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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Hamle-ye Heidari [The Attack of Heidar] is one 
of the epic poetry collection written by Bazel Mashhadi in imitation of Ferdowsi’s 
Shahnameh. This poetry collection is a historical-religious work, the main theme 
of which is the narrative of the story of the life of the prophet Mohammad (PBUH) 
and his battels, the expression of Imam Ali’s heroism and their miracles and deeds, 
historical events related to the early days of Islamic recorded in the books of his-
tory. The primary objective of this article is to review the literature concerning the 
style of this work.
METHODOLOGY: the present research has been done in a descriptive- analytical 
manner using library sources.
FINDINGS: this work is composed in the form of couplet in Bahr-e Motaghareb 
Meter. Precedence of verbs, short sentences and repetition of the verbs, his use 
of pronoun He and she for non-animated objects, using special sentences of 
Shahnameh, matching the attributes and positions, and applying vague pronouns 
and turning and relevance at the beginning of the urges, is among the syntac-
tic characteristics of his work. The literary features of the Bazel’s speech are also 
based on imitation. The main similes used in this work are sensory to sensory. 
One the intellectual level, the overall structure of this poetry collection is related 
to the stories of Islamic history, explaining the confrontation between pagans and 
Muslims and describing the scenes of battle and combat tools.
CONCLUSION: the selection of the Bahr-e Motaqareb Meter has brought these 
poems closer to epic language due to the increase of long syllables. The highest 
frequency in the selection of monorhymes belongs to the pronoun monorhymes 
and total verbs that bring the rhythm and music of the poetry closer to the epic 
song. But the use of Arabic, slang and new words is relatively not compatible with 
the logic of epic language. The repetition of the phoneme, the word, the contrac-
tion of words and puns, has increased the inner music of this poetry collection. On 
the literary level, the use of sensory similes adds to the simple epic space. At the 
intellectual level, the description of the battlefields and the description of heroes 
are among the topics in this religious epic.
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مقاله پژوهشی
بررسی سبکی و محتوایی حماسۀ دینی» حملۀ حیدری« اثر باذل مشهدی
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چکیده
زمینــه و هــدف: حملــه حیــدری، یکــی از منظومــه هــای حماســی اســت کــه بــاذل 
ــری  ــه اث ــن منظوم ــت. ای ــروده اس ــی س ــاهنامه فردوس ــی از ش ــه تأس ــرا ب ــهدی آن مش
ــرت  ــی حض ــتان زندگ ــت داس ــی آن روای ــون اصل ــه مضم ــت ک ــی اس ــی- دین تاریخ
محمــد)ص( و جنگهــای او، بیــان قهرمانــی هــای علــی)ع( و معجــزات و کرامــات آنهــا، 
ــخ  ــب ســیر و تاری ــت شــده در کت ــه صــدر اســام و ثب ــوط ب ــای تاریخــی مرب رخداده
اســت. هــدف اصلــی ایــن مقالــه بررســی و تعییــن ویژگیهــای ســبکی در حملــۀ حیــدری 

اســت.
ــی-  ــیوۀ توصیف ــه ش ــه ای و ب ــات کتابخان ــاس مطالع ــه براس ــن مقال ــه: ای روش مطالع

ــی انجــام شــده اســت.  تحلیل
یافتــه هــا: ایــن اثــر در قالــب مثنــوی و بحــر متقــارب ســروده  شــده  اســت. تقدیــم 
ــدار،  ــرای غیرجان ــر وی و او ب ــتفاده از ضمی ــل، اس ــرار فع ــاه و تک ــات کوت ــل، جم فع
ــه  ــوف و ب ــت و موص ــت صف ــاهنامه، مطابق ــاص ش ــای خ ــه واره ه ــردن جمل ــه کار ب ب
کاربــردن ضمیــر مبهــم و واو عطــف یــا ربــط در آغــاز مصراعهــا، از شــاخصه هــای نحــوی 
کام اوســت. مختصــات ادبــی کام بــاذل نیــز بیشــتر بــر تقلیــد اســتوار اســت. عمــده 
تشــبیهات بــه کار رفتــه در ایــن اثــر از نــوع حســی بــه حســی اســت. در ســطح فکــری 
نیــز ســاختار کلــی ایــن منظومــه مربــوط بــه داســتان های تاریــخ اســام اســت، تبییــن 

تقابــل کفــر و دیــن، و توصیــف صحنــه هــای نبــرد و ادوات رزم اســت.
نتیجــه گیــری: انتخــاب بحــر متقــارب، بــه علــت ازدیــاد هجاهــای بلنــد و ختــم شــدن 
ــک کــرده اســت. بیشــترین  ــان حماســی نزدی ــه زب ــن اشــعار را ب ــه رکــن مقصــور، ای ب
ــه موســیقی  ــام اســت ک ــال ت ــری و افع ــای ضمی ــف ه ــف، ردی بســامد در انتخــاب ردی
بیرونــی را بــه آهنــگ حماســی نزدیــک کــرده اســت. امــا کاربــرد لغــات عربــی، عامیانــه 
ــان حماســی ســازگار نیســت. تکــرار واج ، واژه،  ــا منطــق زب ــاد آن ب ــد نســبتاً زی و جدی
تخفیــف کلمــات و جنــاس، باعــث افزایــش موســیقی درونــی ایــن منظومــه شــده اســت. 
در ســطح ادبــی نیــز کاربــرد تشــبیهات نــوع حســی بــه حســی تقویــت کننــدۀ فضــای 
ســادۀ حماســی اســت. در ســطح فکــری نیــز وصــف میدانهــای جنــگ و شــرح پهلوانیهــا  

از جملــه موضوعــات موجــود در ایــن حماســۀ دینــی اســت. 
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مقدمه
حماســه در حقیقــت مقابلــۀ نیروهــای اهورایــی بــا قدرتهــای اهریمنــی و مبــارزه بــا جهــل و کفــر و بیــداد 
اســت کــه همــراه بــا جان فشــانیها و رشادتهاســت. ایــن نــوع ادبــی را بــه چهــار دســتۀ اســاطیری-ملی، 
ــرن پنجــم هجــری، بیشــتر حماســه ها از  ــان ق ــا پای ــد. ت ــدی میکنن ــی طبقه بن ــی و عرفان تاریخــی، دین
نــوع اســاطیری-ملی هســتند؛ امــا از اواخــر قــرن پنجــم و اوایــل قــرن ششــم هجــری، بــه دلیــل فرامــوش 
شــدن افتخــارات نژادی-ملــی و کــم شــدن رغبــت شــعرا بــه ســرودن ایــن نــوع از حماســه، منظومه هــای 
ــه  ــری ک ــوذ و تاثی ــطۀ نف ــه واس ــی ب ــس از فردوس ــد. »پ ــدا میکنن ــی رواج پی ــی و دین ــِی تاریخ حماس
ــواه  ــاعران فضیلت خ ــی از ش ــه های گروه ــخصیت وی در اندیش ــی و ش ــات فارس ــر ادبی ــاهنامۀ او ب ش
ــل  ــی متمای ــه های تاریخ ــرودن حماس ــه س ــدگان را ب ــده ای از گوین ــدا ع ــذارد، ...، ابت ــاور می گ دین ب
میکنــد و از طرفــی اعتقــادات راســخ دینــی آن حماسه ســرای بــزگ و ارادت عمیــق او بــه پیامبــر عالیقــدر 
اســام و خانــدان عصمــت و طهــارت)ع( بــه ویــژه بــه امــام علــی )ع(....بــه عــاوه جاذبیــت و زیباییهــای 
موجــود در کام فردوســی و محتــوای شــاهنامه از لحــاظ اخاقــی و دینــی موجــب می گــردد تــا عــده ای 
ــر  ــی نظی ــه جنگهــای مذهبــی صــدر اســام و پهلوانیهــای دالور مردان ــاور مســلمان، ب از شــاعران دین ب
حمــزه و امــام علــی)ع( توجــه کننــد ...و داســتانهای حماســی بــا مضامیــن دینــی همــراه بــا توصیفاتــی 
بــا شــکوه و آکنــده از صورخیــال زیبــا، بــه تقلیــد از اســتاد تــوس بــه وجــود می آیــد. «)رزمجــو، 1381( 
یکــی از مهمتریــن حماســه های تاریخی-دینــی منظومــۀ »حملــۀ حیــدری« اســت. »ایــن منظومــه یکــی 
از مهمتریــن منظومه هــای حماســی دینــی اســت بــه بحــر متقــارب دربــارۀ غــزوات حضــرت محمــد)ص( و 
جنگهــای امــام علــی)ع( تــا شــهادت ایــن امــام همــام و حــدود بیســت هــزار بیــت براســاس نســخۀ خطــی 
موجــود در کتابخانــۀ دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت. اعــداد 24هــزار و چهــل تــا نــود 
هــزار را نیــز بــرای آن ذکرکرده انــد.« )همان(ســرایندۀ ایــن منظومــه، میــرزا محمــد رفیــع، معــروف بــه 
ــارج  ــاب» مع ــاذل« از شــعران دورۀ بازگشــت اســت. مآخــذ عمــدۀ  آن، کت ــه »ب ــص ب ــا« و متخل »رفیع
ــن مســکین«  ــا معی ــا مســکین« ی ــه » م ــروف ب ــن فراهــی مع ــن الدی ــوه« از معی ــدارج الفت ــوه و م النب
ــهدی و  ــاذل مش ــدری ب ــه حی ــه حمل ــبکی منظوم ــای س ــه ویژگیه ــن مقال ــا، 1389( در ای ــت. )صف اس

شــگردهای بهــره منــدی او از زبــان حماســی بــه شــیوه توصیفی-تحلیلــی بررســی شــده اســت.

اهداف و ضرورت تحقیق 
ــن روزگار از  ــاعران ای ــی، ش ــر ادب ــت، از نظ ــی اس ــم تاریخ ــع مه ــیزدهم از مقاط ــا س ــم ت ــرون یازده ق
گوینــدگان متوســط و ضعیــِف زبــان فارســی هســتند و همیــن بهانــه ای اســت تــا پژوهشــگران، کمتــر 
ــن  ــدگان ای ــر شــاعران و گوین ــان و ســبک و فک ــی زب ــوان به کل ــا نمیت ــد، ام ــن دوره بپردازن ــار ای ــه آث ب
دوره را نادیــده گرفــت؛ زیــرا آثــار ایــن مقطــع تاریخــی، حلقــه ای از زنجیــرۀ دراز دامــن زبــان و ادبیــات 
فارســی اســت و بررســی غــث و ســمین و اوج و فــرود آن در حفــظ و نگهــداری ایــن آثــار مؤثــر اســت.

روش تحقیق 
این مقاله براساس مطالعات کتابخانه ای و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده است. 

پیشینۀ تحقیق 
ــاذل مشــهدی مــورد بررســی  در پژوهــش هــای ادبــی، تــا کنــون ویژگیهــای ســبکی حملــه حیــدری ب
ــده اســت  ــن ش ــاری تدوی ــی، آث ــای دین ــه ه ــوزه سبک شناســی حماس ــا در ح ــه  اســت ام ــرار نگرفت ق
ــی  ــی کرمان ــی راج ــا بمانعل ــدری م ــه حی ــی حمل ــبک شناس ــد از: س ــا عبارتن ــاخصترین آنه ــه ش ک
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)فضیلــت،1379( - بررســی ســبک شناســانه حماســه هــای دینــی در ادب پارســی )شمشــیرگرها،1389( 
- نقــد زبــان حماســی در حملــه حیــدری بــاذل مشــهدی )ملــک ثابــت ،1393( - حماســه هــای دینــی 
ــی و  ــهبازی،1391(  - بررس ــی )ش ــی در ادب فارس ــرایی دین ــه س ــی،1344(  - حماس ــن معان )گلچی
تحلیــل ســبکی حملــه حیــدری راجــی کرمانــی )فاطمــه کوپــا،1391( - بررســی تاثیــرات شــاهنامه بــر 

ــی،1394(   ــدری )رویان ــه حی حمل

بحث و بررسی
ویژگیهای زبانی

ــار  ــان معی ــه آن را از زب ــاظ ســنگین اســت ک ــی و الف ــی فاخــر و دارای ســبک عال ــان حماســی، زبان زب
متمایــز میکنــد و بــه آن برجســتگی خاصــی میدهــد. ســطح زبانــی، مقولــه ای گســترده اســت، بنابرایــن 

آنــرا بــه ســه ســطح کوچکتــر: آوایــی، لغــوی و نحــوی تقســیم میکننــد: 

 سطح آوایي 

ــائل  ــی مس ــی و برخ ــی و درون ــیقی بیرون ــه موس ــون، از جمل ــیقی آفرین مت ــزار موس ــطح، اب ــن س در ای
ــرد.  ــرار میگی ــی ق ــورد بررس ــدال و...م ــاق، اب ــف اط ــد: ال ــیقی آفرین مانن موس

