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 یسم حماسیآرکائ

 ادیب پیشاوری(قیصرنامة )مشخّصة اصلی سبک 

 *صفا کاظميان مقدم

   ، ایران.گاه فردوسي مشهددانش ،جوی دکتری زبان و ادبيات فارسيدانش

 **فرزاد قائمي 
 )نویسنده مسوول(  ، ایران.گاه فردوسي مشهددانش ،استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي

 11/13/1381تاریخ دریافت: 

 1/18/1381 :تاریخ پذیرش

 دهيچک

 رگذاريو تأث ميفخ يزمان حماسه به عنوان سبکاز کاربرد هم ينوع يحماس سميآرکائ

 ة. منظومانجامديشاعر م انياست که به تشخّص زبان و ب گرایياز کهن يراه با شکلهم

راه همحماسه به  ینمونة کامل استفاده از الگو زين یشاوريپ بیاثر اد صرنامهيق يحماس

از هر اثر  شيب يخیتار ةحماس نیاست. ا يو بالغ ینحو ،يژگاندر سطح وا گرایيکهن

 رغميجسته است و عل يتأس نانيشيپ يادب -يزبان یهادر دوران خود، به سّنت یگرید

شعر  يبه زبان خراسان یبندیپا یمعاصر خود، برا خیاتّفاقات تار نترینیاز نو يکی تیروا

( يفردوس شاهنامةژانر اثر ) اريمع ةممکن به نمون یبان اثرش تا جاز ده،يکوش يحماس

بوده است.  یيگراباستان ،صرنامهيق يحفظ زبان حماس ياز عوامل اصل يکیوفادار باشد. 

و  يرا بررس یشاوريپ بیاد ةصرناميقدر  يحماس سميمختلف آرکائ هایمقاله جنبه نیا

 سهدر  بیدر شعر اد تيفيک نیکه اخصوص حاصل کرده است  نیرا در ا جهينت نیا

 دیبا اصطالحات جد یسازاست. واژه افتهی «يسبک تیفرد» يو بالغ ینحو ،يسطح واژگان

بر  يمرکب مبتن ریو خلق تصاو ينحو خراسان یبازساز ،يو نظام ياجتماع ،ياسيس

 بوده است. صرنامهيقدر  یيگراکهن از رئوس باستان يحماس هاتيتشب

 ،يسبک، سطح واژگان ،یشاوريپ بیاد صرنامةيق (،سمي)آرکائ یيگراتانباس :هاواژهکليد

 .يسطح بالغ ،یسطح نحو

 
*  . safakazemian@gmail.com 
**  . farzadghaemi@gmail.com 
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 مقدمه

سيّد احمد رضوی مشهور به ادیب پيشاوری در نيمة قرن سيزدهم هجری قمری 

ق( در کشور هندوستان )قبل از جدایي از پاکستان از هند و در شهر پيشاور(  1813)

گوید: که علي عبدالرسولي ميطي دوران خردسالي،  چناندیده به جهان گشود. پس از 

پس از چندی در آن ثغور، فتنه و آشوبي بروز کرد و در نزاع اهالي با عّمال و نظاميان »

دولت انگليس پدر و بين اعمام و غالب اقارب و ارحام وی به قتل رسيدند. بدین سبب 

 (.3: 1318)عبدالرسولي، « به کابل بردعرصة اقامت بر او تنگ آمد ناچار... وداع کرده رخت 

ق( 1893یافته )ادیب پس از سفرهای طوالني در شهرهای مختلف افغانستان تازه استقالل

به ایران مهاجرت کرد و در ایران در محضر بزرگاني چون حاج مالهادی سبزواری تلمّذ 

و فرهنگي کرده، به دليل تسلط بر علوم ادبي، حکمي و عقلي، در فضای محافل ادبي 

 اشتهار یافت. « ادیب هندی»مشهد به 

ق( در این  1338قمری به تهران مهاجرت کرد و تا پایان عمر ) 1333ادیب در سال 

شهر به پژوهش پرداخت. او در تهران در ميان حلقة انجمن شعرا قرار گرفت و بسياری از 

شمردند، از آن  بزرگان اهل علم و ادب ایران زمين مصاحبت و تلمذ درس او را مغتنم

الزمان فروزانفر، مجتبي الدوله، شيخ الملک اورنگ، بدیعاند؛ عالمه قزویني، وثوقجمله

راه نباشد اگر ادیب را در بقا و با این تفصيل بي»مينوی، رشيد یاسمي و ابوالحسن فروغي 

های رشد فرهنگ و ادب کشورمان )در قرن اخير( صاحب سهمي وافر شمریم و از مایه

 (.33: 1393)ابوالحسني، « ي ارتقا سطح اندیشه و ادب جمعي از فرهنگيان عصر بدانيماصل

دیوان قصاید است:  آثار بسياری از این ادیب برجسته به جای مانده است، از آن جمله
دیوان ناصر در تصحيح  رسالة نقد حاضر، قضایای بدیهيات اوّليهای در ، رسالهو غزليات

و  تاریخ بيهقيبوعلي سينا، تصحيح و تحشية  اشاراتصری بر ، ترجمه و شرح مختخسرو

 (.333:  1383کدکني، )شفيعي قيصرنامهمثنوی 

است که سرایندة آن « های تاریخيحماسه»ای حماسي و در شمار منظومه قيصرنامه

با استفاده از بخشيدن نقش محوری به جنگ جهاني اوّل، در متن اثر خود، ضمن 

گير تاریخي که خود آن را درک کرده بوده، به گزارش این نبرد جهان بازآفریني یک واقعة

پرداخته، در ضمن خلق یک اثر هنری، گزارشي تاریخي، تحليلي، سياسي و اجتماعي نيز 

کردهای سياسي مسلط بر بافت فکری کند؛ گزارشي هنری که متأثر از رویارائه مي

 ي اوّل بوده است. نخبگان معاصر او در ایران و در پایان جنگ جهان
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از نظر شکل و در نسخة کامل در بحر متقارب و حاوی بيش از چهارده هزار  قيصرنامه

 قيصرنامهام ـآوری و هم به پيشنهاد او به نبيت است که توسط علي عبدالرسولي جمع

گذاری شده است، مجموع نسخ موجود )پنج نسخه( عمومًا به خط عبرت نائيني و به نام

ه.  1338 – 1889های بين سال قيصرنامهرسد ش یافته است. به نظر ميخط نسخ نگار

سالگي ادیب در  91تا  98ش یعني آغاز جنگ جهاني اوّل تا اواخر عمر ادیب یعني بين 

 (.11: 1318)عبدالرسولي، ایام کهولت سن و البته اوج پختگي او ترتيب یافته است 

تر متمرکز بر متن این حماسة ند، کماگراني که به ادیب و شعر او پرداختهپژوهش

از  شفيعي کدکنياند و از حيث پژوهشي، این اثر هنوز نکاویده مانده است. ادیب بوده

 چند شرایط هرنخستين کساني است که به این اثر نگاه محققانه دارد. به باور وی، 

 امّا هميشه و زمـان بر تحول زبان و چگونگي بيان محتوا مؤثر است، اجتمـاعي، اقتصـادی

قي در تاریخ ادبيات به عنوان الگوهای ثابت یک نوع ها و الگوهای مشـترک و موفّقالب

را به عنوان بهتـرین نـوع ازگونـة  مـردم همـة ادوار تاریخي، آن اثر که ادبي معرفي شده

تـوان آن اثـر خاص را به عنوان الگـویي بـرای تمـام شـاعران و مي اند وخـود شـناخته

از زمان  ،در نوع ادبي حماسيرد.  از این منظر، نویسـندگان آن نـوع ادبـي معرفـي کـ

قبول  کند و از نظر تغييـری در ایـن الگوهـا ایجاد ، هنوز اثری نتوانستهشاهنامهسرایش 

الگوی  شاهنامهچنـان و هم دسـت آوردبه را  شـاهنامهگاه و توجه خواص، جای عام

 ،اثـر حماسي یا ناکامي یک اثـر حماسـي اسـت. چـراکـه قيتسنجش ادبيت و موفّ

ا زباني نيرومند بيـان ـب وادثي بزرگ است کهـاز ح مملو و دارد را اص خودـهندسة خ

های فارسي است، که معيار حماسه شاهنامه. او در رابطه با ارتباط این اثر با شودمي

خود بيش از اسالف بزرگش قرابت  داند که به متن معياررا تلویحًا متني مي قيصرنامه

. شفيعي دربارة شعر ادیب معتقد است، شعر ادیب در (11 :1398، )شفيعي کدکنيجسته است 

های عصر مشروطيّت در نوع خود یکي از انواع برجستة شعر فارسي است که از نظرگاه

گمان شعر او ورای توجه به مسائل سياست، شعری است مختلف جالب توجه است و بي

شناسي به دشواری ا استادان برجستة سبکـاپ شود، حتـچ وان خاقانيـدیکه اگر در 

-333: 1383کدکني، )شفيعيتوانند مرزی ميان خصایص اسلوب او با خاقاني برقرار کنند مي

ترین متن در سطح زباني و سبکي، از دیدگاه شفيعي، نزدیک قيصرنامهبا این نگاه،  (.331

 ت. فردوسي اسشاهنامة به 
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ادبي و ميزان  -، پارسا تویسرکاني دربارة شاخص زبانيمجموعه خاطرات ادبيدر 

