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 چکیده
ادبیّات دورة مشروطه با همة تحواّلتی كه در محتوا و فرم و قالب شعر فارسی ایجاد كرد، 

وامدار گذشتة خود است. از آن جا كه ماهیّت انقالبی و پرشور شعرِ این دوره بیش از هر چیز 

ستیزی ی و ملّی و برانگیختن احساس میهن دوستی و بیگانه رایی جمعنیازمند تقویت همگ

امة و ظرفیّتهای انگیزشی شاهن -اعمّ از صوری و محتوایی -ایرانیان بوده، خصایص حماسی 

آمده است. به این اهداف آرمانی به شمار می  ها برای دستیابیزمینه  فردوسی، یکی از بهترین

گیری از نظریة بینامتنیّت در پی آن تحلیلی و با بهره -توصیفیاز روش  مقالة حاضر با استفاده

الممالک فراهانی و فرّخی یعنی ادیب است كه اثرپذیری دو تن از شاعران بزرگ دورة مشروطه 

ود میان اشعار آنها را در مؤلّفه های یزدی را از شاهنامة فردوسی بررسی كند و مناسبات موج

سازی تاریخی( و ای و موازی سازی و شبیه لمیحات شاهنامه ی از تگیرگوناگونِ محتوا )بهره 

های موسیقایی( تحلیل نماید. بر اساس نتایج پژوهش، این رت )زبان، تصاویر بالغی و مؤلّفه صو

زمینة دگردیسی  اثرپذیری یک تقلید صِرف نبوده و این دو شاعر الگوهای جدیدی را به ویژه در

روابط بینامتنی اند. همچنین كرده  ی تاریخی ایجادشخصیّتها و موازی سازی و شبیه ساز

و صورت اشعار این دو شاعر با شاهنامه از نوع بینامتنیّتِ قوی است؛ زیرا در هر دو سطحِ محتوا 

 اند.از شاهنامه تأثیر پذیرفته 
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 مقدمه-1

های حسّاس در تاریخ ایران است؛ زیرا آشنایی ایانیِ حکومت قاجار، از برهههای پدهه

ها و مسائل نوین و نیز دگرگونیهای بزرگ سیاسی و ایرانیان با دنیای مدرن، طرح اندیشه

اجتماعی به ویژه استقرار نظام مشروطه، در این عصر به وقوع پیوست. در دورة مذكور، متن 

سی و اجتماعی و فرهنگی( دارای ارتباط متقابل با یکدیگر های سیاو فرامتن )زمینه

ت و وقوع نهضت مشروطه اند؛ بدین معنا كه از یک سو شعر این دوره در بیداری ملّبوده

نقشی اساسی داشته است و از سوی دیگر، عوامل فرامتنی یا بیرونی نیز در شعر فارسی 

 اند. ین دوره به شاهنامه اثرگذار بودهبسیار تأثیر گذاشته و به ویژه در رویکرد شاعران ا

گرایی در آغاز هزارة طلبی و ملّیاجتماعی ایران از نظر استقالل-تشابه وضعیّت سیاسی

دوم شعر فارسی )دورة مشروطه و پس از آن( با آغاز هزارة نخست آن )زمان سرایش 

نامتنی منظومة آرش شاهنامه( در این رویکرد شاعران به شاهنامه مؤثّر بوده است )پیوند بی

برای شاعران دورة  بر این اساس،(. 157كمانگیر كسرایی و خوان هشتم اخوان ثالث، 

مشروطه، شاهنامه آبشخوری غنی به منظور بازیابی هویّت ملّی در برابر خودفریبی و 

اند كه بوده است. این شاعران بر این باور بوده خودباختگی در مواجهه با غرب و سلطة آن

ستیزی، آزادی و آزادگی، گرایانه، ظلمامه میتواند در تقویت روحیّة حماسی و ملّیشاهن

 طلبی، خودباوری و عدالت در میان ایرانیان، بسیار مؤثّر باشد.    استقالل

های گیری از نظریّة بینامتنیّت، مهمترین زمینههدف نوشتار حاضر آن است كه با بهره

الممالک فراهانی و فرّخی یزدی را از روطه یعنی ادیباثرپذیری دو شاعر شاخص دورة مش

شاهنامه برجسته سازد. نظریّة بینامتنیّت به عنوان مبنای نظری پژوهش، بر این اندیشه 

 از پیش آثار تأثیر تحت و داشته تعامل یکدیگر با دیرباز از مختلف متون»مبتنی است كه 

 از پیش متون از ایواگویه بلکه ست،نی اصیل متنی هیچ اساس این بر. اندشده خلق خود

 بینامتنی روابط و تأثیرپذیری این از كه یافت تواننمی را مستقلی اثر هیچ و است خود

از مهمترین  .(121كشف بینامتنیّت، چگونگی پیدایش یک نظرّیه، ) «باشد بوده بركنار

حاضر برخوردار است، شده دربارة بینامتنیّت كه از قابلیّت كاربست در مقالة نظراتِ ارائه

 آرای ژنی دربارة بینامتنیّت قوی و نیز آرای ژنت دربارة زیرمتن و زبرمتن است.

ژنی به مراتبی در بینامتنیّت باور دارد كه بر پایة میزان و چگونگی ارتباط دو متن استوار 

اگر  شده است. بر این اساس، او بینامتنیّت را بر دو نوع قوی و ضعیف میداند؛ از نظر ژنی
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روابط بینامتنی در دو متن، در هر دو سطحِ صورت و مضمون انجام پذیرد، بینامتنیّت قوی 

شود گردد، بینامتنّیت ضعیف تلقّی می است امّا اگر این روابط صرفاً در یک سطح متوقّف

(. یکی از مباحث مهم در آرای ژنت دربارة بینامتنّیت 235-237)درآمدی بر بینامتنیّت، 

به نظر ژنت، متضمّن هرگونه مناسبتی است كه « زبرمتنیّت»است. « برمتنیّتز»نیز بحث 

)زیرمتن( مّتحد میکند و شیوة پیوند این دو « الف»)زبرمتن( را با متن پیشین « ب»متن 

(. بر این اساس، در 156باشد )بینامتنیّت، « الف»تفسیر متن « ب»چنان نیست كه متن 

الممالک و فرّخی یزدی نیز در ام زیرمتن و اشعار ادیباین مقاله، شاهنامة فردوسی در مق

 مقام زبرمتن قرار دارند.     

 پیشینۀ پژوهش -2
های گوناگون با وجود اثرپذیری گستردة شعر دورة مشروطه از شاهنامه در مؤلّفه

محتوایی و صوری، تاكنون دربارة مناسبات بینامتنی شعر این دوره و شاهنامه پژوهش 

برداری از بهره»انجام نشده است. از پژوهشهای موجود میتوان به دو مقالة نگری جامع

ای شاهان و پهلوانان ایران باستان در شعر شاعران برجستة عناصر پركاربرد اسطوره

( اشاره كرد. این 1391« )الشعراء بهار از فردوسیتأثیرپذیری ملک»( و 1390« )مشروطه

ز این تأثیرپذیری یعنی حضور قهرمانان اساطیری و پژوهشها بیشتر معطوف به یک جنبه ا

حماسی شاهنامه در شعر دورة مشروطه بوده و در آنها به دیگر ابعادِ اثرگذاری شاهنامه بر 

