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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the heroic poems that has been
written in imitation of Ferdowsi's Shahnameh is Shahriyarnameh. The poet of
this poem is an anonymous poet named Mokhtari, who probably lived in the
Safavid period. This poem is about the heroism of Shahriyar Borzoo in the
lands of India, Iran and Mazandaran. The purpose of this study is to analyze
the stylistic features of this Masnavi.
METHODOLOGY: This research is a descriptive-analytical approach. For this
purpose, resources related to the subject of identification were studied and
recorded.
FINDINGS: Masnavi Shahriyarnameh has weak verses and is full of verbal and
spiritual flaws. This Masnavi has been composed in twelve thousand and sixtynine verses in a convergent format. Since this poem belongs to the Safavid
era, many features of the Safavid era such as the extensive use of sending
proverbs, allegories, as well as the use of slang, words The traditional
composition of the Safavid period is evident in it. The poet has composed this
poem in a parody of Ferdowsi's Shahnameh.
CONCLUSION: This system is full of mythological themes and beliefs and also
has themes such as justice, benevolence, advice of Wonders, praise of wine,
misogyny, Ayari character and popular beliefs. Puns in the realm of rhetoric,
simile in the realm of imaginary forms, exaggeration, and observance in the
realm of spiritual novelty are among the most prominent literary arrays used
in this system. One of the features of the language of this system is the use of
rare or artificial words. Many grammatical and linguistic features of Khorasani
style imitating Ferdowsi's Shahnameh can be seen in this poem.
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زمینه و هدف :یکی از منظومههای پهلوانی كه به تقلید از شاهنامۀ فردوسی سروده شده است،
شهریارنامه است .سرایندۀ این منظومه شاعری گمنام به نام مختاری است كه به احتمال بسیار
در دورۀ صفویه میزیسته است .این منظومه درمورد دالوریهای شهریار پسر برزو در سرزمینهای
هند ،ایران و مازندران است .هدف این پژوه تحلیل ویژگیهای سبکی این مثنوی است.
روش مطالعه :این پژوه

