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  ثابت دكتر مهدي ملك                                

  زدـــدانشگاه يگروه زبان و ادبيات فارسي ار ـــــــدانشي                                   

  اصغر شهبازي                                    

  آموختة دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد دانش

  چكيده
نقد زبان حماسي در راستاي تحقيقات مربوط به نقد نوعي است؛ يعني نقد       

 كار در نقد زبان حماسي، چگونگي . هاي انواع ادبي و شاخصبر اساس اصول 

بر اين اساس كه بين نوع ادبي . شود رفت زبان درنوع ادبي حماسه بررسي مي

كاررفته در آن، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و نوع ادبي  حماسه و زبان به

 نقد زبان حماسي در« در همين خصوص، . طلبد حماسه، زبان خاص خود را مي

هاي اصلي زبان  شاخص،موضوعي است كه در طي آن ،» حملة حيدري

در ) وزن و قافيه، واژگان و تركيبات، نحو كالم، صورخيال و محتوا( حماسي

به اين .  است  منظومة حملة حيدري باذل مشهدي مورد نقد و بررسي قرار گرفته

ن حجم به عنوا( اي ازاين منظومه ترتيب كه با مالك قراردادن بخش عمده

ويژه الگوهاي فرماليستي و يدترين الگوهاي نقد زبان شعر، بو بر اساس جد) نمونه

در اين . است شناختي، به بررسي زبان حماسي در اين اثر پرداخته شده  سبك

ويژه شهدي در اغلب سطوح زبان حماسي ب كه اوالً باذل م  مشخص شده،بررسي

 متأثر از زبان و بيان فردوسي ،واژگان و تركيبات حماسي، توصيفات و صورخيال

 از جمله موسيقي كناري، نحو ،ثانياً شاعر در برخي از وجوه زبان حماسي. است

اين مقاله و نتايج حاصل از آن .  دچار ضعف و كاستي است،كالم و صورخيال

خواهند از چگونگي زبان حماسي در يكي از  تواند براي كساني كه مي مي
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وسي مطلع شوند و از نتايج آن در چگونگي تحول هاي ديني پس از فرد حماسه

  .سودمند واقع شود، زبان حماسي استفاده كنند

سرايي، حملة حيدري، زبان  باذل مشهدي، حماسه: كليديه هاي واژ

  .حماسي، شاهنامة فردوسي

   مقدمه-1

يك نظام ، است كه زبان  شناختي، مشخص گرديده       امروزه و در پرتو مطالعات زبان
آيد، به صورت ايما و اشاره، گفتار و نوشتار  ني است كه وقتي از قوه به فعل درميذه

 بازتاب مستقيم و غيرمستقيم ، گفتاري يا نوشتاري تجليات زبان در شكل. شود ظاهر مي
آن نظام و بافت ذهني است كه هر كس بخشي از آن را به صورت خدادادي و بخشي از 

چنان رابطة   آن، يعني ذهن و زبان،د دارد و اين دوآن را به صورت اكتسابي با خو
دانند و حتي در   مي تنگاتنگي با هم دارند كه برخي، ذهن و زبان را دو روي يك سكه

شناختي، عمالً گفتار و نوشتار را به نيابت از ذهن مورد  شناختي و سبك مطالعات زبان
در همين زمينه، نقد زبان ) 27: 1387شفيعي كدكني، : ك به.ر.(دهند مطالعه قرار مي

حماسي به معناي بررسي و توصيف شكل نوشتاري زبان در يك اثر حماسي است به 
پرداز و زبان او، رابطة  بر اين اساس كه بين ذهن انسان حماسه. نيابت از ذهن سرايندة آن

كه  شود، همچنان گر مي نزديكي وجود دارد و ذهنيت حماسي، در زباني حماسي جلوه
.  از منظر انواع ادبي هم قابل بررسي است،اين موضوع.  غنايي در زباني غناييذهنيت

. كند بندي مي ها تقسيما بر اساس محتوا و حوزة عاطفي آننظرية انواع ادبي، آثار ادبي ر
اي است كه از موضوع، انديشه، عاطفه و تخيل صاحبِ اثر به دست  محتوا نيز مجموعه