های موسیقایی پرداخته نشده شعر این دوره یعنی عناصر زبانی، تصاویر بالغی و مؤلّفه

های دربارة حضور چهرهاست. ضمن آن كه پژوهشهای مذكور حتّی به هنگام بحث 

ای توجّهی شاهنامه در شعر مشروطه، به نوگرایی شاعران این دوره در تلمیحات شاهنامه

های مغفول و نکاویدة مذكور با استفاده از روش تطبیقی  اند. توجّه به خألها و زمینهنداشته

  های پیشین است.و نظریّة بینامتنیّت، از وجوه تمایز مقالة حاضر با پژوهش

 مهبا شاهنا و فرّخی یزدیاهانی فرالممالک یبهای ادمتنی سرودهتحلیل مناسبات بینا -3
نشینان جریان شعر دورة مشروطه به الممالک فراهانی و فرّخی یزدی را باید از قلّهادیب

سرا، بین گرا و مدیحهممالک دارای سه الیة كامالً سنّتالشمار آورد. شخصیّت ادبی ادیب

اعی دّد و در نهایت، آزادیخواه و نوگرا است. در الیة سوم است كه مضامین اجتمسنّت و تج

ابد. چهرة ادبی فرّخی را نیز میتوان دارای سه زمینة و وطنی در اشعار او گسترش می

رنگ )دارای گرایشهای سنّتی(، خاكستری )متمایل به نوگرایی در غزل( و روشن كم

-100و  85-86انداز شعر معاصر ایران، )چشم اجتماعی( دانست-)سرایندة غزل سیاسی

های شخصیّت ادبی (. بررسی اشعار این دو شاعر حاكی از آن است كه آنها در همة الیه98
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اند. در ادامة این نوشتار با كاربستِ آرای ژنی دربارة خویش، عمیقاً تحت تأثیر شاهنامه بوده

ممالک و فرّخی )زبرمتن( با شاهنامه البینامتنیّت قوی، مناسبات بینامتنِی اشعار ادیب

 )زیرمتن( در ذیل دو مبحث كلّی محتوا و صورت بررسی خواهد شد. 

 مناسبات بینامتنی در محتوا -1-3

ای ژرف میان پیوند محتوای یک اثر با اثری دیگر و تأثیرپذیری از آن، بیانگر رابطه

خالقان این آثار حکایت دارد؛ آنهاست؛ زیرا از نزدیکی و همسانی گرایشهای فکری و ذهنیِ 

های مختلف اثرِ متأخّر دیده میشود. در این بخش، به ویژه آن كه این رابطه گاه در الیه

الممالک فراهانی و فرّخی مناسبات بینامتنی شاعران عصر مشروطه و در رأس آنها ادیب

 یزدی با شاهنامه از لحاظ محتوا بررسی میگردد. 

 اییحات شاهنامهگیری از تلمبهره -1-1-3

الممالک و فرّخی با های ادیبترین نمودهای روابط بینامتنِی سرودهیکی از برجسته

گیری از شخصّیتها و ماجراهای شاهنامه در قالب تلمیحات متعدّدی است كه شاهنامه، بهره

میهنی این شاعران دیده میشود. حضور این تلمیحات در شعر دورة -در سراسر اشعار ملّی

طه چنان گسترده است كه آن را باید از مختصّات مهم ادبی شعر این دوره دانست. مشرو

گرایی در میان روشنفکران و شاعران این عصر یکی از دالیل اصلی این امر، رواج روحیّة ملّی

و كوشش آنها برای برانگیختن اجتماع از طریق یادآوری گذشتة درخشان ایران بوده است؛ 

« پرستی است یا انتقاد اجتماعیاصلی مشروطیّت، بیشتر یا میهن صدای»ای كه به گونه

هایی الممالک و فرّخی از منظر تلمیحات، نکته(. بررسی اشعار ادیب34)ادوار شعر فارسی، 

و به طور كلّی شعر دورة  -های اشعار این شاعران را مینمایاند كه آنها را باید از شاخصه

ای و وجه ممیّزة آنها از اشعار شاعران گذشته ت شاهنامهگیری از تلمیحادر بهره -مشروطه

 در استفاده از این نوع تلمیحات دانست. 

های در طول تاریخ ادبیّات فارسی، شخصیّتهای دورة تاریخی شاهنامه در مقایسه با چهره

اند. امّا در شعر دورة مشروطه و به دو دورة اساطیری و حماسی، چندان مورد توجّه نبوده

الممالک و  فرّخی، عالوه بر شخصّیتهای دو دورة اساطیری و حماسِی ه در اشعار ادیبویژ

ها و شاهان دورة تاریخی آن نیز به طور گسترده مورد توجّه قرار گرفتند؛ به شاهنامه، چهره

ای مواجه ای از شخصّیتهای شاهنامهای كه در تلمیحات این شاعران با طیف گستردهگونه

گانة شاهنامه در های گوناگونی از ادوار سهگاه این امر به تراكم حضور چهرههستیم و حتّی 

ای از مهمترین وارة بسیار فشردهیک شعر خاص منجر میشود و آن شعر را به طرح



 23/فردوسیبا شاهنامة  یزدیمناسبات بینامتنی اشعار ادیب المماک فراهانی و فرّخی 

 
 

مستبدّی »های ایران باستان تبدیل میکند؛ مانند تراكم حضور شخصیّتها در مسمّطِ چهره

از فرّخی. شاعر در این مسمّط پس از یادكرد از  «خوی ضحاكی است، این خو نِه ز دست

های اساطیری و حماسی شاهنامه )هجده شخصیّت(، به شخصیّتهای گوناگونِ دوره

ترین رفتة بزرگشخصیّتهای دورة تاریخی آن میپردازد و با حسرت، از شکوه از دست

 شاهان ساسانی یاد میکند:

 ر ذواالكتاف حال از یاد رفتپوزحمت شـا         بـاد  رفت     بررنجــهای  اردشیر  بابکان  

 شـیوة نوشـیروانی، رسم عدل و داد رفت            آبــروی خـــاک ما بر بـاد استبداد رفت

ز گـور  ردحالیا گر بیند ایران را چنین بهرام گــور            از خجالت تا قیامت، سر برون نا

 (248)دیوان فرّخی، ص 

گیری از الممالک و فرّخی با شاعران گذشته در بهرهجوه تمایز ادیبیکی دیگر از و

های دورة اساطیری و حماسی شاهنامه ای، آن است كه برخی از چهرهتلمیحات شاهنامه

مانند سیامک، سلم، تور، پشوتن، گرسیوز و كشواد )گشواد( كه در تلمیحات ادوار گذشتة 

 یابند:د، در اشعار این دو شاعر حضور مانهرنگی داشترنگ یا بیشعر فارسی، حضور كم

اله اله چــه شد آن غیــرت گشواد غیور            قــارَنا! سـاما! دیگر ز چه خفتید به گور؟ 

 (246)همان: ص 

بیــا كـــه رایت كیخســـرو بهار رسـید            گذشــت نوبـت افـــراسـیاب و گرسیوز 

 (                                                                              263الممالک، ص )دیوان ادیب

ای یا حماسِی مورد این امر هم به سود شعر شاعران مذكور و هم به سود چهرة اسطوره

های غیرشاخص شاهنامه در تلمیحات شعر دورة مشروطه، نظر است؛ زیرا استفاده از چهره

شعر فارسی افزوده و موجب بیشتر شدن آشنایی مخاطبانِ عصر با بر غلظت حضور آنها در 

ها و عناصر مرتبط با آنها در شعر دورة آنها شده است. از آن سو نیز فراخوانی این چهره

