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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Masnavi of Sadeghi Beg Afshar (1017-940
AD) is one of the epic-historical works that has been considered by some of the
most important historians and biographers of this era; However, due to
Sadeghi's reputation in painting and art, this work has received less attention
in the later period. The present paper has tried to introduce this work and also
to determine its significant stylistic frequencies.
METHODOLOGY: This study was conducted using descriptive-analytical
method.
FINDINGS: Influenced by Shahnameh and to some extent Eskandarnameh,
Sadeghi Beyg has tried to use all musical instruments that create poetry,
including external, internal, lateral, etc. music, and along with lexical
compositions, far from constructive Fake - as well as the meaningful use of
important elements of expression such as simile, irony, etc., to illustrate how
Shah Abbas gained power and the heroism of him and his troops until the
conquest of Herat.
CONCLUSION: The owner of Fathnameh, due to his special position as the head
of the royal library of Shah Abbas Safavid, provides a direct account of some of
the developments of this period, which is definitely important from a historical
point of view.
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زمینه و هدف :مثنوی فتحنامج صادقیبیگ افشار( 415-4547م) یکی از آثار حماسی ی تاریخی
است كه در دوران صفویه مورد توجّه برخی از مهمترین تاریخنگاران و تذكرهنویسان این عصر
قراردرفته است؛ اما این اثر بسبب اشتهار صادقی در نقّاشی و هنر ،در دوران بعد كمتر مورد توجّه
واقع شده است .جستار پیش رو كوشیده است ضمن معرفی این اثر ،بسامدهای معنادار سبکی
آن را نیز مشخص كند.
روش مطالعه :این پژوهش با بهرهدیری از روش تحلیلی ی توصیفی صورت درفته است.
یافتهها :صادقی بیگ با تأثیرپذیری از شاهنامه و تا حدودی اسکندرنامه كوشیده است از تمام
ابزارهای موسیقی آفرین شعر ،ازجمله موسیقی بیرونی ،درونی ،كناری و ،..استفاده كند و در كنار
تركیبسازیهای واهدانی ی به دور از برساختهای جعلی ی و نیز استفادۀ معنادار از عناصر مهم بیانی
همچون تشبیه ،كنایه و ،..چگونگی قدرتگیری شاه عبّاس و دالوریهای او و س اهیانش را تا فتح
هرات بتصویر بکشد.
نتیجهگیری :صاحب فتحنامه بهواسطج جایگاه ویژۀ خود بعنوان رئیس كتابخانج سلطنتی شاه
عبّاس صفوی ،روایتی مستقیم را از پارهای تحوالت این دوره ارائه میدهد كه از منظر تاریخی نیز
قطعاً دارای اهمیت است.
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مقدمه
فتح نامه ،دزارش اتّفاقات یک نبرد است كه فاتحان ،آن را برای فخر و ثبت در تاریخ ،به نگارش درمیآوردند؛
فتحنامهنویسی در ادوار مختلف تاریخی در نوشتههای فارسی و عربی رونقی تام و تمام داشته است؛ قلقشندی
فتحنامهها را جزو نامههای بسیار مهم و باارزش میداند (صبحاالعشی ،قلقشندی ،ج :9ی  .)675از طرفی فتحنامه
را موهبتنامه یا بهجت نامه هم میگفتند (اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل ،نوایی :صص
 ،444-446منشآت السّالطین ،فریدونبیگ ،ج :4ی  .)454پس از خوانده شدن این فتحنامهها بر سر منابر و
مجامع عمومی جشنهایی برپا میشد و بازیهایی ترتیب مییافت كه البتّه انجام این دست سنّتها همیشگی و واجب
نبوده است (تاریخ بیهقی :ی  343 ،156 ،131 ،157و نیز دهخدا ذیل فتحنامه) .از سویی كسانی را كه مژده فتح
می آوردند ظاهراً قبایی میبخشیدند؛ آنگونه كه حافظ بیان میدارد« :دشمنان را ز خون كفن سازیم /دوستان را
قبای فتح دهیم» .این پرچم نیز آنگونه كه از شواهد شعری برمی آید از سایر پرچمها جدا بوده است .امیر معزی
دوید« :زیر علم فتح تو بادا همه عالم /زیر قدم عدل تو بادا همه دنیا» (دیوان معزی :ی  .)1به هر روی ،همزمان
با دسترش فتحنامهنویسی دراثر پارهای انقالبات دوران تیموریان ،ساختار این نوشتهها نیز دستخوش ددردونی
دردید و در كنار فتحنامههای سنتی كه بصورت نامه عرضه میشدند ،منظومهها و كتابهایی نیز به نام فتحنامه نوشته
شدند .فتحنامه های منظوم متأثر از شاهنامه و اسکندرنامه و ...به ادب حماسی تمایل پیدا كردند و فتحنامههای
منثور نیز ی در قالب كتاب ی به زینتهای نویسنددی بیشتری آراسته شدند .این دست فتحنامهها بنا بر دالیلی چند
ی كه در این جستار بدانها پرداخته میشود ی در دوران صفویه دسترش یافت .ازجملج مهمترین فتحنامههای عصر
صفویه كه چندین تذكرۀ مهم این دوره از آن یاد كردهاند ،فتحنامج صادقیبیگ افشار است.
سابقۀ پژوهش
فتحنامه بااینکه یکی از معروفترین آثار حماسی دوران خود بوده ،كمتر مورد توجّه محققان امروزی قرار درفته
است؛ بگونهای كه هیچ مقالج مستقلی بدان ن رداخته است و محققانی همانند محمدعلیخان تربیت (4349 ،4345
و  ،)4379خیّامپور ( ،)4367محمدتقی دانشپژوه ( 4314و  ،)4319محمدعلی كریمزادۀ تبریزی ( )4343تنها به
این اثر اشارۀ مختصری داشتهاند .ذبیحاهلل صفا نیز ضمن اشارهای دذرا به فتحنامه ،آن را اثری ناتمام میشمارد
(حماسهسرایی در ایران ،صفا ،بیتا :صص  )39 - 37كه البته منظور ایشان از این سخن پیدا نیست؛ چراكه با توجه
به نبردهای شاه عبّاس (با عثمانیها و پرتغالیها و ...كه بعد از مرگ صادقی روی داده) قطعاً این رخدادهای تاریخی
نمیتوانسته است در فتحنامه بازتاب داشته باشد.
بحث و بررسی
صادقی و فتحنامه
صادقی از زمرۀ هنرمندان و شاعران پرخوان و پركار دورۀ صفوی از زمان شاهطهماسب تا شاه عبّاس اول صفوی
است؛ مقاالت متعددی دربارۀ شخصیت و احوال این هنرمند به رشتج تحریر درآمده است كه بجهت اختصار در
كالم ،از پرداختن بدانها صرف نظر میشود؛ آنگونه كه پیداست و صادقی بدانها مستقیم اشاره كرده است ،در سرودن
اشعارش ،شاهنامج فردوسی (تب 146 :و  147و  )144و دیوانهای قطران تبریزی (تب ،)44 ،74 :عمعق بخارایی
(تب  ،)74ظهیر فاریابی (تب  14و  ،)441انوری (تب  ،)74خاقانی (تب )74 :حافظ (تب 416:تا  )411و بسیاری
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دیگر از شاعران و نویسنددان زبردست فارسیزبان را پیش چشم داشته و از آثار آنها در دیوان خویش بهره درفته
است .در همین رابطه بلیانی میگوید « :در شاعری نیز بسیار میکوشید ...دیدمش در اواخر حیات ..شروع كرده
تصریف زنجانی و كافیه میخواند و فارسی هیئت نیز بر آن میافزود .غرض كه تا دم آخر طالب بود» (عرفات
العاشقین و عرصات العارفین ،تقیالدّین بلیانی :ی  .)6336سیستانی نیز ،كه دویا صادقی را دیده ،دربارۀ توجّه او
به شعر و شاعری اینگونه میگوید « :بیشتر اوقات مشغول شعر بوده ،نقوش فکر بر لوح بیان نگاشته به عرصج ظهور
می آورد و اشعار آن نادر زمان از غزل و مثنوی بیست هزار بیت است» (تذكرۀ خیرالبیان ،سیستانی ،ج :6ی
 .)4475پیش از پرداختن به فتحنامه ضرورت دارد د زارشی دذرا از آثار ادبی او ارائه شود؛ آثار منثور و منظوم
بهجایمانده از صادقی ی مندرج در نسخج تبریز ی به قرار ذیل است:
آثار منثور:
ی منشآت تركی و فارسی
ی رسالج حظیّات كه حاوی اطّالعات لغوی و اصطالحی و نیز مقداری از مضاف و منسوبهای مُصطلح دورۀ صفویه
است و به قول صادقی به مقابله با رسالج لذّات معین استرآبادی نوشته شده است (ر.ک به رسائل حظیات ،افشار:
صص .)491- 415
ی تذكرۀ موسوم به مجمعالخوای كه در آن اطالعات ذیقیمتی ی هرچند كوتاه ی در باب وضعیت ادبی حاكم بر
دروههای اجتماعی ترک و تاجیک ایران آن روزدار یافت میشود (خیّامپور.)4367 ،
آثار منظوم:
ی  14قصیدۀ عنواندار و  7قصیده بدون عنوان با مضامین مدح خداوند و پیشوایان دینی و نیز شاه و درباریان و
