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 چکیده:
 (شاهکار) تاریخ منظوم ایران اولین جلد 4379رحیم معینی كرمانشاهی در سال  زمینه و هدف:

سروده  شاهنامهبیت است. شاهکار در قالب مثنوی و به وزن  95954را منتشر كرد. این اثر شامل 

 ای به نثرپیوند دارد. معینی مقدّمه شاهنامهمتنی، نام شاهکار با شده است. از منظر مطالعات پیرا

نوشته كه در آن به شاهنامج فردوسی اشاره كرده است كه در حوزۀ پیوندهای پیرامتنی با شاهنامه 

قرار میگیرد. این اثر در سبک از شاهنامه تأثیر پذیرفته است، امّا محتوای آن با شاهنامه متفاوت 

ینی كرمانشاهی تداوم و دسترش شاهنامج فردوسی از پایان است، چون شاهنامه است. شاهکار مع

با حملج اعراب و فروپاشی ساسانیان تمام میشود و شاهکار از حملج اعراب و فروپاشی ساسانیان 

شناسی جلد . هدف این پژوهش بررسی سبکمیشود و تا اواخر حکومت قاجاریه ادامه دارد آغاز

 سطح زبانی، ادبی و فکری است.نخست این اثر در سه 

این پژوهش به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام درفته و روش دردآوری اطالعات در روش مطالعه: 

 ای است.آن، كتابخانه

شناسی در جلد نخست از منظومج شاهکار، سطح فکری آن است موفقترین سطح سبک ها:یافته

فروش همراه است. نتقاد از دنیاپرستان دیندوستی، و اپرستی، ایرانكه با مضامینی مانند وطن

خواندن این مجموعه برای هر ایرانی هم الزم و هم شیرین است. باوجوداین اشکاالت زبانی و ادبی 

 در آن، سطح اثر را تا حدودی تنزل داده است.

نگی ورود لغات عامیانه و محاورۀ فارسی در كنار كلمات كهن، این اثر را دچار ناهماهگیری: نتیجه

ای در برخی ابیات و عبارات ساخته است. فنون بالغی اندک و غالباً تکراری است. زبان اثر زننده

 ساده است و مختصات دستور زبان كهن فارسی در آن اندک است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Rahim Moeini Kermanshahi published the 
first volume of the history of Iranian poetry (Shahkar) in 1999. This work 
contains 85851 bits. The shahkar is composed in the form of Masnavi and the 
weight of Shahnameh. From the perspective of contextual studies, the name of 
the shahkar is related to the Shahnameh. Moeini wrote an introduction to 
prose in which he referred to Ferdowsi's Shahnameh, which is in the field of 
contextual connections with the Shahnameh. This work is influenced by the 
style of Shahnameh, but its content is different from Shahnameh. A certain 
masterpiece of Kermanshah is the continuation and expansion of Ferdowsi's 
Shahnameh from the end, because the Shahnameh ends with the Arab invasion 
and the collapse of the Sassanids, and the masterpiece begins with the Arab 
invasion and the collapse of the Sassanids and continues until the end of Qajar 
rule. The purpose of this study is to study the stylistics of the first volume of this 
work at three levels: linguistic, literary and intellectual. 
METHODOLOGY: This research is a descriptive-analytical method and the 
method of data collection is library. 
FINDINGS: The most successful level of stylistics in the first volume of the 
masterpiece is its intellectual level, which is associated with themes such as 
patriotism, and criticism of religious world-worshipers. Reading this collection 
is both necessary and sweet for every Iranian. Despite its linguistic and literary 
flaws, it has somewhat degraded the level of the work. 
CONCLUSION:  The introduction of slang and colloquial Persian words along 
with ancient words has made this work disgustingly inconsistent in some verses 
and phrases. Rhetorical techniques are rare and often repetitive. The language 
of the work is simple and the coordinates of ancient Persian grammar are small. 
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 444/ ر( از رحیم معینی كرمانشاهیشناسانج جلد نخست از كتاب تاریخ منظوم ایران )شاهکابررسی سبک

 

 مقدمه
م بنوعی راه حکی «تاریخ منظوم ایران )شاهکار(»جلدی سعی داشته با سرودن منظومج ده حیم معینی كرمانشاهیر

. او سعی كرده تاریخی را بنظم بکشد كه موجب عبرت آینددان دهدفردوسی را در پاسداشت فرهنگ ایرانی ادامه 

د، به سبک شاهنامج فردوسی شعر سروده است. شخصیتهای اصلی شود و برای اینکه اثر او مورد اقبال قرار دیر

الدّین خوارزمشاه، شاه اسماعیل صفوی، شاه عبّاس صفوی، نادرشاه مثل ابومسلم، یعقوب لیث، سلطان جالل شاهکار

همچون رستم، سهراب، سیاوش، اسفندیار و  شاهنامهخان زند به شخصیتهای فتحعلی و خان زند،افشار، كریم

د و این عامل در كنار عوامل دیگر باعث میشود بازتاب شاهنامج فردوسی در شاهکار معینی نن تشبیه میشودیگرا

( شکل درفته است و رحیم معینی كرمانشاهی مانند 4379ی4345شاهکار در دورۀ معاصر ) .كرمانشاهی بیشتر شود

لحاظ فکری از نوع ادب تعلیمی است ه ب فردوسی به احیای هویت ملی ازطریق نگاه به دذشته اعتقاد دارد. شاهکار

كه با لحن حماسی سروده شده است. معینی تاریخ را میسراید تا از آن عبرت درفته شود. او در آغاز و پایان 

آزرده است و از رنجی كه ملَّت ایران در طول تاریخ كشیده، دل و داستانهایش به فکر تعلیم مخاطبان خود است

قدرت بیاورند كه  ر سرذایلی مثل قتل، خیانت و دزدی دوری دزینند و حاكمانی بمیخواهد مردم كشورش از ر

 . ستمگر و غارتگر نباشند و به مبارزه علیه ضحّاكهای تاریخ ب ردازند

 شاهکار جنظارت بر چاپ غزلیات، خاطرات و ادامو آوری، ویرایش، طبق وصیت معینی كرمانشاهی، مسئولیت جمع

كرمانشاهی از  در كرمانشاه است. 4351رحیم معینی كرمانشاهی متولد سال  .است هبه فرزندش حسین داده شد

 و خورشیدی فعالیت سیاسی خود را آغاز كرد 4367 كودكی به هنر نقاشی، كتب ادبی و تاریخی عالقه داشت و از