 پردازی شعر این دوره افزوده است. اندیشی و مضمونمشروطه، بر غنا و ظرفیّت تلمیح

ران دورة مشروطه، ِاعمال دخل و تصرّف در ای شاعنکتة مهم دیگر در تلمیحات شاهنامه

های ر ادوار گذشتة شعر فارسی، شخصیّتبرخی از داستانهاست. این در حالی است كه د

اند. این رفتهبدون تغییر و دگردیسی به كار می شاهنامه عموماً در داللت اصلی خود و

انیِ شاهنامه از دگردیسی عمدتاً شامل تغییر ماهیّت و كاركرد برخی از شخصیّتهای ایر

ماهیّت منفی به ماهیّت مثبت است. بارزترین نمونة این امر، تغییر ماهیّت كاووس است؛ 

ای منفی است )نک. تاریخ اساطیری ایران، كاووس كه در متون پهلوی عمدتاً دارای چهره

ه (، در شاهنامه نیز در هیأت پادشاهی خودسر و متکبّر ترسیم میشود. امّا این پادشا62-61
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ای منفی ندارد و حتّی فرّخی در در شعر شاعران مشروطه و به ویژه در اشعار فرّخی، چهره

 دیوان خود شش بار به طور افتخارآمیز از او یاد میکند:

باخـــتگان وطـــن ســیروسـیم مــــا زادة كیــقــباد و كیکــاووســیم            جـــان

 (385)دیوان فرّخی، ص 

خواهان دروغین و زمامداران بندی كه در نکوهش مشروطهنیز در ترجیع الممالکادیب

پس از بمباران رواق امام رضا )ع( توسّط روسها سروده، از كاووس به نیکی یاد میکند و بر 

 رفتة ایران حسرت میخورد: شکوه و شرفِ از دست

 ندو  نامـــوس  نما تخـــت جـــم، افســـر كــاووس نماند            شـــرف  و  غــیرت 

 ( 527الممالک، ص )دیوان ادیب

شکن و برادركُش به تصویر م در شاهنامه در چهرة فردی پیمانهمچنین با این كه سل

الممالک كشیده میشود و در اشعار فرّخی نیز با همین چهرة منفی ظاهر میگردد، امّا ادیب

ماندگی آنها سروده، ن از عقبای كه به منظور تهییج ایرانیان و تأسف خورددر قصیده

نگاهی مثبت به این شخصیّت دارد؛ زیرا او را در كنار ایرج مینشاند و با این مجاورت، از 

 یاد میکند:« تختگاه ایرج و سلم»ایران با تعبیرِ 

تر از ربع سلمی و سلماست چه شد كه ایران آن تختگاه ایرج و سـلم            كنون خـراب

 ( 120)همان: ص 

سازی ماهیّتِ شخصیّتهای منفی، آن بوده كه عامل این دگردیسیها و مثبت تریناصلی

شاعران دورة مشروطه برای احیای غرور ملّی ایرانیان، سراسر ایران باستان را با دیدی 

مثبت مینگریستند و صِرفِ ایرانی بودن این شخصیّتها، در نظر این شاعران دلیل كافی و 

 كردن به آنها بوده است.موجّه برای افتخار 

 سازی تاریخیسازی و شبیهموازی -2-1-3

ای را میتوان بر دو نوع دانست؛ الممالک و فرّخی از تلمیحات شاهنامهگیری ادیببهره

های ایران باستان و صرفاً نقل نام آنها در شعر بدون هفراخوانیِ محضِ چهر نوع نخست،

تجاوزهای »الممالک در مثنوی برای نمونه ادیباستفادة سمبلیک و نمادین از آنهاست؛ 

به منظور یادآوری گذشتة باشکوه وطن و نمایاندن تأسّف خود از « روس و انگلیس به ایران

 های ایران باستان یاد میکند:اوضاع ایرانِ عصر خویش، در دَه بیتِ پیاپی با حسرت از چهره

 پنــاه؟كجــا  شد  مـنوچـــهـر گیــتی    كــاله؟         كجــا  شد  فـــریـدون  زرّیــن

 گداز؟كجا  شد  كیقــباد  آن  یل  ســـرفراز؟            كجــا  شــاه  كـــاووس  دشــمن
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كجــا  رفـــت  كیخســـرو  تاجـــدار؟            چـه  شد  شـاه  گشتاسب  و  اسفندیار؟

 (683)همان: ص 

ای، در گیری از تلمیحات شاهنامهی در این نوع بهرهنکتة قابل توجّه آن است كه فرّخ

 بسیاری از موارد از دو فرمول زیر تبعیّت میکند:

كننده بر فرزند یا نژاد + نام یکی از شخصیّتهای شاهنامه )برای اشاره به الف( واژة داللت

)همان: ص « پور جمشید»(، 47)دیوان فرّخی، ص « دودة جمشید»ملّت ایران(؛ مانند 

)همان: ص « پور كیخسرو»(، 287و  95)همان: صص « جگرگوشة كیکاووس»(، 287

 (: 385)همان: ص « زادة كیقباد و كیکاووس»( و 163)همان: ص « نوباوگان كاوه»(، 129

د كرث دل یک دله باید كرد           یک سلسلة دیــوان را در سلسله باید دودة طهمـورای 

 (   81)همان: ص 

كننده بر مکان + نام یکی از شخصیّتهای شاهنامه )برای اشاره به ایران(؛ ب( واژة داللت

)همان: ص « مقر جم»(، 99)همان: ص « كشور جم»(، 70)همان: ص « كشور دارا»مانند 

مقام »(، 247)همان: ص « منزلگاه كیکاووس»(، 111)همان: ص « كشور هوشنگ»(، 275

 (:  275)همان: ص  «جای رستم دستان»( و 275)همان: ص « فریدون

به  باد            بس آتــشِ كین به خاک زردشـت زدیم  كشــور  جمشــید رفت  آبروی  

 (384)همان: ص 

های شاهنامه، الممالک و به ویژه فرّخی از چهرهگیری ادیبامّا نوع دوم و هنرمندانة بهره

شخصیّتها و عناصر سیاسِی سازی سازی و موازیفتن از فراخوانی محض آنها و شبیهفراتر ر

های اساطیری و حماسی شاهنامه است. این نوع رویکرد شاعران عصر خود با چهره

های ایران باستان، تحت تأثیر همین رویکرد فردوسی در شاهنامه و مشروطه به چهره

های نوین و ژرفی از روابط بینامتنی آنها با این اثر گرانسنگ است؛ زیرا بیانگر جنبه

های سیاسی عصر خود با سازی چهرهنیز به هنگام سرایش شاهنامه گاه به موازی فردوسی

شخصیّتهای داستان نظر داشته است؛ برای نمونه چنان كه برخی از پژوهشگران تصریح 

اند، فردوسی در داستان ضحاک، خلیفة قشری و متعصّب عصر خود یعنی القادرباهلل را كرده

عام میکرده، یاری از ایرانیان را با اتّهام قرمطی بودن قتلكه با دستیاری محمود غزنوی بس

سازی كرده است. بر این اساس حّتی دستور ضحاک برای نوشتن با ضحاکِ تازی موازی

محضر و تأیید اجباری آن از سوی مردم نیز یادآور آن است كه القادرباهلل به قصد یافتن 

یان(، دستور نوشتن محضر و فتوایی را دستاویزی مناسب برای كشتار اسماعیلیان )= قرمط
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مبنی بر الحاد اسماعیلیه صادر كرد و كوشید كه علمای شیعه را نیز وادار به امضای این 

