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 چکيده
است. الگوی بررسي یکي از موضوعات نقد جدید، بررسي ساختار زبان در آثار ادبي 

ساختار زبان حماسي، چگونگي زبان شعر حماسي را در سطوح گوناگون آوایي و موسيقایي، 

کند تا چگونگي تجلّي نوع ای بررسي ميمایهواژگان و نحوی، بالغي و ادبي، محتوایي و درون

ین سرایي را توصيف کند. به همين منظور در اادبي حماسه در زبان را کشف و سير حماسه

( و شاهنامة فردوسيگرایي و بر اساس زبان حماسي معيار )مقاله، با استفاده از نظریات صورت

اند، به بررسي زبان حماسي در ثابت در این زمينه به دست دادهالگویي که شهبازی و ملک

های الزم تبيين شده و سپس چگونگي ظهور آن پرداخته و در هر سطح، شاخص نامهکوش

بان حماسي، با بيان شواهدی نشان داده شده است تا بر اساس آن اوالً ها در زشاخص

مشخّص گردد و ثانياً به ميزان موفقيت یا عدم موفقيت نامه کوشهای زبان حماسي ویژگي

این اساس، مشخص گردید  کارگيری زبان حماسي معلوم شود. برالخير در بهشان بن ابيایران

کارگيری زبان حماسي در مقلّدان زبان حماسي معيار، در به الخير، به عنوان یکي ازکه ابي

 شاهنامهای کامل از منظومة حماسة ملّي بعد از بسياری از موارد موفق بوده و اثر وی، نمونه

 است.

الخير، شان بن ابي، ایراننامهکوشسرایي، : ساختار زبان حماسي، حماسههاواژهکليد

 موسيقي شعر.
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 مقدمه

ترین مباحث مربوط به بررسي متون ادبي است. در سي یکي از مهمشناسبک و سبک

شناسي به عنوان روشي برای بررسي متون، ایران، تا قبل از محمّد تقي بهار، سبک

گزین اصطالحاتي را جای« سبک»گاهي نداشت و وی نخستين کسي بود که اصطالح جای

شناسي را به دو دستة کرد. سبکو ... در ادبيّات سنّتي « طریق»، «شيوه»، «طرز»مانند 

، ذیل مدخل 9125مکاریک، شناسي ادبي )شناسي زبان و سبککنند: سبکاصلي تقسيم مي

ها پرداخته های مختلف و ویژگي آنشناسي زباني، به بررسي زبان(. در سبکشناسيسبک

سي شناگيرند. در سبکشناسي بهره ميگران در این روش از علم زبانشود. پژوهشمي

هایي که یک اثر یا نوع ادبي را منحصر های ادبي یک اثر و ویژگيادبي، به بررسي جنبه

یابد چه اهميّت ميشناسي، آنهای سبکشود. بنابراین، در بررسيکند، پرداخته ميمي

های کالمي )زباني( در یک متن است که سبک آن نویسنده را مند ویژگيانتخاب هدف

ای باشد که خواننده را متقاعد کند که نویسنده ها باید به گونهیژگيکند. این ومتمایز مي

 (.87: 9128)وردانک،  استها استفاده کرده ای خاّص از آنبا انگيزه

طوری که سبک ای سبک خاّص خود را دارد؛ بهدر عالم ادبيات، هر شاعر و یا نویسنده

های شناخت بهتر یکي از راهوجود این، با  .ها با دیگری متفاوت استهر یک از آن

هاست که این امر، تقریباً از نظر نویسندگان و سرایندگان، بررسي سبکي نوع ادبي آن

گویند زبان است که اغلب مي« حماسه»محققان دور مانده است. یکي از این انواع ادبي، 

ن اند و زباچه عواملي موجب این فخامت و جزالت شده کهاینآن فاخر و جزیل است. 

سرا مشخّص هایي دارد که بر اساس آن قدرت و ضعف شاعران حماسهحماسي چه ویژگي

 گردد، حائز اهميّت است.مي

های حماسة ملّي ایرانيان است که در قرن پنجم و به تقليد ، یکي از منظومهنامهکوش

 دندان، برادرزادةسروده شده است. این اثر، داستان کوش پيل شاهنامههای از داستان

ضحّاک، است که چند گاهي در عهد فریدون شورش کرد و بعدها به دست قارن، پسر 

اند ، به حکيم آذری نسبت دادهنامهبهمنمانند ای این اثر را بهکاوه اسير شد. هرچند عدّه

الخير است و این کتاب شان بن ابي، از ایراننامهکوش(، اما مسّلم است که 882: 9111صفا، )

 (.111همان: سروده شده است ) 519و  511شاه یعني ت محمّد بن ملکدر آغاز سلطن
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، به نامهکوشهای زبان حماسي، منظومة حماسي در راستای شناخت بهتر ویژگي 

سروده شده است، بررسي  شاهنامههای ملّي ایرانيان که بر اساس عنوان یکي از حماسه

های اصلي این زبان در سطوح های زبان حماسي، شاخصگردد تا ضمن شناخت ویژگيمي

زبان »موسيقایي، واژگاني، نحوی، بالغي و محتوایي بررسي شود، با این هدف که سير 

 بعد از سرایش اثر سترگ فردوسي، مشخّص گردد.« حماسي

های شناسانه، پژوهشبه نسبت دیگر موضوعات زبان فارسي و از جمله مباحث سبک

 سرایي در ایرانحماسهاهلل صفا در است. ذبيحاندکي دربارة زبان حماسي انجام شده 

(، شفيعي کدکني 9118) موسيقي کلمات در شعر فردوسيحسين یوسفي در (، غالم9111)

عوامل ساخت و صورت در موسيقي شعر »در فصلي با عنوان  موسيقي شعردر کتاب 

ه و و در فصلي که دربارة سبک حماس انواع ادبي(، سيروس شميسا در 9152« )فردوسي

(، اولين کساني هستند که مختصاتي را برای این نوع 9171های زباني آن نوشته )ویژگي

ضمن  شناسي تطبيقي شعر پهلوانيحماسه پدیدهاند. جالل خالقي مطلق در ادبي برشمرده

عنوان )به شاهنامهاثر سي. ام. بورا، مطالبي را دربارة  9شعر پهلوانيواِر کتاب ترجمة خالصه

اثر حماسي ایران( بدان افزوده است که فصول پنج تا هشت این اثر در حوزة کار  ترینمهم

(. پس از این افراد، محققاني مانند سعيد 9121خالقي مطلق، گيرد )این پژوهش قرار مي

صورت بخشي از کار خود به بررسي زبان این نوع ادبي حميدیان و زهرا پارساپور به

 اند.پرداخته

از ملک« الگوی بررسي زبان حماسي»انجام شده در این زمينه،  نخستين کار تخصصي

ثابت و شهبازی است که در آن، ضمن به دست دادن یک الگو برای بررسي زبان حماسي، 

، به عنوان زبان شاهنامهاند و این اثر را با پرداخته حملة باذلبه بررسي زبان حماسي 

ین دو نفر، دو پژوهش دیگر در دست کاری ا(. از هم9189اند )حماسي معيار سنجيده

روی از که در آن، ضمن پي« نقد زبان حماسي در حملة حيدری باذل مشهدی»است: 

ثابت و ملکاند )، از این منظر، پرداختهحملة حيدریتر الگوی پيشين، به بررسي جزیي

با  که در آن« ابن حسام خوسفي نامةخاوراننقد زبان حماسي در »(؛ الف 9181شهبازی، 

روی از الگوی مذکور، به بررسي یک اثر حماسي دیني دیگر در ادبيات فارسي پرداختهپي

های حماسي زبان بنياد بر بررسي وجوه روایي در داستان(. »ب 9181ثابت و شهبازی،ملکاند )

شناسانه است که به بررسي ساختار روایي حماسه ، پژوهشي سبک«بالاساس نظریة ميک
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بررسي ساختاری زبان حماسي در »(. در مقالة 9181کاران، شارکي و همفپرداخته است )

، هفت لشکر، با توجه به مضمون کلي منظومة «هفت لشکرطومار جامع نقاالن معروف به 

خو و جاللي پندری، نيکساختار حماسي آن در دو سطح آوایي و نحوی بررسي شده است )

9184.) 

