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 چکیده:
م) یکی از آثار حماسی ـ تاریخی   940-1017بیگ افشار(نامۀ صادقیمثنوي فتح  زمینه و هدف:

نویسان این عصر  نگاران و تذکرهاست که در دوران صفویه مورد توجّه برخی از مهمترین تاریخ
اشتهار صادقی در نقّاشی و هنر، در دوران بعد کمتر مورد توجّه قرارگرفته است؛ اما این اثر بسبب  

هاي معنادار سبکی شده است. جستار پیش رو کوشیده است ضمن معرفی این اثر، بسامد   واقع
 آن را نیز مشخص کند.

 گیري از روش تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است.این پژوهش با بهره روش مطالعه:
تأثیرپذیري از شاهنامه و تا حدودي اسکندرنامه کوشیده است از تمام   بیگ باصادقی  ها:یافته

آفرین شعر، ازجمله موسیقی بیرونی، درونی، کناري و..، استفاده کند و در کنار ابزارهاي موسیقی
سازیهاي واژگانی ـ به دور از برساختهاي جعلی ـ و نیز استفادة معنادار از عناصر مهم بیانی ترکیب

، کنایه و..، چگونگی قدرتگیري شاه عبّاس و دالوریهاي او و سپاهیانش را تا فتح  همچون تشبیه
 هرات بتصویر بکشد.  

به: صاحب فتحگیرينتیجه بعنوان رئیس کتابخانۀ سلطنتی شاه  نامه  واسطۀ جایگاه ویژة خود 
منظر تاریخی نیز اي تحوالت این دوره ارائه میدهد که از  عبّاس صفوي، روایتی مستقیم را از پاره

 قطعاً داراي اهمیت است. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Masnavi of Sadeghi Beg Afshar (٩٤٠-١٠١٧ 
AD) is one of the epic-historical works that has been considered by some of the 
most important historians and biographers of this era; However, due to 
Sadeghi's reputation in painting and art, this work has received less attention 
in the later period. The present paper has tried to introduce this work and also 
to determine its significant stylistic frequencies. 
METHODOLOGY: This study was conducted using descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS: Influenced by Shahnameh and to some extent Eskandarnameh, 
Sadeghi Beyg has tried to use all musical instruments that create poetry, 
including external, internal, lateral, etc. music, and along with lexical 
compositions, far from constructive Fake - as well as the meaningful use of 
important elements of expression such as simile, irony, etc., to illustrate how 
Shah Abbas gained power and the heroism of him and his troops until the 
conquest of Herat. 
CONCLUSION: The owner of Fathnameh, due to his special position as the head 
of the royal library of Shah Abbas Safavid, provides a direct account of some of 
the developments of this period, which is definitely important from a historical 
point of view. 
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 مقدمه 
درمیفتح نگارش  به  تاریخ،  در  ثبت  و  فخر  براي  را  آن  فاتحان،  که  است  نبرد  یک  اتّفاقات  گزارش  آوردند؛ نامه، 
ادوار مختلف تاریخی در نوشتهنامهفتح هاي فارسی و عربی رونقی تام و تمام داشته است؛ قلقشندي نویسی در 
نامه ). از طرفی فتح275: ص  8االعشی، قلقشندي، جهاي بسیار مهم و باارزش میداند (صبحها را جزو نامهنامهفتح

نامه هم میگفتند (اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل، نوایی: صص  نامه یا بهجترا موهبت
السّالطین، فریدون192-196 از خ 159: ص  1بیگ، ج، منشآت  این فتح). پس  بر سر منابر و  نامهوانده شدن  ها 

دست سنّتها همیشگی و واجب   مجامع عمومی جشنهایی برپا میشد و بازیهایی ترتیب مییافت که البتّه انجام این
نامه). از سویی کسانی را که مژده فتح و نیز دهخدا ذیل فتح  393،  402،  434،  457نبوده است (تاریخ بیهقی: ص  

را    دوستان  /دشمنان را ز خون کفن سازیم قبایی میبخشیدند؛ آنگونه که حافظ بیان میدارد: «آوردند ظاهراًمی
آید از سایر پرچمها جدا بوده است. امیر معزي ». این پرچم نیز آنگونه که از شواهد شعري برمیدهیم فتح قباي 

زمان هر روي، هم  ). به4وان معزي: ص  ا» (دیزیر قدم عدل تو بادا همه دنی  /تو بادا همه عالم فتح زیر علمگوید: «
فتح پاره نامهبا گسترش  نوشتهنویسی دراثر  این  تیموریان، ساختار  انقالباتِ دوران  نیز دستخوش دگرگونی اي  ها 

نامه نوشته ها و کتابهایی نیز به نام فتحهاي سنتی که بصورت نامه عرضه میشدند، منظومهنامهگردید و در کنار فتح
هاي  نامههاي منظوم متأثر از شاهنامه و اسکندرنامه و... به ادب حماسی تمایل پیدا کردند و  فتحنامهشدند. فتح

ها بنا بر دالیلی چند نامهمنثور نیز ـ در قالب کتاب ـ به زینتهاي نویسندگی بیشتري آراسته شدند. این دست فتح
هاي عصر نامهه گسترش یافت. ازجملۀ مهمترین فتحـ که در این جستار بدانها پرداخته میشود ـ در دوران صفوی

 بیگ افشار است. نامۀ صادقی اند، فتحصفویه که چندین تذکرة مهم این دوره از آن یاد کرده
 

 سابقۀ پژوهش
از معروفترین آثار حماسی دوران خود بوده، کمتر مورد توجّه محققان امروزي قرار گرفته فتح بااینکه یکی  نامه 

 1368،  1310خان تربیت ( اي که هیچ مقالۀ مستقلی بدان نپرداخته است و محققانی همانند محمدعلیبگونهاست؛  
) تنها به  1363زادة تبریزي ( )، محمدعلی کریم1348و    1349پژوه ( )، محمدتقی دانش1327پور ( )، خیّام1378و  

اثر اشارة مختصري داشته ناتمام میشمارد گذرا به فتح  اي اهللا صفا نیز ضمن اشارهاند. ذبیحاین  اثري  نامه، آن را 
) که البته منظور ایشان از این سخن پیدا نیست؛ چراکه با توجه 38  -  37صص    :تاسرایی در ایران، صفا، بیحماسه( 

 داده) قطعاً این رخدادهاي تاریخی   به نبردهاي شاه عبّاس (با عثمانیها و پرتغالیها و... که بعد از مرگ صادقی روي 
 نامه بازتاب داشته باشد.نمیتوانسته است در فتح

 
 بحث و بررسی 
 نامهصادقی و فتح

طهماسب تا شاه عبّاس اول صفوي صادقی از زمرة هنرمندان و شاعران پرخوان و پرکار دورة صفوي از زمان شاه
هت اختصار در است؛ مقاالت متعددي دربارة شخصیت و احوال این هنرمند به رشتۀ تحریر درآمده است که بج

نظر میشود؛ آنگونه که پیداست و صادقی بدانها مستقیم اشاره کرده است، در سرودن کالم، از پرداختن بدانها صرف
)، عمعق بخارایی 96،  76) و دیوانهاي قطران تبریزي (تب:  499و    497و    492اشعارش، شاهنامۀ فردوسی (تب:  

) و بسیاري 144تا    142) حافظ (تب:76)، خاقانی (تب:  76تب  )، انوري ( 114و    41)، ظهیر فاریابی (تب  76(تب  
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زبان را پیش چشم داشته و از آثار آنها در دیوان خویش بهره گرفته دیگر از شاعران و نویسندگان زبردست فارسی
اواخر حیات.. شروع کرده  در  بسیار میکوشید... دیدمش  نیز  میگوید: «در شاعري  بلیانی  رابطه  است. در همین 

آن میتصر بر  نیز  فارسی هیئت  و  میخواند  کافیه  و  زنجانی  (عرفاتیف  بود»  طالب  آخر  دم  تا  که   افزود. غرض 
). سیستانی نیز، که گویا صادقی را دیده، دربارة توجّه او  2332الدّین بلیانی: ص  تقی  العارفین،  عرصات  و  العاشقین

ده، نقوش فکر بر لوح بیان نگاشته به عرصۀ ظهور  به شعر و شاعري اینگونه میگوید: «بیشتر اوقات مشغول شعر بو
(تذکرة خیرالبیان، سیستانی، جمی است»  بیت  بیست هزار  مثنوي  و  از غزل  زمان  نادر  آن  اشعار  و  : ص 2آورد 

نامه ضرورت دارد گزارشی گذرا از آثار ادبی او ارائه شود؛ آثار منثور و منظوم ). پیش از پرداختن به فتح1170
 قرار ذیل است: از صادقی ـ مندرج در نسخۀ تبریز ـ به  ماندهجاي به

 آثار منثور:
 ـ منشآت ترکی و فارسی

که حاوي اطّالعات لغوي و اصطالحی و نیز مقداري از مضاف و منسوبهاي مُصطلح دورة صفویه   حظیّاتـ رسالۀ  
شده است (ر.ك به رسائل حظیات، افشار: معین استرآبادي نوشته    لذّاتاست و به قول صادقی به مقابله با رسالۀ  

 ). 184- 145صص 
در باب وضعیت ادبی حاکم بر    هرچند کوتاه ـ  قیمتی ـذي   اطالعاتکه در آن    الخواصمجمعـ تذکرة موسوم به  

 ).1327پور،  یافت میشود (خیّام هاي اجتماعی ترك و تاجیک ایران آن روزگارگروه
 :آثار منظوم

قصیده بدون عنوان با مضامین مدح خداوند و پیشوایان دینی و نیز شاه و درباریان و    7دار و  قصیدة عنوان  41ـ   
 هنرمندان عصر که شاعر پس از ارائۀ سرگذشتی کوتاه دربارة خود، آنها را سروده است.برخی معلمان و 

 و اندي غزل با موضوعات مختلف.  650ـ 
 حکایت و نصیحت در قالب مثنوي.  6ـ 
بند مشهور محتشم  بند نسبتاً بلند در موضوعات مختلف ازجمله در رثاي سید شهدا (ع) که یادآور ترکیبترکیب  8ـ  

