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    چكيده
. ام خوسفي در قرن نهم آن را سرودهاي حماسي ديني است كه ابن حس نامه منظومه خاوران

و )ع(هايي خيـالي از مبـارزات علـي   ك و بيان حماسي براي بيان داسـتان اين اثر از جهت سب
  . يارانش در سرزمين خاوران به نظم كشيده شده است 

گرايي و ابزارهـاي آن تازيـان نامـه را كـه     است  كه درحوزة تصويرمقاله حاضر آن هدف 
كـاربرد ،  ة بيان و برخي از صنايع بديعي پردر دو شاخ خالصه ارزنده اي از خاوران نامه است

  .مورد بررسي قرار دهد
  تصوير آفريني و بالغت ابن حسام در خاوران نامه در راستاي تداعي معاني  چگونه است؟

براي اينكه تـأثير كـالم و قـدرت بيـان خـود را بـه مراتـب بيشـتر و          ابن حسام خوسفي
،اين اسـتفاده نمـوده   توانمنـدي بـا   هنرهاي بياني و برخي از صـنايع بـديعي  ترسازد از عميق

 پژوهش پس از بررسي مقدمه و هزار بيت از  متن كتـاب بـا روش آمـاري و سـپس تحليـل      
د كه ابن حسـام ضـمن بيشـترين اسـتفاده ازهنـر بيـاني       نشان ميده اي بر محتواي آن گونه

تشبيه در متن،تصوير را در خدمت موضوع حماسي و بيان باورهـاي دينـي خـود قـرار داده     
  .است
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  مقدمه
را دارد،طبعاً صـورخيال او   از آنجايي كه هركس در زندگي خاص خود تجربه هاي ويژة خود

نيز داراي مشخصاتي است و شيوة خاصي دارد كه ويژة خود اوست و نوع تصاوير هـر شـاعر   
  )21شفيعي كدكني،صورخيال،ص(صاحب اسلوب و صاحب شخصيتي بيش و كم اختصاصي اوست

هاي زيبايي آفريني سخن هستند،يعني بخشـي از   فنون يا صناعات ادبي، بخشي از شيوه
يي كه زبان را به شعر تبديل ميكنند يا به گفتة ساختگرايان، در زبان نظام جديـدي  شگردها

 .آورند و سبب آشنايي زدايي و غرابت آن ميگردند به وجود مي

توان روند آفرينش يرين دستگاه زبان ادبي است كه متترين و مهم دستگاه بالغي برجسته
 . ادبي را در آن مالحظه نمود

خوسفي سبب شده است تا وي بتواند تصاوير زيباي بالغي در شـعر  توانمندي ابن حسام 
بسـياري از توصـيفات زيبـا و    .خود بيافريند و از سحر الفاظ در بيـان خـود بهـره هـا گيـرد     

منظومة خاوران نامة خويش از هنرهاي بيـاني و   وي در.هنرمندانه شعرش خاص خود اوست
ت كه البته كميت و چگونگي استفاده از اين هاي خود بهره برده اس القاي انديشهبديع در راه 

  .صنايع نيز در اين پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرد
خصوص در حوزه توصيف و از جهت سبك و بيان حماسي ب نامه هاي خاورانيكي از ارزش

و  تروسيله اي است براي ملموسـ  زيرا اين عناصر، .استابزارهاي آن استفاده از تصويرگري و
هاي متنوع و مختلفي كه در بستر شعر حماسي روي ميدهـد و بـه    حنهمحسوستر كردن ص

در شعر حماسي،توصيفات .عنوان يكي از معيارهاي سنجش كيفي اثر حماسي به شمار ميĤيد
و تصاوير،با استفاده از ابزارهاي خاصي از قبيل تشبيه، استعاره مجاز، كنايه و اغراق نمايانـده  

  . شوندمي
از  هايي صورت گرفته استخوسفي و اشعار وي تا كنون پژوهش دربارة زندگي ابن حسام

جمله مقاالتي كه در فصلنامة خراسان پژوهي به مناسبت بزرگداشت وي  درپاييز و زمستان 
از »روياي صادقه و بازتاب آن در خـاوران نامـه  «چاپ و منتشر شده است همچون1378سال

 از محمـود اكرامـي،  »خوسـفي مخاطب شناسي در قصايد ابن حسـام  «،»پروين دخت مشهور
تـاثير  «مقاله علمي پژوهشي با عنـوان ...از اصغر ارشاد سرابي و»روان شناخت شعر ابن حسام

از رحمـان  »پذيري ابن حسام خوسفي در قصيده و غزل از شاعران سبك خراساني و عراقـي 
ذبيحي،الياس نورايي و يونس جلوداري و در مقدمـه ديـوان ابـن حسـام بـه اهتمـام احمـد        

مدي بيرجندي و محمد تقي سالكبه صورت مختصر تنها به برخـي از صـنايع شـعري در    اح
ديوان وي اشاره شده است و تاكنون پژوهشي مستقل به اين موضوع نپرداخته اسـت و ايـن   
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مقاله ميتواند در زمينه شناخت سبك شعر ابن حسام با بررسي تصوير آفريني بالغي وي در  
  .دتازيان نامه تازگي داشته باش

به نقش هر كدام از اين ابزارها در ابالغ پيام و ميزان تناسبشان با شعر حماسي اين مقاله 
همراه با ذكر شواهدي از تازيـان نامه،كـه خالصـه بـا ارزشـي از خـاوران نامـه         و كاربرد آن،

نگـرش بـه    اين بررسي نشان ميدهد كه سراينده اين اثر از طريـق مطالعـه و  .است،ميپردازد
ها و فنون زباني و بياني شعر حماسي و ظرايف آن آشنا شده و بـه  دوسي، با روششاهنامه فر

به هنرهاي بياني  در خـاوران  .خوبي توانسته است در اين زمينه اثر ارزشمندي را پديد آورد
       نامه اشاره ميشـود و نيـز پـاره اي ديگـر از صـنايع بـديعي كـه كـاربرد بيشـتري دارد نيـز           