مندان عقيده داشتند پس از بسياری از دانش»آمده است:  قيصرنامهحماسي بودن متن 

جامي شاعر مشهور قرن نهم اسالمي، شاعری با این جامعيت نيامده است و کتاب 

اسدی طوسي برتر و  نامةگرشاسبنرسد از  مهشاهناسرودة ادیب اگر به پای  قيصرنامه

ای که زبان شعر فارسي، به موازات ادیب در دوره (.91: 1313)تویسرکاني، « تر استسنجيده

رفت، در شمار معدود نثر، به سوی سادگي و گشودن در بر روی لغات و تصاویر جدید مي

را از  قيصرنامهد و این کرکساني بود که بر دایرة کهن شعر کالسيک فارسي پافشاری مي

و...( به وضوح ممتاز  نامهپهلوی، ميکادونامههای تاریخي معاصر )متوني چون دیگر حماسه

ادیب از »گوید: کند. رشيد یاسمي دربارة دالیل این ویژگي در سبک شعری ادیب ميمي

الفاظ  های زائد و در لباسدانست که کالم را با پيچابتذال گریزان بود، یعني بهتر مي

که به عبارات پيش پا افتادة مبتذل ]به باور وی[ غریب بر خواننده عرضه کند تا این

رسد و برای کساني که در لغت دستي تر کسي به تقليد آن ميمتوسل شود و دست کم

 1318)رشيد یاسمي،« شوددارند نمکي که در مطاوی آن پنهان است ظاهر و محسوس مي

:18.) 

ارة ادیب و سبک شعری او وجود دارد، متفقًا بر سبک خاص او در تمامي آرایي که درب

کم به سوی شعر در دوراني اشاره دارد که دورة بيداری شعر فارسي بود و شعرا کم

کردند و برای تحریض مخاطبان عام شعر فارسي که در نوگرایي اشتياق و توجه پيدا مي

وجو جست ه بود(، زباني تازهگذشته وجود نداشتند )چراکه شعر متعلق به طبقة نخب

 شاهنامهکردند. با وجود این، ادیب جزو آن دسته از شاعراني بود که با الگو قراردادن مي

ای موفق، در دوران تاریک تاریخ ایران سعي داشت، این اسلوب را نه به به عنوان نمونه

د ایرانيان به کار که به عنوان اهرمي نيرومند در برانگيختن و اتحاعنوان تقليد صرف، بل

گيرد. با توجه به کارگيری این شيوه از سوی ادیب که به نظر تمامي اهل علم و ادب یکي 

های نوین از حماسه مّلي ایران است، در این مقاله سعي خواهد ترین الگوبرداریاز دقيق

در سطوح مختلف نحوی، واژگاني و  قيصرنامهگرایي در های کهنشد تا به بررسي ویژگي

گرایي بالغي پرداخته شود و به این پرسش پاسخ داده شود که خالقيت ادیب در باستان

به  قيصرنامهای در سبک شخصي شعر او در مضامين نو در فضای حماسه، چه نتيجه

 دنبال داشته است؟
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 قيصرنامهشناسي آرکائيسم در سبکهای تشخّص  تحليل زمينه -1

آن درزماني ت الستلزم تأمل در زبان و تحوم (گرایيباستان)ح آرکائيسم درک اصطال

نحوی در طول زمان امری  ة. تغيير و تحول زبان چه در حوزه واژگان و چه در حوزاست

د یا احيانًا ـاني خارج و کلمات جدیـکاربرد زب ةهمواره واژگان از چرخ است وبدیهي 

زبان هر است.  ادقگردند. این امر در مورد نحو هم صها ميگزین آنهای جدید جایتلفظ

شاعر باید به زبان عصر خود نزدیک باشد. اما گاهي شاعر برای تشخص بخشيدن به شعر 

یا تأثير آن در مخاطب و یا زنده کردن فضای سنتي و قدیمي در شعر خود از واژگان و 

نامند. البته گرا ميجوید که در این صورت او را کهننحو گذشته و متروک زبان بهره مي

ستفاده از عناصر . اگرددشاعر از این امکانات زباني به توانایي هر شاعر برمي ةاستفاد ةنحو

م او البخشد و باعث برجستـگي کای به سبک هر شاعر عظمت ميو واژگان کهن، به گونه

 (.183: 1381)حسيني و دانشگر، گرددمي

شکيل گرایي اساس سنت ادبي شعر فارسي را تمعتقد است، کهنپورنامداریان 

تأثير اشعار  تحت های قبل واساس هر شعری بر روی پایهداده است. به باور وی، مي

شود و توجه به عناصر زبان و فرهنگ در گذشته در شعر ها نهاده ميگذشته و عناصر آن

شود و غفلت از آن دار شدن شعر ميهـالت و ریشـسازی موجب اصوه بر برجستهالع

تواند به اشکال و های بالقوه است که ميامکانات و توانایي پوشي از بخش وسيعي ازچشم

 (.99: 1321، پورنامداریان) شاعر فعليت پيدا کند ةصور مختلف و به وسيل

های ادبي رایج در هر نوع ادبي کالسيک بدین ترتيب آرکائيسم بخشي از سنت

ویژگي را تا این  فارسي است. اما در ميان انواع شعر فارسي، هيچ ژانری مثل حماسه، این

شاهنامة حد برجسته و بنيادین بروز نداده است. در حماسه دو عامل، یکي نقش برجستة 
فردوسي به عنوان معياری برای تقليد و دیگری تشخّص موسيقایي بحر متقارب و تناسب 

های متأخر ادبي سبک خراساني با نوع حماسه باعث شده، شاعران سبک -بافت زباني

و سبک خراساني، آگاهانه و  شاهنامهن سرایش حماسه با تقليد از فارسي، در زما

فضای حماسي و نوستالژیک در شعر  گرایي،ناخودآگانه زبان کهن را بازسازی کنند. کهن

دربارة کارکرد فتوحي  د.شوسبب تداوم فرهنگ مردم نيز مي و در عين حال کندایجاد مي

وایي، واژگاني، نحوی کهن زبان، های آصورتفرهنگي آرکائيسم معتقد است که: 

موجب پيوند متن با گذشته و  ،متنيدوشادوش تلميح و اسطوره و دیگر عناصر سخن بين

 (.31: 1381فتوحي، ) شودها با فرهنگ ميتداوم صفت
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به  شاهنامهبدین ترتيب، چه از حيث سبکي و چه از حيث تداوم فرهنگي، انتخاب 

گرایي به جانب آن، موضوعي مسلم چه برای کهنعنوان یک معيار برای گرایش سویة 

گذر شنيدن نخبة شعرا و متقدمان و چه برای عامة مردم بوده که طي ساليان از ره

با ادبيات و گنجينة لغات آن آشنا شده بودند. پس استفاده از الگوی  شاهنامههای داستان

زبان فارسي بوده است. های حماسي منظوم به تنها انتخاب همة گویندگان تاریخ شاهنامه

تر، گویندگان این متون برای حفظ چهارچوب و اسلوب حماسي اثر خود به عبارت سهل

ای جز استفاده از بخشي چه در ذهن عام و خاص مخاطبان وجود دارد( چاره)مطابق آن

عمده از عناصر حماسه ملّي ندارند و این تشخّص بخشيدن به اثر خود با تقليد از آن در 

ران است. اما ـسرایي در ایسطح واژگاني، نحوی و بالغي بخشي از سنت حماسه هر سه

بخشد و بخشي از سبک شخصي حماسة او چه این کيفيت را در شعر یک فردیت ميآن

عرض یا دیده نشود یا با کيفيتي هایي است که مشابه آن در آثار همشود، ویژگيمي

تفاوت و تحليل آن در نسبت با اغراض شعری  متفاوت تبلور پيدا کند. معنادار کردن این

گاه آرکائيسم در سبک شعری یک متن حماسي است. در این جستار، شاعر، تحليل جای

 ایم.وجو کردهجست قيصرنامهگاه آرکائيسم در همين هدف را در تحقيق دربارة جای

ادیب پيشاوری، در دوران شدت گرفتن جنبش بيداری سياسي و عصر احيای 

به عنوان یک اثر  شاهنامههای برجستة گرایانة مدرن، با اطّالع از ویژگيهای هویتنگفتما

رفته، حماسي که عاملي برای تحریک و برانگيختن احساسات مّلي ایرانيان به شمار مي

ای همانند آن، منطبق با تاریخ سعي داشته تا با استفاده از این خصوصيات برجسته، نمونه

ا مضمر ـهای صریح یسازیهـلميحات حماسي و شبيـآورد. تو زمانه خود فراهم 

های پهلواني ملّي ایران مانند رستم، آرش و کاوه با شخصيّت تاریخي روایت شخصيّت

داستاني او از واقعة جنگ جهاني اوّل بخشي از تبلور این غرض سياسي ادیب است که 

ری مناسب داده تا بتواند این بست قيصرنامهتبلور هنری یافته، به زمينة مضموني منظومة 

 روات مدرن بيگانه را با زبان حماسي آرکائيک پيوند دهد. 