به اين ترتيب . اهي جز زبان نوشتاري يا گفتاري نداردته آن هم تجليگبآيدكه ال مي
 هستند كه شاعر يا نويسنده ترين مواد و مصالحي توان گفت زبان و امكانات آن، مهم مي
كند و در اين استفاده، ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان  ها براي ارائة محتوا استفاده مياز آن

زباني . گر شود در زباني حماسي جلوهشود كه مثالً محتوا و ذهنيت حماسي،  باعث مي
 به ،كه با تأثير از محتواي حماسي و ذهنيت حماسي، فخيم، استوار و برجسته است

اي كه صالبت و طنطنة كالم در آن كامالً ملموس است؛ حتي اگر نشود آن را  گونه
دهد كه در زبان حماسي، اصوات،  بررسي زبان حماسي نشان مي. خوبي توصيف كرد به
. اند هاي رزم و نبرد كنندة ميدان مات، تركيبات و ساختارهاي نحوي، غالباً تداعيكل
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صور خيال، . كنند هاي عيني، حسي و حماسي داللت مي اند و بر مدلول واژگان، حماسي
در ساختار نحوي . اند هاي رزم و نبرد اخذ شده اند و از ميدان عمدتاً حسي و ملموس

ها،   و آواه هاتركيب واژ. آفريند ي، تأكيدي آمرانه را ميجمالت، تقديم فعل، لحن حماس
كند و صالبت و فخامت زبان در آن كامالً مشهود  آهنگ حماسي شكوهمندي را القا مي

طلبد و علو لفظ، برجستگي و طنطنة زبان را موجب  علو معني، علو لفظ را مي. است
در آن ) Leach,1969.P.42(نامد،  ميu»سازي برجسته«*،»ليچ«شود و آنچه را  مي

توان گفت نوع ادبي حماسه،  هاست كه مي كامالً مشهود است و بر اساس همين ويژگي
اين .  را دارددكه نوع ادبي غنايي، زبان خاص خو  همچنان،زبان خاص خود را دارد

 به ،كند كه بخواهيم بر اساس نقد نوعي گاه اهميت واقعي خود را پيدا مي موضوع، آن
. بان در دو نوع ادبي متفاوت بپردازيم و يا زبان را در يك نوع ادبي بررسي كنيممقايسة ز

دبي يك نوع ادبيِ خاص، هاي زباني و ا شود كه شناخت ويژگي آن وقت مشخص مي
 گونه كه بايد و   با همة اهميتي كه دارد، آن،متأسفانه اين موضوع. سزايي دارداهميت ب

 آنچه در اين زمينه گفته شده، بيشتر از آنِ محققان معاصر  و شايد مورد توجه قرار نگرفته
شناسي آثار ادبي، به ارتباط  توان گفت در نقد ادبي و زبان به طوري كه حتي مي. است

  .كاررفته در آن آثار توجه كافي نشده است ميان نوع ادبي و زبان به
ت كه زبان حماسي       بر همين اساس، نگارنده با درك اين موضوع و طرح اين سؤاال

 ابتدا ، چه تحوالتي را پشت سر گذاشته،هايي دارد و در گذر زمان چيست و چه ويژگي
و آن گاه بر ] 1[الگويي براي بررسي زبان حماسي در متون منظوم حماسي طراحي كرد

حملة «  يعني،آن شد تا بر اساس آن الگو، به بررسي زبان در يك متن حماسي ديني
  . بپردازد»حيدري باذل مشهدي

  لهئ بيان مس-1-1

شناسي ادبيات، بررسي زبان در  ويژه در حوزة زبانهاي ادبي ساليان اخير، ب  پژوهشدر
  بسيار سخنها هاي آن از انواع ادبي و ويژگي. تاس انواع ادبي كمتر مورد توجه قرار گرفته

اي وجود دارد و  رابطهها چه كاررفته در آن ن انواع و زبان بهكه بين ايگفته شده اما از اين

                                                 
1. G.N.Leach   

 2. Foregrounding 
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 براي مثال اغلب ؛ شده است شوند، كمتر سخن گفته اين انواع چگونه در زبان متجّلي مي
كه چه عواملي موجب فخامت و  زباني فاخر و جزيل است اما اينگويند زبان حماسي، مي