  .ده است هايي آورده ش نمونه
  

  توصيف 
در چهـار چـوب   )ع(ابن حسام خوسفي در خاوران نامه به شرح دالوريها و فـداكاريهاي علـي  

اثر وي حماسه اي مذهبي است .دحماسه و با تكيه بر زبان و بيان شاهنامة فردوسي ميپرداز
ويژه در حوزة تصويرگرايي و توصيف و ابزارهاي متنـوع آن كـه از ويژگيهـاي ذاتـي شـعر      ب و

اسي است قابل بررسي است،به اين سبب در ابتدا با نگـاه كوتـاهي بـه وصـف و تصـويرو      حم
  .تاثيرآن در شعر حماسي ابن حسام خوسفي ميپردازيم

وصف،عاملي مهم در شعر براي كمال بخشـيدن بـه آن همـواره مـورد توجـه شـاعران بـوده        
ي جنـگ و  وصف ميدانها.است،وصف در حقيقت ترسيم نمودن محسوسات و مشهودات است

سرا بوده است  شرح پهلوانيهاي قهرمانان يك اثر حماسي همواره مورد توجه شاعران حماسه
  ابـن حسـام آنچنـان جزئيـات     .هـاي نبـرد اسـت    بهترين توصيفات خاوران نامه خاص صحنه

در مبارزه .هاي نبرد را به تصوير ميكشد كه گويا خود در آن صحنه حضور داشته است صحنه
  :وادر در توصيف ميدان جنگ ميگويدابوالمحجن با ن

ــگ ــه جنـ ــوادر بـ ــا او نـ ــت بـ  برآويخـ
  

ــگ   ــد چن ــير بردن ــه شمش ــران ب  دلي
  

زســــــم ســـــتوران در آن مــــــرغزار
  

ــار  ــر آمــد غب ــه گــردون ب  زهــامون ب

  )444-445بيت: تازيان نامه (

ابن حسام در توصيف توانمند است،وي به اقتضاي حال و مقام به كلمات روح ميبخشـد  
كه به توصيف زيبارويي ميپردازد و چه زماني كه روح حماسه بـر شـعرش غالـب    چه آنزمان 

رنگ بزمي به خود ميگيرد و اين ازهنر  گاه توصيفات ابن حسام در منظومه حماسي،.ميشود
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هـاي خـاص كـالم اوسـت كـه وي بـه       ق  شاعر خبر ميدهد  و از زيبائيو آفرينش ذهن خال
  .گر ميشود نرم كه متناسب حماسه نيست جلوهزباني  با اقتضاي توصيف و موقعيتي خاص،

  :در وصف گلچهره دختر جمشيد شاه ميگويد 
ـــده ـــان آمـــ ـــي آرام جـــ         دالرامـــ

 دل از  دست چشـمش بـه جـان آمـده    
  

        غـــزال ســـيه چشـــم و صـــد دلبـــري

 ســـتاره جـــبيني و صـــد مــشتري   
  )212-213ص :خاوران نامه (

  

  : و دروصف سپاه ميگويد
ــپرزبـــس  ــزه و تيـــغ و تيـــر و سـ  نيـ

  

ــذر   ــوزني را گـ ــين سـ ــد در زمـ  ...نبـ
 

ـــساز ـــالك رزمـــ ـــرميمنه مـــ              ابـــ

و گـــــردن فــــراز  نســـــر پهلوانــــا
 

 ابـــــوالمحجن گــــرد بـــر ميســـره
         

ــره    ــودي ب ــير ب ــگ او ش ـــه در جن  ك
  )335-6ص :خاوران نامه (

طبيعي گرفته شده هاي  تاً از پديدهاي است كه اجزاي آن عمد گونهتوصيفات ابن حسام ب
  :است براي نمونه در توصيف طلوع سپيده ميگويد

 ســـپيده پديـــد آمـــد از كوهســـار
  

     شـــبت از ســـياهي همـــه دشـــت و غـــار

ــور ــز هـ ـــريب دالويـ ــك را فـ  فلـ
  

ــور     ــان بل ــن درفش ـــرنهاد اي ــف ب ـــه ك  ب
  )2493-2494بيت : تازيان نامه(

ز قبيل تشـبيه، اسـتعاره ، تناسـب و اغـراق      و گاه توصيفات شعري وي از عناصر خيالي ا
در ماجرايي كه پيامبر علي .بهره ميبرد كه اينگونه توصيفات نيز بيانگر  توانمندي شاعر است

  :را به دنبال ابوالمحجن و سعد روانه ميكند ابن حسام ميگويد 
  بـرون رانـد دلدل به نـام خــداي به آهستگي شاه خيبر گشاي    

  فلك تاج بــر سر نـهادش به مهر در ركابش سپهرپياده شـد ان
 به خفتان و جوشن به گرز و رميح بپوشيد قـنبر همانگه سلـيح

  )568-565بيت: تازيان نامه(                                                                                      

پهلـوان   سود جستن از توصيف به آمادگي روي اميرالمؤمنين با تهماس با در در نبرد رو
  :براي مبارزه اشاره ميكند

  
  دم و يال او گـوهر آگين كنند بـفرمـود تــا اسب را زيـن كنند   

  مـرصع به پيروزه و لعل نـاب يكي زين درخشنده چون آفتاب
  ببستند تنگ گــرانمايـه تـنگ   نهادند بــر پشت جـنگي پـلنگ
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 كياني كمر بر ميان بست تنگ      فتان جـنگ    بپـوشيد تهماس خــ
  )3267-3270بيت : تازيان نامه(                                                                                       

يكي ديگر از موارد قابل توجه،به تصوير كشـيدن صـفات برجسـتة قهرمانـان بـه همـراه       
  .حماسه متناسب است تشبيه است كه با جوهر

  به خشكي هژبر و به دريا نهنگ    بازو و چنگ يال ووكه اينت بر
  )4394بيت : تازيان نامه (                                                                                      

در  يده ميشودبا توجه به اينكه سبك حماسي جزيل است و در آن عظمتها به تصوير كش
چـه از لحـاظ مفهـوم ايـن تصـاوير برجسـته        و هـاي  هخاوران نامه نيز چه از نظر انتخاب واژ