رسد ضروری به نظر مي قيصرنامهای مهم که در مقدمة تحليل عناصر کهن زباني نکته

گرای معاصر او، گرایي در شعر ادیب را باید در قياس با شاعران سنتاین است که کهن

های این عصر حتا گرایي در انواع قالبپهلوی اوّل سنجيد. کهن پس از مشروطه و در عصر

اجتماعي موسوم به وطنيه وجود داشته است. این کيفيت چه  -های سياسيدر غزل

تشخصي در این منظومه دارد که ارزش این تحليل را داشته باشد و بر مبنای آن بتوان 
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در پاسخ باید گفت: موضوع  یافته است؟« فردیت سبکي»گفت، این کيفيت در شعر ادیب 

شرح حوادث جنگ جهاني اوّل با تمام لوازم، ابزارها و اصطالحات خاص  قيصرنامهاصلي 

خود است. در این جنگ اصطالحات جدید سياسي، اجتماعي، نام ادوات نوین جنگي اعم 

دون از ابزار نبرد و ... بسياری دیگر موارد که به تازگي در زبان فارسي وارد شده بود و ب

های گرفت، وجود داشته است. برخي از این لغات در سالمعادل مورد استفاده قرار مي

سازی شد. با این پسين در فرهنگستان زبان و ادب فارسي یا به  قلم ادبای عصر معادل

ترین معادل برای هریک از آنان و یا حال کوشش سرسختانة ادیب برای یافتن نزدیک

ایراني باعث نام بردن و امتناع از کاربرد واژگان نو و یا غير  ها به جایتصویر سازی آن

ای پيدا کند و ادیب را شاید بتوان عصرانش تشخّص ویژهشده که شعر ادیب در ميان هم

سازیيي که سازی برای لغات فرنگي در فارسي دانست. معادلگامان معادلیکي از پيش

 یي و ارزش حماسي انجام شده است. گراکرد شاعر به دو مشخصة کهنالبته با روی

هایي از آرکائيسم که طبيعت حماسة فارسي بوده یا در زبان شعر بدین ترتيب، بخش

های سبک دورة شعر به شمار گرای پس از مشروطه عموميت داشته، از کيفيتسنت

آید، در این بررسي لحاظ نخواهد شد و به فردیت و تشخص آرکائيسم در سبک مي

خواهيم پرداخت. در ادامه، در بخش تحليل عملي این جستار،  يصرنامهقشخصي متن 

های واژگاني، نحوی و بالغي گرایي شعر ادیب در سه بخش شاخصهای ویژة کهنجنبه

 خواهيم پرداخت.

 قيصرنامهآرکائيسم در سطوح سبکي تحليل عملي  فردیت  -8

اختن به سطوح تحليلي های سبکي متن بيش از این است که در این مقال پردکيفيت

ها که در اثر تشخص سبکي ها در هر حدی ميسر باشد، ليکن بخشي از این ویژگيآن

راه کهن ببخشد، همداشته، در عين حال به بافت و ساخت متن کيفيت کهن یا شبه

ن بررسي، ـرای ایـدنة تحليل حاضر بررسي خواهد شد. بـها، در بخش بشواهد آن

 شوند.بندی ميدر سه سطح واژگاني، نحوی و بالغي طبقهالذکر های فوقکيفيت

  قيصرنامهنمودهای سبکي آرکائيسم در سطح واژگاني  -8-1

های فخيم و اصيل یکي از عوامل فخامت، استواری و حماسي شدن زبان، کاربرد واژه

. (112: 1383)پيامني و دیگران،است  شاهنامهزبان است و این ویژگي یکي از عوامل موّفقيت 

سرایي استفاده صحيح از ترکيبات و قدرت آوایي ترین عنصر زباني در حماسهاز طرفي مهم
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های خود را دارد و هاست. زبان حماسه مانند هر نوع دیگری ویژگيو موسيقيایي آن

ها قبل از فردوسي برخي بر اساس همين ترکيبات قدمت زبان حماسي را در ایران به سال

یي مثل اوستاو برخي سرودهای  ایاتگار زریرانزبان  (.318: 1321طلق،)خالقي ماند رسانده

که محتوای حماسي دارند، سندی برای وجود لحن حماسي و وجود نوعي  تيریشت

 فخامت، صالبت و کوبندگي کالم در آن است. 

ابتدا با یک تحليل آماری ميزان آرکائيسم  قيصرنامهگرایي در برای بررسي ميزان کهن

 هایي از آن خواهيم پرداخت.را بررسي خواهيم کرد و سپس به بررسي نمونهواژگاني 

 استعمال لغات و تعبيرات کهن یا مهجور فارسي -8-1-1

 گوید:مي بیو مجموع شعر اد صرنامهيقکاربرد الفاظ کهن در  ةدربار شفيعي کدکني

از  يو آگاهاست  يتمام جوانب شعر سنّت تیشعر او حاکم است رعا يچه بر طرح عمومآن

درجة اوّل هم  بانیاد اکه حت ایکهنه اريبس یلغو رةیدا میدیو چنان که د عيوس يفرهنگ

: 1383 ،کدکنييعي)شفرجوع کنند  يخاص ادب هایبه فرهنگ و کتاب دیاو با وانیدر د

338). 
ها، ابزار و آالت جایشامل اسامي و کلمات مهجور، نام قيصرنامه کهالفاظ کهن در 

شود که برخي از ای از کاربرد برخي واژگان کهن ذکر مي... است، در ذیل نمونهجنگي و 

آید از ها حتا در متون حماسي پس از سدة هشتم یک مثال نيز ندارند و به نظر ميآن

اند تا به بار آرکائيک کالم در سطح واژگاني برجستگيي های کهن پارسي اخذ شدهفرهنگ

 خاص ببخشد:
ـــواب  ـــي و خ ـــيمز مدهوش  خرگوش

 

 بکـــرد ایـــــــن ســـکاچه همآغوشـــيم  
(12،ب 381: ص 1889)پيشاوری،        

 نشد هـيچ شـاخي هـم از بـار س سـت

 

 نــه یــک پختــه ميــوه ز شــاخي س گســت 
(1، ب191)پيشاوری، ص                 

 کــه بــر پــر و بــال تــو هــر شــب ز دور

 

 بــــود آشــــکارا خَجــــکهــــای نــــور 
(2، ب813)پيشاوری، ص                    

خوليدن  گــــه ســــزدمــــر  آن شــــ 

 

 کــــه بــــر شــــان، بــــاد بهــــاران وزد 
(3، ب132)پيشاوری، ص                  

 وارکـــز ایـــن بـــرق بزجهنـــده تازانـــه

 

ــــوار  ــــنم راه ــــر سکســــکان را ک  مگ
(11، ب131)پيشاوری، ص              
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ها( دارد که از واژه مهجور )فار  از تکرار آن 933بيش از  قيصرنامهدر مجموع منظومه     

تر از عصر خود در سطح واژگاني دانست. توان آن را متني چندصد سال کهناین حيث مي

خانة )نسخة کامل در کتاب قيصرنامهمتناسب با تعداد ابيات نگارش یافته در نسخة خطي 

بيت در هر صفحه وجود دارد که  88( متوسط 13912مجلس شورای اسالمي به شمارة 

بيت یک کلمة سره یافت که برای دانستن معني آن  88ميانگين در هر  توان به طورمي

های نوین نيز گاه برخي از این کلمات حذف نياز به فرهنگ لغت وجود دارد )در فرهنگ

های مختلف و متناسب با معني، چندین اند( هر یک از این کلمات مهجور در بخششده

ای کامل از جمالت و ترکيبات با وجود مجموعهتوان اند که به این ترتيب ميبار تکرار شده

 واژگان کهن و دیریاب را در هر چند بيت تصور کرد. 