با رویکرد توصیفی-تحلیلی است .برای این منظور منابع مرتبط با

موضوع شناسایی ،مورد مطالعه و یاداشتبرداری قرار گرفتهاند.
یافتهها :مثنوی شهریارنامه دارای ابیاتی سست و سرشار از ایرادهای لفظی و معنوی است .این
مثنوی در  12069و در بحر متقارب سروده شده است .از آنجایی كه این منظومه مربوط به
عصر صفوی است ،بسیاری از ویژگیهای عصر صفوی نظیر استفادۀ فراوان از ارسالالمثل،
تمثیل ،و همچنین بهرهگیری از زبان عامیانه ،واژهها و تركیبات مرسوم دورۀ صفوی در آن
مشهود است .شاعر این منظومه را در نظیرهگویی از شاهنامۀ فردوسی سروده است.
نتیجهگیری :این منظومه سرشار از بنمایه و باورهای اساطیری است و همچنین دارای
مضامینی چون دادگری ،نیکی ورزیدن ،پند واندرز ،ستای شراب ،زنستیزی ،ویژگیهای عیاری
و باورهای عامیانه است .جناس در حوزۀ بدیع لفظی ،تشبیه در حوزۀ بیان ،اغراق و مراعات نظیر
در حوزۀ بدیع معنوی از برجستهترین آرایههای ادبی بکاررفته در این منظومه هستند .از جمله
ویژگیهای زبانی این منظومه ،بهرهگیری از واژههای نادر یا ساختگی است .بسیاری از ویژگیهای
دستوری و زبانی سبک خراسانی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی در این منظومه دیده میشود.
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مقدمه
شهریارنامه منظومه ای حماسی دربارۀ شهریار پسر برزو و نوۀ سهراب است .در سرای این منظومه مبهمات
بسیاری وجود دارد .در چند دهۀ پی جالل همایی با دالیلی كه برشمرد ،صحت انتساب شهریارنامه را به
مختاری ،شاعر قرن پنجم ،رد نمود و نشانه هایی از ویژگیهای زبانی و برخی ضعفهای ادبی آن را ذكر كرد .از این
منظومه دو روایت موجود میباشد :یکی روا یت مختاری ،شاعر ناشناختۀ دورۀ صفوی ،و دیگری روایت بلندتری از
فرخی كه به احتمال خیلی زیاد ،مطالبی را به كتاب شهریارنامۀ مختاری اضافه كرده و آن را به خود نسبت داده
است .این منظومه از روی منبعی منثور كه میان مردم رواج داشته ،بنظم درآمده است و برخی دیگر منبع
داستانهای این منظومه را ،متون قبل از اسالم ذكر كردهاند.
در هیچ یک از نسخههای موجود از شهریارنامۀ (مختاری) اشارهای به احوال شاعر و دورۀ زندگی او نمیشود كه
این عامل سبب خطای محققان و اشتباه گرفتن این شاعر با سراجالدین عثمانبن محمد مختاری (از شاعران قرن
پنج و ششم و همچنین اهل تسنن) شده است .با توجه به شاهدمثالهای ذكرشده در مثنوی شهریارنامه ،مذهب
شاعر تشیع است .وی چند بار از زبان قهرمان داستان ،ارادت خود را به امام اول شیعیان نشان میدهد .بدیهی
است كه اثبات تشیع شاعر دلیل محکمی است بر این كه شهریارنامه ،سرودۀ فرخی سیستانی و یا عثمان
مختاری نیست .همچنین مثنوی شهریارنامه دارای ابیاتی سست و سرشار از ایرادهای لفظی و معنوی و دارای
واژهها و تركیبهایی است كه در نظم و نثر دورۀ مختاری متداول نبوده است.
نگارنده در این مقاله به بررسی ویژگیهای سبکی شهریارنامه از سه منظر فکری ،زبانی ،ادبی پرداخته است.
همچنین بدنبال پاسخگویی به این سؤال است كه دالیل انتساب این منظومه به عصر صفویه چیست؟
روش پژوهش
پژوه حاضر براساس شیوۀ اسنادی (كتابخانه ای) و بر پایۀ مطالعۀ مستقیم مثنوی شهریارنامه و كتابهای مرتبط
با آن بوده است .برای انجا م این پژوه نگارنده با دقت ویژگیهای سبکی مثنوی شهریارنامه را بررسی نموده و
نکتههای مرتبط با آن را استخراج كرده و آنها را تحلیل نموده است.
ضرورت و سابقۀ پژوهش
دیوانهای شعری شاعران بخشی از میراث ادبی ما محسوب میشود كه آشنایی با آنها روزنهای برای شناخت
ساختار ادبی ،اجتماعی و حتی سیاسی روزگار آنهاست؛ اشعاری كه ما را با گذشتۀ ادبی و تحوالت زبانی
سرزمینمان بی از بی آشنا میسازد .آثار شاعران دورۀ صفوی و از آن میان مختاری ،بعنوان شاعری ناشناخته
از آن جمله است .اهمیّت چنین موضوعی در فرهنگ ایرانی ،زبان و ادب فارسی ،نگارنده را بر آن داشت كه به
بررسی ویژگیهای سبکی و محتوایی این شاعر گمنام برردازد.
تاكنون درمورد ویژگیهای سبکی ،محتوایی شهریارنامه تحقیقی صورت نگرفته است ،اما پژوهشهایی مرتبط با
این مثنوی انجام شده است كه از آن میان میتوان مقاالتی چون «چند روایت از شهریارنامه در ادبیات عامیانۀ
ایران» (غفوری)1396 ،؛ « بررسی تحلیلی آغاز و پایان منظومۀ شهریارنامه براساس روایت نقالی» (جباره ناصرو،
)1395؛ «نگاهی به شهریارنامه و دورۀ سرای آن» (غفوری)1396 ،؛ «شهریارنامه و ادبیات غرب ایران»
(غفوری)1395 ،؛ «سنج ویژگی حماسی شهریارنامه با بهمننامه» (جعفری و زارع منصوری )1389 :و
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همچنین پایاننامهای با عنوان «فرمشناسی شهریارنامۀ عثمان مختاری» (بابک ماسوری ،)1389 ،و كتابی با
عنوان «مختارینامه ،مقدمۀ دیوان عثمان مختاری» (همایی )1361 ،را ذكر كرد.
بحث و بررسی
دالیل انتساب شهریارنامه به دورۀ صفویه
الف) در شهریارنامه دو بار از زبان ارهنگ دیو به كشته شدن پوالدوند به دست برزو اشاره شده است .در مجموعه
روایات برزونامۀ جدید به كشته شدن پوالدوند به دست برزو اشاره شده است .پژوهشگران بر این باورند كه هستۀ
اصلی داستانهای برزونامۀ جدید مربوط ب ه ادوار متأخر است و این نکته بیانگر این مسئله است كه دورۀ پیدای
روایات شهریارنامه متأخرتر از روایات برزونامۀ جدید است.
ب) بسیاری از مضمونهای داستانی مانند «قهر كردن پهلوان و نقاب به چهره زدن او» «تازیانه زدن قهرمان به
خویشاوندان»« ،فرورفتن پای اسب پهلوان به سوراخ موش»« ،رفتن پهلوان به طلسم» ،و «دزدیده شدن رخ »
كه در شهریارنامه آمده ،در بسیاری از منظومه های پهلوانی دورۀ صفویه مانند برزونامۀ جدید و زرین قبانامه و
طومارهای نقالی نیز دیده میشود؛ درحالیکه در منظومههای متقدم كمتر نشانی از آن است.
ج) نبرد شهریار با زنگیان ،سگساران ،بوزینگان ،مورچگان و غولها كه در بیشه با آنان روبرو میشود ،از جمله
مضامینی است كه در هفت خانهای پهلوانان گذشته دیده نمیشود و اغلب نمونههای آن در بسیاری از داستانهای
عامیانۀ دورۀ صفوی و همچنین طومارهای نقالی این دوره یا ادوار بعد از آن دیده نمیشود.
د) در شهریارنامه و دیگر متون پهلوانی به تقلید از شاهنامه از راوی و داستانگزار با عناوینی مانند «دهقان» و
«موبد» یاد میشود؛ اما گاهی از داستانگزار با نام «راوی» یاد میشود كه متأثر از داستانهای عامیانۀ ادوار متأخرتر
است.
ویژگیهای سبکی شهریارنامه
سطح فکری
در این سطح ،افکار و اندیشه های فکری مطرح در شهریارنامه معرفی میگردد .از مهمترین مضامین فکری این
كتاب ،میتوان به مواردی چون «بنمایهها و باورهای اساطیری ،خوابنما شدن قهرمان ،پیشگوییها ،عناصر سامی،
زنستیزی ،عدم سرپیچی از فرمان شاه ،سفارش به دادگری پادشاه ،اهمیت نیکی كردن مردمان به یکدیگر،
باورهای عامیانه ،ستای شراب و ویژگیهای عیاری» اشاره كرد.
بنمایهها و باورهای اساطیری
مهمترین بنمایههای اساطیری شهریارنامه كه در متون پهلوانی دیگر هم دیده میشود ،چنین است:
الف) حضور آفریدههای اهریمنی مانند دیو ،اژدها ،جادو ،سگسار ،غول ،موران و بوزینگان غولآسا ،شیر ،گرگ و
كرگدن غولپیکر.
ب) برخی باورهای اساطیری كه اغلب ریشه در اساطیر هند و اروپایی دارند .مانند :نبرد قهرمان با اژدها ،بیهوش
شدن پهلوان پس از كشتن اژدها ،نبرد قهرمان با دیو و ازدواج با دختران ،گذشتن پهلوان از هفت خان و یا
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شکستن طلسم ،1زیناوند شدن با سالح نیاكان ،نبرد با زنگیان ،دلباختگی دختر و پیشگامی او در امر ازدواج،
آزمودن پدرِ دختر داماد را برای دیدن شایستگی او ،ازدواجهای برونهمسری پهلوانان ،پیکرگردانی قهرمانان و
تغییر چهره دادن آنان و نابودی جادوان از شنیدن نام پروردگار.
خوابنما شدن قهرمان
یکی از مضامین فکری پركاربرد در متون پهلوانی ایران ،خوابنما شدن قهرمان و دیدن حوادث ناگواری است كه
در آینده روی میدهد و یا آنکه در خواب ،چاره ای برای مشکل خوی مییابد .یکی از پژوهشگران مینویسد« :اگر
اساطیر مخازن اجتماعی حقیقتند ،خواب هم دریچه ای است كه آدمیان از درون آن ،حقایق را میتوانند دریابند.
اقوام ابتدایی ،حقایق را از درون خوابها كشف میکنند و در اساطیر جمع میآورند» (اسطورۀ زال ،مختاری :ص
.)98
اهمیّت خواب در زندگی انسان چنان است كه همۀ اقوام باستانی ،به آن و تأثیری كه بر زندگی روزمرۀ انسان
دارد ،توجه داشتهاند« .در شاهنامه بسیاری از قهرمانان خوابنما میشوند و بسیاری از حوادث آینده را در خواب
میبینند» (شاهنامه و فرهنگ عامه ،محجوب :صص.)88-81
بر پایۀ شهریارنامه ،زال در خواب میبیند آتشی هولناک از سوی جیحون مشتعل گشت و ایران را به كام كشید
( .)3309-3312ارجاسب در خواب میبیند اهریمنی به روییندژ آمد و سر او را از تن جدا كرد .گزارش بیورد از
خواب ارجاسب چنین است كه شاه توران به دست اسفندیار كشته خواهد شد ( .)6350-6362رستم در خواب
میبیند زال در قفس افتاده و سیلی خروشان كشور ایران را دربر گرفته و كاخ رستم هم در حال سوختن است
( .) 8160-8164در شهریارنامه یکی از مضامین خوابها ،سفارشهای كیخسرو به خاندان زال در اطاعت كردن از
لهراسب است .رستم دو بار كیخسرو را در خواب میبیند كه از او میخواهد از لهراسب حمایت كند و فرمانبردار او
باشد ( .) 10501-10515-3291-3304زال نیز كیخسرو را در خواب میبیند كه به او فرمان میدهد از لهراسب
اطاعت كند (.)5175-5192
پیشگوییها
از دیگر مضامین فکری متون حماسی ایران ،پیشگوییهای شاهان دیندار ،وزیران خردمند ،اخترشماران ،نیاكان
فوتشده ،زال ،سیمرغ و ...است .همۀ این پیشگوییها برخالف كوش پهلوانان در برگرداندن سرنوشت بوقوع
میریوندد « .در شاهنامه منوچهر ،سیاوش ،جاماسب ،سیمرغ و ...آینده را پیشگویی میکنند» (پیشگویی در
شاهنامه ،نیکنام154 :ص).
بر پایۀ روایت شهریارنامه ،زال از دیدن لهراسب هراس دارد؛ زیرا میداند در آینده گزندی از شاه ایران به سیستان
میرسد ( .) 5167-5174گرشاسب ،نریمان و سام هم حملۀ بهمن را به سیستان برای شهریار گزارش میدهند
( .) 3600-3625جاماسب ،زنده بودن رستم و فرامرز را برای شهریار پیشگویی میکند ( .)7391-7402فرامرز
داستان كشته شدن را به دست بهمن و كینخواهی آذربرزین از شاه ایران برای همسرش گزارش میدهد
 -1بنظر میرسد مضمون افتادن پهلوان در طلسم و شکستن آن ،كه بوفور در داستانهای عامیانه آمده گونۀ دیگری از روایات
گذشتن پهلوان از هفت خان است.
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( .) 7907-7920در جای دیگر ،جاماسب گرفتار شدن سخرۀ دیو را به دست شهریار برای لهراسب پیشگویی
میکند ( .) 9482-9483همچنین داستان كشته شدن ارجاسب را به دست اسفندیار برای رستم گزارش میدهد
(.)11448-11459
عناصر سامی
در دورۀ اسالمی ،بدلیل نفوذ روزافزون اسالم در میان ایرانیان ،بسیاری از باورهای سامیان در ادبیات ایران تجلّی
یافت « .ظاهراً پیشینۀ تبادل فرهنگی میان اقوام آریایی و سامی به دوران هخامنشیان میرسد» (سایههای
شکارشده ،سركاراتی :صص  .)59-58هرچند برخی پژوهشگران «عمدهترین وامگیریهای فرهنگی ایرانیان را،
عصر پی از ورود آریاییان به نجد ایران میدانند» (اسطوره :بیان فلسفی با استدالل تمثیلی ،بهار :ص .)266
شهریارنامه هم یکی از متون پهلوانی است كه نفوذ عناصر سامی و اسالمی در آن ،به چند شکل دیده میشود:
نخست داستان رف تن زال به دربار سلیمان (ع) و دیدار با پیامبر و وزیر او آصف .دوم اشاره به دینپذیری و ارادت
رستم به موالی متّقیان امام علی (ع) .سوم گاه در جایگاه مشبّهبه و گاه برای اغراق و گاه بمنظور اهداف دیگر؛
مانند نمونههای زیر:
اغراق
مرا نام مرجانۀ ساحر است
ز بس بر فلک بانگ و فریاد شد

