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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Religious epics are considered as a subset of
historical epics in terms of subject matter, and the oldest of them is the poem
"Aliynameh", the poem "Rabi". This article examines the stylistic features of this
work in three areas: linguistic, literary and intellectual.
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a
descriptive-analytical manner.
FINDINGS: The epic-religious poem Aliyameh was written by a poet with the
name or nickname "Rabi". This poem is in the convergent sea in 11220 verses
and in the subject of Manaqib and Maghazi Ali ibn Abi Talib in the war with
Naqsh and Qastin. According to the text of the book, he was born in 420 AH.
Sadat Asr, meaning "Ali ibn Tahir Arizi" from Sadat has dedicated the area. This
poem was introduced to the literary community of the country in 2000 by
Shafiee Kadkani.
CONCLUSION: The stylistic coordinates of this work are linguistically the same
as the coordinates of ancient Persian or Khorasani style. Literally, this system is
a treasure trove of words that are abandoned today. Also, due to the special
subject of the system, there are Arabic words with considerable frequency. At
the literary level, the most obvious imaginary forms and literary industries are
exaggeration and simile. In making metaphorical and metaphorical images,
tangible and material elements such as natural and animal factors have been
used. In the content section, most of the themes of this poem are based on
religious themes, especially the propagation of the Shiite religion. The poet of
this poem, although describing the battlefields of Arab heroes, due to his
attention and belonging to Shahnameh, often imitates Shahnameh in various
forms and even words and expressions that indicate the reference to ancient
Iran and the cultural context of Shahnameh, has entered in his work.
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زمینه و هدف :حماسههای دینی از نظر موضوع زیرمجموعج حماسههای تاریخی محسوب
میشوند و قدیمیترین آنها ،منظومج «علینامه» ،سرودۀ «ربیع» است .در این مقاله به بررسی
ویژدیهای سبکی این اثر در سه حیطج زبانی ،ادبی و فکری پرداخته میشود.
روش مطالعه :این مقاله براساس مطالعات كتابخانهای و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده
است.
یافتهها :منظومج حماسی-دینی علینامه توسط شاعری با نام یا تخلص «ربیع» سروده شده
است .این منظومه در بحر متقارب و در  44665بیت و در موضوع مناقب و مغازی علیبن ابیطالب
در جنگ با ناكثین و قاسطین است .دویندۀ آن كه به تصریح متن كتاب ،متولد  165هجری
است ،این منظومه را در سن  46سالگی و در  196هجری به احتمال قریب به یقین در خراسان
و شاید در ناحیج بیهق و یا جرجان قدیم منظوم كرده است و آن را به یکی از اشراف سادات عصر،
یعنی «علی بن طاهر عریضی» از سادات ناحیه تقدیم كرده است .این منظومه ،در سال ،4374
به همت شفیعی كدكنی به جامعج ادبی كشور معرفی شدهاست.
نتیجهگیری :مختصات سبکی این اثر بلحاظ زبانی ،همان مختصات فارسی كهن یا سبک
خراسانی است .از نظر لغوی ،این منظومه دنجینهای است از واهدانی كه امروز مهجور ماندهاند.
همچنین بعلت موضوع خاص منظومه ،لغات عربی با بسامد قابل توجهی وجود دارد .در سطح
ادبی بارزترین صورتهای خیالی و صنایع ادبی ،اغراق و تشبیه هستند .در ساختن تصاویر تشبیهی
و استعاری از عناصر محسوس و مادی همچون عوامل طبیعی و حیوانی استفاده شده است .در
بخش محتوایی ،غالب مضامین این منظومه ،بر درونمایههای مذهبی خصوصاً تبلیغ مذهب تشیع
استوار است .سرایندۀ این منظومه ،با اینکه به توصیف میدانهای نبرد دالوران عربی پرداخته ،بعلت
توجه و تعلق خاطری كه به شاهنامه داشته ،غالباً از شاهنامه به اشکال دونادون تقلید میکند و
حتی لغات و تعبیراتی را كه نشاندهندۀ اشاره به ایران باستان و زمینج فرهنگی شاهنامه است،
در اثر خویش وارد ساخته است.
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مقدمه
حماسه ها را برحسب موضوع به اساطیری ،پهلوانی ،تاریخی ،دینی و عرفانی تقسیم كردهاند .اصطالح «حماسج
دینی» را نخستین بار ذبیحاهلل صفا در كتاب حماسهسرایی در ایران بکار برده است .ازآنجاكه موضوع این حماسهها،
تاریخ و وصف دالوریها و رشادتهای بزردان و قهرمانان تاریخی و دینی و مذهبی است ،صفا حماسههای دینی را
زیرمجموعج حماسههای تاریخی قرار داده است و تنها تفاوت بین حماسههای تاریخی و دینی را در نوع قهرمان
آنها میداند كه در حماسج دینی ،قهرمان از رجال دینی و مذهبی است (حماسهسرایی در ایران ،صفا :ص  .)5او در
جای دیگری حماسههای دینی ،حتی مهمترین آنها یعنی حملج حیدری باذل ،را فاقد ارزشهای بزرگ ادبی و در
شمار مثنویهای متوسط حماسی و قهرمانی بشمار میآورد (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج  :5ص .)591
درخصوص علت پیدایش حماسههای دینی ،اعتقاد بر آن است كه «مناقبیان» یا «منقبتخوانان» ،كه ستایشگران
ائمج شیعه بودهاند ،ظاهراً از عهد آل بویه (حکومت  )119-365به بعد در ایران سردرم سرودن اشعاری در ذكر
مناقب امامان شیعه خصوصاً ذكر شجاعتها و رشادتهای امام علی (ع) بودند .اهل سنت ،كه با این عمل شیعه مخالف
بودند ،دروهی به نام «فضایلخوانان» یا «فضائلیان» را ،كه از فضایل صحابج پیامبر بویژه ابوبکر و عمر سخن
میگفتند ،به بیان داستانهایی از شاهنامه برای مقابله با مناقبیان وامیداشتند .بدینگونه بدنبال دردیری و مناقشج
شدید فضایلخوانان به نماینددی از اهل سنت و مناقبخوانان به نماینددی از شیعه ،سنت منقبتخوانی در ایران
غالب آمد و از درون همین تشکیالت ،حماسههای دینی شیعی سر برآوردند .با این توضیحات میتوان مناقبخوانان
را بنیانگذار و مروج اشعار پهلوانی مذهبی و از جمله داستانهای مربوط به دالوریهای علی (ع) در ایران دانست
(قلمرو ادبیات حماسی ایران ،رزمجو ،ج  :4ص  /665تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج  :6ص .)343
تا پیش از سال  ،4374منظومج خاوراننامج ابنحسام خوسفی در قرن نهم هجری ،نخستین حماسج دینی دانسته
میشد ،اما در این سال شفیعی كدكنی در مقالهای به معرفی كهنترین حماسج دینی به نام علینامه پرداخت.
منظومج علینامه از حماسههای دینی-تاریخی است كه در قرن پنجم توسط شاعری با تخلص یا نام «ربیع» سروده
شده است و محتوای آن بیان حوادث و رویدادهای تاریخی خالفت امام علی تا پایان جنگ صفین را شامل میشود.
درخصوص منظومج علینامه تاكنون مقاالت بسیاری نگاشته شده است كه عمدۀ آنها در ضمیمج شمارۀ  65آینج
میراث به چاپ رسیده است و هریک از منظری به بررسی این حماسج مذهبی پرداخته است ،اما بررسی
سبکشناسی این منظومه فاقد پیشینه است.
بحث و بررسی
معرفی منظومۀ «علینامه» و سرایندۀ آن
اطالعات محدود از سرایندۀ منظومج علینامه ،محدود به ابیات موجود در خود اثر است؛ زیرا در تذكرهها و منابع
ادبی نامی از وی نیامده است .بعالوه ازبین رفتن مقدمج كتاب نیز باعث فقدان اطالعات درمورد سرایندۀ این منظومه
شده است .ادرچه شفیعی كدكنی معتقد است ابیات چندانی از این منظومه فوت نشده است (حماسهای شیعی از
قرن پنجم ،شفیعی كدكنی :صص .)41-43
سرایندۀ این منظومه ،خود را ربیع (ابیات 43 :و  )3964و اثرش را علینامه (ابیات 43 :و  )45نامیده است و متولد
 165هجری است و این منظومه را در سن  46سالگی (بیت )3757 :و در سال  196هجری (بیت )3944 :به
احتمال قریب به یقین در خراسان ،و شاید در ناحیج بیهق سروده است و آن را به علیبن طاهر عریضی ( 557ق)
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حاكم سبزوار تقدیم كرده است .شفیعی كدكنی با توجه به ابیاتی حاوی لهجج ربیع در علینامه ،او را خراسانی
خالص نمیداند (همان :ص  )64و احتمال میدهد كه ربیع ،همان «عبدالملک بنان قمی» یا یکی از مناقبخوانان
قرن پنجم باشد (حماسهای شیعی از قرن پنجم ،شفیعی كدكنی :صص .)447-445
این منظومه دارای  44665بیت است و در دو دفتر سروده شده است؛ دفتر اول (جنگ جمل) شامل سه مجلس
است كه مجلس اول به بیعت مردم با امام علی و دو مجلس دیگر به حوادث جنگ جمل اختصاص دارد .دفتر دوم
(جنگ صفین) شامل دوازده مجلس است .این منظومه به جهات بسیاری دارای اهمیت است ،از یک سو بلحاظ
تاریخ تألیف ،مقدم بر همج حماسههای دینی است و ازلحاظ تاریخی در كنار منظومههایی مانند شاهنامج فردوسی
و درشاسبنامج اسدی طوسی قرار میگیرد؛ زیرا «زمان سرایش آن به زمان سرایش شاهنامه نزدیک است و از اولین
آثاری است كه به تقلید از شاهنامه سروده شده است .این امر بیانگر سرعت نفوذ شاهنامه از سویی و دسترش
دامنج حماسهسرایی از زمینج ملی به زمینج مذهبی از سوی دیگر است» (مطالعج تطبیقی علینامه و شاهنامه،
حیدری و فرمیهنی :ص  .)445همچنین این اثر از نظر تاریخ شعر شیعی و حماسههای شیعی دارای اهمیت است
و سرایندۀ آن نخستین كسی است كه اختصاصاً به شعر شیعی پرداخته است و علینامه نیز نخستین منظومج
شناختهشدۀ شیعی شناخته میشود .همچنین «این اثر را میتوان كهنترین تکنگاری فارسی دربارۀ نخستین امام
شیعیان بشمار آورد» (دربارۀ علینامه ،ایرانی :ص  .)44ربیع نیز بر اینکه نخستین حماسهسرای مغازی امام علی
(ع) به زبان فارسی است ،وقوف داشته است (حماسهای شیعی از قرن پنجم ،شفیعی كدكنی :صص .)41-43
شفیعی كدكنی تنها حدود دو سه هزار بیت از این منظومه را قابل نقل و ستایشآمیز میداند و بر انتساب ابیات
سست منظومه بر ربیع تردید میکند و احتمال میدهد این ابیات سست بعلت سهلانگاری كاتب وارد منظومه شده
است (مقدمج شفیعی كدكنی بر علینامه :ص  .)47افشاری نیز ربیع را ،مانند بیشتر مناقبخوانان ،مردی
غیردانشمند و نچندان فاضل معرفی میکند كه به همین علت بیشتر ابیات علینامه ازلحاظ زبان و فنون شعری
سست و ضعیف درآمده است و البته كمسوادی و بیدقتی كاتب علینامه را هم در این ضعف بیتأثیر نمیداند
(جستجویی در تاریخ مناقبخوانی و اشارههایی به منظومج علینامه ،افشاری :ص  .)64كیوانی و ایرانی نیز ادرچه
بر وجود ابیات خوشساخت و محکم و مواضع درخشان در علینامه معترف هستند ،اشعار ربیع را كالً در حد
متوسط و منظومج علینامه را از دیدداه شعری جزو آثار میانه میدانند (به بهانج كشف و نشر علینامه ،كیوانی :ص
 /491دربارۀ علینامه ،ایرانی :ص  .) 44موسوی درمارودی نیز احتمال میدهد اشعار موجود در كتاب از دو نفر صادر
شده و احتماالً نسخهای اصلی از علینامه از همان قرن شاعر حقیقی آن ،یعنی ربیع ،در دسترس كاتب دیگری جز
كاتب نسخج حاضر (محمد بن مسعود المقدم التستری) بوده و آن نسخه براثر كهنگی و مراجعه ،نواقص و
افتاددیهایی داشته است ...و آن افتاددیهای نسخج اصلی را متشاعری با نظم سست و ضعیف خود انباشته و كاتبان
بعدی ناچار همان را رونویسی كردهاند (مقدمج موسوی درمارودی بر بهدزیننامه :صص  )65-61و دقیقاً بخاطر
وجود همین ابیات سست است كه ایشان به توصیج دكتر ایرانی تصمیم به دزینش ابیاتی شیوا از این منظومه و
چاپ آن با عنوان «بهدزینهنامه» میگیرند.