هاي طبيعي همچون دريـا و سـاحل و كـوه و موجـودات      هايي پررنگ از پديده جلوه.مينمايد
ونيز  موجوداتي موهوم همچون ديو و پري ،اژدها  در تصـاوير  ... جاندار مانند شير و پلنگ و

  .حسام  متجلي است  ابن
  بـر شير داري و چنگ پلنگ    چه مردي كه داري نهاد نهنگ

  )739بيت : تازيان نامه (                                                                                       

  به دست اندرون اژدهاي دلير نهنگ دالور بر انگيخت شير
  )3411بيت :  تازيان نامه(                                                                                       

پري بارها باعـث اسـارت و گرفتـاري ميشـود و نمـاد زيبـايي و        ،درتوصيفات تازيان نامه
  . وسوسه گري است

. سـد هاي بالخيز و پرآشوب به خـاور زمـين مير  مثال مالك اشتر پس از گذر از راهبراي 
اين بار مالك نه گرفتار گـرگ درنـده بلكـه گرفتـار ديـو       وقتي گروهي به پذيرة وي ميروند،

  .ويرانگر و جان نثار عشق ميشود
  معنبر ز رفتارشان خاك كوي بـتان پــري روي زنجير مــوي
  بــه بوي سر زلف عنبر فشان خـرامان شـگرفان شـكّر فـشان
  شك بردي بت آزريكـزو ر يكي دختر اندر ميان چون پري

  )1256-1258بيت: تازيان نامه(                                                                                                

اي از كشتي شكسته به دامـن   هم ميشكند بر روي پارهو يا در جايي كه كشتي مالك در
محكم و دست نيافتني قرار داشت مالك خـود  اي  كوهساري ميرسند كه بر تيغ آن كوه قلعه

ام پـس  را بازرگاني ميشناساند كه بار و اموالش همة امواج سهمگين دريا شده است و سرانج
  :از بار يافتن به درگاه شاه

  سپاهي چو ديوش به فرمانبري رخ به سان پرينشسته پري
  )2460بيت : تازيان نامه(                                                                                    
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  : و زماني كه آن حضرت براي آوردن به كوه بلور ميرود، ابن حسام در ادامه ميگويد
  نـدانم كـه او را كجا برد باد؟ كه اين تحفه ايدر سليمان نهاد
  نـهاديش گـردن بـه فرمانبري كجا شد سليمان كه ديو و پري

  2628-2628بيت :تازيان نامه، (                                                                                    

محسوس بودن تصاوير مورد توجه شاعر است و حتي زماني كه از مفاهيم انتزاعي سخن 
وي توانسته است تناسب تصاوير شـعرش را  .ميگويد در قالب امور محسوس طبيعي مينمايد

  .رعايت كند  با موضوع
خـاوران نامـه رعايـت اعتـدال در      يكي ديگر از مختصـات تصـاوير شـعر ابـن حسـام در     

ف حماسه است و مفـاهيم  چرا كه تصاوير شعري او در خدمت  اهدا. گيري تصاوير استكارب
  .ياب نيستشعر او دير

رنگ اسالمي تصويرهاي شعر ابن حسام از ديگـر ويژگيهـاي صـور خيـال وي محسـوب      
  . ه استكه دوران رونق شعر مذهبي بود هزيستميا كه او در عصر تيموري ميشود چر

  فـرود آمـد از دلـدل شيرزاد چو چشم علي بر نبي اوفتاد
  تو گفتي همي برفشاند روان بــه نزديك پيغمبر آمد دوان      

  )4861-4862بيت : تازيان نامه (                                                                                                  

      ن ادبـي  كه ايـن تصـاوير بـا تشـبيه ،اسـتعاره،كنايه و برخـي ديگـراز فنـو        با توجه به اين
  .هايي از آن در تازيان نامه ميپردازيم جلوهگري ميكند به بررسي  جلوه
  

  بيان -1
ودن طرفين، تشـبيه  محسـوس   ابن حسام در تقسيم بندي تشبيه از حسب عقلي يا حسي ب

  .به محسوس را در صدر تشبيهات خود دارد 
تشبيه مفرد به مفرد در شـعر ابـن    در تقسيم بندي تشبيه از نظر افراد و تركيب طرفين،

  .حسام بيشتر ديده ميشود
      )419بيت:تازيان نامه( سر گردنان گوي ميدان او       اوشده تيغ در دست ، چوگان

                                                                                   

در بيت  فوق تيغ به چوگان و سرها به گوي ميدان تشبيه شده است كـه در هـر دو تشـبيه    
  .به محسوس است  مشبه و مشبه

  ) 3343بيت :تازيان نامه(كنم كشور از خون چو درياي آب چو تيغ از كمر بركشد آفتاب  
  

  . كشور به مانند درياي خون شود
  :يا 
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  ) 4538بيت:تازيان نامه(هوا شد چو درياي چين موج زن بجنبيد صلصال با انجمن     
  

  . كه در مصرع دوم تمامي اركان تشبيه نيز ذكر شده است
  :مطرح ميشود ابن حسام اغلب در فضايي حماسي   تشيبه در كالم

  به خون  تيغ سيراب من تشنه شد شد     بر اندام من موي چون دشنه
  )4696بيت :تازيان نامه(                                                                                  

  :يا
  بگريد چو ابر آسمان بر زمين   چو تيغ از ميان بركشد روز كين    

  )939بيت :تازيان نامه(                                                                                  

يي بالغـي كـالم خـود را     هايري از فردوسي،در محتوي و زيبائيابن حسام  با وجود اثر پذ
  .هاي ادبي آراسته استبه آفرينش

  
  تشبيه مركب 

  )41بيت :تازيان نامه(چو بر شاخ سبز آتش از كوه طورسرخ را عكس نور        ةدهد الل
     

هاي ديني خود را نيز به تصوير ميكشد و  در پس چنين تصاوير و تشبيهاتي شاعر انديشه
اين يكي از ويژگيهاي خاص شعر ابن حسام است كه توانمنديهاي شعري خود را در راه بيان 

