، مجموع از اين    )ب
خـم و     ويينه سپر، كمند، پالهنگ، ذوالفقار، گاودم، ر      و كلماتي مانند برگستوان، ترگ، جوشن، خفتان، خنجر،       

  . قرار دارنددر مراتب بعدكوهة زين 
اي كه در زبان حماسي، بيشتر طرف تـشبيه           ، چهل واژه مربوط است به جانوران درنده        از اين تعداد   )ج
  .د را دارندتازي و دلدل بيشترين بسام  كه از اين ميان شير، پلنگ، اسب، اسبگيرند، مي قرار پهلوانان
ـيدن، برآشـفتن، بـرآويختن،    :است  كار رفته    فعل حماسي به   63 در اين بخش،     )د  خروشيدن، برخروش

ـاك    برآوردن، برانگيختن، بيفشردن، برافروختن، كمند     ـاي        افكندن، بريدن، چ درآوردن،   كـردن، جـستن، از پ
  .پيچيدن  درآوردن، عنان بند  راندن، به

 كه اين   درصد كل واژگان مورد بررسي،      ي هفت است؛ يعن   كار رفته    به  كلمة عربي  150  در اين بخش   )ه
  )129: 1349  شفيعي،:رك( شاهنامهدر درصد بسيار نزديك است به درصد كلمات عربي 

ـار رفتـه      فعل ساده و پيـشوندي بـه       330در اين بخش    . يشوندي و ساده زياد است    درصد افعال پ  ) و  ك
آوردن، اندرافگندن، فرودآوردن، فروشدن، فروهشتن، فروماندن، فرورفتن،        اندرآمدن، اندر  ؛ افعالي مانند  است 

در . برانگيختن، برخروشيدن، برآشفتن، برافتادن، برآمدن، برآوردن، برگرفتن، برفشاندن، درربودن، دررسيدن         
 جاي صـورت مركـب آن    به» بنگريد«  بارها از صورت سادة فعل، شاعر مطابق با زبان حماسي معيار    ضمن
  .1395، ب 160ص / 692، ب121ص : است  فاده كردهاست

 با پيوستن بـه     ، چند واژه   اين مورد  در. است   صفت حماسي به كار رفته     45 در بخش مورد بررسي،      )ز
ـاد فخامـت و صـالب   كـه  كننـد  ايجاد مي و تركيب درازآهنگي را   سازند  مي يك صفت    هم، ـان   در ايج ت زب

 خنگ پوالدسم، ترگ پوالد گوهرنگار، تيغ گرانماية پهلـوي،          چونتركيباتي هم . دسزايي دار   حماسي تأثير به  
ـتوران ميـدان        آزماي، شاه دلدل   گرد لشكرپناه، سعد خنجرگذار، قطّار جنگ      ـتاب، كـوس      سوار، صـهيل س ش

ـاي،   آ گذار، مرد جنگ   رويينه كاس، بازوي خنجرگذار، شبرنگ خارانورد، شير دشت شكار، پوالد جوشن           زم
  :شود كه در ابيات زير مالحظه مي ، چنانندنوع از اين ترگ پوالدسر
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ــود   نخــست آن ـار ب ــه را راي پيكـ   ك
ــر آن   ــسته ب ــم نش ــگ پوالدس   خن

ــي  ــار  يك ــوالد گوهرنگ ــرگ پ   ت
 

ـپهب   ـار بـــود  ســ ـتمكاره قّطــ   د ســ
ــستوان ــه برگ ــم ب ــشته گ ــدرون گ    ان

ــرده   ـاده نبـ ــر برنهــ ــه سـ ــوار بـ   سـ
 ج

  )323-321، ب 102  :1386ابن حسام، (
ــارانوبرانگيخـــت    ردشـــبرنگ خـ

 ج

  كه خارا به نعلـش همـي كـرد گـرد            
 ج

 )451، ب109  :همان(
ـاي   ــه جـ ــگ چ ــان پوالدچن   پلنگ

 ج

ــ    ــه ب ــگ   اك ــو پلن ــد ز آه ــم آي   او ك
 ج

  )729، ب 124  :همان(
ـتفاده كـرده    موصوفبه جاي    بارها از صفات حماسي      در همين خصوص شاعر    ـان    اس ـا  كـه   ، چن   باره

  .است  به كار برده» امام علي« را به جاي» سوار شاه دلدل «و» چشم« يرا به جا» بيننده«
ـاً       ، پنجاه واژة عقلي و غيرمحسوس ديده ميهمين بخش در   )ح شود كـه درصـد كمـي اسـت و تقريب

  .نزديك است به زبان حماسي معيار

  نامه خاورانتركيبات حماسي در 

ـاعر حماسـه    و   زبان حماسي تركيبات خاص خود را دارد       ،كه گفته شد     ن  چنا    بايـد قـدرت     پـرداز   ش
باشند تركيباتي بـسازند كـه در شـعر           اند شاعراني كه توانسته      اگرچه كم بوده   .باشد  سازي بااليي داشته    تركيب

در اين زمينه فردوسـي،     و  ) 92: 1387 شفيعي كدكني،    :رك(س از خود مورد استفاده قرار گيرد        گويندگان پ 
ـا مـورد    غلب مقلـدانش وسيلة ا  به او از كساني است كه تركيبات خاص     گذار زبان حماسي، يكي    بنيان باره

ـان ديگـر انـواع      تركيبات حماسي به نحو   . است   استفاده قرار گرفته    شگفتي سبب تمايز زبان حماسـي از زب
ـبب فخامـت و جزالـت                  ند و شو  ادبي مي  ـان  در   با ايجاد تداعي معاني حماسي و ساختار تركيبي بلند، س زب

ـين    صالبت و طنطنـة شـعر حماسـي معلـول            اي از   بخش عمده درواقع  شوند و     حماسي مي  ـات  هم تركيب
 درنگارنـده   . اسـت   سازي دست توانايي داشته     در تركيب  نيز   حسام  در همين خصوص، ابن    .حماسي است 

ـا  آن كـه اغلـب   افي و وصفي به دسـت آورد  تركيب اض280نامه،   بيت از خاوران  1200 انـد و   حماسـي  ه
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 آتش خنجر، آتش آز، تخم كينه، آسـمان يلـي، كاسـة             ونتركيباتي همچ . سي و حماسي دارند   ساختاري ح 
ـال                      ـان شـب، چنگ سم، پيكر ديوسار، شمشير مرگ، اندام خاك، بازوي سرو، خنجر بيـد، در جنـگ، گريب
دشمن، چشم سپاه، فرّ فرهنگ، فرّ جمشيد، خم كمند، بازوي گردان، جامة رزم، نبرد پلنگ، نيروي شمشير،         

ـاد      نمودار مردي، ميدان مردي، مرد    پيكار، روزگار مهي، رايت دين، بند پـوالد، راه گريـز، چنـگ پلنـگ، نه
گرگ، بازوي مردي، بازوي شير، ميدان كين، تيغ پوالد، زور چنگ، روز  نهنگ، كام نهنگ، برِ شير، كام درنده      

ايان سـر  حسام نيز، مانند اغلـب حماسـه    ابنچهاگر.  دليران داد وجنگ، ساالر خاور، اسب نبرد، آيين مردان،    
شـود و   شـود، از بافـت حماسـي جـدا مـي         مي رق در توصيف و بيان نصايح     گاه كه غ   پس از فردوسي، آن   