برخی معلمان و هنرمندان عصر كه شاعر پس از ارائج سردذشتی كوتاه دربارۀ خود ،آنها را سروده است.
ی  455و اندی غزل با موضوعات مختلف.
ی  4حکایت و نصیحت در قالب مثنوی.
ی  9تركیببند نسبتاً بلند در موضوعات مختلف ازجمله در رثای سید شهدا (ع) كه یادآور تركیببند مشهور محتشم
كاشانی است؛ نیز تركیببندی در سوگ برادرش قباد (؟) ،مابقی این تركیببندها بنمایههای واسوختی دارند كه
یادآور اشعار وحشی بافقی شاعر است (تب 444 :تا .)444
ی یک ترجیعبند نسبتاً بلند در عشق و عاشقی (تب 444 :تا .)445
ی اشعار متفرقه شامل  47قطعه با موضوعات مختلف اعم از مدح و...
ی رسالج قانونالصّور كه در فنّ نقّاشی است و شاعر پس از مقدّمهای كوتاه به نظم آن پرداخته است (قانونالصور:
صص .)65 - 44
ی رسالج هجو ثالث كه صادقی در آن شریف تبریزی را بخاطر سرودن رسالج لسانالغیب مورد هجو قرار داد (رسالج
هجو ثالث صادقیبیگ افشار ،رادمنش و پهلوانزاده :صص .)454 - 95
ی معمّیات كه در قالب رباعی است و به نام  446تن از صاحبمنصبان سیاسی اجتماعی ایران ،شعرا و عرفای
صاحبنام دسترۀ ادب فارسی ی از رودكی ،فرخی تا سعدی و حافظ و ...ی سروده است.
ی  67رباعی در موضوعات مختلف.
ی رساله در باب اشعار فیضی كه در آن پس از آوردن چهار صفحه بعنوان مقدّمه ،برخی از بهترین اشعار و ابیات او
را تضمین كرده است.
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ی  5قصیده 15 ،غزل 6 ،ساقینامه در قالب مثنوی 4 ،قطعه در هجو قورچیباشی و  4تركیببند كه همگی به زبان
تركی است.
ی مثنوی فتحنامه در  6164بیت كه برحسب اتّفاق از میان تمام آثار یادشدۀ صادقی ،بیشترین توجّه تاریخنویسان
و تذكره نویسان این دوره نیز به این اثر است؛ نادفته نماند كه در ابتدای كلیات اشارهای به منظومهای به نام سعد
و سعید شده است كه بر نسق خسرو و شیرین نظامی سروده است امّا در كلّیات موجود در كتابخانج تبریز اثری از
آن نیست.
فتحنامه در گفتار مورّخان و تذكرهنویسان
تعداد منابع كهنی كه از احوال صادقی و هنر او یاد كردهاند و نگارنده بدانها دست پیدا كرده ،دوازده منبع است كه
از این میان چهار منبع اصلی به فتحنامج صادقی اشارۀ مستقیم داشتهاند و شش اثر دیگر بطور غیرمستقیم اشاره
داشته اند .نخستین جایی كه در آن از صادقی و هنرهایش یاد شده ،كتاب ارزشمند «دلستان هنر» قاضی احمد
قمی به سال  4554است (دلستان هنر ،منشی قمی :ی  .)456تقریباً بطور همزمان در توزک جهانگیری
(جهانگیرنامه :ی  )363و تذكرۀ خیرالبیان به صادقی اشاره شده است .سیستانی صاحب تذكرۀ خیرالبیان دویا
نخستین كسی است كه در كنار اشاره به احوال صادقی ،از فتحنامج او ی البته تحت نام شاهنامه ی یاد میکند .او كه
دویا صادقی را دیده ،دربارۀ توجّه این هنرمند به شعر و شاعری اینگونه میگوید« :بیشتر اوقات مشغول شعر بوده
نقوش فکر بر لوح بیان نگاشته به عرصج ظهور می آورد و اشعار آن نادر زمان از غزل و مثنوی بیست هزار بیت
است» (خیرالبیان ،سیستانی ،ج :6ی  .)4475صاحب كتاب عالمآرای عبّاسی ی اسکندربیگ منشی ی كه زنددینامج
مشبعتری نسبتبه سایر تذكرهنویسان دربارۀ صادقی بیان كرده ،از فتحنامج او بعنوان جنگنامه یاد میکند و بیتهایی
از این منظومه را ذكر میکند (عالمآرای عباسی ،ج :4ی  .)671آنچه از سخن بلیانی در كتاب ارزشمند عرفات
العاشقین و عرصات العارفین مستفاد میشود این است كه صادقی این مثنوی را در اواخر حیات دفته است« :اقسام
سخن دفته ا مّا در اواخر به مثنوی در بحر شاهنامه توفیق یافته و الحق ابیات خوب در آن كتاب دفته است»
(عرفات العاشقین ،بلیانی ،ج  :1ی 6334و  .)6336بلیانی در انتهای سخنش دربارۀ صادقی  13بیت از این شاهنامه
را كه ابیاتی از بخش «رخصت نهضت یافتن دروه منقالی از شاه ابوالغازی  »...است ،ذكر میکند .دارابی اصطهباناتی
نیز در تذكرۀ خود موسوم به لطایفالخیال ضمن ارائج شمّه ای از احوال صادقی ی كه البته سخنش راجعبه سن
صادقی درست نیست ی دربارۀ فتحنامج او و شعرش اینگونه میگوید« :مثنوی شاهنامه را به نام عالمپناه جواب دفته
و بسیار بسیار خوب دفته» (لطایفالخیال ،دارابی اصطهباناتی ،ج  :4ی .)313
تذكرههای متأخرتر سخن چندانی دربارۀ صادقی و فتحنامج او ذكر نکردهاند .ازجملج معدود تذكرههای متأخری كه
از صادقی یاد كردهاند باید از تذكرۀ آتشکدۀ آذر (ج ،4ی  )47و نیز «تذكرۀ شمع انجمن (ی  )553یاد كرد.
حسنی سنبهلی (حسینی سنبلی) ،دوست متخلص به سنبلی نیز در بردج 497تذكرۀ خود موسوم به تذكرۀ حسینی
كه تاریخ كتابت آن  4646است از این هنرمند یاد كرده است؛ او به این نوشتج كوتاه دربارۀ صادقی كفایت میکند:
«نقّاشی میکرده آخر به كتابداری شاه عبّاس بسر میبرده است» .از اشعار و سخنانی كه این سه مؤلّف دربارۀ صادقی
دفته اند مشخص میشود كه منبع سخن هر سه تذكره یادشده كتاب عالمآرای عبّاسی اسکندربیگ منشی است و
چیزی بیش از سخنان او ی البته بطور بسیار خالصه ی ذكر نکردهاند.
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از سویی از بد حادثه در فهرست تذكرۀ خالصهالکالم اثر علی ابراهیم خلیلخان بنارسی ( 4449ق ).در صفحج
 415ذكری از مثنوی صادقی بیگ شده است كه متأسفانه این صفحات نیز از آن جدا شده و اثری از آن در دست
نیست .نکتج قابلتأملی كه باید از آن سخن دفت این است كه تمام تذكرههایی كه از حماسج تاریخی صادقی
كتابدار یاد كرده اند ی بجز اسکندربیگ منشی ی این منظومه را شاهنامه نامیدهاند؛ این در حالی است كه صادقی
آن را فتحنامه [و داه عبّاسنامه] نامیده است.
ویژگیهای كتابتی نسخه
نام این اثر در ابتدای نسخج موجود با عنوان «مثنوی فتحنامه» ذكر شده است؛ كلیات صادقی كه این فتحنامه در
آن مندرج است[ ،به خط نسخ] در كتابخانج اهدایی محمد نخجوانی به كتابخانج ملی تبریز به شمارۀ  3444موجود
است و در جلد سوم فهرست نسخ خطّی كتابخانج تبریز  4353به قلم سید ودود سید یونسی معرفی شده است.
این كلیاّت بنا بر عبارت مندرج در آن «در سنج عشر و الف هجریه در دارالسلطنه اصفهان» كتابت شده و فهرستنگار
احتمال داده است كه نسخه به خط خود صادقی بیگ باشد» (مقدمج رسالج حظیات ،افشار :صص .)455 - 414
بخش هشتم از مندرجات این دیوان به فتحنامه اختصای دارد كه صفحات  171تا  465را شامل میشود و مجموعاً
دارای  6134بیت است .الزم به ذكر است این منظومه شامل یک دیباچه و  64بخش است كه سه بخش آخر آن
فاقد عنوان است .فارغ از مُهر حاجی محمد نخجوانی (اهداكنندۀ این كلیّات) ،یک مهر بیضیشکل دیگر در پایان
این اثر وجود دارد كه عبارت مندرج در آن قابلخواندن نیست و رنگ آن ازمیان رفته است .با توجّه به اینکه كتابت
نسخه در ابتدای قرن یازدهم هجری است ،رسمالخط آن اختالف چندانی با رسمالخط امروزی ندارد .باوجوداین
پارهای از ویژدیهای رسمالخطّی آن به شرح ذیل است:
ی نگارش یکسان «ب» با «پ»« ،ز» با «ه»« ،گ» با «ک»
ی پیوستن حرف اضافج «به» و متمم« :بهم»« ،بسر»« ،بدارالشّفا» و . ...
ی حذف «ه» غیرملفوظ« :نامها» بجای «نامهها»
ی پیوسته نوشتن پیشوندها و كلمات پس از آنها در پارهای موارد همانند «بیقیاس».
ی پیوسته نوشتن مفعول و «را»ی نشانج مفعول در پارهای موارد ،مانند «ترا» بجای «تو را».
ی استفاده از عالمت همزه «ء» بجای «ی» در پارهای موارد ،همانند «صدفهاء دوش» بجای «صدفهای دوش».
نادفته نماند كه این اثر نیز همانند سایر نسخ خطی از افتاددی بری نبوده است؛ امّا ازآنجاكه مؤلّف از سرآمدان
كتابت زمانج خویش بوده است ،بندرت موردی یافت میشود كه صفحهای از این منظومه پسوپیش شده باشد یا
مثالً ركابههای اثر با هم همخوانی نداشته باشد .بااینحال در پارهای موارد كه كلمهای بهاشتباه در متن قرار درفته
باشد ،با قلم سیاه ،خط خورده است .دویا شاعر آن را مورد بازخوانی و ویرایش جدی قرار داده باشد.
آغاز:
بییه نییام خییدا یی كییه م حتییاج نیسییییت
انجام:
مییغیین یّی بییه حییربییی مییزن الف حییرب