كز افسون من سامری ماهر است
(شهریارنامه)1065 :
نفیر سرافیل بر باد شد
(همان)1941:

تشبیه
به بو چون گالب به پاكی چو روح
فرود آمد از پیل نصّوح تند
چو یک تُبره ری دراز و قوی

در او كم ،هزاران چو كشتی نوح ()6137
چو بادی كه آمد گهِ نوح تند ()2206
چو دمّ خر عیسوی ()2226
سبیل

زنستیزی
درشاهنامه اغلب زنان مقام واالیی دارند و نق آنها در تربیت پهلوانان چشمگیر است و دیدگاه فردوسی معموالً
به آنان مثبت است « .اگر در شاهنامه ،ابیاتی هم در نکوه زنان دیده میشود ظاهراً حاكی از امانتداری شاعر در
حفظ روایات است» (بیتهای زنستیزانه در شاهنامه ،خطیبی :ص  .)32امّا در شهریارنامه اگرچه زنان نیکی مانند
بانوگشسب ،دالرام ،رودابه ،مادر شهریار ،و همسر گشتاسب حضور پررنگی دارند و نق آفرین هستند ،امّا در یک
نگرش كلّی میتوان گفت دیدگاه سرایندۀ منظومه به زنان منفی است .این اندیشه در ابیات زیر كامالً مشهود
است:
كه گُم باد نام زن از روزگار ()1522
ز بهر زن او را چنان كشت زار
خری دان كه او پا به گل برنهد ()7694
كسی كو به سوگند زن دل نهد
زنان را سر موی مردی بهاست ()3849
پس دختری رنج بردن خطاست
چه گر پارسای است و روشنروان ()3850
كه گم باد نام زن اندر جهان
مکن راز خود پی زن آشکار ()8254
سه دیگر چو خواهی شوی رستگار
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كه از زن ندیده است كس راستی

كه زن راست كجّی و هم كاستی ()8255

عدم سرپیچی از فرمان شاه
از مهمترین ویژگیهای فکری در حماسه های ملّی و پهلوانی ،وفاداری پهلوانان به شاه ایران است كه به گونههای
مختلفی بیان شده است .یکی از پژوهشگران در این باره مینویسد« :یکی از صفات پهلوان ،وفاداری او به پادشاه و
میهن است چه در مقام جهانپهلوان ،چه در مقام پهلوان تیولدار» (پدیدهشناسی تطبیقی شعر پهلوانی ،خالقی
مطلق :ص .)49
در فرهنگ گذشتۀ ایران ،شاه دارای سه خویشکاری« :فاتح ،پیروزمند ،بیدادگر ،سامانبخ روزگارنو و رهبر
معنوی مردم خوی بود» (كارنامۀ شاهان ،كریستن سن :ص  .)56و بدین سبب بود كه از نظر گذشتگان ،پادشاه
سایۀ خدا بشمار میرفت و اجرای فرمان او ،نهتنها حکم قانون داشت ،بلکه قانونی بود كه پشتوانۀ دینی نیز داشت
و نافرمانی از آن ،منجر به افتادن در دوزخ میشد .تبلور این اندیشه كه در بسیاری از داستانهای شاهنامه مشهود
است ،در شهریارنامه نیز دیده میشود؛ مانند نمونههای زیر:
بدان سر تنم باد زین پرگناه ()5187
اگر سر بریچم ز فرمان شاه
نباشد به زی دیگرم اعتبار ()6797
چو من بگذرم از شه نامدار
در ابیات زیر نیز از وفاداری پهلوانان به پادشاه ایران یاد میشود:
كه ای ناسزا مرد شمشیرزن
كه از شاه ایران بریچم لگام
گر از شاه خود رویگردان شوم

خرد كی پسندد ز من این سخن ()6829
بیایم بر تو به دل شادكام ()6830
هر آن به كه با خاک یکسان شوم ()6858

سفارش به دادگری پادشاه
در شهریارنامه چندین بار به دادگر ی پادشاه و لزوم برپایی عدالت اشاره میشود .اگر منظور شاعر از این ابیات،
كنایه ای به سلطان مسعود كه شاید پادشاهی ستمکار بود ،نباشد ،پس میتوان گفت سرایندۀ منظومه به تقلید از
سعدی ،پادشاه زمانۀ خود را به دادگری فرامیخواند و اینگونه به او پند میدهد:
ز دوزخ نبودش همی سرزن
شهی كو بکوشد به داد و ده
به داد و ده