مركزی و  ای را علیه حکومتملی شد و فعالیت دسترده  جشمار طرفداران محمد مصدق درآمد و عضو جبه در

 ورمنص علی بهمراه ساعد وزیری نخست دوران فاصلج در. كرد آغاز كرمانشاه، استاندار ،جهانشاه صمصام بختیاری

و  این شاعر. ملی كردن صنعت نفت نیز بود حامیان از و پرداخت بکار نگارروزنامه و س ه بانک كارمند بعنوان

 «حافظ برخیز»و ، «خورشید شب»، «فطرت»، «ها بسوزیدای شمع»را همچون  دیگری سرا تاكنون كتابهایترانه

همچنین همکاری با علی تجویدی، پرویز یاحقی و همایون خرم در تولید آثار موسیقایی از دیگر  ؛منتشر كرده است

 با لهئدلیل كهولت سن و بیماریهای ناشی از این مسه خورشیدی ب 4397از  . ویفعالیتهای این هنرمند است

 تهران، خورشیدی در بیمارستان جم 4341آبان  64 سالگی در46 در سرانجام و میکرد نرم پنجهودست بیماری

 سالگی سروده است:74. معینی جلد نخست منظومج شاهکار را در دكر تسلیم آفرینجان به جان

 (46قدم تند باید كه فرصت كم است )معینی كرمانشاهی:  كه هفتادویک ساله پشتش خم است

)شاهکار( از این شاعر و پژوهشگر است كه  تاریخ منظوم ایرانشناسی جلد اول از ش بررسی سبکهدف این پژوه

 در سه سطح زبانی، ادبی و فکری انجام میگیرد.

 

 سابقۀ پژوهش

 شماری دربارۀ آثار رحیم معینی كرمانشاهی صورت درفته است كه به آنها اشاره میشود:تا كنون پژوهشهای انگشت

( كه در 4344ای است از سوری )عنوان مقاله« عر فوزی معلوف و رحیم معینی كرمانشاهیوطنگرایی در ش»

این جستار با استفاده از روش ائه شده است. ار المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسالمششمین همایش بین

 ،كرمانشاهی معینی و رحیم ،معاصر لبنانی شاعر ،در اشعار خوزی معلوف دوستیوطن تحلیلی مضامین-توصیفی

ون این مضم اتاشتراكات و افتراق را مورد بررسی قرار داده و چگونگی تجلَّی وطن و مهمترین ،شاعر معاصر ایرانی

https://civilica.com/papers/l-10893/
https://civilica.com/papers/l-10893/
https://civilica.com/papers/l-10893/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%D8%B7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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این دو  علیرغم دور بودن محل زنددی وده و به این نتیجه رسیده است كهص نمرا در اشعار این دو شاعر مشخ

ار بررسی ویژدیهای سبکی اشع». مقالج دیگری با عنوان تفکراتشان از این حیث بسیار به هم نزدیک است ،شاعر

ین نتیجه ( به ا4154شناس دتابی )از حق(« كرمانشاهی )با تکیه بر دفتر شعری ای شمعها بسوزیدرحیم معینی

رایی، دهای كهنكرمانشاهی در سطح زبانی از زبان معیار بیشتر بهره برده است و شاخصهمعینیرسیده است كه 

ای و استفاده از لغات عربی و باستانی و كهن بصورت متعادل در شعر او یافت میشود. ازلحاظ ادبی به سیاق محاوره

ال در حد اعتدال استفاده نموده است. شکایت از روزدار، مضامین خی های بدیعی و صورشاعران سبک عراقی از آرایه

 .اندرزی و تعلیمی، توجه به عشق و معشوق و نیز تا حدودی توجه به مضامین عارفانه از ویژدیهای فکری اوست

 دلیله عینی كرمانشاهی ب( نیز نشان میدهد م4154از دلیلی )« بازتاب موسیقی در شعر معینی كرمانشاهی»مقالج 

 وسیقیم اصطالحات و هاواهه از ناآداهانه یا آداهانه بصورت نیز شاعری در توانسته، سراییموسیقی و ترانه درفعالیت 

 آوازخوانی متناسب كه است سروده اشعاری نیز شعر موسیقی در و كند استفاده فکری و ادبی زبانی، سبک سطوح در

 است.

بررسی بازتاب »( در مقالج 4343د یافت شد: اس رهم و سلطانی )فقط یک مور شاهکارباوجوداین دربارۀ منظومج 

د كه ان، به این نتیجه رسیده«شاهنامج فردوسی در شاهکار رحیم معینی كرمانشاهی بر اساس نظریج ترامتنیت

بازتاب شاهنامه بر اساس نظریج ترامتنیت در شاهکار معینی كرمانشاهی زیاد است و این بازتاب باعث شده است 

 . ی زیبا و درخور ستایش شکل دیرداثر

شناسانه قرار نگرفته است؛ بنابراین جستار حاضر با هدف چنانچه مشاهده شد، این اثر تا كنون مورد بررسی سبک

 رفع این خأل پژوهشی صورت درفته است.
 

 بحث و بررسی
های تاریخی منظوم قرار معینی كرمانشاهی در دستج حماسه شاهکار ها،بندی سیروس شمیسا از حماسهدر تقسیم

ای مصنوع و تاریخی است. حماسه شاهکار ای طبیعی است وحماسه فردوسی شاهنامج (.4393)ر.ک: شمیسا،  دارد

ج اند، درمورد حماسهای طبیعی ذكر كردهاهلل صفا و سیروس شمیسا درمورد حماسهبخشی از ویژدیهایی كه ذبیح

ای است كه با اسطوره یمتن شاهنامه (.4343اس رهم و سلطانی،  )ر.ک: صدق میکند شاهکار تاریخی و مصنوع

ستی، دوكه انسان شاهنامه ، به حیات فرهنگی خود ادامه میدهد. آرمانهایدونادونهای لتأثیر در متون دیگر به شک

ده رمانها را زنپرستی و غیره است، با تکرار در آثار دیگران دوباره زنده میشود و هنرمندانی كه این آخِردورزی، وطن

آن  كه جلد نخست هجلد انتشار یافت دهاز این كتاب  .فردوسی هستند شاهنامج میکنند، درصدد رساندن پیامهای

 جلد .دربرمیگیرد را مغول جدومین جلد از برآمدن سامانیان تا حمل .از فروپاشی ساسانیان تا برآمدن سامانیان است

 نگیچگو تا لنگ تیمور یورش و سربداران جنبش از چهارم جلد بداران،سر جنبش آغاز تا مغول چنگیز حملج از سوم