بییه جییز نییام او درّۀ الییتییّاج نیییسییییت
بییزن از سییییر خییوش دلییی چییار ضییییرب
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انگیزههای شاعر
از كنکاش در متن فتح نامه دو دلیل اصلی برای سروده شدن این اثر دیده میشود؛ اولین انگیزۀ اصلی و آشکار شاعر
در سرودن این منظومه ،فرمانی است كه صادقی از «فرمانفرمای مُلک ایران» ،شاه عبّاس «جوانبخت» ،دریافت
كرده است (گ) 145:؛ مسئلج نوآوری و نیز رقابت با فردوسی و برخی دیگر از شعرا انگیزۀ مهم دیگری است كه در
دفتگوی میان صادقی با سروش غیبی آشکار میشود؛ شبی كه صادقی از «بادۀ غصّه» مست بوده است و از «ناكامی
خویش» در هنر شاعری نومید شده بود« ،یکی نرمخوتر از باد سحر» كه دویا همان سروش غیبی است ،با او از در
دفتگو درمیآید و به او نوید میدهد كه نوبت بزم عشرت و سخندستری فرارسیده است (گ 145 :تا .)553
فارغ از دو دلیلی كه در متن فتحنامه ،برای سر ایش این منظومه ذكر شد ،یکی از مهمترین علّتهای توجّه صادقی
به سرودن فتح نامه در دو امر نهفته است :نخست بُعد روانی قضیه و روحیج جنگاوری خود صادقی است كه از نظر
شخصیتی ،دارای روحیهای جنگاور بود و در پارهای از جنگهای زمانه خود حضور مستقیم داشته است؛ بگونهای كه
برخی تذكرهنویسان از قبیل اسکندربیگ منشی بر او خرده درفتهاند و دربارۀ او دفتهاند« :بهمقتضای طبع تركیّت
و شیوۀ قزلباشی دعوی جالدت و شجاعت نموده شجعان آن زمان را به باد بروت درنمیآورد» (عالمآرای عباسی،
ج :4ی  .)671و دیگر بُعد سیاسی این امر و توجّه شاهان صفوی به حماسه و بویژه اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی
است؛ زیرا اشعار فردوسی میتوانست روح حماسه را در میان مردم تقویت كند و آنان را به مقابله با حمالت دولت
عثمانی تحری نماید (سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،باستانی پاریزی :ی .)497
خالصۀ فتحنامه
روایت فتح نامه پس از یک مقدّمج مبسوط ،با مرگ شاه طهماسب و روی كار آمدن شاه اسماعیل ثانی آغاز میشود.
اهدهای درون شاه نو ،بزردان و امیرزاددان صفوی را یکی پس از دیگری درمیرباید .نوبت چون به شاه عبّاس میرسد
به ناداه دست تقدیر س ردار او میشود و حق صحبت سالهای پیشین و نمکپرورددی در بارداه محمّد خدابنده ی
پدر شاه عبّاس ی مانع از آن میشود كه مأمور ویژۀ قتل شاه عبّاس ،یعنی علیقلی بیگ ،به كشتن او تن دهد؛ از
همین رو آن را به تأخیر میاندازد .در فاصلهای كه این شاهزاده در سیاهی شبهای زندان ،در میانج مرگ و زنددی
بود ،بناداه خبر مرگ شاه اسماعیل ثانی درمیرسد و او از مرگ میرهد؛ علیقلی بیگ ،سرخوش از این رخداد ،از
فرصت پیش آمده نهایت بهره را برده و عبّاس را بر مسند شاهی مینشاند؛ بزردان صفویه در شرق ی جز مرتضی
قلیخان ی با شاه عبّاس بیعت میکنند؛ مرتضیقلی خان به رویارویی عبّاس شاه میرود .دردان كینهكوش چون «دو
دریای آهن» به هم میریزند و غیرت شاه نوجوان خروشیدن میگیرد و شاه بر صف دشمنان میزند؛ مردان كارزار از
دیدن این صحنه شوری میآغازند و دوی سبقت را از شاه درمیربایند؛ از تندی آن «صَرصَر عُمركاه» ،خیل و س اه
دشمن عنانتاب میشوند و مرتضیقلی خان نیز «به صد افتوخیز» ،جان از مهلکه بدر میبرد.
مدتی پس از این واقعه ،شاه محمّد خدابنده چون از داعیج فرزند خویش در امر سلطنت آداهی مییابد ،با لشکری
بجانب خراسان دسیل میشود« .عراقیسواران عالمستان» قلعهای را كه مرشدقلی بیگ (هوادار شاه عبّاس) در آن
است ،در میان میگیرند و او به مصالحه تن میدهد؛ شاه محمّد از آن پس متوجّه هرات میشوند؛ شاه عبّاس از
رویایی با پدر شرم میدارد؛ امّا دروهی از لشکریانش برخالف خواستج شاه عبّاس «بهرسم جدل ،طبل رحلت» میزنند
و بر س اه شاه محمّد میشورند كه درنهایت بر دست ایشان كشته میشوند؛ رسوالن صلحجوی از هر دو سوی روانه
میشوند تا اینکه دل شاه و شاهزاده بسوی آشتی میل میجوید .پس از این واقعه شاه عبّاس با اُمرای خویش رای
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میزند و هر خطّه از مُلک را به امیری وادذار كند؛ از این میان مرشدقلیخان به حکمرانی خراسان میرسد؛ امّا پس
از مدتی سر از فرمان شاه عبّاس میتابد .هنگامی كه خبر این سركشی به شاه عبّاس میرسد ،برمیآشوبد و بر طبل
جنگ میکوبد؛ مرشدقلی از كردۀ خویش پشیمان میشود؛ امّا غیرتش اجازه نمیدهد از رویایی با خیل شاملو ی كه
شاه را به جنگ با وی ترغیب كردهاند ی رویدردان شود .جدالی خونین درمیگیرد .در این هنگام چون رخنهای در
صف شاملو میافتد ،شاه با دو كس در قلب لشکر تنها میماند؛ مرشدقلی شاه را بچنگ میآورد؛ او در عین چیردی،
كالهخود از سر بردرفته و دربرابر شاه عبّاس زانو میزند و طلب بخشش میکند .پس از آن مرشدقلی از بدیهای
طایفج شاملو یاد میکند و میکوشد شاه را با خود همراه كند.
پس از مدّتی پیر غیب خان كه از اردوی شاه محمّد دریخته بود ،خبر قتل برادر شاه ی حمزه میرزا ی را میرساند و
عیش شاه را به سودواری بدل میسازد .شاه بیتابی میکند؛ مرشدقلی و دیگر سروران با سخنانی بشکوه و فلسفیدونه
شاه را دلداری میدهند و از او میخواهند كه خود را به قزوین رسانده و بر جای پدر ی كه بازیچج دست قزلباشان
شده است ی تکیه زند؛ آنها در این راه با شاه همداستان میشوند و نهفته با سواران دزیده بسوی قزوین كه خالی از
شاه و لشکر شاهی است روانه میشوند .همینكه رایت شاه عبّاس بر دروازههای قزوین میرسد ،جملگی قزلباشان ی
جز اندكی ی به پیشواز شاه میشتابند .پس از انجمن شدن قزلباشان به درد شاه و كینكشی از كُشنددان حمزهمیرزا
و مادر شاه ،عبّاسشاه جوان ،كه بساط شاهی را بیرقیب مییابد ،به عیش و نوش می ردازد و زمام ملک را به
مرشدقلی میس ارد؛ مدّتی بعد مرشدقلی كار را چنان بر مردمان تنگ میکند ،كه دروهی از قزلباشان ،در خفا با هم
عهد بسته ،قصد جانش میکنند؛ هنوز مدتی از این واقعه نگذشته بود كه خبر سركشی عبداهللخان به شاه میرسد.
شاه از عزمش برای فروكوفتن او سخن میگوید؛ مرشدقلی به شاه میگوید كینكشی از چون عبداهلل خانی از چون
تویی برنمیآید؛ شاه آزرده خاطر میشود و به مرشدقلی نهیب میزند كه پیروزی از آن خداست؛ مرشدقلی بخاطر
تقابل با خیل شاملو ،تمام تالش خود را میکند كه شاه را از این حمله برحذر دارد .شاه كه از خوار شمردنش و
حیلهدریهای مرشدقلی بتنگ آمده ،شبهنگام به ریختن خون او فرمان میراند؛ پس از این رویداد در راه خراسان،
بخاطر ضعف حالش از رفتن بازمیماند و به قزوین بازمیگردد؛ حکیم به حجامت دستور میدهد .در این هنگام چون
خبر ناخوش احوالی شاه به سران قزلباش میرسد ،شماری از ایشان علم طغیان برمیدارند؛ چون «ماه طالعش از
محاق» برون می آید ،میکوشد كه خان سركش ذوالقدر شیراز ی یعقوب خان ی را درهم فروكوبد .فرهادخان كه از
خاصان و نزدیکان درداه شاه است با دروهی معدود به اصفهان و كرمان رفته و بدون خونریزی غبار فتنه را
فرومینشاند؛ پس از آن متوجّه شمال میشود و نخست لشکر خان احمد دیالنی را درهم فرومیکوبد .سركشان شمال
نیز با وساطت فرهادخان ،بدون خونریزی تسلیم میشوند؛ شاه پسازآن با لشکری از هر دروه ،بجانب بسطام حملهور
میشود.
خبر لشکركشی شاه عبّاس به عبدالمؤمن خان میرسد و او در نامهای اظهار میدارد كه «ادر شیر شرزه یا پلنگ نر»
هم باشی ،شکار تو آسان بدست نمیآید؛ روز پسین شاهعبّاس به شاه تركان نامه مینویسد كه خداوند ،جهاندار
واقعی است اكنون جنگ را بسیج شو؛ فردای آن روز ،شاه لشکر را به حركت درمیآورد؛ پس از پیمودن چند منزل،
شبهنگام خواب بر دیددان لشکریان پردۀ غفلت میافکند؛ دروهی از ازبکان كه كمین كرده بودند ،بر لشکر شاه
شبیخون میزنند و «تن مرد و مركب» را به هم برمیدوزند؛ دنجیعلی خان بر لشکریان هراسان نهیب میزند كه
خفتن در زیر دل بهتر است از خواری بردن از دشمنان؛ با پایمردی او لشکر شاه ،دشمن را سخت درهم میکوبند؛