  .اعتقادات و ابراز انديشه هاي مذهبي خود به كار ميبرد 
با بهره بردن ازتشبيه،در .،و خيال انگيزي ميتوان ديددر تشبيهات ابن حسام اغراق،ايجاز 

  :ستايش مقام رفيع قهرمان حماسه خود با اغراقي شاعرانه ميگويد
  )282بيت:تازيان نامه(زمين مفرش مسند صدر توستفلك قبه طارم قدر توست     

 

  همراه با ايجاز
  )156بيت:نامه تازيان(وجودش چو القاب او مصطفا  فروزنده ماهي ز اوج صفا

   

ابن حسام از تشبيه بليغ نيز بهره ميبرد و از آن جايي كه در اين نوع تشبيه ادات و وجه 
  .شبه حذف ميشود تشبيهات وي موجز و زيباست

  ) 22بيت : تازيان نامه (گليم سخن بافت بر قدر خويشكليم سخن گستر آمد به پيش     
 

كليم سـخن گسـتر در مصـراع اول بيـانگر اعتقـادات       گليم سخن،تشبيه بليغ اضافي است و
مذهبي اوست كه شعرو زيباييهاي آنرا اينگونه به خدمت گرفته است تـا   هاي ديني و دانسته

  .خواننده را با باورهاي ديني خود همراه سازد
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آورد، ديگـر سـتارگان    هرگاه كه خورشيد شخصيت علي سر از افق اشـعار حماسـي بـر مـي    
او محوري است كه تشـبيهات  .حسام چندان مجالي براي درخشش نمييابندآسمان شعر ابن 

  .پهلوانيها و قهرمانيها بر گرد او ميگرددة و اغراقهاي شاعرانه در زمين
در مي آيد ابن حسام به توانمندي علـي اشـاره   )ع(زماني كه ساحل زمين به تسخير علي

  :ميگويد ميكند و از زبان  قهرمان حماسه ،با بهره گيري از تشبيه
  سان نيايد به چنگآكه اين كشور  چنين گفت حيدر به مردان جنگ  
  كـنم صبح روشن براين شهر شام    من امشب يــكي برخرامم به بام    

  )34659-3466تازيان نامه، بيت (                                                                                       

حسام گاهي در مقام تشبيه برآمده و با اغراقي مطبوع،ممدوح خود را سـتوده و او را   ابن
  .به خصائل مردي و مردانگي قدرت ميداند متجلّي

  :ميگويد) ع(در ماجراي صف آرايي خاوران در برابر علي 
  چو شيران به دست تهي حمله بردعــنان تـازي تـيز تگ را سپـرد   

  زور آورد روز جنگ     غُرمكــه بـرپلنگ     آهنين چونةبه سر پنج
  )1008-1007بيت:تازيان نامه، (                                                                             

در مضاميني نسته است با آفرينش تشبيهات خاص ابن حسام با ياري قريحه توانمند خود توا
  .ن خالق شاعر است هنرمندي خود را در اين وادي نشان دهدكه ساخته و پرداخته ذه

در كالم ابن حسام اژدها مفاهيم نمادين متعددي پيدا ميكنـد وبـه كـرات در تشـبيهات     
  :شعر او آورده ميشود مانند 

  )531بيت:تازيان نامه(بغرّيد چون اژدهاي دلير دگر ره هالل اندر آمد چو شير
 

      د طلـوع و غـروب ميكنـد و وي سـخنش بـه دراز گـويي       در شعر ابن حسـام بارهـا خورشـي   
  .انجامد و حتي صبح و شب را از ديدگاه حماسي به تصوير ميكشد نمي

  به سر برنهاد افسر سيم سوز چو زنگي شب رفت و رومي روز     
  )1169بيت :ن نامه،تازيا(                                                                                 

  : يا 
  ز هر سو سپيده دميدن گرفت سياهي سر اندر كشيدن گرفت  
  زمـانــه ز آفـاق بــزدود دود زبـانه زد آتـش ز چـرخ كبود  

  )599-598بيت :  تازيان نامه،(                                                                                 

كالم ابن حسام زماني به اوج خود ميرسد كه هر يك از اركـان تشـبيه نـوعي     تشبيه در
با توجه به اينكه اين اثر حماسي است اجزايـي كـه در   .جنبش و عظمت را به تصوير ميكشد

و ...تشبيهات ابن حسام به كار رفتـه اسـت از پديـده هـاي طبيعـي همچـون كوه،آسـمان،و       
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ابن حسام با  خوارق عـادت از مفـاهيم موهـوم    .ردشكل ميگي...موجوداتي مانند شير ،پلنگ و
خيالي در  عناصر تصويري شعرش ياري ميطلبد و با آوردن مفاهيم  محسوس سعي ميكنـد  

  .آن را مادي سازد
  بـر و سينه و سـفت وچـنگال ديــو همه دشت شد پر سر و يال و ديو  

  ي شد چو كوهكه از كشته هر سو  تل بيفكـند چـندان ز ديـوان گـــروه   
  )1225-1224: تازيان نامه (                                                                             

به  تشبيه اختصـاص مييابـد و   ./. 35بيت  371در مقدمه تازيان نامه استفاده از مجموع 
ـ 048/0متن تازيان نامه بيت آغازهزار با بررسي  ه تشـبيه اختصـاص   يعني بيشترين درصد ب
  .يافته است

-474-442-437-436-435-433-430-419-387-379-373:همچنــين درابيــات (
478-490-499-502-504-512-513-531-544-545-547-561-574-575-608-
بيـات در ايـن مجـال ممكـن     تمـامي ا  ارجـاع كه ذكر ...و 617-623-656-673-691-731

  )نيست
  استعاره 

ر شعر حماسي دو ديدگاه وجود دارد برخـي از منتقـدان معتقدنـد    در بارة جايگاه استعاره د
حماسه جاي استعاره و حتي در مواردي تشبيه نيست و تشبيه در موارد خاصي از حماسـه  «