برخي از این کلمات مهجور در متن به این شرح است: خایسک، استره، یاکند،      

شتالنگ، طرن، آخشيج، بيغاره، سپوزنده، پينو، فتراک، چامه، مزکت، کراچد، کبت، 

ریکاشه، مرغوا، تکاور، دوالک، سارک، کنا ، بومهن، بندرو ، سرغين،  ارغنده، هشيوار، نخ،

طرن، چندن، خرمهره، بيجاده، برن، ویله، سرو، آالو، تلواسه، کاليو، چدار، گندنا، مروا، 

شنگله، زاوّالنه، فانه، آفروزه، فرخو، جغرات، خاد، فرنجک، نيرم، شب بازه، پرنون، هيپون، 

، یکران، بيوکاني، پالهنگ، هرهفت، غارچي، بوطلب، نژه، چکری، گوشيارف ميتين

 خجک، مشگو، سگست، یخچه، سکاچه. دمسيجه، آغاش، مهند، آهنجدن، پرواس، عطن،

 شاهنامههای اسامي و نام -8-1-8

شمار گرایي و تشخّص در شعر به کهن هایهای اصيل ایراني یکي از نشانهیادآوری نام

فردوسي به عنوان یک نمونة کامل حماسة مّلي در  شاهنامة شماری ازهای بيرود. ناممي

شود: جا به برخي از آنان اشاره مياین منظومه مورد استفاده قرار گرفته است که در این

رستم )روستم، تهمتن، خداوند رخش( ضحاک ) بيور، ماردوش( فریدون، اردشير، 

يمر ، آرش، طوس، گيو، اسفندیار، سياوش )سياوخش، سياووش(، بهمن، زال، بيژن، س

خسرو، پيلسم، قباد، فرامرز، کاوه، بهرام، جمشيد، گرسيوز، سام، پرویز، منوچهر، قارن، کي

قباد، فرانک، رودابه، ایرج، کاوس، پشنگ، اردوان، آذرگشسب، آبتين، گودرز، هوشنگ، کي

خش، نریمان، خاقان، نوشيروان، داراب، هرمزد، کشاني، فرنگيس )فریگيس(، شبدیز، ر

 بابک، ارجاسپ، سلم و شيده.

ترین بسامد تکرار بيش 81و  33، 39در این ميان، به ترتيب، رستم، فریدون و کاوه با 

ادیب  قيصرنامةای به کار رفته در شاهنامهاند. مجموع تعداد اعالم خاص استفاده را داشته
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توسط در هر صد تکرارهای هر اسم( است که به طور ممورد اسم )فار  از  323پيشاوری 

 تکرار شده است. شاهنامهبار نامي از اسامي خاص  1بيت، 

 ها )کهن(جاینام -8-1-3

امروزه )حتا در عصر شاعر( متناسب با تغيير زبان به شکل  های مکانبسياری از نام

هایي استفاده اند. با این حال ادیب با تعّمدی خاص تنها از نامبوده گذاری شدهجدیدی نام

های موجود ها بدون تکرار و شامل نام جایکند که جنبة کهن و اصيل دارند. این ناممي

هایي از هند و افغانستان( است از جمله: خوارزم، در ایران )ایران قدیم شامل بخش

آذرآبادگان، درخش، هری، ب ست، غور، بامي، باميان، غزني، بلخ، گجرات، زابلستان، مولتان، 

سياه، ، سند، چندر، بهار، ستلج، بنگاله، زنگبار، خلخ، فرخار، آبهيتال، آمویه، سيحون

اسطخر، سدیر و خورنق، نيمروز، پارس، ری، سقالب، کابلستان، شام و ... است که در این 

 ترین بسامد استفاده را داشته است.تکرار بيش 13ميان، پارس با 

 نام ابزار و ادوات جنگي -8-1-3

سي در یک اثر را مبارزه و جنگ ميان پهلوانان آن رقم یکي از مظاهر آرکائيک حما

های مختلف گذاری شيوهزند و در این ميان ابزار و آالت نبرد و اصطالحاتي که برای ناممي

نيز مشحون از  قيصرنامهگيرد، یکي از جلوه های آن است. مبارزه مورد استفاده قرار مي

ها شامل: قزاکند، دوال، ت. این نامنام ادوات و اصطالحات جنگي در شکل کهن آن اس

درفش، گاوسر، زوبين، پيکان، بالرک، پرنگ، برگستوان، کمان، سوفار، فالخن، خدنگ، 

چرم پلنگ، کوپال، ناچخ، کيمخت، سنان، خفتان، جوشن، پوالد، شمشير، کوس، تيغ، 

ر هر مورد است که به طور متوسط د 121ها خشت، گرز و زره است. مجموع تعداد این نام

 بار نامي از این اسامي خاص به کار رفته است.  1صفحه، 

خالي از اصطالحات جنگي معاصر  قيصرنامهجا ضروری است که ذکر این نکته در این

های مدرن از نام عصر ادیب برای به تصویر کشيدن جنگخود است؛ جایي که شاعران هم

الفاظي  -يرایراني پرهيز ندارندبردن این ادوات و استفاده از الفاظ غریب و ناملموس غ

های تصویربردار و یا بمب افکن( تانک، ناو، نارنجک، پولتيک و.... که مانند: زپلن )نام بالن

ادیب برای تمام  -کاربردهای متعدد دارد ميکادونامهو  نامة باستاندر متوني چون 

فت حماسي های استعاری یا ساختة خالقيت خویش با باابزارهای رزمي مدرن از نام

توان از آن به عنوان نمایندة آرکائيک استفاده جسته است. تنها نامي که به تسامح مي

طياره یا هواپيما در جنگ جهاني اوّل برای »است. « طياره»ادوات جنگي معاصر نام برد 
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اوّلين بار به علت نياز و شدت جنگ به عنوان یک ابزار جنگي مخوف مورد استفاده قرار 

این لفظ نيز چون معادل عربي ابزار مدرن فرنگي بوده، جواز  (.11؛ 1311ي، )فان« گرفت

 را یافته است.  قيصرنامهورود به 

در حالي که ادیب راوی جنگ بزرگ و مدرني در دوران خود است، عدم استفاده او از 

به عنوان بخشي از سبک متن در  قيصرنامهنام ابزار جنگي به شکل نوین در منظومة 

 .گاني قابل تأمل استسطح واژ

  قيصرنامهنمودهای سبکي آرکائيسم در سطح نحوی  -8-8

ها با نقش اجزا و بافت کالم در نشيني جمالت و تعامل آنها در سطوح همروابط واژه

گرایانة بارزی دارد که به برخي نمودهای آن در متن اشاره سطح نحوی، تشخص کهن

 شود:مي

 ساخت کهن ترکيبات وصفي شمارشي با 8-8-1

گرایانة حماسي و ، کهن، با اغراق کثرتقيصرنامهشکل، ترکيب و کاربرد اعداد در 

 فردوسي است. شاهنامهیادآور شمارش و کاربرد اعداد در 
ــه در پارســي ــتينه شــعری ک  نخس

 

 شمارش هزار است دو بار سي 
 (11، ب131)پيشاوری، ص                  

 مچو من صـد هـزاران پـر از دود و د

 

 کنندش سيه آینه الجرم 
(2، ب182)پيشاوری، ص                    

 شنيدم کـه بدشـان عـدد صـد هـزار

  

 مگو این، بگو این شماره دو بار 
(1، ب831)پيشاوری، ص  

 های کهن فعليساخت -8-8-8

چنان اسلوب کهن خود را حفظ هم قيصرنامهجمله، در  ساختار فعل به عنوان اساس

در مواردی به اشکال و بافت نحوی دیرین خود در زبان فارسي نزدیک  کرده است و حتا

های فعلي به شکلي جدید و در قالبي شود. در این ميان صرف برخي افعال و گروهمي

 رود:به شمار مي قيصرنامهکهن نيز از ویژگي های سبکي 

 استمراری و ضمير بعد از فعل« ی»کاربرد  -8-8-8-1
ـــــر  ـــــو گ ـــــام ت ـــــتميره ب  بدانس

 

 

 بــــه تــــو راه جســــتن توانســــتمي 
(3، ب191)پيشاوری، ص                
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 خــوردميبــه هــر روزه نيمــي ز نــان 

 

ـــمردمي  ـــام بش ـــدرون گ ـــت ان  بدش
(89، ب19)پيشاوری، ص               

 بــــر صــــف دشــــمنان بتازیــــدمي

 