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یک تن ازجمله دریزنددان ازبک ،شرح دالوری یالن لشکر شاه را به عبدالمؤمنخان میرساند .سخنان این ازبک
فراری ،عبدالمؤمن را بر در صلح بازمیآورد و خراسان را یکسر به شاه میس ارد.
پس از این واقعه «هوای تر و دلکش اصفهان» را برمیگزیند ...فصل بهار دوباره خبر میرسد كه خان تاجیک اسفراین
را برباد داده است؛ شاه در حال به خراسان لشکر میکشد .سواران و دُردان هر دو لشکر در صحرای جاجرود به هم
میرسند ...س اه تاجیک درنهایت روی در دریز مینهند؛ بعد از عیشی سیروزه ،دیگربار شاه عزم كینكشی از شاه
تركان میکند و پ س از راندن آنان از مشهد و دیگر شهرهای خراسان بجانب هرات عنانتاب میشود .پیشاهنگان
س اه عبّاس شاه باوجود دلیریشان ،به چنگال دینم دُرد و س اهیانش اسیر میشوند و چون از شاه عبّاس تبرّی
نمیجویند ،كشته میشوند؛ چندی بعد ،دینم به رویارویی عبّاسشاه و لشکریانش میشتابد امّا چون انبوهی و مهابت
لشکر شاه عبّاس را میبیند آشفته و هراسناک میشود؛ پس از نبردی سهمگین ،دینم بر دست پهلوانی از لشکر شاه
عبّاس ازپای درمی آید و دلیران اوزبک را چون پای ایستاددی نمیماند ،از معركه میگریزند و شاه به شکرانج این
پیروزی جشنی ملوكانه برپای میدارد.
وضعیت كلّی شعر در این دوره
از انتهای قرن نهم تا استقرار صفویه ،همزمان با ددردونیهای سیاسی و اجتماعی ،آرامآرام نشانههای تحوّل در زبان
و شعر هویدا شد؛ رشد شعر مذهبی و افول دیگر انواع شعر ،میل كردن شعر بسمت زبان عامیانه و دفتاری مردمان
عادی ،دور شدن شعرای حرفه ای از دربار و مهاجرت آنان به سرزمینهای دیگر بخصوی هند ،رواج شعر در میان
كسبه و محترفه ،نقش تبلیغاتی داشتن ادیبان ،پیدایی جریان شعری موازی با ایران در خارج از قلمرو صفویان با
ویژدیهای خای زبانی در هند همه و همه دویای آن چیزی است كه بر شعر دورۀ صفویه دذشته است.
از دیگر ویژدیهای كلّی كه دربارۀ شعر این دوره عنوان كردهاند باید به رشد مادّهتاریخنویسی ،دستورنویسی ،و
فرهنگنویسی اشاره كرد (حماسهسرایی در ایران ،صفا ،ج :5ی )349؛ همچنین خیالپردازی ،مضمونیابی ،توجّه
به تکبیت ،تتبّع و تقلید از آثار بزرگ دذشته ،داستانسرایی جعلی ،و رواج غزل و افول قصیده ازجملج مواردی
است كه شعرا به آنها توجّه داشته اند؛ همچنین معمّاسازی افراطی ،آلوددی اخالقی شعرا ،شعر دفتن تفنّنی علما،
مناظره و جوابدویی (از صبا تا نیما ،آرین پور ،ج :4ی .)661
داستانسرایی نیز در قالب مثنوی در سدههای  45و  44ق رواج بسیار داشت و خمسج نظامی ،مثنویهای امیرخسرو
دهلوی و هفت اورنگ جامی ،سرمشق و الگوی شاعران این دوره بوده است؛ از سویی شاعران این دوره در ایران،
هند و در كل در دسترۀ ایران فرهنگی با نظر به شاهنامج فردوسی و مقلّدان او ،منظومههایی در بیان احوال بزردان
دین و دولت در بحر متقارب مثمّن مقصور یا محذوف میسرودهاند؛ صادقی نیز یکی از كسانی كه به امر مثنویسرایی
توجّه ویژه داشته است.
ویژگی سبکی فتحنامه
تردیدی نیست كه تصحیح و سبکشناسی هر نسخج خطّی میتواند در شفافسازی دوشههای مبهم تحقیقات در
زمینج ددردونیهای سبکی دوره مفید باشد؛ به این معنی كه با افزون شدن نمونههای موردبررسی در هر دوره،
تعیین حدود تغییرات سبکی قطعاً از دقّت بیشتری برخوردار خواهد شد؛ از همین رهگذر بررسی سبک شعری
صادقی بعنوان یکی از شاعرانی كه در دوران صفویه زیسته و بالیده است ،ضروری مینماید.
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سطح زبانی
زبان بعنوان سطحیترین عنصر متون ادبی ،نخستین چیزی است كه سبکشناسان به بررسی آن می ردازند .زبان
ظرف بیان محتوا ،اندیشه ،عاطفه و تخیّل است؛ محور همج تحوّالت شعر ،زبان و روابط اجزای آن است .محتوا در
ذهن شکل میگیرد و زبان بصورت دفتار و نوشتار شکل ملموس آن محتوا است؛ به همین دلیل وقتی ذهن و
اندیشه با موضوع حماسی دردیر میگردد ،زبان هم حماسی میشود (صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی:
ی  .)44از همین رو بررسی هم آهنگیهای معنادار و تکرارپذیر واحدهای زبانی این متن ضروری مینماید.
الیۀ آوایی
موسیقی بیرونی :بااینکه صادقی بیگ در دورۀ صفویه زنددی كرده است و همانگونه كه خود بیان میکند خانواده
و خویشاوندانش هیچ آشنایی با زبان فارسی نداشتهاند (تب ،)7 :آداهانه و براثر ممارست و غور در متون ادبی كهن
و نیز آشنایی نسبتاً حرفهای با موسیقی (ر.ک به تب 553 ،194 ،194 ،195 :و ،)..از تمام ابزارهای موسیقیآفرین،
ازجمله موسیقی بیرونی و درونی برای ارائج تصویرهای حماسی در فتحنامه بهره برده است.
از قدیم االیّام بحر متقارب مثمن محذوف ی فعولن فعولن فعولن فعل ی بسبب بلندی هجا و القاء حالت عاطفی
شدیدتر و مهیجتر به نسبت دیگر اوزان ،الگویی مناسب برای اشعار حماسی بوده است (الگوی بررسی زبان حماسی،
شهبازی و ملک ثابت :ی  .)414در این نوع ادبی « هر بیت دارای هشت پایه و هر پایه دارای یک هجای كوتاه و
دو هجای بلند و پایج چهارم و هشتم محذوفند» (حماسه پدیدهشناسی تطبیقی شعر پهلوانی ،خالقی مطلق :صص
 .)67-69مجموعه ای از الفاظ كه در آنها شمارۀ نسبی هجاهای كوتاه از بلند بیشتر باشد ،حالت عاطفی شدیدتری
را القا میکنند و برعکس ،در حاالت مالیمتر كه مستلزم آرامشند ،اوزانی بکار میرود كه هجاهای بلند در آن بیشتر
باشند .صادقی نیز با استف اده از تمام ظرفیتهای این بحر در كلّیت اثرش ی حتی بخش ساقینامههای انتهایی هر
بخش ی توانسته است تا حدود زیادی ضعف ناشی از خشکی تاریخی اثرش را ب وشاند و مخاطب را به ادامج خواندن
آن ترغیب نماید.
موسیقی كناری :قافیه كه بمنزلج دستگاه مولد صوت [در موسیقی شعر] است (احمد امین به نقل از موسیقی
شعر ،شفیعی كدكنی :ی  .)41جایگاه ویژهای در فتحنامه دارد .هرچند تقریباً نیمی از بیتهای فتحنامه ،دارای
قافیههایی با حروف اصلی هستند ( 4591مورد) امّا قسمت اعظم و قابل توجّهی از نیمج دیگر فتحنامه را ابیاتی با
قافیج اعناتی (برای آداهی از تقسیمبندی سهدانج قافیه ر.ک به همان :ی  )457تشکیل داده است(  966مورد).
از این میان قافیههای مردّف كمترین بخش از شاهنامه تشکیل میدهد ( 565مورد) .ردیف كه به ادّعای برخی از
پژوهشگران بسبب ویژدیهای زبانشناسی و موسیقایی در شعر ایرانی تبلور یافته است (همان :ی ،)435 ،461
هرچند كمترین جلوه را در شعر صادقی داشته امّا بسامدی معنادار دارد .از میان تمام ردیفها ،ردیفهای فعلی ی
بویژه فعلهای ربطی ی بیشترین كاربرد را در شعر صادقی داراست (394بیت) ،حرف ( 55بیت) ،ضمیر ( 11بیت) و
اسم ( 36بیت) نیز از دیگر چیزهایی هستند كه در فتحنامه ردیف واقع شدهاند .نادفته نماند كه در میان حروفی
كه ردیف واقع شدهاند ،حرف رای نشانج مفعول بیشترین كاربرد را دارد.
موسیقی درونی
همآوایی :صادقی آواها ،همخوانها و واكههای فارسی را بگونهای ،برجسته ،بجا و متفاوت با زبان عادی بکار برده
است؛ استفاده از این همخوانها و واكهها در هریک از بخشهای سهدانج نیایش ،رزم و كینآوری و ساقینامههای
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آخر هر بخش ،با یکدیگر بطور معناداری متفاوت است؛ حروف «الف» و «ی» در بخش نیایشها بیشترین كاربرد را
دارد؛ بگونهای كه بهطور تقریبی در هر صفحه  445بار «الف» و  75بار «ی» تکرار شده است .حروفی كه هنگام
ادای آنها لبها باز بوده و آرامش و پایداری و درعین حال كرنش دربرابر خداوند و شکوهش را به مخاطب منتقل
میکند؛ نمونه:
بییخییار و دُخییان را كییُنییی روح پییاک
بییه حکمییت تویی آنکییه در بطن خییاک
( بیییت )46
امّا در بخش رزم و كین آوری تعداد بکاردیری این دو حرف به نصف رسیده و درعوض حروف انفجاری ،انسدادی
و سایشی (رفتارشناسی زبان تاریخی ،ذوالنور :ی  .)75كه موجب انتقال هرچه بیشتر حس حماسه ،كینآوری و
ترس است ،بطور قابلتوجّهی افزایش یافته است .نمونه:
بییُدی یییک قییدم تییا بییه اقییلیییییم خییان
پییر پیییییک پیییییکییان ز مییلییک كییمییان
(بیییییت )416
ز چییاچیییكییمییانییهییای طیییییّاركییوش