براي «:و ديدگاه ديگر اينكه)384صورخيال در شعر فارسي،شفيعي كدكني،ص(ميتواند مورد استفاده قرار گيرد
  )104انواع ادبي ، شميسا ،ص(» تر استعاره استحماسه در سطح ادبي از همه مهم

ياب در  صورت پيچيده بودن آن را دير در شعر حماسي روشني تصاوير اصل است و استعاره
اسـت و       درمتن خاوران نامة ابن حسـام ،كـاربرد اسـتعاره بـه نسـبت تشـبيه كمتـر         .ميكند

  .يده نيستگونه اي است كه معموالً شناختن ارتباط ميان اجزاي آن پيچب
در شعر ابن حسام خوسفي نيز زيباييهاي فراواني از رهگذر استعاره به تصـوير كشـيده و   

انســان (چــرا كــه ابــن حســام از ميــان تقســيمات اســتعاره از تشــخيص. خلــق شــده اســت
مـوارد   تمامي اين.كميت و كيفيت بيشتر استفاده كرده است ظبه لحا )انگاري،جاندار انگاري
  .گر ابن حسام است آفرينشبيانگر ذهن سيال و 

  ز خون  يالن خاك رخ شسته بودز آسيب  نعلش زمين خسته بود   
  )930: تازيان نامه  (                                                                                  

  .با خون بشويد زمين و اينكه خاك رخ خود را بودن همراه با تشخيص در خسته مكنيه استعارة
  :گر ميشود گاه استعارة شعر ابن حسام در مظاهر طبيعت  جلوه
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  بخندد بسي الله بر كوهسار   بگريد بسي ابر فصل بهار    
  )930: تازيان نامه  (                                                                                  

  .گريستن ابر و خنديدن الله استعاره وجاندار انگاريست 
در تقسيمات استعاره به اعتبار مستعار منه ، استعاره مصرحه  مجرده را ميتوان در شـعر  

  :ابن حسام ديد 
  خم آورد باالي سرو بلند گرفتش كمرگاه و از زين بكند       

  )805بيت:تازيان نامه (                                                      

  .به تعبير ابن حسام استعاره مصرحه از مير سياف شمشير زن است  سرو بلند
كار بردن استعاره ميخواهد بگويد وقتي روز روشن خاتمـه يافـت شـب    با ب يا در بيت زير

بـه   مات مشبهزظلماني فرا رسيد كه شب به شنگرف تشبيه شده و الجورد پرند و ديبا از مال
  .شده استذكر 

 پرند سيه گشت ديباي زرد ود شنگرف برالجورد    سبر آ
  )1060بيت :تازيان نامه (                                                                              

  .حماسي همراه ميشود لغاتها به اقتضاي زبان حماسه با  گاه استعاره
  سپر بفكند بر سپهر آفتاب  چو خورشيد تيغم درآيد به تاب  

  ) 3253: تازيان نامه(                                                                            

بـا اسـتعاره و    همـراه  آفتاب سپر بيفكند كه سپر افكندن كنايه از تسليم شـدن اسـت و  
  .جاندار انگاري ديده ميشود

در شعر ابن حسام آن است كـه در  زبـان ادبـي كـاربرد     كار رفته هاي ب برخي از استعاره
  :تكراري و ثابتي يافته است مانند 

  به لعل اندرون رسته در خوشاب دو لعلش مـفرح زيــاقوت نــاب
  بـه سنبل گــل سرخ را داده آب  به غمزه ز چشمه خرد برده خواب

  )1264-1265بيت :تازيان نامه(                                                                                  

ادب فارسي است و گـاه   رايج در زبان  و اي در، خوشاب و گل كه از استعاره لعل،سنبل، 
كار رفته اسـت و سـپس بـه    ي كه قبل از آن به صورت تشبيه ببه اقتضاي سخن استعاره هاي

  .گونة استعاره در ميĤيد
  : عتبار ميگويد ابن حسام در بيان عبرت و ا

  فــريبندگـي رسـم آئـين اوست عـروسي كـه خون تو كابين اوست
  كه اين دانه و آن دگر دام توست مبين زلف خالش كه در دام توست

  )1240بيت:تازيان نامه  (                                                                                  
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يك تصوير غير حماسي است و اينجا عروس استعاره مصرحه از دنيا است كه عروس در حالي
ه توانسـته ميـان اشـياء و    دهد كه شاعر چگوني؛نشان مكه خون انسانها به مانند كابين اوست

ارتباط و متنوع پيوندايجاد كند؛ارتباطي كه با هيچ ديد و تواني جـز ديـد و    ظاهر بيعناصر ب
  .يگر سخن هستة مركزي خيالهاي شاعرانه تشبيه استبه د. توان شاعر دريافت نميشود

عناصـر طبيعـي   نامه اغلـب از   با توجه به ابيات مذكور بايد گفت تصاوير استعاري خاوران
اي نيست كه مانع درك ارتباط معنايي ميان اجزا شود و ابن حسام  گونهمايه گرفته است و ب

  .هيم حماسي قرار ميدهددر خاوران نامه تصاوير استعاري را در خدمت بيان مفا
،استعاره بيشترين حجم هنر بياني را در كالم ابن حسـام  052/0در مقدمه تازيان نامه با 

بعد .،كاربرد% 29ازيان نامه استعاره بابيت آغازين تهزار به خود اختصاص داده است و نيز در 
  .از تشبيه قرار دارد

ــات( -653-624-599-597-554-529-515-447-410-388-379:همچنــين در ابي
70-701-744-775-805-837-870-915-930-939-980-996-1060-1103-

1126-1213-1250-1264-1260-1270-1272-1279-1284-1303(  
  كنايه 

                                اســــتفاده از مثــــل در شــــعر ابــــن حســــام زيرســــاخت بســــياري از انــــواع        
ميدهد كه ميتوان به ميزان بهره بردن وي از اين را تشكيل  )تلويح،رمز،ايما،تعريض( ها كنايه