هايي دارد، موضوعاتي هستند كه به  شود و زبان حماسي چه ويژگي جزالت در زبان مي
 در پرتو ،اند و اين در حالي است كه امروزه  ها نپرداخته ه آن جامع و اخص بصورت

 ، مشخص شده است كه زبان و امكانات آن،شناختي شناختي و زبان مطالعات سبك
گيرد و شعر  ها بهره ميتند كه شاعر در معماري شعر از آنترين ماده و مصالحي هس مهم

در همين . شود  بستري از زبان جاري ميچه حماسي باشد وچه غنايي، در هر حال در
موضوعي است كه در آن، » نقد زبان حماسي در حملة حيدري باذل مشهدي« خصوص، 

،در سطوح »حملة حيدري باذل مشهدي« يعني، زبان حماسي در يك حماسة ديني
موسيقايي، واژگاني، نحوي، بالغي و محتوايي بررسي شده و مشخص شده است كه اوالً 

«  يعني،حماسه، زبان خاص خود را دارد؛ ثانياً اين زبان در يك حماسة ثانوينوع ادبي 
 دچار ،متأثر از سبك دوره، سبك فردي و محتواي اثر، »حملة حيدري باذل مشهدي

تغييرات و تحوالت گوناگوني شده و مثالً زبان شاعر در برخي از وجوه زبان حماسي از 
 دچار ضعف و كاستي شده و حتي در ،جمله موسيقي كناري، نحو كالم و صورخيال

  .اي از زبان حماسي و غنايي تبديل شده است برخي از مواضع، به آميزه
   ضرورت تحقيق-1-2

هاي پس از  پژوهان معتقدند كه زبان حماسي در حماسه     بسياري از حماسه
 از وحدت و يكپارچگي الزم برخوردار نيست و اثري كه توانسته باشد زبان ،فردوسي

 با همة فرازها و ،اين نظر. ماسي فردوسي را فراياد آورد، بسيار نادر و كمياب استح
 تا كنون به صورت علمي به اثبات نرسيده و همواره تحقيقي جامع را ،فرودهايش

 با اين ؛طلبيده است و اين مقاله در راستاي چگونگي و چرايي اين موضوع است مي
 اين زبان در يك ،هايي دارد و ثانياً چه ويژگياهداف كه مشخص شود اوالً زبان حماسي 

  .رو شده است به حماسة ديني با چه تغييراتي رو
   پيشينة تحقيق-1-3

      متأسفانه دربارة زبان حماسي، تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته و آنچه در 
بي، هاي انواع اد اين باره گفته شده است، عمدتاً مطالبي كلي است كه نويسندگان كتاب
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اهللا  ذبيح« با اين وصف، . اند شناسي و نقد ادبي در ضمن مباحث خود ارائه كرده سبك
دربارة مختصات آثار » سرايي در ايران حماسه« از اولين كساني است كه در كتاب» صفا

تاريخ ادبيات در « ايشان دركتاب. است ويژه شاهنامة فردوسي سخن گفته و بحماسي
ارتباط با نوع   كه بي اند ص زبان و اسلوب فردوسي بيان كردهنيز مطالبي در خصو» ايران

اي با  در مقاله» غالمحسين يوسفي« ،پس از ايشان. ادبي حماسه و زبان حماسي نيست
هاي موسيقايي و آوايي  ترين شاخص به مهم» موسيقي كلمات در شعر فردوسي« عنوان

بان حماسي فردوسي ارائه شعر فردوسي اشاره كرده و طرح روشني از ساختار و فرم ز
« فصلي را به»  موسيقي شعر« نيز در كتاب» محمدرضا شفيعي كدكني« .  نموده است

اختصاص داده و با مقايسة هزار بيت » عوامل ساخت و صورت در موسيقي شعر فردوسي
هاي زباني و هنري فردوسي پرداخته و   به بيان خالقيت،از شاهنامه با هزار بيت دقيقي

« پس از ايشان.  شده كه در اين عرصه، نياز به يك پژوهش علمي و جامع استيادآور
هاي زباني،  ، بخشي را به سبك حماسه، ويژگي»انواع ادبي« در كتاب» سيروس شميسا