بیییرآرنییید از چیییرخ چیییاچیییی خیییروش
(بیییییت )454

ز دییَرد سییییوار و ز سییییُمّ سییییتییور

قضییییا كشیی ی تگییان را ك فن كرد و دور
(بیییییییت )441

در بخش ساقینامهها نیز تکرار «الف» و «ی» دوباره بطور معناداری افزایش یافته و بیشترین كاربرد را داشته
است؛ در اینجا نیز بکاردیری الگوهای آوایی و واجی زبان نشان میدهد شاعر با استفاده از این حروف ی خواسته یا
ناخواسته ی مخاطب را به آرامش ،خوشباشی و نشاط رهنمون میسازد .نمونه:
بیییه ییییاد نیییگیییار حصیییییاری بیییده
بیییییا سییییاقییی آن جییام یییاری بییده
مغنّی هزج اصیییل خوشییی حالی اسیییت

بییه دور تییو جییای طییرَبحییالییی اسییییت
(بیییییت )4144-4147

شفیعی كدكنی یکی از توانمندیهای برجستج شاعر حماسهسرا را توانایی شناخت ظرفیتهای موسیقی كالم میداند
و میگوید « :شاعر توانا كسی است كه بتواند به فراخور موضوعات و حاالت از این ظرفیت استفاده كند و آهنگ و
موسیقی مطلوب شعر حماسی را بیافریند ،بگونهای كه بتوان با حروف و كلمات شعر ،درشتی و خشونت را سنجد»
(صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ی .)43
جناس ،سجع و تکرار :نقش اصلی جناس در زبان حماسی ،كه «ایجاد وحدت شکل و هارمونی كلمات» (ساختار
زبان حماسی در كوشنامج ایرانشاهبن ابیالخیر ،رحمانزاده و دیگران :ی  )7درجهت القای هرچه بهتر روح حماسی
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است ،در فتحنامه بسیار مورد توجّه صادقی قرار درفته است؛ بگونهای كه میتوان آن را یکی از مهمترین ویژدیهای
شعری او قلمداد كرد .نمونه:
به ما داد این طبع نعمتشناس
نعیمی كه از نعمت بیقیاس
(بیت )4
ی کی را بییه ت یغ و ی کی را بییه مشییییت
تبرزین همی كُشییییت از روی و پشییییت
خیییدنیییگ نیییظیییر را نیییبیییودی دیییذر
ز آمییدشیییید تیییییغ و تیییییر و تییبییر
(بیییییییت )451-455
واجآرایی مهمترین عامل موسیقیآفرین در فتح نامه است كه در كنار عواملی دیگر از قبیل تکرار و ،..به وحدت
موسیقی درونی اثر یاری رسانده است؛ این صنعت در سراسر این متن ی متناسب با حاالت و موقعیتهای دونادون
و نیز تا حدود زیادی موسیقی بیرونی شعر ی بصورت برجستهای ،به دور از ابتذال بکار رفته است .نمونه:
بییه دییردن كیینیید چییرخ را پییالییهیینییگ...
چو بر توسییین كین كشیییید ت نگ ت نگ
ز فر قش رسیییید تییا ك مردییه شییییکییاف
زنیید تیییییغ ادییر بییر سییییر تیییییغ قییاف
(بیییییت  6494و )6474
بییفییرمییود تییا رخییت بیییییرون نییهیینیید