ــــان  ــــين دم زن ــــة آتش ــــه تازان  ب
(18، ب13)پيشاوری، ص                 

ــاک ــز ایــن خــوی ناپ  ن دهــرطبعــاک

 

 نيـــاالیمي جـــان نوشـــين بـــه زهـــر 
(121، ب311)پيشاوری، ص             

ـــه ـــارکن ز ن ـــزون ک ـــد ف  بایـــدیص

 

 که تا خواجه را نـان بـه دسـت آیـدی 
(1، ب3)پيشاوری، ص                   

زینت یا زاید )تأکيد( بر سر فعل در وجه اخباری )غير « ب»کاربرد  -8-8-8-8

 التزامي(
ــــوم درازا و پهنــــای هــــر  مــــرز و ب

 

ـــروم  ـــا ب ـــن ز چـــين ت  بدانســـتهام م
(18، ب88)پيشاوری، ص                 

 تـــــا برنشـــــيند ســـــپاه بفرمـــــود

 

آوردگــــاه دمــــان انــــدر آیــــد بــــه   
(1، ب831)پيشاوری، ص                  

 بياراســتندچــو ایــن هــر دو لشــگر 

 

ـــــاوری خواســـــتند  ـــــان ی  ز امریکي
(2، ب383)پيشاوری، ص            

 کاربرد برخي پيشوندها بر سر فعل و ایجاد فعل پيشوندی با ساخت کهن- 8-8-8-3
ــو ــان ت ــکنم ش ــود بش ــردا ش ــو ف  چ

 

 بـــه هـــم بـــر زنـــم رای گســـتان تـــو 
(2، ب339)پيشاوری، ص                 

ــــر ــــده پ ــــون آکن ــــالين پرن  ز ب

 

ـــر  ـــوش و ب ـــرفتم در آغ ـــرش برگ  س
(8، ب83)پيشاوری، ص                   

ــده ــر و دی ــاید س ــاه بس ــای ش ــر پ  ب

 

 زبـــان بـــرگشـــاید بـــه مـــروای شـــاه 

(3ب ،88)پيشاوری، ص                   

ــي  ــه دام ــدتب ــدون قضــا در افکن  ای

 

جـــا رهـــاکـــه هرگـــز نگـــردی از آن   
(2، ب811)پيشاوری، ص                 

 «بودن»ساخت اسم مصدر از فعل  -8-8-8-3
 بـــــوش ینگارنـــــدة کارنامـــــه

 

ـــر روش  ـــنش داد دیگ ـــک م ـــه هری  ب
(1، ب8)پيشاوری، ص                    

ــهبه ــي ک ــه تيغ ــتهرگون  یزدان درس

 

ـــت  ـــان از نخس ـــدرون دادت ـــوش ان  ب
(3، ب323)پيشاوری، ص            
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ـــدر  ـــاش ان ـــوششـــکيبنده دل ب  ب

 

ــــون روش  ــــردد دگرگ ــــوش را نگ  ب
(1، ب331)پيشاوری، ص           

ن کاربرد مسبوق به در مواردی که ای« ها»به جای « ان»عالمت جمع  -8-8-8-1

 سابقة ساخت کهن است.

ــان ــدا نش ــت پي ــين اس ــر زم ــو ب  ز ت

 

ــــار  ــــان دم ــــل کلنگ ــــرآرد ز خي  ب
(11، ب188)پيشاوری، ص                

ـــم ـــارم زخ ـــاله بي ـــر س ـــي دی  م

 

ـــال و دم  ـــان ی ـــبانش ـــویم ز اس  بش
(3، ب331)پيشاوری، ص                 

 حروف با کاربرد یا صبغة کهن -8-8-3

 حروف اضافة مضاعف )یک متمم با دو حرف اضافه( -8-8-3-1

ــــر گيــــر ــــدار نخجي ــــوار کمان  س

 

ــر  ــور تي ــر گ ــد ب ــدرون ران ــه چــرن ان  ب
(8، ب3)پيشاوری، ص                    

 هـاپس آن نخ کـه شـد رشـته بـر دوک

 

ــا  ــوکه ــته فرم ــدرون بس ــه دوک ان  ب
(1، ب13)پيشاوری، ص                  

ـــن ـــاریز ک ـــاه ک ـــه در چ ـــرو رفت  ف

 

ــدر از چــرن رشــته رســن  ــه دســت ان  ب
(1، ب11)پيشاوری، ص                    

اربرد استفهامي در معنيز ـو ک« که»در معنيز « کجا»کاربرد موصولي - 8-8-3-8

 وقت، چه.چه

 گر این جنگ کانـدر جهـان شـد پدیـد

 

ــد  ــالش ندی ــي هم ــم گيت ــا چش  کج

(19، ب38پيشاوری، ص)               

ــام ــو ن ــي چ ــه گيت ــد ب ــد مان ــو جاوی  ت

 

ـــد  ـــد مان ـــو امي ـــرگ را از ت  کجـــا م
(13، ب11)پيشاوری، ص                

 شــير نــي کجــاشــير تيــغ و  کجــا

 

 کجــا دود افيــون کجــا ســرن مــي 
(18، ب32)پيشاوری، ص              

 

 «اگر»به جای « ار»کاربرد - 8-8-3-3

ــه  ــتای ش ــيش روز ارس ــتری پ  گس

 

 فــزون گـــرددش روشــني و فـــروز 
(11، ب133)پيشاوری، ص               

ــــس ــــدی ار ک ــــو بيارای  روی مين
 

ــدی  ــو بای ــگ و ب ــنش رن ــه م  ز کلب
(1، ب131)پيشاوری، ص       
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 بـه دسـتان همـه برجهـي ار ز خاک

 

 مبر ظن کـز ایـن ژرف چـه برجهـي 
(13، ب111)پيشاوری، ص         

 قيود با ساخت نحوی کهن -8-8-8-3
ــدون ــوریده بخــت همي ــد ش ــمر چن  ش

 

ز شــوميت انــدر آمــد ز تخــتکــه ا   
(19، ب183)پيشاوری، ص              

ـــن  ـــدونم ـــروس ای ـــغ پ ـــابين تي  بک

 

 به قيصـر سـپارم جهـان چـون عـروس 
(11، ب818)پيشاوری، ص          

 زمانــــه نــــه یــــک اژدهــــا دوش زاد

 

 یکــــي دوش و دیگــــر پریــــدوش زاد 
(19، ب383)پيشاوری، ص         

ـــزار ـــه از مرغ ـــي ک ـــگ مرغ ـــر آهن  ب

 

ـــار  ـــدر به ـــد ان ـــبگير بخروش ـــه ش  ب
(11، ب333)پيشاوری، ص             

 دیگر اشکال واژگاني کهن - 8-8-8-1

مشحون از ترکيبات و کاربردهای کهن و آرکائيک  قيصرنامهکه سراسر با توجه به این

های دیگری از انواع واژگاني است، بنابراین برای پرهيز از تطویل، تنها به ذکر نمونه

شود. کاربردهایي که حضورشان در متن، از حيث بسنده مي قيصرنامههن در کاربردهای ک

زماني، نسبت به آثار خویشاوند ژانری خود، چه در ميان معاصران و چه درزماني و هم

متقدمان، از نوعي فردیت و تشخص سبکي برخوردار است و کيفيتي شایع از سنت 

تفاوتي  قيصرنامهيزان حضور آن در سرایي منظوم فارسي محسوب نخواهد شد یا محماسه

 معنادار دارد:
ـــه کننـــد ز چـــوبي دو ـــر شـــان الن  ب

 

ـــد  ـــه کنن ـــز خان ـــدگي نغ ـــي زن  پ
(11، ب8)پيشاوری، ص                

ــن بهــره  ــو ای ــاســزد چــون ت  کــم داری

 

ــــداریا  ــــلمان نپن ــــود را مس ــــه خ  ک

(8، ب83)پيشاوری، ص        

 چـــنمخـــرامم بـــه بـــا  تـــو و گـــل 

 

مت پــر گــل کــنکنــار از گلســتان   
(8، ب113)پيشاوری، ص            

 آرميـــداز آن ریـــش از ان زا  کـــي 

 

ــميد  ــم آش ــورد ه ــم خ ــار ه ــه منق  ب
(11، ب821)پيشاوری، ص     

ــج ــار و رن ــه تيم ــران ب ــاه ای ــا ش ــه ت  ک

 

ـــنج  ـــت گ ـــافش بپرداخ  از آن اژده
(19، ب11)پيشاوری، ص        
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ـــده ـــيش خالنن ـــاره ن ـــم پتي  در چش

 

ـــيش  ـــيش جـــراره ن  نشـــاننده در ن
(11، ب32)پيشاوری، ص      

 چـــو نزدیـــک لشـــکرگه شـــه شـــدند

 