الــف( موســیقی بیرونــی)وزن(: وزن حملــۀ حیــدری، ماننــد اغلــب منظومه هــای حماســی ، وزن »فعولــن، 
فعولــن، فعولــن، فعولن)بحــر متقــارب( اســت. ایــن وزن مدتهــا قبــل از فردوســی نیــز بــرای بیــان مضامین 
ــرای  ــن وزن ب ــاص آن، بهتری ــی خ ــاختار هجای ــه س ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــتفاده می ش ــی اس حماس
آفرینــش شــعر حماســی اســت. عوامــل زیــادی در تناســب ایــن وزن بــرای موضوعــات حماســی دخیــل 
هســتند، اول اینکــه در ایــن وزن نســبت هجاهــای بلنــد بــه کوتــاه بیشــتر اســت. در هــر بحــری هــر چــه 
ــد و  ــا میکن ــری را الق ــت عاطفی ت ــد، حال ــد بیشــتر باش ــای بلن ــاه از هجاه ــای کوت ــمار نســبی هجاه ش
ــد. در  ــا میکن ــری را الق ــت مایم ت ــد ، حال ــتر باش ــد بیش ــای بلن ــمارۀ نســبی هجاه ــه ش برعکــس هرچ
بحــر متقــارب )ســالم و مقصــور( نســبت هجاهــای بلنــد بــه کوتــاه بیشــتر اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن 
ــت خــاص، مناســب محتــوای حماســی اســت. دوم، موضــوع ترتیــب قرارگرفتــن  ــت و رزان ــا صاب وزن ب
هجاهــای کوتــاه و بلنــد اســت. »بررســی هــا نشــان میدهــد ارکانــی کــه بــا هجــای بلنــد شــروع میشــوند 

از ارکانــی کــه بــا هجــای کوتــاه شــروع میشــوند، شــادتر هســتند.)وحیدیان کامیــار، 1369(
ــه ای اســت  ــد آورد، نکت ــف پدی ــن وزن واحــد، حــاالت و عواطــف مختل ــوان در همی ــه میت ــه چگون اینک
باریــک کــه از دیــد شــاعران بــزرگ دور نمانــده اســت.، آنــان بــا اســتفاده از اختیــارات شــاعری، ماننــد 
اســتفاده از یــک هجــای بلنــد بــه جــای دو هجــای کوتــاه، ختــم کــردن مصراعهــا بــه هجــای کشــیده 
ــوده اســت، برخــی حــاالت عاطفــی را آفریــده  و اضافــه کــردن کســره و ضمــه کــه در قدیــم معمــول ب
اند.)یوســفی، 1369( در ابیــات زیــر، بــا توزیــع مناســب هجاهــای بلنــد بــه ویــژه هجاهــای مختــوم بــه 
مصوتهــای بلنــد ، برجســتگی خاصــی بــه کام بخشــیده شــده کــه بــا محتــوای پیــام )مفاخــرۀ امــام در 

ــر عمــرو بــن عبدود(مناســب اســت؛ ماننــد ابیــات 1076 تــا 1079 حملــه حیــدری: براب
ــوش ــه ج ــا ب ــو دری ــد چ ــرت درآم  ز غی
دیــن شهنشــاه  پیــش  بــه   بیامــد 
ســما و  زمیــن  طفیــل  ای   بگفــت 
ــت ــت پرس ــر ب ــن کاف ــه ای ــه ک ــن ب  ازی

خودفــروش  ای  تــو  مــرد  گفــت   منــم 
زمیــن  روی  بوســید   دگربــاره 
اســیا  ســر  بــه  گــر  مــرا   بگــرد 
مســت پیــل  چــون  اورد  بــه   بگــردد 

در ابیــات فــوق، ختــم شــدن شــعر بــه رکن»فعــول« و توزیــع هجاهــای بلنــد، بــه ویــژه هجاهــای مختــوم 
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ــان  ــرد، ســبب برجســتگی زب ــرد، م ــن، نب ــن، زمی ــروش، دی ــات جــوش، ف ــد در کلم ــای بلن ــه مصوته ب
شــده و بــه تحــو بــارزی نقــش وزن را در ایجــاد لحــن حماســی نشــان داده اســت. »بــاذل مشــهدی بــه 
ــه  ــم کــردن شــعر ب ــد، چــون خت ــم میکن ــه مقصــور خت طــور تقریبــی از هــر 100بیــت، 70 بیــت را ب
هجــای کشــیده و بلنــد، کشــش صوتــی در هجاهــای پایانــی قافیــه را ســبب میشــود کــه خــود از عوامــل 
آفریننــدۀ موســیقی در شــعر حماســی اســت. البتــه گزینــش واژگان و نحــو کام نیــز در ایــن ابیــات تاثیــر 
خــود را نشــان میدهنــد، چــون نــوع واژگان و ترکیبــات هــم در ایجــاد موســیقی حماســی دخیــل هســتند. 

)ملــک ثابــت و شــهبازی، 1393( 
ــاب واژگان و  ــت انتخ ــه عل ــانی وزن، ب ــود یکس ــا وج ــدری، ب ــۀ حی ــود در حمل ــاقی نامه های موج در س
ترکیبــات غیــر حماســی، لحــن و آهنــگ حماســی منبعــث نمیشــود و ایــن عامــل دلیلــی بــر اثبــات ایــن 
نکتــه اســت کــه وزن و بحــر متقــارب بــه خــودی خــود نمیتوانــد زبــان حماســی بیافریند،بلکــه واژگان و 

ترکیبــات، محتــوا و چگونگــی ترتیــب کام نیــز در ایــن میــان تاثیــر بســزایی دارنــد. 
ب( موســیقی کنــاری: قافیــه و ردیــف در شــعر حماســی، نقــش مهمــی در تکمیــل موســیقی شــعر دارد، 
قافیــۀ و ردیــف در شعرحماســی هــم تداعی کننــدۀ فضــای حماســی اســت و هــم موســیقی برآمــده از وزن 
عروضــی شــعر را تکمیــل میکنــد و بــه ایــن ترتیــب بــه غنــای موســیقایی شــعر کمــک بســیاری میکنــد. 
1( قافیــه: قافیــه بــر هماهنگــی عناصــر شــعری مــی افزایــد و تاثیــر شــعر را بــر خواننــده بیشــتر میکنــد و 
در شعرحماســی مــی توانــد مکمــل لحــن حماســی و حســی و عینــی باشــد و بــه ایجــاد فضــای حماســی 
کمــک کنــد. در زبــان حماســی معیــار، بــه دلیــل ســاختار نحــوی کام و تقدیــم فعــل، قافیــه هــا بیشــتر 
اســمی انــد و ایــن یکــی از جلــوه هــای موســیقی  شــعر اســت کــه ســبب اســتحکام و انســجام ســروده 
هــای فردوســی شــده اســت و نتیجــه آن برخــورداری از غنــای قافیــه هاســت.« )شــفیعی کدکنــی، 1391( 
ــز اهمیــت در تقویــت موســیقی کنــاری شــعر حماســی، جنبــۀ موســیقایی کلمــات  ــکات حائ یکــی از ن
قافیــه اســت، بــه ایــن معنــی کــه هرچــه میــزان حــروف مشــترک کلمــات قافیــه بیشــتر باشــد، موســیقی 
بیشــتری را القــا میکنــد، بــه ویــژه در قوافــی مختــوم بــه مصوتهــای بلنــد» آ « و » او« کــه در پایــان آنهــا، 
ــی مناســب را ایجــاد  ــوان اشــباع و کشــش صوت ــه آن وســیله میت ــزودن »ی« وجــود دارد و ب ــکان اف ام
کــرد. در بررســی ابیــات منظومــه حملــه حیــدری ، مشــخص شــد کــه بــاذل 19درصدکلمــات قافیــه را بــه 

مصوتهــای بلنــد»آ« و »او« ختــم کــرده  اســت کــه در اغلــب مــوارد میتــوان بــه آن »ی« افــزود. 
ــت + مصــوت  ــه هجــای )صام ــی از آن اســت ک ــدری حاک ــه حی ــه در حمل ــای قافی ــوع هجاه بررســی ن
بلنــد + صامــت ( بیشــترین، و هجــای )صامــت + مصــوت بلنــد + دو صامــت( کمتریــن بســامد را دارد؛ 
ــب  ــز از ترکی ــاذل نی ــگ اســت و ب ــل ایجــاد موســیقی و آهن ــان فارســی از عوام ــد در زب ــای بلن مصوته
صامــت بــا مصوتهــای بلنــد، بیشــترین بهــره را بــرده اســت کــه بــا منطــق زبــان حماســی همخوانــی دارد. 
عــاوه بــر نقــش موســیقایی کلمــات قافیــه در زبــان حماســی، نــوع واژگان قافیــه هــم در ایجــاد تداعــی 
ــودن واژگان قافیــه و صحــت  ــودن، حســی و عینــی ب ــد. حماســی ب معانــی حماســی نقــش مهمــی دارن
کلمــات قافیــه از مــواردی اســت کــه در بررســی قافیــه در زبــان حماســی مــّد نظــر قــرار میگیــرد. قافیــه 
در شــعر حماســی، بیشــتر حســی ، عینــی و حماســی اســت و بــا فضــای کلــی شــعر هماهنگــی دارد و بــه 
دلیــل بســامد بــاالی تقدیــم فعــل در زبــان حماســی، بیشــتر قوافــی اســمی و کوتــاه هســتند و اغلــب از 

واژگان حماســی  انتخــاب میشــوند. 
در زبــان حماســی، معمــوالً فعــل در آخــر قــرار نمیگیــرد، روی همیــن اصــل، از مجــوع ابیــات منظومــۀ 
ــداد 7890 واژه از  ــن واژگان، تع ــۀ اســمی اســت)66درصد( و از ای ــداد 13378 قافی ــدری، تع ــۀ حی حمل

ــده اند.  ــاب ش ــپاه،  و...( انتخ ــر س ــی) نظی واژگان حماس
2( ردیــف: ردیــف در شــعر حماســی، اغلــب ســاده، کوتــاه و اســمی اســت، زیــرا ردیفهــای بلنــد بــا بحــر 
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متقــارب  تناســبی ندارنــد و جنــب و جــوش و خــروش حماســی کام را زایــل میکننــد. امــا بــاذل از توجــه 
بــه جنبــۀ موســیقایی و تداعی گــر ردیــف غافــل بــوده اســت، زیــرا برطبــق آمــار، از ابیــات ایــن منظومــه 
تعــداد  6622بیــت دارای ردیــف هســتند. )44درصــد( بــه عــاوه از ایــن تعــداد ، ردیــف در 1522بیــت، 
فعــل اســت کــه بــا منطــق زبــان حماســی ســازگار نیســت، چــون »مصراعهــای مختــوم بــه فعــل آهنــگ 

مایمــی دارنــد و از آهنــگ زبــان حماســی می کاهند.«)شمیســا، 1376( 
ــای ربطــی  ــه ردیفه ــورد(، بســامد ردیفهــای غیرربطــی نســبت ب ــی) 1522 م ــای فعل از مجمــوع ردیفه
بیشــتر اســت، تعــداد 943 مــورد مربــوط بــه ردیفهــای غیــر ربطــی و 579 مــورد مربــوط بــه ردیفهــای 
ــال  ــان افع ــورد( و از می ــردن«) 337م ــل» ک ــتقات فع ــی، مش ــر ربط ــال غی ــان افع ــت. از می ــی اس ربط
ربطــی مشــتقات فعل»شــدن« )242مــورد( بســامد بیشــتری نســبت بــه دیگــر افعــال دارنــد. البته بســامد 
بیشــتر ردیــف هــای ضمیــری بــا هجاهــای بلنــد پایانــی، بــه غنــای زبــان بــاذل و نزدیــک شــدن آن بــه 
ــو) 36مــورد(، او)  ــه صــورت ضمیــر شــامل: ما)54مورد(،ت ــان حماســی کمــک کــرده اســت. ردیــف ب زب

ــورد( میشــوند. ــورد(، وی) 3م ــورد(، خویش)4م ــورد(، من)17م 25م
ج( موســیقی درونــی: موســیقی درونــی شــعر، از رهگــذر وحــدت و تشــابه صامتهــا ، مصوتهــا، واژگان و 
ــا رعایــت تناســب آوایــی واجهــا، هجاهــا، واژگان  ترکیبــات پدیــد می آیــد، بــه ایــن معنــی کــه شــاعر ب
و ترکیبــات، نوعــی موســیقی درونــی در شــعر ایجــاد میکنــد .در شــعر حماســی، آنچــه بیشــتر موجــب 
آفرینــش موســیقی درونــی شــعر میشــود، تکــرار و واج آرایــی اســت، اگرچــه جنــاس و ســجع هــم در ایــن 
زمینــه تاثیــر بســزایی دارنــد، امــا ایــن دو در شــعر حماســی بســامد باالیــی ندارنــد. در منظومــۀ حملــۀ 

حیــدری هــم ســهم عمــده ازآن تکــرار و واج آرایــی اســت. 
1( جنــاس: تکــرار در شــعر حماســی بــه صورتــی کــه آهنــگ و موســیقی ایجــاد کنــد و در تداعــی معانــی 
نقــش داشــته باشــد، در قالــب انــواع جنــاس ظهــور پیــدا میکنــد. بســیاری از جناســهای ایــن منظومــه 
بــه دلیــل همــراه شــدن بــا صنعــت تکــرار، نوعــی آهنــگ حماســی ایجــاد میکننــد؛ ماننــد بیــن 1211 

حملــه حیــدری:
تو گفتی که ابر است آن تیره میغ        ز بس تیغ بارید بر روی تیغ

جنــاس موجــود ، بــه دلیــل همراهــی بــا تکــرار »تیــغ« و واج آرایــی حاصــل از تکــرار صامــت»غ« آهنــگ 
کــش داری بــه شــعر بخشــیده اســت. 