كوش ای شهریار

هر آن شاه كو دادگستر بود
فریدون به داد و ده

نام برد

اگر داد خواهی ز پروردگار
بر او سایۀ لطف

داور بود

چه گر جان به یزدان كیهان سررد
()7619-7610

اهمیت نیکی كردن مردمان به یکدیگر
سفارش به نیکی كردن مضمونی است كه د ر شاهنامه و برخی متون پهلوانی آمده است .در شهریارنامه هم
میخوانیم:
به گور اندر از مور ناید به رنج
كسی كو به نیکی گذارد سرای سرنج
(شهریارنامه)8281:
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باورهای عامیانه
برخی باورهای عامیانه در شهریارنامه راه یافته است كه چنین است:
الف) اشاره به گاو زیر زمین :بر پایۀ باورهای مردم ،جهان بر پشت ماهی قرار دارد و آن ماهی در آب است.
برخی دیگر گفتهاند« :زمین روی یک شاخ گاو است .هرگاه آن شاخ خسته شود ،آن گاو سر خود را حركت
از زمین زلزله میشود» (باورهای عامیانۀ ایران،
میدهد و زمین را بر روی شاخ دیگر میاندازد و آن بخ
ذوالفقاری :ص .)926
كه گاو زمین دست و پا كرد گم ()740
بر آمد چنان نالۀ گاودم
كز آن پشت گاو زمین یافت خم
زدند آن چنان سخت بر فرق هم
()1690
كه گاو زمین را خسته شد ()2889
ز باال چنان جنگ پیوسته شد
ب) سیر بر آهن مالیدن :در روایات عامیانه آمده است « اگر آهنربا را به آب سیر بیاالیند ،آهن را جذب
نمیکند» (باورهای عامیانۀ ایران ،ذوالفقاری :ص  .)926در شهریارنامه ،در بیشۀ هشتم ،رنجان زنگی به
زین افزارهای پهلوانان سیر میمالد و بدین روش از كان آهنربا گذر میکنند.
كه بر جوشن ما زدی سیر زود
به زنگی بگفتا چه تدبیر بود
از آهن ربا سیر دارد نگاه
بدو گفت كه آهن ایا نیکخواه
(شهریارنامه)3858-3857:
ج) غول بیابانی :در باورهای عوام« ،غول موجودی وهمی است كه نیمۀ باالی تن او بشکل انسان و نیمۀ
پایین بشکل بز یا اسب است؛ غوالن اغلب بصورت زنان میشوند و پاهایشان مانند خر است» (باورهای عامیانۀ
ایران ،ذوالفقاری :ص  .) 855در شهریارنامه غول بیابانی خود را بشکل پیرمردی درمیآورد و پی شهریار ظاهر
میشود .وصف او چنین است:
چو خر داشت سمّ و چو خر داشت دم
چو خر بود پای پر از موی و سم
(شهریارنامه)370:
د) دیو در شیشه :ارتباط دیو با شیشه در فرهنگ عوام چنین است كه جان دیوان به شیشهای بسته است و اگر
شیشۀ جان دیو را بر زمین بکوبند ،دیو خاكستر و نابود میشود» (باورهای عامیانۀ ایران ،ذوالفقاری :ص.)600
همچنین در گذشته جنگیران و افسونگران برای درمان جنزدگان ،جنّ آنها را میگرفتند و در شیشه میکردند .در
شهریارنامه در بیت زیر به این باور خرافی اشاره شده است:
چو دیو می آزاد از شیشه شد ()6733
سر سروران پر ز اندیشه شد
هـ) ستایش شراب و بنگ :شاعر در ابیات زیر به ستای
میکند:
دوای دل دردمندان می است
دهد بیدالن را دلیری چو بنگ

شراب میرردازد و در بیت دوم نیز از بنگ بنیکی یاد
شفای غم مستمندان می است
سنی بخشد آن را كه باشد به جنگ
()9377-9378

چند ویژگی عیاری
« در شهریارنامه نیز مانند شاهنامه و برخی متون پهلوانی ،جلوههایی از خصلتهای عیّاران دیده میشود» (آیین
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عیاری ،محجوب :ص  .)967بی هُشانه خوراندن به شهریار ،رفتن عاس به خیمۀ دشمنان و بریدن سر آنها و یا
بردنشان با خود ،چاه بر سر راه دشمنان كندن به فرمان فرانک و رفتن دالرام در جامۀ بازرگانان به بارگاه فرانک،
همگی از ترفندهای عیّاری است كه در داستانهای عامیانه هم بوفور دیده میشود.
سطح زبانی
با توجه به اینکه این مثنوی در تقلید و نظیره گویی از شاهنامۀ فردوسی سروده شده ،بسیاری از ویژگیهای زبانی
سبک خراسانی در آن مشهود است و از آنجایی كه سرای این منظومه مربوط به دورۀ صفوی است ،ویژگیهای
زبانی سبک عصر صفوی نظیر واژهها و تركیبهای ساختگی و عامیانه نیز در آن دیده میشود .برخی ویژگیهای
زبانی شهریارنامه چنین است:
حوزۀ واژگانی و معانی آنها و بکارگیری واژههای كهن
شیراوژن:
()237

شیرافکن یشک :دندان
جانوران ()8021

ایدر :اینجا ()140
همیدون:
()7479

نی

بیغاره :سرزن

()145

دنان :جوشنده از خشم دریا :رود ()1695
()8298

همچنین شخودن :مجروح كردن زوش :خشمناک ()1721
با ناخن ()11367

خاور :مغرب ()2939

بنشناختن :نشانیدن و شهر :كشور ()5622
جای دادن ()5193

غنودن :خوابیدن ()928
گواژه :ریشخند ()7289
داوری :ستیزه ()7368
داور :پادشاه و سرور
()6774

بکار گیری برخی واژهها و تركیبهای نادر ،ساختگی و یا در معنای دیگر
آبانه ماه بجای آبان ماه دستبست بجای دست -كاله بر كسی گشتن :باارجمند بجای ارجمند
پیروز و چیره شدن ()11
بسته ()409
()168
()7550
از دست بیرون شدن :زرّین بجای زر ()113
برهم خوردن تعادل
()813

گوپیکر بجای گاوپیکر
()3065

بست به معنای یکصد شاد به معنای تند و ماه بجای ماهی ()6140
شتابان
()409
()968،2117،2578
بی مردمک :بی چشم ،فرتوده
()4702
بیحیا ()6791

بجای

مردمان
()271

بجای

مردم

یاد دادن به معنای روایت
كردن و داستان گفتن
()45

فرتوت مردانهوار بجای مردانه/
مردوار ()5799

برخی واژه ها و تركیبهای دیگر كه در متون كهن بکار نرفته و یا استعمال آن نادر است و اغلب در متون متأخّر
دیده میشود« :آیین شهر فرنگ» ()7853؛ «ارغوان زار» ()7656؛ «افسون پژوه» ()10968؛ «اُلنگ» ()3680؛
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«بدسر» ()9930؛ «تخ » ()5847؛ «جُنگ» ()8301؛ «جهاز» ()8301؛ «دمند» ()3962؛ «غرین» ()4599؛
«فاق پر» ()7481؛ «فاق زه» ()10083؛ «قال» ()6574؛ «كجیم» ( )8559؛ «كینپژوه» ()11358؛ «گریزه» (
.)7053
بیان عامیانه
نه آوای زنگ و نه بانگ جرس
چه سرگرم گردد هم آنگه ز می
ز بانگ پلنگان نخچیرگیر
نیم چون تو بیشرم و بی مردمک

نه های كشکچی نه هوی عسس ()1125
زنم دست بر دست و گویم كه هی ()1472
شد از خواب خرگوش بیدار شیر ()5511
كه بگذارم از كف طریق نمک ()6791

حذف (د) یا (ت) در تقطیع
گرفتند شه را بکردند به دار
نشاندند بر تخت ارژنگ را
ز هفت خوان آید به توران زمین