(.116محضر كند )نک. تحلیل روابط گفتمانها در شاهنامه، 

شاعران دورة مشروطه و در رأس آنها فرّخی یزدی نیز با تأسّی از فردوسی، در بسیاری از 

گرایی را فرا روی های نوینی از تلمیحسازیها پرداختند و جنبهخود به همین موازیاشعار 

های معاصر مخاطبان قرار دادند؛ زیرا با عمیق شدن در مفاهیم سیاسی و اجتماعی، تجربه

ها حمل كردند و از شخصّیتهای اساطیری و حماسی ایران ها و اسطورهخود را بر حماسه

اجتماعی عصر بهره جستند. از این -یخی و تبیین مسائل سیاسیسازیهای تاربرای شبیه

گرایی و حیث میتوان فرّخی یزدی را از شاعران پیشگام در رویکردهای نوین اسطوره

 .اندیشی دانستاسطوره

سازی گاه صراحتاً و با استفاده از تشبیه صورت میگیرد؛ بدین صورت كه این موازی

های عصر شاعر ذكر به برای یکی از عناصر یا چهرهبّهای به عنوان مششخصیّت شاهنامه

میشود؛ مانند بیت زیر كه شاعر در قالب اضافة تشبیهی، استبداد را به ضحاک تشبیه نموده 

 و خود و دیگر انقالبیون را نیز با فریدون همانندسازی كرده است:

روزی فریدون میشویم  درفش كـاویان، بالطمة ضحاک اسـتبداد، ما را خسته كرد             

 (                                                            177)دیوان فرّخی، ص 

سازی به روش غیرآشکار است كه در این صورت مخاطب با نوع دیگری از این موازی

دارای  سازیآگاهی از فضای كلّی و زمینة سرایش شعر، به آن پی میبرد. این موازی

ای هنری بیشتری است؛ زیرا با پرهیز از عدم صراحت در گفتار، فرصت سهیم شدن هجنبه

در خوانش و فهم متن را به مخاطب میدهد و تالش ذهنی مخاطب برای كشف این 

سازی، بر التذاذ هنری او میافزاید. برای نمونه فرّخی در غزلی كه دربارة عقد قرارداد موازی

وزیر احمدشاه قاجار( سروده، به طور غیرآشکار ه )نخستالدولبه وسیلة وثوق 1919ننگین 

خدمتی به انگلیس، با جانوسیار )وزیر خائن الدوله را از جهت خیانت به كشور و خوشوثوق

سازی كرده است:دارا به هنگام حملة اسکندر( موازی

وسیار داد جــان بهی            دســتی كه تیــغ كید جو چون ز كشورِ دارا رود خومیخواست 

 (  70)همان: ص 

های شاهنامه، در جدول زیر به سازی شخصّیتها و عناصر سیاسِی عصر فرّخی با چهرهموازی

 طور دقیق نشان داده شده است.

 

 فرّخیاشعار  درهای شاهنامه با چهره عصرسازی عناصر و شخصیّتهای سیاسیِ موازی -جدول یک
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شخصیّت 

 ایشاهنامه

شخصیّت/عنصر 

 عصر سیاسیِ

شمارة صفحه و بیت  سازینوع موازی

 دیوان

 

 

 

 

 ضحاک

 ستمگران

 رضاشاه

 

 عدو

دو عدو )انگلیس و 

 روس(

 انگلیس و روس

 استبداد

-حاكم یزد )ضیغم

 الدوله(

 غیرآشکار

 غیرآشکار

 

 با استفاده از تشبیه

 با استفاده از تشبیه

 

 غیرآشکار

 با استفاده از تشبیه

 غیرآشکار

  3ب /41ص 

ص  ؛3ب /47ص 

 2ب /130

 6ب /132ص 

  15ب /246ص 

 

 23ب /293ص 

 3ب /177ص 

 1ب /247ص 

 انقالبیون كاوه

 انقالبیون

 با استفاده از تشبیه

 غیرآشکار

 7ب /71ص 

 2ب /130ص 

خودِ شاعر و دیگر  فریدون

 انقالبیون

 3ب /177ص  با استفاده از تشبیه

 

 ایرج

 

 ایران

 

 با استفاده از تشبیه

؛ ص 19ب /246ص 

؛ ص 2ب /247

  24ب /293

 

 سلم و تور

 خائن و دشمن

 انگلیس و روس

 انگلیس و روس

 با استفاده از تشبیه

با استفاده از تشبیه 

 غیرآشکار

 19ب /246ص 

 2ب /247ص 

 24ب /293ص 

 26ب /293ص  با استفاده از تشبیه وطن )ایران( طوس

 29ب /293ص  غیرآشکار انگلیس و روس اسکندر

 3ب /70ص  غیرآشکار دولهالوثوق جانوسیار 

 31ب /294ص  با استفاده از تشبیه وطن )ایران( شاپور

سازی به شیوة آشکار و با استفاده از تشبیه، یابیم كه موازیبا دقّت در جدول فوق درم

گیری نمادین از سازِی غیرآشکار و نمادگونه است؛ زیرا در این دوره، بهرهبیشتر از موازی
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جتماعی، گامهای نخستین خود را ا-در راستای تبیین اغراض سیاسیشخصیّتهای شاهنامه 

پیموده است. همچنین با توجّه به سلطة استعمار و استبداد بر جامعه، در این می

سازیها از شخصیّت ضحاک بسیار بیشتر از دیگر شخصّیتها استفاده شده است. از موازی

ر عناصر، با شخصیّتهای منفِی میان عناصرِ عصر شاعر نیز انگلیس و روس بیش از سای

 اند كه این امر در روحیّة استعمارستیزی شاعر ریشه دارد.سازی شدهشاهنامه موازی

-اجتماعی عصر، در اشعار ادیب-سازیهای تاریخی به منظور تبیین مسائل سیاسیشبیه

 الممالک در شعری كه دربارة دگرگونالممالک به ندرت دیده میشود؛ برای نمونه، ادیب

شدن مشروطه سروده، استبداد را با ضحاک پیوند میزند و با زبانی طنزآلود و نیشدار و 

سازی شاه مستبد با ضحاک، دلدادگی خلق به استبداد را به باد انتقاد میگیرد:ضمن موازی

گاه            پیچــد به گنــبد مـــاه، آوازة بشـــارت و خرشاه، از این بساط  شودک اگر ضحا

 (                                                   127الممالک، ص ان ادیب)دیو

 مناسبات بینامتنی در صورت -2-3

مقصود از صورت یا فرم، هیأت و روشی است كه برای بیان محتوای اثر هنری به كار 

رائة اثر میرود و یکپارچگی و هماهنگی كامل آن با محتوا، در موفّقیّت شاعر یا نویسنده در ا

های (. در این بخش از میان مؤلّفه207نامة هنر شاعری، هنری بسیار مهم است )واژه

های موسیقایی(، مرتبط با صورت )زاویة دید، فضاسازی، عناصر زبانی، تصویرپردازی و جنبه

الممالک و فرّخی یزدی و شاهنامة هایی كه از قابلیّت تحلیل بینامتنی در اشعار ادیبمؤلّفه

 دوسی برخوردارند، بررسی خواهند شد.فر

 زبان -1-2-3

های رفتار های مهم در صورت اثر ادبی، زبان آن است؛ زیرا زبان و شیوهیکی از مؤلّفه

(. 139آیند )فرهنگ اصطالحات ادبی، زبانی، مادة خام خیال و خلق تصویر به شمار می

های نحوی از عناصر ایی و سازههایی چون مفردات و واژگان، تركیبات، ویژگیهای آومؤلّفه

 دهندة زبان هر اثر ادبی و از جمله شاهنامه هستند.تشکیل

الممالک و مشخّصاً در اشعاری كه تحت تأثیر شاهنامه و در وزن آن های ادیبدر سروده

های زبانی شاهنامه را میتوان به وفور بازیافت. در حوزة مفردات و اند، مؤلّفهسروده شده