يان محققان مغفول مانده است و افراد کمي به ، در منامهکوشتحقيق دربارة منظومة 

چوگان در »اند. جالل متيني، مصحح این منظومه، بررسي این حماسة مّلي ایراني پرداخته

انواع ادبي در حماسه»(. در مقالة 9177را در فرهنگستان منشر کرده است )« نامهکوش

گونه نوع ادبي  41از منظر  نامهکوش، به بررسي ده اثر حماسي از جمله «های مّلي ایران

و  نامهکوشجانور در -اسطورة انسان»(. در مقالة 9127کاران، صرفي و همپرداخته شده است )

، موجوداتي که ترکيبي از انسان و حيوان هستند در روایات اساطيری را «نامهگرشاسب

بان . زهرا دشت(9122صرفي و مریخي، اند )هایي را از این آثار ذکر کردهبررسي و سپس مثال

(. آرش اکبری مفاخر 9128پرداخته است ) نامهکوشبه معرفي قهرمانان اساطيری در 

هایي از ( در آثار خود به جنبه9184( و اکبرزاده )9181کاران )(، الهام حدادی و هم9189)

بررسي نشده  نامهکوشکدام از این آثار زبان حماسي در اند. در هيچاین منظومه پرداخته

 ست.ا

 بحث و بررسي

 کوش نامهنقد زبان حماسي  -9

دهد و به عبارتي دیگر، زبان جایي که محتوای یک اثر، در زبان خود را نشان مياز آن

(، برای بررسي 89: 9127شفيعي کدکني، ظرف بيان محتوا، اندیشه، عاطفه و تخيل است )

، از نظر نامهکوشدر ادامه، سبک و محتوای یک اثر، باید به بررسي زبان آن اثر بپردازیم. 

های واژگاني و های آوایي و موسيقایي؛ شاخصشود: شاخصچهار شاخص بررسي مي

های معنایي و محتوایي. اعداد داخل کمانک، های بالغي و ادبي؛ شاخصنحوی؛ شاخص

 دهندة شمارة ابيات است.نشان

 های آوایي و موسيقایي زبان حماسيبررسي شاخص -9-9

شناسي دهندة شخصيّت شاعر است و در سبکسيلة بيان فکر و اندیشه و نشانزبان، و

گيرد و از دارد. در بررسي سبکي یک اثر، نوع کاربرد زبان مورد توجّه قرار مي اهميّتي ویژه

(. شعر و 951: 9124سميعي گيالني، یابد )طریق زبان است که نحوة بيان معاني اهميّت مي

دیگر دارند. بسياری شعر فاقد موسيقي و وزن را نميبه هم موسيقي وابستگي بسياری
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نماید. این ارتباط تا حدّی پسندند و سليقة عمومي هنوز با این گونه اشعار ناسازگار مي

 دانند.است که ارزش و ماندگاری هر شعری را منوط به ميزان موسيقایي بودن آن شعر مي

از موسيقي، وزن و قافيه و تناسب حروف  مراد»اند: بندی موسيقي شعر گفتهدر تقسيم

توان تشخيص داد؛ یکي وزن، دیگر قافيه و سوم است. بنابراین، سه نوع موسيقي را مي

(. این سطح، خود به سه 19/ 9: 9172فرشيدورد، « )تناسب حروف یا موسيقي دروني شعر

دروني بخش موسيقي بيروني )وزن شعر(، موسيقي کناری )قافيه و ردیف( و موسيقي 

 شود.)لحن( تقسيم مي

 موسيقي بيروني )وزن شعر( -9-9-9

« کنندها، بر حسب عنصری که مبنای وزن هر زبان است، با هم تفاوت پيدا ميزبان»

(. وزن، ذات شعر است و منجر به رقص کلمات و شاید نخستين 988: 9171ولک و وارن، )

دارد و ... هميشه به گونة مثنوی و حماسه نياز به وزن »عامل لذّت متن به مخاطب باشد. 

(. وزن 87: 9121خالقي مطلق، « )در هر شعر حماسي تنها یک وزن واحد به کار رفته است

، همگي بر موش و گربهو  شاهنامة حيرتيهای فارسي، غير از چند استثنا مانند حماسه

ای کوتاه که در آن هر بيت دارای هشت پایه و هر پایه دارای یک هج»وزن متقارب است 

(. به نظر خانلری، 82-87همان: « )اندو دو هجای بلند و پایة چهارم و هشتم محذوف

تر ها شمارة نسبي هجاهای کوتاه از هجاهای بلند بيشای از الفاظ که در آنمجموعه

تر که مستلزم کنند و برعکس، در حاالت مالیمباشد، حالت عاطفي شدیدتری را القا مي

: 9147خانلری، تر باشند )رود که هجاهای بلند در آن بيشي به کار مياند، اوزانآرامش

بدان توجه شده، این « محذوف»تر از (. در بحر متقارب مثمن مقصور که ظاهراً بيش857

گر فزوني هجاهای بلند بر کوتاه است. از سوی دیگر، نسبت چهار به هفت است که بيان

شوند از ارکاني که با با هجای بلند شروع ميها نشان داده است که ارکاني که بررسي

 (.11: 9118وحيدیان کاميار، شوند، شادترند )هجای کوتاه شروع مي

بسياری از شاعران مانند دقيقي و فردوسي و مقلّدان فردوسي که موضوع شعرشان 

اند، با این وجود، در این زمينه، فردوسي بر حماسه است، در بحر متقارب شعر گفته

وزن »برتری دارد و زبان وی، به عنوان زبان معيار این نوع ادبي مورد قبول است.  دیگران

هيأتي است تابع نظام ترتيب و حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که نفس از 

ادراک آن هيأت لذّتي مخصوص یابد که آن را در این موضع ذوق خوانند و موضوع آن 
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نصيرالدّین ) «آن را شعر خوانند و الّا آن را ایقاع خوانند حرکات و سکنات اگر حروف باشد،

 .(88: 9118طوسي، 

گيری شعر فارسي، استفاده از اختيارات شاعری، بسيار است و در دورة نخستين شکل

شاید یکي از دالیل آن این باشد که زبان شاعران، هنوز نرم و لطيف نشده بودند. هرچند، 

نيست، در شعر وی اختيارات شاعری فراواني به کار رفته که  الخير جزو شاعران متقّدمابي

ها، شاید در زمان زندگي شاعر به همين نماید. البته در مواردی، این واژهنواز نميگاه گوش

اند، اما کثرت استعمال آن در این منظومه جالب توجه است. برخي از شدهشکل تلفظ مي

(، 8218(، پرّنده )9111(، کژّی )4141(، کژّها )81شکّر ) اند، مثالً:ها مشّدد به کار رفتهواژه

صورت مخفف آمده است، مثالً: ( و ... . بعضي از کلمات، به8811(، خرّیدن )1955خمّيده )

(؛ بعضي کلمات 1114(، چاصد= چارصد )1119(، پردختن= پرداختن )7849پنجه=پنجاه )

 (.5141= پانزده )(، پانجده8814اند؛ مثالً: ورنا=برنا )ادغام شده

فعولن، »، شاهنامههای حماسي بعد از ، همانند اغلب منظومهنامهکوشوزن منظومة 

)بحر متقارب مثمن مقصور / محذوف( است که به نظر مي« فعولن، فعولن، فعول/ فعل

ترین وزن برای آفرینش شعر حماسي رسد با توجه به ساختار هجایي خاصّ آن، مناسب

، خواسته «مقصور»تر ابيات، با استفاده از ، در بيشنامهکوشر سرایش الخير، داست. ابي

است تا آهنگ را در کلّ متن حفظ نماید. در کّل، طنين بحر متقارب در این منظومه 

 رسد.خوبي به گوش ميبه

 موسيقي دروني -9-9-8

ها و نسبت ترکيبي کلمات و طنين خاص هر آهنگيموسيقي دروني، حاصل هم

چه در این حوزه قرار (. آن59: 9112شفيعي کدکني، مجاورت با حروف دیگر است )حرفي در 

در بدیع لفظي هدف این است که متوجه شویم گاهي »گيرد، بخش بدیع لفظي است. مي

انسجام کالم ادبي بر اثر روابط متعدّد آوایي و موسيقيایي در بين کلمات است. یعني آن 

آورد، ماهيّت زند و بافت ادبي را به وجود ميگره ميرشتة نامریي که کلمات را به هم 

(. نمودهای موسيقي دروني که مبتني بر بدیع 98: 9174شميسا، « )آوایي و موسيقيایي دارد

 لفظ است، عبارتند از: جناس، سجع و انواع تکرار.