  .كنايات  منظومة خاوران نامه به اعتبار مكني عنه بيشتر كنايه از مصدر است .آرايه پي برد
  :مثلها با معناي كنايي 

  مـلخ تـخت پيـش سـليـمان بــرد كسي قـطره هـرگز بـه عمان بــرد
  )4927بيت: تازيان نامه(                                                                              

  كه هر كس بيابد گليم آنچه رشت خوب و زشتةنگه دار سر رشت
 )1867بيت :  تازيان نامه،(                                                                               

ويژه فردوسي مـورد  هستند كه در شعر پيشينان بها همانهايي  رگي از اين كنايهبخش بز
  .استفاده قرار گرفته است

  :ابن حسام
  همه شهر در چشم او تيره گشت چو بشنيد حيدر سرش خيره گشت

  )2436بيت: تازيان نامه(                                                                              

  .ه و تار شدن  مفهوم كنايي به همراه دارددنيا در برابر ديدگان تير
  :در سفارش به دادورزي و پرهيز از غفلت ميگويد
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  بكش رنج و امروز تخمي بكار   گرت خرمني هست فردا به كار   
  )2707بيت: تازيان نامه(                                                                                      

نامه به كناياتي بر ميخوريم كه ريشه در آداب و رسوم و فرهنگ مـردم دارد و   اوراندر خ
كناياتي كه گويا آيين زندگي هسـتند و رنـگ   .بازتاب رفتارهاي فردي و اجتماعي آنان است

  .اند عرف و عادت به خود گرفته
  زكار تو خون دارم اندر جگر    بدو گفت  تهماس كاي نامور   

  )3306:تازيان نامه (                                                                                

  خون در جگر داشتن كنايه از اوج اندوه است
 عنان را همه پاردم ساختند سواران سر از پاي نشناختند  

  )3144: تازيان نامه (                                                                               

  .كنايه از شوق بسيار است» سر از پاي نشناختن«
  نديدم به مردي بسان تو مرد بسي ديدم اندر جهان سرد وگرم    

  ) 4556بيت: تازيان نامه (                                                                               

  .باتجربگي  است : كنايه از  گرم و سرد روزگار ديدن
  ام فــراوان سپه را كه بشكسته ام كه تـا مـن بـه شاهي كمر بسته

  )178بيت : تازيان نامه (                                                                             

  .كمر بستن كنايه از آماده شدن
  )3313بيت:تازيان نامه(من به گرز و كمندگوي باسخن در نرمي و آشتي را ببند  

  

  . كه درهر دو مصرع كنايه وجود دارد و بيانگر آغاز ستيز و پايان دوستي است
  :ابن حسام گاه با استفاده از كنايه مفاهيم را به صورت نقاشي به تصوير ميكشد 

  )1130تبي:تازيان نامه (چو با راستي بود مو ميشكافت چو تير از ره راستي ميشتافت
 

را بـه   020/0بيت آغازين متن تازيـان نامـه  هزار  و در012/0كنايه در مقدمه تازيان نامه
  .خود اختصاص ميدهد

ــات( ــين در ابي -845-720-713-706-693-651-510-509-508-451-396:همچن
  ...)و-857-863-948-960-1128-1129-1130
  مجاز

صد كمتري را ساير هنرهاي بياني در ام اگر چه در مقايسه بااسنادهاي مجازي شعر ابن حس
خصوص كه ايـن اسـنادها   ب افزايد به خود اختصاص ميدهد اما بر زيبايي و لطف سخنش مي

  .آفريند در بعضي از ابيات با همراه شدن ديگر صنايع،تصاويري بديع مي
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  )1760بيت: تازيان نامه(ز خون روي هامون همه الله بود همه دشت پر زاري و ناله بود
  

  از آن كشتگان خون همي شد به جوي      گوي   ه دشت پرناله و گفتهم
  )2926بيت: تازيان نام (                                                                  

  .كه در ابيات فوق دشت مجاز از مردم با عالقة محليه است 
ونـة علـو و بلنـدي اسـت و در     در ادبيات فارسي ماه بيشتر مظهر زيبايي و روشـني و نم 

ارتباط با اين مفاهيم است كه كاينات و استعارات و تركيبـات متعـدد از قلـم خيـال آفـرين      
  .مجاز از اوج آسمان است) ماه(گاه  ،در كالم ابن حسام.شاعران به تصوير كشيده شده است 

 )87ص: تازيان نامه (سر رايت دين برآمد به ماه به اسالم گردن نهاد آن سپاه
  

  :ابن حسام ميگويد) ع(در ماجراي صف آرايي خاوران در برابر علي
  )177ص: تازيان نامة (بـه مـاهي خبر داد كشتي ز ماه بــدان ژرف دريـا خرد شد سپاه

 

را بـه خـود اختصـاص داده     03/0و درابيات بررسي شده در متن 01/0مجاز در مقدمه تنها 
  ) 149-1047-684-662:همچنين در ابيات.(است

  
  )آرايه هاي معنوي(بديع  -2

  اغراق
جزء ذات سـخن ادبـي اسـت و    » تشبيه«يا » تناسب و مراعات نظير«اغراق يا مبالغه، مانند 

راز اين نوع صنايع خالي باشد، مخصوصا مبالغه و ثكمتر اتفاق ميافتد كه سخن ادبي نظم يا ن
اق جزو ذات آثار حماسي اسـت و  مبالغه و اغر. اغراق در اثر حماسي ارزش بسيار بااليي دارد

در حماسه قهرمان فـردي مـافوق   . به عبارت ديگر از مختصات آثار حماسي محسوب ميشود
بر آثـار حماسـي در   مبالغه عالوه. بشري است و از اين رو، رفتار و كردار او غير طبيعي است

آنجا سخن از در شعر غناي و عرفاني نيز . قصيده كه قالبي حماسي است فراوان ديده ميشود
  )77ص:، شميسا نگاهي نو به بديع.(قهرمانان اساطيري است با همين اغراق و مبالغه مواجهيم