تركيباتي مانند لعبت شب، هندوي زلف، شب       . سازد كه با شعر حماسي تناسب چنداني ندارند         تركيباتي مي 
ب، سرايندة صبا، بند  زار سپهر، وسمة شب، عروس چمن، سقّاي سحا        دار، اديم زمين، زمين سخا، سبزه      پرده

 زلف بنفشه، دست صبا،     غم، شب كفر، روز اسالم، نور خرد، آبروي بتان، بند افكندگي، خاك نياز، دل الله،              
لف سنبل، دفتر گل، دست سحر، رخ گل، رخ الله، دامن مرغزار، كف نـرگس، دل نـرگس،                  دهان چمن، ز  

البته . اند تا حماسي شتر درخور شعر غنايي كه بي روي گلزارحرا، نقاب گل، دامن خاك، روي هوا و     روي ص 
آهنگ كلي اثر را    تقريباً  هاي حماسي      و در بخش    شاعر از اين تركيبات بيشتر در مواضع غنايي استفاده كرده         

 بيـت از    1200 در. ر را حفـظ كنـد     زمينة حماسي اث  انواع تركيبات وصفيِ حماسي،      كوشيده با  و  حفظ كرده 
ـامور،       :انـد  كه اغلب حماسيشود  ميديده  تركيب وصفي 157منظومه   ـامور، حيـدر نامـدار، يـل ن  حيـدر ن

بخت، لشكر نامدار، شير ژيان، حيدر رزمساز،  سوار، هژبر دلير، شاه پيروز    خيبرگشاي، شاه دلدل   سعديل، شاه   
گذار، مرد جنگي، رعد خنجرگـذار، خنـگ پوالدسـم، گـرد              ديو نژند، شير جنگي، پيل دمان، پوالد جوشن       

شتاب، دلدل رهنورد،  ، خنجر آبگون، تازي تيزگام، تازي پوالدسم، شبرنگ خارانورد، ستوران ميدان      لشكرپناه
قطار گرد، ابوالمحجن شيردل، سعدگرانفراز، تازي تيزتك، سپرهاي پوالدگير، نامدار سترگ، ساالر بيداردل،             

اگرچه ... نژاد و  سرداده، گرد فرخ  خيز، شير   استر راهوار، تيغ پهلوي، تيغ گرانمايه، جوشن خسروي، بادة گرم         
ـار       :نمايند تازي، نوعي وصلة ناجور مي    هاي   برخي از اين تركيبات به دليل همراه شدن با نام           سـعد يـل، قط

   .... وگرد، ابوالمحجن شيردل

  :نامه خاوران نحو زبان حماسي در -2-2

   تقديم فعل-2-2-1
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  زبان حماسـي، تقـديم فعـل اسـت         صة نحوي  آشكارترين مخت  .خود را دارد   حماسي نحو خاص     زبان
و عاملي اسـت  زبان حماسي است در فخامت و صالبت  تقديم فعل يكي از عوامل  .)104: 1376شميسا،  (

ـا كـه خواهـد    « مشهور است كه وقتي سعدي بيت     . شكند  را در هم مي   كالم  كه منطق نثري     خدا كشتي آنج
ـاي   را سرود، شب هنگام   » اگر ناخدا جامه برتن درد    / برد ، فردوسي به خواب او آمد و گفت، اگر من بـه ج

 »اگر جامه بر تـن درد ناخـداي  / برد كشتي آنجا كه خواهد خداي« :سرودم گونه مي تو بودم، اين بيت را اين  
  .) 46: 1350 محجوب، :رك(

ـا         ه واژگان هما  شود ك   مالحظه مي  ـتالف تنه ـان موضـوع و اخ در نحـو و  ن واژگانند، موضوع هـم هم
ـامتي بـه    كردن قافيه   م است؛ يعني فردوسي با تقديم فعل و ختم    تركيب كال  به هجاي كشيده، شـكوه و فخ

تـرين   تقـديم فعـل بـزرگ   « : معتقـد اسـت    فتـوحي . بهـره اسـت      كه سخن سعدي از آن بـي        زبان بخشيده 
 فتـوحي، ( »اين ژانر اسـت   دار در     هنجارگريزي نحوي در زبان حماسي است و به قولي يك چيدمان نشان           

گيـرد،    قـرار مـي   مـصراع كند و در آغاز ان، حركت ميوقتي فعل از جايگاه اصلي خود در زب      ). 272: 1391
ـبختانه  . كنـد   يابد و از همان آغاز، ضربة اصلي را به ذهن خواننده يا شنونده وارد مي                 درجه مي  يارتقا خوش

ـاني بهـره     از  وزن،بـه ضـرورت  سرايان پس از فردوسي، يا به تقليد از او و يا    اغلب حماسه  ـان زب  ايـن امك
  از اين مختصة نحوي استفاده كـرده  بيت142، در نامه خاوران هفتصد بيت از حسام در   ابنكه    چناناند،    برده

 :است 
ـيد ــوار خروشـ ـامبرده س ـاي نـ    كـ

 ج

 كجـــا رفـــت ابـــوالمحجن نامـــدار  

  )327، ب  102  :1386حسام،   ابن(    
 

  آزمــاي  قّطــار جنــگبرآشــفت
 

ــش برآمــ     ــردار آت ــه ك ـايب  د ز جـ

  )349، ب103  :همـــان(               
 

   انسجام و جزالت-2-2-2
شـفيعي كـدكني    . شـود   وع انسجام و جزالت ديده مي     ، كلماتي از ن    كتب تذكره و آثار بالغي     در مطاوي 
ـات ندارنـد و از             برند، بي   كساني كه اين كلمات را به كار مي       « :معتقد است  گمان تعريف روشني از اين كلم
كه با همة شيوع و گسترشي كه اصطالح انسجام در آثار اهل ادب و نقد و بالغت دارد، حتـي          نعجايب اي 

: 1376شـفيعي كـدكني،   ( »تـوان يافـت   هاي ابتدايي و ناقص، چيزي در باب آن نمي  در دايرة همان تعريف   
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كه انـسجام و  شود  نگارنده در اين باره معتقد است كه بخشي از اين موضوع از آنجا ناشي مي         ). 371 -370
شود،   حس مياي طبيعي و غريزي جزالت در معني صالبت و طنطنة كالم، از آن وجوهي است كه به گونه       

 و آنچه در اين باره      اند   تن زده   آيد و به همين دليل هم اغلب از بيان عوامل آفرينندة آن             مياما كمتر به بيان در    
، پس از مـروري بـر چنـد اثـر           موسيقي شعر   در كنيفيعي كد ش.  ادباي معاصر است    بيشتر از آنِ   ، گفته شده 

 از عوامـل ايجادكننـده      را) ني عام و نزديك به نظام افضل      در مع ( بالغي، ميزان برخورداري شعر از موسيقي     
هاي موسيقي شعر برخورداري شعر از غناي قافيه است  يكي از جلوه «: گويد  داند و مي    جام و جزالت مي   انس

ـا دقيقـي اسـت          نسجام و جزالت شعر   كه اين خود يكي از عوامل ا       ـان (»  فردوسي در مقايـسه ب ). 375: هم
ـامالً  شاهنامهانسجام و جزالت وجوه گوناگوني دارد؛ يكي از آن وجوه كه در     وانگهي   محـسوس اسـت،    ك