. میشود شامل ار اول عبّاس شاه سلطنت تا صفویه سلسلج تشکیل چگونگی از پنجم جلد و صفویه، کیل سلسلهتش

 بتصویر را نادرشاه سلطنت تا صفویه پایان از هفتم جلد و صفی شاه سلطنت تا عباس شاه سلطنت از جلد ششمین

ان خند و نهمین جلد از آغاز جانشینان كریمز خانكریم حکومت پایان تا افشاریه آغاز از جلد هشتمین. میکشد

 روایت ار شاه ناصرالدین سلطنت تا شاهفتحعلی پایان آن دهم جلد و زند تا پایان زنددی فتحعلی شاه قاجار است

 رسانده است. بچاپ سنایی انتشارات را شاهکار كتاب .میکند

عیب دارد:  دوتاریخ در موجودیت خود  :دالیل منظوم كردن تاریخ و درآوردن آن در قالب نظم میگوید ۀدربار شاعر

 زجر وعن هر كه بوده ملت این در حالیکه چون فقط تاریخ شاهان نوشته شده نه تاریخ ملت ؛اول اینکه تاریک است



 443/ ر( از رحیم معینی كرمانشاهیشناسانج جلد نخست از كتاب تاریخ منظوم ایران )شاهکابررسی سبک

 

 یمحیطها در مگر نمیشود، خوانده هم همین برای  و است خشک تاریخ اینکه دوم. است كرده تحمل را ایشکنجه و

(. در ادامه به بررسی 45: 4379)معینی كرمانشاهی،  شودیرت شعر درآید، بهتر خوانده مبصو ادر اما تحصیلی

 شناسانج این اثر در سه سطح زبانی، ادبی، و فکری پرداخته میشود.سبک
 

 سطح زبانی
وبوی كهن داشته باشد، اما ضعف شاعری و دانش زبانی شاعر، دارد رنگمنظومج شاهکار ازنظر زبانی ظاهراً قصد 

ای از زبان كهن و جدید و حتی عامیانه تبدیل كرده است. خطاهای زبانی و ناهمگونی كلمات در آن را به ملغمه

و روان  هدارای زبانی بسیار ساد شاهکاربافت نیز از دیگر نقاط ضعف در سطح زبانی این منظومه است. باوجوداین 

 است. در ادامه به مهترین ویژدیهای زبانی آن اشاره میشود.

بسامد موارد كاهش واج بیشتر از افزایش واج است كه معموالً به ضرورت وزن ایجاد  در این منظومهكاهش واج: 

 شده است.

 (45: 4ها )شاهکار، ج به تار دل خود زنم زخمه /  هاآرم از دخمه برونحکایت 

 (13روند )همان:  دردهبه  آنگهدیده و س ه/ روند  رهن از این كه سوی مدائ

 (14بسوی عربها ز ایران س اه )همان: /  راه فتادندچو پیالن رنگی 

 (55پاطاق سنگر درفت )همان:  كهساربه / ز كردان كمی شاه لشگر درفت 

(، درستن، خمُش 671دار )همان: (، پادار: پای676(، بریشم )همان: 647(، دهوار )همان: 45و نیز: روبه )همان: 

(، ستخوان 163(، غمگن )همان: 165(، آده )همان: 346(، سماعیل )همان: 374(، هُش )همان: 344)همان: 

 (.164)همان: 

 افزودن واج
 (14بکوشد ازین تا كه آید به دام )همان: /  و زاهد به نام دانشومندبود 

 (445ی بیصدا )همان: چو شام قیامت شب/  نماشب ایاستارهنه سوسوی 

 (444كمر بست بر كشتن سندباد )همان: /  اوفتادچو چشمان حاكم به دنج 

 (.116(، اشکم )همان: 377(، اس اه )همان: 341و نیز: اس هبد )همان: 

منظومج شاهکار سرشار از تركیبات جدید و بدیع است كه داه نیز ازنظر زبانی و ادبی فراوانی تركیبهای جدید: 

آید. باوجوداین بسیاری از این تركیبات میتوانند بعنوان ذخایر واهدانی در زبان فارسی طابق ذوق سلیم نمیچندان م

 سازی این زبان را برخ میکشند.بکار درفته شوند و همچنین ظرفیت واهه

(، 49: (، شاه جمشید كشور بباد )همان47دداز )همان: نواز، رستم(، رستم43معاش )همان: نسلِ پریشانخفته

(، بذرپاشِ 67(، خاكبوسِ مرارت )همان: 64س رمانددی )همان: (، بی66(، دانش ذیر )همان: 65خیز )همان: رنج

سوزان ایمان )همان: (، پایه43(، دلساده )همان: 55دریز )همان: (، خوش11كُش )همان: (، سخت69نفاق )همان: 

(، خودكوب 419(، نخوتسرای خالفت )همان: 464ای )همان: در(، باالنشینان قدرت444(، باخدادرستیز )همان: 44

انداز (، خودپذیر، ریشه677آمیز )همان: (، غیرت643(، فکرتابی )همان: 499(، بسیارجوی )همان: 455)همان: 

(، ایرانشناس )همان: 314(، تندجوش )همان: 644فروش )همان: (، غیرت697(، خدمخانه )همان: 693آفت )همان: 

(، زمان و، اجلجو )همان: 344انگیز )همان: (، غیرت344شماری )همان: (، كوچک361بركف )همان: ن(، جا355

(، 376شکن )همان: دیری )همانجا(، عطوفت(، سیستان374شکن )همان: (، شرافت344برسینه )همان: (، داغ347



 494-651 صص ،94 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 441

(، 399چین )همان: (، عقده393همان: خیز )شب(، نیمه374جو )همان: بار، ویرانه(، عقده373یابی )همان: خویش

(، 134ظفر )همان: بازنده، خوش(، جنگ165بخت )همان: (، شاهین147(، پسركشته )همان: 344بازی )همان: دین

 (.115اعتقاد )همان: كهن

معینی كرمانشاهی غالباً دارای اجزای كامل هستند و حذف جزء كمتر صورت  جمالت در منظومجحذف فعل: 

 ت. در اینجا به یک مورد حدف فعل اشاره میشود:درفته اس

 (45به اوراق تاریخِ خاموشمان )همان:   چرا باید اینان فراموشمان؟

بکار رفته است. البته بسامد افعال امر با « ب»فعل امر در این اثر به دو صورتِ با یا بدون جزء صرفی افعال امر: 