بییه زرّییینییه زییین زیییب دییلییگییون دهیینیید
()4645

الیۀ واژگانی
در ابتدای فتحنامه یعنی در بخش نیایش و ستایش چیزی كه مشهود است ،تأثیرپذیری بسیار زیاد صادقی از
واهدان شعری شعرای موسوم به سبک عراقی است؛ واهدان و تركیباتی از قبیل بزم الست ( ،)416خمخانج سرخوشی
( ،)17زلیخای عصمتفروش ( ،)35خوان دهر ( )99و ..؛ امّا نکتج قابل توجّه در بخش حماسی فتحنامه ،كهندرایی
واهدانی صادقی است؛ او بسبب تبعیتش از شاهنامه ،بسیاری از واهدان و تركیبات شاهنامه را بازتولید كرده است؛
ولی این تقلید از شاهنامه بیجا نیست و در جای مناسب قرار درفته است .واهدان و تركیباتی از قبیل مهین (،53
 ،)565 ،196كهین ( ،)196دُردان دردنفراز ( ،)144بهی بر بهی ( ،)561داور داددر ( ،)514دیهیم ( ،)4755چرخ
چاچی ( )454و...؛ از طرفی باوجود ترک بودن این شاعر ،واهدان تركی از قبیل قلماق ( ،)413قربوز ( ،)444طمطراق
( ،)743یرلغ ( )931و ...بندرت در فتحنامج او دیده میشود .این در حالی است كه بسامد واهدان عربی بسیار بیشتر
بوده و از این حیث قابل توجّه است .برخی كلمات عربی اشعار او عبارتند از :درّۀالتّاج ( ،)4مفتاح ( 6و  ،)655بحر
( ،)4355دخان ( ،)6335روضه ( ،)4934انبساط ( )4945و...
هرچه از قرن هشتم جلوتر می آییم كلمات جعلی بیشتری به نسبت دذشته در آثار منظوم و منثور یافت میشود؛
امّا صادقی را تا حدودی میتوان از این قائده مستثنی دانست؛ بگونهای كه در میان تمام اشعار فارسی دیوان صادقی
ده واهۀ جعلی نیز بدست نمی آید كه همین امر از آداهی و دانش زبانی او حکایت دارد؛ درمجموع ادر با دقّت
فتحنامج صادقی موردبررسی قرار دیرد ،برخی ایرادات كلّی كه استاد غنی به شعر صائب نسبت میدهد همانند
ابتذال ادبی دوره ،مادری نبودن زبان فارسی و( ...یادداشتهای غنی :ی ،)545چندان در شعر صادقی مشهود نیست
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و فتحنامه و حتّی قصاید او دارای زبانی منسجم ،یکدست و به دور از ركاكت است و واهدان و اصطالحات كوچه و
بازاری در زبان و شعرش كاربرد چندانی ندارد .شفیعی كدكنی دربارۀ زبان شعری در عصر صفویان معتقد است :از
قدیم دو نظریه و حتی دو شیوۀ رفتار در زبان شعر وجود داشته است كه هیچكدام بر دیگری غلبه پیدا نکردهاند و
غالباً پیروزی از آن كسانی بوده است كه بیرون از قلمرو این نزاع به كار خود پرداختهاند؛ امّا همیشه عدّهای
میگفتهاند كه زبان شعر باید زبان روز و زبان عصر باشد و دیگرانی هم بودهاند كه عقیده داشتهاند كه شعر هردز
نمیتواند به زبان روز باشد؛ تمام بزردان ،عمالً بیرون از این میدان ایستادهاند .نکتج دیگری كه نباید دربارۀ زبان
شعر صادقی فراموش كرد این است كه صادقی هم به زبان شعری دورههای پیش از خود تسلط كمنظیری داشته،
هم از زبانهای تازه در جریانات شعری و ادبی عصر خویش آداه بوده و داه نیز اشعاری به آن شیوه سروده است.
تركیبسازی :صادقیبیگ در بخش نیایش و مدح پیشوایان دینی بسبب پیرویش از زبان شعری قدما ،تركیبات
تازه و نو چندان در زبان شعریش جلوهدر نیست؛ امّا در بخش حماسی اثر تا حدودی زبان ویژۀ خویش را دارد:
عَذرا عُذار ( ،)36عصمتپناه ( ،)441هیجاشتاب ( 157و  ،)449دورانمدار ( )145و دردونشکار ( ،)145فریدونفر
( ،)146محنتاثر ( ،)545عالمپناه ( ،)534دریاغرور ( ،)554آهنبنا ( ،)435نیزۀ كینهكوش ( ،)439قیامتاثر
( ،)457دالور عقابان ( ،)445هیجاهجوم ( ،)753مطلّا كجیمان ( ،)976خان دارا س اه ( ،)4653بحر قلزمنشان
( )4363و...؛ بخش عمدهای از این واهدان حماسی هستند؛ امّا برخی تركیبات نیز چندان با فضای حماسی اثر
همخوانی و هماهنگی ندارد :لباس فنا ( ،)445جام فنا ( ،)444قلندروشان (.)445
الیۀ نحوی
در این سطح نکتج قابل توجّهی كه به دونج خاصی برجسته باشد مشهود نیست.
الیۀ ادبی
خیال ،محمل قدرتنمایی ضمیر آداه و ناخودآداه شاعران دربرابر پدیدههای عالم است كه در آن پویایی یا عدم
پویایی ذهن ایشان جلوهدر است .این «خیال شاعرانه ،با یاری درفتن از عنصر تصویر ،بسیاری از امور ذهنی را
دیداری میکند و تصورات خود را از این راه به تماشا میگذارد» (دونههای نوآوری در شعر معاصر ایران ،حسنلی:
ی  .)696از قدیماالیّام مهمترین عناصر تشکیلدهندۀ خیال شاعرانه را مجاز ،تشبیه ،استعاره ،كنایه دانستهاند .از
میان این چهار عنصر ،تشبیه كه اثبات معنی یا حکمی از معانی و احکام چیزی بر دیگر چیزهاست (صور خیال در
شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ی  )53با بسامد  554مورد ،هستج مركزی تخیّل شاعرانج صادقی در فتحنامه است.
از طرفی از میان تقسیمبندی چهاردانه تشبیه به اعتبار وجود یا عدم وجود اركان ی مجمل ،مؤكّد ،مرسل و بلیغ ی
صادقی به تشبیه بلیغ بیشترین توجّه را داشته است ( 147مورد)؛ نمونه:
چراغ قبول ( ،)43چراغ نظر ( ،)63جام دل ( ،)611جام دفتار ( ،)164جام اندیشه ( )114جام سخن ،جام جدل
( ،)464جام فنا ( ،)475جام اجل ( ،)4457ایوان عمر ( ،)4455بحر غضب ( ،)4455دریای قهر ( ،)4595بحر
وجود ( ،)495بحر س اه ( ،)494بحر سخن ( ،)7رخت هوش ( ،)54رخت هوس ( ،)655رخت هستی ( ،)157رخت
فراغت ( ،)544حصار عدم ( ،)15خوان دهر ( ،)99كان جود ( ،)449كان لطف ( ،)444برج شادی ( ،)15برج معنی
( ،)175درداه امید ( ،)4545بزم نگاه ( ،)4447جام بیاعتباری (.)4545
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ازآنجاكه دوری از اطنابهای غیرضرور در تمام بخشهای بالغی و روایی حماسه ،امری پسندیده است (تحلیل كاركرد
سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامه ،یوسفنژاد و الهیان :ی  ،)436كلّیت كار صادقی در بهرهدیری از تشبیهات
بلیغ ،درست و بجا مینماید؛ امّا یکی از مهمترین نقاط ضعف فتحنامه در حوزۀ بالغت ،بسامد باالی تشبیهات عقلی
به حسی در آن است ( 654مورد) .نمونه:
رخت فراغت ( ،)544باغ پاینددی ( ،)315باغ بخت ( ،)165باغ دل ( ،)114باغ اندیشه ( ،)653جام اندیشه (،)114
الماس فکرت ( ،)644دُرج اندیشه ( ،)354كان جود ( ،)449دریای قهر ( ،)4595چراغ حشر ( ،)495درّ دانش
( ،)744درّ احسان ( ،)145ظلمات معنی ( ،)164تخم بیغیرتی ( ،)4611بند فرمان ( ،)4615دلا فتح (،)4154
باغ اقبال ( ،)4543دُل راز ( ،)6536دُل صحّت ( ،)4447سمند طرب (.)451
هرچند به اعتقاد برخی «تصویر آنگاه جنبج هنری پیدا میکند كه معقولی را به محسوسی پیوند بزند» (كلیات
زیبایی شناختی ،كروچه :ی  ،)74شفیعی كدكنی با بررسی شاهنامه و برخی دیگر از آثار حماسی ،پُركاربردترین
انواع تشبیه را تشبیهات حسی به حسی میداند و معتقد است «یک شاعر حماسهسرا باید با امتزاج تصویر و صوت
در خلق تشبیهی محرّک و پویا ،نقش مهمی را ایفا كند» (صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ی  .)4با
تمام این اوصاف ،در كلیت متن فتحنامه بسامد تشبیهات عقلی به حسی بیشتر است و بنظر میرسد تصویرپردازیهای
شاعرانه اش در این حوزه متأثر از سبک موسوم به عراقی باشد امّا در هنگام توصیف صحنههای نبرد و كارزار،
چیردی تشبیهات حسی به حسی مشهود میشود و ذهن صادقی بگونهای معنادار بسمت ایندست تشبیهات چرخش
پیدا میکند .بعد از تشبیهات عقلی به حسی ،تشبیهات حسی به حسی بیشترین بسامد را در تشبیهات فتحنامه
دارد :سیل عدو ( ،)4544كدوی سر ( ،)4459زنبور پیکان ( ،)411دل عارض ( ،)6441دوی سر ( ،)545دوی
زمین ( ،)459صدفهای دوش ( ،)744مزرع زنددی ( ،)414سمند صبا ( ،)973خار فوالد ( ،)4495فوالد تن
( ،)4316فوالد چنگ ( ،)6559سیالب تیغ (.)4363
ذكر این نکته نیز ضروری مینماید كه بیشتر تشبیهات این منظومه از نوع مفرد به مفرد است ( 314مورد).
مجاز :در بحث تشبیه دفته شد زبان حماسه بیشتر با محسوسات سروكار دارد؛ بنابراین بدیهی است الفاظی كه به
اصطالح در غیر ماوضع له بکار رفته اند و علمای بالغت آنها را مجاز میخوانند ،در حماسه بسامد كمتری داشته
باشند .مجاز را برخی بدلیل اینکه به ورای زبان حماسی و ویژدیهای ارتباطی این زبان دذر نمیکند ،جزو ذات زبانی
حماسی نمیدانند .باوجوداین برخی از انواع مجازهای فتحنامه به قرار زیر است:
عالقج بدلیت و پیآمد
تییبییه جییوی كییبییکییان بییگییریییخییتییه
دالور عییقییابییان خییون ریییخییتییه
عالقج عام و خای
برا ن گ یخییت ر خش سیی ی ب ک خ یز را

عالقج ظرف و مظروف

بیییزد دامییینیییی آتیییش تیییییییز را
()474
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شییییبییی از قییدح داد عشییییرت بییداد