به شهر سراندیب بر خوار و زار ()406
ببستند در فتنه و جنگ را ()5566
به روییندژ اندر در آید به كین ()6360

جدا بشمار آوردن صامت پس از مصوت بلند (الف) در تقطیع
چنین تا سر از كوه زد آفتاب ()11329
دو یل را نجنبید پا از ركاب
دُو یَل را نَ جُن بی دُ پا هَز رِ كاب
چُ نین تا سَ رَز كو هُ زَد آ فِ تاب
-u / - -u / - - u/ - - u
-u/- - u / - - u / - - u
فعل
فعولن /فعولن /فعولن/
فعولن /فعولن /فعولن /فعل
بحر متقارب مثمن محذوف

كشید از میان خنجر آبدار
کِ شی دَز مِ یان خَن جَ رِ آ بِ دار
-u / - -u / - - u/ - - u
فعولن /فعولن /فعولن /فعل
بحر متقارب مثمن محذوف

كه از تن ببّرد سر نابکار ()9837
کِ هَز تن بِ بُر رد سَ رِ نا بِ كار
-u / - -u / - - u/ - - u
فعولن /فعولن /فعولن /فعل

برخی عیوب قافیه
بیشترین بسامد در مثنوی شهریارنامه اختصاص به قافیههای اسمی دارد و عیوب قافیه در این منظومه فراوان
دیده میشود .از میان عیوف قافیه بسامد «اقواء و ایطای خفی» از بقیه بیشتر است.
فرو جست شنگاوه از پشت پیل
«سناد» :اختالف در ردف

تو گویی كه از كوه غلطید سیل ()2448
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گریزان شد آن دم چو از شیر غرم ()4725

شد از گرز ارهنگ را شانه نرم
«اقواء» :اختالف در حركت حذو و توجیه
جهانجوی را گفت ای بدسگال
«ایطای خفی» :تکرار قافیه در آن آشکار نباشد.
چو هیتال پاسخ بدان سان شنید
«ایطای خفی»
كه از مرگ چون نیست كس را گُذر
«اقواء»
وگر نه چه كارش به هندوستان
«غلو» :روی در جایی ساكن و در جایی متحرک است.

ببُّرم سرت را هم اكنون ز بال ()2057
بلرزید و شد روی چون شنبلید ()2067
پس مرگ مان بست باید كَمر ()2069
بدین مرز پر مکر جادو سِتان ()2107

دستور زبان
بسیاری از ویژگهای دستوی این منظومه همسو با دستورزبان سبک خراسانی است .مواردی چون كاربرد واژههای
قدیمی پهلوی ،كاربرد واژهها در معنایی كه امروز رایج نیست ،كاربرد واژههای فارسی كه بعدها معرّب آنها رایج
شد مانند پیل (فیل) ،فاصلهگذاری میان جزء پیشین فعل با فعل ،آوردن «ب» بر سر فعل ماضی ،جمع بستن
جمعهای مکسّر عربی ،استعمال ابا بجای با ،كاربرد فراوان ماضی استمراری ،اتصال ضمیر به حرف ربط« :ك ؛ كه
او را»  ،كاربرد دو حرف اضافه قبل و بعد از متمم ،متعددی كردن فعل با افزودن «الف» به ریشۀ آن :برگشت،
برگاشت ،كاربرد كاف تصغیر ،تحبیب ،تحقیر ،افزودن الف به واژۀ بعد از واژههایی چون بسا ،خوشا ،بدا ،جایا و
كاه استفاده از لغات عربی از ویژگیهای این منظومه است.
جدول استعمال برخی واژههای دستوری سبک خراسانی در مثنوی شهریارنامه
«ابا» بجای «با» (3025؛ )38

«بر» بجای «از» ()2811

كاف«تصغیر»
(3445؛3971؛3563؛)4193

«ابر» بجای «بر» (2180؛)7067

«بر» بجای «در» ()1437

«یای» زاید ( 1984؛ )9736

«ار/گر» به مفهوم «یا» (6185؛)4306

«به» بجای «ز» ()3123

«یکی» نکره ( 321؛ )381

«چو» بجای «چه»
(2393؛ 2436؛2925؛)3214

«در» بجای «بر» (1142؛ 2149؛
 2041؛  6916؛ )7174

«كه» بجای «گر» ( 1105؛  5155؛
8537؛ )9126

«كجا» به معنای «كه» (203؛3081
؛)269

«در» بجای «از» (2325؛ 311؛
)3748

«كه» بجای «ز» ()7722

«بدو» بجای «بدان» (2590؛)2808

«در» بجای «به» ()7394

«كه» بجای «در» ()261

«اندران» بجای «اندرون» (2111؛
)2355

«ز» بجای «به» ( 1436؛  1750؛
)1788

«كه» بجای «به» ( 6529؛ 7471؛ )

دو حرف اضافه (66؛)182

«از» بجای «در» ()8551

كاربرد «آن» بجای «او» (1090؛
)2811

«الف»
)10488

اطالق

(5128؛

«آن»
ضمیر
(1008؛)1090
7685؛

بجای

«یای» بیان خواب ()5011

«او»
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جابجایی اجزای «فعل پیشوندی»
( 629؛ )1461