درساختمان حماسه مبالغه نيرومندترين عنصر خيال شاعرانه است و در كـالم حماسـي   
تر براي هر چه بـا شـكوه  . يايي ميبخشدابن حسام نيز ديده ميشود و به شعرش صالبت و پو

  .،از تصاوير آميخته با اغراق بهره ميگيرد)ع(قهرمان حماسه خود ،علي جلوه دادن 
  ) 915: تازيان نامه(تو گفتي كه رعد اندر آمد به ابر   بلرزيد در بيشه غران هژبر     

 

 .كه با اغراقي زيبا فرياد علي را رعد آسا ميداند كه تا اوج آسمان منعكس ميشود
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 كـار و ابن حسـام بـا  ب   تني بر تشبيه و اسناد مجازي استدر شعر حماسي، اغراق مب معموالً
يدهـد و  بردن اغراق در منظومة خاوران نامه با تخيل قوي خود به شعرش حيات و حركت م

  .خوبي از عنصر اغراق بهره ميبرددر موضوعات حماسي شعرش ب
 كرّ ناية زمين كر شد از نال برفتند مردان جنگي ز جاي

  )1042بيت:تازيا ن نامه  (                                                                              

بر تهماس در بيان  فرياد رعدآساي علي و قدرت )ع(ابن حسام در ماجراي شبيخون علي
  :دلدل ميگويد

  افتاد جوشبه چرخ بلند اندر  بـزد نعره اي حيدر تيز هوش       
  ز نعلش بجنبيد ســاحل زمين      برانگيخت دلدل سپهدار دين

  )3141-3142بيت:تازيان نامه(                                                                              

  :يا در توصيف ميدان نبرد و قدرت ستوران ميگويد
  بدريد گفتي گريبان خاك ز سم ستوران زمين گشت چاك       

  )3201بيت:تازيان نامه (                                                                              

  :در ماجراي علي و پنج راه ابن حسام ميگويد
  ســر كـوه را كـرد در زيـر پـاي بدان كوه شد شير كشور گشاي
  تو گفتي به هامون و صحرا رسيد چــو بر تيغ آن كوه خارا رسيد

  )1320-1321تازيان نامه،بيت(                                                                            

گشاي استعاره از علي است كه هـر نـاممكني بـراي او ممكـن ميشـود و ابـن       شير كشور
قلـة كـوه خـارا    . حسام در اين ابيات با اغراقي زيبا ميزان توانمندي علي را به تصوير ميكشد

  .نند صحرايي ميشود كه گذر از آن آسان مينمايدبراي او هما
-1031-683-664-625-544-480-445-405-404-390:همچنــــين در ابيــــات (

1125-1227(  
  لف و نشر 

نثار عشق ميشـود ، ابـن حسـام      نامه كه مالك گرفتار ديو ويرانگر و جان در بخشي از خاوران
  :ميگويد

 ـنبل و نــرگس آبــدار گــــل و ســ  به روي و به موي و به چشم آن بهار
  

ـــي دالرام و آرام دل  خـــط و خـال او دانــه و دام دل ـــه خـوبـــ  بــ
 

 دواي دل و طـــوق جـــان غبغـــبش شــكر بــود و بــادام چــشم و لبش
 

  )1266-1268بيت : تازيان نامه (                                                   
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و نرگس نشـرهاي مربـوط   لفها هستند و گل، سنبل موي،چشم  در بيت اول به ترتيب روي،
 ،هـا و دانـه و دام  ، لفبه آن كه لف و نشر مرتب ساخته است ونيزدر بيت پنجم خـط و خـال  

چشـم كـه از لـف و نشـر مشـوش       نشرها هستند و نيز در بيت  سوم شكر،لب است و بادام،
  .استفاده كرده و تصوير زيبايي ساخته است

  
  كه فرجام اين هر دو تلخ است و شور ورشراب و كباب ار نداري مش

  )1445: تازيان نامه بيت(                                                                                   

كاربرد لف و نشر در مقدمه و نيـز در هـزار بيـت آغـاز     . كه شراب تلخ است و كباب شور
  .بديعي اندك است  تازيان نامه در مقايسه با ساير هنرهاي

  
  مراعات نَظير

اين هماهنگي ميتوانـد از نظـر   .هايي از يك دسته است كه با هم هماهنگي دارند آوردن واژه
مراعـات  .مراعات نظير سـبب تـداعي معـاني اسـت    .جنس،نوع، مكان،زمان و يا همراهي باشد

  .نظير پركاربردترين آرايه در ادبيات فارسي است
  دست و پاي كشته بود و سر وتن                ي به زير سم اسب جنگ آزما

  :يا . دست و پاي مراعات النظير ساخته است سر، كه همراهي تن، 
  همان مفرش و فرش و تاج و سـرير ز ديبا و دينار و خـز و حـرير   
  ز تــير و كـمـان و كــمند و ســپر   ز شمشير و گرز و كاله و كمر  

  )1177-1178بيت:تازيان نامه (                                                                              

كه در بيت اول همراه شدن ديبـا و  خـز و حريـر حماسـي نمينمايـد امـا در بيـت دوم        
  .همراهي واژگان، فضاي حماسي را در ذهن تداعي ميكند

  د كه شايسته بودجز اين هر چه باش ز تير و كمان و كمند و عمود     
  )1671يتب:تازيان نامه (                                                                            

در مصراع اول همراه شدن ابزار جنگ تناسبي زيبـا بـراي بـه تصـوير كشـيدن  فضـاي       
  .حماسي ساخته است 

  .ده استدر مقدمه به خود اختصاص دا./. 16در متن و./. 21تناسب 
-875-739-707-704-665-559-556-551-470-449-418-413:همچنين در ابيات(

  ...)و 885-939-1056-1093-1098-1152-1178
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  تلميح 
 هـاي تـاريخي،   هاي بسياري دارد و اشاره به برخي از دانسـته  نامة ابن حسام اسطوره خاوران

 .تري به وجـود بيـاورد   بخششده تلميح در كالم وي تداعي لذت است كه سبب... اساطيري و
گري ميكند كه شاعر دارد اندرز ميدهد يا در مناجـات و   تلميحات ابن حسام گاه زماني جلوه