های كهن و ها و صفات خاصّ شاهنامه كه جزء واژهالممالک به استعمال واژهیبواژگان، اد

آركائیک هستند، گرایش بسیار زیادی دارد و همین امر بر غلظت رابطة بینامتنِی اشعار او 

ها و صفات عبارتند از: شیراوژن )دیوان هایی از این واژهبا شاهنامه میفزاید. نمونه
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(، 700(، گندآور )همان: ص 695روان )همان: ص روشن(، 350الممالک، ص ادیب

(، 687بخش )همان: ص (، تاج695نژاد )همان: ص (، فرّخ683گداز )همان: ص دشمن

 (. 125كوپال )همان: ص  ( و686(، نیو )همان: ص 171هشیوار )همان: ص 

لک الممادر حوزة تركیبات نیز تركیبهای شاهنامه از بسامد باالیی در اشعار ادیب

برخوردارند. این تركیبات را میتوان به سه دستة تركیبهای مقلوب، تركیبهای غیرمقلوب و 

ای در تركیبهای عطفی تقسیم كرد. در این میان، كثرت حضور تركیبهای مقلوبِ شاهنامه

های اثرگذار در الممالک شایان توجّه است؛ به ویژه آن كه این تركیبات، از مؤلّفهاشعار ادیب

تر شدنِ زبان حماسی هستند. از بین این تركیبهای مقلوب نیز میزان استعمال تپرصالب

ها و تركیبات تركیبهای وصفی بیشتر از تركیبهای اضافی است. در مجموع، كاربرد واژه

الممالک، اشعار او را مشمول هنجارگریزی زمانی كرده است. های ادیبآركائیک در سروده

 كه عیناً برگرفته از شاهنامة فردوسی هستند، عبارتند از:هایی از این تركیبات نمونه

شیر (، نرّه695درفش )همان: ص (، كاویانی700كاله )همان: ص تركیبهای مقلوب: كیانی

مرد (، جهاندیده699(، نامورنامه )همان: ص 699نامه )همان: ص (، پهلوی679)همان: ص 

  (.686خدیو )همان: ص ( و كیهان638سرو )همان: ص (، سهی692)همان: ص 

(، 687(، سخنهای نغز )همان: ص 701تركیبهای غیرمقلوب: نامة خسروی )همان: ص 

(، مرد خِرَد )همان: ص 629(، شاه پیروزبخت )همان: ص 688یل سرفراز )همان: ص 

 .(697( و گردون گردان )همان: ص 349(، سرای كهن )همان: ص 692

(، تاج و 699(، تخت و گاه )همان: ص 687 تركیبهای عطفی: داد و دهش )همان: ص

(، بوم 687(، می و مشک )همان: ص 687(، دیو و پری )همان: ص 681تخت )همان: ص 

 (.  690( و تیر و كیوان )همان: ص 689(، باژ و ساو )همان: ص 684و بر )همان: ص 

عربی در آن های افزون بر این، یکی از ویژگیهای بارز شاهنامه، كاربرد بسیار اندک واژه

المالک كه مشخّصاً تحت تأثیر شاهنامه و است. در همین راستا در آن دسته از اشعار ادیب

های عربی و غیرفارسی به واژه -نسبت به دیگر اشعار او -اند مختصّات زبانی آن سروده شده

ی كه بر وزن شاهنامه و خطاب به بیتیسد؛ چنان كه در مثنوی هجدهكمترین حدّ خود میر

( حتّی از 581-582ؤبد زردشتی، ارباب كیخسرو شاهرخ، سروده شده )نک. همان: صص م

 یک واژة عربی استفاده نشده است.

الممالک و شاهنامه، حضور پررنگ ترین مناسبات بینامتنیِ دیوان ادیبیکی از ژرف

حوی های آوایی و نهای نحوی شاهنامه در اشعار اوست. این مؤّلفهویژگیهای آوایی و سازه

اند كه اگر بسیاری از بیتها یا مصراعها را تنیدهالممالک درهمچنان با برخی از اشعار ادیب
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جدا از پیکرة مثنویهای او در نظر بگیریم، میتوانیم آنها را به قرن چهارم نسبت دهیم. این 

 د.انالممالک، در جدول شمارة دو نشان داده شدهبه همراه نمونه شعری از ادیب هامؤلّفه

 الممالکهای نحوی شاهنامه در اشعار ادیبترین ویژگیهای آوایی و سازهمهم -جدول شمارة دو

شمارة صفحة  الممالکنمونه از دیوان ادیب ویژگی آوایی/ سازة نحوی

 دیوان

 690 بر آن خشم كن كز تو بهراسدا كاربرد الف اطالق

 690 كه پرّنده نشناسی از آدمی تشدید مخفّف

 838 گرفتن گهر نابسوده ندْهد سود كت )تسکین(تخفیف حر

 157 مهر تو جای در ُستُخوان و عصب كند تخفیف یک حرف )حذف(

استعمال كلمات با حروف 

 زائد

 109 هنوز سقفش سُتوار و اُستُنش برپاست

 135 دوباره بازنپوشد تو را سلیح نبرد اماله )ممال(

 و به خود مبال ایدرگزافه كمتر گوی  «ایدون»و « ایدر»كاربرد 

گر ندیدستی چنین باران، ببین 

 كایدون ببارد

259 

 

160 

و « ابا»كاربرد حروف اضافة 

 «ابَر»

 ابا خانه و گنج و فرزند و زن

 ابَر شاه داماد و پوراختر است

683 

700 

 658 به چشم اندرم آسمان تیره شد اضافه كاربرد دو حرف

 688 همیره داد و دانش پذیرد  «همی»استعمال 

 333 پا به منّت نهادمی به زمین استعمال یای استمراری

 ایریگِ پدر بودیاگر مرده استعمال یای شرطی

 ایبرادرت را هم ببخشودی

 

685 

كاربرد ساخت قدیم ماضی 

 نقلی

 689 شدستند در كوه و هامون یله

یزدی چندان الممالک، مختصّات زبانی شاهنامه در اشعار فرّخی برخالف اشعار ادیب

مشهود نیست؛ زیرا قالب عمدة شعری فرّخی، غزل است كه زبان آن عمدتاً زبان 

سرایان فارسی است و در عین حال گاهی به زبان مردم نیز گرایش دارد. با وجود این، غزل
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گیری از لحن حماسی در برخی از غزلهای بارزترین نوگرایی فرّخی در حوزة زبان، بهره

منظور تهییج مخاطبان است. از این حیث میتوان فرّخی را پیشگام  اجتماعی به-سیاسی

شاعران ادبیّات پایداری در استفاده از لحن حماسی در غزل دانست. برای نمونه شاعر با 

، تکرار واژة «ا»گیری از عناصری چون وزن سنگین، استفادة زیاد از مصوّت بلندِ بهره

« آزادی»ن حماسی در شعر، به غزل معروفِ به عنوان ردیف و گنجاندن مضامی« آزادی»

 لحن و فضایی حماسی بخشیده است. این لحن از همان بیت اوّل شعر، آشکار است:

آن زمـــان كه بنهادم، سر به پای آزادی            دسـت خود ز جان شستم، از برای آزادی 