است و درواقع وي از اولين كساني است كه براي نوع  ادبي و فكري آن اختصاص داده
. است  به اثبات رسانده شواهدي از شاهنامهها را با ،مختصاتي برشمرده و آنادبي حماسه
نيز به اهم  »شناسي شعر پارسي سبك« كتابدر» محمد غالمرضايي«پس از وي،

عنوان مثال وي معتقد است كه  به؛ است هاي زباني و بياني فردوسي اشاره كرده  ويژگي
بي  متناسب با نوع اد،سازي، تصويرآفريني فردوسي در شاهنامه گزيني، تركيب واژه

 و آن را در زبان فردوسي  است حماسه، منجر به ايجاد و آفرينش سبك حماسي شده
تأثير فردوسي در پيدايش « اي با عنوان نيز در مقاله» حسين رزمجو« .توان حس كرد مي

« .  است سرايي در ايران اشاره كرده  به چگونگي ايجاد سّنت حماسه،»هاي مذهبي حماسه
زبان « اي با عنوان در مقاله،»شناسي جستارهاي شاهنامه«كتابنيز در » محمود اميدساالر

هاي زبان اديبانة فردوسي  به برخي از ويژگي» هاي فارسي ادبي و بيان عاميانه در حماسه
هاي حماسي پس از   كه اغلب سرايندگان منظومه در شاهنامه پرداخته و بيان داشته

زيرا فردوسي نمايندة زبان ادبي  دفردوسي، در زبان و بيان حماسي به پاي وي نرسيدن
سعيد « پس از ايشان، بايد از .عصر درخشان ساماني و طبقة آگاه و اديب عصر خود بود

ها  به برخي از شاخص» درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي« نام برد كه در كتاب» حميديان
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ط، استفاده هاي زبان عصر فردوسي مانند تخفيف، تشديد، استفاده از افعال بسي و ويژگي
 و در بخش موسيقي شعر به بررسي قافيه و  از واژگان فارسي سره و تكرار اشاره كرده

از واپسين تحقيقات در اين . است رديف، انواع جناس و سجع در شعر فردوسي پرداخته 
مقايسة زبان حماسي و غنايي با تكيه بر خسرو و شيرين و اسكندرنامة « زمينه بايد از كتاب

نام برد كه مؤّلف در آن به عناصر زبان حماسي در مقايسه » زهرا پارساپور« ليفتأ» نظامي
رسد جاي پژوهشي كه به طور   به نظر مي،با اين همه. است با زبان غنايي اشاره كرده 

هاي زبان حماسي بپردازد و ارتباط ميان نوع ادبي و زبان  ها و شاخص مستقل، به ويژگي
. ، خالي است وضوع را در چند متن حماسي بررسي كندرا نشان دهد و آن گاه اين م

شود   هم كمبود مطالعات و تحقيقات حس مي هاي ديني دربارة چگونگي زبان در حماسه
مجموعة مقاالت همايش ملي بزرگداشت راجي « و در اين زمينه نيز تنها در كتاب

 محمدعلي «، »محمدرضا صرفي« ، »محمود فضيلت« چون است كه محققاني هم» كرماني
و » محمود مدبري« ، »احمد اميري خراساني« ، »حميد فرزام« ، »اسماعيل شفق« ، »صادقيان

هاي ديني، با تكية بر  مطالبي دربارة زبان و بيان و ساختار حماسه» محمدصادق بصيري« 
توان سرآغاز بررسي  اند و اين مطالب را مي حملة حيدري راجي كرماني، ارائه نموده

  .هاي ديني دانست  بيان در حماسهجدي زبان و
  : شروع بحث-2

سرايندة اين . هاي ديني معروف در ادب فارسي است يكي از حماسه» حملة حيدري«
( »آباد جهان شاه« باذل در. است» باذل مشهدي« ، معروف به»ميرزامحمد رفيع« منظومه،
 به دربار راه متولد شد و توسط عمويش، ميرزامحمد طاهر، ملّقب به وزيرخان،) دهلي