  . كه از طبيعت و طلوع و غروب سخن ميگويدنياز با معبود است و يا آن زمان راز و 
ي ديـن  ابه دليل مذهبي بودن خاوران نامه از اساطير كه بگذريم بيشتر اشارات او به اولي

  .و امامان استاست و داستانهاي پيامبران 
  فروزنده چون يوسف از قعر چاه       به دلو آرميده زليخاي ماه    

  )311بيت:تازيان نامه (                                                                            

امي تلميحات شعر ابن حسام خبـر  اشاره دارد به ماجراي يوسف و دلدادگي زليخا،كه تم
  .هاي ديني و تاريخي و طبيعي است از آگاهي وي از داستانها و اسطوره

  )289بيت :نامه تازيان(خضر بر كنار لبت آب نوش  آب نوش        ةلبت  منبع چشم
      

و در هـزار بيـت   ./. 32تلمـيح در مقدمـه   .كه اشاره دارد به ماجراي خضـر و آب حيـات   
  .را به خود اختصاص داده است ./. 5تازيان نامه آغزين
  )1258-934-844-793-725-709-708-707-706-705:همچنين در ابيات(
  

  )آرايه هاي لفظي(بديع  -3
  جناس

  .در شعر ابن حسام انواع جناس ديده ميشود
  )1488بيت:تازيان نامه(همي گفت جانم فداي تو باد ز پيش پيمبر برون شد چو باد

 

  .يه است با جناس تامباد قاف
  )1530بيت:تازيان نامه(تو گفتي گشاده است طاووس پر درفشانِ درفشان پيكر به زر

 

  .جناس ناقص اختالفي بين درفشان و درفشان 
  )1549بيت:تازيان نامه(ز هر بوم نقشي بر آن بوم بود همه بومش از اطلس روم بود

 

  .م جناس تام داردجناس ناقص بين بوم و روم و نيز بوم و بو
  )508بيت :تازيان نامه(تو چشم مدار از مدارش مدار چنين است چرخ فلك را مدار   

  

  .تكرار واژة مدار با داشتن جناس
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در تازيان نامه ابن حسام از انواع جناس در مقايسه با ديگر هنرهاي بديعي بيشترين استفاده 
را به خـود   درصد 48بيت تازيان نامه  رهزاو در  درصد17به طوريكه در مقدمه.را كرده است

  .اختصاص داده است
ــات ( ــين در  ابيـ -577-549-548-537-535-523-520-521-517-513-459-415-414-400-399-393-386-384:همچنـ

  ...)و-645-651-670-685-690-793

  تكرارو واج آرايي
  كـه قدر شب اندر شب قدر يافت به شب ماه قدرش از آن رو بتافت   

  وزان شب، شب قدر شد بهره مند ب قــدر او قــدر او شــد بلند   ش
  )187-188بيت :تازيان نامه (                                                                              

نه تنها بر موسيقي دروني شعر افزوده بلكـه   ست كهاي گونههاي قدر و شب ب هكه تكرار واژ
  .خن را نيز بيشتر ساخته است تاثير س

  )4362بيت :تازيان نامه (كشيد از نيام آتش آب رنگ  چو شيران به شمشير بگشاد چنگ
   

  . در بيت فوق سبب موسيقي و زيبايي بيت شده است) ش(كه تكرار صامت 
  چــو آيينه ميتافت  آيين مـن در اين كشور از دانش و دين من
كــه آيينم از ديـن حيدر نهاد           نهـادكنــون بـختـم آيـيـن ديــگر

  )  595-596بيت : تازيان نامه (                                                                                   

  .كه صامت نون با بسامد بسيار تكرار شده است
  كرد گوشنيوشنده را كر همي  خروشيدن جوشن و جوش پوش

  )811بيت: تازيان نامه (                                                                              

 .آفرينندة موسيقي دروني است و بر تأثير شعر مي افزايد ) ش(تكرار صامت 

           گــاه شــاعر بــا آوردن چنــد صــنعت ادبــي  در يــك بيــت بــر لطــف و زيبــايي ســخنش 
  :براي نمونه افزايد مي

  دل از دست چشم و من از دست دل فرو رفت پاي من و دل به گل
  )1164بيت : تازيان نامه (                                                                              

دست و  پاي دل استعارة مكنيه و تشخيص است، گل و دل جناس ناقص اختالفي دارند،
تكرار واژه  پاي به گل فرورفتن كنايه از وابستگي است، م مراعات نظير ساخته است،پا و چش

  .دل و دست
  )1253-1226-1053-900-897-847-812-809-748-599-596-08-459-454:همچنين در ابيات(
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  نتيجه
ابن حسام تصاوير را در خـدمت بيـان موضـوع حماسـي قـرار داده اسـت و        ه،در خاوران نام
يال ناشي از تخيل نيرومند سراينده است و نشـأت گرفتـه از آشـنايي وي بـا     كاربرد صور خ

ابن حسام خوسفي توانسته است عالوه بـر توصـيفات و   .فنون و رموز زيبايي ساز سخن است
تصوير سازيهاي هنرمندانه از هنر هاي بياني در منظومة خاوران نامه خود بهره ببرد ونيز بـه  

  .توجه داشته است برخي ديگر از صنايع بديعي نيز
با تأمل در خاوران نامه ميتوان گفت كه وي استفاده از صور خيال  در شگردهاي بياني و گاه 
 در عناصر بديعي در خلق معاني و تقويت مفاهيم خاوران نامـه،نقش اساسـي دارنـد و كـالم     

آنجا كه گاه با لطافت و نرمي همراه ميشود و  ،حسام در توصيفات به اقتضاي حال و مقام ابن
حماسه و نبرد در ميان است با استفاده از تصاوير بالغي صالبت را ميتوان در كالمش حـس  

هاي بالغي  پيوستگي وجود  هاي اعتقادي و اجتماعي ابن حسام و شيوه نمود و ميان انديشه
  .دارد كه بررسي آن،ميتواند سبك و سياق او را از ديگران ممتاز كند
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