 (192)دیوان فرّخی، ص 

كه به ( زدی)از حاكمان « سردار جنگنامة حضرت فتح»با این حال، حماسة تاریخیِ 

الممالک از اقتفای شاهنامه و در وزن آن سروده شده، به اندازة مثنویهای حماسیِ ادیب

ابیم. ز مختصّات زبانی شاهنامه بازنمیزبان پرصالبت برخوردار نیست و در آن اثر چندانی ا

(، 412ان: ص هایی چون پرخاشجوی )همنظر از نام شخصیّتهای شاهنامه، واژهصرف

(، از 417آزمای )همان: ص ( و رزم418رای )همان: ص (، پاک416شیراوژن )همان: ص 

اند. حضور معدود عناصر زبانی شاهنامه هستند كه در حماسة تاریخی مذكور راه یافته

های فرّخی نیز بیشتر به سبب اثرگذاری برخی مختصّات كهن و هنجارگریزیها در سروده

 بر ذهن و زبان اوست نه مشخّصاً برآیند اثرپذیری زبانی از شاهنامه.شعر كالسیک كهن 

 تصاویر بالغی -2-2-3

( استفاده از زبان در بازنمایی اشیا، اعمال، احساسات، Imageدر مباحث ادبی، تصویر )

افکار، تصوّرات، حاالت روحی و هر تجربة حسّی و فراحسّی است )فرهنگ ادبیّات و نقد، 

میتوان به سه نوع عمدة عینی و دیداری، استعاری و تمثیلی و نیز ذهنی  (. تصویر را197

 بندی كرد.)انتزاعی( دسته

ای كه های نخستین سبک خراسانی است؛ یعنی دورهشاهنامة فردوسی متعلّق به دوره

تصاویر حسّی، تصاویر غالب شعری بوده است. از این رو بارزترین تصویر بالغی موجود در 

قرن چهارم »ای كه میتوان گفت است؛ به گونه -به ویژه تشبیهات حسّی -شبیه این دوره، ت

)صور « های مستقیم شعری، بارورترین دورة ادب فارسی استاز نظر تصاویر حسّی و تجربه

(. به تبعیّت از ویژگیهای سبکی این دوره، در شاهنامه نیز یکی 405خیال در شعر فارسی، 

 ی، تشبیهات حسّی است. ترین تصاویر بالغاز برجسته

از دیگر دالیل كثرت تشبیه در شاهنامه، حماسی بودن آن است؛ به عبارتی، در آثار 

های حماسی به دلیل كثرت همانندسازی شخصیّتها و حوادث )مشبّه( با موجودات و پدیده
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به( كه غالباً در جهت تصریح حوادث حماسی و فضای خاّص گوناگونِ حسّی )مشبّه

به  -نمایی و مبالغه صورت میگیرد و در بسیاری از موارد، بستری برای بزرگ ایاسطوره

نیز است، خواه ناخواه بسامد تشبیه رو به فزونی مینهد.  -عنوان بارزترین تصویر در حماسه

 بیت زیر مصداقی از این ویژگی ادبی شاهنامه )تشبیهات حسِّی همراه با مبالغه( است:

خود  و  گــبر             بغـــرّد  بـه  كــــردار  غـــرّنده  ابـــر زره  دارد  و  جوشـن  و  

 (449)شاهنامه، ص 

اجتماعی بوده -از آن جا كه شعر دورة مشروطه در خدمت اغراض و مضامین سیاسی

اند تا مضامین کوشیدهو می ندیشیدهااست، شاعران این دوره به محتوا بیشتر از صورت می

از نظر ادبی شاعران، دیگر »با صراحت بیان كنند. به همین سبب  مورد نظر خویش را

اجتماعِی -( و شعر سیاسی341شناسی شعر، )سبک« چندان به صنایع ادبی توجّه ندارند

ترین اشعار همة ادوار ادبیّات فارسی است و از این دورة مشروطه از لحاظ تصاویر، از ساده

انی همانندی بسیاری دارد؛ بر همین اساس های نخستین سبک خراسحیث با اشعار دوره

ترین تصاویر است. افزون بر در شعر دورة مشروطه همانند شاهنامه، تشبیه یکی از برجسته

سازی شخصیّتها و حوادث تاریخیِ عصر مشروطه با سازی و شبیهاین، كثرت موازی

مؤثّر بوده  ای، در كثرت تشبیه در شعر این دورهشخصیّتها و حوادث حماسی و اسطوره

است. نکتة قابل توجّه آن است كه در تشبیهات دورة مشروطه، ردّ بسیار روشنی از شاهنامه 

به كه خصوصیّت ای را میتوان یافت؛ بر این اساس، عظمت در مشبّهو تشبیهات شاهنامه

تشبیهات حماسی شاهنامه است و منجر به همراهی تشبیه و مبالغه میشود، در اشعار 

 های زیادی دارد:لک نمونهالمماادیب

بجنبد چــو  مـاه  و  بجوشد  چـــو  ابر            بغــرّد  چـو  شـــیر  و  بدرّد  چـو  ببـر 

 (700الممالک، ص )دیوان ادیب

به »و « تو گفتی»این اثرپذیری حتّی ادات تشبیه را نیز دربرمیگیرد؛ زیرا اداتی چون 

حماسی در شاهنامه هستند، از بسامد باالیی در اشعار كه از بارزترین ادات تشبیه « سان

اند هایی كه بر پایة تشبیه خلق شدهالممالک برخوردارند. در شاهنامه عالوه بر مبالغهادیب

 -بخشی به عناصر طبیعت ها بر پایة جانبه = مبالغه(، بسیاری از مبالغه)عظمت در مشبّه

بخشی(؛ برای نمونه در بیت زیر، د )مبالغه + جاناننیز پدید آمده -به ویژه اجرام آسمانی

 فردوسی برای مبالغه در عظمت رستم، تصویر گریستن خورشید از بیم گرز او را برمیسازد:

ز  گـــرز  تو  خورشـید  گـــریان  شود            ز  تیـــغ  تــو  ناهـــید  بریـــان  شود 

 ( 194)شاهنامه، ص 
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الممالک به كرّات ن ساخت از مبالغه را به ویژه در اشعار ادیبتحت تأثیر شاهنامه، ای

 میتوان مشاهده كرد:

بـــر  او  ســـنگ  خــــارا  درود  آورد            ســـتاره  بــرش  ســـر  فــــرود  آورد 

 (690الممالک، ص )دیوان ادیب

ک برگرفته از همین تصاویر الممالآمیز ادیبافزون بر این، بسیاری دیگر از تصاویر مبالغه

ای از این شاهنامه است. تصویر مشترکِ موجود در دو بیت زیر )تخت نهادن بر ماه( نمونه

 رابطة بینامتنی است:

كنـــون  او  به  هر  كشـــوری  باژخواه            فرســتاد  و  بر  مــــاه  بنهــاد  گـــاه 

(         687)شاهنامه، ص 

خـــت  تــو  را درـر  از  مـــاه  تخـــت  تو  را            بـرومـــنـد  ســـازم  زنــم  بـرت

 (691الممالک، ص )دیوان ادیب

ها، برخی تشبیهات غنایی شاهنامه نیز كه بر پایة عالوه بر تشبیهات حماسی و مبالغه

 كرّات دیده میشوند:الممالک به اند، در شعر ادیببه( خلق شدهابزار جنگی )به عنوان مشبّه

باال  بلـند            به  ابرو  كمـــان  و  به  گیســو  كمـند   بهبه  رخ  چــون  بهـــار  و  

 ( 1029)شاهنامه، ص 

چشـــم   بـاال بلـــند            به  ابــرو  كمــان  و  به  گیسـو  كمـند  بتـــان   ســیـه