ناپذیر جزء جدایي»سزا دارد و تکرار واژگان، در ایجاد موسيقي شعر حماسي نقشي به

( و آهنگ و لحن شعر حماسي را 25: 9121خالقي مطلق، « )های بدیهي استان حماسهزب

تکرار »کند. یکي از انواع تکرار، بخشد و موسيقي حاصل از وزن شعر را تکميل ميغنا مي
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های پرداخت الگوهای نقل است که به نظر بورا یکي از روش« واژه به واژة یک مطلب واحد

تر حضور صورتي پررنگا و دیگر قطعات روایي ادبيات عاميانه بههها، مثلاست و در متل

(. عالوه بر این، گاهي عناصر قالبي و واژگان و عبارات تکراری در زبان 25-21همان: دارد )

(. مورد اخير در 29همان: « )منزلة تار و پود این زبان استبه»حماسي وجود دارند که 

رو، در این بخش عناصر ایجاد لحن در  شود. از اینبخش نوع واژگان و ترکيبات بررسي مي

 شود.بررسي مي نامهکوششعر حماسي و منظومة 

 جناس، سجع و تکرار: 

نقش اصلي جناس در زبان حماسي، ایجاد وحدت شکلي و هارموني کلمات است که 

دارند؛ مانند  خود از عوامل ایجاد موسيقي است و در توليد آهنگ حماسي نقشي برجسته

 ناس در ابيات زیر:ج
 رودسپه را فرمود تا پيش 

 

 رودهمه بر کشيدند آواز  
 (1918)بيت                                      

 روانکه هر زخم کز یال او شد 

 

 روانجدا کرد از اندام دشمن  
 (1877)بيت                                    

 خشمسياهان از کين گرفتند و 

 

 چشماندر آمد به  خشم همي تاب 
 (2911)بيت                                       

 فرآیندهای واجي: 

در زبان حماسي، بر اساس زمان سرایش )هنجارهای زباني عصر(، وزن و محتوا، از 

شود. فرآیندهای واجي مانند: تشدید، تسکين، حذف، اماله، قلب، تخفيف و ... استفاده مي

شوند، اما در مواردی ین فرآیندها از سوی وزن و قافيه بر شعر تحميل ميالبته برخي از ا

 اند:هایي از این دستاند. ابيات زیر نمونههمين فرآیندها در ایجاد موسيقي حماسي دخيل
 شود پيل گوش پرّاناگر مرغ 

 

 و گر کوش گردد همایون سروش 
 (8911)بيت                                   

 مرغ هوا پرّندهن که چنان ک
 

 شود زی جزیره، نداری روا 
 (8218)بيت                                  

 چنين داد پاسخ که هستم پزشک
 

 و خشک ترّای بدانم ز هر گونه 
 (8221)بيت                                   

 

 همي داشت مهمان یک ماه پيش

 

 لشکر و هر که آمد به پيش ابا 
 (8219)بيت                                    
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 پایبه اسب برهنه برآورد 

 

 قباینه بر سر کاله و نه در بر  
 (8872)بيت                                    

های داستان لحن، طرز برخورد نویسنده نسبت به موضوع و شخصيّتلحن خاص: 

ت: موضعي و کّلي. لحن موضعي، در لحن بر دو نوع اس (.589: 9121)ميرصادقي، است 

آید و لحن کّلي، در سراسر اثر و جزیيات آن جزیيات اثر و برحسب نوع مطالب پدید مي

کنندة نمودار است؛ همچون لحن حماسي، غنایي، تعليمي و ... که این لحن مشخّص

 (.458: 9178حميدیان، ) جوهر کلّي اثر ادبي است

رش و احساس شاعر نسبت به محتوای پيام است که از کنندة نگجا که لحن، بياناز آن

ها، رفتار خود ( و شخصيّت982: 9124عمران پور، گردد )طریق فضاسازی در زبان ایجاد مي

کنند با استفاده از موسيقي سرا سعي ميکنند، شاعران حماسهرا از طریق زبان بيان مي

 يافرینند.حروف واژگان و نحو کالم، لحني متناسب با قهرمانان ب

ها، صور خيال، از: قالب شعر، آواهای خاص، واژه ترین عوامل ایجاد لحن، عبارتندمهم

هستند؛ قالب حماسه، تقریباً ثابت« نوع»وزن و کيفيت هجاها. برخي از این عوامل، در 

اند. با وجود شعر، همواره مثنوی است؛ وزن، غالباً متقارب است؛ کيفيت هجاها اغلب ثابت

اند با استفاده از دیگر عوامل، لحن سرایان مانند فردوسي، توانستهعضي از حماسهاین، ب

حماسي را در اثر خویش تقویت نمایند. لحن، در زبان حماسي معيار، با ارتفاع باالی 

اصوات و نواخت واژگان حماسي آفریده شده و این لحن مطنطن و کوبنده، حتا بر بزم و 

 است. مویه در این آثار نيز مسلّط

، لحن حماسي را حّتا در مقدمة کتاب نيز رعایت کرده و نامهکوشالخير در سرودن ابي

 این روند تا پایان منظومه حفظ شده است:
 مگر یابم از کردگار جهان

 که از دانش این بهره پيش آورم

 

 به گيتي از این بيش چندین زمان 

 همه نامه در بيت خویش آورم
 (17-911های )بيت                           

 موسيقي کناری )قافيه و ردیف( -9-9-1

قافيه رکن اصلي شعر کالسيک فارسي و مکمل وزن شعر است. عالوه بر تکميل وزن 

بخشد. از سوی دیگر، و افزایش موسيقي، معنای بيت را کامل کرده و آن را استحکام مي

تظر است تا بيت با آهنگي گردد؛ گویي خواننده منقافيه موجب التذاذ خواننده نيز مي
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خاص به پایان برسد. علم قافيه دارای قواعدی است که بر اساس آن شاعران مجازند تا 

 قافيه کنند.دیگر، همکلمات گوناگون را با هم

تری را خوبي در ابيات نشسته باشد، موسيقي بيششعر مردّف، به شرطي که ردیف به

توانيم که کلمات فارسي، اعراب ندارد، نمي جااز آن»کند.در ذهن خواننده ایجاد مي

گونه کشش صوتي ایجاد کنيم. البته در فارسي اندکي توقف روی حرکت قبل از روی هيچ

کنيم، اما به قدرتي نيست که موسيقي قافيه را اشباع کند. به همين علّت است که مي

)شفيعي « شودبرای تکميل این موسيقي، از راه دیگر که وجود ردیف است استفاده مي

 (.911: 9112کدکني، 

های مشابه مانند قافيه، تکرار صوتي است و نباید آن را بدون در نظر گرفتن پدیده

آهنگيها نتيجة تکرار همها مطالعه کرد. قافيه شدن مصّوتها و تکرار صوتتکرار صامت

يفة عروضي شناسي وظهاست، اما این فقط یک جنبة قافيه است. از لحاظ زیبایيهای آن

تری دارد. گاهي، قافيه فقط سازمانبندی مصراع و بيت، اهميّت بيشآن، یعني پایان

تر، قافيه معني دارد و از این لحاظ، در خصوصيّت دهندة یک بند است. اما از همه مهم

دیگر پيوند، یا تضاد آورد و با یککلّي شعر عميقاً دخيل است. قافيه، لغات را گرد هم مي

 (.972 -977: 9171ولک و وارن، دهد )دیگر ميبا یک

کنندة فضای حماسي و مکمّل آن است و موجب غنای قافيه در شعر حماسي، تداعي

گردد. در زبان حماسي معيار، به دليل ساختارهای موسيقي حاصل از آواها و کلمات مي

با این وجود،  اند.تر اسميها بيشاست، قافيه« تقدیم فعل»نحوی خاصّ آن که مبتني بر 

ها از نظر صوت، طنين و جنبة موسيقایي آن بسيار مهم است؛ یعني هرچه گزینش قافيه

کند. این امر، تری را به گوش القا ميتر باشد، موسيقي بيشحروف مشترک قافيه بيش

گر افزوده شده باشد، بيان« ی»ها که در پایان آن« او»و « ا»ویژه در قوافي مختوم به به

، تفخيم و ... است. به نظر شفيعي کدکني، غنای قافيه یکي از عوامل انسجام شعر تعظيم

 (.175: 9112کدکني، فردوسي، به عنوان زبان حماسي معيار است )

)تنها « مترادف»های بيت، به استخراج قافيه 511، ضمن بررسي نامهکوشدر منظومة 

ها، چگونگي قافيه از نظر آوایي، نوع ایم تا به یاری آنپرداخته«( آ»قوافي با مصوت بلند 

زاد، نژاد (؛ شاه799کلمه و دیگر مسائل بررسي شود. این قوافي عبارتند از: پاک، باک )

(؛ سال، همال 714رای )(؛ خدای، پاک711نمای/ سرای )(؛ ره784(؛ شهریار، دمار )798)

(؛ 752گشت، خوار گشت ) (؛ بيمار751(؛ شاه، راه )742(؛ باز، راز )745(؛ راه؛ شاه )751)
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(؛ شهریار، 715(؛ کام، جام )718(؛ آفتاب، خواب )719(؛ ماه، شاه )781جهان، نهان )

(؛ گرفتار 771(؛ سپاه، گاه )778(؛ دمار، شهریار )771(؛ فرمان او، درمان او )718پروردگار )

(؛ آن، 724ی )اای، آزاده(؛ فرستاده721(؛ راز، باز )778(؛ شاه، نگاه )772شد، خوار شد )

(؛ سپاه، شاه 214(؛ پيغام او، دشنام او )218(؛ باک، خاک )787(؛ شاه، گناه )781جهان )