«یکی» و «یای» نکره (2502؛2774؛
)2987

نشانۀ استمرار «همی» با «می»/
«یای» استمراری ( 3325؛ 5013؛
)6011

برخی شواهد دستوری سبک خراسانی در مثنوی شهریارنامه
كه گفتم ابا پهلوان سراه ()3025
چنین است نُه بیشه در پی راه
حرف «ابا» بجای «با»
دو پردل ابر هم زدند از ستیز
بزد مرد ارژنگ رخ در گریز ()2180
حرف «ابر» بجای «بر»
بیامد سرهدار شمشیربند ()203
سرند
به شهری كجا بود نام
حرف «كجا» به معنای «كه»
گرفت سنان و درآمد به تنگ ()66
به زین بر بریچید و یازید چنگ
دو حرف اضافه برای یک متمم
سطح ادبی
مختاری در میان صحنههای حماسی شهریارنامه ،به اقتضای حال و مقام به كلمات روح میدهد تا هر كلمهای
گویای مفهومی برجسته با فضای حماسه باشد .در این میان كه جلوههای آفرین زبانی و بیانی برجسته میشود،
زبان و طرز ادای شاعر ،صورتی دیگر م ییابد .گویی تالش شاعر بر این بوده است كه از صنایع مختلف ادبی
درجهت القای مفاهیم حماسی منظومۀ خود (تصویر پرتبوتاب پهلوانان در نبردهای قومی ،قبیلهای و نکات
عبرتآموز اخالقی) استفاده كند .به همین خاطر موسیقی كالم او همنوای چکاچاک نیزهها ،تیغ و شمشیر
میشود تا بتواند تداعیكنندۀ همۀ برخوردهای حماسی باشد.
در مثنوی شهریارنامه از میان صنایع لفظی ،جناس و پس از آن سجع ،و از میان صنایع معنوی به ترتیب مبالغه،
مراعات نظیر ،ایهام و تسنیق الصفات بیشترین فراوانی را دارند .همچنین صنایع بدیعی چون ارسالالمثل و تمثیل
به پیروی از سبک هندی در این منظومه دیده میشود .تشبیه و پس از آن استعاره باالترین بسامد را در صور
خیال دارند.
بدیع لفظی
جناس
هماهنگیهایی كه ازطریق وحدت ،تشابه ،تضاد صامتها یا مصوتها در شعر پدید میآید ،نمونههای بارز آن را میتوان
در جناس ،سجع و تکرار مشاهده كرد .صنعت جناس در مثنوی شهریارنامه بسامد فراوانی دارد و از میان انواع
جناس ،جناس مضارع و الحق و بعد از آن جناس خط باالترین بسامد را دارا هست.
جناس مضارع و الحق :دو ركن جناس در حرف اول یا وسط مختلف باشند.
(در ،سر) 2185؛ (راه ،شاه)2190؛ (گرد ،زرد) 2193؛ (گرد ،مرد) 2199؛ (چنان ،عنان) 2113؛ (باد ،شاد)
2116؛ (ایران ،شیران) 2122؛ (تاو ،ساو) ()2128؛ (پیر ،گیر)؛ (روی ،جوی) 2087؛ (نرم ،گرم) ( ،2093نقاب،
عقاب) 2111؛ (پوش ،جوش) 2113؛ (شاد ،ناد) 2117؛ (بگفت ،شگفت) 2167؛ (كشت ،مشت) 2232؛ (خشت،
مشت) 2241؛ (خشت ،زشت) 2245؛ (زمان ،دمان) 2259؛ (پوش ،زوش) 2262؛ (كام ،نام) 2265؛ (زره ،كره)
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2278؛ (گرز ،برز) 2288؛ (دام ،خام) 2293؛ (تیغ ،میغ) 2294؛ (فام ،جام) 2301؛ (نای ،جای) 2302؛ (هوش،
گوش)2303؛ (گاه ،شاه)2305؛ (گنج ،رنج) 2306؛ (خود ،زود) 2308؛ (دود ،زود) 2312؛ (جنگ ،سنگ)
2325؛ (داد ،شاد) 2329؛ (شاد ،یار) 2331؛ (نی ،می) 2334؛ (نای ،جای) 2335؛ (جای ،پای) 2336؛ (گره،
زره) 2337؛ (تنگ ،جنگ) 2337؛ (دست ،مست) 2345؛ (نرم ،گرم) 2373؛ (گفت ،سفت) 2382؛ (زار ،كار)
( ،2398فیل ،نیل) 2410؛ (سرش ،برش) 2424؛ (خاک ،پاک) .2425
جناس خط :اركان جناس در كتابت یکی و در تلفظ و نقطهگذاری مختلف باشند( .نیز ،تیز) 2179؛ (جنگ،
چنگ) 2281؛ (چاک ،خاک) 2176؛ (كرد ،گرد) 2109؛ (نیم ،بیم) 2256؛ (چشم ،خشم) 2298؛ (بِدر ،پدر)
2386؛ (خشم ،چشم) 2407؛ (پیل ،نیل) 2417؛ (بی  ،پی ) .2855
جناس مطرف :دو ركن جناس فقط در حرف آخر مختلف باشند( .برآید ،برآیم) 2854؛ (تیر ،تیغ) 2267؛ (تند،
تیز)2113؛ (زیر ،زین) 2443؛ (تیز ،تیغ) 2487؛ (گشتی،ک ُشتی)  /3216جناس مركب :یکی از دو ركن
جناس ،بسیط یا در حکم بسیط و دیگری مركب باشد( .دست برد ،دستبرد)  /2445جناس زاید یا مذیل :یکی از
كلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشد( .مهره ،مهر) 2301؛ (تیز ،ستیز) 2453؛ (خام ،خامه) 2495؛
(ماه ،ماهی) 2816؛ (خیره ،خیر)3240؛ (ریز ،ریزه) /2931جناس ناقص یا محرف :اركان جناس در حروف یکی و
در حركت مختلف باشند( .بَرند ،بُرند) 3206؛ ( بُران ،پرَان) 2272؛ (كَشته ،كُشته)  /2151جناس تام :اركان
جناس در گفتن و نوشتن یکی و فقط در معنی مختلف باشند( .نیو ،نیو) 463؛ (زریر ،زریر)  /5001جناس مکرر:
دو ركن جناس را در آخ ر سجعهای نثر یا در آخر ابیات ،پهلوی هم آورده باشند( .باد ،بادا) 2392؛ (آیینه،
آیینهدار) .2608
سجع
« سجع در اصل لغت به معنی آواز كبوتر است (كلمات یک آهنگ آخر قرینههای سخن را به بانگ یکنواخت
كبوتر و قمری تشبیه كردهاند) .سجع در بدیع آن است كه كلمات آخر قرینهها ،در وزن یا حرف روی یا هدو
موافق باشند .سجع بر سه قسم است( :متوازی ،متوازن ،مُطرف)» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص.)41
در مثنوی شهریارنامه بدلیل لحن حماسی و آهنگین آن ،آرایۀ سجع بسامد باالیی دارد.
همه مشکمویان آهو شکار ()2589
همه ماهرویان پروینعذار
اجل بر سر فیل بر ،خاک بیخت ()2207
ز سر مغز آن فیل بر خاک ریخت
فروافکند نیزۀ جنگ چنگ ()2281
چو یازم سوی نیزۀ جنگ چنگ
بیازید شنگاوه زی سنگ چنگ ()2419
چو آمد به نزدیک شنگاوه تنگ
به كردی به آیینه سوگند یاد ()2578
شدی آن دو كس پی آیینه شاد
بدیع معنوی
اغراق
اغراق جلوه ای از هنر است كه برای ملموس و مشهود كردن یک واقعیت ،آن را پررنگتر و فراتر از اصل همان
واقعیت به رخ میکشد .نبوغ مختاری در ب کارگیری شگرد اغراق ،بسیار در شهریارنامه دیده میشود .این شاعر كه
دارای اغراقهای مفاخرهآمیز و پرقدرتی است ،گاهی اوقات دچار گزافهگوییهای بسیار شده است.
كه از خون همه دشت مرجان كنم ()2217
به میدان یکی رزم شیران كنم
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به زنگی یکی حمله آورد تُند
برآمد ز لشکر غوغای و كوس
نیزه افروختند
زمین ز آت
بزد دست و برداشت پیچان كمند
ز لشکر در ودشت تنگ
چنان

دل شیر كُند ()2252
كه گشت از نهیب
شد از بیم ،رخسار مه سندروس ()2257
به نیزه زره بر بدن دوختند ()2286
زمین كرد لرزان ز نعل سمند ()2496
كه بر مور آمد شدن گشت تنگ ()2600

مراعات نظیر
«آوردن واژه هایی كه با هم تناسب و هماهنگی دارند و این تناسب از نظر جنس ،نوع ،مکان ،زمان و یا همراهی
است را مراعات نظیر گویند» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص .)257
بسیاری از مراعات نظیر یا تناسبهای شعر مختاری عالوهبر جنبۀ زیباشناسی و ایجاد هماهنگی و تناسب شعر،
دخل و تصرفی نیز در معنی دارد و وسیلهای برای توجه خواننده به معنای شعر است.
ابا طوق و زنجیر و غل استوار ()2140
ستون ز آهن آورد در دم چهار
سوی شاه ارژنگ چون رود نیل ()2162
هم اكنون ابا لشکر و كوس و پیل
مرا نیز آن هست هنگام جوش ()2271
تو را دست و پا هست و چشم و دو گوش
ابا گرز و شمشیر و خنجر شدند ()2303
طالیه برون از دو لشکر شدند
تو گفتی ستاره نموده ز ابر ()2361
ز بس جوشن و خنجر و خود و گبر
فروزندهتر مجلس از مهر بود ()2591
می و نقل و ساقی گلچهره بود
یکی جوشن و تیغ و خود سرر ()2617
داد اسب و كاله و كمر
شه
ایهام
فرانک بیامد به نزدیک او
چه یارا تو را آن كه شاهان كنی
مرا این گمان كی بد از روزگار
كه ای نامداران با جاه و آب