منظومج علینامه ،نخستین بار توسط عبدالباقی دول ینارلی در فهرست نسخههای خطی كتابخانج قونیه معرفی شد
و پس از آن احمد آتش در مجموعج «زبان و ادبیات ترک» ضمن مقالهای حاوی معرفی  46مجلد از نسخ خطی
كتابخانج قونیه ،به جامعج ادبی معرفی میشود (دزارش میراث مکتوب ،شمارۀ  ،33خداد و تیر  :4399ص  .)44این
مقاله را خیام ور در نشریج دانشکدۀ ادبیات تبریز ( ) 4331ترجمه میکند .بعد از آن بوسیلج احمد منزوی در فهرست
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نسخ خطی فارسی معرفی میشود (فهرست نسخههای خطی فارسی ،منزوی ،ج  :1ص  )3559و بعد از حدود چهار
دهه ،شفیعی كدكنی در سال  4374در مقالج «علینامه ،حماسج شیعی از قرن پنجم» این نسخج خطی را كه
میکروفیلم آن در كتابخانج مركزی دانشگاه تهران به شمارۀ  366نگهداری میشود ،به جامعج ادبی معرفی میکند.
این منظومه ابتدا توسط شفیعی كدكنی و امیدساالر با چاپ عکسی در سال  4399و بار دیگر در سال 4394
توسط رضا بیات و ابوالفضل غالمی در نشر میراث مکتوب چاپ شده است .در ادامه این اثر ازلحاظ سبکشناسی
مورد بررسی قرار میگیرد.
سطح فکری :ادرچه مضامین بسیاری در علی نامه دیده میشود ،دو عامل موضوع و نوع ادبی خاص علینامه
(حماسج دینی) باعث شده است از منظر بسامد ،دو مضمون اعتقادات مذهبی و تقلید از شاهنامه و درنتیجه ورود
عناصر فرهنگ ایران باستان به منظومه ،از مهمترین درونمایههای این اثر تلقی دردد.
اعتقادات مذهبی
محققان بر این باورند كه ابیات آغازین منظومه فوت شده است و شاید این منظومه ،تحمیدیه و ابیاتی در مدح
پیامبر (ص) و سایر امامان داشته است 4.ادر آغاز این منظومه وجود داشت ،از ابیات آغازین میتوانستیم عالوهبر
تعیین دقیق مذهب ربیع ،به اعتقادات و درایشهای مذهبی او نیز براحتی پی ببریم ،اما ربیع سخنش را از مسئلج
جانشینی پیامبر (ص) و تقسیم امت به دو دروه طرفدار «رفض» و طرفدار «اختیار» آغاز میکند.
درخصوص مذهب ربیع ،هدایتپناه معتقد است صرف سرودن اشعاری در مورد امیرالمؤمنین و مدح او «نه تشیع
امامی را اثبات میکند و نه حتی تشیع را» (تأملی بر مذهب سرایندۀ علینامه ،هدایتپناه :ص  .)19وی پس از
تعاریف متعدد از شیعه ،بر روی یک تعریف بمنظور پیبردن به مذهب ربیع تأكید میکند و آن دروهی هستند كه
«به نص جلی ،به امامت امامان دوازدهدانه و غیبت امام دوازدهم حضرت مهدی (عج) معتقدند» (همان :ص .)55
بنابر تحقیقات جعفریان و دلریز ،سرایندۀ این منظومه درصدد برجسته نمودن باورها و اعتقادات شیعیان است و
سعی دارد به طرد دیدداههای اهل سنت و برجستهسازی مفاهیم شیعی ب ردازد كه علیالخصوص در موضوعات
اعتقاد به «نص» و رد «انتخاب»« ،والیت» و «امامت» جلوهدر میشود.
بعد از وفات پیامبر ،درمورد جانشینی ایشان ،مسلمانان به دو دروه تقسیم شدند .دروهی تعیین جانشین را امری
الهی و به نصّ و تصریح پیامبر میدانند كه از آن با عنوان شیع ه نامبرده میشود و دروه دیگر كه آن را به انتخاب و
انتصاب امت جایز شمردند ،به اهل سنت معروف دشتند .شیعج امامی ،اساسیترین مفهوم اعتقادی خود را موضوع
امامت براساس «نص» و رد «انتخاب» خلیفه قرار دادند .علینامه نیز از مسئلج جانشینی پیامبر و تقسیم مسلمانان
به دو دروه طرفدار «نص» و طرفدار «اختیار» شروع میشود .ربیع در آغاز اثرش ،ماجرای سقیفه را مردود میشمارد
و امامت را نتیجج نص الهی و انتخاب پیامبر (ص) در غدیر خم دانسته و خالفت را نتیجج اختیار میداند (علینامه:
 .)43-7بعالوه عنصر نص را فرمانی الهی میداند:
همی دوی مدح امامان نص به فرمان و آیات قرآن نص (همان :بیت )45441
و آن را «در راستای اثبات حقانیت امام علی ( ع) و تشیع آورده و بر الهی بودن آن نیز اشاره میکند و در پی آن،
امامت را نیز حق شیعه دانسته و به تواتر در كتاب خود آن را یادآوری میکند» (دفتمان شیعی در منظومج علینامه،
جعفریان و دلریز :ص .)95
 -4البته ربیع در آغاز مجلس سوم از جنگ صفین به ستایش خداوند پرداخته است (ابیات.)3774-3776 :
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و ددردونی در دین و شریعت را نتیجج كنار دذاشتن نص از سوی مهاجر و انصار قلمداد میکند (همان :بیت -6144
.)6195
شیعه امامی بر این باورند پیامبر (ص) پس از خود امام علی (ع) را برای مقام والیت بردزید كه عالیترین نمونج آن
در مسئلج غدیر و حدیث منزلت نمود پیدا میکند و پس از آن بزردوار نیز یازده نفر از اوالد درامی ایشان ،یکی پس
از دیگری از والیت غیراكتسابی برخوردار شده اند .بنابراین والیت بعنوان یکی از عناصر مهم عقیدتی تشیع ،از
قدیماالیام در آثار متفکران شیعی و حتی غیرشیعی مطرح و جلوهدر شده است .ربیع نیز امامت را والیتی میداند
كه از خدا به رسول و س س به امام علی (ع) رسیده است و به الهی بودن عنصر امامت در شیعه معتقد است:
جهانآفرین چون جهان آفرید  /ابر عرش نام ولی بركشید (( )4994و  7145-7144و )4479-4477
و از امامان ،با عناوین «آل علی»« ،آل عبا» ( 545و  )45545و «آل پیمبر» ( )475یاد كرده است ،بعالوه از امام
صادق ( )31و دیدار علی (ع) با راهب ،كه در طی آن اسامی امامان با زبان عبری بر سنگی نوشته شده و علی (ع)
را با نام «ایلیا» میخواند ،سخن میگوید.
چو نام ده و دو دزیدۀ نبی  /نبشته بدو دید نامی وصی (ص  444و )644
همچنین در ابیاتی به به غیبت و ظهور مهدی (عج) اشاره میکند ()6644-6451؛ بنابراین «دغدغج اصلی شاعر در
كنار بیان حوادث تاریخی و رویدادهای خالفت امام علی (ع) اثبات حقانیت او و تشیع دوزاده امامی میباشد».
(دفتمان شیعی در منظومج علینامه ،جعفریان و دلریز :ص .)76
ربیع در سراسر منظومه اش درایش اعتقادی و ایمانی خویش را پنهان نکرده است و این موضوع را حتی با القابی
كه به دشمنان امام علی ( ع) نسبت میدهد ،میتوان اثبات كرد .در سراسر منظومه جبهج مخالف یا دشمنان امام
علی (ع) با صفات و القاب زشت یاد میشوند ،بعنوان مثال زبیر را لعین ابنعوّام پرخاشخر (ص  ،)36سگ بدنژاد
( ،)46یا عبداهللبن عامربن كریز –برادر مادری عثمان -را بدنژاد و ساحر و سامری میخواند (ص  45و  )74یا برای
عمرو عاص این القاب را میآورد :عمرک عاص دندهدهن ( ،)34لعین عمرک عاص پرمکر و فسق ( ،)564عمرک
بدكنش ( .) 5677از تعداد بیشمار این القاب زشت كه زبان اثر را زننده كرده است ،به مواردی اشاره میشود :مروان
دون ( ،)54ابن شروح خسیس ( ،)1516پور صخر لعین ( ،)4494بواالعور زشترای ( ،)4619پورسفیان دبر دنس
( ،)4945سعد وقاص بیهودهكار (4)45117و...