(؛ راه، شاه 298فراز )(؛ باز، گردن292(؛ شهنشاه باد، کوتاه باد )294(؛ سپاه، پناه )211)

؛ راه، (218دار )(؛ کار، دوست281(؛ پاک، خاک )281(؛ شاه، سپاه )288(؛ گران، سران )281)

(؛ گران، 281(؛ راه، شاه )298فراز )(؛ باز، گردن292(؛ شهنشاه باد، کوتاه باد )215سپاه )

(؛ 218دار )(؛ کار، دوست288(؛ پاک، خاک )281(؛ سپاه، شاه )281(؛ شاه، سپاه )288سران )

(؛ 247(؛ پاک، باک )248(؛ آفتاب، شتاب )218(؛ آفتاب، آب )211(؛ باز، ساز )215راه، سپاه )

(؛ آز، نياز 217(؛ روزگار، کار )211(؛ مردمان، غمان )257(؛ نهان، جهان )251نهان، جهان )

سار، شهریار (؛ کوه271(؛ جهان، جهان )274(؛ خدای، بجای )271(؛ جهان، نهان )279)

(؛ 227(؛ راه، نگاه )221دار، کردگار )(؛ ميوه228سار، خار )(؛ کوه278(؛ خدای، جای )277)

(؛ داستان، 284(؛ نام، کام )281(؛ جهان، نهان )288نمای )(؛ بپای، ره289سياه )سپاه، 

گشای، (؛ گيتي811(؛ زین سان کني، هراسان کني )288(؛ آسمان، جهان )281راستان )

(؛ 817(؛ کردگار، روزگار )811(؛ داستان، باستان )818(؛ هزار، شهریار )819سرای )سپنجي

(؛ شاه، نگاه 891(؛ جهان، مهان )894(؛ نماز، باز )898، بداد )(؛ برنهاد891زمان، نهان )

(؛ گاه، کاله 889(؛ جهان آفرید، نهان آفرید )881(؛ ماه، سپاه )898(؛ خدای، بپای )897)

(؛ 811(؛ دمار، روزگار )818هشان )(؛ نشان، بي882(؛ خوار، کار )887(؛ سال، مال )884)

(؛ 841(؛ سپاه، گاه )848(؛ بفرسایدت، ببخشایدت )811رهان )(؛ جهان، گم814تباه، سپاه )

(؛ 881(؛ جاه نيست، آگاه نيست )858(؛ نام، شادکام )842(؛ ساليان، ميان )845دوان، روان )

(؛ جهان، نهان 871(؛ سياه، گناه )852(؛ شهریار، دمار )857(؛ چنان، جان )851ماه، شاه )

(؛ سپاه، 872(؛ نهان، جهان )877(؛ باز، راز )875(؛ راز پدید آورد، گرازی پدید آورد )874)

(؛ رازی 881(؛ شهریار، کردگار )822(؛ نگاه، تباه )828(؛ دیدار اوی، کار اوی )821گاه )جای

(؛ کار او، دیدار او 9111داد او )(؛ استاد او، بي881(؛ سال، یال )889بود، سرافرازی بود )

(؛ 9192(؛ سپاه، شاه )9191(؛ هزار، سوار )9199)(؛ رها، اژدها 9191(؛ سپاه، آوردگاه )9111)

(؛ 9185گاه )(؛ سپاه، رزم9181گاه، نگاه )(؛ دست9188(؛ پای، خدای )9189کارزار، زینهار )

(؛ خدای، باز جای 9118(؛ پيکان او، ميدان او )9111(؛ پای، جای )9111نامدار، خنجرگزار )

(؛ 9111(؛ رای، جای )9151نيام، پيام )(؛ 9142(؛ شاه، سپاه )9145(؛ باک، خاک )9149)
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(؛ 9175(؛ دار، کارزار )9171گزای )(؛ قبای، جان9118(؛ خواب، شتاب )9117پاک، باک )

(؛ برنهاد، باد 9128آزار کرد )(؛ ساالر کرد، بي9178(؛ بداد، یاد )9172ساز گشت، بازگشت )

 (.9121(؛ سپاه، شاه )9124(؛ راه، سپاه )9121)

 های به دست آمده نتایج زیر حاصل شد:قافيهبا تأمّل در 

هایي مانند را رعایت نکرده و بارها واژه« وحدت در عين تنوّع»الف: شاعر اصل 

گونه موارد در منظومة قافيه کرده است. این« باک»را با « پاک»و « شاه»را با « سپاه»

 .دهندة محدود بودن دایرة واژگاني شاعر استفراوان و نشان نامهکوش

کلمه، اسم است که با منطق نحوی  988قافية به دست آمده،  911ب: از مجموع 

کلمه، از کلمات حماسي  54زبان حماسي )قوافي اسمي( متناسب است و از این تعداد، 

 است.

به مبحث ردیف، زیاد توجه  پ: از این تعداد، تنها ده بيت مردّف است؛ یعني شاعر 

 اند:های مردّف در ابيات گزینشيههای زیر، نموننداشته است. بيت
 به هر گاه رازی پدید آورد

 

 ز شاهي، گرازی پدید آورد 
 (875)بيت                                       

 بدان مایه لشکرش ساالر کرد

 

 آزار کردز ساز آن سپه را بي 
 (9128)بيت                                     

اند، مانند: تا برگرفت، ره يات دارای عيوب قافيهت: در این بخش، تعدادی از اب

 (.712(؛ نتوان شنود، کم شنود )824برگرفت )

ختم کرده و در « او»و « آ»های بلند ث: شاعر در این ابيات، قافيه را گاه به مصوت

 وجود دارد:« ی»مواردی، امکان افزودن 
 گریزان همي برد نام خدای

 

 نيامد دلش ماهيان بازجای 
 (9149)بيت                                       

 بود کاندر این کار، رازی بود

 

 که او در جهان سرفرازی بود 
 (889)بيت                                          

 های واژگاني و نحوی زبان حماسيبررسي شاخص -9-8 

( و بر 28: 9112لوریا، دانند )ای از محققان حوزة زبان، واژه را واحد اندیشه ميعدّه

همين اساس، بر این اعتقادند که از روی تنوع و بسامد واژگان مورد استفادة هر شاعری، 

های فکری، عاطفي، اجتماعي و سياسي وی را تشخيص داد. از سوی توان گرایشمي

دیگر، ساختمان شعر، مبتني بر دو اصل گزینش و ترکيب واژگان است. عوامل مؤثر در 
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اند، مانند: شخصيّت فردی شاعر و یا اوضاع زبانيرند؛ برخي برونگزینش واژگان شعر بسيا

اند، مانند: عناصر ساختاری واژه، شگردهای زبانيسياسي و اجتماعي و برخي دیگر درون

دیگر. بعضي عوامل مانند ها با یکسازی واژهنشيني و همبالغي، لحن، موسيقي، اصول هم

عدم تعقيدهای »زینش واژه تأثير دارند. داشتن مخاطب، قبل از سرودن شعر، در گ

دستوری، واژگاني، معنایي و بالغي و حتا رواني و نرمش موسيقایي در شعر تعليمي و 

 (.15 - 14: 9121پورنامداریان، « )تغزلي و حماسي ناشي از فرض مخاطبان عام است

 نوع واژگان و ترکيبات -9-8-9

که شنوندگان آثار حماسي به زبان حماسي دارای ساختار و نظم مشخّصي است 

یعني شاعر از واحدهای »ترین مخاطبان آن در گذشته، با آن آشنا بودند؛ عنوان اصلي

ها را آموخته است، سرایي که شاعر آنپرداخته در سنّت حماسهقالبي و زبانيِ پيش

 (. این موارد،71: 9121خالقي مطلق، « )گيردهای ساخت و پرداخت بهره ميچون خشتهم

راه آن باشد و گاه شامل یک عبارت تا یک مصرع گاه تنها یک اسم و یک یا دو صفت هم

های آماده فراتر مند باشد، از این قالب(. البته، هرگاه شاعر از ابتکار بهره71همان: شود )مي

(. واژگان در زبان حماسي، 74همان: گونه بسازد )تواند خود عباراتي از همانرود و ميمي

رو، درک تصویری ما از ميدان حماسه  کنند. از اینهای عيني داللت ميبر مدلول غالباً 

(. از سوی دیگر، 111: 9178فضيلت، دهد )ای را به ما ارائه ميشود و تصاویر زندهتقویت مي

اند و در این ميان بسامد واژگان و ابزارهای حماسي ها در زبان حماسي، حماسياغلب واژه

شميسا، تر است )غات عربي و بيگانه کم و برعکس ميزان لغات فارسي بيشتر است؛ لبيش

(؛ درصد افعال پيشوندی و ساده نيز که خود از عوامل ایجاد ایجاز در زبان 88: 9171

 حماسي هستند، بسيار است.