هاي واسوختی دارند که بندها بنمایهبندي در سوگ برادرش قباد (؟)، مابقی این ترکیباست؛ نیز ترکیبکاشانی  
 ).991تا  961یادآور اشعار وحشی بافقی شاعر است (تب: 

 ). 995تا  991بند نسبتاً بلند در عشق و عاشقی (تب: ـ یک ترجیع
 مدح و...   قطعه با موضوعات مختلف اعم از 17ـ اشعار متفرقه شامل 

الصور: اي کوتاه به نظم آن پرداخته است (قانونکه در فنّ نقّاشی است و شاعر پس از مقدّمه  الصّورقانونـ رسالۀ  
 ). 20 - 11صص 

مورد هجو قرار داد (رسالۀ   الغیبلسانـ رسالۀ هجو ثالث که صادقی در آن شریف تبریزي را بخاطر سرودن رسالۀ  
 ).101 - 85زاده: صص ر، رادمنش و پهلوانبیگ افشاهجو ثالث صادقی

نام    معمّیاتـ   به  رباعی است و  قالب  از صاحب  112که در  ایران، شعرا و عرفاي تن  اجتماعی  منصبان سیاسی 
 نام گسترة ادب فارسی ـ از رودکی، فرخی تا سعدي و حافظ و... ـ سروده است. صاحب

 رباعی در موضوعات مختلف. 27ـ 
عار فیضی که در آن پس از آوردن چهار صفحه بعنوان مقدّمه، برخی از بهترین اشعار و ابیات او ـ رساله در باب اش

 را تضمین کرده است.
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بند که همگی به زبان ترکیب  1باشی و  قطعه در هجو قورچی  1نامه در قالب مثنوي،  ساقی  2غزل،    40قصیده،    5ـ  
 ترکی است. 

نویسان تّفاق از میان تمام آثار یادشدة صادقی، بیشترین توجّه تاریخبیت که برحسب ا  2421در    نامهفتحـ مثنوي  
سعد اي به نام  اي به منظومهنویسان این دوره نیز به این اثر است؛ ناگفته نماند که در ابتداي کلیات اشارهو تذکره
خانۀ تبریز اثري از نظامی سروده است امّا در کلّیات موجود در کتاب  خسرو و شیرینشده است که بر نسق    و سعید

 آن نیست. 
 

 نویسان نامه در گفتار مورّخان و تذکرهفتح
اند و نگارنده بدانها دست پیدا کرده، دوازده منبع است که تعداد منابع کهنی که از احوال صادقی و هنر او یاد کرده

اثر دیگر بطور غیرمستقیم اشاره اند و شش  نامۀ صادقی اشارة مستقیم داشتهاز این میان چهار منبع اصلی به فتح
اند. نخستین جایی که در آن از صادقی و هنرهایش یاد شده، کتاب ارزشمند «گلستان هنر» قاضی احمد داشته

سال   به  ص    1006قمی  قمی:  منشی  هنر،  (گلستان  هم 152است  بطور  تقریبًا  جهانگیري ).  توزك  در  زمان 
گویا    خیرالبیانشده است. سیستانی صاحب تذکرة  صادقی اشاره    به  خیرالبیان) و تذکرة  323جهانگیرنامه: ص  ( 

نامۀ او ـ البته تحت نام شاهنامه ـ یاد میکند. او که نخستین کسی است که در کنار اشاره به احوال صادقی، از فتح
شعر بوده   گویا صادقی را دیده، دربارة توجّه این هنرمند به شعر و شاعري اینگونه میگوید: «بیشتر اوقات مشغول 

آورد و اشعار آن نادر زمان از غزل و مثنوي بیست هزار بیت نقوش فکر بر لوح بیان نگاشته به عرصۀ ظهور می
نامۀ ـ اسکندربیگ منشیـ  که زندگی   آراي عبّاسیعالم). صاحب کتاب  1170: ص  2است» (خیرالبیان، سیستانی، ج

نامه یاد میکند و بیتهایی نامۀ او بعنوان جنگبیان کرده، از فتحنویسان دربارة صادقی  به سایر تذکرهتري نسبتمشبع
عرفات آنچه از سخن بلیانی در کتاب ارزشمند    ).274  ص  :1ج  آراي عباسی،عالم ( از این منظومه را ذکر میکند  

سام مستفاد میشود این است که صادقی این مثنوي را در اواخر حیات گفته است: «اق  عرصات العارفین  و  العاشقین 
ابیات خوب در آن کتاب گفته است»   یافته و الحق  اواخر به مثنوي در بحر شاهنامه توفیق  امّا در  سخن گفته 

بیت از این شاهنامه   43. بلیانی در انتهاي سخنش دربارة صادقی  ) 2332  و2331  ص  :4  ج  عرفات العاشقین، بلیانی،( 
...» است، ذکر میکند. دارابی اصطهباناتی   ابوالغازي   اهش  از  منقالي   گروه  یافتن  نهضت  را که ابیاتی از بخش «رخصت
به سن اي از احوال صادقی ـ که البته سخنش راجعضمن ارائۀ شمّه  الخیال لطایفنیز در تذکرة خود موسوم به  

پناه جواب گفته نامۀ او و شعرش اینگونه میگوید: «مثنوي شاهنامه را به نام عالمصادقی درست نیست ـ دربارة فتح
 ).343: ص 1الخیال، دارابی اصطهباناتی، ج و بسیار بسیار خوب گفته» (لطایف

هاي متأخري که اند. ازجملۀ معدود تذکرهنامۀ او ذکر نکردههاي متأخرتر سخن چندانی دربارة صادقی و فتحتذکره
یاد کرد.   ) 503  ص( انجمن    شمع  و نیز «تذکرة  ) 17، ص  1ج(   آتشکدة آذراند باید از تذکرة  از صادقی یاد کرده

  حسینی   تذکرة  به  موسوم  خود  تذکرة187  برگۀ  در  نیز  سنبلی  به  متخلص  دوست  ،)سنبلی  حسینی(   سنبهلی  حسنی
: میکند   کفایت  صادقی  دربارة  کوتاه  نوشتۀ  این  به  است؛ اواست از این هنرمند یاد کرده    1292  آن  کتابت  تاریخ  که
. از اشعار و سخنانی که این سه مؤلّف دربارة صادقی »است  میبرده  بسر  عبّاس  شاه  کتابداري   به  آخر  میکرده  نقّاشی«

است و   منشی  اسکندربیگ  عبّاسی  آراي عالم  اند مشخص میشود که منبع سخن هر سه تذکره یادشده کتابگفته
 اند.چیزي بیش از سخنان او ـ البته بطور بسیار خالصه ـ ذکر نکرده
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ابراهیم خلیل  الکالمتذکرة خالصهاز سویی از بد حادثه در فهرست   ق.) در صفحۀ   1198خان بنارسی (اثر علی 
 بیگ شده است که متأسفانه این صفحات نیز از آن جدا شده و اثري از آن در دستذکري از مثنوي صادقی  940

قابل  نکتۀ  تمام تذکرهنیست.  این است که  از آن سخن گفت  باید  تاریخی صادقی تأملی که  از حماسۀ  هایی که 
اند؛ این در حالی است که صادقی اند ـ بجز اسکندربیگ منشی ـ  این منظومه را شاهنامه نامیدهکتابدار یاد کرده

 نامه] نامیده است. نامه [و گاه عبّاسآن را فتح
 

 ي کتابتی نسخهویژگیها
نامه در  نامه» ذکر شده است؛ کلیات صادقی که این فتحنام این اثر در ابتداي نسخۀ موجود با عنوان «مثنوي فتح

موجود   3616خط نسخ] در کتابخانۀ اهدایی محمد نخجوانی به کتابخانۀ ملی تبریز به شمارة    آن مندرج است، [به
شده است. معرفی  ی  به قلم سید ودود سید یونس  1353ۀ تبریز  است و در جلد سوم فهرست نسخ خطّی کتابخان

نگار بر عبارت مندرج در آن «در سنۀ عشر و الف هجریه در دارالسلطنه اصفهان» کتابت شده و فهرست  این کلیاّت بنا
). 150  -  146احتمال داده است که نسخه به خط خود صادقی بیگ باشد» (مقدمۀ رسالۀ حظیات، افشار: صص  

را شامل میشود و مجموعاً   625تا    474نامه اختصاص دارد که صفحات  بخش هشتم از مندرجات این دیوان به فتح
بخش است که سه بخش آخر آن   26بیت است. الزم به ذکر است این منظومه شامل یک دیباچه و    2431داراي  

شکل دیگر در پایان ات)، یک مهر بیضیفاقد عنوان است. فارغ از مُهر حاجی محمد نخجوانی (اهداکنندة این کلیّ
خواندن نیست و رنگ آن ازمیان رفته است. با توجّه به اینکه کتابت این اثر وجود دارد که عبارت مندرج در آن قابل 

الخط امروزي ندارد. باوجوداین الخط آن اختالف چندانی با رسمنسخه در ابتداي قرن یازدهم هجري است، رسم
 الخطّی آن به شرح ذیل است: اي رسماي از ویژگیهپاره

 ـ نگارش یکسان «ب» با «پ»، «ز» با «ژ»، «گ» با «ك» 
 ـ پیوستن حرف اضافۀ «به» و متمم: «بهم»، «بسر»، «بدارالشّفا» و ... .