به اینجا پی رزم و جنگ آمدیم          نه از بهر بزم و درنگ آمدیم
در مثــال بــاال کــه بیــت شــماره 911 حملــه حیــدری اســت، جنــاس موجــود بــا تکــرار واجهــای »ر« و 

ــر واقــع شــده اند.  »ز« کــه از واجهــای روان و غلتــان هســتند، در ایجــاد فخامــت کام موث
- جنــاس تــام: تیــره گشــت، تیــره گشــت) 7926( روان، روان) 2835( نامــی، نامــی ) 23481( /جنــاس 
ــی ) 23450(  ــی، اول ــاب، آب ) 16262( ول ــم ) 10221( ن ــم ،حکی ــم ) 1294(حک ــم، محک ــد: حک زای
ــزم  ــاق ) 5359( جــزم، ع ــاق ، نف ــاس الحــق: وف ــزل ) 306(شکســته، شکســت )1125( / جن ــزال، غ غ
)503(، زمیــن ، زمــان ) 6396 و 1029( علــی، ولــی ) 1155( ســنان ، عنــان)2101( خــاک پــاک)4189( 
ــاب) 7094(  ــب، خط ــتقاق: اخط ــبه اش ــاس ش ــا ) 12933( / جن ــا ، قض ــگ) 6150( رض ــگ، چن جن
ــدر  ــی: ق ــاس حرکت ــش ) 967( ) 1196( / جن ــش ، بی ــاس مضارع:پی ــت ) 12902( / جن ــم ، غنیم غنی
ــاس  ــاس خــط: غــرق، عــرق ) 906( / جن ــب:  دگــر، گــرد )13047(  / جن ــاس قل ــَدر)20780( / جن ،َق

ــاکام کام ) 3080(  ــرر: ن ــاس مک ــب: چارسو،چارســو) 6929( / جن مرک
ــی  ــا تداع ــیقی ی ــگ و موس ــی آهن ــش نوع ــه در آفرین ــی ک ــوص واژگان ــرار واژگان، بخص ــرار: تک 2( تک
معانــی دخیــل باشــند، در شــعر حماســی از جایــگاه واالیــی برخوردانــد و آهنــگ شــعر حماســی را غنــا 
ــر)812 و 815 و 834 و 893 و 1012 و 1388 و 1836  ــنگ و تی ــات : س ــد تکرارکلم ــند. مانن میبخش
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و...(/ تکــرار ترکیبات)کــه بیشــتر دینــی هســتند(: خیراالنــام، خیرالبشــر، حبیــب خــدا، شــاه دیــن، ســید 
ــا تمــام  ــر / تکــرار بخشــی از مصــراع ی ــن، ســاقی کوث ــن، ســاالر دی ــازوی دی المرســلین، شــیر خــدا، ب

ــاس خــود از مشــرکین)567 و 569(  ــد پ ــاه )492 و 494(،بدارن مصــراع: شــهر باشــد پن
3( تکــرار واج؛ واج آرایــی: واج آرایــی محصــول تکــرار هنرمندانــۀ واجهــای خاصــی در زنجیــرۀ کام اســت 
ــن نظــم  ــی حماســی نقــش دارد و ای ــی معان ــی برخــوردار باشــد، در تداع ــی خوب ــه از نظــم و هارمون ک
ــا  ــد ب ــی کــه بتوان ــی و طبیعــی حــروف و اســتعداد ذات ــا اطــاع از خــواص ذات ایجــاد نمیشــود، مگــر ب
مــادۀ زبــان و عناصــر آن شــگردی بــه کار بــرد کــه صــوت و آوا، تصویرســاز اندیشــه و محتــوا باشــد. از 
جملــه صنایعــی کــه بــا رعایــت هنرمندانــۀ واج آرایــی پدیــد می آیــد، صدامعنایــی اســت، یعنــی اینکــه از 
مجمــوع تکــرار یــک یــا چنــدواج ، صــدای خاصــی بــه گــوش برســد بگونــه ای کــه آن صــدا، تصویــر ســاز 

اندیشــه و محتــوا باشــد؛ ماننــد بیــت 801 حملــه حیــدری:
          ز یک سوی کوس و ز یک سو نفیر         زیک سو برآورده اسبان صفیر

تکــرار واجهــای»س« و» ص« کــه از واجهــای صفیــری هســتند، بخوبــی توانســته صــدای صفیــر و نفیــر 
را القــا کنــد. 

                       دلیر است و جنگاور و زورمند          که بّررد سر شیر چون گوسفند 
در مثــال بــاال کــه بیــت شــماره 1056 حملــه حیــدری اســت، تکــرار صامــت»ر« کــه » بیشــتر در بافتهای 
دارای صــدا و حرکــت بــه کار میــرود و واجــی روان محســوب میشــود«)وحیدیان کامیــار، 1369(  توانســته 

بخوبــی عمــل بریــدن را تداعــی کنــد. 
                      زمام زمین گر به دست آیدش           به مردی، ز رفتن نگه داردش

ــی  ــای» ز« و » ک« بخوب ــرار واجه ــت، تک ــدری اس ــه حی ــماره 1059 حمل ــت ش ــه بی ــاال ک ــال ب در مث
ــرده اســت.  ــرو را مجســم ک ــت عم ــدرت و صاب ق

نمونه های زیر به ترتیب عبارتند از ابیات شماره 399، 1005، 1230، 1279، 1626 و 1753:
نــای آوای  و  کــوس  غریــدن   ز 
ســمند نعــل  لگدکــوب  ضــرب   ز 
نبــی وصــی  غضنفــر   شــجاع 
ودود الــه  عــدوی  ایــن   بگفــت 
 همــه دشــت پــر شــور و آشــوب بــود
میــان مــردان  بندنــد  کــه   بگویــد 

درای چــون  صــدا  پــر  گوشــها   شــده 
یکــی شــد در آن دشــت پســت و بلنــد 
علــی  حــق  قــدرت  یــم   نهنــگ 
بــود  ناچیــز  ســنگ   پرســتندۀ 
بــود  ســرکوب  ســنگ  و  تیــره   هــوا 
موســائیان نــاورد  آهنــگ   بــه 

ــد: چاک چــاک  ــش مهمــی دارن ــی حماســی نق ــی معان ــات در ایجــاد تداع ــن کلم 4( اســامی صــوت: ای
)1212 و 1226(، لخت لخــت) 1226و 807(، هــای و هــوی) 802(، 

5( طرد و عکس؛ مانند بیت شماره 5417 حمله حیدری: 
او شمشــیر  داد  خــدا  شــیر  او بــه  شــیر  از  باشــد  او  شمشــیر  کــه 

6( تخفیــف )حــذف از کلمــه(: حــذف هــم در صامتهــا و هــم در مصوتهــا صــورت گرفتــه اســت. گاه ایــن 
حــذف از آغــاز کلمــات می باشــد.  ســبب ایــن حذفهــا گاهــی بــرای آســان ســازی و گاهــی بــه خاطــر 
گریــز از ســنگینی تلفــظ و گاهــی بــه ضــرورت وزن صــورت میگیــرد. ماننــد: ســتادیم) 685(، نالهایــی: 
ــا) 3184(، رذال: ارذال) 12973( و... ــه ه ــا: ک ــکال) 1354(، که ــی) 1233(، باســتاد)1319(، می ناله های

7( تســکین) ســاکن کــردن تلفــظ کــردن واجهــا(؛ ماننــد نمونــه هــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از 
ــماره 315، 379، 1049، 693 و 1752: ــات ش ابی
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کســی محمــد  جــز   نینداختشــان 
شــنید و  گفــت  کردنــد  نیــز  او   بــه 
خــدا رســول  بگفتــش  شــفقت   ز 
شــادمان بشــد  ســفیان  مــژده  آن   از 
کـــــــه در اهـــــــل ملــت منــادی کنــد

 بــه مــا نیــز کــرده اســت از ایــن هــا بســی 
امیــد  دادنــد  خیبــرش  خرمــای   بــه 
مــرا  چشــمان  نــور  از  بهتــر  ای   کــه 
اســتخوان  گرســنه  ســگ  یابــد   کــه 
دهــد خبرشــان  داور  فـــــرمان   ز 

)موارد دیگر: 1931 و 1769 و 1147 و 1181 و 1201 و....
ــا یکســان کــردن تلفــظ کلمــات اســت. فراینــد  8( تشــدید مخفــف: ســبب اصلــی آن ضــرورت وزنــی ب
تشــدید وقتــی بــا نغمــۀ حــروف و واژه گزینــی مناســب همــراه شــود، در ایجــاد لحــن کوبنــدۀ حماســی 
، نقــش بســزایی دارد: بــدّرم ) 1151( بـُـّرد ) 1056( علــّی ابــی طالبــم ) 1052( نّظــارۀ )1032( کّرنــای 
)1001(تنــدّی بــاد ) 1631()مــوارد دیگــر: 885 و 883 و 877 و 159 و 157 و 124 و 121و 34 و 921 

و 264  و...
9( اماله: عنید  ) 560(، رکیب ) 942( ،قویم) 1241( 

10( ابدال: شان) 1500(، روزان:روزنه  ) 1883( ،فیروزی ) 3121( ،سفیده ) 14273( 

 سطح لغوی 

ــر اســامی و ابزارهــای حماســی  ــی هســتند و ب ــب واژگان اشــعار حماســی، واژگان حماســی و پهلوان اغل
داللــت میکننــد، حتــی صفــات و قیــود هــم بــر حــاالت و رفتارهــای  پهلوانــی و حماســی داللــت میکننــد 
و غلبــه بــا واژگان فارســی ســره اســت و از افعــال نیــز بســامد افعــال پیشــوندی و بســیط باالســت. امــا 
واژگان اســتفاده شــده در ایــن منظومــه یکدســت نیســت و اختاطــی از واژگان حماســی و غنایــی و دینــی 
اســت. لیکــن در جــای جــای صفحــات و موضوعــات منظومــه، کارکــرد واژگان و بســامد آنهــا مناســب 
حــال و مقــام تغییــر میکنــد. مثــًا در صحنه هــای نبــرد، واژگان کامــًا حماســی اســت و در صحنه هــای 
غــم و انــدوه ، شــاعر از واژگان غنایــی اســتفاده کــرده اســت و در صحنه هایــی کــه شــاعر بــه پنــد و انــدرز 

می پــردازد واژه هــا حالــت عرفانــی بــه خــود میگیرنــد. 
ترکیب سازی

مهمتریــن بخــش واژگان در حماســه ، ترکیبــات حماســی اســت. اغلــب ترکیبــات حماســی، برگرفتــه از 
محیــط رزم و نبــرد هســتند و در ایجــاد تداعــی معانــی حماســی نقــش مهمــی دارنــد و بــه نحــو بــارزی 
حماســه را از انــواع دیگــر ادبــی متمایــز میکننــد. امــا بــاذل مشــهدی در ترکیــب ســازی چنــدان مهارتــی 
ــدارد و نتوانســته ترکیبــات خــاص حماســی را بیافرینــد و ترکیبــات حماســی او تقلیــدی از ترکیبــات  ن
شــاهنامه هســتند.به عــاوه برخــی ترکیبــات در اشــعارش بــا روح حماســه همخوانــی نــدارد و بــا زبــان 

غنایــی ســازگار هســتند. 
لغات و ترکیبات عربی)دینی( 

بســامد لغــات عربــی در ایــن منظومــه بســیار اســت کــه بــه اقتضــای نــوع حماســه کــه دینــی و مذهبــی 
اســت و زمــان ســرایش منظومــه) دورۀ بازگشــت( وارد منظومــه شــده اند. البتــه بســیاری از ایــن لغــات، 
ــه  ــد؛ از جملــه نمون ــر وجــود انهــا طبیعــی می نمای ــر موضــوع اث اســامی و القــاب خــاص اســت کــه بناب

هــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از ابیــات شــماره 1282، 566 و 567 حملــه حیــدری:
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انبیــا البیــان  عــذب  تنزیــه  ز 
ــم ــدر جحی ــه ن ــا جمل ــد ج ــه دارن ک
ــص ــران قمی ــا و ز نی ــران قب ز قط

ز تهلیــل رطــب اللســان اصفیــا 
حمیــم از  و آب  زقــوم  ز  طعامــی 

ز شــعبان و عفریــت، انیــس و طبیس 
کاربــرد واژگان عربــی در کنــار واژگان اصیــل ایرانــی کــه نوعــاً حماســی نیــز محســوب میشــوند؛ باعــث 
کاهــش روح حماســی و انســجام اثــر شــده اســت. بیــت شــماره 1758 حملــه حیــدری نمونــه ای از ایــن 