را بر عهده ) زيب اورنگ( الدين، پسر عالمگير وي ابتدا امور ديواني محمد معز. پيدا كرد
دار دژ گواليار شد و پس از آن به  داشت و سپس به خدمت او درآمد و يك چند قلعه
 از امارت عزل شد و در شهر دهلي ،حكومت بانس بريلي رسيد و پس از مرگ عالمگير

، 1368مير انصاري، .( در گذشت. ق. ه1124 يا 1123جا  به سال   همانانزوا گزيد و
  اين منظومه يك حماسة. ترين اثر باذل مشهدي، حملة حيدري است معروف). 78: 11ج

و مبارزات ) ع(و امام علي) ص(ديني است و در آن وقايع مربوط به زندگاني پيامبر اكرم
 بيت بيشتر 24000تعداد ابيات آن از . ه است به نظم در آمد،آنها براي ترويج دين اسالم
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.( الدين فراهي است معين» معارج النّبوه و مدارج الفتوه« نيست و مأخذ اصلي آن، كتاب
تاريخ سرايش اين منظومه به درستي معلوم نيست اما برخي معتقدند ). 380: 1369صفا،
سال از عمر خود را صرف ق به پايان رسيده و باذل پنجاه . ه1119اين منظومه در سال كه 

از آنجا كه بسياري از محققان ) 78: 11، ج1368مير انصاري، .( سرودن آن كرده است
هاي ديني، متأثر  ويژه در حماسههاي پس از فردوسي، ب ي در حماسهمعتقدند زبان حماس

از عوامل مربوط به سبك دوره و سبك فردي، رو به افول نهاده و از انسجام و جزالت 
مورد نقد و بررسي » حملة حيدري« رخوردار نيست، در اين مقاله زبان حماسي درالزم ب

 الگو و طرحي تنظيم ، به اين صورت كه ابتدا براي نقد زبان حماسي؛قرار گرفته است
 موسيقايي، سطح - آوايي( هاي زبان حماسي در چهار سطح شده و در آن شاخص

و آن گاه بر ] 1[اند  معرفي شده) فكري - ادبي و  محتوايي-  نحوي، سطح بالغي-واژگاني
 ،با اين وصف. مورد نقد قرار گرفته است» حملة حيدري« اساس آن، زبان حماسي در

  .پردازيم هاي آوايي و موسيقايي زبان حماسي در حملة حيدري مي ابتدا به نقد شاخص
هاي آوايي و موسيقايي زبان حماسي در حملة  بررسي شاخص-2-1

  :  حيدري

  زنو-2-1-1

اي كـه     هـاي حماسـي           وزن منظومة حملة حيدري باذل مشهدي، مثل اغلب منظومه        
/ بحر متقارب مثمن مقـصور    (»فعولن، فعولن، فعولن، فعول   « اند،    پس از شاهنامه پديد آمده    

اين وزن با توجه به ساختار هجايي خاص آن، بهترين وزن براي آفرينش             . است) محذوف
شـود ايـن وزن بـراي       به اين سؤال كه چه عواملي سبب مي        اما در پاسخ  شعر حماسي است    

 نـسبت هجاهـاي     ،توان گفت كـه در بحـر متقـارب          بيان مضامين حماسي مناسب باشد، مي     
هميشه تأليفي از الفاظ كه     «  كه معتقد است » خانلري«در اين باره  . بلند به كوتاه، بيشتر است    

شتر باشد، حالت عـاطفي شـديدتر و   در آنها شمارة نسبي هجاهاي كوتاه از هجاهاي بلند بي 
تـر كـه مـستلزم تـأني و آرامـش             عكس بـراي حـاالت ماليـم        كند و به    تري را القا مي     مهيج

: 1347خـانلري،   (».رود كه هجاهاي بلند در آنهـا بيـشتر باشـد            هايي به كار مي     هستند، وزن 
كـه  » مقـصور «چهـار بـه هـشت اسـت و در         ،در بحر متقارب سـالم هـم ايـن نـسبت            ). 257

بدان توجه داشته، اين نسبت، چهار به هفت اسـت كـه در هـر       » محذوف«فردوسي بيش از    
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: 1377ذاكـر الحـسيني،  : ك بـه .ر.( تعداد هجاهاي بلنـد از كوتـاه بيـشتر اسـت      ،دو صورت 
5988(  