 ها» ـ حذف «ه» غیرملفوظ: «نامها» بجاي «نامه
 موارد همانند «بیقیاس». اي ـ پیوسته نوشتن پیشوندها و کلمات پس از آنها در پاره
 اي موارد، مانند «ترا» بجاي «تو را».ـ پیوسته نوشتن مفعول و «را»ي نشانۀ مفعول در پاره

 اي موارد، همانند «صدفهاء گوش» بجاي «صدفهاي گوش».ـ استفاده از عالمت همزه «ء» بجاي «ي» در پاره
ادگی بري نبوده است؛ امّا ازآنجاکه مؤلّف از سرآمدان ناگفته نماند که این اثر نیز همانند سایر نسخ خطی از افت

وپیش شده باشد یا  اي از این منظومه پسکتابت زمانۀ خویش بوده است، بندرت موردي یافت میشود که صفحه
فته اشتباه در متن قرار گراي بهاي موارد که کلمهحال در پارهخوانی نداشته باشد. بااینهاي اثر با هم هممثالً رکابه

 باشد، با قلم سیاه، خط خورده است. گویا شاعر آن را مورد بازخوانی و ویرایش جدي قرار داده باشد.    
 آغاز:

حــرب  الف  ــزن  م ــی  حــرب ــه  ب ــی  ــنّ ــغ  م
 

خــوش  ــر  ســ از  ــزن  ــربب ضــ چــار  ــی   دل
 

 

ــام  بــه ی  ن تــاج  کــه  خــداـی ـح ــت   ـم یســ  ـن
 انجام: 

ــه  ــیســـــت ب ن ــاج  ــتّ ال درّة  او  ــام  ن ــز   ج
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 هاي شاعرانگیزه
نامه دو دلیل اصلی براي سروده شدن این اثر دیده میشود؛ اولین انگیزة اصلی و آشکار شاعر کنکاش در متن فتحاز  

بخت»، دریافت فرماي مُلک ایران»، شاه عبّاس «جواندر سرودن این منظومه، فرمانی است که صادقی از «فرمان
رخی دیگر از شعرا انگیزة مهم دیگري است که در  )؛ مسئلۀ نوآوري و نیز رقابت با فردوسی و ب490کرده است (گ:

گفتگوي میان صادقی با سروش غیبی آشکار میشود؛ شبی که صادقی از «بادة غصّه» مست بوده است و از «ناکامی  
خویش» در هنر شاعري نومید شده بود، «یکی نرمخوتر از باد سحر» که گویا همان سروش غیبی است، با او از در 

 ). 503تا  490گستري فرارسیده است (گ: و به او نوید میدهد که نوبت بزم عشرت و سخنآید گفتگو درمی
نامه، براي سرایش این منظومه ذکر شد، یکی از مهمترین علّتهاي توجّه صادقی فارغ از دو دلیلی که در متن فتح

خود صادقی است که از نظر  نامه در دو امر نهفته است: نخست بُعد روانی قضیه و روحیۀ جنگاوري  به سرودن فتح
اي که  اي از جنگهاي زمانه خود حضور مستقیم داشته است؛ بگونهاي جنگاور بود و در پارهشخصیتی، داراي روحیه

مقتضاي طبع ترکیّت اند: «به اند و دربارة او گفتهنویسان از قبیل اسکندربیگ منشی بر او خرده گرفتهبرخی تذکره
آراي عباسی،  آورد» (عالمدت و شجاعت نموده شجعان آن زمان را به باد بروت درنمیو شیوة قزلباشی دعوي جال

). و دیگر بُعد سیاسی این امر و توجّه شاهان صفوي به حماسه و بویژه اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی 274: ص  1ج
به مقابله با حمالت دولت است؛ زیرا اشعار فردوسی میتوانست روح حماسه را در میان مردم تقویت کند و آنان را  

 ). 187عثمانی تحریض نماید (سیاست و اقتصاد عصر صفوي، باستانی پاریزي: ص 
 

 نامهخالصۀ فتح
نامه پس از یک مقدّمۀ مبسوط، با مرگ شاه طهماسب و روي کار آمدن شاه اسماعیل ثانی آغاز میشود.  روایت فتح

امیرزادگان صفوي را یکی پس از دیگري درمیرباید. نوبت چون به شاه عبّاس میرسد اژدهاي درون شاه نو، بزرگان و  
پروردگی در بارگاه محمّد خدابنده ـ سالهاي پیشین و نمک  به ناگاه دست تقدیر سپردار او میشود و حق صحبت

کشتن او تن دهد؛ از قلی بیگ، به  پدر شاه عبّاس ـ مانع از آن میشود که مأمور ویژة قتل شاه عبّاس، یعنی علی
، در میانۀ مرگ و زندگی اي که این شاهزاده در سیاهی شبهاي زنداناندازد. در فاصلههمین رو آن را به تأخیر می

قلی بیگ، سرخوش از این رخداد، از بود، بناگاه خبر مرگ شاه اسماعیل ثانی درمیرسد و او از مرگ میرهد؛ علی
و عّباس را بر مسند شاهی مینشاند؛ بزرگان صفویه در شرق ـ جز مرتضی    آمده نهایت بهره را بردهفرصت پیش

کوش چون «دو خان به رویارویی عبّاس شاه میرود. گردان کینه  قلیخان ـ با شاه عبّاس بیعت میکنند؛ مرتضیقلی
ن کارزار از  دریاي آهن» به هم میریزند و غیرت شاه نوجوان خروشیدن میگیرد و شاه بر صف دشمنان میزند؛ مردا

آغازند و گوي سبقت را از شاه درمیربایند؛ از تندي آن «صَرصَر عُمرکاه»، خیل و سپاه  دیدن این صحنه شوري می
 وخیز»، جان از مهلکه بدر میبرد.خان نیز «به صد افت قلیتاب میشوند و مرتضیدشمن عنان

ند خویش در امر سلطنت آگاهی مییابد، با لشکري فرز  از این واقعه، شاه محمّد خدابنده چون از داعیۀ  مدتی پس
اي را که مرشدقلی بیگ (هوادار شاه عبّاس) در آن  ستان» قلعهسواران عالمبجانب خراسان گسیل میشود. «عراقی

از   از آن پس متوجّه هرات میشوند؛ شاه عبّاس  او به مصالحه تن میدهد؛ شاه محمّد  است، در میان میگیرند و 
رسم جدل، طبل رحلت» میزنند شرم میدارد؛ امّا گروهی از لشکریانش برخالف خواستۀ شاه عبّاس «به  رویایی با پدر 

جوي از هر دو سوي روانه  و بر سپاه شاه محمّد میشورند که درنهایت بر دست ایشان کشته میشوند؛ رسوالن صلح
اقعه شاه عبّاس با اُمراي خویش راي از این ومیشوند تا اینکه دل شاه و شاهزاده بسوي آشتی میل میجوید. پس  
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خان به حکمرانی خراسان میرسد؛ امّا پس میزند و هر خطّه از مُلک را به امیري واگذار کند؛ از این میان مرشدقلی
آشوبد و بر طبل از مدتی سر از فرمان شاه عبّاس میتابد. هنگامی که خبر این سرکشی به شاه عّباس میرسد، برمی

شدقلی از کردة خویش پشیمان میشود؛ امّا غیرتش اجازه نمیدهد از رویایی با خیل شاملو ـ که جنگ میکوبد؛ مر
اي در گردان شود. جدالی خونین درمیگیرد. در این هنگام چون رخنهاند ـ روي شاه را به جنگ با وي ترغیب کرده

آورد؛ او در عین چیرگی، ا بچنگ میافتد، شاه با دو کس در قلب لشکر تنها میماند؛ مرشدقلی شاه رصف شاملو می
از آن مرشدقلی از بدیهاي  کالهخود از سر برگرفته و دربرابر شاه عبّاس زانو میزند و طلب بخشش میکند. پس  

 طایفۀ شاملو یاد میکند و میکوشد شاه را با خود همراه کند. 
رادر شاه ـ حمزه میرزا ـ را میرساند و  خان که از اردوي شاه محمّد گریخته بود، خبر قتل باز مدّتی پیر غیبپس  

گونه عیش شاه را به سوگواري بدل میسازد. شاه بیتابی میکند؛ مرشدقلی و دیگر سروران با سخنانی بشکوه و فلسفی
شاه را دلداري میدهند و از او میخواهند که خود را به قزوین رسانده و بر جاي پدر ـ که بازیچۀ دست قزلباشان 

داستان میشوند و نهفته با سواران گزیده بسوي قزوین که خالی از  زند؛ آنها در این راه با شاه هم  شده است ـ تکیه
هاي قزوین میرسد، جملگی قزلباشان ـ که رایت شاه عبّاس بر دروازهشاه و لشکر شاهی است روانه میشوند. همین

میرزا کشی از کُشندگان حمزهگرد شاه و کینجز اندکی ـ به پیشواز شاه میشتابند. پس از انجمن شدن قزلباشان به  
را بیو مادر شاه، عبّاس  به شاه جوان، که بساط شاهی  را  و زمام ملک  و نوش میپردازد  به عیش  رقیب مییابد، 

خفا با هم   مرشدقلی میسپارد؛ مدّتی بعد مرشدقلی کار را چنان بر مردمان تنگ میکند، که گروهی از قزلباشان، در
خان به شاه میرسد. جانش میکنند؛ هنوز مدتی از این واقعه نگذشته بود که خبر سرکشی عبداهللا  عهد بسته، قصد

کشی از چون عبداهللا خانی از چون  شاه از عزمش براي فروکوفتن او سخن میگوید؛ مرشدقلی به شاه میگوید کین
از آن خداست؛ مرشدقلی بخاطر  خاطر میشود و به مرشدقلی نهیب میزند که پیروزي  آید؛ شاه آزردهتویی برنمی

تقابل با خیل شاملو، تمام تالش خود را میکند که شاه را از این حمله برحذر دارد. شاه که از خوار شمردنش و 
هنگام به ریختن خون او فرمان میراند؛ پس از این رویداد در راه خراسان، گریهاي مرشدقلی بتنگ آمده، شبحیله

میماند و به قزوین بازمیگردد؛ حکیم به حجامت دستور میدهد. در این هنگام چون بخاطر ضعف حالش از رفتن باز
احوالی شاه به سران قزلباش میرسد، شماري از ایشان علم طغیان برمیدارند؛ چون «ماه طالعش از  خبر ناخوش 

ادخان که از  آید، میکوشد که خان سرکش ذوالقدر شیراز ـ یعقوب خان ـ را درهم فروکوبد. فرهمحاق» برون می
را  فتنه  غبار  خونریزي  بدون  و  رفته  کرمان  و  اصفهان  به  معدود  گروهی  با  است  شاه  درگاه  نزدیکان  و  خاصان 
فرومینشاند؛ پس از آن متوجّه شمال میشود و نخست لشکر خان احمد گیالنی را درهم فرومیکوبد. سرکشان شمال 

ور ازآن با لشکري از هر گروه، بجانب بسطام حملهشاه پسنیز با وساطت فرهادخان، بدون خونریزي تسلیم میشوند؛  
 میشود. 