به جوش از پی مکر بُد دیگ او ()3175
به خون شهان تیغ كین بركشی ()3205
كزین سان شود كشته بابم به زار ()3163
بگویید پاسخ چه گویم جواب ()3261

ارسالالمثل
ارسالالمثل یا تمثیل آن است كه «عبارت نظم و نثر را به جملهای كه مَثَل یا شبیه مثل و متضمن مطلبی
حکیمانه است ،بیارایند و این صنعت همه جا موجب آرای و تقویت بنیۀ سخن میشود» (فنون بالغت و صناعات
ادبی ،همایی :ص .)299
ارسال المثل و تمثیل از جمله صنایعی هستند كه در سبک هندی بسبب كاربرد زیاد بصورت ویژگی سبکی
درآمدهاند ،مختاری نیز در م ثنوی خود تالش كرده است كه با استفاده از این دو صنعت ادبی بر حسن تأثیر و
زیبایی كالم خود بیفزاید.
بد را مکافات بد میرسد ()1505

فروماند بر جای چون خر به گل
()1815

نمکدان شکستی نمک ریختی ()1961

در بسته را زر كلید آورد ()2033

فتد طشتم از طرف بام بلند ()2510

به جوش از پی مکربُد دیگ او ()3175
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كه با شیر ،كینه درف
()3656

است و مشت

كه نیکی به نزدیک زنبور نیست
()6366

كه روباه را چاره باید ز شیر ()6421

نهفت

به چاه اندرش ناگه افکندهاند ()1023

به مکر اندر آت  ،همی نعل كرد
()5392

كه نتوان به گل پرتو خور
()7407

تمثیل
خردمند زد بر یکی داستان
به جایی كه دشمن بود خواب یاد
كه هر كس كه چَه در سر ره كند
یکی داستان زد به بچُه عقاب

نیوش ار تو را هست روشن روان ()629
مکن ور كنی سر دهی خود به باد ()630
ره را زمان سوی آن چَه كند ()1469
كه ایمن ز دشمن مشو گاه خواب ()1896

تسنیقالصفات
یکی از راههای زیباییآفرینی و شاعرانه نمودن سخن ،آوردن واژهها و صفات شاعرانه و زیبایی است كه هر
سخنور سحرآفرینی به شیوه ای خاص ،به این كار دست میزند .مختاری نیز از این صنعت با چیرهدستی تمام
استفاده كرده و بر جذابیت كالم خود برای بر سر ذوق آوردن و تحت تأثیر قرار دادن مخاطب خوی استفاده
كرده است.
و كامکار ()22
سرافراز و گردنک
پسر بود شه را یکی نامدار
كه بر ترگ مه داشت در پویه پای ()10077
از این تیز رو ابرش دست سای
ببستی به تگ باد را پایکوب ()10078
زمین سای و دریا بر و كوه كوب
و بیهمال ()1042
سرافراز و گردنک
كه باشد جهانجوی از پشت زال
سرهدار فرخندۀ شیر گیر ()2525
فرانک دلیر
بیامد به پی
دژمروی و آشفته و خشمگین ()2484
دگر باره آمد به میدان كین
صور خیال
تشبیه
با بررسی و سنج تشبیهات شهریارنامه ،درمییابیم كه در این منظومه ،كاربرد تشبیه از دیگر صور خیال بیشتر
است .شم ار تشبیهات محسوس به محسوس از انواع دیگر تشبیهات افزونتر است و مشبه به اغلب برگرفته از
عناصر طبیعی مانند ابر ،باد ،كوه ،رعد ،خورشید ،گل و ...یا جانورانی مانند شیر ،پلنگ ،ببر ،گرگ و ...است.
تشبیهات محسوس به معقول هم در متن دیده میشود كه مشبه به آن مواردی مانند مرگ ،اجل ،روح و ...است.
شمار تشبیهات معقول به محسوس و معقول به معقول متن بسیار نادر است.
محسوس به محسوس :زمین زی او شد چو دریای خون /دگر نیمهاش شد ز باال نگون ()6501
معقول به محسوس :برانگیخت نسناس فیل دمان /به میدان درآمد چو كوه روان ()2222
محسوس به معقول :دگر فتنه از خواب بیدار شد /سنان اژدهای شرربار شد ()7105
معقول به معقول :در شهر بست و شد رزمساز /دهن اژدهای اجل كرد باز ()2820
گاهی برخی تشبیهات خیالی مانند دریای قطران و دریای قیر در این منظومه دیده میشود ،امّا شمار مشبهبههای
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و همی آن مان ند اژدها ،اكوان ،دیو ،دیو سرید و ...بنا بر اقتضای متن پهلوانی آن چشمگیر است .چند مشبهبه كه
تلمیح به داستانهای ملّی و یا اساطیر سامی دارد هم بکار رفته است ،مانند رستم كه كیقباد را شاه ایران میکند،
دیوی كه مهر سلیمان را میرباید و یا اسرافیلی كه در صور میدمد .گاهی مشبهبهها عامیانه است مانند موش بر
پشت فیل ،تیز سگی كه خرگوش را بگیرد ،پاچۀ گوسفند و دم خر عیسی.
چو رستم كه او كرد شه كی قباد ()6949
كه سازم در ایران ورا شاه زاد
سرافیل گفتی كه دم زد به صور ()5859
چو ارجاسپ آن دید بر كرد بور
ربودش چو موش از بر فیل نر ()1699
كمر
بیازید چنگ و گرفت
جدول بسامد تشبیهات محسوس و معقول در شهریارنامه
محسوس به محسوس

محسوس به معقول

معقول به محسوس

معقول به محسوس

 400از 614

139

38

37

%65

%23

%6/18

%6

فهرستی از تشبیههای معمول بکاررفته در منظومۀ شهریارنامه
مشبّهبه
آب ()8329
آت
آذر
()69

()1083

مشّبه
تیغ
پهلوان

مشّبه

مشّبهبه
اژدها ()2820
ابروی
()6141

اجل

زال حلقۀزر

مشبّه

مشبّهبه
باد ()1448
باد
()7727

تاختن
صبا رفتن

گشسب آمدن فیل

اژدها ()7527

سنان

باران ()585

سر

آفتاب ()2774

دختر زیبا

اشهب ()6296

چرخ

برگ ()7052

سر
افتادن

آیینه ()2828

چرخ

الماس ()2016

پهلوان

بُسُد ()1420

لب

ابر ()2112

تیغ جوشنده

انگشتر ()6103

قد

بلبل ()2592

دم نای

ابربهار ()2471

پهلوان

اهرمن ()547

پیل

پلنگ ()1204

پهلوان

پیل ()729

اسب

جنّت ()5497

بزم

خر ()3709

غول بیابان

ترک ()5050

خورشید

چراغ ()561

سنان

خس ()2008

پهلوان

از

تن

استعاره
در منظومۀ شهریارنامه ،بیشترین استعارهها برای خورشید /پرتو خورشید ( 27استعاره) ،پهلوانان ( 24استعاره)،
آسمان ( 19استعاره) و اسب ( 6استعاره) آمده است .در نگاهی كلی میتوان گفت بیشتر استعارههای شهریارنامه
تکراری از نمونههای متون گذشته و از نوع استعارۀ مصرحه هست و یا حداقل ،نزدیک به آن دسته استعارههایی
است كه گویندگان پیشین ،بویژه شاعران سبک خراسانی ،آن را بکار میبردند .واژههای این استعاره بدلیل آنکه
در یک متن پهلوانی بکار رفته ،در وهلۀ نخست واژههای حماسی و پس از آن عناصر طبیعی است .شایان ذكر
است كه در ابیات بررسی شده تنها یک بار اضافۀ استعاری آمده است (چنگال مرگ .)3493 ،بسامد استعارۀ
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مکنیه در این دیوان بسیار كم است.
جدول بسامد استعارات در شهریارنامه
استعارۀ مصرحه