 وسوی زبان جدید است.متبیشتر است و این امر نشانج سوق زبان به س« ب»

 (664)همان:  بشینبه دلجویی آل هاشم   ای از امینآسودهچو اكنون دل

 (646)همان:  بکوببه هرجا كه زخم است آنجا   بکوبخروشید محکمتر او را 

 (335اكنون كمند )همان:  اندازبه عیاری   ببند و بند كمر را باشبه خود 

 (651دریبان من )همان:  كنی عرب رها ا چه میخواهی از خاک ایران من

 (.144(، ببین )همان: 149و نیز: بنگر )همان: 

(، 14(، دردرفتن )همان: 64بسامد فعل پیشوندی در این اثر خیلی زیاد نیست: بردشادن )همان:  فعل پیشوندی:

، بردرفتن (311(، درآویختن )همان: 645(، درافکندن )همان: 699(، برجهیدن )همان: 645درآوردن )همان: 

 (347(، برپریدن )همان: 661)همان: 

افعال كهن در این منظومه بسامد قابل توجهی ندارد. به برخی از آنها اشاره میشود: برآهیختن )همان: افعال كهن: 

 (.364(، چمیدن )همان: 49

 (34یک نگاه )همان:  افکندكه بر آفتاب /  پگاه نمانمكه یک تن ز تازی 

 «.ذاشتند»در معنای « ماندن»

(، چرخشت )همان: 413تعداد كلمات قدیمی فارسی نیز در این منظومه زیاد نیست: نژند )همان: كلمات كهن: 

 (.156(، كوتوال )همان: 645(، كنام )همان: 645(، آبنوس )همان: 414

كهن زبان  ظوماند كه كمتر در متون مندر این اثر كلماتی از زبان عربی بکار درفته شدهكاربرد: كلمات عربی كم

(، مقر )همانجا(، 55(، تجسس )همان: 14(، مستحفظین )همان: 11فارسی مشاهده میشوند: تمجمج )همان: 

(، اختناق 473(، مفرق  )همان: 474(، شنعت )همان: 447(، تفرعن )همان: 451ازدحام )همانجا(، تطمیع )همان: 

(، تحاشی 355(، اكمل )همان: 355وحش )همان: (، ت645(، اغتشاش )همان: 611(، جالدت )همان: 656)همان: 

 (.111(، شدائد )همان: 376(، آمر )همان: 633(، تعیش )همان: 664)همان: 

(، صفوف 45(، صحاری )همان: 44(، نقوش )همان: 57انواع جمع مکسر نیز در این اثر دیده میشود: دهاقین )همان: 

 (.441(، اباطیل )همان: 431)همان: 

بسامد این نوع قید كه در متون دیگر نایاب یا كمیاب است، در منظومج شاهکار قابل  «:انه»وند ساخت قید با پس

(، شیرانه 366(، جسورانه )همان: 354(، دلیرانه )همان: 643(، رذیالنه )همان: 695توجه است: نجیبانه )همان: 

(، 397(، فضیحانه )همان: 374انه )همان: (، كریهانه، پلید344(، حقیرانه )همان: 317(، امیرانه )همان: 364)همان: 

 (164(، اسیرانه )همان: 154تركانه، پلنگانه )همان: 

 بکار رفته است و تنوع باالیی دارد:« ی»در این اثر انواع «: ی»كاربرد انواع 
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 (47كه رنگین شود میوۀ قدرتش )همان: /  شیوۀ قدرتش كشیمخالف: حاصل مصدر

 (444)همان:  شدیكنانم تو هم از شماتت/  شدی تیغ زبانمدر ای خامه  شرط و جواب شرط:

 (434شد اندر حصاری بزرگ )همان:  حصاری/  چو بشنید كوس س اهی سترگ نسبت:

 (454را بگفت )همان:  بنهفتنی نشانهای/  را بگفت نادفتنیبه بیگانه  لیاقت:

 (614همان: كه خونابه رنگی به تاریخ داد )/  را بزاد زنی كودكیبه میمذ  نکره:

 (659بیالود نام چنین رستمی )همان: /  درهمیپرداز با ولی خامه وحدت:

 (659)همان:  رستمیبیالود نام چنین  پرداز با درهمیولی خامه شگفتی و ستایش:

وبوی امروزی دارد و مواردی مانند جهش و جابجایی نحو زبان در منظومج شاهکار غالباً رنگجابجایی ضمیر: 

 های خای فعل، و تركیب وصفی مقلوب بندرت در آن دیده میشود:اضافج مركب، صیغه ضمیر، حرف

 انیس دیگرانشانولی در نهان /  جلیسبسی سالها با شهان هم

 (459مددكارها )همان:  هاشانبیگانهكه /  بسی سالها مصدر كارها

 (445كه تنها به عشقی برافراشت سر )همان: /  خبر نبودش ز نظم س اهی

 

 وف اضافۀ مركبحر
 (15به رنج و غم و شوربختی درم )همان: /  كه من با س اهی به سختی درم

در این اثر در پیروی از نحو كهن زبان فارسی، بسامد تركیبات وصفی مقلوب قابل توجه صفت و موصوف مقلوب: 

(، 49دیوانه كاووس )همان:  (،45است اما در مقایسه با متون مشابه، اندک است: مرده تاریخ، پژمرده تاریخ )همان: 

(، آواره 654(، زرین قبا )همان: 497)همان: (، خروشنده اسبان 55، پیشین سخن )همان: (11طرفه تاالر )همان: 

(، 343(، بهین پاسدار )همان: 346بسته اسبان )همان: (، زبان355(، خونخواره مرد )همان: 694دختر )همان: 

 (.155)همان:  (، زبده لشگر633زمرَّدمکان )همان: 

بشمار  تنها ضعف اثر ادبیكاربرد كلمات فارسی جدید در كنار كلمات كهن نهكاربرد كلمات زبان فارسی معاصر: 

آید، بلکه ادر هنرمندانه و درست اجرا شود، میتواند تبدیل به شاخصج زبانی اثر دردد. باوجوداین بکاردیری نمی

و كهن، از استحکام كالم كاسته و لحن حماسی آن را دچار تزلزل  ای در كلمات فاخركلمات عامیانه و محاوره

(، چشمک )همان: 44(، خودكشی )همان: 14(، خودباخته )همان: 17كمک )همان: (، كم11میکند: یکدنده )همان: 

(، اجیر 616یابی )همان: ریشه (، 445)همان: شیطنت (،  479خوار )همان: (، جیره449(، خودنمایی )همان: 454