دســت اســت:
ــال ــش ب ــم مطاع ــه حک ــد ب ــال روان ش ــوی قت ــه س ــان را ب ــد ی ــه خوان ک

ــی)424(،  ــابق) 400(، جل ــوث، س ــال) 388(،مبع ــار) 3و4(، مطــر) 381(، مق ــات، آث ــر: عام ــوارد دیگ م
ــان، دیــن) 433(، روح االمیــن، قــاری) 438(،  ابــن عــم )453(، تقدیــس)456(،  ارض وســما) 431(، دیّ
جنــاح) 500(، قایــل) 501(، طیــران) 509(، عــدو، براهــب) 527(، وعــظ، نََســق، ابطــال، اثبــات، اصنــام) 
550(، طّیــار) 561(، جحیــم، حمیــم، قطــران، نیــران، قمیــص، شــعبان، عفریــت، انیــس، جلیــس) 566 
ــام) 838(،  ــر، طع ــام، معط ــول)837(، مش ــوم) 584(، ماک ــاً فی ــذاً)571(، یوم ــقیا) 569(، ای و 567(، اش
ــام) 856(، متّفــق) 909(، لیــث نبــی )1052(، عســرت، اضطــرار) 1060(، طیــش) 1064(، شــه  خیراالن
ــه)1198(، خیبرگشــا) 1232(، شــیر خــدا) 1235(،  ــر کیــش )1190(، شــیر ال ــاه) 1159( کف ــن پن دی
ضرغــام دیــن) 1258(،   امــداد، تنزیــه و عــذب البیــان، تهلیــل، رطــب اللســان، اصیفــا) 1282(، ســاالر 
ــان و عاشــر) 1463(، نعمــا)  ــان، باطــل سرشــت )1405( رقــم) 1453(، دیّ دیــن) 1372(، ســیاه اندرون
1496(،  اکل و شــرب، قمــاش و معــاش)1489(، حبیــب، لحــوم، لبــون، شــمار) 1493(، اکثــر) 1534(، 
خیرالبشــر) 1634(، خیــر االنــام) 1642(،  عمیــم) 1648(خلــف، اَمــام، یمیــن، یســار) 1649(،  حبیــب 
ــد،  ــا )1737(، تاکی ــاً) 1726(، اعط ــل) 1693(، مســتعد) 1724(،طوع ــوم)1686(، تقبی ــدا) 1677(، ن خ
اهتمــام)1747( ســید المرســلین) 1750(، ســید انبیــا) 1768(، تعّیــش )1852(، جهــول)1899(، صفــدر 
ــه)2651(، عظــم)  ــب، ال ــم، حبی ــاه) 2138(، ودود)2173(،بالتمــام) 2239(، ســبع )2368(، نع ــن پن دی
ــز، المجــد  ــا، ذوالع ــف، مت ــری) 7931(کی ــاب )4143(، مق ــر) 4137(، ضــرب، رق ــی الضمی 3479(، ماف
ــجر،  ــم، ش ــروض)15815(، علی ــار )10300(، مع ــن، یس ــام، یمی ــف، ام ــتعد، خل ــا) 9679(، مس و الکبری
حنــس، مطــر) 14100(، بســیط، محــاط، محیــط) 141102(، لحــم، غنــم) 11854(، تضییــع)22349(، 

و...
کاربرد لغات و ترکیبات حماسی

یکــی از مهمتریــن راه هــای شــناخت ویژگیهــای ســبکی حماســه هــا، بررســی بســامد نــوع واژه هایــی 
اســت کــه فضــای حماســی و میــدان جنــگ و نبــرد را تداعــی میکننــد. شمشــیر و تیــغ، گــرز و ســنان 
ــه دارد.  ــن منظوم ــرد در ای ــه بیشــترین کارب ــام آالت و ادوات جنگــی اســت ک ــارک، ن و برگســتوان و ب
ــر از صفحــه 166  ــات زی ــد ابی ــا اســب و گاهــی شــتر اســت؛ مانن ــوان ســواری در جنگه ــن حی رایجتری

حملــه حیــدری:
ــان ــر و کم ــر، ز تی ــیر و خنج  ز شمش
 ز تیــر و کمــان و عمــود و ســنان
کارزار آلــت  دگــر  از   چنیــن 
بســی جنیبــت  اســبهای  دگــر 

برگســتوان  ز  مغفــر،  ز  و  درع   ز 
برگســتوان  ز  و  درع  ز  و  خــود   ز 
بــار  زیــر  در  بســیار   شــترهای 
کســی آیــد  جنــگ  پــی  کــز  چنــان 

ــراز  ــردن ف ــرد گ ــور گ ــدار) 173 و 994(، نام ــغ زهرآب ــیر) 34(، تی ــره ش ــی: دل ن ــات حماس ترکیب
ــن) 403( ســتوران خاراشــکاف) 468(، ســر سرکشــان)  ــام دی ــوالد چنــگ) 376(، ضرغ )360(، شــیر ف
471(، ســپاه گــران ســنگ)487(، خــود جــزم، رمــح عــزم) 503( نامــداران جنــگاوران )512(، دلیــران 
ــه جــو) 601(،  کــوه آهــن) 671(،  ــوالد خاراشــکاف) 546(، فســاد افکــن کین ــای) 514(، ف جنــگ آزم



سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ خرداد 1399، دوره 13، شماره پیاپی 49، صص 159-181

168

جنگــی دلیــران) 810(،  ســر شــیر مــردان) 948(، پیــل مســت) 988(، جنگــی پلنــگ) 995(،  مــردان 
ــن  ــران) 1030(، آهنی ــزم بیک ــرد لشگرشــکن)1018(، قل ــوه) 1015(، گ ــا) 1008(، آتشــین ک ــن قب آه
کــوه، کــوه فــوالد) 1031(، نــره شــیر) 1032( ،  بــازوی دیــن )1036(، زمــام زمیــن) 1059(، نامــداران 
پرخاشــجو) 1081(، صفــدر عرصــۀ روزگار) 1118(، دنــدان کیــن) 1150(، پیــل دژم) 1193(، برگشــته 
بخــت) 1197(، تیــغ خاراشــکاف) 1206(،  باریــدن تیــغ) 1227(، شــجاع غضنفــر) 1230(، آهــن قبــا، ) 
1232(،  نامــور ســرکش ارجمنــد )1265(، حصــن فــوالد، بانــگ ظفــر) 1300(، دشــت کیــن) 1306 و 
1383(، میــدان کیــن )1348(، لشــگر جنگجــوی) 1369(  رنــگ جنــگ) 1577(، علــم نصــرت) 1730(، 
ــجو  ــیران پرخاش ــادت) 1856(، ش ــای ج ــر) 1803(، پ ــای ظف ــن، پ ــان دی ــان )1786(،   بنی ــر ژی هژب
)1967(،رود خــون) 1998(، نــاوک جــان شــکاف) 2019(، فوالدچنــگ، گــردن فــراز) 2043(، تیــغ آتــش 
فشــان) 2078(، شــیر ژنــده) 12029(، پیــل زور) 12199(، کــوه تــن، شــیردل، شــیرمرد) 14209(، و...

ترکیبات خاص شاهنامه
ــگ )995(،  ــی پلن ــران) 810(، جنگ ــی دلی ــان) 471(، جنگ ــر سرکش ــراز) 360(، س ــرد گردنف ــور گ نام
کــوه آهــن) 1013(، نامــداران پرخاشــجو، گــرد لشــگر شــکن) 1018(، ژنده پیــل) 1242(، نامــور مهتــر 
ــگ)  ــام و نن ــیران پرخاشــجو )1967( ن ــتن کار) 1772(،ش ــد) 1492(، آواز دادن) 1635(، برآراس ارجمن

ــه راز) 2048(، و... ــان) 2061(، ب ــره روان) 1992(،گردنکش 1968(، تی
کاربرد واژگان  و ترکیبات غیر حسی و انتزاعی )ترکیبات غیر حماسی(

در آثــار حماســی واژگان حســی و غیــر معقــول بســامد بیشــتری دارنــد امــا در حملــۀ حیــدری به تناســب 
ــن ترکیبــات در بخــش اضافه هــای  ــد. ای ــل ذکــری دارن ــر، لغــات انتزاعــی بســامد قاب موضــوع دینــی اث

تشــبیهی و اســتعاری ذکــر شــده اند.
واژگان و ترکیبات عامیانه، جدید  و غیر حماسی

ــر  ــه ســبب شــده کــه روح حماســی اث ــن منظوم ــه در ای اســتفادۀ بســیار از لغــات و اصطاحــات عامیان
تضیــف شــود و شــعر رنــگ عامیانــه یابــد. »بــاذل مشــهدی مثــل غالــب شــعرای دورۀ صفویــه و افشــاریه، 
از میــان عامــۀ مــردم برخاســته اســت و از تحصیــات باالیــی برخــوردار نبــوده اســت و چنانکــه از شــعر 
ــه همیــن  ــرای ســرودن اشــعار حماســی نداشــته اســت و ب ــاد و ورزیــده ای هــم ب او برمی آیــد ذهــن وق
دلیــل در تنگناهــای شــعری بــه لغــات و ترکیبــات عامیانــه متوســل شــده اســت.)غامرضایی، 1395( بــه 
ــه گروهــی از واژه هــای جدیــد کــه ظاهــراً  عــاوه در حملــۀ حیــدری، ماننــد اغلــب متــون ایــن دوره، ب
ورود یــا ســاخت آنهــا در زبــان فارســی ویــژۀ همیــن عصــر اســت، برمی خوریم)همــان( ایــن واژگان نیــز 
ــرای  ــه ابیــات شــماره 316 و 610 حملــه حیــدری ب روح حماســی اثــر را تضعیــف میکننــد. در ادامــه ب

نمونــه توجــه کنیــد:
خــراب ســتمدیدگان  ایــن  کنــون 
کــرد بــاز  در  ناچــار  کعــب  او  بــر 

انقــالب  از  گردیــده  لگدکــوب 
واز کــرد  پــر،  و  بــال  بــا  و  بــار  ز 

ــل  ــدن )355( دخی ــزی آم ــی چی ــوب) 316(، پ ــاب) 317 و316و 306و 636 ( لگدک ــر: انق ــوارد دیگ م
توایــم ) 368( مملکــت) 618(، پــر شــد در و دشــت ) 640(، بســی گفــت از پوچهــا )764(،عاصــی شــوی) 
ــوربا )  ــار، ش ــکنش در تغ ــردن ) 849( ،آش ) 851(، بش ــر ک ــان را خمی ــردن و ن ــار ک ــگ را ب 772(،دی
882(، فرنــگ) 1623 و 1234 و1236 ...( نصــف شــب) 1001(، بــرای چــه کار آمــدی؟ ) 1137(، دلــم 
ــه ) 1270(، ســر تــه انداختــه )  از برایــت بســوزد ) 1152(،همــان لحظــه ،عجــب خرســی افتــاده در تلّ
ــو  1311(، اجنبــی) 1414 و 1514(، اجــاف: جمــع جلــف)1481(، مرخــص شــدن) 1562(، مطلــب ت
چیســت؟) 1765(،  منجــر شــدن) 1787(،  اقــدام کــردن)1798(، طــاق شــدن طاقــت) 1608( خبــر بــه 
گــوش خــوردن ) 1774(،سراســیمه و دســت و پــا گــم کــردن ) 1778( خوشــا حالــت ) 2072( بمالیــد 
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ــاال بــودن) 2212(، آنجنــاب) 3198(،  ــر روش دســت) 2094( ســرت در تــه پاســتی) 2150(،دســت ب ب
ره بریــدن) 6334(، دخلــت نبــودن)6600(، دخیــل بــودن یــا شــدن) 6892(، چشــم شــریف) 10303(، 
شــنفت) 12492(، خنده نــاک) 12977(، گریه منــد) 14244(، پیــره گــرگ) 14688(، پرخاشــمند) 
16190(، دوســتتر) 17128(، برپــای خاســتن) 22369(، تــاق و تــاق) 23514( و...و حتــی الفــاظ قبیــح 