 ز تنشان سليح یلي برچدند 
(11، ب12)پيشاوری، ص      

 از این  پـس نهنـگ  انـدر آب    سـياه

 

ـــو  آرد  شـــناه  ـــه دا  و نشـــان  ت  ب
(11، ب88)پيشاوری، ص       

  قيصرنامهنمودهای سبکي آرکائيسم در سطح بالغي  -8-3

ع صور خيال، مبنای اصلي تصویر شاعرانه عبارت است از یافتن رابطه ميان دو ر انواد

دیگر از جهت یک یا چند صفت امر متفاوت و بعيد در عالم خارج و تطبيق آن دو با یک

نتيجة واحدی این تطابق به طریقي که  برجستة مشترک ميان آن دو، عرضه و بيان نتيجة

، ي از طرق چهارگانة بالغي یعني تشبيه، استعارهاز آن حاصل شود که این بيان به یک

گونه زبان تواند با بهره از اینشاعر مي .(1: 1322زنجاني، ) پذیردمجاز و کنایه صورت مي

های مختلف وصفي یا مجازی و ابزار، در انواع شعر فارسي از لحاظ معني و محتوا و قالب

هر م  ،م خود را تعالي بخشيدهالک کرده به تناسب مضمون مورد نظر، شعر و آزمایيطبع

 . کندماندگاری و تأثيرگذاری بر آن اثر ثبت 

گری شعر فارسي نه چيزی است خ رد که بتوان در طي عناصر اندیشگاني و صورت

گری صورت. تواند تا شرح آن بازگویداوراقي به تمامي بازگفت. زباني به پهنای فلک مي

های رسمي ها و قالبها را سازهاست که بخشي از آن هایيدهندة دادهبالغي و هنری نشان

بالغي از تشبيه و استعاره و جنس و کنایه و اطناب و ایجاز و حذف و تقدم و تأخر و حصر 

های بدیع و بالغت در منابع و مآخذ آن و قصر و ایهام و طباق و مراعات نظير و دگرگونه

يم این ـرار داده است و بخش عظاقان قـهای فارسي و عربي در اختيار مشتبه زبان

گری، شاعران که ذهن و اندیشه خود شاعر است. در بخش صورت ةآفرید ،گریصورت

های دشوار را اند، حاالت عقالني و استداللهای ادبي درآميختهتخيل و الهام را با مهارت

: 1383جليل، )ت اندبيان مطلب برآمده ةدر قالب تشبيه و استعاره ریخته و به سادگي از عهد

چون دیگر سطوح، سطحي از زیباشناسي حماسي را ، همقيصرنامهتصویرسازی در (. 19

کند. در ادامه این گرایي خاص حماسه حکایت ميکند که از نوعي کهنتقليد و تکرار مي

 مصادیق بررسي خواهد شد.
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 توصيفات - 8-3-1

ایي در عين توصيف اجزاء گرهای بالغي شعر ادیب، آرکائيسم یا کهنیکي از مشخّصه

گاه از ابزار نوین زمان است. او برای توصيف وجوه مختلف یک چيز در زمان خود، هيچ

تر بود تا او با استفاده کند. شاید راحتنوین زبان برای به تصویر کشيدن آن استفاده نمي

ت. ساخان فراهم ميـتری برای خوانندگرسوصيفات قابل دستـاز زبان روزگار خود ت

گرایي های زباني و کهنبندی او به سّنترغم علم و توجه ادیب به این موضوع، پایعلي

 مانع این موضوع شده است: 
 جهان را دگرگونه شد ساز جنگ 

 که با تاب داده کمند گذشت آن

 افکن بد مکنون اژدرز ایژک

 

 کهن گشت پيکار تير و خدنگ 

 سر اشکبوس اندر آید ببند

ستم و پيلسمبه ميدان برد ر  
(3، ب38)پيشاوری، ص                         

راه دارد: اوّل؛ پيچيدگي/ تعقيد معنوی و این ویژگي دو نکته را در شعر ادیب به هم     

هایي بدیع از گشایي از یک توصيف ناب ادبي. در ذیل نمونهدیریاب بودن؛ دوّم: تجربة گره

ر عصر او(  با زباني کهن و تلفيقي از تصاویر کهن و )از ابداعات نوین د قيصرنامهتوصيفات 

دهد، شاعر با چه صعوبت و اعناتي کوشيده است، شود که نشان ميمضامين نو ذکر مي

های مدرن، شالودة این تصاویر را با بافت کهن یا برای پرهيز از نوگرایي و توصيف صحنه

وصيفات حماسي را در نظم ای روایت کرده است که سرمشق کالسيک تکهن به گونهشبه

 دهد. فارسي نمایش مي

 توصيف جعبة کبریت  -8-3-1-1
ـــر ـــدوده س ـــوگرد ان ـــه گ ـــه ب  خراش

 

ـــندوق در  ـــرد، ص ـــذین خ  ـــي کاغ  یک
(3، ب38)پيشاوری، ص                   

 ها )دفتر مسيریابي ملوانان(توصيف نقشة راه -8-3-1-8
 بلنــــدی و پســــتي هــــر اختــــری

 
 

ـــــک د  فتـــــریبدانســـــته از روی ی  
(18، ب13)پيشاوری، ص                 

 توصيف ساعت -8-3-1-3
 پریدوش چون جنبش چرن سنج

 نخستينه جنبش شمر پنج زنک

 بگشت آهنين خامه پرگاروار

 ز مرکز دو خط گشته گرد مدار

 بزد پنجمين نوبت از هفت و پنج 

 بزد چون نکيسا ترنگاترنگ

گون پنج باربر این صفحه سيم  

واریکي سست رو دان، دگر چست  
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 کران یازه سوزن که گشتن گرفت

 بپيمود زان دایره قوس پنج

 دو پيکان چو پنکان جنبش نورد

 پنچ بخش از مدارچو بنوشت این 

 به کان دما  اندرم مر  خواب

 

 ز پنجم نشانه گذشتن گرفت

 فرودینه سوزن بآهنگ سنج

 یکي تندرو، زان دگر ک ند گرد

 چو بگذشت آن پنج بار از مدار

وار از شراببزد بال و پر مست  
(13-1، ب338)پيشاوری، ص             

 توصيف انفجار بمب -8-3-1-3
 شده خم آتشت خم عيسا

 چو از خمبره شد برون تيره دود

 ها بست بر خود نگاربدین رنگ

 

 هوا را به صدگونه رنگ آژده 

 گهي سرن شد گاه زرد و کبود

 هوا شد همه آز فنداق زار
(12، ب31)پيشاوری، ص                    

 افکن )بمباران(توصيف هواپيمای بمب -8-3-1-1
 نه طيار مرغي پریده بدان

 نه سيار کشتي ز جوشن بخار

 سزد گر که خواني ورا جانور

 به هر شهر کافروزد او آذری

 دژم روی ابری هوا اندرون

 وليکن نه چون برق و ابر بلند

 دژم روی ابری که جنگ آورد

 شرنگ از پي کام ویببارد 

 و گر بهر نامش نثار آورد

 چو رن از فراز آورد سوی شيب

 تو گفتي ز باال یکي کان کن

 بدست اندرون  داشت  تفته  کلـند

 

 بلندی درین سبزگون سایبان 

سان ز دریا کنارشکافيده زین  

جان روا جانوربود گر که بي  

 نماند از آن جز که خاکستری

رونبه دم برق تفته فکنده ب  

 یکي یاره گریان دگر خيره خند

 پي کام دشمن شرنگ آورد

گشته باد از جهان نام ویکه گم  

 نثارش تگرگ شرار آورد

 شود شيب باال و باالی شيب

 بن کان ستوار دشمن شکن

دپياپي  سوی    کان     دشمن   فکـن  
(2، ب311)پيشاوری، ص                        

 توصيف گلوله توپ -8-3-1-1
 گوگرد ابری برافراشتند ز

 از آن ابر آذر ببارید سخت

 همان اژدر دارو انباشته

 چو آتش به دارو درافکنده شد

 بدارو دم اژدر انباشتند 

 که شد کوه را تن از آن لخت لخت

 یکي زفت گو در شکم داشته

 هوا بر شکافيد و غرنده شد
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 به هر جای کان آتشين گو فتاد

 

دز پستي زمين رو به باال نها  
(9، ب38)پيشاوری، ص             

 توصيف تانک و نفربر -8-3-1-9
 گون کرکدنتو گفتي یکي پيل

 به سر بر ز کانون آتش سرون

 هابه زیر اندرش آهنين چرن

 خروشش دل ابر بشکافته

 نهاده بران چرن اورنگ شاه

 