(، 344یابی )همان: (، دوست343(، چاپیدن )همان: 354(، پیشمرگ )همان: 694(، خودآزاری )همان: 641)همان: 

 (.159(، حرف حساب )همان: 344(، بیخ دوش )همان: 447خود را نباختن )همان: 

 برای درک حضور این كلمات در بافت عبارت و زننددی آن، به قید در عبارت ذیل توجه كنید:

 (455نگه كردن درگ بر دوسفند )همان:   نگاهی فکند چپچپوز به فیر

شمار است، نیز در این دروه قرار میگیرد: ام راتور )فرانسوی( )همان: وجود كلمات التین در این اثر، كه البته انگشت

 (.664(، میلیون )فرانسوی( )همان: 11

این اثر، وجود ابیاتی با نحو و ساختار زبان از دیگر نقاط ضعف تركیب نحوی و واژگانی امروزی و عامیانه: 

فارسی امروز است. ادر شاعر، ادعای پیروی از شاهنامه نمیکرد و در سرتاسر اثر، دغدغج ایجاد لحن حماسی و 

 وبوی زبان كهن فارسی را نداشت، شاید این امر ایراد محسوب نمیگشت. برای نمونه به موارد ذیل توجه كنید:رنگ
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 (75ای )همان: تو حقا كه سردار آزاده/  اینه جان دادهتششنیدم كه لب

 (44مسلط بر احوال چندین نبود )همان: /  عرب اولین سالهای ورود

 این ایراد در بکاردیری اصطالحات و تعبیرات زبان محاوره و عامیانه نیز خود را نشان میدهد:

 (344ن: به صدها نیاز )هما به پهنای صورت/  همی اشک میریخت داه نماز

 (346به عباسیان )همان:  نیش میزدبسی /   دهی در سخنهای با این و آن

 (367)همان:  حساب خود از وی جدا میکنم/  من آن همرهی را رها میکنم

 تجاوز به ناموس من میکند/  به خلوتسرایم وطن میکند

 (353)همان:  چه خاكی به سر ریخت باید مرا/  بازی كه ناید مراسر تیغ

 (35)همان:  پا دهدچه كس را چنین ثروتی /  بع غنائم به خود وادهدكه ر

 (15كه پا میتوانست آنسو دذاشت )همان: /  تحرک نداشتاز اینسوی رستم 

 (14بروبار خود را بینداخت راه )همان: /  مَنمهای شاهستمهای موبد، 

 (454)همان:  جیزجیزدر آن كوره میسوخت با /  به پیش دو چشمش تنش ریزریز

 (344كتف عرب )همان:  سوراخ میکردكه /  منم پور شاپور عالینسب

 (349ز هم نگسلد چون بد آرد زمان )همان: /  دودمان بندیاستخوانكه تا 

متأسفانه تمامی این موارد، كه تعداد آنها هم اندک نیست، موجب شده سطح ادبی اثر پایین آمده و دچار 

 سر متن دردد.ناهمگونیهای زبانی و ادبی در سرتا

سوای كاربرد كلمات محاوره در كنار كلمات كهن، ضعف شاعری موجب شده بارها در این اثر با اشکاالت زبانی: 

 اند.حشو، یا كلمات اضافی مواجه شویم كه داه تنها برای پر كردن وزن بکار رفته

 (646)همان:  سر قصه را زیر سرپوش برد/  سیاست به پنهانگری جوش خورد 

 براینکه دارای حشو است، دارای بار ادبی مناسب نیز نیست.عالوه« را زیر سرپوش بردنسر »

 (344به شیون سر اندر دریبان نهاد )همان: /  صدایش به پایین فتادكم چو كم

 غلط است.« صدا به پایین افتادن»

 (394و ایرانفروش )همان:  دنجهادزدیکی /  یکی رنج ایرانیش روی دوش

ه كه بکار برد« دنجهادزد»را بکار ببرد، اما برای پُر كردن وزن، آن را بصورت « دزددنج»ته تركیب شاعر قصد داش

 به این منظور استفاده شده است:« ها»اصالً زیبا نیست. نادفته نماند كه در موارد بسیاری از نشانج جمع 

 (111ن: اند )هماداده سیالبهاكه دل را به /  اندنگفت این كسان زان خسان زاده

 (115دلی شاد داشت )همان:  پنهانگریهابه /  همان فاطمی قصد بغداد داشت

 (446عزیمت درفت )همان:  بیمقصدیهابه /  به همراه یاران هزیمت درفت

 (471از آن آرمانها كجاست )همان:  سخنها/  كجاست نشانهاولی زین دلیران 

 

 سطح ادبی
یی قرار ندارد. بسامد صور خیال در آن بسیار كم است؛ هر آنچه نیز این منظومه ازنظر سطح ادبی در جایگاه باال

 های آن اشاره میشود:وجود دارد، ویژدی قابل توجه و منحصربفردی ندارد. به برخی از نمونه
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 آراییواج

 (44كه افتاده در زیر بالین من )همان: / ادر بردی از بار سنگین من «:گ»و « ب»تکرار 

 (54ولی چشم تازی بسوی بهشت )همان: /  ه ایرانیان چشم بر خاک و خشتك «:ش»و « خ»تکرار 

 

 تکرار واژه
 (47عدم از وجود و وجود از عدم )همان:  / ها با قلمبرون كرده ز افسانه

 (54عرب در كجا بود و ایران كجا )همان: /  تزلزل كجا شور ایمان كجا

 (444د و در عزم چون )همان: كه در حزم چون بو كه بر تخت چون بود و در بزم چون 

 

 انواع جناس
 جناس تام

 (44ها )همان: پر افسون ز خویشان و بیگانه/   هاز افسانه بارپر  بارِیکی 

 (37)همان:  نهادیکی نامه از قول رستم /   نهادروانشاد فردوسی خوش

 (434بزرگ )همان:  حصاریشد اندر  حصاری/  چو بشنید كوس س اهی سترگ

 (667زدی )همان:  حدچه جرمش كه او را بدین /  زدی حد هرچه این به وی دفت

 جناس اختالفی

 (43اشارت به سیمای غیر است و خویش )همان: /  نیش است و نوشاشارت به دنیای 

 (45ما )همان:  ایران ویرانچنین بود /   های نیاكان مابخوان قصه

 (55ها )همان: عرب درچه نشناسد این جنگ/  سنگهادر پس  جنگهاپس از 

(، 365(، ریگ، دیگ )همان: 347(، امارت، امامت )همان: 655(، خَلق، خُلق )همان: 414و نیز: چار، چاه )همان: 