اگـر  .       در اين خصوص، عامل ديگر، ترتيب قرارگرفتن هجاهاي كوتاه و بلند است      
را كـه نـسبت   » فـاعالت، فـاعالت، فـاعالت، فـع     « و» علن، فع مفتعلن، مفتعلن، مفت  « دو وزن 

بينـيم كـه     شش به هفت است، بـا هـم مقايـسه كنـيم، مـي     ،هجاهاي كوتاه به بلند در هر دو 
تنها عـاملي  . بودن نسبت هجاها، وزن اولي شاد و وزن دومي غمگين است رغم يكسان   علي

هـا   بررسـي . كوتاه و بلند استكه باعث ايجاد اين حالت شده، ترتيب قرارگرفتن هجاهاي     
 از اركـاني كـه بـا هجـاي كوتـاه            ،شـوند   دهد اركاني كه با هجاي بلند شروع مـي          نشان مي 

«  وزن ، بـراي نمونـه    ؛)66: 1369وحيـديان كاميـار،     : ك بـه  .ر.( نداشروع مي شوند، شادتر   
بت  شادتر اسـت، در حـالي كـه نـس          ،»فعالتن، مفاعلن   « در مقايسه با وزن   » مفعول، مفاعيلن 

 ،»فعالتـن مفـاعلن  «   چهـار بـه ده اسـت و در   ،»مفعـول مفـاعيلن   « هجاهاي كوتاه به بلند در    
 ترتيـب قرارگـرفتن     ،»فعالتـن مفـاعلن   « تنها عامل صالبت و سـنگيني وزن      . هشت به هشت  

اي است باريك كه از ديد شاعر بزرگي چون فردوسي دور نمانـده               هجاهاست و اين نكته   
 مانند استفاده از يك هجـاي بلنـد بـه جـاي     ، اختيارات شاعريفردوسي با استفاده از   . است

كـردن كـسره و ضـمه كـه      ها به هجاي كشيده و اضافه كردن مصراع  دو هجاي كوتاه، ختم   
يوسـفي،  :ك بـه  .ر.( است حاالت عاطفي مختلفي را بيافريند       در قديم معمول بوده، توانسته    

بـراي بيـان مـضامين حماسـي صـدر      در اين زمينه، باذل مشهدي نيز از ايـن وزن      ) 9: 1369
كـه در    چنـان . هاي خاص اين وزن بهره برده اسـت         اسالم استفاده كرده و او نيز از ظرفيت       

كـردن    هاي بلند و خـتم      ويژه هجاهاي مختوم به مصوت    ب،  ابيات زير، با توزيع هجاهاي بلند     
 برجـستگي خاصـي بـه كـالم داده كـه متناسـب اسـت بـا                » فعـول « ها به ركن    اغلب مصراع 

  :عبدود در برابر عمروبن) ع(محتواي پيام؛ يعني مفاخرة امام علي
  روشـودفـــمنم گفت مرد تو اي خ  وش ــز غيرت درآمد چو دريا به ج

  نـــد روي زميـــدگــر بـاره بوسـي  ن    ـــــاه ديـــش شهنشـــبيامــد به پي
  ـارا گـر به سـر آسيــــبگـردد م    طفيل زمين و سمــــا بگفت اي
  تـبگردد به آورد چون پيل مس   پرست   اين كافـر بتازين به كه

  ردـــت مــــبگويد مگر در شما نيس  نبــرد         مــــدم ه  به  د ز ما دمــبخواه
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  رد ميـــدان اوــــي مـــــنباشـد كس  جـو     ــــداران پرخـاشـن نامـــــوزي
            و استفاده از هجاهاي كشيده در كلمات» فعول«ها به ركن كردن اغلب مصراع ختم  ) 1081 -1076، ابيات 1364:104باذل، (

 به ، برجستگي خاصي به شعر بخشيده است،»جوش، فروش، دين، زمين، نبرد و مرد «
كه نقش وزن در ايجاد لحن حماسي كامالً مشهود است و جالب اينكه باذل  نحوي