ــعور) 118(  ــوز) 1593(، بی ش ــد :گ مانن

 سطح ادبی

در حماســه هــای تاریخــی- دینــی ماننــد دیگــر آثــار ادبــی، »آنچــه متــن را از روایــت و نقــل تاریــخ صــرف 
جــدا میکنــد و در قلمــرو آثــار ادبــی قــرار میدهــد، زیبایــی آفرینــی و هنرمندیهایــی اســت کــه شــاعر از 
تاریــخ و روایتهــای تاریخــی بــه عنــوان ظــرف بــروز آنهــا اســتفاده میکنــد.« )شمشــیرگرها، 1389( امــا در 
اینگونــه آثــار کــه گــزارش واقعــی مجموعــه ای از حــوادث اســت، نمی تــوان بــدون اغــراق و تصویرســازی، 
زبانــی حماســی خلــق کــرد، اگرچــه ایــن تصویرســازیها و اغراقهــا گاه ضربــۀ بزرگــی بــه پیکــر حماســه 
میزننــد و قهرمــان را کــه فــرد واقعــی و عــادی اســت، دچــار خدشــه میکننــد. بــه عبــارت دیگــر ، شــاعر 
مجبــور اســت در اینگونــه آثــار کمبــود فضــای حماســی و اســطوره ای را بــا صنایــع ادبــی خصوصــاً اغــراق 
و انــواع تصاویــر خیالــی پــر کنــد تــا فخامــت و جزالــت و ســنگینی حماســه حفــظ شــود، امــا بیــان بــاذل 
در بســیاری از قســمتهای حملــۀ حیــدری از عناصــر باغــی و صورخیــال خالــی اســت و تمامــی وقایــع 
تاریخــی در کمــال اختصــار و ســادگی بیــان شــده اســت. شــاید »وفــاداری بیــش از حــد بــه متــن مأخــذ 
و بیــم از خدشــه دار شــدن متــن دینــی و تســلط نداشــتن شــاعر بــر دقایــق ادبــی، باعــث شــده اســت 
کــه در بســیاری از مواقــع، شــاهد یــک گــزارش منظــوم از وقایــع تاریخــی صــدر اســام باشــیم و کام 
شــاعر از شــعر بــودن بــه نظــم تنــزل پیــدا کنــد.« )ملــک ثابــت و شــهبازی، 1393( باایــن حــال بــاذل 
درتصویرســازی هــا وابــداع ترکیبهــای بدیــع نــوآوری داشــته اســت ویــا در ســاقی نامــه هــای وی، ادبیــت 
ــی در ســاقی  ــب عراق ــای مکت ــا و ایماژه ــن، ترکیبه ــه »برخــی مضامی ــی ک ــا جای کام بیشــتر اســت، ت
نامــه هــای وی راه یافتــه اســت.« )شمشــیرگرها، 1389( در ایــن منظومــه، از اغــراق کــه عنصــر شــاخص 
ــای  ــامدترین آرایه ه ــح پربس ــه و تلمی ــتعاره، کنای ــبیه، اس ــت. تش ــرده اس ــره ب ــت، کمتربه ــه اس حماس

متجلــی در ایــن منظومــه اســت. 
ــه نظــر میرســد کــه اســتفاده از مبالغــه و اغــراق در یــک حماســۀ  1( اغــراق: در ابتــدای امــر چنیــن ب
ــا  ــود، ام ــی ش ــزرگان دین ــوادث و ب ــی ح ــی و واقع ــۀ تاریخ ــه جنب ــه ب ــدن خدش ــث وارد آم ــی باع دین
اســتفاده از تصاویــر خیالــی و اغــراق و مبالغــه حتــی در حماســۀ دینــی باعــث حفــظ شــکوه و فخامــت 
حماســه میشــود؛ ماننــد نمونه هــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از ابیــات 363، 881، 10255 و 10256: 

کیــن مــردان  ز  میــدان   بجوشــید 
کمــان شــد  زمیــن،  بــس  از   ببالیــد 
تــاب و  تــوش  اژدهــا  از  بــرده   تنــش 
 فشــارد اگــر ســنگ خــارا بــه چنــگ

آهنیــن  زمیــن   ، شــد  آتشــین   هــوا 
آســمان  بــر  از  رود  بیــرون   کــه 
اب  شــیر  زهــرۀ  از  خــورده   دلــش 
 ز تنگــی جهــد آتــش از جــرم ســنگ 

ــان شــعر در  ــه زب ــع تاریخــی صــدر اســام ب ــان وقای ــرش بی ــاذل در اث ــی ب ــا از آنجاییکــه هــدف اصل ام
پــردۀ حماســه بــوده اســت، صنعــت اغــراق چنــدان جایگاهــی در اثــرش نــدارد و بــاذل مشــهدی تنهــا در 
مــواردی از ایــن عنصــر خیــال اســتفاده کــرده اســت ماننــد نمونه هــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از 

ــات 1370، 1371، و 16122:   ابی



سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ خرداد 1399، دوره 13، شماره پیاپی 49، صص 159-181

170

دشــت دامــان  و  اســب  ســم   صــدای 
فغــان آمــد  انــدر  زمیــن  گفتــی   کــه 
شـــــد از شــیهۀ اســـــب کــر، گــــــوشها

گشــت  آشــوب  ز  پــر  چنــان  آن   هــوا 
گــران  ســپاه  آن  ســنگینی  ز 
هوشــها زمــان  آن  پریــد  ســرها  ز 

مــوارد دیگــر: ) 1128-1125(  ) 1219-1211(،  ) 1237-1235( ،  ) 1295-1292( ،  )14284-
و...  )71805-71804( )19504-19505(؛     ،)14285

ــان و  ــت. پهلوان ــاعر نیس ــدف ش ــه ه ــی نفس ــت و ف ــراق اس ــل اغ ــه مکم ــبیه در حماس ــبیه: تش 2( تش
حــوادث در حماســه اغــراق آمیــز هســتند و تشــبیه نیــز در ایــن جهــت بــه کار میــرود. تشــبیه در اثــر 
حماســی بایــد محســوس، ملمــوس، پویــا و متحــرک باشــد. در تشــبیهات حماســی، حیوانــات درنــده و 
ــع تصویرســازی محســوب میشــوند. و هرچــه از  ــن منب ــد و...اصلیتری ــد کــوه و رع عناصــر طبیعــت مانن
واژگان غنایــی کمتــری در تشــبیهات یــک اثــر حماســی اســتفاده شــود، اثــر فخامــت و جزالــت بیشــتری 

خواهــد داشــت. 
امــا تشــبیه در حملــۀ حیــدری بــه کلــی از فضــای حماســی فاصلــه میگیــرد .گاه تشــبیهات در فواصــل 
ــا حکمــی  ــه ســمت شــعر غنایــی ی ــا مــواردی کــه موضــوع ســخن ب حــوادث در گــزارش صحنه هــا و ی
عبــور میکنــد، مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. بــاذل در خلــق تشــبیهات حماســی مهــارت چندانــی نــدارد 
ــه انتخــاب واژگان  ــور ب ــی اســت و او را مجب ــه حماســۀ تاریخی-دین ــرش ک ــر موضــوع اث ــاوه ب ــرا ع زی
دینــی در تشــبیهات کــرده اســت، اســتفاده از واژگان غنایــی و عاشــقانه در ســاختمان تشــبیه نیــز باعــث 
شــده اثــرش از ویژگیهــای یــک اثــر حماســی دور شــود. درواقــع شــاعر از مشــبه به هــای غیــر حماســی 
)بــه علــت موضــوع دینــی اثــر( اســتفاده کــرده اســت، کلماتــی ماننــد: شــیطان، دیــو، فــردوس، محشــر 
ــاده)  ــه خــم ب ــا قــوم ماننــد اختــاط شــیر و شــکر) 54(، دل ب ــر: تشــبیه آمیــزش ب و...نظیــر مــوارد زی
219( دشــت بــه محشــر) 411(، مــژده بــه شــهد نــاب) 599(، ابــن اخطــب بــه شــیطان)653(، جهــان 
بــه بخــت دشــمن) 781(، غــم بــه آتــش)846(  انســان شــرمنده و غــرق عــرق بــه نمــک) 906(، هــوا بــه 
دل مشــرکان) 1354(، هــوا بــه کام و لــب اژدهــا) 1378(، لرزیــدن از ســرما چــو بیــد) 1679(،ســپاهیان 
پرشــور بــه خیــل مگــس) 1990(، بــه زحمــت خــود را درون حصــار کشــیدن ماننــد روبــاه شــل) 1707(، 

جوشــیدن مشــام بــه ممــر) 1704( چهــرۀ رســول خــدا بــه فــردوس) 2175(و.. 
ــه حســی هســتند. تشــبیهات محســوس  ــوع حســی ب ــدری از ن ــۀ حی ــۀ حمل بیشــتر تشــبیهات منظوم
ــز  ــن تشــبیهات حســی نی ــا در ای ــی ادات تشــبیه دارد. ام ــاً مرســل اســت یعن ــه غالب ــه محسوســی ک ب
شــاعر از کلمــات غیــر حماســی اســتفاده کــرده اســت، ماننــد: فلــک بــه جّمــازه) 107(، ســرفرازان بــه 
جــام ســبو )413(، دلیــران بــه شــیر و پلنــگ) 515( یهــودان بــه خیــل شــغاالن) 790(، عمــرو بــه پیــل 
مســت) 797(، شکســت خوردگان بــه دیوانــگان) 2166(، خزیــدن فــرد بــه زیــر خــاالن چــو خــر)1625( 
، انســانهای غیــر متحــد بــه گلــۀ پراکنــده) 1626(،  انســان متحیــر بــه خــر در گل)1712(،  انســانهای 

ــه مــار دم زده) 1966(، پــردرد ب
از منظــر کاربــرد کلمــات حماســی در ســاخت تشــبیه، در ایــن اثــر بــه ترتیــب بســامد از عناصــر طبیعــت 
ــا ، کــوه و ســیل و حیواناتــی چــون شــیر ، پیــل و  پلنــگ در ســاخت  ــاد، خورشــید، دری ماننــد: دود، ب
تشــبیهات اســتفاده شــده اســت.از میــان ابــزار آالت جنگــی نیــز شمشــیر، تیــغ و تیــر بیشــترین بســامد 
در ســاخت تشــبیه را دارنــد. اســتفادۀ شــاعر از عناصــر طبیعــت ماننــد کــوه در ســاخت تشــبیه بیشــتر از 

اســتفاده از حیوانــات اســت. 
- مفرد حسی به حسی؛ مانند بیت 187 از صفحه 4 حمله حیدری: 

زمیــن و  ســپر  وجــودش  از  جهــان چــون نگینــدان و او چــون نگیــن بجــا 
ــه صــورت اضافــۀ تشــبیهی آمــده اســت.اما بیشــتر اضافه هــای تشــبیهی در ایــن  بیشــتر ایــن تشــبیه ب
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اثــر غیــر حماســی هســتند.
- اضافه هــای تشــبیهی غیــر حماســی: کان معنــی، پیراهــن پوســت) 8( راه توفیــق) 18(مــرغ جــان)38(، 
نخــل امیــد) 89(، حقــۀ راز) 131( کمیــت قلــم)174(، چشــمۀ چشــم) 267(، دار غــرور)271(، آهــوی 
ــید  ــم) 846(، خورش ــش غ ــر) 510(، آت ــد ظف ــر) 509(، کلی ــر مه ــوکل) 502(، چت ــم)307(،تیغ ت چش
جــام)876( ، مــی کیــن) 926(،  آب حیــا) 927(، بــاد فنــا) 930(، زهــر فنــا)1054(، کیــش مــروت، مــوج 
شــکوه) 1129( ، گلــزار دیــن) 1150(، ملــک بــدن )1151(،افســر دیــن) 1185(، شــاهد آرزو) 1208(، 
یــم قــدرت حــق) 1230(، بــاران زنــد )1237(، ســرای عــدم)1238(، تیــغ کیــن)1258(،  پیــک نــگاه) 
1267(،  مهــر ســکوت) 1312(، نیــل ننــگ) 1346(، عقــل مهنــدس) 1383(،تیــر قــدر) 1390(، دریــای 
ــت) 1771(،  ــت خصوم ــا) 1720(، درخ ــار وف ــرور)1703(، قم ــاد غ ــراغ دل، ب ــی) 1458(، چ درماندگ

زنــدان ایــام، نزهتگــه عــرش) 2125( بــاغ فلــک)2132 ( نخــل زبــان)2184(، و...
- اضافه هــای تشــبیهی حماســی: جمــازۀ فلــک) 107( کــوه شــب) 294(،  آتــش کیــن) 619(، میــدان 

چــرخ) 984(، ســپهر نبــرد) 1029(، یــر قــدر) 1390(،ابــر غبــار) 1787(، رود خــون)1998(،و...
- مفرد حسی به مقید حسی؛ مانند بیت شماره 12649:   

ــدد ــرای م ــش ب ــه حکم   ســیاهی چــو خیل ملــخ بی عدد روان ب
- مفرد حسی به مقید عقلی؛ مانند بیت شماره 1265:

شــبی بود چو گیســوی حور عین به شــب شــد عروج شهنشــاه دین
- مقید حسی به مقید حسی؛ مانند بیت شماره 2098:  

      گذشــتند بــر ســاحل رودبــار چــو ســیل بهاری دو اشــتر ســوار
- مرکب حسی به مرکب حسی؛ مانند بیت شماره 4867:  

چــو بیدی که بر شــاخ لــرزد ز باد طپــان تیــغ کیــن در کــف بدنهاد
- مرکب عقلی به مرکب حسی؛ مانند بیت شماره 2386:  

بدانســان کــه آتش فتد در ســپند بــت آرام بــرد از دل دردمنــد
- تشبیه مضمر؛ مانند بیت شماره 3924:   

    که الله دمد از لب چشمه سار زره را چنــان گشــت از خــون نگار
- تشبیه مقرون؛ مانند بیت شماره 3985:  

بــه ســیما بســان ســهیل یمــن به باال چو ســرو و به رخ چون ســمن
- تشبیه ملفوف؛ مانند بیت شماره 4211:   