طعن بر شاهنامه در عین تقلید از آن و استفاده از عناصر ایران باستان
اغلب حماسههای دینی در مقابله و به پیروی از شاهنامج فردوسی سروده شدهاند و صاحبانشان در ابیاتی ،به
فردوسی و شاهنامج او اشاره كرده اند و حتی داهی سخن را به مفاخره و برتری اثر خود كشاندهاند .ربیع نیز
درمنظومه اش ،ادرچه از فردوسی با احترام بسیار یاد میکند و شاهنامه را دارای زبانی نغز و دلکش میداند ،اما از
شاهنامه انتقاد كرده است و قهرمانانش را افسانه و غیرواقعی و اصل آن را دروغ میداند و به همین علت آن را
«مغنامه» و علینامج خویش را شاهنامج حقیقی خوانده است:
ز شهنامه و رستم و دیو و طوس  /شنیدی بسی زرق و هزل و فسوس ()1965
حکیمان فاضل بدانند این  /كه شهنامه این است و مغنامه این ()6444
-4این موضوع را میتوان از منظر تركیبسازی نیز مورد توجه قرار داد.
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درخصوص علت اعتراض بر شاهنامه ،افشاری یکی از موضوعهای مکرر در شعرهای مناقبخوانان را تحقیر شعر
شاعران دیگر و معرفی شعر خ ود بعنوان برترین شعر ،بعلت اختصاص آن به مدح امام علی (ع) و اهل بیت (ع)
میداند ،بخصوص اینکه آنان خاصه رقابتی با شاهنامه داشتهاند و كوشیدهاند كه اشعار خود را برتر از شاهنامه جلوه
دهند .افشاری علت توجه و اعتراض مناقبخوانان بویژه سرایندۀ علینامه به شاهنامه را ،عالوهبر اقبال خاص مردم
بر شاهنامه ،شیعه بودن فردوسی میداند كه از نظر مناقبخوانان بسیار دشوار بوده كه یک شاعر شیعی بجای مدح
و منقبتسرایی برای علی (ع) و آل علی (ع) ،به اساطیر و افسانههای پهلوانی ایران باستان پرداخته باشد (جستجویی
در تاریخ مناقبخوانی و اشارههایی به منظومج علینامه ،افشاری :صص .)64-69
ربیع نیز –كه افشاری او را از مناقبخوانان میداند (همان :ص  -)65با وجود اعتراض بر شاهنامه ،در سرودن
منظومه اش ،تحت تأثیر شاهنامه قرار درفته است ،بعنوان مثال در آغاز مجالس جنگ جمل و صفین ،به شیوۀ
فردوسی ،خردمند را مخاطب قرار میدهد و و به ستایش خرد و خردمندی می ردازد:
اال یا خردمند روشنروان سخندوی ،روشن ،چو آب روان ()451
بر همین اساس حمیدیان معتقد است «هیچكدام از حماسههای دینی ،زبانی مستقل از زبان شاهنامه ندارند و
صاحبان آنها چنان مقهور و مسحور كار فردوسی بودهاند كه دانسته یا ندانسته ،بسسیاری از مختصات عصر خود را
فراموش كرده و آثار خود را اغلب به زبان و بیان شاهنامه عرضه داشتهاند» (درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی،
حمیدیان :صص .)135-131
سرایندۀ علینامه مانند مناقبخوانان ،با شاهنامه آشنا بوده و حتی برخی از ابیات علینامه را به تقلید از شاهنامه
سروده است .شفیعی كدكنی نیز معتقد است « از مطاوی دفتار ربیع مشخص است كه شاهنامه را پیش چشم
داشته است و به آن اشاراتی دارد» (مقدمج علینامه ،شفیعی كدكنی و امیدساالر :ص  .)46ابیات بسیاری از این
منظومه ،شباهت فراوان و تامی با شاهنامج فردوسی دارند كه به ابیاتی اشاره میشود:
جهانآفرین تا جهان آفرید  /چو حیدر سواری ددر ناورید ()1966
بگفت این و دردنکشان را بخواند  /از این در سخن پیش ایشان براند ()1944
ز بس بانگ طبل و دم كرّنای  /تو دفتی كه هامون برآمد ز جای ()1443
جهان شد سراسر چو دریای قیر  /نه بهرام پیدا ،نه ناهید و تیر ( )45549و...
البته بیات و غالمی معتقدند این ابیات مشابه میتواند از نوع توارد باشد.
بعالوه ربیع ،با وجود اینکه به توصیف داستانی عربی و قهرمانیهای دالوران عرب پرداخته است ،مانند مناقبخوانان،
بعلت توجه خاصی كه به شاهنامج فردوسی دارد ،داهی شخصیتهای منظومهاش (البته بیشتر درخصوص دشمنان
امام علی (ع) :ناكثین و قاسطین) را با پهلوانان و بزردان شاهنامه میسنجد :چو رستم رهی دارد ابن عمر (،)3434
یکایک به مانندۀ تهمتن ( ،)3954به مانند رستم به میدان كین ( ،)3911بر رایت جنگ چون پور زال (،)3455
تو دفتی مگر زنده شد روستم ( ،)1595به مردی فزونتر ز اسفندیار ( ،)1441چو سرخاب جنگی و چون تهمتن
( ،)1449كه مردی كه او رستم دیگر است ( ،)1747سواری كه دفتی مگر رستم است ( ،)5549ز رستم فزون
است و اسفندیار (.)4794
ادرچه ربیع «جنبج اساطیری و نمونه وار این قهرمانان ملی را همچنان محفوظ نگه میدارد و در قیاس قهرمانان
دینی خویش ،قهرمانان اساطیری را تحقیر نمیکند» (مقدمج علینامه ،شفیعی كدكنی و امیدساالر :ص  ،)14اما در
ابیات معدودی ،قهرمانان خویش را برتر از رستم و دیگر پهلوانان شاهنامه معرفی میکند:
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ادر چند بُد رستم او مردِ مرد چو دردی بُدی با علی در نبرد ()1963
ادر عهد او در بدی روستم غالمیش را بنهادی سر بر قدم ()1961
درفتم كه تو رستم دیگری منم رستم اوزن یل حیدری ()4556
شجاعی كه از دیو و اسفندیار به مردی بدی بیش در دیر و دار ()7454
بعالو ه در سراسر كتاب ،شاهد مفاهیم و تعبیرات مربوط به ایران باستان هستیم ،مانند :فرس زیر رانش به مانند
رخش ( ،)4457چو دیوان مازندران از ستیز ( ،)3451شد از خشم چون خشمناک اهدها ( ،)3451به مانندۀ اهدهای
دهم ( ،)3411تو دفتی كه بر پشت باد اهدها ( ،)1557دو نیزه چو دو خشمناک اهدها ( ،)1547یکی لشگری چون
كُه بیستون ( ،)1474كه دارید پی بر دم اهدها ( ،)1444نشسته بر اسبی به مانند رخش ( ،)7464بجست اسب او
همچو آذركشسب (.)4443
سراینده با اینکه به توصیف میدانهای نبرد و دالوران عربی پرداخته ،بعلت توجهی كه به شاهنامه داشته و تعلق
خاطری كه بطور طبیعی به زمینه های اساطیری شاهنامه دارد ،غالباً از وصفهای شاهنامه بهرۀ بسیار میبرد و در
سراسر كتاب تعبیراتی كه نشان دهندۀ اشاره به ایران باستان در زمینج فرهنگی شاهنامه است ،فراوان میتوان دید
(مقدمج علینامه ،شفیعی كدكنی و امیدساالر :صص ( )14-15حماسهای شیعی از قرن پنجم ،شفیعی كدكنی :ص
.)467
سطح زبانی
موسیقی بیرونی :وزن
مهمترین و موفقترین اثر حماسی كه در بحر متقارب پدید آمده ،شاهنامج فردوسی است و پس از وی تمام كسانی
كه در این حوزه قدم نهادهاند ،شاهنامه را الگوی كار خود پذیرفتهاند .این موضوع دربارۀ علینامه نیز صدق میکند
(دربارۀ علینامه ،ایرانی :صص .)41-43
دو عامل در انتخاب بحر متقارب برای سرودن آثار حماسی نقش تعیینكنندهای دارند :اول اینکه در این بحر شمار
نسبی هجاهای كوتاه از هجاهای بلند بیشتر است و «همیشه تألیفی از الفاظ كه در آنها شمارۀ نسبی هجاهای
كوتاه از هجاهای بلند بیشتر باشد ،حالت عاطفی شدیدتر و مهیجتری را القا میکند و بالعکس ،برای حاالت مالیمتر
كه مستلزم تأنی و آرامش هستند ،وزنهایی بکار میرود كه هجاهای بلند در آنها بیشتر است» (زبان شعر ،ناتل
خانلری :صص  .)645-657در بحر متقارب سالم ،نسبت هجاهای كوتاه به بلند چهار به هشت است و در مقصور
این نسبت ،چهار به هفت است كه در هر دو صورت تعداد هجاهای بلند از كوتاه بیشتر است و به همین دلیل این
وزن با صالبت و رزانت خاص ،مناسب محتوای حماسی است .عامل مهم دوم مسئلج ترتیب قرار درفتن هجاهای
كوتاه و بلند در این بحر است « .اركانی كه با هجاهای بلند شروع میشوند از اركانی كه با هجاهای كوتاه شروع
میشوند ،شادترند» (وزن و قافیج شعر فارسی ،وحیدیان كامیار :ص .)44
موسیقی كناری :قافیه و ردیف
در حماسه ،بدلیل تقدیم فعل و ساختار نحوی كالم ،قافیهها بیشتر اسمی هستند اما دزینش كلمج قافیه از نظر
صوت ،زنگ یا طنین و جنبج موسیقایی آن موضوعی است كه شاعر حماسهپرداز باید به آن توجه كافی داشته باشد.
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در دو هزار بیت مورد بررسی ،چنین نتیجه حاصل شد كه ربیع به قافیج اسمی درایش دارد ( )95%/33و قافیج
فعلی ( )%43/33و قافیج مركب (یک مصراع فعلی و مصراع دیگر اسمی )%4/33 :در جایگاه بعدی قرار دارند.