اي اظهار میدارد که «اگر شیر شرزه یا پلنگ نر» خبر لشکرکشی شاه عبّاس به عبدالمؤمن خان میرسد و او در نامه
دار خداوند، جهانعبّاس به شاه ترکان نامه مینویسد که  آید؛ روز پسین شاههم باشی، شکار تو آسان بدست نمی 

آورد؛ پس از پیمودن چند منزل،  واقعی است اکنون جنگ را بسیج شو؛ فرداي آن روز، شاه لشکر را به حرکت درمی
افکند؛ گروهی از ازبکان که کمین کرده بودند، بر لشکر شاه هنگام خواب بر دیدگان لشکریان پردة غفلت میشب

خان بر لشکریان هراسان نهیب میزند که   علیم برمیدوزند؛ گنجیشبیخون میزنند و «تن مرد و مرکب» را به ه
خفتن در زیر گِل بهتر است از خواري بردن از دشمنان؛ با پایمردي او لشکر شاه، دشمن را سخت درهم میکوبند؛ 
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ک خان میرساند. سخنان این ازبتن ازجمله گریزندگان ازبک، شرح دالوري یالن لشکر شاه را به عبدالمؤمنیک  
 سر به شاه میسپارد. آورد و خراسان را یکفراري، عبدالمؤمن را بر در صلح بازمی

از این واقعه «هواي تر و دلکش اصفهان» را برمیگزیند... فصل بهار دوباره خبر میرسد که خان تاجیک اسفراین پس  
لشکر در صحراي جاجرود به هم را برباد داده است؛ شاه در حال به خراسان لشکر میکشد. سواران و گُردان هر دو 

کشی از شاه روزه، دیگربار شاه عزم کیندر گریز مینهند؛ بعد از عیشی سی  میرسند... سپاه تاجیک درنهایت روي 
تاب میشود. پیشاهنگان  ترکان میکند و پس از راندن آنان از مشهد و دیگر شهرهاي خراسان بجانب هرات عنان

باوجود دلیریشان از شاه عبّاس تبرّي  سپاه عبّاس شاه  ، به چنگال دینم گُرد و سپاهیانش اسیر میشوند و چون 
شاه و لشکریانش میشتابد امّا چون انبوهی و مهابت نمیجویند، کشته میشوند؛ چندي بعد، دینم به رویارویی عبّاس

انی از لشکر شاه لشکر شاه عبّاس را میبیند آشفته و هراسناك میشود؛ پس از نبردي سهمگین، دینم بر دست پهلو
آید و دلیران اوزبک را چون پاي ایستادگی نمیماند، از معرکه میگریزند و شاه به شکرانۀ این عبّاس ازپاي درمی

 پیروزي جشنی ملوکانه برپاي میدارد. 
 

 وضعیت کلّی شعر در این دوره
هاي تحوّل در زبان آرام نشانهآرام  زمان با دگرگونیهاي سیاسی و اجتماعی،از انتهاي قرن نهم تا استقرار صفویه، هم

و شعر هویدا شد؛ رشد شعر مذهبی و افول دیگر انواع شعر، میل کردن شعر بسمت زبان عامیانه و گفتاري مردمان 
اي از دربار و مهاجرت آنان به سرزمینهاي دیگر بخصوص هند، رواج شعر در میان عادي، دور شدن شعراي حرفه

اتی داشتن ادیبان، پیدایی جریان شعري موازي با ایران در خارج از قلمرو صفویان با کسبه و محترفه، نقش تبلیغ
 ویژگیهاي خاص زبانی در هند همه و همه گویاي آن چیزي است که بر شعر دورة صفویه گذشته است. 

این دوره عنوان کرده مادّهاز دیگر ویژگیهاي کلّی که دربارة شعر  به رشد  باید  و نویسی، دتاریخاند  ستورنویسی، 
یابی، توجّه پردازي، مضمون)؛ همچنین خیال 368: ص  5سرایی در ایران، صفا، جنویسی اشاره کرد (حماسهفرهنگ
سرایی جعلی، و رواج غزل و افول قصیده ازجملۀ مواردي بیت، تتبّع و تقلید از آثار بزرگ گذشته، داستانبه تک

ین معمّاسازي افراطی، آلودگی اخالقی شعرا، شعر گفتن تفنّنی علما، اند؛ همچناست که شعرا به آنها توجّه داشته
 ). 224: ص 1گویی (از صبا تا نیما، آرین پور، جمناظره و جواب

ق رواج بسیار داشت و خمسۀ نظامی، مثنویهاي امیرخسرو   11و    10هاي  سرایی نیز در قالب مثنوي در سدهداستان
شاعران این دوره در ایران،   از سویی  الگوي شاعران این دوره بوده است؛دهلوي و هفت اورنگ جامی، سرمشق و  

در بیان احوال بزرگان   هایی منظومهو مقلّدان او،    فردوسی  ۀبا نظر به شاهنام در کل در گسترة ایران فرهنگی    هند و
سرایی به امر مثنوي   اند؛ صادقی نیز یکی از کسانی کهمیسرودهدین و دولت در بحر متقارب مثمّن مقصور یا محذوف  

 توجّه ویژه داشته است.
 

 نامهویژگی سبکی فتح
هاي مبهم تحقیقات در سازي گوشهشناسی هر نسخۀ خطّی میتواند در شفافتردیدي نیست که تصحیح و سبک

با افزون شدن نمونه هاي موردبررسی در هر دوره، زمینۀ دگرگونیهاي سبکی دوره مفید باشد؛ به این معنی که 
ین حدود تغییرات سبکی قطعاً از دقّت بیشتري برخوردار خواهد شد؛ از همین رهگذر بررسی سبک شعري تعی

 صادقی بعنوان یکی از شاعرانی که در دوران صفویه زیسته و بالیده است، ضروري مینماید.
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 سطح زبانی 
آن میپردازند. زبان    شناسان به بررسیزبان بعنوان سطحیترین عنصر متون ادبی، نخستین چیزي است که سبک

ظرف بیان محتوا، اندیشه، عاطفه و تخیّل است؛ محور همۀ تحوّالت شعر، زبان و روابط اجزاي آن است. محتوا در 
به همین دلیل وقتی ذهن و  ذهن شکل میگیرد و زبان بصورت گفتار و نوشتار شکل ملموس آن محتوا است؛ 

حماسی میشود (صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: اندیشه با موضوع حماسی درگیر میگردد، زبان هم  
 آهنگیهاي معنادار و تکرارپذیر واحدهاي زبانی این متن ضروري مینماید. ). از همین رو بررسی هم19ص 

 
 الیۀ آوایی

بیگ در دورة صفویه زندگی کرده است و همانگونه که خود بیان میکند خانواده بااینکه صادقیموسیقی بیرونی:  
)، آگاهانه و براثر ممارست و غور در متون ادبی کهن 7اند (تب:  ویشاوندانش هیچ آشنایی با زبان فارسی نداشتهو خ

آفرین،  و..)، از تمام ابزارهاي موسیقی  503،  489،  486،  485اي با موسیقی (ر.ك به تب:  و نیز آشنایی نسبتاً حرفه
 نامه بهره برده است.حماسی در فتح ازجمله موسیقی بیرونی و درونی براي ارائۀ تصویرهاي

القاء حالت عاطفی از قدیم بلندي هجا و  االیّام بحر متقارب مثمن محذوف ـ فعولن فعولن فعولن فعل ـ بسبب 
شدیدتر و مهیجتر به نسبت دیگر اوزان، الگویی مناسب براي اشعار حماسی بوده است (الگوي بررسی زبان حماسی،  

). در این نوع ادبی «هر بیت داراي هشت پایه و هر پایه داراي یک هجاي کوتاه و 149شهبازي و ملک ثابت: ص  
شناسی تطبیقی شعر پهلوانی، خالقی مطلق: صص دو هجاي بلند و پایۀ چهارم و هشتم محذوفند» (حماسه پدیده

عاطفی شدیدتري   اي از الفاظ که در آنها شمارة نسبی هجاهاي کوتاه از بلند بیشتر باشد، حالت). مجموعه28-27
را القا میکنند و برعکس، در حاالت مالیمتر که مستلزم آرامشند، اوزانی بکار میرود که هجاهاي بلند در آن بیشتر  

هاي انتهایی هر نامهباشند. صادقی نیز با استفاده از تمام ظرفیتهاي این بحر در کلّیت اثرش ـ حتی بخش ساقی
ف ناشی از خشکی تاریخی اثرش را بپوشاند و مخاطب را به ادامۀ خواندن بخش ـ توانسته است تا حدود زیادي ضع

 آن ترغیب نماید.
قافیه که بمنزلۀ دستگاه مولد صوت [در موسیقی شعر] است (احمد امین به نقل از موسیقی  موسیقی کناري:  

باي در فتح). جایگاه ویژه64شعر، شفیعی کدکنی: ص   از  نیمی  تقریباً  نامه، داراي یتهاي فتحنامه دارد. هرچند 
نامه را ابیاتی با  مورد) امّا قسمت اعظم و قابل توجّهی از نیمۀ دیگر فتح  1084هایی با حروف اصلی هستند (قافیه

مورد).   822) تشکیل داده است(  157گانۀ قافیه ر.ك به همان: ص  بندي سهقافیۀ اعناتی (براي آگاهی از تقسیم
مورد). ردیف که به ادّعاي برخی از    525کمترین بخش از شاهنامه تشکیل میدهد ( هاي مردّف  از این میان قافیه

)،  135،  124شناسی و موسیقایی در شعر ایرانی تبلور یافته است (همان: ص  پژوهشگران بسبب ویژگیهاي زبان
دیفهاي فعلی ـ از میان تمام ردیفها، رهرچند کمترین جلوه را در شعر صادقی داشته امّا بسامدي معنادار دارد.  