    زمین و زمان چون دهن و زبان بشــد پــر ز ُشــکر خــدای جهــان
- تشبیه معکوس؛ مانند بیت شماره 211:  

ــوج شــام بکــش تیــغ ســان شــمع خورشــید خــام     نگــون ســاز کــن رایــت ف
- تشبیه تفضیل؛ مانند بیت شماره 14833:  

ــوا ــارش ه ــدت ذوالفق ــد از ش اژدهــا ش دم  از  گدازنده تــر 
- تشبیه جمع؛ مانند بیت شماره 3216:  

     نه پیدا در آن دشــت یک قطره آبزمیــن تفتــه چون آتــش و آفتاب
- تشبیه تسویه؛ مانند بیت شماره 14390:  
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بــود نــام  جرولــش  او  کــه  بــود دلیــری  زال  رســتم  دل  و  بــازو  بــه 
- تشــبیهات مرکــب؛ ماننــد مثالهــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از ابیــات شــماره 992، 994، 106 و 

  :1803
میــان بــر  ترکشــش  چنــان   نمــودی 
آبــدار زهــر  تیــغ  آن  بــد  تــن   بــرآن 
آنجنــاب ســرا  دولــت  ز   درآمــد 
رکاب در  ظفــر  پــای   درآورد 

چمــان نخلــی  ز  اژدهایــی   شــده 
کوهســار بــر  المــاس  کان   رگ 
ــاب ــح، آفت ــب صب ــه از جی ــان ک ــدان س  ب
ــاب ــرخ آفت ــه چ ــون ب ــن چ ــه زی ــد ب برآم

ــماره 14348، 4549،  ــات ش ــد از ابی ــب عبارتن ــه ترتی ــه ب ــر ک ــای زی ــد مثاله ــع؛ مانن ــبیهات بدی - تش
   :3649 و   1328  ،4510

گســتری ســخن  زبــان   تکانــم 
پــگاه ازینســان  میــدان  بــه   شــتابد 
خاکســار بــر  بندیــم  شــهر   در 
ــپهر ــه س ــون م ــا و چ ــو طوب ــاال چ ــه ب  ب
کروبیــان افــواج  بســته   ســپه 

در ایــن قصــه چــون کیســۀ جوهــری
ســیاه روزش  چــو  دشــمن  روی  کنــد 
کــردگار  رحمــت  در   بســان 
ــر ــو مه ــش چ ــور روی ــش از ن ــده روی  ش
آســمان کشــور  از   رســیدند 

3( اســتعاره: شــفیعی کدکنــی معتقــد اســت درحماســه جایــی بــرای اســتعاره نیست)شــفیعی کدکنــی، 
ــه  ــا، 1376( ب ــر میداند)شمیس ــۀ ارکان مهمت ــی از هم ــطح ادب ــتعاره را در س ــا اس ــا شمیس 1372( ام
ــتلزم  ــا مس ــت آنه ــه دریاف ــدی ک ــتعاره های بعی ــاً اس ــتعاره خصوص ــد اس ــر میرس ــه نظ ــال ب ــر ح ه
کوشــش ذهنــی فــراوان باشــد، بــا منطــق تصویرســازی ملمــوس و عینــی موجــود در حماســه ســازگاری 
ــام موجــود در حماســه منحــرف میســازد .  ــه پی ــوع اســتعاره ها ذهــن را از توجــه ب ــن ن ــرا ای ــدارد، زی ن
ــر بزرگــی کــه در حماســه  ــا اســتعاره های پیچیــدۀ ذهــن خواننــده را از خب »حماسه ســرا نمی بایســت ب
وجــود دارد، منحــرف کنــد، زیــرا در حماســه، حیــات و حرکــت ، رکــن اصلــی تصویرهاســت. )شــفیعی 

ــی، 1372( کدکن
ــر  ــگ و شــیر و بب ــا و نهن ــی چــون اژده ــوران مهیب ــه جان ــان ب - اســتعاره مصرحــه: در حماســه، پهلوان
ــد. مشــبه به های موجــود در  ــن اســامی در حقیقــت اســتعارۀ مصرحــه از پهلوانان ان تشــبیه میشــوند و ای
اینگونــه اســتعارات، غالبــاً حماســی، حســی و ملمــوس هســتند و بیشــتر از نــوع جانــوران درنــده ماننــد 
ــد  ــب بســامد عبارتن ــه ترتی ــدری ب ــۀ حی ــتعاره ها در حمل ــن اس ــگ و.. انتخــاب میشــوند. ای ــیر و پلن ش
ــر  ــن اث ــا در ای ــگ . ام ــر، پلن ــا، اهریمــن، هژب ــل، اژده ــر، شــیر، پی ــن، غضنف ــام دی از: شــیر خــدا، ضرغ
ــر:  ــازده گوه ــده میشــود: شــمع: وجــود) 53(، ی ــز دی ــی نی ــر حماســی و غنای اســتعاره های مصرحــۀ غی
ــام  ــر: ام ــیر ن ــه) 665(، ش ــمنی و کین ــه: دش ــش خفت ــی)ع(: )150(، ات ــام عل ــدف: ام ــام/ ص ــازده ام ی
علــی)ع(: )811(، شهنشــاه انجــم: آفتــاب) 982(، چــادر قیــر: تاریکــی) 1355( گــوی زریــن: خورشــید) 
ــه:  ــا: ابودجان ــر)3173( اژده ــر)3166( غضنف ــاب: پیامب ــر: )2091(، آفت ــید دوران: پیامب 1361(، خورش
)3905(،  ضیغــم)3947(، خــاور خســروی: خورشــید: تخــت نیلوفــری: آســمان: )4224(، مــاه: چهــره / 
اختــران: قطــرات اشــک)4605(، شــیر نــر: عمــر)4789(، شــیر: امــام علــی، /گــراز: طلحــه)4871(، اژدهــا: 
ــک)5017(،  ــا: روزگار و فل ــان)4966(، اژده ــت پهلوان ــزه)4917(، ســرو: قام ــر: حم ســفیان)4911(، هژب

ــاه؛/ ســبزه تخــت روان: آســمان)10042( و... شــاه ســیارگان: م
- اســتعاره مکنیــه: در حماســه بســامد اســتعارۀ مکنیــه ای کــه مشــبه به محــذوف آن جانــدار باشــد، یــا 
ــه ای  ــتعاره های مکنی ــه اســت، بخصــوص اس ــتعاره های مکنی ــایر اس ــداری، بیشــتر از س ــان جاندارپن هم
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ــدری  ــۀ حی ــا در حمل ــرگ هســتند. ام ــگ و گ ــیر و پلن ــد ش ــی مانن ــه مشــبه به محذوفشــان جانداران ک
ــر  ــن اث ــه در ای ــا روح حماس ــتند ب ــتعاری هس ــای اس ــورت اضافه ه ــه ص ــه ب ــه ای ک ــتعاره های مکنی اس
ــن  ــد: دام ــای اســتعاری مانن ــا حماســی نیســت. اضافه ه ــرا مشــبه به محــذوف آنه ــق نیســتند، زی منطب
عقــل)44 و 70( چشــم خورشــید، ) 89( ، زبــان خــرد)105(، جیــب صبــح) 106(، کلید ظفر)157(،دســت 
غــم) 210(، جــان گــوش)219(، چشــم جنــان)225(، دامــن بخــت) 229(، قفــای جهــان، بــرگ جهــان) 
ــرت) 451(، کام  ــت عس ــر )408(، دس ــم ده ــن) 393(، چش ــم زمی ــع) 331(، چش ــازوی طب 259(،  ب
جــان) 600(، دامــان خورشــید) 782(، دامــان دشــت) 794(، رخ مــاه) 1091(، دســت حــوادث)1113(،  
تــن خــاک) 1133(، در صلــح) 1195(، روی محشــر )1210(، دســت دریــغ) 1235(  رخ کفــر) 1236(، 
ــرد)  ــم خ ــک) 1362(، چش ــب ف ــا) 1394(، جی ــت دع ــک) 1362(،  دس ــب فل ــرخ) 1328(، جی دل چ
1409 و 4737و 16210و...(، فــرق وفــا )1460(،پــای هــوس) 1674(، روی نیــاز) 1687(، دامــن گــرد) 
1785(،بنیــان دیــن) 1790( ناخــن حیلــه)1835(، دامــن کینــه) 1843(، دســت حکمــت) 2061( ســینۀ 

اندیشــه) 6151(، ،دوش جــان) 6772(، چشــم خورشــید) 6906(، چشــم دهــر) 7130( و... .
تعــداد اســتعاره های مکنیــۀ حماســی بــه صــورت اضافــۀ اســتعاری بســیار محــدود اســت: زمــام زمیــن) 
ــا اســناد مجــازی هســتند،  1059(، رنــگ نــگ) 1577(، امــا در اســتعاره های مکنیه هایــی کــه همــراه ب
ویژگــی حماســی دیــده میشــود و افعــال و ویژگیهایــی کــه بــه ایــن پدیده هــا نســبت داده شــده، حماســی 
هســتند: بباریــد خــون، تیــغ زهرآبــدار) 173(،شــکوهش ســر بــاره تــا عــرش بــرد ) 507(،بــه حکمــش 
قضــا و قــدر ســر نهــاد )508(،درآمــد بــه زنهــار از آن کــوه قــاف) 546(،هــوا دشــمنش را فشــرد آنچنــان 
) 981(،ز رفتــار اســتاد گــردون پیــر) 1032(،ز بیمــش بلرزیــد ارض و ســما) 1125(،چــو بــر فــرق او تیــغ 
شــه پــا نهــاد ) 1207(،ریــگ ...بــدان رزمشــان دیــده بگشــاده بــود) 1214( ،ز باریــدن تیــغ کیــن متصــل 

) 1227(، بغریــد کــوس و بنالیــد نــای ) 1368(،ســپیده علــم چــون ز مشــرق کشــید ) 2168( 
4( مجاز:

- عاقۀ ظرف و مظروف؛ مانند بیت شماره 211:   
ده بــه ســیل فنــا  خــار و خاشــاک ده تریــاق  خوردســت  زهــر  جهــان 

- عاقۀ حال و محل؛ مانند بیت شماره 16817:  
ــد ــدار ش ــواب بی ــه از خ ــان جمل اگــر خفتــه گــر مســت، هشــیار شــد جه

- عاقۀ عموم و خصوص؛ مانند بیت شماره 444:   
انداختــه شــور  اســد  ســو  برانداختــهدگــر  فریــدون  درفــش 

- عاقۀ بدلیت؛ مانند بیت شماره 4904:   
نشــان قیامــت  زخمهــای  آن  ســفانیان از  دلهــای  ریخــت  فــرو 

دل، به عاقۀ حال و محل: جرات 
- عاقۀ الزم  و ملزوم؛ مانند بیت شماره 3332:   
کینه خــواه عقبــۀ  پیــش  از  ســیاه رســید  رویــش  گشــته  دلــش  دود  ز 

- عاقۀ جزء و کل؛ مانند بیت شماره 674:   
زمیــن روی  شــاه  ای  نگیــن بگفتنــد  خالــی  تــو  روی  از  مبــاد 

5( کنایــه: ادبیــات و بویــژه شــعر، شــیوه غیرمســتقیم بیــان و اندیشــه اســت و »کنایــه یکــی از صورتهــای 
ــۀ  ــه از کنای ــی، 1372( در حماس ــفیعی کدکن ــت.« )ش ــار اس ــری گفت ــلوب هن ــیده و اس ــان پوش بی
ــای  ــز در گفتگوه ــی نی ــات فعل ــه کنای ــه جــای موصــوف( بیشــتر اســتفاده میشــود، البت صفت)صفــت ب
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میــان پهلوانــان و رجزخوانیهــا و مفاخــرات اســتفاده میشــود. از میــان انــواع کنایــه نیــز، تعریــض بیشــتر 
ــا و مفاخــرات اســتفاده میشــود.  در رجزخوانیه

بیشــترین کنایــۀ مــورد اســتفاده در ایــن اثــر حماســی» کمــر بســتن « اســت. البتــه اغلــب کنایــات مــورد 
اســتفاده در ایــن اثــر از کنایــات روزمــره و عامیانــه اســتفاده شــده اســت کــه البتــه بــا فضــای حماســه 
تناســب چندانــی ندارنــد، کنایــه هــای ایــن منظومــه اغلــب از نــوع ایمــاء هســتند یعنــی »درک آن آســان 
اســت و بــه قــول قدمــا کنایــۀ قریــب اســت«. )انــواع ادبــی، شمیســا: 117( بعضــی از کنایــه هــا تقلیــد 
از دیگــران و برخــی از جهــت مضمــون یــا شــکل و یــا هــردو، بدیــع اســت. ماننــد: از چیــزی پُــر بــودن) 
449 و 1717(، کبــاب شــدن دل)846 (، دیــگ را بــار کــردن)849 (،  ســاختن بــا کســی)918 (، ســاخته 
شــدن کار کســی) 1231( پــا پیــش گذاشــتن) 1256(،  از گــرد راه رســیدن)1267(، دســت و پــا را گــم 
ــر لحــاف  ــر در زی ــردن) 1433(، س ــدم رنجــه ک ــاندن) 1385(،  ق ــر رس ــه س ــردن)1306 (، ناخــن ب ک