استعارۀ مرشحه

استعارۀ مکنیه

 90از 126

22

14

%71

%18

%11

فهرستی از استعارههای معمول بکاررفته در منظومۀ شهریارنامه
استعاره

مستعارُله

استعاره

مستعارُله

استعاره

مستعارُله

آب الماسگون
()484

شمشیر

پلنگ ()9405

پهلوان

خرامان تذرو
()3988

دختر زیبارو

آت سرخ وزرد
()2827

خورشید

پیل ()10050

پهلوان

خروس ()1076

پهلوان

آیینۀ روزگار
()7549

آسمان

تخت فیروزه
()9373

آسمان

دریاگذار
()7122

اسب

ادیم پلنگ
()3650

سیاهی شب

ترک ختن
()986

خورشید

دالور پلنگ
()7223

پهلوان

الماس ()530

شمشیر

تندباد ()2987

دیو

زاغ ()2989

دیو

اهرمن
()1079

زن جادو

تیغ خورشید
()7281

پرتو خورشید

شاه جنگاوران
()6472

پهلوان

بحر سیماب
رنگ
()9874

آسمان

چاه ()2851

غرب

شنجرف
()4526

خون

بحر نیلی
()10523

آسمان

چتر فیروزهرنگ
()1485

آسمان

شمع گیتیفروز
()134

خورشید

پردۀ عنبرین
()6730

سیاهی شب

چوپان ()628

نگهبانان سراه

شیران
شمشیرزن
()1689

سراهیان هند

كنایه
مختاری در خلق و ابداع كنایه های عام و خاص تبحر بسیاری نداشته است و بسیاری از كنایههای بکاربرده در
مثنوی او تقلیدی از شاهنامۀ فردوسی و دیگر متون حماسی است .بیشتر كنایههای موجود در دیوان او از نوع
فعلی و ایما هستند.
دل بر كسی گرم شدن :عاشق و دلباخته شدن
پذ یرندۀ شرم و آزرم شد ()1421
جهانجوی را دل بر او گرم شد
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آب در جوی كسی بودن :ارزش و اعتبار داشتن
وزین تخمه درجوی آب من است ()1355
جهانجوی برزوی باب من است
پا به گل ماندن :درمانده و بیچاره شدن
كزان آرزو پا به گل در بماند ()8340
مرا آرزویی به دل در بماند
از روی كسی پر باد بودن :ظاهراً به معنای از مرگ كسی دریغ خوردن
پر از باد بادا ز رویت پدر ()2392
مکن گفتمت خواب كت ای پسر
نتیجهگیری
شهریارنامه یکی از متون پهلوانی پس از شاهنامه است و موضوع آن سرگذشت شهریار پسر برزو است كه از روی
قهر از خانوادۀ خود دور شده و به هندوستان میرود و در آنجا پس از هنرنماییهای خود ،به ایران بازمیگردد و با
خانوادۀ خود نبردهایی میکند كه درنهایت به آشتی ختم میشود .این منظومه یکی از بحثبرانگیزترین
منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه است ،زیرا اختالفهای بسیاری دربارۀ گوینده و زمان سرای آن ،میان
پژوهشگران وجود دارد .دلیل این اختالفنظرها ،ناقص بودن نسخههای تاكنون شناختهشدۀ این منظومه است كه
سبب شده برخی پژوهشگران شهریارنامه را به فرخی سیستانی و برخی دیگر به عثمان مختاری نسبت دهند.
شماری دیگر نیز گویندۀ این منظومه را هندی تبار و غیرایرانی میدانند و دورۀ سرای آن را به ادوار متأخرتر
میرسانند .همایی پنجاه سال پی در پژوهشهای خود اثبات كرد كه این اثر مربوط به عصر صفوی است و
سرایندۀ آن شاعری به نام مختاری میباشد .علیرغم اینکه هدف مختاری از سرودن این منظومه تقلید و
نظیرهگویی از شاهنامه بوده است ،متأسفانه نتوانسته است در سرای خود توفیق زیادی كسب كند.
در بررسی دیوان این شاعر در سه سطح فکری ،زبانی و ادبی نتایجی حاصل شد:
سطح فکری :از مهمترین ویژگیهای سبکی شهریارنامه بلحاظ فکری ،میتوان به مواردی چون سفارش به دادگری
شاه ،اهمیت نیکی كردن مردمان به یکدیگر ،باورهای عامیانه (غول بیابانی ،سیر بر آهن مالیدن ،گاو زمین)
ستای شراب و بنگ و چند ویژگی عیاری ،خوابنما شدن پهلوان ،بنمایهها و باورهای اساطیری ،پیشگوییها،
عناصر سامی ،و عدم سرپیچی از فرمان شاه اشاره كرد .از نکات ضعف بنمایههای فکری این منظومه ،آراستن
ابیات به مضامین و افسانههای باورنکردنی است بدون آنکه پیشینۀ تاریخی داشته باشند .معلوم نیست كه
سرایندۀ این مثنوی منبع چنین افسانههای خیالی را از كجا آورده است.
سطح زبانی :از جمله ویژگیهای زبانی این منظومه ،بکار گیری برخی واژههای نادر یا ساختگی یا به عبارت دیگر
بیان عامیانه و كهن است .همچنین بکارگیری واژگان عربی در این منظومه بندرت دیده میشود .ازآنجاكه شاعر
در عصر صفوی میزیسته است؛ بسیاری از ویژگیهای زبانی عصر صفوی نیز در این منظومه دیده میشود .سرایندۀ
این مثنوی با وجود آنکه در عصر صفوی به تقلید و نظیرهگویی از سبک خراسانی پرداخته است ،متأسفانه در
سطح زبانی هم به پای شاعر طوسی ،فردوسی ،نرسیده است.
سطح ادبی :از میان صور خیال بکاررفته در این منظومه ،تشبیه و پس از آن استعاره باالترین بسامد را دارند.
تشبیهات بکاررفته در این منظومه اغلب از نوع حسی به حسی است .پربسامدترین آرایۀ ادبی در حوزۀ بدیع
لفظی در منظومۀ شهریارنامه ،جناس میباشد و كاربرد صنایع بدیعی چون مراعات نظیر ،اغراق ،كنایه ،تسنیق-
الصفات و ایهام در این منظومه بسیار است .با توجه به سرای این منظومه در عصر صفوی و سبک هندی،
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.كاربرد صنایع بدیعی مانند ارسالالمثل و تمثیل هم فراوان است
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
 این تحقیق. و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است
 مسئولیت گزارش.طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر،تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است
.شده را بر عهده میگیرند
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