 (698الممالک، ص )دیوان ادیب

به كه در بخش های شاهنامه در ساختار تشبیه و به عنوان مشبّهتفاده از چهرهاس

سازی تاریخی به آن اشاره شده، نوع دیگری از اثرپذیری شعر مشروطه سازی و شبیهموازی

ترین تصاویر تشبیهی شعر این دوره كه كامالً بر ه است. در این میان، یکی از بدیعاز شاهنام

 از فرّخی با مطلع زیر مشهود است:« بهاریّه»ه، در مسمّط پایة شاهنامه خلق شد

 ختسان از شاخ درزد اشکوفه سیامک سرتخـت             بهتا كیومرث بهار آمد و بنشـست 

 (242)دیوان فرّخی، ص 

فرّخی در سراسر این شعر غنایی، بسیاری از شخصیّتهای اساطیری و حماسِی شاهنامه را 

های طبیعت( و گاه انتزاعی )ِمَحن، حزن و عشرت( قرار حسّی )پدیدهبه برای عناصر مشبّه

داده و غنا و حماسه را به زیبایی به یکدیگر پیوند زده است. این تصویرهای تشبیهی كه 

 عمدتاً در قالب اضافة تشبیهی و گاه به صورت تشبیهات غیراضافی هستند، عبارتند از:
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مِحن، ضحاکِ خزان، سلمِ دی، پور پشنِ حُزن،  های تشبیهی: كیومرثِ بهار، دیوِاضافه

نوذرِ عشرت، گرشاسبِ شمشاد، كاووسِ چمن، خسروِ گل، فریبرزِ چنار، گیوِ باد، پیراِن 

 تنِ كاج.خزان و رویین

تشبیهات غیراضافی: تشبیه شکوفه به سیامک، غنچه به هوشنگ، فروردین به فریدون، 

به زو، سرو به قباد و نرگس به گشتاسب. اردیبهشت به ایرج، اسپند به رستم، سبزه

 های موسیقاییمؤلّفه -3-2-3
موسیقی شعر به چهار نوع موسیقی بیرونی )وزن(، كناری )قافیه و ردیف(، درونی 

-393بندی میشود )موسیقی شعر، )جناس( و معنوی )ایهام و تضاد و مراعات نظیر( دسته

سیاری از اشعار دورة مشروطه تحت تأثیر (. از آن جا كه موسیقی بیرونی و كناریِ ب391

 شاهنامه است، در این بخش، به این دو مؤلّفة موسیقایی میپردازیم.

)فعولن فعولن فعولن فعل( آفریده « متقارب مثمّن محذوف»شاهنامة فردوسی در بحر 

شد و دیگر آثار حماسی ادبیّات فارسی نیز تحت تأثیر شاهنامه از این وزن استفاده كردند؛ 

ای كه زیرا بحر متقارب از ظرفیّت زیادی برای خلق زبان حماسی برخوردار است؛ به گونه

انگیزد ی كه برمیدوسی است و روح حماسی و پهلوانیی كه در كالم فردگیصالبت و كوبن»

)بررسی منشأ وزن شعر « تا حدود زیادی برخاسته از وزن حماسِی بحر متقارب است

ثرت امکان استفاده از هجای كشیده در این بحر، این مجال را (. افزون بر این، ك9فارسی، 

باری را كه به خاطر مرگ به شاعر میدهد كه در صورت لزوم فضای سنگین و اندوه

شخصیّتهای محبوب، در اثر حماسی به وفور یافت میشود، بر شعر حاكم كند. برای نمونه، 

بار از هجای كشیده  6ایرج، فردوسی در بیت زیر برای توصیف اندوه فریدون از مرگ 

 استفاده كرده است:

ی یسوخــت بــاغ و هـم كند  مـوی ریخــت  اشک  و  همیخســت روی            همیهـم

 (46)شاهنامه، ص 

شاعران دورة مشروطه با درک درست نسبت به حماسی بودِن این بحر و تناسب آن با 

ی خود را در این بحر و در قالب مثنوی میهن-های میهنی، عمدتاً مضامین ملّیمایهبن

اند؛ با توجّه به تنوّع و بین اثر خود و شاهنامه، رابطة بینامتنی قوی ایجاد كرده سروده

متقارب مثمّن »الممالک و كثرت قالب مثنوی در آن، بحرِ قالبهای موجود در دیوان ادیب

مثنوی كوتاه و  58چنان كه از آید؛ یکی از اوزان پركاربرد این دیوان به شمار می« محذوف

كه موضوع بسیاری از آنها نیز با  مثنوی در این بحر سروده شده 18الممالک، بلندِ ادیب

الممالک به اقتضای حماسی در پیوند است. بنابراین ادیبشاهنامه یا وقایع حماسی و شبه
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حماسِی موضوع، به این بحر توّجّه كامل داشته است؛ برای نمونه، در مثنوی شبه

و نیز مثنویهای متعدّدی كه « پیام سیمرغ»، مثنوی «تجاوزهای روس و انگلیس به ایران»

الممالک در توصیف شاهنامه سروده شده، از همین بحر استفاده شده است. همچنین ادیب

ای كه خطاب به موبد زردشتی، ارباب كیخسرو شاهرخ، سروده شده و سرشار از در مثنوی

است، عالوه بر توجّه به هماهنگی وزن و محتوا، به سبب تناسب بحِر  اصطالحات زردشتی

 گرایانة مخاطب، از همین بحر بهره میجوید.با روحیّات ملّی« متقارب مثمّن محذوف»

الممالک با نوع استفادة هایی از همسانی نوع استفادة ادیبابیات زیر را به عنوان نمونه

الممالک در بیت نخست، با استفادة مکرّر از زیرا ادیب فردوسی از این بحر میتوان ذكر كرد؛

بار( در پی اثرگذاری بر مخاطب و برانگیختن ایرانیان به جنگ و در  5هجاهای كشیده )

بیت دوم نیز با همین میزان تکرارِ هجای كشیده، در پی نمایاندن اندوه و تأسّف خود از 

 اوضاع ناخوشایند ایران و تجاوز بیگانگان است:

عـزم  باش            شــب   و   روز   آمـــادة   بــزم   باش  بامــردن  میـندیــش  و    ز

 (684الممالک، ص )دیوان ادیب

ـوزمــانی  كــه  قفــقـاز  را  روس  بُــرد            ز  ایــرانیــان  نــام  و  نا ــ س  بُــرد ـم

 (683)همان: ص 

متقارب به حدّی است كه برخی از قصاید مدحی خویش  الممالک به بحردلبستگی ادیب

سروده است. به نظر میرسد غرض شاعر  -البتّه بحر متقارب مثمّن سالم -را نیز در این بحر 

گیری از واژگان و لحن پرصالبت شاهنامه در ستایش ممدوح به از این كار، بیشتر بهره

 ر است:منظور بركشیدن او بوده است. ابیات زیر گواه این ام

 بارش             ســر  بندگی  سـوده  بر  خــاک  درگه بههمـایــون خــدیوی كه شاهان 

غـــارها  همچــو  روبه   درز  سهـــم  خـدنگــش  هژبران  جنگی             خـــزیدنـد  