ـا كـلّ آن، نـوعي وحـدت و            است و اين كه ميان اجزاي اين مجموع        شاهنامه الفاظ فصيح    پيوند استوار  ه، ب
ـتوار و           «: گويـد   ميمعني انسجام و جزالت     همايي در   . دارد وجود   يكپارچگي انـسجام بـه معنـي پيونـد اس

 محكـم و  مغـزي سـخن و   مستحكم ميان كلمات و اجزاي كالم است و جزالت به معنـي فـشردگي و پـر          
ـان حماسـي           اين ويژگي يكي از ويژگي      و )14: 1373 همايي،( »بودن الفاظ جمله است     قوي ـارز زب ـاي ب ه

ـاي   شاخص آن را يكي از  نيز فردوسيخود و ، آفريده شدهه با پيوند استوار اجزاي كالم     ت ك  اس فردوسي ه
 دارد و ي قوي و استوار    نظم شاهنامه  معتقد است كه    در نكوهش سخن دقيقي    و داند  زبان حماسي خود مي   

ـا  نامه خاوران نيز درحسام   بختانه ابن  خوش. د، كمتر از پانصد بيت است     تندرست را در آن بيابن      اگر ابيات نا    ب
 و مواردي از عاميانگي،     خوبي مراعات كرده    حماسي را به    بر زبان و دقايق آن، انسجام و جزالت زبان         تسلط

  :معدودي از ابياتبه جز شود،   ديده نميآنابتذال و سستي در 
ـاد   ــر نهـ ـين ديگ ـتم آيـ ــون بخـ   كن

 جج

ـاد       ـنم از ديــن حيــدر نهـ  كــه آييـ

  )109، ب 90  :1386 حــسام، ابــن(
 ج

  : و يا در بيت زير  سبب سستي اجزاي كالم شده غيرحماسياد مجازيِكه استعمال رديف و اسن
  چـــو آســـوده كـــرد اســـب را آب داد

 ج

 گــه چــشم را خــواب داد بــر آن چــشمه  

  )479، ب110  :همـــان(                    
  ج

ـبب سـستي       است نارسايي    تركيبات »دادن  چشم را خواب  «و  » شد  آسوده« به جاي » كرد  ه آسود« كه  كـه س
  .  است پيوند اجزاي كالم شده
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   تقليد از ساختارهاي نحوي زبان حماسي معيار-2-2-3

گـزينش   و هم در  هم در انتخاب وزن فردوسيسرايان پس از پژوهان معتقدند كه حماسه اغلب حماسه 
ـاعر   « :حميديان معتقد است  . اند   بوده  وامدار فردوسي  واژگان و تركيبات   ان در بـسياري از مـوارد آن        ايـن ش

ـا                  چنان مسحور و مقهور كار فردوسي بوده       ـان خـود را دانـسته ي ـاني زب اند كه حتي مقتضيات و شرايط زم
اند و بسياري از مختصات زباني فردوسي را، كه اغلب هنجارهاي زباني و ادبي عصر            نادانسته فراموش كرده  

ـاعران نـه   ).433: 1383 حميـديان، ( »دان اند، عيناً در آثارشان به كار گرفته  او بوده  ـتفاده از      ايـن ش ـا بـه اس تنه
ـات و جملـه       انـد كـه در مـواردي،        كردههنجارهاي زباني عصر فردوسي بسنده ن      ـاي    واره  مفـردات، تركيب ه

ـتفاده يكـي    نامـه   خاوران اين دست در     مواردي از . اند   عيناً به كار برده    نيزفردوسي را    ـاي    واره   از جملـه   اس ه
ـان « ،»غمـي گـشت   « ،»چنين داد پاسـخ   « ،»چنين گفت « ،»توگفتي« ،»به كردار «  نظير فردوسي است،   ،»در زم

ـان دان  « ،»بيامد برِ« ،»عنان را گران كرد« ،»پرانديشه شد « ،»سبك« ،»سان  به« بـرو  « ،»نشـست از بـرِ  « ،»كـه  چن
  :شود  مالحظه ميكه در ابيات زير  ، چنان»چنان چون« ،»ز نعل ستوران« ،»به ديگر كران« ،»انجمن شد

  مـــنم ميـــر ســـياف شمـــشيرزن
ـيغم نخـسبد پلنـگ          ـيم ت   شب از ب
ــون  ــدانم كن   بگــو نــام خــود تــا ب

 ج

ــن    ــر اســت شمــشير م ــه بــاالي اب   ك
ــگ    ـين جن ــوزد آيـ ــن آم ــر از م   هزب
  كه تيغ من اكنون كه را ريخـت خـون         

 )65، ب 88  :1386حـسام،    ابن(        
 

 

   مــستبــه كــرداربــرِ حيــدر آمــد 
 جج

  گرفته به دسـت    ديـــي تيغ هن  ـيك  

ــن( ــس اب  )65، ب88 ، 1386ام، ـــح
 

 ج

ـنم  ـــ  كـه حي   خـچنين داد پاس    در م

   
 مــــــغ و استر من   ــد اين تي  ــناوخد  

ـان(               )1173، ب147  :همــ
 

  تدان گرف دن   خنجر به  و تگش غمي
 

 رفتــــان گ ـــت راه بياب  ــوزان دش   

 )966، ب 136  :همان(                  
ــم  ـتاده ه ــانفرسـ ــشتدر زم    بازگ

 ج

ـاز گ ــه با ميغ دمس   ـ ك يتو گفت     شتـ

ـان(                   )232، ب 96  :همــ
 ج
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   بــادســان بــرفــرود آمــد از تخــت 
 ج

  ام دادـــــا گفت و دشنـــفراوان جف  
ـان(                 )698، ب 121  :همــ

 

 دــــ رد بن ـــــ مير سياف را ك    سبك
  

ـامور   د  ــــه ش ــ پرانديش ج  حيـدر ن
 

 دــــم كمنــوالد و خـــه زنجير پــب  
 )970، ب   136   :همان    (             

 ذارــ خنجرگ ـردگــوالمحجن آن   بز  

ـان(                     )8، ب85   :همـــ
 ج

   دلـــدل تيزگـــامنشـــست از بـــر
 

 امــــوي قنبر لگ  ـــد بر س  ـــــبپيچي  

ـان(                )200، ب95  :همـــــ
 ج

ــه ــان دان ك ــيچن ــر زم    قّطــار را ب
 ج

ــي      ــن آدم ــز ت ــورش ج ــودي خ   نب
 

  
 ج

ـان(                      )243، ب97  :همــ
 ج

   و بگـشاد گـوش     عنان را گران كرد   
  

ـاز            آر هـوش  به سعد آن زمان گفـت ب
ـان                (  )278، ب 99  :همــ

 

ـاك    ز نعل ستوران زمين       گـشت چ
 

  خاكدامـــــر ان ـــاد لرزه ب  ـــــبرافت  

ـان             (   )377، ب 104  :همـــ
 

  بـــه ديگـــر كـــرانفروآرميـــده 
 ج

 گرانــطبع و رامش   ان خوش ــــنديم  

  )650، ب 119  :همـــــان(            
 

ـار   ــهر زنهـ ــد از ش ــرون آم ــوار ب   خ
  

   پانـصد سـوار    بر او انجمـن گـشت       
ـان           (  )1031، ب 140 :همــــ

 