بیت) و  44بیت)، ضمیر (  50بیت)، حرف ( 389بویژه فعلهاي ربطی ـ بیشترین کاربرد را در شعر صادقی داراست ( 
اند. ناگفته نماند که در میان حروفی نامه ردیف واقع شدهبیت) نیز از دیگر چیزهایی هستند که در فتح  32اسم ( 

 مفعول بیشترین کاربرد را دارد. اند، حرف راي نشانۀ که ردیف واقع شده
 موسیقی درونی 

اي، برجسته، بجا و متفاوت با زبان عادي بکار برده هاي فارسی را بگونهخوانها و واکهصادقی آواها، همآوایی:  هم
هاي نامه آوري و ساقیگانۀ نیایش، رزم و کینها در هریک از بخشهاي سهخوانها و واکهاست؛ استفاده از این هم
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ر هر بخش، با یکدیگر بطور معناداري متفاوت است؛ حروف «الف» و «ي» در بخش نیایشها بیشترین کاربرد را  آخ
بار «ي» تکرار شده است. حروفی که هنگام    70بار «الف» و    110  طور تقریبی در هر صفحهاي که بهدارد؛ بگونه

دربرابر خداوند و شکوهش را به مخاطب منتقل  حال کرنش  اداي آنها لبها باز بوده و آرامش و پایداري و درعین
 میکند؛ نمونه: 

خــاك بـطن  در  آنکــه  تویی  حـکمــت  ــه   ب
 

ــاك  پ روح  ــی  ــن کُ را  ــان  دُخ و  ــار  ــخ  ب
یــت                                              ) 12(ـب

 
آوري تعداد بکارگیري این دو حرف به نصف رسیده و درعوض حروف انفجاري، انسدادي امّا در بخش رزم و کین  

آوري و ). که موجب انتقال هرچه بیشتر حس حماسه، کین75و سایشی (رفتارشناسی زبان تاریخی، ذوالنور: ص  
 توجّهی افزایش یافته است. نمونه: ترس است، بطور قابل

ــیــکــا پ پــیــک  ــر  کــمــان پ مــلــک  ز   ن 
 

ــک  ی ــدي  ــان  بُ خ ــم  ــی ــل اق ــه  ب ــا  ت ــدم   ق
 ) 642(بــیــت                                       

 
ــی ــاچ چ ــوشز  ــارک ــیّ ط ــاي  ــه ــان ــم  ک

 
خـــروش   چـــاچـــی  چـــرخ  از   بـــرآرنـــد 

 ) 601(بــیــت                                       
 

ــور ــت ســ ــمّ  ــُ سـ ز  و  ــوار  ســ ــرد  گَ  ز 
 

گـور  و  کـرد  کـفـن  را  ــتـگــان  کشــ ــا   قضــ
 ) 664(بـــیـــت                                      

 
برد را داشته یافته و بیشترین کارها نیز تکرار «الف» و «ي» دوباره بطور معناداري افزایش  نامهدر بخش ساقی  

است؛ در اینجا نیز بکارگیري الگوهاي آوایی و واجی زبان نشان میدهد شاعر با استفاده از این حروف ـ خواسته یا 
 ناخواسته ـ مخاطب را به آرامش، خوشباشی و نشاط رهنمون میسازد. نمونه:

ــده ب ــاري  ی ــام  ج آن  ــی  ســــاق ــا  ــی  ب
 

ــده  بـ ــاري  حصـــ ــار  ــگـ نـ ــاد  یـ ــه   بـ
 

الی اســــت ـــح  مغنّی هزج اصــــل خوشـ
 

ــرَب  ط ــاي  ج ــو  ت دور  ــه  ــتب اســ ــی  ــال  ح
ــت                             ــی  ) 1466-1467(ب

 
سرا را توانایی شناخت ظرفیتهاي موسیقی کالم میداند  توانمندیهاي برجستۀ شاعر حماسهشفیعی کدکنی یکی از  

و میگوید: «شاعر توانا کسی است که بتواند به فراخور موضوعات و حاالت از این ظرفیت استفاده کند و آهنگ و 
شتی و خشونت را سنجد» اي که بتوان با حروف و کلمات شعر، درموسیقی مطلوب شعر حماسی را بیافریند، بگونه

 ). 63(صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص 
نقش اصلی جناس در زبان حماسی، که «ایجاد وحدت شکل و هارمونی کلمات» (ساختار جناس، سجع و تکرار:  

اسی ) درجهت القاي هرچه بهتر روح حم7زاده و دیگران: ص  الخیر، رحمانبن ابیزبان حماسی در کوشنامۀ ایرانشاه
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اي که میتوان آن را یکی از مهمترین ویژگیهاي  نامه بسیار مورد توجّه صادقی قرار گرفته است؛ بگونهاست، در فتح
 شعري او قلمداد کرد. نمونه: 

از  نعیم که   قیاسبی   نعمتی 
 

طبع    این  داد  ما   شناسنعمتبه 
 )6(بیت                                          

 پشــــت از روي و    کُشــــتتبرزین همی  
ــدشــــد   آم ــر ز  ــب ت و  ــر  ــی ت و  ــغ  ــی  ت

 

ــت   مشــ ــه  ب را  کـی  ـی و  غ  ـی ـت ــه  ب را  کـی   ـی
گـــذر نـــبـــودي  را  نـــظـــر   خـــدنـــگ 

 ) 654-655(بـــیـــت                               
 

نامه است که در کنار عواملی دیگر از قبیل تکرار و..، به وحدت آفرین در فتحآرایی مهمترین عامل موسیقیواج
رسانده است؛ این صنعت در سراسر این متن ـ متناسب با حاالت و موقعیتهاي گوناگون موسیقی درونی اثر یاري  

 دور از ابتذال بکار رفته است. نمونه:  اي، بهو نیز تا حدود زیادي موسیقی بیرونی شعر ـ بصورت برجسته
گ گ تـن ــن کین کشــــد تـن  چو بر توسـ
قــاف تــیــغ  ــر  ســ بــر  اگــر  تــیــغ  ــد   زن

 

ــگ...  ــن ــه ــال پ را  ــرخ  چ ــد  ــن ک ــردن  گ ــه   ب
ــکــاف                                  شــ کـمـرگــه  ــا  ت ــد  رســ ش  رـق ـف  ز 

ــت                           ــی  ) 2179و    2181(ب
 

ــد  ــن ــه ن ــرون  ــی ب رخــت  ــا  ت ــود  ــرم ــف  ب
 

دهــنــد   ــگــون  گــل زیــب  ــن  زی ــنــه  زرّی ــه   ب
                                           )1215 ( 

 
 الیۀ واژگانی 

ابتداي فتح نیایشدر  یعنی در بخش  از   نامه  زیاد صادقی  بسیار  تأثیرپذیري  و ستایش چیزي که مشهود است، 
)، خمخانۀ سرخوشی 142واژگان شعري شعراي موسوم به سبک عراقی است؛ واژگان و ترکیباتی از قبیل بزم الست ( 

گرایی نامه، کهن ) و.. ؛ امّا نکتۀ قابل توجّه در بخش حماسی فتح88)، خوان دهر ( 35فروش ( صمت)، زلیخاي ع47( 
واژگانی صادقی است؛ او بسبب تبعیتش از شاهنامه، بسیاري از واژگان و ترکیبات شاهنامه را بازتولید کرده است؛ 

،  53. واژگان و ترکیباتی از قبیل مهین ( ولی این تقلید از شاهنامه بیجا نیست و در جاي مناسب قرار گرفته است
)، چرخ 1700)، دیهیم ( 541)، داور دادگر ( 524)، بهی بر بهی ( 499فراز ( )، گُردان گردن482)، کهین ( 525،  482

)، طمطراق 669)، قربوز ( 643) و...؛ از طرفی باوجود ترك بودن این شاعر، واژگان ترکی از قبیل قلماق (601چاچی ( 
نامۀ او دیده میشود. این در حالی است که بسامد واژگان عربی بسیار بیشتر  ) و... بندرت در فتح834)، یرلغ ( 763( 

)، بحر 205و    2)، مفتاح ( 1الّتاج ( بوده و از این حیث قابل توجّه است. برخی کلمات عربی اشعار او عبارتند از: درّة
 ) و...1890)، انبساط ( 1839)، روضه ( 2330)، دخان ( 1300( 

آییم کلمات جعلی بیشتري به نسبت گذشته در آثار منظوم و منثور یافت میشود؛ چه از قرن هشتم جلوتر میهر
اي که در میان تمام اشعار فارسی دیوان صادقی امّا صادقی را تا حدودي میتوان از این قائده مستثنی دانست؛ بگونه

نیز بدست نمی از آگاهی و داده واژة جعلی  امر  او حکایت دارد؛  آید که همین  زبانی  با دقّت  نش  اگر  درمجموع 
به شعر صائب نسبت میدهد همانند فتح ایرادات کلّی که استاد غنی  قرار گیرد، برخی  نامۀ صادقی موردبررسی 

)، چندان در شعر صادقی مشهود نیست  560ابتذال ادبی دوره، مادري نبودن زبان فارسی و... (یادداشتهاي غنی: ص
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دور از رکاکت است و واژگان و اصطالحات کوچه و دست و به  ی قصاید او داراي زبانی منسجم، یکحتّنامه و  و فتح
 از: است  معتقد  صفویان عصر  در   شعري  زبان  دربارة   کدکنی  بازاري در زبان و شعرش کاربرد چندانی ندارد. شفیعی 

 و  اندنکرده   پیدا  غلبه  دیگري   بر  کدامهیچ   که  است  داشته  وجود  شعر  زبان  در  رفتار  شیوة  دو  حتی  و  نظریه  دو  قدیم
  ايعدّه  همیشه  امّا  اند؛پرداخته  خود  کار  به  نزاع   این  قلمرو  از  بیرون  که  است  بوده  کسانی  آن  از  پیروزي   غالباً

 هرگز  شعر  که  اندداشته  عقیده  که  اندبوده  هم  دیگرانی  و  باشد  عصر  زبان   و  روز  زبان  باید  شعر  زبان  که  اندمیگفته
نکتۀ دیگري که نباید دربارة زبان  .  اندایستاده  میدان  این  از  بیرون  عمالً  بزرگان،  تمام  باشد؛  روز  زبان   به  نمیتواند