عالقج جزء و كل
بییه نیییییروی مییردی و بییازوی بییخییت

ز میییییران سییییرحییدّش آمیید بییه یییاد
()4645

ز میینییزل بییه صییییحییرا نییهییادنیید رخییت
()744

استعاره :استعاره فارغ از معنای مدرن آن و پریشانی تعریف دقیقش در نزد علمای سنّتی بالغت (صور خیال در
شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ی  ،) 455چه جزو ذات حماسه باشد یا نباشد ،قطعاً بخش مهمی از تواناییهای زبانی
و ذهنی یک شاعر است .صادقی نیز ی هرچند نه به اندازۀ تشبیه و كنایه ی تا حد امکان از این فن ادبی بهره برده
است .این استعارهها بیشتر از نوع مصرّحه است :هزبران پرخاش ،خورشید عالمستان ،آب آتشنهاد ،آتش سینهسوز،
دیر دیرینهسنج ،حصار ،شمع دیتیفروز ،قند محمودی ،دریای آهن ،درج دوهر ،دامن زنددی ،تندباد ،نسیم چمن
و...
كنایه :با اینکه كنایه از مقولج انواع مجاز و ترک تصریح بوده (معانی و بیان ،همایی :ی  )655و دارای معانی دودانه
است ،به دالیلی از جمله ابلغ بودن كنایه نسبتبه تصریح ،تأكید و مبالغه در كنایه ،توام بودن كنایه با برهان،
تشخّص دادن كنایه به زبان و( ...معالمالبالغه ،رجایی :ی  333و نیز تحلیل و بررسی كنایه در شاهنامه ،اسماعیل
پناهی :ی  ) 79این صنعت بعد از تشبیه ،بیشترین كاربرد را در میان عناصر تصویرساز فتحنامج صادقی دارا است
( 654مورد) .از منظر شکل شناسی كنایات ،بیشترین بسامد كنایه در این اثر مربوط به كنایج ایماء است .این نوع
كنایه بدلیل ساددی و بی پیرایگی در لفظ ،بیان و نیز فهم سادۀ آن برای مخاطب ،یکی از بهترین محملها برای
ادای معانی و القای روح حماسه است .از طرفی بیشتر این كنایات در فعل رخ داده است نه در اسم و سایر اجزای
جمله كه البته برخی از این كنایات بدیع مینماید :به قلب عدو سوزن انداختن ( ،)6544به دلكاری دیو مزدوری
كردن ( ،)4141از كان نمک سیم بیرون نیامدن ( ،)159داس بر خوشج شُکر نهادن ( )4639و...
در پایان این بخش ذكر این نکته بیفایده نمینماید كه بکاردیری و تکرار هدفمند نام برخی حیوانات از قبیل شیر
( 34بار) ،درگ (41بار) و نیز اسامی اساطیری همانند جم (63بار) ،رستم ( 45بار) در تشبیهات (بعنوان مشبهبه)،
توصیفات و استعارات و ...باعث تحرک و پویایی هرچه بیشتر تصاویر شعری فتحنامه شده است؛ بگونهای كه حس
شور و هیجان متناسب با فضای حماسه را به نحو مطلوبی به خواننده القا میکند.
اغراق :اغراق بدلیل ماهیتش در بزرگنمایی یا خُرد دردانیدن معانی و افراط در صفات (ابن معتز به نقل از معانی
و بیان ،تجلیل :ی  ،) 53جزو ذات حماسه است و بدیهی است كه در این منظومه نیز بطور فراوان دیده شود؛
اغراقهای مندرج در این منظومه داه به غلو ختم شده است؛ امّا درمجموع اغراقهای او بجا و طبیعی مینماید.
فیییرومیییانیییده خیییورشییییییییید در راه او
چییه كییوهییی فییلییک تییا كییمییردییاه او
()4315
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بییه پییاسیییخ چنین دفییت فرهییادخییان