  :رسد مي  فردوسي هم هاي  مصراع گاهي به اخذهنام خاوران البته دامنة اين تقليد در
  »سـوار   هم اكنون تـو را اي نبـرده       «
  

ــزار    ــن مرغـ ــده در ايـ ــد زنـ   نماننـ
ــن( ــسام،  ابـ  )83، ب89  :1386حـ

 

  چــو بــر تيــغ آن تنــد بــاال رســيد
  

  »ســبك تيــغ تيــز از ميــان بركــشيد«  
 )137، ب 92  :همـــــان(             
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ــست    ـار چي ـارة كـ ـا چـ ــد تـ   ببيني
  

  » كشته، بر زنده بايـد گريـست       نه بر  «  
ـان(             )1446، ب 162 :همــ

[ 

  »اگر چون شب اندر سياهي شوي     «
  

  ...و گــر هــم بــرِ گــاو مــاهي شــوي   
ـان(                 )84، ب 89  :همــــ

[[ 

 در  واو عطـف يـا ربـط      « ازجملـه  سياري از مختصات سبك خراساني كهن      ب ، شاعر  نيز در مواردي و  
اگرچـه   ؛بـرد   مي كار   به  را )اَبر، از بهرِ، برِ   ( ة كهن حروف اضاف پيش از مفعول و     » رم«،   »ها  آغاز مصراع 

  : شود كه در ابيات زير مالحظه مي  ، چناناستراب سبكي  اضطنوعي
ـانبري    ــه فرمـ ــر درآرد ب ــر س   اگ

  
ــه   ــر ن ــروري و گ ــر او س ــرآرم ب    س

ــن(  )413، ب1006  :1386حــسام،  اب
 

   بديـد  مر سـعد يـل را     چو قطّار   
  

ـا   ــشيد عنــ ــوي دژ كـ ـاور سـ   ن تكــ
ـان(               )361، ب 103 :همــــ

 

ــر ــدار ابـ ــك نامـ ــه مالـ    ميمنـ
  

  همـــه گـــرزور بـــود بـــا او ســـوار  
ـان(             )1521، ب 166  :همـــ

 

  از آن رازهايي كـه ديـد از نهفـت         
  

   حيــدر آمــد همــه بازگفــت   بــرِ  
ـان(               )590، ب 116  :همـــ

 

ـاعر در    شـود و       جا ختم نمي   به همين تقليد  اين  دامنة  البته   ـيوة فردوسـي      » همـه «،  يـت  ب 41ش  را بـه ش
گيـرد،    مـي  بـه وام     نيز عينـاً  ات فردوسي را     تركيبات و مفرد   برد و در مواردي،     مي كار  به) غيرمضاف(

 گردنكـشان، سـر سركـشان، جنگـاوران، گنـدآوران، نامـداران، گردنـان،               قبيـل  واژگان و تركيباتي از   
سوار، هژبر ژيـان، يـل نـامور،         سوار، نبرده  آزماي، نامبرده  سوار، جنگ    جنگي ،آزادگان، گرد خنجرگذار  

 اختر، بارگي، بازِ جاي، بـازِ      باالي سرو بلند، جوشن خسروي، نيك     يل نامدار، اژدهاي دژم، ديو نژند،       
سر، كمند كيـاني، رخ      خدنگ، سربه  خم كوپال، چرخ چاچي، تير    ، ز پس، خنجر آبگون، نوان، برو يال     

  ... . ساو و باج، پردة آبنوس، غمان، هشيوار، شيرافكن وسندروس،



 اول      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                         106 

   بالغي زبان حماسيهاي ادبي و  بررسي شاخص-3

. اسـت    توانا و صـاحب مقـام بـوده    شاعريها هحسام به اذعان اغلب صاحبان تراجم و تذكر        ابن
الـدين،    محـسا   بـن  الفـضال، موالنـا، محمـد      ملـك « :نويسد دربارة وي مي   دولتشاه سمرقندي كه    چنان

عليه، به غايت خوشگوي است و بـا وجـود شـيوة شـاعري، صـاحب                  اهللا  ةرحمحسام،    المشهور ابن 

فضل بود و قناعتي و انقطاعي از خلق داشت و از خوسف است من اعمال قهـستان از دهقنـت نـان                      
  بـر دسـتة  حالل حاصل كردي و خود گاو بستي و صباح كه به صحرا رفتي تا شام آنچه شعر گفتـي                

ود نظيـر نداشـت و      گـويي در عهـد خـ        اند و در منقبـت     شمرده» ولي حق « بيل نوشتي و بعضي او را     
  ).439-438: 1318 دولتشاه سمرقندي،  (»قصايد غرّا دارد

خـوبي    و بـه   آگاه بودهدقايق شعر حماسيدهد كه شاعر از       نشان مي نيز   حسام  مروري بر شعر ابن   
 انه، تسلط خـود را نـشان دهـد؛   ان مضامين شاعر و در بي ور كند هاي آن عب   و گريوه از مضايق   توانسته  
بـه  . دارنـد هـايي در زبـان حماسـي معيـار           ند و نمونه  ا  دار و بنيادين    تصاويري ريشه  تصاوير او اغلب  

ه بررسي چنـد    بالغي زبان حماسي، ب   موفقيت شاعر در سطح       دادن ميزان موفقيت يا عدم     منظور نشان 
 .شود ومه پرداخته مي در اين منظصنعت ادبي شاخص

  

   مبالغه-3-1
اصـالً  . مبالغه در حماسه از جايگاه وااليي برخوردار است و به تعبيري از ذاتيات حماسـه اسـت                

 مبالغـه   از اين روشه با اغراق و مبالغه همراه است،العاده همي   به تصويردرآوردن اموري عظيم و خارق     
بـه زبـان حماسـي، شـكوه و عظمـت      مبالغـه   .  حماسي دارد   تداعي معاني  در حماسه نقش مهمي در    

بـودن ارتقـا     العـاده   عـادي بـه خـارق    عادي و از فـوق  به فوق بخشد و آن را از عادي   مي اي  العاده  فوق
در ايـن   شـناختي     هاي ديني، برخي معتقدند اين عنصر زيبايي        البته در مورد مبالغه در حماسه     . دهد مي

ها مغاير اسـت، چـون در صـورت           دي اين گونه حماسه    زيرا با سرشت اعتقا    ها خوش نيفتاده    حماسه
قـي  شود و كذبي تل ها كه تاريخي هستند، وارد مي      استفاده از غلو، ايرادي به جنبة اعتقادي اين حماسه        

 حماسـه از جـوهر خـود عـاري          شده و در صورت عدم مبالغه هـم         شود كه بر بزرگان دين بسته       مي
  ). 416: 1383 حميديان، :رك(گردد  مي
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درسـت  . كنـد  هاي ديني صدق نمي     تمام حماسه اره معتقد است اين موضوع دربارة       رنده در اين ب   نگا
سرايان، از  تواند به راحتي ديگر حماسه هاي ديني خيلي باز نيست و نمي است كه دست شاعر در حماسه