 کش آتش روان است و پوالدتن 

 کده باد خونبرستش چو ز آتش

 هابر طرن ها بستهچو دوالب

 همان تفته برفش دل کافته

 خروشــان چو در آرد ابـــر سيــــــــاه                                    
( 2، ب813)پيشاوری، ص                     

 توصيف بمباران، )شرح نابودی شهر و اضطراب مردم(  -8-1-2
 چو ساالر شه آتش اندر فکند

 دروان کاه پيکان، دژآگاه دو

 هوا رنگ شنگرف بگرفت و قير

 هوا بد بر آن دژ مگر خشمناک

 سيه دود ارزیر و دارو به هم

 گشاده دهن دوزخي اژدران

 افکن شدهدژم اژدها باره

 گو فتاده به کویچو آن آتشين

 گدازید چون موم هر آهني

 از آن تفته آتش و ز آن تيره دود

 سراسيمه مردم گروها گروه

 

ن بکندبه نيزار بنياد شيرا   

فزودبه شهر اندر آشفتگي بر  

 همه تفته سيماب آمد به زیر

 که آتش پراکند اندر مغاک

 فروبست اندر گلو راه دم

 هوا نه که پيوند گردون در آن

کن شدهگدازنده آهن، زمين  

 به تن موی مردم شدی کاسموی

 که در روزني بود یا برزني

 همه مرد و زن رن به ناخن شخود

از جای کوه تو گفتي که جنبيد  
(3، ب138)پيشاوری، ص             

ها، تضادها، امثال و شامل کنایات، استعاره قيصرنامهبرخي دیگر از عناصر بالغي در      

 هایي از آن به این شرح است:حکم و ابيات نغزی است که نمونه

 ها استعاره  -8-3-8
 هــای  گهــرگسســته    هــوا  رشـــته

 

 ر جگـــرسرشــته زمــين ســرن  زر د  

 

 از آن آهنين جامه دریا شکاف

 

 

 فرو برد دریا بخود تا بناف 
(2، ب133)پيشاوری، ص           
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 کنایات -8-3-3
 «چو خـور بسـت انـدر کمـان چلـه را»

 

بــــه دیــــدار دیدنــــد آن کلــــه را    
(18، ب3)پيشاوری، ص                   

ــازی کنــي»چــو  ــا جــادوان مهــره ب  «ب

 

ــــي  ــــان افکن ــــن خویشــــتن در زی  ت
(11، ب11)پيشاوری، ص           

 «امگره گشته»من از گرمي ره 

 

 از اورنگ و تختت فرود آورم
 

 نشستم بر آبشخور و دم زدم 
(13، ب82)پيشاوری، ص                       

به» «چشم اندرت دیر زود آورم   

(1، ب11)پيشاوری، ص  

 تضاد -8-3-3
ــــرفنشــــایي مگــــر   را آتشــــين ب

 

ـــدرو  ـــاب نيـــل ان ـــه غرق ن غـــرق راب  
(11، ب381)پيشاوری، ص              

 ندیــــدی اگــــر شــــرر بــــار آبــــي

 

ـــر  ـــا نگ ـــه روز هيج ـــغ ش ـــوی تي  س
(13، ب813)پيشاوری، ص               

ــــاری شــــگرف ــــاورد ک ــــه بي  زمان

 

 کــــه آتــــش برانگيخــــت از آب ژرف 
(13، ب139)پيشاوری، ص               

 امثال و حکم -8-3-1

به  قيصرنامههای زباني و بالغي متواتر، یکي از ویژگي استفاده از امثال و حکایات

رود. این امثال و حکم گاه برگرفته از مضامين شعر شعرا و گاه برگرفته از شمار مي

مضامين متون منثور، هر کدام ریشه در اندیشه و زباني کهن دارند که دریافت مبدأ برخي 

 :از آنان نياز به اطالعات عميق ادبي دارد
ــزون ــرف ــود ت ــوش ب ــوش خرگ ــو ه  ز ت

ـــان از درون ره ـــودش چن ــــموننم  ن

 

 کـــه از کينـــه شـــير پـــر جـــوش بـــود 

 کــه افکنــد شــيری بــه چــه انــدرون
(11، ب12)پيشاوری، ص       

ـــرده ـــي ب ـــنج پ ـــوی گ ـــاني س  ایگم

 

«ایز آغــــاز ســــوران گــــم کــــرده»   
(11، ب13)پيشاوری، ص          

 بـــه چشـــم خـــرد در ســـپوزنده مـــيخ

 

 

   «يخر کنـده بـنشسته بـه شـاخي و بـ» 

(11، ب11)پيشاوری، ص    
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 ابيات نغز -8-3-1

 شفيعي کدکني ذیل بيت معروف:
ـــه ـــرد توش ـــش ب ـــو ز دان  ایکســـي ک

 

ایجهــاني اســت بنشســته در گوشـــه   
(13، ب13)پيشاوری، ص             

ا نظامي ـردوسي و یـاری از اهل ادب آن را از فـن بيت که بسيـای»وشته است: ـن

ته سرودة این انسان واالی چند قرن اخير است و از تجربة شخصي شناسند، البمي

 (.383: 1383کدکني،)شفيعي« ای سرچشمه گرفته است... گوینده

اندیش گذشتگان از این دست ابيات و اشعار نغز را که یادآور سخنان و افکار باریک 

به برخي این  یافت. در زیر قيصرنامهتوان در خالل ابيات شعر و ادب فارسي است، مي

 شود:راه دارد، اشاره ميابيات که شيوایي، رواني و قاعدة سهل و ممتنع را با خود به هم
ــوی ــور مج ــهر و کش ــي از آن ش ــو نيک  ت

 

ــــي  ــــرویکــــه دارد در آن ب ــــر آب هن  
(1، ب8)پيشاوری، ص                        

ــزایش اســت ــال اف ــو را گرچــه در م  ت

 

ـــت  ــــشت ارزش اس ـــدازه دان ـــه ان  ب
(3، ب11)پيشاوری، ص                      

ــد گفــت ــان اوفت ــدر مي ــویچــو ان  وگ

 

ــود آرزوی  ــد ســود خ ــس کن ــه ک  هم
(19، ب8)پيشاوری، ص               

ـــود ـــری فروهشـــته دامـــن ب  گـــر اب

 

ودبه خورشيد بر خـود چـه نقصـان بـ   
(3، ب182)پيشاوری، ص                   

 نــداری تــرازوی گفــتن بــه دســت

 

ـــ  ـــان از گ زارش ببایســـت بســـتزب  
(9، ب111)پيشاوری، ص              

 مبالغه -8-3-9
 زکـــام نهنگـــان کنـــد جـــای خـــواب

 

ــدر آب  ــن ان ــه ت ــش ب ــدر آت ــه جــان ان  ب
(19، ب111)پيشاوری، ص               

 گيری از وزن عروضي مناسببهره -8-3-2

ار بسياری دارای اشع قيصرنامهدانيم که ادیب پيشاوری تا قبل از سرودن مثنوی مي

و بحر  شاهنامهدر قالب قصيده و غزل به زبان فارسي و عربي است. بنابراین انتخاب وزن 

ساني موضوع در شاید ناخودآگاه و به دليل هم قيصرنامهمتقارب برای سرودن مثنوی 

های کهن و توان از اطالع او بر جذابيتذهن ادیب صورت گرفته باشد. با وجود این نمي
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جدای از »وزن برای سرودن اشعار روایيز حماسي غافل ماند؛ به عبارت دیگر آرکائيک این 

، باید از توانایي است خصوص شعرهعمومي پيشينيان در هنر و ب عادت و تقليد که سبک

نظم هجاها و تناسب ارکان و  ةشيو .این وزن در بيان حاالت و عواطف مفاهيم سخن گفت

گي زماني هر رکن و مطابقت با واژگان سه های مختوم به هجاهای بلند، فشردبرش

 های آن است،از ویژگي این وزن ت درو شد تسرع کهحماسي  ةخصوص گونههجایي، ب

ای است این وزن، به تناسب وزن مثنوی که خود نمونه وارگيداستان که، حکایتدیگر آن

ن با زبان های شيریاحواالت و حکایات و خوانش آوازی داستان بيان و توصيف از قدرت

دهد، که اصالت این بحر را به دریاهای اصيل فرهنگ و هنر پيوند مي و کهن حماسي

)قراگوزلو، « باشدزمان  ها و اساس تقليد و بيانباعث شده است که این وزن در مثنوی

1328  :22.) 
 ...گر این جنگ کاندر جهان شد پدید

 ز دریا نهنگ و ز خشکي پلنگ

 یز آغاز و انجامش ار دفتر

 پهلواني زبانسرایمش بر 

 زبان را چو خرم بهاری کنم

 من آن نامور کان پر گوهــرم

 