نظیري داشته،  هاي پیش از خود تسلط کمشعر صادقی فراموش کرد این است که صادقی هم به زبان شعري دوره 
 آگاه بوده و گاه نیز اشعاري به آن شیوه سروده است. هم از زبانهاي تازه در جریانات شعري و ادبی عصر خویش 

 ترکیبات  قدما،   شعري   زبان  از  پیرویش  بسبب   دینی  پیشوایان  مدح  نیایش و  بخش  در  بیگصادقی  :سازي ترکیب
: دارد   را  خویش  ویژة  زبان  حدودي   تا  اثر  حماسی  بخش  در  امّا  نیست؛  گرجلوه  شعریش  زبان  در  چندان  نو  و  تازه
فر  فریدون  ،)460( شکار  گردون  و)  460( مدار  دوران  ،) 668  و  457( هیجاشتاب    ،) 194( پناه  عصمت  ،)32( عُذار    عَذرا

اثر قیامت  ،) 638( کوش  کینه  نیزة  ،) 630(بنا  آهن  ،) 556(دریاغرور    ،) 531(پناه  عالم  ،) 510( اثر  محنت  ،)462( 
نشان قلزم  بحر  ،) 1253( سپاه    دارا  خان  ،)872( کجیمان    مطلّا   ،) 703( هیجاهجوم    ،)690( عقابان    دالور  ،)657( 
اي از این واژگان حماسی هستند؛ امّا برخی ترکیبات نیز چندان با فضاي حماسی اثر ؛ بخش عمده...و)  1323( 

 ). 665)، قلندروشان ( 669)، جام فنا (665خوانی و هماهنگی ندارد: لباس فنا ( هم
 

 الیۀ نحوي 
 توجّهی که به گونۀ خاصی برجسته باشد مشهود نیست. در این سطح نکتۀ قابل 

 
 الیۀ ادبی

هاي عالم است که در آن پویایی یا عدم نمایی ضمیر آگاه و ناخودآگاه شاعران دربرابر پدیدهخیال، محمل قدرت 
امور ذهنی را گرفتن از عنصر تصویر، بسیاري از    گر است. این «خیال شاعرانه، با یاري پویایی ذهن ایشان جلوه

لی: هاي نوآوري در شعر معاصر ایران، حسندیداري میکند و تصورات خود را از این راه به تماشا میگذارد» (گونه
اند. از دهندة خیال شاعرانه را مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه دانستهاالیّام مهمترین عناصر تشکیل). از قدیم282ص  

صور خیال در ( چیزهاست    دیگر  بر  چیزي   احکام  و  معانی  از   حکمی   یا  معنی  باتاث  که  میان این چهار عنصر، تشبیه
است.  نامهمورد، هستۀ مرکزي تخیّل شاعرانۀ صادقی در فتح 559با بسامد ) 53 ص :شعر فارسی، شفیعی کدکنی

 ـ   بلیغ و مرسل مؤکّد، مجمل،  ـ ارکان وجود عدم یا وجود اعتبار به  تشبیه چهارگانه بندي تقسیم میان از طرفی از
 ؛ نمونه:) مورد 497( توجّه را داشته است  بیشترین بلیغ صادقی به تشبیه

) جام سخن، جام جدل 446)، جام اندیشه ( 429)، جام گفتار ( 244)، جام دل ( 23)، چراغ نظر ( 13چراغ قبول ( 
فنا ( 626(  ایوان عمر ( 1157)، جام اجل ( 670)، جام  ( )، د1150)، بحر غضب ( 1155)،  )، بحر 1080ریاي قهر 

)، رخت 457)، رخت هستی ( 255)، رخت هوس ( 51)، رخت هوش ( 7)، بحر سخن ( 981سپاه (   )، بحر180وجود ( 
)، برج معنی  40)، برج شادي ( 199)، کان لطف ( 118)، کان جود ( 88)، خوان دهر ( 40)، حصار عدم ( 596فراغت ( 

 ). 1015اعتباري ( ی)، جام ب1167)، بزم نگاه ( 1065)، درگاه امید ( 470( 
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ازآنجاکه دوري از اطنابهاي غیرضرور در تمام بخشهاي بالغی و روایی حماسه، امري پسندیده است (تحلیل کارکرد 
گیري از تشبیهات )، کلّیت کار صادقی در بهره132نژاد و الهیان: ص  سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامه، یوسف

نامه در حوزة بالغت، بسامد باالي تشبیهات عقلی  مهمترین نقاط ضعف فتحبلیغ، درست و بجا مینماید؛ امّا یکی از  
 مورد). نمونه: 259به حسی در آن است ( 

)،  446)، جام اندیشه ( 253)، باغ اندیشه ( 441)، باغ دل ( 425)، باغ بخت ( 345)، باغ پایندگی ( 596رخت فراغت ( 
)، درّ دانش 680)، چراغ حشر ( 1080ریاي قهر ( )، د118)، کان جود ( 301)، دُرج اندیشه ( 269الماس فکرت ( 

)،  1406)، گلِ فتح ( 1245)، بند فرمان ( 1244غیرتی ( )، تخم بی426)، ظلمات معنی ( 465)، درّ احسان ( 791( 
 ).954)، سمند طرب ( 1197)، گُل صحّت ( 2032)، گُل راز ( 1513باغ اقبال ( 

اعتقاد برخی   به  کلیات (   »بزند  پیوند  محسوسی   به   را  معقولی  که  یکندم  پیدا  هنري   جنبۀ  آنگاه  تصویر«هرچند 
با بررسی شاهنامه و برخی دیگر از آثار حماسی، پُرکاربردترین   ، شفیعی کدکنی) 79  ص  :زیبایی شناختی، کروچه

سرا باید با امتزاج تصویر و صوت انواع تشبیه را تشبیهات حسی به حسی میداند و معتقد است «یک شاعر حماسه
). با 9تشبیهی محرّك و پویا، نقش مهمی را ایفا کند» (صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص  در خلق  

نامه بسامد تشبیهات عقلی به حسی بیشتر است و بنظر میرسد تصویرپردازیهاي تمام این اوصاف، در کلیت متن فتح
امّا در هنشاعرانه باشد  به عراقی  از سبک موسوم  این حوزه متأثر  کارزار، گام توصیف صحنهاش در  و  نبرد  هاي 

دست تشبیهات چرخش اي معنادار بسمت اینچیرگی تشبیهات حسی به حسی مشهود میشود و ذهن صادقی بگونه
نامه پیدا میکند. بعد از تشبیهات عقلی به حسی، تشبیهات حسی به حسی بیشترین بسامد را در تشبیهات فتح 

) ( )، گوي  2164)، گل عارض ( 644)، زنبور پیکان (1158)، کدوي سر ( 1066دارد: سیل عدو  )، گوي  560سر 
) ( 658زمین  گوش  صدفهاي   ،(791) زندگی  مزرع   ،(641 ) صبا  سمند   ،(873 ) فوالد  خار  تن 1180)،  فوالد   ،(

 ). 1323)، سیالب تیغ ( 2058)، فوالد چنگ ( 1342( 
 مورد).  346نوع مفرد به مفرد است ( ذکر این نکته نیز ضروري مینماید که بیشتر تشبیهات این منظومه از 

در بحث تشبیه گفته شد زبان حماسه بیشتر با محسوسات سروکار دارد؛ بنابراین بدیهی است الفاظی که به  مجاز:  
اند و علماي بالغت آنها را مجاز میخوانند، در حماسه بسامد کمتري داشته اصطالح در غیر ماوضع له بکار رفته

لیل اینکه به وراي زبان حماسی و ویژگیهاي ارتباطی این زبان گذر نمیکند، جزو ذات زبانی باشند. مجاز را برخی بد
 نامه به قرار زیر است:حماسی نمیدانند. باوجوداین برخی از انواع مجازهاي فتح

 آمدعالقۀ بدلیت و پی
عــقــابــان    ریــخــتـــه   خــوندالور 

 
ــه  ــب ــه ت ــت ــخ ــری ــگ ب ــان  ــک ــب ک ــوي   ج

 
 عالقۀ عام و خاص 

را  رخـشبـرانـگـیـخــت   ــبـکـخـیـز   ســ
 

را  ــز  ــیـ تـ ــش  آتـ ــی  ــنـ دامـ ــزد   بـ
                                                    )676 ( 

 
 عالقۀ ظرف و مظروف 
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از   ــبــی  ــدحشــ ــداد  ق ب ــرت  عشــ  دادِ 
 

ــاد  ی ــه  ب ــد  آم ــدّش  ســـــرح ــران  ــی م  ز 
                                                )1210 ( 

 
 عالقۀ جزء و کل 

و   ــردي  م ــروي  ــی ن ــه  ــازوي ب ــخــت  ب  ب
 

رخــت  ــد  ــادن ــه ن ــحــرا  صــ ــه  ب ــزل  ــن م  ز 
                                                )711 ( 

 
استعاره فارغ از معناي مدرن آن و پریشانی تعریف دقیقش در نزد علماي سنّتی بالغت (صور خیال در استعاره:  

حماسه باشد یا نباشد، قطعاً بخش مهمی از تواناییهاي زبانی )، چه جزو ذات  105شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص  
اندازة تشبیه و کنایه ـ تا حد امکان از این فن ادبی بهره برده و ذهنی یک شاعر است. صادقی نیز ـ هرچند نه به 

سوز، نهنهاد، آتش سیستان، آب آتشها بیشتر از نوع مصّرحه است: هزبران پرخاش، خورشید عالماست. این استعاره
فروز، قند محمودي، دریاي آهن، درج گوهر، دامن زندگی، تندباد، نسیم چمن سنج، حصار، شمع گیتیدیر دیرینه

 و...
) و داراي معانی دوگانه 205با اینکه کنایه از مقولۀ انواع مجاز و ترك تصریح بوده (معانی و بیان، همایی: ص  کنایه:  

ابلغ بودن کن با برهان،  ایه نسبتاست، به دالیلی از جمله  به تصریح، تأکید و مبالغه در کنایه، توأم بودن کنایه 
و نیز تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه، اسماعیل   333البالغه، رجایی: ص  تشخّص دادن کنایه به زبان و... (معالم

نامۀ صادقی دارا است ) این صنعت بعد از تشبیه، بیشترین کاربرد را در میان عناصر تصویرساز فتح78پناهی: ص  
شناسی کنایات، بیشترین بسامد کنایه در این اثر مربوط به کنایۀ ایماء است. این نوع  مورد). از منظر شکل   259( 

پیرایگی در لفظ، بیان و نیز فهم سادة آن براي مخاطب، یکی از بهترین محملها براي کنایه بدلیل سادگی و بی
از طرفی بیشتر این کنایات در فعل رخ داده است نه در اسم و سایر اجزاي   اداي معانی و القاي روح حماسه است.