باشـد،    ط داشـته  اشد و بر دقـايق زبـان تـسّل        اغراق و مبالغه استفاده كند، اما اگر با حد و مرز زبان آشنا ب             
 و حركت در تواند در گزارش وقايع با آفرينش تصاويري خيالي و اسناد مجازي و دميدن روح حيات مي

كـه    چنـان  ؛صدا كند و جهـاني حماسـي بيافرينـد    نوا و هم ، جهان و مافيها را با حماسه هم       ها  تمام پديده 
غراق استفاده كرده كه اتفاقاً اغلـب ايـن     مبالغه و ا    موضع از  41 بيت از اين منظومه در     1200 در   حسام ابن

هـا وسـيع      دامنة اغراق در آن    هاي ديني سازگاري دارند؛ يعني      ر حماسه ها با منطق زبان حماسي د      مبالغه
خيـال    از سـاير عناصـر     و) 259: 1370 شميـسا،    :رك( نـد ا   اسـتعاره  يا يـك   ماحصل يك تشبيه      و است

وقتي شاعر نعرة پهلوان را بـه غريـدن         .  مبالغه است  وراق  اند و اين خود يكي از رموز زيبايي اغ         نگسسته
  :كند چندان مي، زيبايي آن را دو دامنة وسيع اغراق،كند رعد مانند مي

ــوش   ـير پوالدپ ــره زد شـ ــي نع   يك
  بلرزيـــد در بيـــشه غـــرّان هژبـــر

  

ـيران بــرآورد هــوش         كــه از مغــز شـ
ــر   ــه اب ــد ب ــدر آم ــد ان ــه رع ــوگفتي ك   ت

  )1111-1110ب ،144  :1386 حسام، ابن(

  :استشده، فراگير و جاندار  كند، تصوير ساخته يشاعر تمام عناصر طبيعت را در يك اغراق وارد ميا وقتي 
ـتوران ميــدان   ـتاب  صــهيل سـ   شـ

ــه  ــوس رويين ـيدن ك ـاس خروشـ   كـ

  

ـان را ز    ــر مردگـ ــرآورد س ــوابب    خ

ــراس   ـيران هـ ــز شــ   درآورد در مغـ

 )380-379، ب 104  :همــــان(      
 

  د ران عنان تنـگ بگرفـت و بفـشر       

  

ـاهي گـران             ـاو و م   زمين گشت بـر گ

 )488، ب 111 :همـــــان(             
 

ترين  وسيعيعني د؛ رس و بلندي به آسمان و خورشيد ميسازد كه در اوج   مياغراقييا هنگامي كه شاعر 
 : و اين منتهاي يك اغراق خوب است آفاق هستي را در نظر داشته

ــشيرزن  ــر ســـياف شمـ   مـــنم ميـ
  

ــر   ــه بــاالي اب ــنك    اســت شمــشير م
ـان(                 )606، ب117  :همـــ

 



 اول      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                         108 

ـاه     خــروش ســواران از آن رزمگـ
  

  ز هــامون برآمــد بــه خورشــيد و مــاه  
ـان(                 )915، ب 133  :همــ

 

ـا و  )197: 1383 آيدنلو، :رك( هاي قابل نقد هم دارد  البته شاعر اغراق   ؛ مثالً آنجا كه شاعر بانگي رعدآس
  :ميرند مرد جنگي ميهزار  كه در يكي از اين فريادها، ده شود به طوري ام قائل ميام انگيز براي هراس

  نگــه كــرد حيــدر ســوي بــدگمان
ــره ـان نع ــشيد چنـ ــر برك   اي از جگ

ــردوار  ــرة مــ ــت نعــ   از آن هيبــ
  

  بــه چنــدان ســواران و تيــر و كمــان  
ــوش از دل شــيرمردان  ــه ه ــدك    رمي
ــد جنگــــاوران ده  ــزار بمردنــ   هــ

ـان (    )1382-1380، ب 159  :همــ
 

   تشبيه-3-2
از . سـي اسـت  از نظر بسامد عناصر ادبي در زبان حماسي، تشبيه دومين عنصر خيال شعر حما     

ـ  باالترين بسامد از آنِ تشبيهات محسوس به محسوس است،           ميان انواع تشبيه نيز    ويـژه تـشبيهاتي    هب
 هتـشبيه  ترين موضـوع دربـارة        مهماما  . ندا  چون شير و پلنگ و نهنگ     اتي هم  حيوان ها آنبه در     كه مشب

 بـا نـوعي تحـرّك و    ازندة تـشبيه، مـادي و ملمـوس باشـند،     زبان حماسي اين است كه عناصر س      در
 تـشبيه پهلوانـان بـه       .وع ادبي حماسه را نشان دهنـد      پويايي همراه باشند تا بتوانند حركت و جنبش ن        

اغلـب ايـن تـصاوير بـا      كار هر شاعري اسـت، امـا مهـم ايـن اسـت كـه فردوسـي در            شير و پلنگ  
تصويري متحرك و زنـده   و   دميد  مي به، جاني تازه در كالبد تشبيه         كردن صفاتي از مشبه به مشبه       اضافه

گـذارتر از تـشبيهات    ب تـأثير  پيل مست به مرات   و پلنگ پيداست كه شير سرافراز، جنگي    . كند  خلق مي 
ـ      . ند مجرد جـا محتـوا اوج     هر. خـدمت محتواسـت   صوير كـامالً در     وانگهي در زبان حماسي معيار، ت

سراست كه با تركيب و امتزاج تـصوير و صـوت             گيرد و اين شاعر حماسه      بگيرد، تصوير هم اوج مي    
  فردوسي، حتي رنگ رزمي تصاوير شـب       شاهنامةكه در      چنان دهد، آن   و كلمه اين تموج را نشان مي      

 حتـي درازي زمـان را بـا    فردوسيبا رنگ رزمي تصاوير روز تفاوت دارد و      ) كه موقع آرامش است   (
 در بيـت زيـر كـه        مـثالً  ؛)449: 1372 شـفيعي كـدكني،      :رك(اسـت     داده  كردن تصوير نشان      والنيط

 زدن زال بر گيسوي رودابه است، فردوسي، محتوا، صوت و تصوير را به هم پيونـد زده                  صحنة بوسه 
  :است 
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  سش عروسبساييد مشكين كمندش به بوس           كه بشنيد آواز بو
  )165: 1، ج 1379فردوسي، (

بسيار مهم است و هر عـاملي       هم  در زبان حماسي نوع تصوير، منبع تصوير، پويايي و تحرّك آن            
كه حركت و پويايي تصاوير را دستخوش ايـستايي و سـكون نمايـد، خـواه عناصـر ذهنـي و خـواه                

يگر، در يك اثر حماسـي، خواننـده   از طرف د . ي ندارد هاي پيچيده، با ماهيت حماسه همخوان       استعاره
 چـه ميـزان عناصـر غنـايي       نگ و بوي حماسي داشته باشند و هر       پيوسته انتظار دارد كه تمام عناصر ر      
 هنامـ  خـاوران  بيـت از     1200در بررسـي  . تـر خواهـد بـود        قـوي  كمتر باشد، فضا و لحن حماسي اثر      

بيـشتر  ند، امـا    ا  سي به حسي  ح ها آناغلب  چه   كه اگر   است   تشبيه ساخته  137مشخص شد كه شاعر     
  :رفته در ابيات زير  كار   مانند تشبيهات به شعر حماسي؛اند تا درخور شعر غنايي