آوردن) 1640(، بــه حمــام جــا داشــتن) 1654(،  و... 
کنایــات حماســی: رنــگ باختــن) 1196(، دود بــرآوردن از کســی) 1749(، میــان بســتن) 1753(، شســت 

1838(و...  برگشادن) 
6( تنسیق صفات؛ از جمله دو نمونه زیر که به ترتیب عبارتند از ابیات شماره 6285 و 16887: 

هوشــیار و  آور  زبــان  و  دلیــر 
عزیــز علیــم  قدیــر  خــدای 

ــای کار  ــنج و دان ــخن س ــم و س ندی
چیــز  هیــچ  ازو  نبــود  پوشــیده  کــه 

7( جمع و تقسیم؛ از جمله ابیات 5589 و 5590 حمله حیدری:
ــار ــا ذوالفق ــت ب ــه می رف ــو ک ــر س ــه ه  ب
قریــش حیــات  نخــل  بهــر   خــزان 

 بــه یــک دســت بــودش خــزان و بهــار 
خویــش شمشــیر  شــاخ  پــی  از   بهــار 

ــات شــماره 317، 925،  ــد از ابی ــب عبارتن ــه ترتی ــه ب ــر ک ــای زی ــه ه ــه نمون ــل؛ از جمل 8( ارســال المث
:34118 و   1894

خــون خــورد  بایــدت  ناچــار   چــه 
دســت و  زور  بــا  هرچنــد  شــیر   بــود 
پیــش بــه  ترســید،آید  کــه  کاری   ز 
بــزرگ را  او  دانــد  تویــی  چــون   مگــر 

ــرون  ــد زان ب ــی ده ــه رنگ ــور ک ــان خ چن
 چــه شــد مــور بســیار، یابــد شکســت
 نبایــد زنیــد تیشــه بــر پــای خویــش
بــزرگ اســت در پیــش کفتــار، گــرگ

9( تلمیــح؛ از جملــه نمونــه هــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از ابیــات شــماره 34، 104، 527، 443 
و 3000:

ــد ــل آفری ــده عق ــت، آفرینن  نخس
آشــکار ســایه اش  آن  از   نگشــتی 
بولهــب همــه  از  پیــش  گشــت   عــدو 
االمیــن روح  خوانــد  او  بــر   چهــارم 
اعتقــاد پــاک  قــوم  بــرآن   دمیــده 

برگزیــد آدمــش  بنــی   بــرای 
کــردگار  ســایۀ  از  بــود  او   کــه 
لقــب  تبــت  بــود  نبــی  عــم   کــه 
اولیــن  آیــۀ  همــان  اقــراء   ز 
یــکاد« »ان  و  فتحنــا«  »انــا   کــه 

ــات شــماره 379، 7649،  ــد از ابی ــب عبارتن ــه ترتی ــه ب ــر ک ــای زی ــه ه ــه نمون ــف و نشــر؛ از جمل 10( ل
:1389 1042و 
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ــار ــل و نه ــه لی ــام و ب ــه ش ــح و ب ــه صب  ب
ــا ــه روم و خط ــر ب ــان و قیص ــه خاق  ک
قضــا از  کیــن  و  مهــر  تــا   ببینیــم 
 بســی پــردالن را ســر و پــا و دســت

 بــه پســت و بلنــد و جبــال و بهــار 
ســرا  و  کاخ  ز  بیــرون   دویدنــد 
را  کــه  ســازد  خــوار  را  کــه   نــوازد 
 ز پیــکان و از ســنگ و از خشــت خســت

                                      
11( موازنه؛ از جمله نمونه های زیر که به ترتیب عبارتند از ابیات شماره 911، 913 و 915:

آمدیــم جنــگ  و  رزم  پــی  اینجــا   بــه 
بــادی ز پــر کیــن دلــی بردمیــد  نــه 
 نــه مــردی بــه کوشــش کمــر بســت چســت
بلنــد نامــی  کــرد  نــام آوری   نــه 

آمدیــم  درنــگ  و  بــزم  بهــر  از   نــه 
ــید  ــردون رس ــه گ ــوان ب ــردی ز کی ــه گ  ن
 نــه تیغــی بــه خــون چهــرۀ خویــش شســت 
کمنــد اســیر  شــد  گردنکشــی  نــه 

12( اســلوب معادلــه؛ از جملــه نمونــه هــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از ابیــات شــماره 1307، 1716، 
1792 و 2089:

ســرنگون آن  بــود  ســپه   ســتون 
اعتمــاد قریــش  بــر  گفتمــت   مکــن 
مشــرکان زمــرۀ  بــا  کــرده   علــی 
ســود نبخشــید  مرهــم   نهادنــد 

 کجــا ســقف کانــد چــو غلطــد ســتون
بــاد  بــه  کــردن  تکیــه  روا  نبــود   کــه 
کرکســان بــا  شــهباز  انچــه   کنــد 
ــت رود ــی بس ــت گل ــه مش ــوان ب ــه نت ک

13( ایهام؛ مانند بیت شماره 7926 حمله حیدری:
وزان تیرگــی هــا دیده هــا تیــره گشــت چــو وقــت عشــا شــد جهــان تیــره گشــت

 سطح فکری 

در ایــن ســطح، فکــر و اندیشــه و نگــرش خــاص مولــف متــن بررســی میشــود. ســبک حماسی،ســبکی 
فاخــر و جزیــل اســت کــه بایــد در آن عظمــت، هــم از نظــر لفــظ و هــم از نظــر معنــی، چشــمگیر باشــد؛ 

ــو معنــی و صابــت لفظ)شمیســا، 1376( علّ
ــی  ــای دین ــه ه ــی حماس ــای محتوای ــی از ویژگیه ــی(: یک ــۀ تاریخی-دین ــوادث تاریخی)حماس ــف( ح ال
بازتــاب اعتقــادات و تعلقــات عمیــق مذهبــی شــاعران اســت؛ عمــده تریــن شــاخصهای محتوایــی و معنایی 
کــه ســازنده ســاختار ســبکی حملــه حیــدری و نشــانگر هویــت آن اســت، درونمایــه و محتوایــی اســت 
کــه بــر اســاس یــک متــن مذهبــی تدویــن شــده اســت کــه از دو جهــت تاریخــی بــودن و مذهبــی بــودن 
آن، شــاعر را مقیــد بــه رعایــت چهارچــوب متــن مأخــذ میکنــد. بــه گونــه ای کــه »اگــر شــاعر بخواهــد از 
تاریــخ فاصلــه بگیــرد و بــه شــعر و شــاعری بپــردازد، شــخصیت قهرمــان کــه معمــوال از پیشــوایان دینــی 
و مقــدس اســت، تحریــف میشــود و اگــر بخواهــد بــه تاریــخ نزدیــک شــود، دیگــر حماســه خلــق نمیشــود؛ 
ــه مراتــب دشــوارتر از  ــر او تاریــخ منظــوم اســت. بنابرایــن، کار شــاعر حماســه ســرای دینــی، ب بلکــه اث
حماســه ســرایان دیگــر اســت.« )اشــرف زاده، 1380( اهمیــت کار حماســه ســرایان تاریخــی در ایــن اســت 
کــه بتوانــد از تاریــخ، حماســه بســازد؛ یعنــی شــخصیتها، زمانهــا و مکانهــای حقیقــی را بــر اســاس الگــوی 
دیریــن حماســی بــه حماســه تبدیــل کنــد. موفقیــت در ایــن عمــل نســبی اســت، چــون روشــن بــودن 
احــوال و اعمــال قهرمانــان و نزدیکــی تاریــخ آنهــا بــه مــا، ایــن امــر را دچــار اشــکال میکنــد و همــواره 
ســدی در راه ذهــن مخاطــب اســت و مخاطــب نمیتوانــد لحظــه ای از آن دانــش پیــش داده بگســلد و در 
فضــای حماســه قــرار گیــرد. »رســاندن تاریــخ بــه مــرز حماســه، منــوط بــه داشــتن زبــان و بیان حماســی 
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اســت. بیانــی قــوی و اســتوار کــه شــاعر حماســه ســرا بتوانــد بــا آن، تاریــخ را تبدیــل بــه حماســه کنــد.« 
ــا حماســه ســرای بزرگــی چــون فردوســی،  )ملــک ثابــت و شــهبازی، 1393( در ایــن راه، در مقایســه ب
کمتــر کســی پیــدا میشــود کــه موفــق باشــد. »بــاذل در ایــن راه، تقریبــا موفقیــت نســبی کســب کــرده 
اســت. بــه ایــن معنــی کــه او ســعی کــرده اســت در ضمــن وفــاداری بــه متــن مأخــذ، از جوهــر شــعر 

حماســی هــم بــه دور نیفتــد.« )آیدنلــو، 1383( 
بــاذل مشــهدی، در حملــه حیــدری کــه از برجســته تریــن حماســه هــای دینــی در قــرن دوازدهــم اســت،  
کوشــیده  اســت تــا زندگــی و جنگهــای پیامبــر اســام)ص( و رشــادتهای علــی )ع( را بــه نظــم درآورد. 
ایــن منظومــه حــدود بیســت  هــزار بیــت اســت کــه در آغــاِز پانصــد بیــت آن بــه حمــد خداونــد، نعــت 
خاتــم پیامبــران)ص(، منقبــت علــی)ع(، وصــف یــازده امــام دیگــر و مناجــات بــه درگاه حــق تعالــی بــرای 
ظهــور امــام زمان)عــج( اختصــاص دارد. پــس از آن بــه بعثــت پیامبــر اکــرم)ص( و زندگــی و جنگهــای آن 
حضــرت و رشــادت و پهلوانیهــای علــی )ع( میپــردازد و بــا ذکــر واقعــه قتــل عثمــان بــه اتمــام میرســد. 

در حماســه هــای ملــی، شــاعر نمی توانــد اعتقــادات و باورهــای مذهبــی خــود را در اثــر وارد کنــد، امــا 
در حماســۀ دینــی، درالبــه الی ابیــات میتــوان بــه اعتقــادات مذهبــی شــاعر پــی بــرد. در حماســه هــای 
دینــی نظیــر حملــۀ حیــدری، محتــوا رنــگ و بــوی دینــی و مذهبــی دارد. اعتقــاد بــه خداونــد یکتــا و 
ــی  ــا و توصیــف عظمــت و بیکران ــه پیروزیه ــل ب ــی در گشــایش مشــکات و نی اســتمداد از ذات باریتعال
ــرایندگان و  ــوی س ــات معن ــدات و صف ــر معتق ــر دیگ ــی، ب ــد اله ــش بی مانن ــی آفرین ــد و چگونگ خداون
ــاز را  ــد بی نی ــه خداون ــامی ک ــدی اس ــی توحی ــن جهان بین ــری دارد. بنابرای ــار برت ــن آث ــان ای قهرمان
آفریــدگار مطلــق جهــان میدانــد، اســاس و زیربنــای اعتقــادات ســرایندگان منظومه هــای حماســی و مــن 
ــه اینکــه اصــول اعتقــادی اســام؛ یعنــی نبــوت،  ــا توجــه ب ــۀ حیــدری اســت؛ و ب ــه منظومــۀ حمل جمل
ــه وضــوح در اندیشــه و  ــن اصــول ب ــر ای ــد اســت؛ مظاه ــث از اصــل توحی ــاد، منبع ــدل و مع ــت، ع امام
ــر، شــرح  ــات دیگ ــد خــدا و مقام ــس از حم ــاذل پ ــن ب ــاذل مشــهدی مشــاهده میشــود. »اب ســخنان ب
ــت  ــا ضرب ــب )ع( را ت ــن ابیطال ــی ب ــی عل ــرح زندگان ــز ش ــری و نی ــه پیامب ــت او ب ــر و بعث ــوال پیامب اح