یکی از جلوههای موسیقی كناری كه سبب انسجام شعر میشود ،مسئلج غنای قافیهها یا كاربرد قافیههای همسان
است .هرچه میزان حروف مشترک قافیه بیشتر باشد (قافیه غنیتر باشد) ،موسیقی بیشتری را القا میکند ،بویژه
قوافی مختوم به مصوتهای «آ» و «او» كه در پایان آنها امکان افزودن «ی» وجود دارد و به این وسیله میتوان
تعظیم ،تفخیم ،صالزدن ،هشدار و امثال آنها را مجسم كرد .در مواردی این همسانی شناسههای فعل را هم
دربرمیگیرند .داهی حروف همسان ،جزو حرف اصلی واهههای قافیه هستند و داهی نشانج جمع است و جزو واهۀ
قافیه نیست .در علینامه بسامد قافیه ای كه دو حرف همسان در آنها وجود دارد ،بیشتر است .بنظر میرسد ربیع به
تنوع قافیه بیشتر از وحدت و همسانی قافیه توجه داشته است.
ردیف در علینامه -آنگونه كه شایستج داستانهای حماسی است -در اكثر موارد ،ساده و كوتاه است ،زیرا ردیفهای
بلند باعث ازبین رفتن هیجان حماسه میشود و ازآنجاكه فضا را برای روایت داستان تنگ میکند ،شاعر را مجبور به
سرودن ابیات بیشتری مینماید .در دو هزار بیت مورد بررسی ،تعداد  499بیت مردف ( %47درصد) آمده و از این
تعداد ،ردیف در  416بیت فعل است كه با منطق زبان حماسی سازدار نیست ،چون «مصراعهای مختوم به فعل،
آهنگ مالیمی دارند و از علوّ لفظ و صالبت زبان حماسی میکاهند» (انواع ادبی ،شمیسا :ص  .)451البته بسامد
باالی ردیفهای فعلی بعلت ساختار نحوی جمالتی است كه از نظم طبیعی برخوردارند .در اینگونه جمالت ،فعلها
در پایان قرار میگیرند و در جای ردیف ایفای نقش میکنند.
موسیقی درونی :آنچه از رهگذر تركیب و تلفیق آواها و كلمات بدست میآید ،واجآرایی ،صدامعنایی ،تکرار ،جناس
و سجع است كه هركدام ادر بگونهای هنرمندانه بکار روند ،در تکمیل موسیقی شعر حماسی نقش بسزایی دارند.
تجنیس :جناسهای تام ،الحق ،مضارع و زاید بسامد بیشتری در علینامه دارند :تام :جوی-جوی ( ،)363ربیع-
ربیع ( ،)6677جهان-جهان ( ،)6456حرب-حرب ( 3544و  ،)1745شیر-شیر ( ،)3655جهان-جهان ( 3174و
 ،)45149هالل-هالل ( 3596و  ،)1453تنگ -تنگ ( 3499و  ،)7757سعید-سعید ( ،)3435فضل-فضل
( ،)1715زه-زه ( ،)4164باد-باد ( ،)7449داد-داد ( ،)7445كشته-كشته ( ،)9439داد–داد ( ،)4956شام-شام
( /،)45534زاید :یکباریگی-باردی ( ،)714حکم-حکیم ( ،)4411نامه–نامی ( ،)6156خیره-خیر ( ،)7344تند-
تندر ( ،)7749سعد-سعید ( ،)7715كین-كمین ( ،)7953دین-دینار ( ،)7943سودند-دند ( ،)9454وعد-وعید
( ،)4946شکار-آشکار ( /)45344الحق :است-پست ( ،)646مهتر-بهتر ( ،)453امام-انام ( ،)4415خشم-چشم
( 4345و  ،)9545داه–چاه ( ،)4913پشته-كشته ( ،)4993خام-عام ( ،)6551ساج-عاج ( ،)3545رنج-دنج
( ،)1755جنگ-تنگ ( ،)5549نام-شام ( ،)4675تاب-خواب ( ،)4956خشم-چشم ( /)7749مضارع :دمان-كمان
( ،)694پند-بند ( 443و  ،)4964عم-غم ( ،)6456فنا-غنا ( ،)3754جنگ-چنگ ( ،)3976درد-كرد (،)5115
پیش-بیش ( ،)4545مشت-پشت ( ،)4534شیر-سیر ( ،)7437دم-كم ( ،)9676علم-حلم ( ،)45555هال-مال
( / /)45457خط (مصحف) :ننگ-تنگ ( ،)344شیر-سیر ( ،)4469جمل-حمل ( ،)6695س اه-سیاه (،)3945
درست-درشت ( ،)4554پاک-باک ( ،)4445مشغله-مشعله ( ،)4755تنگ-تنگ ( ،)7755جنگ-چنگ ()45445
 / /لفظ :صواب-ثواب ( ،)6164خواست-خاست ( / ،)7764اشتقاق :سعید-سعادت ( )4453عالی-علی (،)4991
علی-عال ( / ،)4991شبهاشتقاق :عوام-عام ( ،)675حلقه-حلق ( /)6414ناقص (حركتی) :كُفو -كُفُو (/)9657
قلب :بهرام-ابرهم ( /)4155مركب :كارزار-كار زار ( 4194و  6549و  ،)4465تراب-ابوتراب ( /،)6379مطرف:
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نام-نان ( ،)4646كار-كام ( 5415و  /)4443مزدوج :فیروز روز ( ،)6444جنگی زنگی ( ،)5754خرچنگچنگ
( ،)7656آباد باد ( ،)7449افزون فزون ( ،)9555میداد داد ( ،)9141ستمگر مگر ( ،)4411پیروز روز (.)4444
تکرار :تکرار واهه در ایجاد موسیقی شعر حماسی ،نقش بسزایی دارد و آهنگ شعر حماسی را غنا میبخشد و
موسیقی حاصل از وزن شعر را تکمیل میکند و ادر در دزینش نوع واهدان تکرارشده دقت كافی صورت بگیرد ،در
ایجاد تداعی معانی حماسی هم نقش غیرقابلانکاری دارد .اما تکرار در علینامه به دو علت غیرهنری است :اوالً
هماهنگیهای آوایی (واجآرایی) عالوهبر بسامد اندک ،بسیار ضعیف پرداخته شدهاند:
حسین علی را علی ولی  /فروداشت در قلب از پردلی ()4579
بر اشرف خلق میآمدند مشرف به تشریف دین میشدند ()47445
درآوردده رفت چو شرزه شیر  /بغرّید چون تند تندر دلیر ()5415
نبی را نگه تا به رویش فتاد  /رخش دشت خندان دلش دشت شاد ()5443
سعیدبن مالک بد آن شیردیر  /كه در چنگ وی شیر بودی اسیر ()4547
هوا قیردون شد زمین نیلگون  /بیاورد دردون چراغش برون ()7396
مرا یار جبار بی یار و بس  /عدو را غم و عار بسیار بس ()9945
ثانیاً تکرار كلمات در این منظومه كامالً غیرهنری است و عمدتاً بصورت تکرار یک كلمه ،بصورت پشتسرهم یا با
اندكی فاصله در یک مصرع است :كه ما را از این غم غم آید فزون ( ،)6456كه دشمن به هر حال دشمن بود
( ،)3451كه باشد چنین كار كار محال ( ،)3677نه این بود كند و نه آن بود سیر ( ،)1454رضاشان رضای خدای
سماست ( ،)1644شب تیره از تیره لشکر كشید ( ،)5455منم بن خدیج آن كه یک مرد مرد ( ،)5415ببرید
شمشیر شمشیرزن ( ،)5345مقام یالن از یالن بستدند ( ،)4354عدو دوید آنکس عدوی من است ( ،)4974ز بس
چاک چاک سنان و حسام ( ،)7334من آن مرد عباس عباسیام ( ،)7914علی بی دمان االمان االمان ( ،)9359ز
بس چاک چاک سنان و س ر ( ،)4554چه حیدر مرا چه حسین و حسن ( )45314و...
سبکشناسی واژهها :عالوهبر وجود واهدان حماسی در منظومه ،دو دسته از واهدان كهن و دینی ،بسامد بسیاری
در اثر دارند:
لغات كهن :همانطوركه شفیعی كدكنی اشاره كرده است ،در زمینج لغات و واهدان كهن میتوان این منظومه را
دنجینج درانبه ایی دانست كه برخی از این تركیبات و واهدان در فرهنگ شواهد اندكی دارند (حماسهای شیعی از
قرن پنجم ،شفیعی كدكنی :ص  :)435كژكن ( ،)435مستی كردن ( ،)357شنبلید ( ،)366هودج ( ،)795هیچدر،
در معنای «هیچ وجه» ( ،)4497پرخاشخر ( ،)4646توبره ( ،)4133دمان ( ،)4594خسته ( ،)4455خایسک
( ،)6475زی ( ،)6314فرامشت ( 6344و  1545و  ،)4547خاره ( ،)6167غراب ( )6561بهرای در معنای« :برای
چیزی» :ز بهرای حرب ( ،)6445هم ر ( ،)6745سیماب ( ،)6793مقناع ( ،)6791ضرغام ( ،)1436ز بهرای دین
( 3743و  ،)5465سر به سر ( ،)1415پریز ( ،)1476نوند ( ،)1434ریب ( ،)5541بردستوان ( ،)5459دسی كردن
( ،)4443دوشمال-همال ( ،)4544هبا ( ،)4773بنفش ( ،)7596هزبر ( ،)7637خوشاب ( ،)7674شَعر-نوند
( ،)7691ورد ( ،)7341سقالب ( ،)7944بدنشان ( ،)9534خیره خیر ( ،)9571خطر ( ،)9951داوری (،)9443
دوالین ( )45597و. ...