 (.111(، خامه، نامه )همان: 374(، نام، دام )همان: 637اعتماد، اعتقاد )همان: 

 جناس افزایشی

 (41ن: اشارت به جویندۀ ننگها )هما/  نیرنگها و به رنگاشارت به 

 (445تو دفتی به انجام میثاق رفت )همان: /  رفت طاقسیه اطاقیبسوی 

 (.653(، سیر، اسیر )همان: 641(، شور، منشور )همان: 644و نیز: پشت، پشتی )همان: 

 جناس تصحیف )خط(

 (54پریشیده سرباز غلطان به خون )همان: /  دشودند كآید درون در ده

 (451)همان:  خشمتو  چشمچرا پس ندیدم به /  تو ای پیر ایام دیدی به چشم

 (135پسر دیده بر قصر بغداد داشت )همان: /  در تاشکندش بکاشت پدر بذر

 جناس اشتقاق

 (47)همان:  منیرمهر  نوركه چتر سرش /  ببین نقش پرهیبت اردشیر

 (445دشت )همان:  مکر مکاربه ناده عیان /  چو شهر سمرقند پربار دشت

 ج(جناس مکرر )مزدو

 (46كه دیوارۀ مرز میهن شکست )همان: /  بست دستكه بس مکرشان خلق را 
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 (416ز دام نخستینشان در رسوم )همان:  / قوم شومبگوییم اكنون از این 

 (447)همان:  نوروز روزكه آرد بشارت ز /  سوزاسفند اس ندكه فرهنگ 

 (.655ویران )همان:  (، ایران619(، ننگِ جنگ )همان: 615و نیز تاریخِ تاریک )همان: 

این آرایه پربسامدترین صورت خیال در منظومج شاهکار است و غالباً برای توصیف حاالت شخصیتها بکار تشبیه: 

 به معموالً از حیوانات انتخاب شده است مانند شیر، مار، درگ، روباه، كالغ، جغد، عقاب.رفته و مشبه

ا ظومه، تشبیه بلیغ است. نوآوری و تازدی در اكثر این اضافات یپربسامدترین نوع تشبیه در این من تشبیه بلیغ:

(. خورشید طبع، 46تركیبات تشبیهی دیده میشود: شهر صداقت، چرخ اندیشه، خیمج وحدت، دیگ مرارت )همان: 

های (، پرده19(، سالح تنعم )همان: 66(، تیغ هراس )همان: 41(، پستوی عزلت )همان: 43مُلک هنر )همان: 

(، شراب 646(، داغ تهمت )همان: 654(، چشمج عشق )همان: 467(، چراغ رهایی )همان: 466)همان: وقاحت 

(، بذر 314(، سیل خشونت )همان: 315(، غبار حقارت )همان: 345(، عقاب ظفر )همان: 644خیانت )همان: 

(، 345دمی )همان: (، پستوی سردر354(، ستون عواطف )همان: 665(، زنجیر تزویر )همان: 356خیانت )همان: 

 (.345(، تیغ زمان )همان: 346كوه اندوه )همان: 

به حسی است. در ادامه به دیگر انواع تشبیه در این اثر همانطور كه مشاهده میشود، مشبه اغلب عقلی و مشبه

 پرداخته میشود.

 

 تشبیه مرسل مفصل
 (15به غرقابی خود بگیرند شتاب )همان: /  مدائن چو بشکسته كشتی در آب

 (439س ه را ز هر سو به نظمی كشید )همان: /  شیری جهیدحسن همچنان بچه

 (491سرش سركشی داشت در آن دروه )همان: /  به آهنگ خود چون دماوندكوه

 (649بسوی امین چون عقابی پرید )همان: /  به فرمان مأمون س اهی دزید

 

 تشبیه تفضیل

 (647تر )همان: کوفندهرخش از بهاران ش/  ترز خورشید چشمش درخشنده

 

 تشبیه مفروق
 (44میادین همان حکم درداب داشت )همان: /  عرب از سه سو نقش سیالب داشت

 این نوع تشبیه نیز از تشبیهات پركاربرد در این منظومه است.تشبیه مركب: 

 (455نگه كردن درگ بر دوسفند )همان: /  چپ نگاهی فکندبه فیروز چپ

 (433چو پوشال پاییز در كام باد )همان: /  و فتادطوایف به اینسوی و آنس

 (411عزیزان ما كشته شد بیشمار )همان: /  چنان دله آهو به دشت شکار 

 (647چو دهوار موسی كه بر رود نیل )همان: /  قفس را نهادند بر پشت پیل

 

 تشبیه مقلوب
 (651: كه این مور سردشته از كار توست )همان/  كدامین س یدی به رفتار توست
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 تشبیه تمثیل
 كه در جوهرش افتد آن انتقال/  چو الماس كآید ز سنگ زغال

 (43كه الماس جانم زند برقها )همان: /  مصائب فشردند درهم مرا

 كه بر كوهسارش فتد احتیاج /  چرا شاه ایران رها كرد تاج

 (56و  54كند كشتی خویشتن را رها؟ )همان: /  چو طوفان به دریا مگر ناخدا

 ت:به نامناسب اسبرخی تشبیهات در شاهکار دارای بار ادبی كافی نیستند و مشبهشبیهات نازل و سخیف: ت

 (14)همان:  حصیردریدندش از هم بسان /  دهرهای او چونکه شد چشمگیر

 (59سر برد زیر دود )همان:  دونپوشالكه /  ولی هرمزان كم دلیری نبود

 (375)همان:  غار چشمشان بود از فشرارت/  سیه صورتی داشت بس تیزخشم

استعاره در دو نوع مصرحه و مکنیه در این منظومه وجود دارد كه البته بسامد استعارۀ مکنیه در آن استعاره: 

 بیشتر است و علت آن روح حماسی اثر و جاندارپنداری همه چیز و همه جا است.

 

 استعارۀ مصرحه
 (457ک خدعه بنهاد روی )همان: به هر سو به ی/  خویجغد ابلیسنگفتند این 

 بن یوسف است.خوی، حجاج منظور از جغد ابلیس

 (431سوی مرو انداخت روی س اه )همان: /  از درد راه تازهعقابی نفس

 منظور ابومسلم خراسانی است.