ــك و راه دراز  ــود تاريـ ـبي بـ   شــ
  

ــراز     ـان طـ ــف بتــ ــردار زلـ ــه كـ   بـ
 )58، ب 88  :همــــان(                 

 

  رنگ بـود   بوي و گل   اندام و گل   گل
  

  جهان چون دهانش بـر او تنـگ بـود           
 )968، ب 136  :همــــان(             

 

  لب نوش او چـشمة كـوثر اسـت        
  

  دوي زلف چون عنبر اسـت     شبش هن   
 )837، ب 129  :همــــان(             

 

 ازهـايي     ٌبـه    مـشبه  انـد و    ويرسازي، منابع غنـايي   تص قسمت عمدة منابع  ،  اين تشبيهات در  وانگهي  
  ارغـوان، يـاقوت، نگـار، صـنم و سـبزه؛            عروس، هندو، عنبر، وسمه، ماه، سرو، خورشيد، بهار،        قبيل

اي  م سـهم عمـده   هـ )آتش، برق، باد، ابر، دريا و شب، حيوانات و گياهان         (البته طبيعت و عناصر آن    
بيـشتر ايـن تـشبيهات،     دارند، اما دركل و با وجود تنـوع در منـابع تـصويري،             در تصويرسازي شاعر  
شب كفر، ديوان عمر، لعبت شب، هنـدوي زلـف،           مانند بند غم، روز اسالم،       اند، غنايي و غيرحماسي  

دار، آيينه دل، اديم زمين، زمين سخا، عروس چمن، وسـمة شـب، چـراغ دو بيننـده، دواج                    شب پرده 
آتـش  «زار سپهر، تخم كينه، آتش آز، سقاي سحاب، نور خرد و از اين ميـان تنهـا                   فلك، بارسر، سبزه  

 شاعر تنها تـصويرگر    ،گهي در يك نوع حماسي    وان. توان حماسي دانست   را مي » خنجر و آسمان يلي   
را هـم در يـك هيـأت        هم باشـد و جهـان       جهان  تصويرگر  تر بايد     پهلوانان نيست و در بعدي وسيع     
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زن است و ستاره از پـشت    خورشيد تيغكه كه فردوسي نشان داده   همچنان ؛حماسي به تصوير بكشد   
شب، شاه زنـگ اسـت كـه    : توانا بوده است  بعددر اين   نيز  حسام    بختانه ابن  خوش. ... ودمد    سنان مي 

رود، زمانـه، جهـان را بـه دود          ستاند و خورشيد، آتشي است كه چون فرومي        از روزِ رومي خراج مي    
  :افكند ميرا بر) خورشيد( يرسر ريناندايد و ماه، مشكين حريري است كه افسر شاه ز مي

  چنين گفـت گوينـدة سرگذشـت      
ـاج     ـيد ت   نهان كرد جمـشيد خورش

  ون رفـت آتـش ز چـرخ كبـود     بر
ــوم و زاغ    ـيه ب ـال سـ ــسترد بـ   بگ
  بلنــداختر آن مــاه مــشكين حريــر
ــر   ــدرآورد چه ــر ان ــه قي ــه ب   زمان
ـاه           همه مرغ و ماهي در ايـن دامگ

ـاه مـردان بديـد        در آن تيره     شب ش
   قنبــر آمــد پــر انــدوه و تــاببــرِ
  

ـاب از فلـك درگذشـت            كه چـون آفت
  شـــه زنگـــي از روم بـــستد خـــراج

ــي بر   ــه گيتـ ــه بـ ــدود دودزمانـ   انـ
ـاووس زريـــ   ــد طــ ـاغبپرّيـ   ن ز بــ

  ســـرير فكنـــد افـــسر شـــاه رزيـــن
ــي    ـاه نيل ــشت خرگـ ـيه گ ـپهر سـ   سـ
  گــــاهنهادنــــد ســــر ســــوي آرام

  كـــه ذرات عــــالم فــــرو آرميــــد 
  ...خـواب  رفت و بيـدار كـردش ز      فرا

ـان(            )39-31، ب 287  :همـــ
 

ـيفات اسـت كـه نـوعي           ا بـودن  ين توصيفات جاي طرح دارد، طوالني     اي كه در نقد ا      اما نكته  يـن توص
 از  139-138پنج بيتي در صـفحات   و  مانند توصيف بيستاند، گسست در روند داستاني حماسه ايجاد كرده     

  .اين منظومه
   استعاره-3-3
برخـي معتقدنـد حماسـه جـاي     : در مورد استعاره در شعر حماسي دو ديـدگاه وجـود دارد             

بسامد استعاره را در حماسـه بـاال         برخيا در مقابل    ، ام )384: 1372شفيعي كدكني، ( استعاره نيست 
توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه           با تأمل در زبان حماسي معيار مي       .)96: 1376سا،  يشم  (پندارندمي

 اي بـراي آن منظـور نـشده    ياستعاره در حماسه جنبة اصلي و اساسي ندارد و هـيچ نقـش محـور          
 مستلزم تـالش و كوشـش ذهنـي اسـت و بـا منطـق               ها  هايي كه دريافت آن     ويژه استعاره  ه ب است؛  

پيام موجود در بيـت منحـرف       دارند و ذهن را از      تصويرسازي ملموس و عيني حماسه سازگاري ن      
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 كه از ُنـرم زبـان حماسـي     استعاره يافت181، نامه ورانخا بيت از 1200 از بررسي  نگارنده پس . كنند  مي
. اسـت    كـرده رم، متأثر از نوع حماسه و سبك دوره تغييـ دهد كه اين نر نشان مياين معيار باالتر است و   

در ايـن نـوع     . ) درصـد  52(  از نوع مـصرحه اسـت      ،استعاره 93،  آمده   دست   استعارة به  181از مجموع   
 تـا  دقت زيـادي الزم اسـت     كنندة يك تشبيه است و از اين نظر در انتخاب آن              تداعي» به مشبه«،  استعاره
دهد كـه حيوانـات بيـشترين        مي  هاي مصرحه نشان    بر استعاره  مروري. اشد ب كنندة معاني حماسي   تداعي

با بسامد پـانزده بـار بـاالترين ضـريب تكـرار را دارد و پـس از آن بـه                » شير « دارند و  ها آنسهم را در    
عقاب، زاغ، بوم و طـاووس بيـشترين بـسامد          نيز  از پرندگان   . ترتيب هژبر، ديو، پلنگ، نهنگ قرار دارند      

وانگهـي در اغلـب ايـن       . ، مـاه، آفتـاب، آب، آتـش و بـاغ          )آسـمان ( و از عناصر طبيعت چرخ       را دارند 
 اسـتعارة شـير ژيـان،       به آمده است؛ زيرا     شبه يا مشبه  ، با تأثير از زبان حماسي معيار، صفتي از م         استعارات

رت سـادة    هژبر دلير به مراتب از صـو        دشت شكار، شير دالور، هژبر ژيان و       پيل دمان، شير جنگي، شير    
  :است   كردهخوبي رعايت حسام اين نكته را به  تأثيرگذارتر است و ابنها آن