واژگان عربی :اولین چیزی كه در منظومج علینامه جلب توجه میکند ،لغات عربی آن است كه هم به اقتضای
موضوع حماسی-دینی آن و متناسب بودن با مذهب شاعر و هم با استناد به نظر شفیعی كدكنی كه احتماالً شاعر
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متن منثوری به عربی در دست داشته و آن را به نظم فارسی درآورده است؛ ادرچه ایشان استعمال این واههها را
در مقیاس عصر مؤلف ،زیاده از حد و باافراط میداند (حماسهای شیعی از قرن پنجم ،شفیعی كدكنی :ص .)435
واهدان عربی بکاررفته در این منظومه بر دو نوع است :نوع اول ،واهههایی است كه به اقتضای زبان حماسی در این
منظومه راه پیدا كرده است ،مانند سنان ،صف ،نظاره ،ركاب و ...نوع دوم واهههای مختص به فضای مذهبی حاكم
بر منظومه است كه در محیط عربی و در برخورد شخصیتهای عربی با یکدیگر شکل درفته است .مانند :صالح
االمؤمنین ( ،)69حرب ( ،)77نص و اختیار ( ،)4صاحب غار ( ،)43حرب جمل ( ،)455فخرالبشر ( ،)444وصی
النبی ( ،)496سعیر ( ،)646سلب و سطب ( ،)364عَرز ( ،)153میزر ( ،)147خیر البریه ( ،)996عدیل ( ،)447رمح
و حسام ( ،)413انام ( ،)4415صالح و فالح ( ،)4447هودج ( ،)4673نیران ( ،)4335مصاف و طواف (،)4319
دنس ( ،)4375ابطحی ( ،)4344رب السما ( ،)4119وغی ( ،)4595عکبر ( ،)4454ضرب و طعن ( ،)4917حناح
( ،)4917االماناالمان ( ،)6445احتیال ( ،)6145امطار و قفار ( ،)6415مخمور ( ،)6744مقناع ( ،)6791تفضل
( ،)3455صمصام ( ،)3444سطب ( ،)3415نکالت ( ،)3695منهزم ( ،)3979غراب ( ،)345444ضرب الرقاب
( ،)3479نعم الثواب ( ،)3479المع ( ،)1944اسکت ( ،)5511اخی ( ،)5441حمیت ( ،)4454حیل ( ،)9443علی
الوفا ( ،)45944قلیل و كثیر ( ،)45996علیکالسالم ( ،)45475شکمس الکبار ( )45163و...
واژگان حماسی :فضای یک داستان حماسی نیازمند واهدان حماسی است و «در زبان حماسی ،بسامد لغات
حماسی و ابزارهای حماسی زیاد است» (كلیات سبکشناسی ،شمیسا :ص  .)644از سوی دیگر واهدان در اثر
حماسی ،غالباً بر مدلولهای عینی و حسی داللت میکنند و در ایجاد تداعی معانی حماسی نقش مهمی دارند.
در دوهزار بیت موردبررسی ،تعداد  515واهۀ حماسی یافت شد ،كه از این میان تعداد  94واهه از ابزارهای حماسی
هستند كه شمشیر و تیغ با تعداد  64بیشترین بسامد را داراست 13 .واهه به نامهای حیوانات درنده كه بیشتر
طرف تشبیه پهلوانان قرار درفته اند مربوط است كه شیر بیشترین بسامد را داراست .همچنین تعداد  74فعل
حماسی بکار رفته است ،افعالی مانند برآویخت ،بزد ،بکشت و ...
تركیبات  :در اثر حماسی ،بیشتر تركیبات حماسیند و با كلمات فارسی سره ساخته شدهاند و در تداعی معانی
حماسی و تکمیل موسیقی لفظی و معنوی شعر نقش دارند .تركیبات موجود در منظومه بر دو نوع كلی است :نوع
اول ،تركیباتی حماسی است كه بیشتر تقلیدی از شاهنامه هستند و نوع دوم تركیبات و صفات ساختهشده برای
حضرت علی (ع) است كه در نوع خود بینظیر است و داه تمام یک مصرع را دربرمیگیرد ،از جمله :صالح المؤمنین
( ،)69وصی پیامبر ( ،)35آفتاب هدی ( ،)656داعی راه راست ( ،)653امید بتول ،آفتاب وصی ( ،)445سید اهل
خیر ( ،)475ساالر ایمان ( ،)4561جفت بتول ( 6545و  ،)1334شیر ملی ( ،)6619شهنشاه عالم ستون وفا
( ،)6374امام هدی ،آفتاب كرم ( ،)6139وصیّ نبی حیدر نیکبخت ( ،)3579میر دین ( ،)1655وصی امین مصطفی
( ،)1413شاه هُدی ( ،)1455خورشید دین مرتضی ( ،)1953شیر شمشیرزن ( ،)5364شاه عرب ( ،)5335امام
هدی حیدر دینپناه ( ،)5714آفتاب عرب ( 1453و  ،)4756آفتاب شرف ( ،)1495آفتاب سعید ( ،)1975ساالر
بی عیب و ریب ( ،)5541شیر ایزدپرست ( )5346شهسوار خلیل ( ،)5161شاهنشاه داد و دین ( ،)5946مهتر دین
و داد ( ،)4546شاه با دین و داد ( ،)4617ساالر دین ( ،)4965وصیّ نبی حیدر شهسوار ( ،)7465دینپناه (،)7464
زینت مهر و ماه ( ،)7479س هدار دین ( ،)7634شه ذوالفقار ( ،)7645آفتاب حجاز ( ،)7353امام هدی رهبر
مؤمنان ( ،)7154مهتر داد و دین ( ،)7714حیدر پاک دین ( ،)9555علیّ ولی آفتاب بشر ( ،)9555شاه مردان و
شیر شکار ( ،)9535امام ملی ( )45545و...
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مسائل مربوط به تلفظ
تشدید مخفف :خالفت به فرمان عمّر س رد ( ،)45چو میرفت عمّر ز دنیا برون ( ،)61بخرّی همی آلت كارزار
( ،)514ببیند بسی رنج تن عمّ من ( ،)995ز كردارتان اخ و همدمّ من ( ،)995علی دفت پس بنعوام را (،)675
شدند آن زمان همّج سركشان ( ،)736خبر یافتم ای ولّی خدای ( ،)4545به فتراک بر بسته یکّی كمند (،)4465
بگو تا بیارند یکّی هیون ( ،)6574وصیّ نبی مرتضای امین ( ،)3655كه وی پای دارد ابر دمّ مار ( ،)3336بچشّی
یکی جاودانی عذاب ( ،)3755چه نازی تو چندین به مردیّ خویش ( ،)1553كرا خواند یزدان سخیّ و غنی (،)1414
بغرّید چون تند تندر دلیر ( ،)5415برون آمد از درد یکّی سوار ( ،)4556وصیّ نبی حیدر شه سوار (،)7465
همیدون جواب آمد از چپّ و راست ( ،)7545علیّ ولی آفتاب بشر ( ،)9555معادیّ بدخو درآمد به جوش (،)4535
ولیّ خداوند ،شیر عرین ( )45657و...
تخفیف :تبه ( ،)634سیه ( ،)945جایگه ( ،)935آوردده ( ،)4455بدو ( ،)6565كمینگه ( )6554یکددر (،)6475
كان ( ،)3564بهش ( ،)3554ره ( ،)3444بُد ( ،)3744چاچاک ( ،)3943اهرمن ( ،)1414شهنامه-فسوس (،)1965
آده ( ،)1444ددر ( ،)5435س ه ( ،)5946شاهنشه ( ،)5946رزمگه ( ،)4554شهسوار ( ،)4794شه ( ،)7645نگه
( ،)7167آوردده ( )7935و...
ابدال :پیروزه ( ،)6565كژ ( ،)3635هزبر ( ،)1445زفان ( ،)1159نبشته ( ،)1953فیروزدر ( ،)5974پیل
( ،)4647زفان ( ،)7494الهورد ( )7691دفشنده ( ،)9549سخون ( 44434و  ،)9444اشتر ( 45444و ،)45473
و...
اماله :اسلیمیان ( ،)494سلیح ( ،)445تیغ و سنین ( ،)467دویت ( 6139و  ،)45445خلیف ( ،)6974توریت
( ،)5443حجیز ( ،)4463ركیب ( ،)4677دفین ( ،)9414رمیح ( ،)4554حجیز ( )4579و...
كاهش (حذف) :ستقبال ( ،)4775كنون ( )6574یکددر ( ،)6475چهر ( ،)6793ستیز ( ،)3451انده ()1494
ددر ( ،)5446نشابور ( )4554فزون ( )4794زانستر ( ،)4535هیجای ( ،)4444بلیس ( ،)4933فروشاند (،)45914
و...
كاربرد «هاء» زائد :حیدره ( 4133و  ،)4646ستمکاره ( 6435و  3564و  1545و  1766و  ،)...ماننده ( 5445و
 )7655و...
نحو و دستورزبان
كاربرد حرف «را» در معانی مختلف :جامه را چاک كرد و میزد آه ( ،)559چو مویی شده كام را بس تنک
( ،)459خویشتن را درفت در اندوه ( ،)943ور بود خصم را تن از خاره ( ،)4513چنین داد ما را پیمبر نشان
( ،)6644تو را هست معلوم از این حال و كار ( ،)6194كه دفتست حیدر تنم را سر است ( ،)3364دهم من تو را
خلعتی نو ددر ( ،)5594نبی و وصی را چو فرعون بدند ( )45454و...
*دو حرف اضافه در دو طرف یک متمّم :بر او بر اجل نامج عزل خواند ( ،)65به مسجد درون رفت آن دین و
داد ( ،)641به شمشیرشان در محابا نبود ( ،)345به خواب اندرون چشمها خفته شد ( ،)395بدان نامه در یاد كرده
تمام ( ،)949حسن رفت بر منبر كوفه بر ( ،)433به دریای فتنه درون ره مبر ( ،)4469به رخ برش ،خونابه تازنده
شد ( ،)4554به چشم خرد كن به خود در نظر ( ،)3554به نامه درون داده دلشان بسی ( ،)1544به شام اندرون
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كرد ملعون مقام ( ،)1443كنم من ورا زنده بر دار بر ( ،)1753تو را پاسخ آرم بدین دفته بر ( ،)5545به حلم
اندرون بود نوح حلیم ( ،)5161به عالم درون دشت خواهد سمر ( ،)7377به آهن درون غرقه تا سر به پای (،)7969
به خون اندر آغشتهاید این چنین ( ،)9991فرستاد كسها به روم اندرون (،)44446
كاربرد «همی» قبل از فعل ماضی :همی بود تا روز شد در حجاب ( ،)364همی خورد جان عدو بیدرنگ
( ،)4491همی رفت تا درده پور صخر ( ،)6711همی كرد از نوک آتش رها ( ،)1547همیرفت از اندام او خون
چو جوی ( ،)5336همی جست چون برق و میزد درخش ( ،)7464ز محشر همی داد آن شب نشان (،)9747
همی بود خرسند او از خری (.)4791
بکارگیری حرف اضافۀ اندر :برفت اندر آن حال عمار پیر ( ،)475خداوند شمشیر اندر وغا ( ،)6475چه اندر سفر
بُد چه اندر حضر ( ،)3744اجل بود پروانه اندر هوا ( ،)1444همه قوت اندر تنش جمله كرد (،)4593
كاربرد تاریخی فعل ماضی استمراری :كه كردی سوی جنگ بدخواه رای ( ،)4545همیرفت و ناسودمی یک
زمان ( ،)3355شجاعی كه بگسستی از كین به دست ( ،)4137چو ره یافتی كام راندی بر اوی ( ،)4974شدی كوه
رویین به مانند درد ()7635
جدایی «می» از فعل استمراری :كه ایدون چه جویید می این زمان ( ،)5753كه می روی داری تو از ما نهان
( ،)5979ز بند قضا جست می كی توان ( ،)4454تو میفخر جوی به ملعون پدر؟ ( ،)4143شب و روز می رشوت
و مال خورد ( ،)7644كه تا می چه جوید به فرقان درون ( ،)4195نترسی تو می از خدای جهان ( ،)4494نبود از
آن در كه می عمرو خواست ( ،)4949تو این توبه می از پی جان كنی ()45537
كاربرد حرف ندای عربی با لغات فارسی :یا نامداران ( ،)6354ایا خاكسار ( ،)6741ایا یا خردمند ( ،)3541ایا
درد لشگرشکن ( ،)3937یا شیردیران ( ،)3455یا درددیران ( ،)1761ایا سرفراز حجاز ( ،)4656ایا الف زن
( ،)7655یا پیر دانا ( ،)7955یا دشمن ( ،)9553ایا مهتر كاردان ( ،)9145یا مهتر ( ،)9561یا نامداران (،)45344
ایا پور هند ( )44545و...