کاري دیو مزدوري )، به گل2096جمله که البته برخی از این کنایات بدیع مینماید: به قلب عدو سوزن انداختن ( 
 ) و... 1238)، داس بر خوشۀ شُکر نهادن ( 408)، از کان نمک سیم بیرون نیامدن ( 1414کردن ( 

فایده نمینماید که بکارگیري و تکرار هدفمند نام برخی حیوانات از قبیل شیر ایان این بخش ذکر این نکته بیدر پ
به)،  بار) در تشبیهات (بعنوان مشبه  10بار)، رستم (23بار) و نیز اسامی اساطیري همانند جم ( 14بار)، گرگ (   39( 

اي که حس نامه شده است؛ بگونهر تصاویر شعري فتحتوصیفات و استعارات و... باعث تحرك و پویایی هرچه بیشت
 القا میکند.   شور و هیجان متناسب با فضاي حماسه را به نحو مطلوبی به خواننده

نمایی یا خُرد گردانیدن معانی و افراط در صفات (ابن معتز به نقل از معانی بدلیل ماهیتش در بزرگ  اغراقاغراق:   
ذات حماسه است و بدیهی است که در این منظومه نیز بطور فراوان دیده شود؛ )، جزو  53و بیان، تجلیل: ص  

 اغراقهاي مندرج در این منظومه گاه به غلو ختم شده است؛ امّا درمجموع اغراقهاي او بجا و طبیعی مینماید. 
او ــاه  کــمــرگ ــا  ت ــک  ــل ف کــوهــی   چــه 

 
او   راه  در  ــیـــد  خـــورشـــ  فـــرومـــانـــده 

                                               )1340 ( 
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ـفرهــادخــان ـگفــت  ـچـنـین  ــخ  پــاسـ ــه   ب
 

ــه  ــای پ ــن  ــری ــت ــم ک اي  ــه  ــمــانک آســ  ات 
                                          )1243 ( 

 
ــا دع از  ــد  ــع ب ــد  ــرگشـــــودن ب ــان   زب

 
ســــخــا  ــتـیــارت  دســ ن  کـمـتـرـی اي   کــه 

                                          )1867 ( 
 بدیع 

الگوي خاص، ثابت و برجسته از  نوعی سبک شخصی بشمار آورد،  اي که بتوان آن را به  صادقی در بخش بدیع 
واج  ازجمله  نمیکند و جز چند صنعت محدود  زنجیرة  تبعیت  باعث حفظ  تا حدودي  النظیر که  و مراعات  آرایی 

)، از صنایع 137میشود (تحلیل کارکرد سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامه، محمدنژاد و الهیان: ص  معنایی متن  
هاي تاریخی ـ برخالف غزل، قصیده و ... ـ که شاعر در آنها بیشتر  دیگري استفاده نمیکند. بنظر میرسد در حماسه

ها و صنعتهاي علم بدیع که با ابهام بیشتر دوراز ابهام سروکار دارد، اساساً هنر حدودي به  با روایتی مستقیم و تا
نامه از این امر مستثنی نیست. در همین رابطه خالقی مطلق معتقد  مأنوس هستند، بسامد چندانی ندارد و فتح

شناسی تطبیقی شعر پهلوانی، خالقی است: «حماسه بیان ماجراهاي پهلوانی است نه هنر تخیّل» (حماسه پدیده
 ). 53مطلق: ص 

 
 ي سطح فکر

هاي  بینی و اندیشۀ شاعر و نویسنده در اثرش ـ خواه بصورت صریح و خواه پنهان ـ از مهمترین مولّفه بازتاب جهان
سبکی است. امّا اندازه و عیار یک متن ادبی زمانی مشخّص میشود که بر محک متنی معیار زده شود. ازآنجاکه این  

هاي حماسی متنی چون شاهنامه که متنی معیار است، بنمایهاثر حماسی ـ تاریخی است، بناچار باید با توجّه به  
 هاي حماسی عمدتاً شامل موارد زیر است:آن مورد بررسی قرار گیرد. بنمایه

 بینی و رازگشایی، کینخواهی و انتقام، جنگ، پند و حکمت.خرق عادت، پهلوانی، نام و ننگ، جهان
تعریف شده است یعنی نیروي آسمانی، عناصر طبیعی و زمینی،   هایی که براي آناز این میان خرق عادت با مولّفه

) 45نژاد: ص  آمد عادتها در حماسه، بازرگان و فرجعوامل انسانی، امور جادویی و دیو (بررسی خوراق عادت یا خالف
ی نیز در نامه ندارد که این امر از تاریخی بودن آن نشئت میگیرد. از طرفی مولّفۀ رازگشایجایگاه چندانی در فتح

هایی نیز همچون پهلوانی، کینخواهی، نام و ننگ، انتقام و جنگ نیز در این اثر از دو این اثر بازتابی ندارد. شاخصه
هاي تاریخی، راویان آنها برخالف شاهنامه، منظر قابل توجّه است. نخست اینکه بدلیل حالت گزارشگونۀ حماسه

اي که احساسات پنداري نمیکنند؛ بگونهذاتن ندارند و با آنها همتمرکز چندانی برروي شخصیتها و حوادث داستا
هاي حماسی تاریخی از جمله صادقی، بیشتر  درونی این شخصیتها در اثر بازتاب یابد. در کل سرایندگان منظومه 

نامه ح خط روایت را دنبال میکنند تا پروراندن شخصیتهاي داستان. بعنوان نمونه یکی از شخصیتهاي بسیار مهم فت
فرهادخان است که در جریان فتح شیراز، کرمان، نواحی شمال و... تا هرات دالوریهاي بسیار از خود نشان داد اّما  

گاه نتوانسته یا نکوشیده است که شخصیت او را آنگونه که هست بپروراند؛ از دیگر سو فضاسازي و صادقی هیچ 
مخاطب براي ورود به اصل داستان آماده میشود امّا این اصل چینی ابتداي هر حادثه به نحوي است که ذهن  مقدّمه

 هاي تاریخی مشهود نیست. مهم در اکثر داستانهاي موجود در حماسه
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برخالف صادقی، فردوسی ـ حتی در بخش تاریخی شاهنامه ـ روایتگر خشک تاریخ ایران نیست؛ بلکه کوشیده 
افت ویژه خود را از آن داشته باشد و همین امر باعث، تمایز  بینی، درك و دری است در کنار روایت یک حادثه، جهان

هاي تاریخی است؛ بعنوان نمونه در پایان داستان اسکندر با فور هندي و کشته  هرچه بیشتر شاهنامه  و حماسه
 شدن فور، فردوسی از زبان اسکندر به جانشین فور، سُوُرگ اینگونه پند میدهد: 

گفــت و  داد  بــدو  ــاهی  شــ تخــت  ــر   سـ
ــبــخــ فــرازب آیــد  هــرچــه  ــخــور  ب و   ش 

ور  ـف گــاه  ود،  ـب نــدر  ســـــک ی  گــاـه  کــه 
 

ــت!   ــف ــه ن در  ــن  ــک م ــز  ــرگ ه ــار  ــن دی ــه   ک
ــاج ت ــن  ــدی ــازب ــن م ــنــجــی  ــپ ســ ــخــت   وت

ــور ــت و ـگه ـکام و سـ ــم اسـ  گهی درد و خشـ
ج                ــه،  ــام ــن ص  6(شـــــاه  :48 ( 
 

ویژة خود را داشته باشد با  صادقی نیز در پایان داستان نبرد شاه عبّاس با خان احمد گیالنی کوشیده است دیدگاه  
تر به نسبت فردوسی، شکست خان احمد گیالنی را تنها اي کمرنگاین تفاوت که با حالتی گزارشگونه و عاطفه

 معلول یاري نشدن ازطرف قضا میداند:
آورد ــت  دســ کــیــنــه  بــر  چــو   حــوادث 
ــاوري  ی ــا  قضــ از  ــرد  م چــو  ــد  ــن ــی ــب  ن

 

آورد  ــت  ــکســ شــ ــکـنــدر  ســ ــدّ  ســ ــه   ب
رخــش   ــکــنــدري خــورد  اســ ــکــنــدر،   اســ

                                   )1388  ،1389 ( 
 

یکی دیگر از وجوه برجستۀ تمایز میان متن شاهنامه و متون حماسی تاریخی در این امر نهفته است که شاهنامه 
رابر  متنی باز و چندالیه است و جنگ و جدالهاي آن نیز از سه منظر قابل بررسی است: الف) جدال قهرمان درب

ضدقهرمان، ب) جدال ایران و انیران، ج) جدال اهورامزدا و نیروهاي خیر دربرابر اهریمن و کماریکان. از این سه 
الیه تنها چیزي که در متون حماسی تاریخی بسیار پررنگتر است الیۀ نخست است و از همین رو متنهایی همانند 

 ناپذیر مینمایند.نامه، متنی بسته و تأویلفتح
زرّیناین   با  نوشتۀ  اسکندرنامه  و  شاهنامه  قبیل  از  متنهایی  میان  دیگر  مهم  تفاوت  نظامی،  اندیشۀ  دربارة  کوب 

هاي تاریخی را آشکار میکند: «هیچگاه نظامی دغدغۀ رقابت با فردوسی نداشته است؛ مهمترین دغدغۀ این حماسه
ش مورد تجاوز قرار گرفته است و میکوشد که نوعی اجتماع است. یکی در یک برهۀ زمان، تاریخ و هویتهر دو به  