ــره زد  ــوش يكــي نع ـير پوالدپ   شـ
  

ـيران كه از مغـز           بـرآورد هـوش    ش
ـان(          )1110، ب 144 :همــــ

 

  هژبـــر دليـــربـــه صـــفّه برآمـــد 
  

ــر     ــه زي ـنش ب ــي زيـ ــد كرس   نهادن
ـان(            )652، ب 119  :همـــ

 

ــه  ــس ب ـان از آن پ ــگ آن زنگيـ    آهن
  

ــوه     ــد از ك ــرود آم ــان ف ـير ژي   شـ
 )170، ب 93 :همـــــان(            

 

  :ندكه عمدتاً در توصيف طبيعت و زيباروياندارد ي  زياديِهاي غناي حسام، استعاره البته ابن
ــز  ـبانگه ك ــون  اشـ ــردة نيلگ ــن پ   ي

  بر ايـن سبزگلـشن هـزاران چـراغ        
  

ــر    ــر ب ــت زردپيك ــن لعب   ونشــد اي
ـاغ      گل شد افروخته همچو   ـا بـه ب   ه

ـان(       )247-246، ب 97  :همـــ
 

ــرد    عــروس ســحر چــاره آغــاز ك
  

ــرد    ــون بـــاز كـ ــرة نيلگـ   در حجـ
 )436ب  ،107  :همـــان(             
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 مورد با تـشخيص همـراه   78 از نوع مكينه است كه از اين تعداد،          نيز  استعاره 88 استعاره،   181از  
). اضـافه اسـتعاري  ( رد بـه صـورت اضـافي    مـو 28 به صورت غيراضافي اسـت و   ، شش مورد  تاس

زمانـه، مـاه، سـپهر، ملـك، بخـت، شـب،            :  عبارتنـد از   )ها مشبه( ها صلي در اين نوع استعاره    عناصر ا 
روزگار، زنگي، خاك، سپيده، سياهي، آفتاب، خورشيد، دل، تيغ، كوس، ستاره، جهان، حصار، شـفق،               

ه، ابـر،   دح، سوسن، سمن، چمن، هوا، صبا، سبزهزبر، انجم، گل، سنبل، نرگس، ديده، زمين، زوبين، ق 
 از وديمعـد  و فقـط در   مانند شـده ) به محذوف مشبه( ان به انسها، مشبه اين استعاره در اغلب .و تمنا 
سـازي    تـسلط شـاعر را در تـصوير    هـا  ه مروري بـر ايـن اسـتعار      . ن است به محذوف حيوا    ها مشبه  آن

كنـد و آسـمان      دهد و زمانه گيتي را دگرگون مـي        واهي مي  گ دهد؛ مثل آنجا كه تيغ     حماسي نشان مي  
  :نهد رود و فلك بر سر او تاج مي در ركاب قهرمان پياده به پيش مي

  بگفت اين نه آيين و راه من است        
  

  ســر تيــغ بــرّان گــواه مــن اســت       
ــن( ــسام،  ابـ  )350، ب 103  :1386حـ

 

 

ــر   ــدرآورد چه ــر ان ــه قي ــه ب   زمان
  

  ســـپهر ســـيه گـــشت خرگـــاه نيلـــي  
ـان(                       )36، ب87  :همــ

[[[ 

   كنايه-3-4
ـ . شـود    و انواع آن استفاده مي     در زبان حماسي به فراخور حال از كنايه        هـا،    يـژه در رجزخـواني    و هب

. دهند مي ر را از سر تحقير مورد خطاب قرار كه پهلوانان يكديگ    جايي  ها و بيان مفاخرات و آن       گو  و  گفت
 سـت؛ يعنـي  ها آنز اهميت است، رنـگ و بـوي حماسـي    ايه در زبان حماسي حاي     در مورد كن   اما آنچه 
 1200 در بررسـي     .باشـند  در تداعي معاني حماسي نقش داشـته       و    داشتهزبان حماسي ارتباط     با   كنايات
البته اگر كنايات مفرد را هم به ايـن    (است   كنايه ساخته  200، مشخص شد كه شاعر      نامه   خاوران بيت از 

اند؛  حماسي ها آنفقط معدودي از اما  ،)شده به مراتب بيشتر است فزاييم، تعداد كنايات ساختهمجموعه بي
  :در ابيات زير» رستخيز از كسي برآوردن« و »كردن گردن گردنان را نرم«، »شير نهادنزين بر « انندم

ـاالر بـود             بر آخـر يكـي مـرد س
ـين مـي         ـاد   از او شير سر بر زم   نه

  

ـپان شــه را نگهــدار         بــودكــه اسـ
ـير زيـن مـي           ـاد   كه در بيشه بـر ش   نه

 )722-721، ب 123 :همـــــان(     



  113                                      ...نامة نقد زبان حماسي در خاوران                               هفتمهل و چسال 

 

   مرد بـشكافت چـرم     به مشت از بر   
  

ــرم      ــرد ن ـان ك ــردن گردنـ ــسي گ   ب
ـان(                )880، ب131  :همــ

 

  بــه نيــروي بــازو و شمــشير تيــز
  

ـتخيز     ـافران رســ ــرآورد از آن كــ   بـ
 )1126، ب 145  :همــــان(           

 

 بـه     سـاده يـا مركـب      عني يك واژة  يند؛  نوع مفرد  از   نامه  خاورانكنايات موجود در    بيشتر  وانگهي  
 از نظر نوع دستوري نيز، اغلب كنايات، صفتند و شاعر بـا تـأثير از                .دربرداردكنايه، كسي يا چيزي را      

به اين صـورت كـه شـاعر در         . تاس  صفت به جاي اسم بارها بهره گرفته      زبان حماسي فردوسي، از     
ـ   تـرين    اغلب صفاتي را به جاي موصوف آورده كـه حماسـي           يات،اين كنا  ارزترين صـفات يـك      و ب

سوار، سپهدار پيروزجنگ، سـر جنگجويـان،        سوار، نامبرده  سوار، نبرده  ند؛ مانند جنگي  ا  قهرمان حماسي 
. نوردنجوي، سپهبد، تاجور، تگاور، خـارا     سوار، جها   فراز، شير سرداده، تازي دلدل     عناندار، ساالر گردن  

بستن، عنان در عنان يـافتن،    كردن، ميان    مانند عنان را گران    حماسي هم دارد،   البته شاعر كنايات فعليِ   
كاله به گردون رساندن، زمين را زير پاي كردن، گرد به گردون رساندن، خون كـردن چـشم، زهـرة                     

اي و     كليـشه   از كنايات شـاعر،    ا آب كردن، زهره داشتن، دل داشتن و نكتة آخر اين كه برخي            كسي ر 
  .و از گرد راه رسيدنخنديدن   كسي سوختن، به ريش كسي ، بهرداشتن  ؛ مانند چشماند عاميانه

  

  نامه خاورانحتوايي زبان حماسي در  نقد عناصر م-4
       

هاي ملي، نه تاريخ صرف است و نه افـسانة            پژوهان معتقدند كه محتوا در حماسه         اغلب حماسه 
ها حماسة تاريخي منظوم نداشت و اگر افسانه بـود، بـا صـدها                د، فرقي با ده   صرف؛ چه اگر تاريخ بو    