كاربرد «ی» شرط در پایان افعال
ادر نه كریمی بدی طبع من  /بفرمودمی دردن تو زدن ()6545
كه در پشت دشمن شکسته شدی  /بدین هر دوان باز بسته شدی ()4756
ادر نیستی تخم جنگ و بال  /تن ما نبودی در او مبتال ()7419
سواری كه در كه درفتی به چنگ  /بکندی ز بن كوه را بیدرنگ ()7459
كاربرد «یکی» در جایگاه ادات نکره :یکی نامه داد او به دست علی ( ،)6619یکی زی شجاعان دین بنگرید
( ،)5571یکی لخت پهلوی آن پیلتن ( ،)5345به فرزند سفیان یکی كرد روی ( ،)4554زد از خشم یکی بانگ
جنگی بر اسب ( ،)4443یکی جانستان نیزه اندر كفش ( ،)7664یکی سوی دشمن نگر این زمان ( ،)9145یکی
مجمعی سازی از مهتران ( ،)4144درفتش یکی بازوی آن لعین ( ،)45411و...
استفاده از حرف اشارۀ «آن» و «این» پیش از فاعل :چو با نص نبد آن س ه را شکیب ( ،)45ز كردار این حیدر
كینهور ( ،)4316ز كین اندرآمد چو آن اهدها ( ،)4579در آوردده رفت آن جنگجوی ( ،)4459چو چودان زدی
تیغ ،آن نامجوی ( ،)4437در آن تیردی تافت آن دو سنان ( ،)4593ز كینه بر آن شیر ایزدپرست ( ،)5346چو
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سیراب شد آن فراوان س اه ( ،)5435به میدان درون رفت آن سرفراز ( ،)7663چو زین در سخن آن مغیره بگفت
( ،)7664چو تنگ مغیره رسید آن سوار ()7615
كاربرد واو عطف یا ربط در آغاز ابیات و مصرعها :و بركند آن سنگ محکم ز جای ( ،)5464و بفروختم دین
به دینار تو ( ،)7943و من بودم آن روز بر بام خویش ( ،)7445و میرفت خواهی به میدان درون ( ،)45333و بر
ما كند همچو زهر این دمشق ( ،)45556و بر دشمن دین شود جای تنگ ( ،)45513و بفرست فردا بروی پگاه
( ،)45557و بر مصطفا هم درود و سالم ( ،)45444و در سادهای بركشید آن جماد ( ،)45734و بگذاشت آن شب
به اوطان خویش ( ،)45955و بر من نگوید سالم و درود ( )45473و...
كاربرد «مر» به همراه «را» :به خنجر مر او را جگرخسته كرد ( ،)63به یکباره ب ذیر مر پند را ( ،)4445فرشته
مر او را چو پروانه شد ( ،)6645كه كردی تو مر قیس را بیگمان ( ،)3695سعادت رسد مر ورا بیشمار ( ،)1644مر
او را تو باشی همی غمگسار ( ،)5537چو حیدر مر او را برون رفته دید ( ،)7639مر او بیشتر زین و ما را ب ای
( ،)7364بدل كرد مر اسب را بیدرنگ ( ،)9594مر او را از آن رزمگه بازخواند (،)4154
جابجایی صفت و موصوف :تیرهموی ( ،)945شکستهكمان ( ،)4439تیرهشب ( ،)4593صادق رسول (،)6545
تابندهمهر ( 6793و  ،)4776غرنده شیر ( ،)1554دزافهسخن ( ،)1415پژمرده بستان ( ،)4444جنگی پلنگ
( ،)4575رخشاندرفش ( ،)7596هنرمند پیران ( ،)7754دانشی مردم (،)45545
استفاده از دو حرف ربط «كه» و «تا» در كنار هم :كه تا دیگ اومیدشان پخته شد ( ،)443كه تا روی یارش
چو دل برشکفت ( ،)646كه تا پور سفیان شدش چون ریمن ( ،)566كه تا او بیارد س اهی به كین ( ،)1655كه
تا نزد مردش شوم رهنمون ( ،)4544كه تا كی كشد مهر دیتیفروز ()7595
ساخت قید با تركیب حرف اضافه و صفت یا اسم :به فور ( ،)697اندر زمان ( ،)444اندر سعت ( ،)3744از
یقین ( ،)1549به تاب :فورا ( ،)4434اندر نهفت ( ،)7565به تفت ( ،)7155از دزاف (،)9495
بکار بردن قیود و جملهوارههای خاص شاهنامه :یکایک بکردند بر وی سالم ( ،)443هم اندر زمان میر فرخ
نژاد ( )435سبک طلحه نزد حمیرا دوید ( ،)4631سبک نیزه برداشت ابن عوام ( ،)4373سبک زاستر شد به سه
روزه راه ( ،)1535هم اندر زمان آفتاب سعید ( ،)1975یکایک در آن حال پیر و جوان ( ،)4454تو دفتی روانش ز
تن شد برون ( ،)7445سبک عمرک عاص را پیش خواند ( ،)9466تو دفتی قیامت شد آن داه راست ()9151
كاربرد فعل الزم در معنای متعدی :به نعل فرس پشت ماهی بسوخت ( ،)1535ز پیروزه دون چتر دل بشکفید
( ،)5141دعا كرد بر جان وی چون سزید ()7639
كاربرد «بیش» بجای «بیشتر» :ز شوری نگویم سخن بیش از این ( ،)36دوصد مرد در خانه رفتند بیش (،)441
به مردی بدی بیش در دیرودار ()7454
جابجایی ضمیر :چو مان بازدشتن به محشر بود ( ،)4444تو فرماندهی مات فرمانبریم ( ،)6354عطای منت
راحت روح باد ( ،)3161طلب كردی و وامدت مرگ پیش ()4576
تقدیم فعل :برآمد ز یثرب غو از چپ و راست ( ،)437فشاندند آتش دو درد از سنان ( ،)4594بفرمود كردن سبک
ساز حرب ( ،)1745همی دفت هركس كه برداشت آب ()4943
كاربرد افعال پیشوندی :فروهشت تا پای شب تیرهموی ( ،)945به دریا فرورفت شب سرنگون ( ،)3944چو برقی
بجست و به زین در نشست ( ،)1463به دریا فرورفت زرین س ر ( ،)1454فرودسترید ( ،)7416فروخفت بر پاسگه
بانگ زنگ ()7965
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كاربرد وجه مصدری :چو دنیا از او خواست پرداختن ( ،)41ز دشمن بکردن شیران شکار ( ،)4333بفرمود كردن
سبک ساز حرب (،)1745
جابجایی اركان جمله :پشیمان شدم دفت و زاری نمود ( ،)955معین بادتان دفت جانآفرین ( ،)4575به تو
دفت شد كار اسالم راست (،)4437
كاربرد «كجا» در جایگاه حرف ربط :كجا ساختند از بنه دام جنگ ( ،)463كجا خفته بُد فتنه بیدار شد (،)461
كجا برد مالک س ه تنگ آب ()4719
كاربرد بسیار زیاد «ابا»« ،ابی»« ،ابر»« ،ایدون»« ،ایدر» :خداوند كین را ابر آشکار ( ،)34به نزد حمیرا ابا
انجمن ( ،)444محمد همیدون به كین حمله برد ( ،)4335به نظمی ب رورده اندر خرد ( ،)6354همیدون برفتند
یکباره پس ( ،)5355ابا دشمن دین كتاب خدای ( )4135و...
كاربرد نشانۀ جمع «ان» با اسم معنی :غمان كهن تازه شد بر علی ( ،)5497تو دفتی رها كردشان از غمان
( ،)9536غمانشان بیفزود و شادی بکاست ( ،)9369ببودند آن روز اندر غمان (،)4545
كاربرد جمع عربی با نشانههای جمع فارسی :ناكثینان ( 4754و  4743و  4755و ،)...احوالها ( ،)4767كتبها
( ،)6557رایاتها -آیاتها ( ،)4313ارواحها ( ،)4443قاسطینان ( )4413و...