آن عظمت را در قالب داستانهاي پهلوانان به مردمان زمانش یادآور شود و آنها را به تفکّر وادار کند ولی دیگري 
کوشیده است مردمان را از جدالهاي مذهبی، که در این دوران به اوج خود رسیده و موجبات تفرقۀ آنها را فراهم 

ر دارد و به آنها بیاموزد کوشش و خون ریختن را رها کنند و میتوانند مدینۀ فاضله را با عشق ورزیدن  ساخته، برحذ
به یکدیگر برپا بدارند. تفاوت عمدة هنرمندان واقعی و متفکّران واقعی با سایرین در همین نکته است که آنها وقایع 

خویش این خارخار وجودي خویش را در قالب زمانۀ خویش را بدرستی درك کرده و با پشتوانۀ عظیم فرهنگی  
 ).485کوب: ص زرین اسکندر، بزم در یونان زبانی بسیار منسجم بیان میکنند» (فلسفۀ

نامه که نویسنده اي که در آخر این جستار نباید فراموش شود بحث ایدئولوژي است؛ اگر از بخش تحمیدیۀ فتحنکته
ح خداوند و بزرگان دین پرداخته است و بطور طبیعی واژگانی که بار سرایی ـ به مددر آن ـ مطابق سنّت حماسه

پوشی شود، نکتۀ قابل توجّه، بسامد بسیار کم واژگان و تلمیحات با بار دینی دربرابر واژگان ایدئولوژیک دارند، چشم
ط با این دوران، هاي اصلی متون مرتبو تلمیحاتی با بار اساطیري و... است؛ این در حالی است که یکی از مشخصه
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واژگانی با بار ایدئولوژي است. ناگفته نماند اشارات روایی و قرآنی صادقی در بخش تمهید بیانگر غور و تعمق هرچه 
 به قصاید و غزلیّاتش است.بیشتر او در مفاهیم دینی نسبت

 
 گیري نتیجه

و  فتح فخر  براي  را  آن  فاتحان،  که  است  نبرد  یک  اتفاقات  گزارش  درمینامه،  نگارش  به  تاریخ،  در  آوردند؛ ثبت 
هر هاي فارسی و عربی رونقی تام و تمام داشته است؛ باري به  نویسی در ادوار مختلف تاریخی در نوشتهنامهفتح

اي  تر در دوران صفویان ـ براثر پارهنویسی در دوران تیموریان ـ و بطور گستردهنامهزمان با گسترش فتحروي، هم
هاي سنتی که بصورت نامه عرضه نامهها نیز دستخوش دگرگونی گردید و در کنار فتحاختار این نوشتهانقالبات، س

هاي منظوم متأثر از شاهنامه و اسکندرنامه و  نامهنامه نوشته شدند. فتحها و کتابهایی به نام فتحمیشدند، منظومه
فتح و   کردند  پیدا  تمایل  حماسی  ادب  به  ننامه...  منثور  ازجملۀ هاي  شدند.  آراسته  نویسندگی  زینتهاي  به  یز 

بیگ افشار نامۀ صادقیاند، فتحهاي عصر صفویه که چندین تذکرة مهم این دوره از آن یاد کردهنامه مهمترین فتح
اند و نگارنده بدانها دست پیدا کرده، دوازده منبع است. تعداد منابع کهنی که از احوال صادقی و هنر او یاد کرده

نامه صادقی اشاره که از این میان چهار منبع بصورت مستقیم و شش منبع دیگر بصورت غیرمستقیم به فتح  است
نامه گویا نخستین کسی است که در کنار اشاره به احوال صادقی از فتح  خیرالبیاناند. سیستانی صاحب تذکرة  داشته

نامۀ ـ اسکندربیگ منشی ـ که زندگی  ي عبّاسیآرا عالماو ـ البته تحت نام شاهنامه ـ یاد میکند. صاحب کتاب  
نامه یاد میکند و نامۀ او بعنوان جنگنویسان دربارة صادقی بیان کرده است، از فتحبه سایر تذکرهمشبعتري نسبت

 عرصات العارفین   و  عرفات العاشقینبیتهایی از این منظومه را ذکر میکند. آنچه از سخن بلیانی در کتاب ارزشمند  
میشود این است که صادقی این مثنوي را در اواخر حیات گفته است. دارابی اصطهباناتی نیز در تذکرة   مستفاد

به سن صادقی درست اي از احوال صادقی ـ که البته سخنش راجعضمن ارائۀ شمّهلطایف الخیال  خود موسوم به  
اند. نامۀ او ذکر نکردهرة صادقی و فتحهاي متأخرتر سخن چندانی دربانیست ـ به این منظومه اشاره میکند. تذکره

 نامه» ذکر شده است.الزم به ذکر است نام این اثر در ابتداي نسخۀ موجود با عنوان «مثنوي فتح
طهماسب) تا مکان» (شاههر روي صادقی در این منظومه رویدادهاي مهم سالهاي پس از وفات «شاه جنّت  باري به

ر کشیده است. سالهایی که جهان چون موي زنگیان درهم و آشفته بود و هر  طلیعۀ دوران عبّاس شاه را بتصوی
نامه در دو سطح زبانی، ادبی داراي برجستگیهاي خاص سبکی است؛ او اي از قزلباش را سوداي ریاستی. فتحطایفه

حرفه نسبتاً  آشنایی  نیز  و  کهن  ادبی  متون  در  غور  و  ممارست  براثر  و  تآگاهانه  از  موسیقی،  با  ابزارهاي اي  مام 
فتحموسیقی در  حماسی  تصویرهاي  ارائۀ  براي  و...  درونی  بیرونی،  موسیقی  ازجمله  است. آفرین،  برده  بهره  نامه 

هایی با حروف اصلی هستند، قسمت اعظم و قابل توجّهی از نامه، داراي قافیههرچند تقریباً نیمی از بیتهاي فتح
هاي مردّف کمترین کاربرد را در ناتی تشکیل داده است؛ از این میان، قافیهنامه را ابیاتی با قافیۀ اعنیمۀ دیگر فتح

نامه دارد. از میان تمام ردیفها نیز، ردیفهاي فعلی ـ بویژه فعلهاي ربطی ـ بیشترین کاربرد را در شعر صادقی فتح
با زبان عادي بکار برده است؛   اي برجسته، بجا و متفاوتهاي فارسی را بگونهخوانها و واکهصادقی آواها، هم  داراست.

هاي آخر هر نامهآوري و ساقیگانۀ نیایش، رزم و کینها در هریک از بخشهاي سهخوانها و واکهاستفاده از این هم 
است.   متفاوت  معناداري  بطور  یکدیگر  با  عوامل واجبخش،  مهمترین  از  تکرار  و  جناس  کنار  در  نیز  آرایی 

رسانده است. از نظر واژگانی نیز گفتن این که به وحدت موسیقی درونی اثر یاري   نامه استآفرین در فتحموسیقی
و ستایش چیزي که مشهود است، تأثیرپذیري   نامه یعنی در بخش نیایشنکات ضروري است که در ابتداي فتح
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نکتۀ قابل توجّه  بسیار زیاد او از واژگان شعري شعراي موسوم به سبک عراقی و نیز واژگان آسان عربی است؛ امّا  
گرایی واژگانی است؛ او بسبب تبعیتش از شاهنامه، بسیاري از واژگان و ترکیبات  نامه کهندر بخش حماسی فتح

شاهنامه را بازتولید کرده است؛ ولی این تقلید از شاهنامه بیجا نیست و در جاي مناسب قرار گرفته است. از طرفی 
آید که همین امر از آگاهی و دانش زبانی صادقی ده واژة جعلی نیز بدست نمیدر میان تمام اشعار فارسی دیوان  

است؛ تشبیهات   نامهفتح  در  صادقی  شعري   حوزة تخیل  رکن  او حکایت دارد. در سطح ادبی نیز تشبیه مهمترین
رد ذهن هاي نبنامه داراست، اما در هنگام توصیف صحنهعقلی به حسی بیشترین بسامد تشبیه را در کلّیت فتح

صادقی خواسته یا ناخواسته بسمت تشبیهات حسی به حسی گرایش پیدا میکند. بعد از تشبیه، کنایه بیشترین 
شناسی کنایات، بیشترین بسامد مربوط  نامۀ صادقی دارا است؛ از منظر شکلکاربرد را در میان عناصر تصویرساز فتح

نامه صرّحه است. الزم به توضیح است که صنعت مجاز در فتحبه کنایۀ ایماء است. استعارات وي نیز بیشتر از نوع م 
هاي فراوانی ندارد. دربارة اغراقهاي مندرج در این منظومه نیز باید گفت که این اغراقها گاه به غلو ختم شده نمونه

که بتوان   اي صادقی در بخش بدیع از الگوي خاص، ثابت و برجسته  است، امّا در کلّیت اثر اغراقهاي او طبیعی است.
هاي تاریخی، برخالف باره باید گفت حماسهنوعی سبک خاص او بشمار آورد تبعیت نمیکند که البته در این  آن را به

دوراز ابهام سروکار دارد ـ اساساً با  غزل، قصیده و ... ـ که شاعر در آنها بیشتر با روایتی مستقیم و تا حدودي به
و.. که ایهام  ابهام،  از قبیل  ندارد و طبیعتاً فتح  فنونی  ابهام هستند، پیوستگی چندانی  بر  امر مبتنی  این  از  نامه 

 مستثنا نیست. 
 

 نویسندگان  مشارکت
محقق دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این

  اصلی   طراح  و  داشته  برعهده  را  رساله  این  راهنمایی   مسروره مختاري سرکار خانم دکتر  .  است  شده  استخراج  اردبیلی
 نقش   نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  آقاي بهروز مهري.  اندبوده  مطالعه  این

 ر مشاو  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  آقاي دکتر شکراله پورالخاص.  اندداشته
 .است  بوده پژوهشگر سه هر مشارکت  و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت در. کردند ایفا  را پژوهش این

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء   و   انجام  در  را  نویسندگان  که  رساله  داوران  هیئتمحقق اردبیلی    دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم دادند،

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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