بيت از این  911، نامهکوشبرای پي بردن به چگونگي واژگان زبان حماسي در 

دندان با چينيان( بررسي گردید. در این بررسي، از کوش پيلمنظومه )از قسمت: جنگ 

اند. درصد واژگان به زبان و بيان حماسي مربوط %95کاررفته، تقریبًا واژة به 9118مجموع 

 جزیيات این بررسي به شرح زیر است:

دار، لشکر، واژه از واژگان حماسي است؛ مانند: سليح، دلير، نام 54الف: از این تعداد، 

دار، ساالر، ه، حمله، کين، جوش، خون، ميدان، دشمن، شاه، رزم، سپاه، خون، سپهسپ

 جنگ، شبيخون، خروش، گردان، کارزار، کشته، خسته، لشکرگه، یالن، تاج.
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واژه از اسامي ابزارهای حماسي است؛ مانند: کمان، تير،  18ب: از این مجموع، 

بيره، شمشير، نيام، تيغ، سپر، کاله، ترکش، جوشن، خود، ترگ، برگ، گرز، پيکان، کوس، ت

کمر، نای، نيزه، زوبين، زه، زره. از ميان این کلمات، شمشير، نيزه، تيغ و کمان بسامدی 

 تر دارند.بيش

ای هستند که در زبان حماسي واژه مربوط به جانوران درنده 98پ: از این تعداد، 

ها ند که از این ميان، این واژهگيرتر به عنوان طرف تشبيه برای پهلوانان قرار ميبيش

 تر هستند: تندر، اسب، سمند، شير، شاهين، غرم، نهنگ، مار، ببر، باره.دارای بسامدی بيش

فعل حماسي به کار رفته است؛ مانند: برآورد، بيفگند، ز جای  94ت: در این بخش، 

 برداشت، حمله کرد، خروشيد، فرود آمد، برکشيد.

اژة عربي به کار رفته است؛ مانند: سليح، حمله، قبا، ستام، و 91ث: در این بخش، تنها 

 زینهار، جز، استاد، هول، ضحّاک، موج، صف، دده.

ج: بسامد افعال ساده و پيشوندی در این بخش بسيار است. افعالي مانند: برافگندن، 

 بازخوردن، برآمدن، فروماندن، در افگندن، برکندن، برآوردن، اندرآوردن، بازگشتن، پيش

ای مانند: اند. افعال سادهترین بسامد در ميان افعال پيشوندیخواندن دارای بيش

خروشيدن، دیدن، شدن، آمدن، گشتن، گرفتن، دیدن، رسيدن، دادن، ارزیدن، گردیدن، 

 سوختن، انداختن، از افعال سادة پر بسامدند.

ژه با صفت حماسي به کار رفته است. گاهي، چند وا 81چ: در بررسي این بخش، 

 کنند که در فخامت زبان حماسي تأثير بهدیگر یک صفت و ترکيبي طوالني ایجاد ميهم

خواه و دلي ترین این ترکيبات عبارتند از: سواران پوالدپوش، سری رزمسزا دارد. مهم

گزای، نای رویين، کياني بخت، سواران کين، تيغ برّان، نيزة جانجوی، شاه فرخندهجنگ

 ، پيل سرمست، دليران خنجرگزار، تير خدنگ.کمر، گردان کين

 نحو زبان حماسي -9-8-8

ها، هنجارهای زبان حماسي معيار، ساختارهای نحوی خاصي دارد که برخي از آن

زباني عصر شاعرند و برخي هنجارهای فردی. دو حرف اضافه برای یک متمم، استفاده از 

در « را»به شيوة کهن، استفاده از در مقام ادات نکره، صرف فعل ماضي استمراری « یکي»

ابا، ابي، »گي مانند استفاده از های قدمت و دیرینهمعاني گوناگون و استفاده از سایر نشانه

جای صورت اند و استفاده از صورت سادة فعل بههای زباني عصر فردوسيهنجار« ابر
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پلنگان مردم » مرکب مانند پناهيدن، نفریدن، سگاليدن، مطابقة صفت با موصوف مانند

 «.کشان

سرایان پس از وسيلة حماسهاین موارد که بخشي مربوط به سبک دوره است، بعدها به

سرایان پس اند؛ به عبارت دیگر، حماسهفردوسي، همچون قواعد زبان حماسي رعایت شده

مقتضياِت زباِن زمان  اند که حتاچنان مقهور و مسحور کار فردوسي بودهاز فردوسي، آن

هایشان های نحوی را در داستاناند و این ویژگيرا دانسته یا نادانسته فراموش کرده خود

 (.414: 9178حميدیان، اند )عينًا به کار برده
 تقدیم فعل:

زبان حماسي، نحو خاصّ خود را دارد که آشکارترین مختصة نحوی آن، تقدیم فعل 

و صالبت در زبان حماسي است و (. تقدیم فعل، از عوامل فخامت 914: 9171شميسا، است )

شکند. مشهور است که زماني که سعدی مي عاملي است که منطق نثری کالم را در هم

هنگام، را سرود، شب« جا که خواهد برد/ اگر ناخدا جامه بر تن دردخدا کشتي آن»بيت 

د بر»گفتم: گونه ميجای تو بودم، اینفردوسي به خواب او آمد و گفت که اگر من به

(. واضح 41: 9151محجوب، « )جا که خواهد خدای/ اگر جامه بر تن درد ناخدایکشتي آن

اند و موضوع اختالف همان نحو و ترکيب کالم ساناست که در این دو بيت، واژگان یک

چه از فردوسي نقل شده است، با تقدیم فعل و ختم قافيه به هجای کشيده، است. آن

 زبان شعر افزوده است.شُکوه و فخامت حماسي را به 

خوبي رعایت کردهسرایان پس از فردوسي، این اصل زبان حماسي را بهاغلب حماسه

الخير، در ، ابينامهکوشبيت از  511ضرورت وزن. در بررسي اند؛ خواه به تقليد و خواه به

 بيت از این مختصة نحوی استفاده کرده است: 981
 همه بستدش جوشن و خود و ترگ

 

 ساخت خود را ز بيگانه برگچو بر 
 (9118)بيت                                      

 بترسيد و یکسر سپه را نيافت

 

 اش کوش و اندر شتافتبشد بر پي 
 (9177)بيت                                        

 برآشفت نيواسب از ایرانيان

 

 فگند اسب از آن کينه اندر ميان 
 (9989)بيت                                        

 فرستاد با کوش از پيش خویش

 

 همي تاختند آن دليران ز پيش 
 (9971)بيت                                        
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رو، به نظر صرف تقدیم فعل، به معنای خلق زبان و لحن حماسي در شعر نيست. از این

ه با عصر فردوسي، شاعر توانسته است از تقدیم رسد با توجّه به قرابت زماني سرایندمي

 فعل، به عنوان ابزاری برای خلق فضای حماسي استفاده کند.
 ساختارهای نحوی زبان حماسي معيارتقليد از 

شود، ساختارهای نحوی خاصي دیده مي شاهنامهگونه که در زبان حماسي معيار، آن

هنجارهای فردی. دو حرف اضافه  دارد که برخي هنجارهای زباني عصر شاعرند و برخي

در مقام ادات نکره، صرف فعل ماضي استمراری به « یکي»برای یک متمم، استفاده از 

های قدمت و در معاني گوناگون و استفاده از سایر نشانه« را»شيوة کهن، استفاده از 

و استفاده از اند های زباني عصر فردوسيهنجار« ابا، ابي، ابر»گي مانند استفاده از دیرینه

جای صورت مرکب مانند پناهيدن، نفریدن، سگاليدن، مطابقة صفت صورت سادة فعل به

عبارتند  نامهکوشترین ساختارهای نحوی در مهم«. کشانپلنگان مردم»مانند با موصوف 

 از:

  :استفاده از یکي + اسم برای اسم نکره 
 ناک بودیکي روز قارن دژم

 

 اک بودز باد و ز باران جهان پ 
 (7171)بيت                                      

 :استفاده از یکي +  اسم + ی برای اسم نکره 
 گذشت آن شب و بامداد پگاه

 

 گاهي بياراست شاهیکي بزم 
 (8195)بيت                                      

 :استفاده از ضمير شخصي سوم شخص مفرد برای جمع غير انسان 
 ستر برایشان ده از مهد زرده ا

 

 نشانده در او هر یکي صد گهر 
 (1711)بيت                                     

 :تنوّع در کاربرد اعداد 
 بر آن شهرها بر چهاران هزار

 

 دارده آید پر از باغ و پر ميوه 
 (8994)بيت                                     

 انسجام و جزالت:

کنند، شفيعي کدکني، کساني که از اصطالح انسجام و جزالت استفاده ميبه نظر 

تعریفي روشن از این کلمات ندارند و عجيب است که با همة شيوع اصطالح انسجام در 

های ابتدایي و ناقص نيز، چيزی در این باب نميآثار اهل ادب، حتا در دایرة همان تعریف

(. شاید یکي از دالیل این امر این است که 179-171: 9112شفيعي کدکني، توان یافت )
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تر شود و کمای غریزی حس ميانسجام و جزالت در معني صالبت و طنطنة کالم، به گونه

تر از سوی محققان معاصر، مورد توجّه واقع شده آید. این اصطالح بيشبه بيان درمي

ي، ميزان ، پس از مروری بر چند اثر بالغموسيقي شعراست. شفيعي کدکني در 

یکي از »داند: برخورداری شعر از موسيقي را از عوامل ایجادکنندة انسجام و جزالت مي

های موسيقي شعر برخورداری شعر از غنای قافيه است که خود یکي از عوامل جلوه

 (.175همان: « )انسجام و جزالت شعر فردوسي در مقایسه با دقيقي است

حکم ميان کلمات و اجزای کالم است و جزالت به انسجام به معني پيوند استوار و مست

در (. »94: 9174همایي، معني فشردگي و پرمغزی سخن و محکم و قوی بودن الفاظ جمله )

های حماسي از یک طرح دقيق پيروی شده و اجزای ساخت و پرداخت برخي داستان

اندازهایي دیده تاند، ولي در برخي دیگر دسدیگر خوب پيوند و انسجام یافتهداستان با یک

اند و پيوستگي ارگانيک و هایي افتادهدادها حلقهکه گویي در زنجيرة رویشود، چنانمي

(. بر این اساس، در روایات حماسي، شاعران به 995: 9121خالقي مطلق، « )سازوار ندارند

وران افزارها، اسبان، یا موضوعاتي چون طبيعت، جانبرخي از عناصر نقل، مانند توصيف رزم

پردازند که هرچند برای داستان لزوم حتمي ندارند، داستان را ها ميو برخي شگفتي

 (.991-995همان: بخشند )آرایند و بدان ژرفا ميمي

فخامت در شعر، معلول عوامل مختلفي است: اولين عامل این است که زبان حماسي 

مکتب کالسيک در معيار، زباني از شعر سبک خراساني است و سبک خراساني معادل 

شود. دومين عامل، مکاتب غربي است و اساساً در هر مکتب کالسيکي، فخامت دیده مي

ترین نوع تقدیم فعل و ابداع صفات و ترکيبات درازآهنگ حماسي است؛ تقدیم فعل، بزرگ

هنجارگریزی نحوی در زبان حماسي است. سومين عامل، مسألة گزینش واژگان است که 

مند اثر خود برگزینند. شاید بر این اساس است که ناسب با محتوای شکوهباید واژگاني مت

دانند برخي فخامت زبان شعر دورة ساماني را ناشي از روحية دالوری مردم خراسان مي

 (.51: 9127غالمرضایي، )

به دورة خراساني نزدیک و  نامهکوشجا که زمان سرایش با توجه به این عوامل، از آن

رسد این اثر توانسته است به فخامت یک اثر ین سبک است، به نظر ميرو اشاعر پي

  حماسي نزدیک شود.
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 های بالغي و ادبي زبان معياربررسي شاخص -9-1

اغلب محققان انواع ادبي معتقدند که در حماسه به علت فضای خاص اساطيری و 

با تصاویری حماسي، نفس حوادث دارای غرابت و پيچيدگي است و اگر سراینده بخواهد 

ها خود نيازمند تأمل است به ترسيم فضای حماسي بپردازد، از صراحت و که درک آن

به عمق حادثه و مرکز آن  کهآنجای روشني بيان او کاسته خواهد شد و ذهن خواننده به

: 9178شفيعي کدکني، شود )های تصاویر انتزاعي گم و گيج ميوخممتوجه شود، در پيچ

پردازی وجود ندارد. زیرا حماسه برای صنعت در حماسه مجالي گسترده(. بنابراین 458

(. از طرف 911: 9171شميسا، خود متضمن خبری بزرگ است و نياز به شاخ و برگ ندارد )

دیگر، استفاده زیاد از صنایع ادبي، نوعي نقض غرض است. چون در حماسه از اموری 

نيست و از جهاتي دیگر است و  رس تجربه و تعقلشود که برخي در دستصحبت مي

گزارش چنان جهاني با استفاده از تشبيهات و استعارات زیاد، فرود آوردن آن عالم است 

جا که حماسه را برای از آن». در حد این عالمِ موجود و این بر خالف زبان حماسي است

خالق )« سرودند، زبان آن نيز ساده و زود دریاب استجمع شنوندگان و تودة مردم مي

 (.12: 9121مطلق، 

رو هستيم و از ميان عناصر بالغي تصویرساز، تر با ایجاز روبهبنابراین، در حماسه بيش

ها، تشبيهات محسوس به محسوس، استعارات، کنایات ترین سهم را مبالغهبه ترتيب بيش

ژوهِش (. دربارة منابع تصاویر حماسي هم طبق پ4: 9151رستگار فسایي، ها دارند )و مجاز

ترین امکانات را برای ( حيوانات غنيتصویرآفریني در شاهنامهمنصور رستگار فسایي )

ها، انسان، گياهان ها طبيعت، اسطورهتشبيه و استعاره در زبان حماسي دارند و پس از آن

 (.72همان: ها سایر منابع تصویر آفریني در زبان حماسي معيارند )و سالح

 

 مبالغه -9-1-9

اند. به تصویر درآوردن جهان بيرون از تجربه و اغراق را ذاتيات حماسه دانسته مبالغه

پذیر نيست. از این رو در ساختار بالغي زبان حماسي، مبالغه و تعقل، جز با مبالغه امکان

الخير، بيش از دیگر صنایع شعری، از مبالغه و نيرومندترین عنصر خيال شاعرانه است. ابي

ه که البته این امر، با طبيعت حماسه و زبان حماسي سازگار است. برای اغراق استفاده کرد

پردازد، از اعدادی مانند ها و بيان سپاه و لشکر ميمثال، شاعر، هر گاه به توصيف جنگ

 ترین تعداد لشکریان است؛ مثالً:گر کمکند که بياندر ردیف استفاده مي« صد هزار»
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 آزمایان رومي سوارز رزم

 

 ی فرستادشان صد هزاربه یار 
 (2851)بيت                                     

 برون آمد از قلب با صد هزار

 

 سواران جنگي و نيزه گزار 
 (8141)بيت                                     

غير از این موارد، در توصيفات ميدان جنگ، یا قدرت جنگاوران، صنعت مبالغه نمودی 

 ه است:تر یافتبيش
 برون آمد از شهر چندان سپاه

 

 که بر باد گفتي ببستند راه 
 (1152)بيت                                 

 همي باش تا شادماني برم

 

 که هست از ستاره فزون لشکرم 
 (8477)بيت                                 

 که از کوه تا کوه لشکرگه است

 

 ره استز نيزه صبا بر هوا گم 
 (491)بيت                                  

 یکي لشکر آمد کجا دشت و کوه

 

 شد از نعل اسبان ایشان ستوه 
 (9811)بيت                               

 بناليد کوه و بتوفيد دشت
 

 خروش بال ز آسمان درگذشت 
 (9121)بيت                                  

 تشبيه -9-1-8

در شعر حماسي، از نظر بسامد، تشبيه دومين عنصر خيال است و از ميان انواع 

ویژه مانند کردن تشبيه، باالترین بسامد از آِن تشبيهات محسوس به محسوس است؛ به

جنگيان به شير، پلنگ و دیگر جانوران نيرومند و یا مانند کردن اسب و شمشير به اژدها و 

بردن ادات تشبيه و چه بي ادات تشبيه به گونة تشبيه، کنایه یا نهنگ؛ چه با به کار 

چه در حوزة تشبيهات زبان حماسي مهم است، این (. آن27: 9121خالقي مطلق، استعاره )

است که عناصر سازندة تشبيه، مادی و ملموس باشد، با نوعي تحرک و پویایي همراه 

ا نشان دهد و تصویر کاماًل در خدمت باشند تا بتوانند حرکت و جنبش نوع ادبي حماسه ر

همان: اند )های معروف جهان تشبيهات ساده و کوتاهمحتوای حماسي باشد. در حماسه

(. تشبيهات منظومة 27همان: « )از تشبيهات بلند نيز سرشار است شاهنامه»(؛ البته 21

ي، نزدیک ، تا حدودی توانسته است خود را به زبان معيار حماسه، زبان فردوسنامهکوش

 کند:
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 به پهنای کشتي، و باالی سرو

 

 سرشته رخ از برف و خون تذرو 
 (1142)بيت                                    

 چو سروی که بارش بود شهد و قند

 

 چو کشتي که مالح دارد به بند 
 (1718)بيت                                   

 همه کاخ، باال، همه تخت، تن

 

 دان، چو ميمي دهنيبي زنخچو س 
 (1291)بيت                                  

 بتاني به باالی سيمين ستون

 

 رخاني ز خورشيد روشن فزون 
 (1182)بيت                                   

 کنون چار سالش برآمد فزون

 

 به دیدار ماه و به باال ستون 
 (4111)بيت                                  

 توصيفات نمایشي -9-1-1

سرا، های ادبي زبان حماسي، بيان دراماتيک است. شاعر حماسهیکي دیگر از زمينه

طوری که خواننده در خوبي نشان دهد، بهها را بهباید بياني نمایشي داشته باشد و صحنه

تواند آن ابيات را ها را مجّسم کند و حتا نقاش براحتي بتواند صحنهحين خواندن شعر، به

(، 9175-9118مثالً ابيات های جنگ )دارای توصيفاتي از ميدان نامهکوشبه تصویر بکشد. 