كییه ای كییمییتییرییین پییایییهات آسییییمییان
()4613

زبییان بییردشییییودنیید بییعیید از دعییا

كییه ای ك م تر ین دسیی ی تیییارت سییییخییا
()4947

بدیع
صادقی در بخش بدیع از الگوی خای ،ثابت و برجستهای كه بتوان آن را به نوعی سبک شخصی بشمار آورد،
تبعیت نمیکند و جز چند صنعت محدود ازجمله واجآرایی و مراعات النظیر كه تا حدودی باعث حفظ زنجیرۀ
معنایی متن میشود (تحلیل كاركرد سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامه ،محمدنژاد و الهیان :ی  ،)437از صنایع
دیگری استفاده نمیکند .بنظر میرسد در حماسههای تاریخی ی برخالف غزل ،قصیده و  ...ی كه شاعر در آنها بیشتر
با روایتی مستقیم و تا حدودی بهدو راز ابهام سروكار دارد ،اساساً هنرها و صنعتهای علم بدیع كه با ابهام بیشتر
مأنوس هستند ،بسامد چندانی ندارد و فتح نامه از این امر مستثنی نیست .در همین رابطه خالقی مطلق معتقد
است« :حماسه بیان ماجراهای پهلوانی است نه هنر تخیّل» (حماسه پدیدهشناسی تطبیقی شعر پهلوانی ،خالقی
مطلق :ی .)53
سطح فکری
بازتاب جهان بینی و اندیشج شاعر و نویسنده در اثرش ی خواه بصورت صریح و خواه پنهان ی از مهمترین مولّفههای
سبکی است .امّا اندازه و عیار یک متن ادبی زمانی مشخّص میشود كه بر محک متنی معیار زده شود .ازآنجاكه این
اثر حماسی ی تاریخی است ،بناچار باید با توجّه به متنی چون شاهنامه كه متنی معیار است ،بنمایههای حماسی
آن مورد بررسی قرار دیرد .بنمایههای حماسی عمدتاً شامل موارد زیر است:
خرق عادت ،پهلوانی ،نام و ننگ ،جهانبینی و رازدشایی ،كینخواهی و انتقام ،جنگ ،پند و حکمت.
از این میان خرق عادت با مولّفه هایی كه برای آن تعریف شده است یعنی نیروی آسمانی ،عناصر طبیعی و زمینی،
عوامل انسانی ،امور جادویی و دیو (بررسی خوراق عادت یا خالفآمد عادتها در حماسه ،بازردان و فرجنژاد :ی )15
جایگاه چندانی در فتحنامه ندارد كه این امر از تاریخی بودن آن نشئت میگیرد .از طرفی مولّفج رازدشایی نیز در
این اثر بازتابی ندارد .شاخصه هایی نیز همچون پهلوانی ،كینخواهی ،نام و ننگ ،انتقام و جنگ نیز در این اثر از دو
منظر قابل توجّه است .نخست اینکه بدلیل حالت دزارشگونج حماسههای تاریخی ،راویان آنها برخالف شاهنامه،
تمركز چ ندانی برروی شخصیتها و حواد داستان ندارند و با آنها همذاتپنداری نمیکنند؛ بگونهای كه احساسات
درونی این شخصیتها در اثر بازتاب یابد .در كل سراینددان منظومههای حماسی تاریخی از جمله صادقی ،بیشتر
خط روایت را دنبال میکنند تا پروراندن شخصیتهای داستان .بعنوان نمونه یکی از شخصیتهای بسیار مهم فتحنامه
فرهادخان است كه در جریان فتح شیراز ،كرمان ،نواحی شمال و ...تا هرات دالوریهای بسیار از خود نشان داد امّا
صادقی هیچ داه نتوانسته یا نکوشیده است كه شخصیت او را آنگونه كه هست ب روراند؛ از دیگر سو فضاسازی و
مقدّمهچینی ابتدای هر حادثه به نحوی است كه ذهن مخاطب برای ورود به اصل داستان آماده میشود امّا این اصل
مهم در اكثر داستانهای موجود در حماسههای تاریخی مشهود نیست.
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برخالف صادقی ،فردوسی ی حتی در بخش تاریخی شاهنامه ی روایتگر خشک تاریخ ایران نیست؛ بلکه كوشیده
است در كنار روایت یک حادثه ،جهانبینی ،درک و دریافت ویژه خود را از آن داشته باشد و همین امر باعث ،تمایز
هرچه بیشتر شاهنامه و حماسههای تاریخی است؛ بعنوان نمونه در پایان داستان اسکندر با فور هندی و كشته
شدن فور ،فردوسی از زبان اسکندر به جانشین فور ،سُوُرگ اینگونه پند میدهد:
كییه دییینییار هییردییز مییکیین در نییهییفییت!
سیییر تخییت شییییاهی بییدو داد و دفییت
بییدییین تییاج وتییخییت سیییی یینییجییی میینییاز
بییبییخییش و بییخییور هییرچییه آییید فییراز
دهی درد و خشیییم اسیییت و ده كام و سیییور
كییه دییا هی سیی ی کنییدر بود ،دییاه فور
(شیییییاهیینییامییه ،ج  :4ی )19
صادقی نیز در پایان داستان نبرد شاه عبّاس با خان احمد دیالنی كوشیده است دیدداه ویژۀ خود را داشته باشد با
این تفاوت كه با حالتی دزارشگونه و عاطفهای كمرنگتر به نسبت فردوسی ،شکست خان احمد دیالنی را تنها
معلول یاری نشدن ازطرف قضا میداند:
بییه سییییدّ سییییکینییدر شییییکسییییت آورد
حیواد چیو بیر كییینییه دسییییت آورد
خییورد رخییش اسییییکیینییدر ،اسییییکیینییدری
نییبییییینیید چییو مییرد از قضییییا یییاوری
()4394 ،4399
یکی دیگر از وجوه برجستج تمایز میان متن شاهنامه و متون حماسی تاریخی در این امر نهفته است كه شاهنامه
متنی باز و چندالیه است و جنگ و جدالهای آن نیز از سه منظر قابل بررسی است :الف) جدال قهرمان دربرابر
ضدقهرمان ،ب) جدال ایران و انیران ،ج) جدال اهورامزدا و نیروهای خیر دربرابر اهریمن و كماریکان .از این سه
الیه تنها چیزی كه در متون حماسی تاریخی بسیار پررنگتر است الیج نخست است و از همین رو متنهایی همانند
فتحنامه ،متنی بسته و تأویلناپذیر مینمایند.
این نوشتج زرّین كوب دربارۀ اندیشج نظامی ،تفاوت مهم دیگر میان متنهایی از قبیل شاهنامه و اسکندرنامه با
حماسههای تاریخی را آشکار میکند« :هیچگاه نظامی دغدغج رقابت با فردوسی نداشته است؛ مهمترین دغدغج این
هر دو به نوعی اجتماع است .یکی در یک برهج زمان  ،تاریخ و هویتش مورد تجاوز قرار درفته است و میکوشد كه
آن عظمت را در قالب داستانهای پهلوانان به مردمان زمانش یادآور شود و آنها را به تفکّر وادار كند ولی دیگری
كوشیده است مردمان را از جدالهای مذهبی ،كه در این دوران به اوج خود رسیده و موجبات تفرقج آنها را فراهم
ساخته ،برحذر دارد و به آنها بیاموزد كوشش و خون ریختن را رها كنند و میتوانند مدینج فاضله را با عشق ورزیدن
به یکدیگر برپا بدارند .تفاوت عمدۀ هنرمندان واقعی و متفکّران واقعی با سایرین در همین نکته است كه آنها وقایع
زمانج خویش را بدرستی درک كرده و با پشتوانج عظیم فرهنگی خویش این خارخار وجودی خویش را در قالب
زبانی بسیار منسجم بیان میکنند» (فلسفج یونان در بزم اسکندر ،زرینكوب :ی .)195
نکتهای كه در آخر این جستار نباید فراموش شود بحث ایدئولوهی است؛ ادر از بخش تحمیدیج فتحنامه كه نویسنده
در آن ی مطابق سنّت حماسه سرایی ی به مدح خداوند و بزردان دین پرداخته است و بطور طبیعی واهدانی كه بار
ایدئولوهیک دارند ،چشم پوشی شود ،نکتج قابل توجّه ،بسامد بسیار كم واهدان و تلمیحات با بار دینی دربرابر واهدان
و تلمیحاتی با بار اساطیری و ...است؛ این در حالی است كه یکی از مشخصههای اصلی متون مرتبط با این دوران،
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واهدانی با بار ایدئولوهی است .نادفته نماند اشارات روایی و قرآنی صادقی در بخش تمهید بیانگر غور و تعمق هرچه
بیشتر او در مفاهیم دینی نسبتبه قصاید و غزلیّاتش است.
نتیجهگیری
فتحنامه ،دزارش اتفاقات یک نبرد است كه فاتحان ،آن را برای فخر و ثبت در تاریخ ،به نگارش درمیآوردند؛
فتحنامهنویسی در ادوار مختلف تاریخی در نوشتههای فارسی و عربی رونقی تام و تمام داشته است؛ باری به هر
روی ،همزمان با دسترش فتحنامهنویسی در دوران تیموریان ی و بطور دستردهتر در دوران صفویان ی براثر پارهای
انقالبات ،ساختار این نوشتهها نیز دستخوش ددردونی دردید و در كنار فتحنامههای سنتی كه بصورت نامه عرضه
میشدند ،منظومهها و كتابهایی به نام فتحنامه نوشته شدند .فتحنامههای منظوم متأثر از شاهنامه و اسکندرنامه و
 ...به ادب حماسی تمایل پیدا كردند و فتحنامههای منثور نیز به زینتهای نویسنددی آراسته شدند .ازجملج
مهمترین فتحنامههای عصر صفویه كه چندین تذكرۀ مهم این دوره از آن یاد كردهاند ،فتحنامج صادقیبیگ افشار
است .تعداد منابع كهنی كه از احوال صادقی و هنر او یاد كردهاند و نگارنده بدانها دست پیدا كرده ،دوازده منبع
است كه از این میان چهار منبع بصورت مستقیم و شش منبع دیگر بصورت غیرمستقیم به فتحنامه صادقی اشاره
داشتهاند .سیستانی صاحب تذكرۀ خیرالبیان دویا نخستین كسی است كه در كنار اشاره به احوال صادقی از فتحنامه
او ی البته تحت نام شاهنامه ی یاد میکند .صاحب كتاب عالمآرای عبّاسی ی اسکندربیگ منشی ی كه زنددینامج
مشبعتری نسبتبه سایر تذكرهنویسان دربارۀ صادقی بیان كرده است ،از فتحنامج او بعنوان جنگنامه یاد میکند و
بیتهایی از این منظومه را ذكر میکند .آنچه از سخن بلیانی در كتاب ارزشمند عرفات العاشقین و عرصات العارفین
مستفاد میشود این است كه صادقی این مثنوی را در اواخر حیات دفته است .دارابی اصطهباناتی نیز در تذكرۀ
خود موسوم به لطایف الخیال ضمن ارائج شمّهای از احوال صادقی ی كه البته سخنش راجعبه سن صادقی درست
نیست ی به این منظومه اشاره میکند .تذكرههای متأخرتر سخن چندانی دربارۀ صادقی و فتحنامج او ذكر نکردهاند.
الزم به ذكر است نام این اثر در ابتدای نسخج موجود با عنوان «مثنوی فتحنامه» ذكر شده است.
باری به هر روی صادقی در این منظومه رویدادهای مهم سالهای پس از وفات «شاه جنّتمکان» (شاهطهماسب) تا
طلیعج دوران عبّاس ش اه را بتصویر كشیده است .سالهایی كه جهان چون موی زنگیان درهم و آشفته بود و هر
طایفهای از قزلباش را سودای ریاستی .فتحنامه در دو سطح زبانی ،ادبی دارای برجستگیهای خای سبکی است؛ او
آداهانه و براثر ممارست و غور در متون ادبی كهن و نیز آشنایی نسبتاً حرفهای با موسیقی ،از تمام ابزارهای
موسیقی آفرین ،ازجمله موسیقی بیرونی ،درونی و ...برای ارائج تصویرهای حماسی در فتحنامه بهره برده است.
هرچند تقریباً نیمی از بیتهای فتحنامه ،دارای قافیههایی با حروف اصلی هستند ،قسمت اعظم و قابل توجّهی از
نیمج دیگر فتحنامه را ابیاتی با قافیج اعناتی تشکیل داده است؛ از این میان ،قافیههای مردّف كمترین كاربرد را در
فتح نامه دارد .از میان تمام ردیفها نیز ،ردیفهای فعلی ی بویژه فعلهای ربطی ی بیشترین كاربرد را در شعر صادقی
داراست .صادقی آواها ،همخوانها و واكههای فارسی را بگونهای برجسته ،بجا و متفاوت با زبان عادی بکار برده است؛
استفاده از این همخوانها و واكهها در هریک از بخشهای سهدانج نیایش ،رزم و كینآوری و ساقینامههای آخر هر
بخش ،با یکدیگر بطور معناداری متفاوت است .واجآرایی نیز در كنار جناس و تکرار از مهمترین عوامل
موسیقیآفرین در فتحنامه است كه به وحدت موسیقی درونی اثر یاری رسانده است .از نظر واهدانی نیز دفتن این
نکات ضروری است كه در ابتدای فتحنامه یعنی در بخش نیایش و ستایش چیزی كه مشهود است ،تأثیرپذیری
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بسیار زیاد او از واهدان شعری شعرای موسوم به سبک عراقی و نیز واهدان آسان عربی است؛ امّا نکتج قابل توجّه
در بخش حماسی فتحنامه كهن درایی واهدانی است؛ او بسبب تبعیتش از شاهنامه ،بسیاری از واهدان و تركیبات
شاهنامه را بازتولید كرده است؛ ولی این تقلید از شاهنامه بیجا نیست و در جای مناسب قرار درفته است .از طرفی
در میان تمام اشعار فارسی دیوان صادقی ده واهۀ جعلی نیز بدست نمیآید كه همین امر از آداهی و دانش زبانی
او حکایت دارد .در سطح ادبی نیز تشبیه مهمترین ركن حوزۀ تخیل شعری صادقی در فتحنامه است؛ تشبیهات
عقلی به حسی بیشترین بسامد تشبیه را در كلّیت فتحنامه داراست ،اما در هنگام توصیف صحنههای نبرد ذهن
صادقی خواسته یا ناخواسته بسمت تشبیهات حسی به حسی درایش پیدا میکند .بعد از تشبیه ،كنایه بیشترین
كاربرد را در میان عناصر تصویرساز فتحنامج صادقی دارا است؛ از منظر شکلشناسی كنایات ،بیشترین بسامد مربوط
به كنایج ایماء است .استعارات وی نیز بیشتر از نوع مصرّحه است .الزم به توضیح است كه صنعت مجاز در فتحنامه
نمونه های فراوانی ندارد .دربارۀ اغراقهای مندرج در این منظومه نیز باید دفت كه این اغراقها داه به غلو ختم شده
است ،امّا در كلّیت اثر اغراقهای او طبیعی است .صادقی در بخش بدیع از الگوی خای ،ثابت و برجستهای كه بتوان
آن را به نوعی سبک خای او بشمار آورد تبعیت نمیکند كه البته در اینباره باید دفت حماسههای تاریخی ،برخالف
غزل ،قصیده و  ...ی كه شاعر در آنها بیشتر با روایتی مستقیم و تا حدودی بهدوراز ابهام سروكار دارد ی اساساً با
فنونی از قبیل ابهام ،ایهام و ..كه مبتنی بر ابهام هستند ،پیوستگی چندانی ندارد و طبیعتاً فتحنامه از این امر
مستثنا نیست.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق
اردبیلی استخراج شده است .سركار خانم دكتر مسروره مختاری راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی
این مطالعه بودهاند .آقای بهروز مهری به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش
داشتهاند .آقای دكتر شکراله پورالخای نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور
این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی هیئت داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری
دادند ،اعالم نمایند.
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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