 

 استعارۀ مکنیه
 (456)همان:  ها ریشه كردكینهای به هر سینه /حکومت چو مردمکشی پیشه كرد 

 (415)همان:  دلوی افقز نو بست غمها /   روی افقشد تیره  ددرباره

 (654از تو آمد به درد )همان:  قلب شرفكه / كه ای نابکار این چه رسم نبرد

 (644چو این راه ننگ از برادر بدید )همان: /  خون محنت چکید چشم زمانز 

 (374بگو داستانهای دشت نبرد )همان: /  سوی خود بازدرد ای قلمكنون 

 خود را خطاب قرار داده و آن را پدیدآور منظومه دانسته است:« قلم»معینی كرمانشاهی بارها 

 (449سخن را بحد كفایت بگو )همان: /  بگو ای قلم زان حکایت بگو

 این شگرد ادبی بسامد قابل توجهی در شاهکار دارد كه بیشترین نوع آن، كنایج ایما است.كنایه: 

 (44پی فهم هر نکته هو میکشم )همان: /  یکشممو را ز مو مبه هر قصه 

 (34)همان:  سیر آمده استشاید این قوم  ز جان  / كه از كی عرب باجگیر آمده است

 (19نه او را در ایران نشان )همان:  یک جوكه /  سالحی ولی تازه در تازیان

 (55)همان:  كمر راست دیگر نکردكه ایران /  سقوط مدائن چنان پر ز درد

(، مار در 477(، بر باد رفتن )همان: 447(، خواب خردوشی )همان: 415یز: نقشج كسی بر آب شدن )همان: و ن

(، با دُم شیر 354(، كمر بستن )همان: 649(، از آب درآمدن )همان: 376و  655آستین كردن/ داشتن )همان: 

 (.344همان: (، لب دوختن )343(، پشت كسی به زمین آمدن )همان: 314بازی كردن )همان: 
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کار پروری بسیار بدر این اثر پربسامد است كه برای بیان خیانت و دشمن« مار در آستین كردن/ داشتن»كنایج 

 رفته است.

 هایی دارد:نیز نمونه« اسم»كنایج 

 (655)همان:  پوشپارهكه زنده است تا حشر آن /  به هر دوش اما رسد این سروش

 امی است.بایزید بسط« پوشپاره»منظور از 

 (695كز افشین بگو هرچه داری مقال )همان: /  شد سؤال شیر مازندرانچو از 

 مازیار است.« شیر مازندران»منظور از 

 فنون بالغی دیگر در این منظومه عبارتند از:

 

 تضاد
 (43)همان:  خویشاست و  غیراشارت به سیمای /  نیشاست و  نوشاشارت به دنیای 

 )همانجا( تدبیر و سردردمیاشارت به /  یمردی و نامردماشارت به 

 (435پر از قهر داشت )همان:  پیر و برنادل  /  در آن شهر داشت 4ستمها بنانه

 (344)همان:  پس نشستو دهی  پیش رفتدهی / بستو ده راه  بگشوددهی راه 

 

 نما(پارادوكس )متناقض

 (451 پرور شبانی ندید )همان:چو ما درگ/  خداوند تا دوسفند آفرید

 (446كه ده میر دزدان شود دزددیر )همان: /  حکومت چو فاسد به خود باش چیر

 

 العارفتجاهل
 (476كه عطرش چنین در سرای من است  )همان:  /مگر كاكلش سنبل و سوسن است 

 

 الصفاتتنسیق
 (47جهانبین خردمند دردون سروش )همان: /  سخنگوی دانای بافرَّ و هوش

 (463به هر شیوه رفتار او ناشریف )همان: / و خفیف خبیث و كثیف و ضعیف 

 (469جامه بر تن به پشت سمند )همان: سیه/  بلندس هبد، سرافراز و قامت

 

 ایهام
 (467تحمل چو زاندازه بیرون رسید )همان: /  چکید خونبه دم  دمز چشم زمان 

 ایهام ترادف وجود دارد.« دم»و « خون»بین 

 

 

                                                      
 اکم گرگان از سوی امویان. ح1
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 سطح فکری
درایی است و با توجه به موضوع آن، كامالً دوستی و ایراننهای فکری این منظومه پیرامون وطنمهمترین بنیا

آید، معینی كرمانشاهی بسیار وطنخواه، طبیعی و قابل انتظار است. چنانچه از این منظومج عظیم و طویل برمی

یده كه وی اراده و عزم آن را ایراندوست و دلسوز بوده است. سرایش این مجموعه، همت و حوصلج بسیاری میطلب

 های محتوایی و فکری این اثر پرداخته میشود:در خود دیده است. در ادامه به مهمترین شاخصه

ای كه معینی برای سرایش این اثر از آن یاد كرده، آشنایی با تاریخ و مهمترین انگیزهآموزی از تاریخ: عبرت

 هات دذشتگان است.عبرت درفتن از آن، بمنظور تکرار نکردن اشتبا

 چه میگفت با زمزم بادها/   ببینیم در تیسفون یادها

 (53س س پای بر دوش من میگذار )همان:  /  كه بر من نگاهی كن ای روزدار

 سقوط مدائن زند زنگها/  ولیکن در آن لرزش دست و پا

 (49كه ای مست و مغرور هشیار شو )همان: /  كه ای خفته بیگاه بیدار شو

معینی سبب بسیاری از درفتاریها و مصائب ایرانیان ستیزی: شکست ایرانیان دربرابر اعراب  و عربحسرت از 

را در طول تاریخ، حملج اعراب به ایران میداند. او بارها و بارها در جلد نخست منظومج شاهکار با دریغ و حسرت از 

 ار برتر از عرب و عربستان بوده است. این موضوع یاد كرده و معتقد است نژاد ایرانی و سرزمین ایران بسی

 دلی راه غارت شناختبه دوزخ /  نوردی به ایران چو تاختبیابان

 ز صحرانشین حرامی رسید/  رسید آنچه از نسل سامی رسید

 (45لگدكوب جنگ خالفت شدیم )همان:  /  نه تنها اسیران آفت شدیم

 (449شدیم )همان: ای در عربها كه كم برده/  چرا بیخبر از نسبها شدیم

 (674مرا بَبر مونس ترا سوسمار )همان: / تو صحرانشین را به جنگل چه كار 

 او علت اصلی این شکست را، ضعف قدرت و اتحاد ایرانیان میداند:

 ولیکن وطن را مگو هیچ هیچ/  نگویم ز آئین نو رو ب یچ

 ز ناموس خود بانگ شیون شنو/  صدای قدمهای دشمن شنو

 بجز قتل و غارت ندارد هنر/  چون بگیرد ظفر كه هر دشمنی

 (49س س دو تبار من است ارجمند )همان: /  از اول در از روی دشمن ببند

 زمین فرامیخواند:شاعر در سه بیت ذیل، با لحنی آیرونیک و دردمندانه، اعراب را به ویران كردن و غارت ایران