ــت.«)صفا، 1389(  ــاب آورده اس ــن کت ــتن وی در ای ــوردن و درگذش خ
ب( توصیــف: ویژگــی برجســته حماســه، وصــف اســت. »وصــف بــه عنــوان عنصــر مهــم شــعر در حقیقــت 
مجســم نمــودن و ترســیم کــردن مشــهودات و محسوســات طبیعــی ماننــد مناظــر مختلــف طبیعــت یــا 
ــر خواننــده  ــی اســت و بهتریــن وصــف آن اســت کــه موصــوف در براب ــی و تاثیــرات درون حــاالت روحان
مجســم و مشــخص شــود. وصــف میادیــن جنــگ و شــرح پهلوانیهــای قهرمانــان آن، از جملــه موضوعاتــی 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــرا ق ــاعران حماسه س ــی ش ــه و طبع آزمای ــورد توج ــی م ــعار حماس ــه در اش ــت ک اس
زیــرا شــاعر حماسه ســرا وقتــی می خواهــد قهرمانــان یــا موضوعــات مــورد نظــر را تصویــر کنــد، معمــوالً 
بــه بیــان یــک تصویــر کامــًا مجــرد نمی پــردازد بلکــه وصــف یــا اوصافــی شــخصی یــا شــیء را بــر آن 
می  افزایــد. چــون تصویــر بــا نوعــی وصــف همــراه بلکــه در خدمــت آن اســت.« )رســتگار فســایی، 1369( 
ــه  ــت ب ــودن، دس ــف رب ــت حری ــزه از دس ــل نی ــی از قبی ــون جنگاوری ــواع فن ــی، از ان ــبک حماس در س
ــرد  ــی و نب ــرق صف آرای ــا و از ط ــواع جنگ افزاره ــاص ان ــای خ ــردن و از کاربرده ــد ک ــردن و بلن ــر ب کم
بــا دقتــی خــاص ســخن میــرود. ایــن توصیفــات در منظومــۀ حملــۀ حیــدری بــه وفــور دیــده میشــود، 
بــاذل بــه پیــروی از فردوســی، در برخــی مــوارد صحنه هــای جنــگ را بخوبــی ترســیم کــرده اســت و »در 
وصــف آنهــا بــه داســتان یــا مجموعــه ای از داســتانهای شــاهنامه نظــر داشــته اســت.« )رویانــی، 1394( 
ــه  و کوشــیده اســت »حیــات و حرکــت کــه رکــن اصلــی حماســه اســت« )شــفیعی کدکنــی، 1372( ب

نمایــش گــذارد. ابیــات شــماره 4967 تــا 4969 حملــه حیــدری نمونــه ای از ایــن دســت هســتند:
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زمیــن بطحــا  دلیــران  خــون   ز 
زار افتــاده  ســر  بــی  سرکشــان   تــن 
کیــن نهنــگان  خــروش  و  جــوش   ز 

ــن  ــت کی ــتان دش ــه س ــک الل ــده رش  ش
زار اللــه  در  غلطیــده  ســرو   بســی 
چیــن دریــای  گشــته  هــوا   فضــای 

از آنجــا کــه فضــای حماســه ســادگی را ایجــاب میکنــد طبعــاً شــاعر بــا طبیعــت و اشــیاء تماســی ســاده 
برقــرار میکنــد، بنابرایــن کمتــر اتفــاق می افتــد کــه بــه اداإ تشــبیهات خیالــی و موهــوم بپردازد.چنانکــه 

تصاویــر مجــرد، حســی و ملموســند؛ ماننــد ابیــات 15064 تــا 15068:
ســام هــم  بــا  کردنــد  شمشــیر   بــه 
گرفــت دریــدن  خفتــان  تیــغ،   دم 
بــود خونریــز  نیــزه  ســر  نشــتر   چــو 

کام دیگــر  گیــر  و  ده  جــز  نبــد    
گرفــت  چکیــدن  خــون  شمشــیر   ط 
 کــه تــب از غضــب مــرد را تیــز بــود

موارد دیگر: توصیف شهادت قاسم)5434-5425( نبرد امام علی)ع( با عمرو)7720-7764( و... 
توصیــف شــب و روز یــا طلــوع و غــروب خورشــید، یکــی دیگــر از مــوارد تقلیــد بــاذل در موضــوع توصیــف 
از شــاهنامۀ فردوســی اســت. »ترســیم صبــح و شــب در شــاهنامه دو ویژگــی دارد؛ یکــی رنــگ حماســی 
ــی،  ــد.« )شــفیعی کدکن ــت تجــاوز نمیکن ــا از دو بی ــه ه ــه بیشــتر نمون ــا ک و دیگــری کوتاهــی تصویره
1372( بــاذل بــه تأســی از فردوســی، عــاوه بــر توصیــف صحنــه هــای نبــرد و شــخصیتهای داســتانی، 
بــه توصیــف شــب و روز، ســحر، طلــوع آفتــاب و صبــح نیــز پرداختــه اســت کــه بــه تقلیــد از شــاهنامه 
بــه زیبایــی بیــان شــده اســت؛ ماننــد نمونــه هــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از ابیــات 305، 305 و 

12365 حملــه حیــدری: 
 شــبی در صفــا چــون شــب زهدکــوش
اصفهــان ترمــۀ  صفــا  در   شــبی 
چــــــــو روز درخشــان بــه پـــایان رســید

 بــه خورشــید آبســتن و مــه بــه دوش
آن مــی دوزد  چشــم  در  تیــره  خــود  کــه 
نــــهان شــد پــس کــوه تابنــده شــید

ــه توصیــف شــب معــراج، )1266-1268(،توصیــف  از مــوارد مهــم دگــر توصیــف در ایــن اثــر میتــوان ب
ذوالفقــار علی)5418-5412(مســلح شــدن پیامبــر)4631-4610( چگونگــی مســلح شــدن ســپاه 
ــا حضــرت فاطمــه)س(:) 2621-2720( و... اشــاره کــرد.    ــی)ع( ب ــام عل قریــش)3336-3314( ازدواج ام
ج( ســاقی نامــه: ســاقی نامه هــا کــه بــه تقلیــد از نظامــی)در اســکندنامه( در ایــن اثــر پدیــد امده انــد، بــه 
ــه دلیــل نداشــتن روح  ــد کــه متاســفانه ب ــت اســتهالهای قــوی در حماســۀ فردوســی آمده ان جــای برائ
ــه تغــزل و غــزل  حماســی، ســبب ضعــف بیــان حماســی شــده اند، زیــرا »در ایــن ســاقی نامه ها شــاعر ب
و مضامیــن خــاص آن نزدیــک میشــود، و صنعــت و تصنــع بــه ســاحت حماســه راه پیــدا میکنــد و بــه 
جــای لشــگریان، ســاقی و مطــرب و جــام، صــف میکشــند و البتــه در برابــر اینــان غــم در جبهــۀ مقابــل 
صف ارایــی میکنــد و ادوات جنگــی هــم میشــوند از چشــم، مــژگان و نگاه)فضیلــت، 1379( در حالیکــه 
در یــک اثــر حماســی، خواننــده پیوســته انتظــار دارد کــه تمــام رنــگ و بــوی حماســی داشــته باشــد و 
هرچــه میــزان عناصــر غنایــی کمتــر باشــد، بهتــر اســت)صرفی، 1380( امــا بــاذل در ایــن ســاقی نامه ها، 
بــه زبــان غنایــی و عرفانــی نزدیــک شــده اســت. »آنچــه مهــم اســت، مجــازی بــودن عناصــر ویــژه ســاقی 
ــد  ــه نخواهن ــی جــز خمری ــا اراده شــود مفهوم ــی آنه ــی حقیق ــه معن ــی ک ــرا در صورت ــه هاســت. زی نام

داشــت.« )مقیســه، 1392( 

نتیجه گیری
1( ســطح آوایــی: حملــه حیــدری بــاذل، روایــت و داســتان زندگــی پیامبــر )ص( و جنگهــای او و رشــادت 
هــای علــی )ع( و حــوادث و اتفاقهــای دهــه هــای نخســتین ظهــور اســام اســت و ماننــد اغلــب منظومــه 
ــن  ــارب مثم ــر متق ــوی و بح ــب مثن ــت در قال ــده اس ــد آم ــاهنامه پدی ــس از ش ــه پ ــی ک ــای حماس ه
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مقصــور/ محــذوف ســروده  شــده  اســت.ختم ابیــات بــه رکــن فعــول، اســتفاده از طنیــن و کشــش صوتــی 
ــل  ــش لحــن حماســی دخی ــل در آفرین ــم فع ــتفاده از تشــدید و تقدی ــد»آ« و »ای« ، اس ــای بلن مصوته
ــای حماســی  ــه، واژه ه ــات قافی ــای اســمی بیشــتر اســت، و بیشــتر کلم ــه ه ــوده اســت. بســامد قافی ب
ــامد  ــترین بس ــد، بیش ــای بلن ــب هجاه ــوند؛ در ترکی ــی ش ــم م ــد خت ــای بلن ــوت ه ــه مص ــتند و ب هس
هجــای )صامت+مصــوت بلنــد + صامــت( اســت کــه بــا زبــان حماســی ســازگاری دارد.بیشــترین بســامد در 
انتخــاب ردیــف، ردیــف هــای ضمیــری و افعــال تــام اســت کــه موســیقی بیرونــی را بــه آهنــگ حماســی 
ــه  ــه ســایر صنایــع ب نزدیــک کــرده اســت. از میــان صنایــع لفظــی، جنــاس درصــد باالیــی را نســبت ب
خــود اختصــاص داده اســت. از میــان انــواع جنــاس نیــز جنــاس الحــق و زایــد ســهم بیشــتری دارنــد. 
2( ســطح لغــوی و نحــوی: بــه علــت موضــوع خــاص اثــر و زمــان ســرودن آن، لغــات عربــی، عامیانــه  و 
ــان حماســی سازگارنیســت.  ــا منطــق زب ــادی در ایــن منظومــه راه یافتــه اســت کــه ب ــد نســبتاً زی جدی
ــی از  ــورد یک ــن م ــن ای ــد، بنابرای ــف میکنن ــر تضعی ــی اث ــر روح حماس ــد در اث ــه و جدی واژگان عامیان
ضعفهــای ایــن اثــر بــه شــمار میرود.تقدیــم فعــل، جمــات کوتــاه و تکــرار فعــل، اســتفاده ازضمیــر وی و 
او بــرای غیرجانــدار، بــه کار بــردن جملــه واره هــای خــاص شــاهنامه، مطابقــت صفــت و موصــوف و بــه 
کاربــردن ضمیــر مبهــم و واو عطــف یــا ربــط در آغــاز مصــراع هــا، از شــاخصه هــای نحــوی کام اوســت.

3( ســطح ادبــی: مختصــات ادبــی کام بــاذل بیشــتر بــر تقلیــد اســتوار اســت. بــاذل مشــهدی بــا اینکــه 
کمابیــش از صنایــع ادبــی بهــره جســته اســت، امــا بــه تناســب یــک اثــر حماســی، کمتریــن بهــره را از 
آرایــه اغــراق بــرده اســت.عمده تشــبیهات بــه کار رفتــه در ایــن اثــر از نــوع حســی بــه حســی اســت،زیرا 
فضــای ســادۀ حماســی ایــن نــوع تشــبیه را ایجــاب میکند.عمــوم اســتعاره هــای بــه کار رفتــه نیــز از نــوع 
مصرحــه هســتند.معنای اکثــر کنایــات بــه کار رفتــه قابــل درک و از نــوع ایمــاء هســتند و درصــد کمــی از 
کنایــات در نــگاه اول نامفهــوم ولــی بــا کمــی تامــل قابــل فهــم می باشــند. بســیاری از تلمیحــات برگرفتــه 

از داســتانهای قرآنــی و فرهنــگ اســامی اســت. 
ــت  ــخ اســام اســت، روای ــتانهای تاری ــه داس ــوط ب ــه مرب ــن منظوم ــی ای ــاختار کل ــری: س 4( ســطح فک
داســتان زندگــی حضــرت محمــد)ص( و جنــگ هــای او، بیــان قهرمانــی هــا و رشــادت هــای علــی )ع(، 
معجــزات و کرامــات آنهــا، تبییــن تقابــل کفــر و دیــن، توصیــف صحنــه هــای نبــرد و آالت و ادوات رزم 
ــف،  ــه توصی ــن ب ــاذل، درپرداخت ــی و نقطــۀ توجــه ب ــه اســت. محــور اصل ــن منظوم ــه ای و ..... درون مای
دالویهــای ســپاهیان اســام، خصوصــاً امــام علــی)ع( اســت. وصــف میدانهــای جنــگ، شــرح پهلوانیهــا 
و قهرمانیهــای ســپاهیان و خصوصــاً امــام علــی)ع(، و نیــز چگونگــی مســلح شــدن و بــه صــف درآمــدن 
ســپاهیان و بــه کارگیــری انــواع ســاحها در نبــرد، از جملــه موضوعــات موجــود در ایــن حماســۀ دینــی 

اســت. 

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه حاصــل طــرح پژوهشــی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه ارومیــه اســت. جنــاب 
دکتــر نظریانــی طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. جنــاب دکتــر باغــی اینالــو و جنــاب دکتــر مظفــری نیــز بــه 
عنــوان مشــاور ایــن طــرح در گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل داده هــا نقــش داشــته انــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای 

ایــن مقالــه حاصــل تــاش و مشــارکت هــر ســه پژوهشــگر بــوده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده ادبیــات 
ــن پژوهــش  ــاء کیفــی ای ــه، و تمــام دوســتانی که نویســندگان را در انجــام و ارتق ــوم انســانی دانشــگاه ارومی و عل

یــاری دادنــد، اعــام نماینــد.
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تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ نرســیده و 
حاصــل فعالیتهــای پژوهشــي تمامــي نویســندگان اســت، و ایشــان نســبت بــه انتشــار آن آگاهــی و رضایــت دارنــد 
.ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخاقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. 
ــده نویســنده مســئول اســت، و  ــه عه ــي پژوهــش ب ــان مال ــع و حامی ــي مناف ــارض احتمال ــزارش تع مســئولیت گ

ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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