يار، از هر صد بيت، هفتاد بيت را به مقصور مع مشهدي، مطابق با اسلوب زبان حماسي
خوبي خلق كرده   و به اين صورت، كشش صوتي در هجاهاي پاياني قافيه را به ختم كرده

تواند زبان حماسي  تنهايي نمي  به،است؛ البته الزم به ذكر است كه وزن و بحر متقارب
 وجود يكساني وزن،  با،هاي موجود در حملة حيدري نامه كه در ساقي ايجاد كند، چنان

زبان، حماسي نيست و دليل اصلي آن حماسي نبودن واژگان، تركيبات و نهايتاً محتواست 
شود كه با وجود وزن حماسي، از زبان  و اين موضوع در بوستان سعدي هم ديده مي

بدان // سالمي چو بوي خوش آشنايي« بهره است يا در غزلي از حافظ با مطلع حماسي بي
جا نيز با وجود وزن نيز مشهود است كه در آن) 370: 1374حافظ، (»وشناييمردم ديدة ر

  .حماسي، زبان، حماسي نيست
 ؛كنندة فضاي حماسي و مكمل لحن حماسي است  تداعي،      قافيه در شعر حماسي  قافيه و رديف-2-1-2

ت  حسي و عيني اس،كند بخشد و تكميل مي موسيقي حاصل از آواها و كلمات را غنا مي
در زبان حماسي معيار، به دليل تقديم فعل و ساختار . و با فضاي حماسي هماهنگي دارد

اند اما گزينش كلمات قافيه از نظر صوت، زنگ، طنين و  ها بيشتر اسمي نحوي كالم، قافيه
 به اين صورت كه هر چه ميزان حروف ؛جنبة موسيقايي آن نيز موضوع مهمي است

ويژه قوافي كند، ب وسيقي بيشتري را القا مي، م)تر باشد قافيه غني( مشترك قافيه بيشتر باشد
وجود دارد و به اين » ي«ها امكان افزودنان آنكه در پاي» او«و » آ«هاي مختوم به مصوت

« در همين خصوص. كردها را مجسم تعظيم، تفخيم، صالزدن و امثال آنتوان  وسيله مي
ي از عوامل انسجام و جزالت شعر فردوسي  يك،غناي قافيه« : معتقد است»شفيعي كدكني

يافته و  توان بسياري از ابيات تغييرشكل است و از اين رهگذر مي در مقايسه با شعر دقيقي 
بر اساس همين )381و375: 1376شفيعي كدكني، (».شدة شاهنامه را باز شناخت تصحيف

رسي موسيقي كناري به بر» شكوه سرودن« اي با عنوان در رساله» نقيب نقوي« نظر بود كه
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هايي كه در قافيه قرار  از ميان واژه« كه در شاهنامه پرداخت و به عنوان نتيجه بيان كرد
ترين  قاييهاي گوناگون وجود دارد، موسي ها در نسخه گيرند و اختالفي در ضبط واژه مي

از  بيت 1250در بررسي )13: 1384نقوي،(».ن شاهنامه استها به زباترينِ آن آنها، نزديك
هاي   قافيه را به مصوت، بيت138منظومة حملة حيدري نيز مشخص شد كه شاعر در 

وجود دارد؛ مانند » ي«ختم كرده است كه در اغلب مواضع، امكان افزودن»  او«و » آ«بلند
  : ابيات زير

    اي شيردل مهتر نامجو    بريده چنان داد پاسخ به او 
  )64،ب91:1364باذل ،(            

  بگردم در اين دشت ،مردآزما                   وي خدابفرما تا با عد
  )1085،ب104:همان ( 

  به پيشش در آمد شه جنگجو    به سوي هژبر ژيان كرد رو
      )1194،ب 105: همان (          
      

عالوه بر نقش موسيقايي كلمات قافيه در زبان حماسي، نوع واژگان قافيه نيز در 
بودن و  بودن واژگان قافيه، حسي و عيني حماسي. تداعي معاني حماسي، نقش دارند