 یرانی استكه اقبال بردشته ا /  بیا ای عرب وقت ویرانی است

 ببند و بسوزان و آواره كن/  بیا ای عرب بشکن و پاره كن

 (53ثمر هرچه زین باغ خواهی بچین )همان: /  بیا ای عرب باغ مینوست این

خوانده و معتقد است در فتح و ظفرمندیهای خود بیرحمانه عمل « نامرد»معینی كرمانشاهی این قوم و نژاد را 

 اند:كرده

 به مغلوب داغ موالی زنند/  زیر بند كه هر كشور آرند در

 ای نارواستز مردان چنین شیوه/  جوانمردی تازیان پس كجاست

 (75ولی كس چنین قصه نشنوده است )همان: /   در اقوام افزون ظفر بوده است

 (464كه نسل بشر سوزد این تركتاز )همان: /  خدایا عرب را توانا مساز
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د و بسیار از عملکر« امویان و عباسیان»شاعر هنگام سخن دفتن از ی از دین: انتقاد به تظاهر و استفادۀ ابزار

 است. طلبیبرای آنها تنها نردبانی برای پیشرفت دنیوی و قدرت« دین»مشی آنها انتقاد كرده و معتقد است خط

 كه چون كرده با دفته وارون كند .../  كه با نام دین سروری چون كند

 چه زجری به دین محمد رسید .../  ددیو پلینگفتند زین شوم

 خورانید سردین به زندانیان .../  خواندم آیهبهنگفتند كاین دم

 ( 457و 454به نام خدا ظلم اما چرا؟ )همان: /  به هر شیوه هر كس كند ظلمها

 كه آن عیشگاه مزیّن به نور/  كه آن رقصهای كنیزان عور

 رون مگر این نبود؟!هنرهای ها/  مگر جمله در سایج دین نبود؟

 (441خالفت چنان رسم شاهانه داشت )همان: /  در آن سلطه صدرنگ افسانه داشت

 نمایی مقدس شدندمسلمان/  به چشم زمان این كسان كس شدند

 (643نمایی سرافراشتند )همان: به قدرت/  ای داشتندچو بگذشتج تیره

 میانكه آرند نام خدا در /  به تاریخ كم نیستند این كسان

 (637بر اینان چه پاسخ دهد تا خدا )همان: /  ولی كارشان تا چه حد با خدا

 فزونتر ز حد در مقام تالش/  خواهی اندازه دارد مباشفزون

 (673چه بیش از نیازت در انبان تو )همان: /  درفتم زمین و زمان زان تو

 عت در دین میداند. شاعر حکومت عباسیان را موجب ایجاد بدگذاری در دین: نکوهش بدعت

 هایی كه در دین نبودچنین شاخه/  ادر نقش عباسیان این نبود

 (114سرانجام دین هم همین میشود )همان: /  ستمها چو با نام دین میشود

های دونادون های انحرافی، تنها از درایشات و شاخهنکتج جالب توجه این است كه هنگام سخن دفتن از فرقه

ن، حشاشیون، قرمطیها، زیدیه، فاطمیه، جنابیها( نام برده است. ظاهراً معینی با اعتقادات این اسماعیلیه )باطنیو

 دروه كامالً مخالف بوده است.

 در اسالم و اسالمی افتاد راه/  های سیاهخالفی در آن دوره

 ها اینسو آنسو كشید ...سر شاخه/  ای بردمیدای بوتهز هر دوشه

 (135كه دین محمد زبونی درفت )همان: /  عقاید چنان واهدونی درفت

 

 گیرینتیجه

تاریخ منظوم ایران )شاهکار( از رحیم معینی كرمانشاهی اثری ارزشمند ازلحاظ تاریخی )تاریخ ایران دوران اسالمی( 

ز ااست كه مخاطب امروز را با فرازونشیب تاریخ ایران در این دوره آشکار میسازد. جلد نخست از این مجموعه، كه 

را دربر میگیرد، با دریغ فراوان از شکست ایرانیان از اعراب همراه است. این  فروپاشی ساسانیان تا برآمدن سامانیان

اثر قابل احترام است و نگارنددان پژوهش حاضر، تالش ادبی شاعر و همت و ارادۀ وی را در نظم تاریخ مفصل ایران 

ظر زبانی، ادبی، تصویرسازی، توصیف، و مانند آنها در سطح باالیی ارج مینهند. باوجوداین شاهکار را نمیتوان ازن
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وبوی كهن داشته باشد، اما ورود لغات و تعبیرات عامیانه و حتی محاوره به دانست. شاعر سعی داشته زبان اثر رنگ

و  روز استآن، سبک زبانی را دچار تزلزل و تنازل ساخته است. نحو زبان بسیار ساده و نزدیک به زبان فارسی ام

مواردی مانند جابجایی ضمیر، تركیب وصفی مقلوب، افعال كهن، حرف اضافج مركب و واهدان قدیمی در آن زیاد 

چندان رایج در متون منظوم حماسی، و لغات فارسی عامیانه یا معاصر از دیگر دیده نمیشود. كاربرد كلمات عربی نه

اسی آن میکاهد. از نظر ادبی، انواع تشبیه، استعاره، كنایه، ویژدیهای این اثر است كه باز هم از لحن فاخر حم

والً ها معمجناس و فنون بالغی دیگر در این اثر دیده میشود كه تشبیه بلیغ و مركب در صدر قرار دارند. مشبه

ها حسی هستند. اشخای معموالً در چابکی، جنگاوری، شجاعت و وجوه اخالقی به بهعقلی و انتزاعی و مشبه

اند. زبان در این اثر بسیار ساده و روان است و مخاطب عام را دچار دیرفهمی نمیکند. ازلحاظ انات تشبیه شدهحیو

ستیزی، نکوهش دنیاداری و انتقاد از تظاهر به دینداری و دوستی، عربفکری، مهمترین بنیان این جلد، وطن

 استفادۀ ابزاری از آن است.

 

  نویسندگان مشاركت

حاصل تالش و مشاركت هر دو پژوهشگر آقای دكتر حسین ها و تنظیم متن نهایی تجزیه و تحلیل دادهبا  مقاله این

  .استبوده  و آقای دكتر حمید عالی كردكالییبه عنوان نویسنده مسئول فامیلیان سوركی 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ هب خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول سندهنوی عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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