كاربرد انواع «الف» تعدیه ،اطالق و :...تو رسوا مکن حق پیغمبرا ( ،)775كه باشد مر او را چنین خواهرا (،)6554
ولیکن بدش مالک اشترا  /به مهر و وفا بندۀ حیدرا ( ،)4344به مهر دل خویش بنواختیا ( ،)45144برفتند به قصر
اندرون یکسرا ( ،)45914چنین بود احوال آن صفدرا ( ،)45431بغرید مانند شیر نرا ( ،)45444طلبکار تو آمدم
ایدرا ( ،)44564ز بهرای او دشتهام غمخورا ( ،)44454كزین مالک اشتر سرورا /به پیش علی رفت چو صفدرا
(،)44454
كاربرد «زین» در معنی« :بسوی» :ردا برد زین بر عبیده به تفت ( ،)3591همی رفت زین مالک او شادمان
( ،)1546كه آن كشته را زین من آرید هان (،)9337
كاربرد خاص اعداد :دوصد مرد در خانه رفتند بیش ( ،)441در آن حال جنگی ده و دو هزار ( ،)795چو نام ده
و دو دزیده نبی ( ،)5465پس آن هر ده و دو ابا اندهان ( ،)4545فزون بد دو پنجه هزار از سوار ()4433
استعمال «ش» و «شان» زاید :چنین پاسخ آورد عبداللهش ( ،)355به شمشیرشان در محابا نبود ( ،)345چون
آن باردیشان بخوردی دیاه ( ،)3457كه شان دفت شیر خدای جهان ( ،)5334س ه كرد عرضه ،درم دادشان /به
درداه حیدر فرستادشان ( ،)5455به تنشان درون استخوان ( ،)4444وزان درقهاشان بشد خردخرد (،)4173
فاصله افتادن میان اجزاء فعل مركب :همی كرد هر یک چو شیطان فریب ( ،)45زده بر خالفت ز شوری رقم
( ،)65ز خنده فروبست خورشید لب ( ،)3446كه چون بركشد شیر شرزه نفیر ( ،)3154چگونه كشید آن شهنشاه
دین /به شمشیر یزدان ز بدخواه كین ()1944
كاربرد «ب» بر سر فعل ماضی :برفتند اندر قفایش چو باد ( ،)474برفتند بیرون به فرمان وی ( ،)455بگفتا
بگیرید این مرد را (،)4355
كاربرد «شدن» در معنی رفتن :چو زی دانه شد دام مردانه دید ( ،)3433شدندی س ه بار دیگر به راه ()3457
سطح ادبی
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صورخیال در علینامه( ،صرف نظر از مبالغه) محدود به تشبیه و استعاره شده است و توجه به این دو جنبج تصویری
باعث شده شاعر از پرداختن كافی به سایر جنبههای تصویری بازماند و همانطوركه طغیانی و دیگران در مقالج خود
نوشتهاند ،در علینامه « كاربرد استعاره به نسبت تشبیه كمتر است و مجاز و كنایه در آن نمود چندانی ندارد»
(توصیف و وصیفدری در منظومج حماسی علینامه ،طغیانی ،آقاحسینی و نیکروز :ص  .)465درست بعلت ضعف
از منظر ادبی است كه كیوانی معتقد است «علینامه را بیش از منظر هنری ،باید از منظر ارزشهای آن ازلحاظ
تاریخی ،تحول حماسههای دینی ،سبکی ،زبانشناسی ،حتی لهجهشناسی و شیوههای روایی در حماسههای مذهبی
بررسی كرد» (به بهانج كشف و نشر علینامه ،كیوانی :ص )494؛ زیرا هدف اصلی ربیع ،بیان جنگهای جمل و صفین
و شرح دالوریها و رشادتهای امام علی (ع) و در یک كالم هدفی مذهبی بوده است و پرداختن به صنایع ادبی در
وهلج دوم مورد نظر وی بوده است.
از میان عناصر بالغی ،اغراق بیشترین نقش را در حماسه دارد و به تعبیر شمیسا از ذاتیات حماسه و نه یک صنعت
بدیعی است (انواع ادبی ،شمیسا :ص  .)44ادرچه حمیدیان معتقد است «این عنصر زیباشناختی در حماسههای
دینی خوش نیفتاده است ،زیرا با سرشت اعتقادی اینگونه حماسهها مغایر است و درصورت استفاده از اغراق و بویژه
غلو ،ایرادی به جنبج اعتقادی این حماسهها كه تاریخی هستند ،وارد میشود و كذبی تلقی میشود كه بر بزردان
دین بسته شده و درصورت عدم مبالغه هم حماسه از جوهر خود ،عاری میگردد» (درآمدی بر اندیشه و هنر
فردوسی ،حمیدیان :ص  )144اما ربیع بیشتر اغراقهای منظومهاش را نه در توصیف امام علی (ع) بلکه در توصیف
صحنههای جنگ ،درد و غبار جنگ و فراوانی س اه بکار برده است:
چنان تیز شد آتش كارزار  /كه از دود وی شد هوا همچو قار ()4535
به شمشیر اعدا همیسوختند  /به نیزه دل و دیده میدوختند ()1635
ز بس خون مردان شام و حجاز  /چو جیحون خون شد نشیب و فراز ()5359
همچنین در اغراقهای علینامه ،اغلب یکسوی تخیل ،مظاهر عظمت طبیعت مانند كوه ،ابر ،دریا و...است و ربیع در
ساخت اغراق هردز متوجه جزئیات نمیشود:
ز بس طعن و ضرب سنان و حسام  /هوا زرددون شد زمین لعلفام ()3516
ز بس بانگ طبل و دم كر نای نای  /تو دفتی كه هامون برآمد ز جای ()1443
سواری كه در كُه درفتی به چنگ  /بکندی ز بن كوه را بیدرنگ ()7459
همچنین داه دامنج اغراقها به عناصر اسطورهای و ماوراء زمینی نیز كشانده میشود:
به نعل فرس پشت ماهی بسوخت  /به نوک سنان چشم كیوان بدوخت ()1535
درفته یکی نیزهای او به كف  /كه مریخ را سوختی او به تف ()5449
محمد و مالک ز اوج فلک  /اجل را رساندند به داو و سمک ()45366
از نظر بسامد صورخیال در منظومج علینامه ،تشبیه در رتبج نخست قرار دارد .تشبیهات موجود در منظومه ،به دو
دستج كلی فشرده و دسترده قابل تقسیم است كه بسامد تشبیهات دسترده در مقایسه با تشبیهات فشرده بیشتر
است .از میان انواع تشبیه ،باالترین بسامد از آنِ تشبیهات محسوس به محسوس است كه غالباً مرسل هستند و
یک سوی آن از اشیاء یا حیواناتی است كه فضای حماسی اثر را تقویت میکند ،بویژه تشبیهاتی كه مشبهبه در آنها
حیواناتی همچون شیر و پلنگ و نهنگ باشد.
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در حماسه ،بیشترین سهم ،از آن تصاویری است كه اجزای آن را عناصر طبیعت را تشکیل میدهد ،چه در تصویرهایی
كه بگونج اغراق بیان میشود و چه در تصویرهایی كه جنبج تشبیهی و استعاری دارند .عناصر سازندۀ صورخیال در
علینامه ،تركیبی از عناصر طبیعی (خورشید ،ماه ،كوه ،دریا ،باد و )...عناصر حیوانی (شیر ،نهنگ ،پلنگ و )...عناصر
غیرطبیعی (آتش ،چراغ ،چنگ ،و )...و مفاهیم انتزاعی (اهدها ،دیو و )...است .عناصر حیوانی ،برای نشان دادن
قدرت ،ضعف ،فریبکاری و نادانی شخصیتهای منظومه مورد استفاده قرار درفته است و مفاهیم انتزاعی مانند
موجودات خیالی در ایجاد نوعی اغراق و عظمتبخشی به مضامین مؤثر واقع شدهاند.
ربیع ،بعنوان شاعر حماسه سرای دینی ،ذهنی ساده دارد و از سوی دیگر فضای حماسه نیز ساددی را ایجاب میکند،
ازاینرو شاعر با طبیعت و اشیاء تماسی بسیار ساده برقرار كرده است و بندرت دیده میشود كه موازین ارتباطی را
دورتر از ذهن سادۀ خواننددان قرار دهد و از تشبیهات خیالی یا وهمی استفاده كند« .در میان صورتهای خیالی،
بسامد تشبیهات محسوس به محسوس برای حسی كردن و برجسته نشان دادن میدان جنگ و جنگاوری بیشتر از
عناصر دیگر است و كاربرد عناصر تجریدی و عقلی در تشبیهات او بسیار ناچیز است» (توصیف و توصیفدری در
منظومج حماسی علینامه ،طغیانی ،آقاحسینی و نیکروز :ص  :)465درفتم كه تو كوه آهنتنی ( ،)957كنم این
بیابان چو دریای خون ( ،)4674درآمد چو دیوان مازندران ( ،)4595هوا شد چو جوشنده دریای قار (.)6464
بسامد تشبیهاتی كه در آن سواران به باد ،دود و طوفان تشبیه شدهاند از نظر سرعت بسیار است :برفتند اندر قفایش
چو باد ( ،)474برفتند پس تا به مکه چو باد ( ،)154به نزد حمیرا چو باد و چو دود ( ،)549همیرفت تا حیّ حرب
او چو دود ( ،)935بگفت این و شد سوی مسجد چو باد ( ،)435سوی بصره چون باد لشگر براند ( ،)4536نشست
او ابر بادپایی چو باد ( ،)4644به مانند كوه و به رفتار باد ( )4515و...
ربیع داهی از عناصر ایرانی مانند دوی و چودان برای ساخت تشبیه بهره برده است:
چو چودان زدی تیغ ،آن نامجوی  /ولیکن سر دشمنان بود دوی ()4437
همچنین از دونهای شگرد ادبی كه میتوان آن را «تداخل تشبیه و استعاره» نامید با بسامد درخور توجهی بهره
برده است ،این شگرد ادبی كه رستگار فسایی از آن با عنوان «تعدد تصاویر» یا «تضاعف تصاویر» یاد كرده است،
در علینامه بسامد باالیی دارد ،منظور از تعدد تصاویر ،آوردن چند تشبیه یا استعاره است كه مربوط به شخص یا
شیء واحد نباشد ولی بیت یا مصراع را انباشته از تصویر كند( .رستگار فسایی )15 :4353 ،ربیع ،نیز در منظومج
خود ،لفظ مشبه به را استعاره برای امر دیگری قرار میدهد :چو كوهی ابر پشت كوهی نشست ( ،)95چو شیری
همی دشت در درد شیر (.)9594
همچنین مراد از تضاعیف تصاویر آن است كه شاعر در یک مصراع یا یک بیت به خلق و استعمال چند تشبیه و
استعاره برای یک امر یا شخص معین ب ردازد (تصویرآفرینی در شاهنامج فردوسی ،رستگار فسایی :ص  )15مانند:
چو كوهی ولیکن چو مانند باد ( ،)4553یا داهی مشبهی را كه خود استعاره است ،مشبهِ تشبیه دیگر قرار میدهد:
برآویخت آن شیر چون كرددن ( ،)4465چو كوهی ابر پشت بادی چو كوه (.)4415
داه هر دو مورد فوق را در یک بیت میگنجاند:
چو كوهی ابر پشت بادی چو كوه  /بد از سم آن باد كُه در ستوه ()4434
درمورد استعاره در حماسه نیز دو دیدداه متضاد وجود دارد ،برخی مانند شفیعی كدكنی معتقدند در حماسه جای
استعاره نیست (صورخیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ص  )391اما دروه دیگری مانند شمیسا اعتقاد دارند
«در سطح ادبی حماسه ،بسامد استعارههای مصرحه ای كه مشبه محذوف آنها پهلوانان و دالوران هستند ،زیاد
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است» (انواع ادبی ،شمیسا :ص  .)44استعاره در شعر حماسی ،جنبج اصلی و اساسی ندارد ،ازاینرو حماسهسرا نباید
با استعارههای پیچیده و دیریاب ذهن خواننده را از موضوع اصلی حماسه منحرف كند؛ چون بکار بردن استعارههای
پیدرپی و دشوار سبب تأمل خواننده در ریزهكاریها میشود و او را از خبر بزردی كه در حماسه وجود دارد ،بازمیدارد.