 (401)همان: ص 

بهره  چندان« متقارب مثمّن محذوف»الممالک، فرّخی یزدی از بحرِ برخالف ادیب

نگرفته است؛ زیرا از تنوّع قالبها در دیوان او اثری نیست و شاخصة شعری او غزلهای 

اجتماعی است كه وزنهای خاصّ غزل را میطلبند. با این حال، تنها مثنوی مفصِّل -سیاسی

به اقتفای شاهنامه و بر وزن آن سروده « نامة حضرت سردار جنگفتح»فرّخی با عنوان 

الدوله، كوتاهی كه فرّخی در زندان و خطاب به ضیغم ر این، مثنویشده است. افزون ب

 (.    427حاكم یزد، در دو بیت سروده نیز در وزن شاهنامه است )نک. دیوان فرّخی، 
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ای بین اشعار در زمینة موسیقی كناری )قافیه و ردیف( نیز روابط بینامتنی گسترده

های شاهنامه در دیوان تردة واژهالممالک و شاهنامه وجود دارد. حضور گسادیب

در جایگاه  -همانند شاهنامه -ها الممالک سبب شده كه در بسیاری از موارد این واژهادیب

قافیة شاهنامه های همالممالک در بسیاری از موارد، آگاهانه واژهقافیه بنشینند. البتّه ادیب

ژرفای مناسبات بینامتنی دیوان قافیه كرده و بدین ترتیب بر را در اشعار خویش عیناً هم

و « ببالد همی»های موسیقایی افزوده است؛ مانند قافیه شدنِ خود و شاهنامه در مؤلّفه

 الممالک و فردوسی:در ابیات زیر از ادیب« بنالد همی»

ز  فـــرّ  تـــو  گیتــی  ببــالد  همــی            ز  خشـــم  تـــو  اخـــتر  بنالد  همـی 

 (688الممالک، ص ان ادیب)دیو

دل  تیــــغ  گفـــتی  ببـــالد  همــی            زمــــین  زیـــر  اســپان  بنـالد همـی 

 (117)شاهنامه، ص 

الممالک نیز عیناً با یکدیگر ها كه تحت تأثیر شاهنامه، در دیوان ادیباز این گونه واژه

ها عبارتند از: قافیهفت. برخی از این جفتهای فراوانی میتوان یااند، نمونهقافیه شده

(، 700)همان: ص « پی/كیفرخنده»(، 685الممالک، ص )دیوان ادیب« بخردان/موبدان»

« عنان/سنان»(، 685)همان: ص « سروش/گوش»(، 701)همان: ص « خسروی/نُوی»

(، 693)همان: ص « هیچ/بسیچ»(، 582)همان: ص « سپهر/مهر»(، 716)همان: ص 

(.692)همان: ص « كهُن/بُن»( و 701)همان: ص « هُنسخُن/ك»

ای در اشعار فرّخی و نیز وجود تنها دو مثنوی های شاهنامهدر مقابل، بسامد اندک واژه

های شاهنامه مورد استفادة قافیهدر دیوان او سبب شده كه تعداد بسیار معدودی از جفت

)دیوان « سمند/بلند»ی چون هاییهقاففرّخی قرار گیرند. از این موارد میتوان به جفت

(، 417)همان: ص « كین/زین»(، 414)همان: ص « كوس/طوس»(، 414فرّخی، ص 

( در مثنوی 422)همان: ص « مهر/سپهر»( و 418)همان: ص « یکبارگی/بیچارگی»

های ابیات زیر، اثرپذیری فرّخی را از قافیهاشاره كرد. جفت« نامة حضرت سردار جنگفتح»

 ر زمینة موسیقی كناری نشان میدهد:  شاهنامه د

چو  بنشست  بر  پشــِت  زیــنِ  سمند            تو  گفتی  كه  آتــش  ز  زین  شد  بلند 

 ( 414)همان: ص 

نشــست  از  بر  اســپ  تــازی  سمند             چــو  زرّین  درخشــنده  كوهــی  بلند 

 (88)شاهنامه، ص 

 گیرینتیجه -4
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الممالک فراهانی و فرّخی یزدی را با شاهنامه باید از نوع بات بینامتنی اشعار ادیبمناس

بینامتنیّتِ قوی دانست؛ زیرا این دو شاعر در هر دو سطحِ محتوا و صورت از شاهنامه تأثیر 

الممالک از شاهنامه در هر دو سطح، با توجّه به گستردگی اثرپذیریِ ادیباند. البتّه گرفته

تر از همین رابطه در اشعار فرّخی است؛ زیرا در ینامتنی اشعار او با شاهنامه قویرابطة ب

 تر از سطح صورت است.خی این روابط در سطح محتوا پررنگاشعار فرّ

گیری از شاهنامه به عنوان الممالک و به ویژه فرّخی با بهرهدر سطح محتوا، ادیب

اند. دگردیسی را روی مخاطبان قرار دادهاندیشی را فزیرمتن، رویکردهای جدیدی از تلمیح

سازی و یهای كاووس و سلم و تغییر ماهیّت آنها از منفی به مثبت و نیز موازاسطوره

های شاهنامه در راستای سازی شخصیّتها و عناصر سیاسی دورة مشروطه با چهرهشبیه

 ترین این رویکردها هستند. اجتماعیِ عصر، از مهم-سائل سیاسیتبیین م

الممالک بسیار بیشتر های موسیقایی، ادیبدر سطح صورت و در دو عنصر زبان و مؤلّفه

گرایی ترین دلیل این امر غلظت روحیّة سنّتاز فرّخی، از شاهنامه تأثیر گرفته است؛ عمده

به ویژه مثنویهای حماسی  -الممالک و نیز كاربرد زیاد قالب مثنوی در شخصیّت ادبی ادیب

در دیوان اوست. با این حال، پیشگامی فرّخی در استفاده از لحن حماسی  -حماسیو شبه

در غزل، تمایز خاصّی به زبان او بخشیده است. همچنین در مؤلّفة تصاویر بالغی، 

الممالک با استفادة گسترده از تشبیهات حماسی و غنایِی شاهنامه و نیز هر دو شاعر ادیب

به، بر غلظت امه در ساختار تشبیه و به عنوان مشبّههای شاهنبا استفادة گسترده از چهره

 اند.مناسبات بینامتنی خود با شاهنامه افزوده
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Intertextual Relationships of Adib-al-Mamalik Farahani and  

Farrokhi Yazdi with Ferdowsi's Shahnameh 

Negar  Rashid1, Jalil Tajlil2, Ali Mohammad Sajjadi3 

 

Abstract 
Although the literature of the Constitutionalist Period has 

refurbished the content, form, and template of Persian poetry, it is 

indebted to its past. Since the revolutionary and zealous nature of the 

poetry of this period has, above all, necessitated the augmentation of 

collective and national convergence and stimulation of Iranians' sense 

of patriotism and alienation, the epic qualities - both in form and in 

content - and the motivational capacities of Ferdowsi's Shahnameh, 

are one of the best grounds to accomplish these ideal objectives.  

Utilizing a descriptive-analytical method and the theory of 

intertextuality, the present study aims to scrutinize the impression of 

two great poets in the Constitution Period i.e. Adib-al-Mamalik 

Farahani and Farrokhi Yazdi from Ferdowsi's Shahnameh. It also 

analyzes the existing relationships between their poems in various 

content components (using Shahnametic symbols, parallelizing, and 

historical simulations), and form (language, rhetorical images, and 

musical components). In accordance with the results of the study, this 

effect was not a mere imitation, and these two poets have established 

newfangled patterns, particularly in terms of the transformation of 

characters, parallelism, and historical simulation. Furthermore, since 

these two poets have been under the influence of Shahnameh's 

content and form, the intertextual relationship of their poems with 

Shahnameh is of a strong intertextuality. 

Keywords: Shahnameh, Adib-al-Mamalik, Farrokhi Yazdi, 

intertextuality, content, form 
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