 کجا چشم گيتي همالش ندید 

گباره بر باده تنبه کين بست یک  

 سپارد بمن نامور مهتری

ستاندار گيتيبه نام جهان  

 از این تاجور یادگاری کنم

.که جز تاج شه نيست کس در خورم..  
(88-19، ب38ص )پيشاوری،          

استفاده از اصطالحات قدیمي در طب، شطرنج، نجوم، ریاضي، فلسفه و ...  -8-3-8

 در تصاویر

نامة ادیب گذشت، او ضمن یادگيری علوم مختلف نزد چه در زندگيبا توجه به آن

استادان برجسته در اکناف خراسان بزرگ، به خوبي بر این علوم واقف بوده و یا حداقل بر 

ات این علوم آگاهي داشته است. بنابراین کاربرد این دست از واژگان کهن در شعر اصطالح

ادیب بسيار است و برای فهم آن غالباً نيازمند داشتن اطّالعاتي در خصوص این علوم از 

 زمين هستيم.تر ایراناعصار قدیم

 اصطالحات نجوم -8-3-8-1
ــز و خوشــه و گــاو و خرچنــگ بــه  ب

 

ی مــرد مــهکــه مــه را بــود جــای ا   
(9، ب38)پيشاوری، ص              

 فـــروزنپيمـــوده بـــد نيـــز گيتـــي

 

ـــيم  ـــط ن ـــا خ ـــران ت ـــة ک روزز نقط  
(11، ب31)پيشاوری، ص                    



 

 333  ،1382ستان زم  پایيز و، 82، پياپي دومدهم، شماره پانزسال پژوهشنامة ادب حماسي 

 
 کــه خورشــيد بــر بــرج گــاو و بــره

 

 جهــان را چــو مســتان کنــد یکســره 
(13، ب93)پيشاوری، ص                   

ــه دی ــگ آوریب ــاز جن ــون س ــاه چ  م

 

ـــاز آوری  ـــيد ب ـــگ خورش ـــه خرچن  ب
(1، ب89)پيشاوری، ص                    

ــود ــره ش ــار به ــين چه ــه قســمت زم  ب

 

ـــود  ـــره ش ـــر و زاووش و زه ـــه و مه  م
(3، ب132)پيشاوری، ص                    

 اصطالحات بازی شطرنج و نرد -8-3-8-8
ــد ــر زن ــتي ب ــاز آس ــره ب ــن مه ــو ای  چ

 مبـــر ای دغـــل بـــيش از ایـــن رنـــج را

 

ـــه   ـــهک ـــر تخت ـــدب ـــين افکن ای کعبت  

ــا چــو مــن ایــن شــش و پــنج را  مــزن ب
(3، ب118)پيشاوری، ص                   

ــرزین مــن بيــدق اســت ــيش ف  جهــان پ

 

تاگر شـاه پيـل اسـت و گـر ابلـق اسـ   
(18، ب123)پيشاوری، ص        

 اصطالحات پزشکي -8-8-3
 چو این پنج حس گشت باطل ز کار

 دهمان پنج حس کت به مغز اندرن

 پدیدار زین روشنانند پنج

 پي هر یکي زین شمرده حواس

 گه اندرندچو مرغان در این دام

 

 چو عضو خدر گشته عاطل ز کار 

 چو گله ز صحرای دیگر چرند

 نهفته دگر پنج مانند گنج

 یکي ویژه کار پست اندر قياس

 همه جان گوینده را چاکرند
(13، ب183)پيشاوری، ص                      

 بانکان دما  اندرت پاسبه 

 چو زان کان آویزد این دود خيش

 ایستمگر پشت این پرده سازنده

 دمادم نوازد نوایي دگر

 

روانبود پنج شحنه خجسته   

 بمانند هر پنج از کار خویش

ایستبه هر دم نوای نوازنده  

تر بد پس آرد بتراگر پيش   
(2، ب131)پيشاوری، ص              

 گيرینتيجه

ادیب پيشاوری در سطوح سه گانة  قيصرنامةبر پژوهش انجام شده، بررسي بنا 

کرد به سبک خراساني، لحن و گرایي با رویدهد، کهنواژگاني، نحوی و بالغي نشان مي

های تشخص شعری های حماسي و شکل کهن و پارسي زبان شعری از جمله کيفيتسنت

سرسختي سرایندة آن بر استفاده از اثر است که بدان فردیت سبکي مي بخشد. تعمّد و 



 
 

  331 آرکائيسم حماسي
 

 

تمامي اشکال واژگاني، نحوی و بالغي زبان در شکل کهن، سّنتي و حماسي آن باعث شده 

که متن با یک از متون حماسي منظوم فارسي پس از سدة هشتم قابل قياس نباشد و از 

يز قابل حيث استفادة خالقانة شاعر برای خلق آرکائيسم ویژة خود، با هيچ متن متقدمي ن

 قياس نباشد. 

 شاهنامةجایي که وجود دارد: از آن قيصرنامهالذکر در دو سطح در متن آرکائيسم فوق     

فردوسي متن معيار ژانری و شاخص حماسه مّلي ایرانيان بوده و زبان سرایش آن نوعي از 

ری با کند، ادیب پيشاوگرایي را برای خوانندگان تداعي ميآرکائيسم، نوستالژی و کهن

تقليد مو به مو از تمامي جوانب واژگاني نحوی و بالغي این اثر ملّي، سعي در استفادة تام 

های یک اثر حماسي کهن برای بيان موضوع خود دارد. اما این باعث و کامل از ظرفيت

که خالقيت وی در ایجاد بافت و باشد، بل شاهنامهتقليدی محض از  قيصرنامهنشده که 

گرایي سبکي باعث شده که کهن و تقييدهای معنوی متمایل به هندیبهساخت کهن یا ش

سازی، از نوعي حقيقت بدیع نيز برخوردار باشد. نکتة در عين کهن قيصرنامهآرکائيسم 

یک از قابل ذکر دیگر در این خصوص، آن است که درست در همين دوران زبان هيچ

کل جدید نحو زبان نيست، چراکه عصران ادیب خالي از الفاظ نوین و تبعيت از شهم

ای مدرن است که ـهای نوین صنعتي در دنيدوران زندگي او مشحون از عناصر و مؤلفه

راه بوده است؛ عنصری که پرهيز از آن در ها و ترکيبات جدید نيز همشک با ورود نامبي

شده، به ياگر چه نوعي رادیکاليسم بازگشتي و ارتجاع ادبي متعصبانه قلمداد م قيصرنامه

 خلق نوع بدیعي از زبان حماسي نيز منجر شده است. 

های کهن زبان نکتة مهم دیگر، انتخاب دقيق ادیب پيشاوری در استفاده از سنّت     

ای حماسي است. به عبارت دیگر، ادیب با گزینش الگویي فارسي برای سرایش منظومه

عصری جدید دارد. با این وجود موفق در زبان فارسي سعي در به کارگيری مجدد آن در 

یک از این عوامل نوظهور و مدرن اطراف خود و با اتکا به قدرت بيان و توجه به هيچاو بي

کوشد تا برای خوانندگان های زبان کهن فارسي، ميحافظه و با استفاده از ظرفيت

آورد. از راه با برانگيختگي ملّي و ميهني فراهم نوعي تداعيز نوستالژیک هم قيصرنامه

طرفي تأثير اندیشه و لفظ شاعران کهن فارسي چون فردوسي، ناصرخسرو، خاقاني، نظامي 

و موالنا نيز در شعر ادیب قابل تأمل و نادیده انگاشتن آن به عنوان یک منبع کهن زباني 

های ممکن نيست. او با علم به قدرت تأثيرگذار بيان آنان و با استفادة تام و کامل از سنّت

زباني ایشان سعي در تکرار الگوهای موفّق آنان بخصوص فردوسي در ادبيات حماسي  کهن
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را دارد؛ هرچند که نوعي از کهنگي و آرکائيسم را در شعر او القا نماید. در پایان باید گفت، 

بررسي سبکي زبان حماسة منظوم فارسي و سنجش معيار کهنگي زبان و تطبيق متون 

گامي بزرگ در تکميل نظریة شعر حماسي فارسي و تنظيم حماسي فارسي از این حيث، 

نامة سبکي شعر فارسي است که تکامل آن در مورد دیگر انواع شاخص این ژانر به شناخت

نيز به عنوان متني دارای فردیت  قيصرنامهتر شود و بررسي بيشگران پيشنهاد ميپژوهش

متن، از ضروریات مطالعات  تر اینکردهای متفاوت و شناخت بيشسبکي خاص، از روی

 شعر حماسي و معاصر فارسي است.
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