ابيات ( برخي از آداب و رسوم مانند آیين سوگ است )9842مثالً بيت عناصر طبيعت )

 شاهنامة(. توصيفات ميدان جنگ در این اثر، هر چند به قدرت و صالبت 9817-9841

 ست، اما نشان از توانایي وی در تصویرآفریني است:فردوسي ني
 سپه را بدو داد هنگام خواب

 ذرکرد، کوشـه از شب گـیک نيم چو 

 دليران به شمشير بردند دست

 یکي بر ره بيشه آورد تگ

 یکي راست ناکرده بر تن قبای

 یکي نانشسته به اسب نبرد

 شبي بود با هول و با گير و دار

 

 ن شتاببه رفتن گرفتند گردا 

 بزد نای رویين، برآمد خروش

 مستز خواب گران چينيان نيمه

 یکي را ز سستي نجنبيد رگ

 گزایرسيد اندر او نيزة جان

 همي تيغ برّان به تن بازخورد

 نشد هيچ نرم آتش کارزار
 (9175-9118های )بيت                    

 ایجاز -9-1-4

بان حماسي معيار است؛ به این معني که های ادبي زترین ویژگيایجاز، یکي از مهم

ها و مطالب خود را با الفاظ و عباراتي اندک و با رعایت اصول سرایندة حماسه، داستان

ای که کالم او از تعقيد، ابهام، حشو و زوائد پيراسته باشد. گونهفصاحت و بالغت بسراید، به
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ون در ادبيات فارسي، اگرچه بخشي از این موضوع به سبک دوره مربوط است؛ یعني چ

زبان حماسي معيار، زباني از سبک خراساني است، به همين دليل بسياری از مختصات آن 

تواند با رعایت اصولي مانند: سبک را از جمله ایجاز داراست. سرایندة منظومة حماسي مي

از  گيریهای ساده و کوتاه، بهرهجای مرکب، استفاده از ردیفاستفاده از افعال ساده به

صفات جانشين موصوف، عدم آرایش بيش از حد کالم و بازگو نکردن جزیيات، ایجاز را 

ترین عبارت بگنجاند و این موضوعي است که در رعایت کند و معاني وسيع را در کم

 شود.تر دیده ميهای بعد از فردوسي کمحماسه

 های معنایي و محتوایي زبان حماسيبررسي شاخص -9-4

شنوند گزارش چه ميهای بدیهي بر این گمان بودند که آنان حماسههرچند شنوندگ

چه در حماسه گزارش شده واقعيّت است، اساساً باید پذیرفت که بخشي بزرگ از آن

دادهای آن، واقعيّت تاریخي است، واقعيّت نيست. هر چند برخي کسان و هستة روی

های حماسي موضوعاتي ب روایت(. اغل911-915: 9121خالقي مطلق، داشته بوده باشند )

دادها مشترک دارند که اگرچه در اصل روایت نقشي ندارند، موجب انسجام محتوایي روی

ترین موضوعات حماسي شوند. مهمو شناخت بهتر کسان داستان و عناصر پيرامون مي

ر در افزار، رفتن به ميان دشمن با جامة مبدّل، نيرنگ و تدبيعبارتند از: شيوة ساختن رزم

چنين بعضي توصيفات در ساختار (. هم915و  995همان: گشودن دژهای تسخيرناپذیر )

و  14همان: ها )هستند؛ مثالً: توصيف مراسم بزم و شادخواری ها مشترکروایي حماسه

ربایي آنان (، توصيف زنان، آرایش و دل15همان:(، توصيف اسب و زین و برگ آن )81

 ( و ...14همان:)

ر، در این بخش از زبان حماسي، توانسته است اثر خود را به عنوان یک اثر الخيابي

گاهي برای خود حماسة ملّي ایرانيان، معرفي کند و در تاریخ ادبيات حماسي ایران، جای

، همانند بخش تاریخي شاهنامه، به تاریخ نزدیک مينامهکوشبيابد. هر چند محتوای 

های رایج در ميان مردم و ای از روایات و افسانهموعهشود، اما تاریخ واقعي نيست. وی مج

 های آن زمان را گردآوری کرد و به نظم درآورد.کتاب

های ملّي ایران کارانش در پژوهشي به بررسي انواع ادبي و محتوای حماسهصرفي و هم

ر این (. د9127کاران، صرفي و هم، یکي از ده اثر بررسي شده است )نامهکوشاند که پرداخته

وگو، وصف، گانة حماسة ملّي از نظر این انواع بررسي گردید: گفتپژوهش، محتوای آثار ده

نامه، پيغام، اسطوره، اعتذار، افسانه، امثال و حکم، بث شکوی، پند، تاریخ، تراژدی، 
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حال، داستان نمادین و گویي دروني، حدیث نفس، حسبتعليمي، تغزّل، تقاضا، تک

گند، عتاب، غنایي، فریب، فلسفي، مدح، مذهبي، مرثيه، معما، مفاخره، تمثيلي، رمانس، سو

نویسي و هجو. بر اساس این پژوهش، بسامد این انواع در منظومة مناظره، نيایش، وقایع

 ، به شرح زیر است:نامهکوش

؛ افسانه %98/1؛ اعتذار %92/4؛ پيغام %94/7؛ نامه %7/ 48؛ وصف %85/18گفتگو 

؛ تاریخ: اشاره به پادشاهي %8/8؛ پند %8/1؛ بث شکوی %91/1حکم ؛ امثال و 94/9%

؛ %91/9؛ تقاضا %59/8افریقس، دقيانوس، قراطوس، ایکيلناس و اسکندر؛ تعليمي 

؛ سوگند %84/1؛ داستان نمادین و تمثيلي %49/1؛ حدیث نفس %44/1گویي دروني تک

؛ مرثيه %84/1؛ مذهبي %22/8؛ مدح %51/1؛ فلسفي %21/5؛ فریب %15/1؛ عتاب 11/1%

 (.9127همان، ) %51/1؛ هجو %18/1نویسي ؛ وقایع%18/9؛ نيایش %15/1؛ مفاخره 19/1%

های یک ملت در راه ها و دالوریتر راوی جنگاوریجایي که شعر حماسي بيشاز آن

گيرد. مایه نشأت ميهایي خاص هم دارد که از همين درونمایهکسب استقالل است، بن

تن و بههای شعر حماسي عبارتند از: اعتقاد به قضا و قدر، نبردهای تنمایهین بنترعمده

های ملي، قومي، قهرماني، وجود نيروهای العاده، وجود انگيزهگروهي، وجود حوادث خارق

پوشي و کتمان، وجود ضد قهرمان، ثنویت و دوگانگي و ... . غيبي و متافيزیکي، نام

های مایهها و نبردهای کوش با چينيان و پهلوانان است. بن، سرشار از جنگنامهکوش

تن )جنگ کوش و بهحماسي متعددی در این منظومه وجود دارد؛ مانند: جنگ تن

(، جنگ گروهي 9444-9494؛ جنگ با شاه چين، ابيات 9811-9911نيواسب، ابيات 

های ملّي انگيزه (،9154-9198های متعدد با چينيان، مانند پيروزی آبتين، ابيات )جنگ

بازی پهلوان )عشق به دختر (، عشق و عشق7921-7998)جنگ قارن با کوش، ابيات 

 (.4247-4214؛ عشق به دختر خویش، ابيات 4214-4218نوشان، ابيات 
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 گيرینتيجه

هر نوع ادبي، دارای زبان مخصوص به خود است که آن را از دیگر انواع متمایز مي

، زبان خاصّ خود را دارد؛ زباني که در سطوح موسيقایي، کند. نوع ادبي حماسه نيز

های مخصوص به خود دارد. از سوی دیگر، زبان واژگاني، نحوی، بالغي و محتوایي، شاخص

سرایي، در سطوح مختلف دچار تحوّل حماسي در گذر زمان و به دنبال گسترش حماسه

شود. دوسي است، سنجيده ميفر شاهنامةشود. اما هر اثر حماسي، با زبان معيار که مي

اش )که یک حماسة ملّي است( در منظومه نامهکوشالخير، سرایندة شان بن ابيایران

الخير، در سطوح سعي کرده است اثر خود را بر اساس معيارهای زبان حماسي بسراید. ابي

نظر موسيقایي، واژگاني و محتوایي توانسته است خود را به زبان معيار نزدیک کند. از 

نمایاند، اما تقریبًا با استفاده بالغي، هر چند اثر وی، به نظر ساده و عاری از فنون ادبي مي