عموم استعارههای موجود در منظومج علی نامه ،از نوع مصرحه و محسوس هستند كه با عنصر حماسه و هدف آن
همگام است .استعارات موجود در اثر را میتوان به دو دروه اصلی تقسیم كرد :دروه اول ،استعارات مصرحه برای
توصیف قهرمانان خصوصاً امام علی (ع) كه مشبهبه در اكثر آنها «شیر» یا «پیل» است :شیر دادآفرین (،)4411
شیر جهانآفرین ( ،)4314شیر خدای ( ،)4479شیر یزدان ( 6164و  ،)44565شیر اله ( ،)3769آفتاب حجاز
( ،)5615شیر ایزد ( ،)7155آفتاب كرم ( ،)45445شیر خدا ( ،)45774شیر هیان ( )44565و ...در یک مورد نیز،
شیر را استعاره از عبداهلل زبیر و فضل ریاحین قرار داده است (.)4469
ربیع ،در چند مورد از لفظ «اهدها» برای ساخت استعاره برای ابنخدیج ( )5669و جریربن عبداهلل و عبداهللبن
فضل ( )7564استفاده كرده و در مواردی برای شمشیر قرار داده است :به كف دردرفته یکی اهدها ( ،)3443درفت
اهدهای روانخور به دست (.)1463
دروه دوم ،استعارات مصرحهای هستند كه برای توصیف شب و روز بکار رفتهاند ،این استعارهها چون در مواضع
غنایی اثر وجود دارند ،عموماً غیرحماسی هستند :شمعدون شنبلید-رایت قیردون ( ،)366چراغان آسمان (،)6546
نیزۀ آفتاب ( ،)6573زردۀ چرخ ( ،)3534خرده قیردون ( ،)3446جامج قیردون ( ،)3537ساالر سقالب ( 3933و
 ،)7944ساالر زنگ ( ،)3955زرینس ر ( ،)1454پردۀ قیردون  -چتر زنگاردون ( ،)5143چراغ شب ( 4776و
 ،)4745رخشاندرفش ( ،)7596در خوشاب ( ،)7674شعر زرد ( ،)7691زنگیان ( ،)7957شاه حبش (،)7959
شاه زنگ ( ،)7965شه زنگ ( )9441شمعهای هوا ( ،)9474و...
استعارههای مکنیج غیراضافی نیز در اكثر موارد محدود به جنبههای غنایی اثر (توصیف شب ور روز) شده است :به
خورشید بر چیردی یافت ماه ( ،)391شب از لشگر روز برتافت روی ( ،)6791ز خنده فروبست خورشید لب
( ،)3446به دریا فرورفت شب سرنگون ( ،)3944شب زنگی آورد لشگر فراز ( ،)3979شب زنگی آمد ز پرده برون
( ،)5143برآمد شه زنگ از نیمروز ( )9441و...
استعاره های مکنیه در شکل اضافج استعاری نیز اغلب هر دو طرف آن محسوس و در موارد اندكی ،یک طرف آن
دارای رنگ حماسی است :روی شب ( 391و  ،)7341بیخ نامردمی ( ،)441تیر ایام ( ،)444پای شب ( ،)945رخ
شب ( )3945چشم كیوان ( ،)1535دوش خرد ( ،)5131رخ آسمان ( )4755و...
در حماسه از كنایه و انواع آن خصوصاً در ضمن رجزخوانیها ،مفاخرات و آنجایی كه پهلوانان از سر تحقیر و تمسخر
یکدیگر را مورد خطاب قرار میدهند ،استفاده میشود و اصل است كه كنایات نیز همانند سایر عناصر خیال ،رنگ
حماسی داشته باشند و در تداعی معانی حماسی سهیم باشند؛ اما در علینامه اكثر كنایات غیرحماسی هستند و
از زبان عامیانه اخذ شدهاند و در بخشهای غنایی منظومه (توصیف شب) آمدهاند .همچنین معنای كنایات بکاررفته
در منظومه ،قابل درک و از نوع ایما است و درصد بسیار كمی از كنایات در نگاه اول نامفهوم و با كمی تأمل قابل
درک است :نفس زدن ( ،)6خورشید را با دل اندودن (نهفتن) ( 666و  ،)7174درم شدن دیگ ( ،)347آستین
برنوشتن ( ،)316تهیپای شدن ( ،)345سر كسی را زیر پای آوردن ( ،)349پای بر دم اهدها نهادن ( ،)554روی
دران كردن ( ،)549بیدار شدن فتنه ،دم مورچه چون دم مار شدن ( ،)461تنگ بر مركب بستن -آبگینه بر سنگ
زدن ( ،)431خام بودن در كاری ( ،)447دیگ كسی درم شدن ( ،)767كمر بستن ( ،)4573شکفتن زعفران از
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دلنار ( 4444و  ،)4494كسی را از داه در چاه كردن ( ،)4434نمک بر دل ریش ریختن ( ،)4639به شمشیر سخن
دفتن ( ،)4514دران شدن ركیب -سبک شدن عنان ( ،)4554حلقه در دوش كردن ( ،)4474پای خر به دل
شدن ( ،)6354كند شدن بازار ( ،)6544دیدهدوز شدن سر سوزن خواب ( ،)6796چهره شستن كوه ( ،)6791دل
دادن ( ،)1544نه زن و نه مرد بودن ( ،)5545دره بر ابرو افکندن ( ،)4399سر به دریا فروبردن آفتاب (،)4719
نقاب بستن بر آفتاب ( ،)7194دوی به میدان افکندن ( )7563و...
بسیاری از تلمیحات علی نامه ،بردرفته از داستانهای قرآنی و فرهنگ اسالمی است .درواقع موضوع مذهبی اثر باعث
شده اشارۀ مکرر به مضامین قرآن و حدیث جزو مشخصههای بارز این منظومه باشد :و احسن كما احسن اهلل بخوان
( ،)6539سلونی بگفت آن شه دین و داد ( ،)6649كه نصر من اهلل و فتح قریب ( ،)3449سنانش همیخواست
ضرب الرقاب ( ،)3473همی دفت هل من مبارز به الف ( )1546توكل علی اهلل نوشته بر اوی ( ،)1444عدو خیره
خیر من النوم خواند ( ،)7344كه لوال علی لهلک عمر ( ،)9933علی لعنت اهلل علی الظالمین ( )45545و...
تلمیحات اساطیری و شاهنامه ای اثر تنها بدلیل تأثیرپذیری ربیع از فردوسی و مقایسج قهرمانان منظومه با شاهنامه
وارد علینامه شدهاند و بسامد تلمیحات غنایی بسیار نادر است.
نتیجهگیری
منظومج حماسی -مذهبی علینامه در قرن پنجم توسط شاعری با نام یا تخلص «ربیع» سروده شده است كه بنظر
میرسد از شیعیان اثنی عشری باشد ،در ردیف حماسههای دینی قرار میگیرد .این اثر نخستین شعر حماسی شیعج
اثنیعشری است كه هم از نظر قدمت تاریخی حماسههای شیعی و هم از نظر نخستین تکنگاری دربارۀ امام اول
شیعیان دارای اهمیت است .موضوع آن بیان حوادث و رویدادهای تاریخی مربوط به زنددانی امام علی (ع) و
خصوصاً جنگ جمل و صفین است و سراینده با مضامینی چون اعتقاد بر نص و رد انتخاب ،والیت و امامت و...
سعی در تبلیغ مذهب تشیع امامی دارد .با توجه به موضوع خاص منظومه ،روایت و شرح آن طبعاً باید مطابق
رسوم ،عادات و فرهنگ عرب باشد ،اما ازآنجاكه ربیع در آفرینش اثر خود از دیدداه وزن و سبک به میزان زیادی
تحت تأثیر شاهنامه است و فقط در انتخاب موضوع منظومه با فردوسی اختالف نظر دارد؛ بطور عمدی یا غیرارادی،
عناصر ایرانی و فرهنگ ایرانیان باستان را وارد منظومج خویش كرده است.
از ویژدیهای زبانی این اثر ،كهنگی زبان است كه در دو سطح لغوی و نحوی دیده میشود ،در سطح لغوی شامل
واهدان كهن و واهدان عربی (كه بنابر موضوع منظومه ورود آنها به اثر طبیعی مینماید) و در سطح نحوی تابع قواعد
زبان فارسی قرنهای سوم و چهارم است و استفاده از دو حرف اضافه برای یک متمم ،استفاده از «یکی» در مقام
ادات نکره ،استفاده از «را» در معانی دونادون ،استفاده از سایر نشانههای قدمت و دیرنگی مانند ابا ،ابی ،ابر ،مر واو
عطف در آغاز مصرعها و ..از مهمترین ویژدیهای نحوی این منظومه هستند .بخش زبانی این منظومه ،در سطح
لغوی با تنوع واهدان حماسی و عربی و مذهبی اثری بدیع را در زمان خود ایجاد كرده است.
شاعر افزون بر جنبههای شنیداری و موسیقایی قافیه ،آرایههای زیباییشناسی همچون جناس تام ،مضارع ،الحق
و ...را برای افزایش موسیقی شعر الزم میدانسته و همگونیهای نوشتاری و صوری یعنی جناس خط را از عوامل
زیباییشناسی شعر بشمار آورده است.
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برجستگی خاص این اثر در زمینج لغوی و فکری است و از منظر ادبی ،وجهج خاصی ندارد .غالب تشبیهات ،محسوس
به محسوس و از نوع دسترده است كه از آن میان تشبیه مجمل بسامد بیشتری دارد و از نظر شکل ،تنوع چندانی
ندارند.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد كرمان استخراج شده است .آقای دكتر محمد حجت راهنمایی این رساله و در كمک به نگارش آن  45درصد
از این مطالعه را برعهده داشتهاند .سركار خانم زهرا بیرامی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و
تنظیم متن نهایی  95درصد نقش داشته اند .آقای دكتر مجید حاجیزاده نیز همکاری در اصالح مقاله و كمک به
نگارش آن  5درصد ،ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده
است.
تشکر و قدردانی
بر خود واجب میدانم از استادان محترم بخش ادبیات دانشگاه آزاد كرمان كه در سالهای تحصیل از محضرشان بهره
بردم و ماحصل دانش و اندیشج من ،در نتیجج آموختن از آنهاست ،تشکر و قدردانی نمایم .همچنین تشکر فراوان
دارم از سردبیر محترم مجلج بهار ادب ،جناب آقای دكتر مجد و اعضای محترم این نشریه كه موجبات پذیرش و
چاپ این مقاله را فراهم ساختند.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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