ها، آمـال     ها، دالوري   حماسه بيان اديبانة اساطير، جنگ    . كردتفاوتي نمي افسانة موجود در زبان فارسي      
محتواي اين نوعِ ادبي، رنگ و بـوي        . و آرزوهاي يك ملّت است در راه رسيدن به استقالل و مدنيت           

در صـورتي كـه   . شـود   ملي دارد و به همين دليل نيز بيشتر مورد توجه صاحبانش واقـع مـي           قومي و 
واقع شود يـا  و معلوم نيست كه مورد اقبال    هاي تاريخي يك محتواي تاريخي است         محتوا در حماسه  

  . نه
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در اين نوع حماسه، اگر شاعر بخواهد از تـاريخ فاصـله بگيـرد و بـه شـعر و شـاعري بپـردازد،                        
شـود و اگـر هـم         ريف مـي  هاي آشناي تاريخي است، دچار تح        قهرمان كه معموالً از چهره     شخصيت

شـود، بلكـه اثـر او تـاريخ منظـوم        به تاريخ نزديك شود، ديگر شعر حماسي خلق نمي شاعر بخواهد 
ــابراين كــار شــاعر حماســه. شــود مــي ــه مراتــب دشــوارتر از ديگــران اســت  بن  ســراي تــاريخي ب
 در ايـن اسـت كـه بتوانـد از تـاريخ، حماسـه و                اهميت كار چنين شاعري   . )349: 1380زاده،  اشرف(

هـاي ديـرين حماسـي     هاي واقعي را بر اساس الگو ها و مكان ها، زمان اسطوره بسازد؛ يعني شخصيت 
هـاي    شدن شخـصيت     سهبه حماسه و اسطوره تبديل كند، همان چيزي كه الياده بدان اسطوره و حما             

؛ كه البتّه موفقيت در اين امـر نيـز نـسبي اسـت، چـون      )62-51: 1365ياده،  ال:رك(گويد  تاريخي مي 
داده  اي از آن دانـش پـيش      گـذارد مخاطـب لحظـه       بودن احوال قهرمانان، همچون سـدي نمـي        روشن

بگسلد و در فضاي حماسه قرار گيرد؛ جداي از آن كه رساندن تاريخ به مرز حماسه و اسـطوره نيـز                     
  . كار هر كسي نيست

در ايـن  . حسام در اين بخش از زبان حماسي در چه حد و جايگاهي قـرار دارد   بايد ديد ابن  حال  
، نامـه  خـاوران هاي تاريخي، تاريخ واقعـي اسـت، محتـوا در           باره بايد گفت اگر محتواي همة حماسه      

اي را كـه دربـارة امـام     هاي غيرواقعـي و عاميانـه   اي از روايت  حسام مجموعه   ابن. تاريخ واقعي نيست  
نـد و هرگـز چنـين       ا  هـا واقعـي    رده كـه فقـط قهرمانـان آن       علي و يارانش موجود بوده، به نظم درآو       

ايـن نظـر، يـك       از   نامه  خاوران و   براي امام و يارانش روي نداده      باشد   ها آنحوادثي كه تاريخ شاهد     
اي   هـاي تـاريخي در آن بـه گونـه           اي است كه شخـصيت      حماسه. فرد است   حماسة ديني منحصر به   

ماسـة   ح »صـفا اهللا    ذبـيح  «درواقـع آنچـه   . اي اسـت     اسـطوره  -اي تاريخي   حماسه. اند  اي شده   طورهاس
اي كه شاعري با تقليد از سـاختار، محتـوا و              است؛ يعني حماسه   »نامه  خاوران «، مناسب مصنوع ناميده 
شاعر فـضايي حماسـي سـاخته و در آن فـضا، اشـخاص      . هاي طبيعي پديد آورده است      زبان حماسه 

نظر كنيم، مشحون است به انـواع اغـراق           هاي تاريخي آن صرف     خي را قرار داده كه اگر از هويت       تاري
ها هـستند و بـه تعبيـر يكـي از             هاي اساسي حماسه    و مبالغه و حوادث محيرالعقولي كه جزو ويژگي       

پايان بـه يـك چهـرة          نمونة اعالي كاري است كه از دو تركيب عنصر عشق بي           نامه  خاوران« :محققان
تركيبـي از  : اخص مذهبي از سويي و تمايل شديد به آفرينش يك حماسه بـه وجـود آمـده اسـت                ش
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 بـر خـالف     نامـه   خـاوران  محتـوا در     بنابراين ). 181: 1389كيواني،    (»تعصب مذهبي و تعلق هنري    
كنـد كـه      فكر مي همواره  مخاطب در اين اثر      اي ديني، يك محتواي غيرواقعي است و      ه  اغلب حماسه 
رو است و به اين ترتيب، آن همه مـساعي شـاعر در چـشم خواننـده                   واي غيرواقعي روبه  با يك محت  

 .استحماسي  تأثيرات محتوا در زبان ترين مهم كند و اين يكي از ارج و قربي پيدا نمي
  

  گيري نتيجه
تـرين انـواع ادبـي از زبـان           عنوان يكي از كهـن       حماسه به  اوالًاست كه       در اين مقاله مشخص شده    

در اين نـوع ادبـي، زبـان در تمـام           .  حماسي تعبير كرد   توان از آن به زبان      كه مي  برخوردار است    اي  هويژ
 نحو كالم و صور     آواها، حروف، واژگان، تركيبات،   . سطوح در خدمت انديشه و محتواي حماسي است       

ن زبان حماسي   مقلدا يكي از     در مقام  امحس  ثانياً ابن . ندا  گر حماسه و محتواي حماسي     خيال، همه تداعي  
موسـيقايي،  هـاي     اغلـب شـاخص    او. اسـت    گيري زبان حماسي تقريباً موفق بـوده       ارك  فردوسي، در به  

  ي كـم  ا   در منظومة او اشكاالت قافيه     و محتوايي شعر حماسي را رعايت كرده      و   واژگاني، نحوي، بالغي  
اسـت، البتـه     حماسـي معيـار       زبـان  زا متأثر   نيز تقريباً نحو كالم    است،   ، حماسي اثر وزن و آهنگ     است،

در . اند و با منطق زبان حماسي سازگاري چنـداني ندارنـد          غالباً غنايي  ويژه در درآمدها   هكيبات شاعر ب  تر
درخـور شـعر    بيـشتر    تصاوير     برخي از آن   ، اگرچه تصاوير زيبا و بديعي خلق كرده     بخش بالغي، شاعر    

 نيـز  در بخـش محتـوايي،  . انـد  تأمـل ، قابل نقد و  هاي شاعر   وانگهي برخي از اغراق   . اند تا حماسي    غنايي
طـور توصـيفات      همين و   است  و پذيرش همگاني اخالل ايجاد كرده      در روند ادراك     محتواي غيرواقعي 

همـين عوامـل   دهند و در مجمـوع   روي مي  هايي غيرواقعي در مكانكه ويژه توصيف حوادثي  ه، ب شاعر
  در حوزة ادب حماسياي جايگاه برجستههاي فني و ادبي،  يرغم زيباي  علينامه خاوران كه  اند  سبب شده 

  .  استمعيارهاي تقليد از زبان حماسي  ، يكي از بهترين نمونهنامه خاورانپيدا نكند، اگر چه 

  كتابنامه
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  .تمدن
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