از تشبيهات محسوس به محسوس و تشبيهاتي که دارای رکني که مضمون حماسي داشته 

باشند و نيز اغراق و مبالغه، توانسته است موازین زبان معيار حماسي را رعایت کند. از نظر 

نزدیک است، توانسته است به  شاهنامهجا که اثر وی به دورة زماني سرایش از آننحوی، 

ها، فضای حماسي را بيافریند. در آساني هنجارهای نحوی را رعایت کند و به یاری آن

های حماسي و استفاده از روایات پهلواني و مایهبخش محتوایي، شاعر ضمن استفاده از بن

را به عنوان یک منظومة حماسة مّلي بقبوالند. در کلّ، با توجّه  ملّي، توانسته است اثر خود

فردوسي  شاهنامةروی از ای موفق از آثاری است که به پي، نمونهنامهکوشبه موارد فوق، 

 است. سروده شده
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 فهرست منابع

یادداشتي بر اسطورة ضحاک )مطالعة تطبيقي ميان (. »9184اکبرزاده، داریوش. ) -

، 91، شمارة نشریة ادبيات تطبيقي«. ای از متون اسالمي(و گزیده نامهکوش، اهنامهش

 .98-9صص 

بنيادهای اساطيری و حماسي داستان دیوان مازندران (. »9189اکبری مفاخر، آرش. ) -

 .58-87، صص 94، شماره نامة ادب حماسيپژوهش، «شاهنامهدر 

 ، به کوشش جالل متيني، تهران: علمي.نامهکوش(. 9177الخير. )شان، ابن ابيایران -

 ، تهران: سخن.در سایة آفتاب(. 9121پورنامداریان، تقي. ) -

رویي سفر به جهان زشت(. »9181دری و ابوالقاسم رادفر. )حدادی، الهام، حسين نجف -

 نامةفصل، «از ژانر حماسي به ژانر عرفاني نامهکوشرنگ گفتمان روایي کوش با تغيير پي

 .981-88، صص 8، سال پنجم، شمارة پارسي ادب نامهکهن

 ، تهران: نشر مرکز.درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسي(. 9178حميدیان، سعيد. ) -

، تهران: مرکز شناسي تطبيقي شعر پهلوانيحماسه پدیده(. 9121خالقي مطلق، جالل. ) -

 المعارف اسالمي.دایره

عرفي برخي از قهرمانان اساطيری منظومة بررسي و م(. »9128بان، زهرا. )دشت

 .914-27، صص9128، بهار 97، شمارة ایراني مطالعات مجلة، «نامهکوش

 گاه شيراز.شيراز: دانش ،تصویرآفریني در شاهنامه(. 9151رستگار فسایي، منصور. ) -

، دورة فرهنگستان نامة، «شناسيدربارة سبک و سبک(. »9124سميعي گيالني، احمد. ) -

 .951-948، صص 82فتم، شمارة ه

 تهران: آگاه. ،صور خيال در شعر فارسي(. 9178شفيعي کدکني، محمدرضا. ) -

 تهران: آگاه. ،ادبي انواع(. 9171شفيعي کدکني، محمدرضا. ) -

 تهران: سخن. ،ادوار شعر فارسي(. 9127شفيعي کدکني، محمدرضا. ) -

 تهران: آگاه. ،موسيقي شعر(. 9112شفيعي کدکني، محمدرضا. ) -

 تهران: فردوس. ،شناسي شعرسبک(. 9174شميسا، سيروس. ) -

 تهران: فردوس. ،انواع ادبي(. 9171شميسا، سيروس. ) -

 تهران: ميترا. ،شناسيکليات سبک(. 9122شميسا، سيروس. ) -



 

 978  9182ستان زم  پایيز و، 82، پياپي دومشماره دهم، پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

نام. صرفي، محمد رضا، محمود مدبری و محمدصادق بصيری و حسين ميرزا نيک -

های ادب عرفاني )گوهر مجلة پژوهش، «های ملي ایرانادبي در حماسهانواع (. »9127)
 .11-9، صص 2، شمارة گویا(

و  نامهکوشجانور در –اسطورة انسان(. »9122صرفي، محمدرضا و اکرم مریخي. ) -

 .994-87، صص 95شمارة  ،مجلة مطالعات ایراني، «نامهگرشاسب

 ، تهران: امير کبير.ایرانحماسه سرایي در (. 9111صفا، ذبيح اهلل. ) -

 ، تصحيح جليل تجليل، تهران: جامي.معيار االشعار(. 9118طوسي، خواجه نصيرالدّین. ) -

«. عوامل ایجاد تغيير و تنوع و نقش لحن در شعر(. »9124پور، محمدرضا. )عمران -

 .951-987، 91و  8، شمارة های ادبينامة پژوهشفصل

، تهران: شناسي شعر فارسي از رودکي تا شاملوسبک(. 9127رضایي، محمد. )غالم -

 جامي.

 ، تهران: اميرکبير.دربارة ادبيات و نقد ادبي(. 9172فرشيدورد، خسرو. ) -

کدة ادبيات مجلة دانش، «راجي کرمانيحملة شناسي سبک(. »9178فضيلت، محمود. ) -
 .121-119، صص گاه تهرانو علوم انساني دانش

 زاده، اروميه: انزلي.، ترجمة حبيب اهلل قاسمشناختزبان(. 9112) لوریا، الکساندر. -

، 95. شمارة نامة نامة فرهنگستانفصل، «نامهکوشچوگان در (. »9177متيني، جالل. ) -

 .984-981صص 

، تهران: فردوس و سبک خراساني در شعر فارسي(. 9171محجوب، محمد جعفر. ) -

 جامي.

بررسي وجوه (. »9181هلل خدادادی و شيرین عاشورلو. )امحمدی فشارکي، محسن، فضل -

های پژوهش، «های حماسي زبان بنياد و مصور بر اساس نظریة ميک بالروایي در داستان
 .847- 889(، صص 1)پياپي  9، شمارة 8، دورة ادبيات تطبيقي

مهاجر و ، ترجمة مهران های ادبي معاصرنامة نظریهدانش(. 9125مکاریک، ایرنا ریما. ) -

 محمد نبوی، تهران: آگه.

نامة فصل، «الگوی بررسي زبان حماسي(. »9189ثابت، مهدی و اصغر شهبازی. )ملک -
 .978-941، صص84، شمارة پژوهش زبان و ادبيات فارسي

حيدری  حملةنقد زبان حماسي در »الف(.  9181ملک ثابت، مهدی و اصغر شهبازی. ) -

 .178-145، صص 18، شمارة ننشریة ادب و زبا«. باذل مشهدی



  971 ريالخ يبن اب شانرانیا ةنامدر کوش يساختار زبان حماس
 

 

ابن  نامهخاوراننقد زبان حماسي در »ب(.  9181ملک ثابت، مهدی و اصغر شهبازی. ) -

، 925، شمارة نامة جستارهای ادبي )ادبيات و علوم انساني سابق(فصل، «حسام خوسفي

 .997-22صص 

 ، تهران: سخن.عناصر داستان(. 9121ميرصادقي، جمال. ) -

 .9147دورة هجدهم، آبان ، مجلة سخن، «زبان شعر(. »9147پرویز. )ناتل خانلری،  -

بررسي ساختاری زبان حماسي در (. »9184خو، عاطفه و یداهلل جاللي پنداری. )نيک -

، سال سوم، نامة فرهنگ و ادبيات عامهفصل«. هفت لشکرطومار جامع نقاالن معروف به 

 .918-919، ص 5شمارة 

گاه فردوسي مشهد: دانش ،آوایي زبان فارسيفرهنگ نام(. 9175)وحيدیان کاميار، تقي.  -

 مشهد.

گاه آزاد مجلة دانش، «حماسه ملي است؟ نامهبهمنآیا (. »9127وحيدیان کاميار، تقي. ) -
 .85-81، صص 92، شمارة اسالمي مشهد

 ، ترجمة محمّد غفاری، تهران: نشر ني.شناسيمباني سبک(. 9128وردانک، پيتر. ) -

، ترجمة ضيا موحد و پرویز مهاجر، نظریة ادبيات(. 9171ولک، رنه و آستن وارن. ) -

 تهران: علمي و فرهنگي.

 ، تهران: هما.فنون بالغت و صناعات ادبي(. 9171الدین. )همایي، جالل -

 