 از مواردي هستند كه در بررسي قافيه در زبان حماسي مدنظر قرار ،صحت كلمات قافيه
ها در و چگونگي آن) فعلي/ اسمي(  قافيهبردن به نوع كلمات نگارنده براي پي. گيرند مي

حيدري استخراج  بيت از حملة 1250را در» اه« تداعي معاني حماسي، قوافي مختوم به
؛ )95، ب91ص(؛ راه، سپاه)36، ب90ص(سپاه، پگاه: ند ازتيب عبارت كه به تره استكرد

؛ )119، ب91ص(گاه، سپاه ؛ گاه)104، ب91ص(؛پگاه، راه)101، ب91ص(راه، رزمخواه
، 93ص(؛ دستگاه، پناه)162، ب92ص(؛ نگاه، سپاه)157، ب92ص(خواه، راه كينه
؛ )444، ب96ص(؛ ماه، راه)441، ب96ص(؛ اله، راه)305، ب94ص(؛ جاه، ماه)241ب

؛ )644، ب 98ص(؛ سپاه، سياه)509، ب96ص(گاه، ماه ؛ خيمه)494، ب96ص(راه، پناه
؛ )731، ب99ص(؛ نگاه، تباه)690ب،99ص(گاه ؛ راه،خيمه)649،ب 98ص(آوردگاه،تباه
واه ؛ بنگاه خويش، بدخ)831، ب101ص(گاه، گاه به ؛ گاه)781، ب100ص(سياه، سپاه
؛ سپـاه، )940، ب102ص(؛ بــدخواه مــا، راه مــا)812،ب101ص (خويش
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، 103ص(خواه ؛ سپاه، كينه)963، ب102ص(خواه ؛پگاه، كينه)956،ب102ص(آوردگــاه
اه، ؛ پن)1041، ب103ص(؛ رزمگاه، سپاه)1039، ب 103ص(؛ سپاه، آوردگاه)1022ب

؛ )1247، ب106ص(شاه؛سياه،)1173،ب105ص(؛سياه،مخواه)1159،ب105ص(رزمخواه
 ).1198، ب105ص(؛ اله، اژدها)729، ب99ص(را؛پادشاه،)492،ب96ص(تر، پناه يكنزد

«  شاعر در كلمات قافيه، اصل،دهد كه اوالً نشان مي)كلمات قافيه( بررسي اين كلمات
هاي متنوع در محل قافيه  واژه را رعايت كرده است؛ يعني از جفت» وحدت در عين تنوع

« ،»آوردگاه« ،»راه« را به صورت متنوع، با كلمات» سپاه« ه و براي نمونهاستفاده كرد
هاي تكراري شده و مثالً   اگر چه در چند مورد نيز گرفتار قافيه؛قافيه كرده است» رزمگاه
را با هم، به ترتيب در ابيات » تمام« و» طعام«  بار تكرار كرده يا كلمات10را » سپاه«كلمة
دهدكه شاعر  اين مطلب نشان مي.  با فاصلة كم، قافيه كرده است889 و 884، 873، 869

؛ البته با ]در دايرة محدودي از كلمات گرفتار بوده و گنجينة واژگان وسيعي نداشته است
 سابقه دارد و براي نمونه فردوسي نيز ،اين توضيح كه تكرار كلمات قافيه در شعر حماسي

 بار در 7را » اشكبوس« ، 45 و 27، 14، 11، 8، 4، 1در داستان رستم و اشكبوس در ابيات 
  ).194، ص 4 ج ،1379فردوسي، : ك به.ر( .محل قافيه قرار داده است

 كلمه، اسم است و از اين نظر با منطق نحوي زبان 51 كلمة قافيه، 64ثانياً از مجموع 
از اين . گيرد كند زيرا در زبان حماسي، معموالً فعل در آخر قرار نمي حماسي مطابقت مي

اند؛ مانند سپاه، رزمخواه، آوردگاه، رزمگاه؛ البتّه اين   واژه از واژگان حماسي22تعداد، 
كاررفته در اين بخش نيز  ، كه در كل قوافي به»اه« تنها در قوافي مختوم به موضوع نه
، اسم است و ) درصد كل قوافي68( بيت860به اين صورت كه قافيه در . كند صدق مي
  . كلمه، از كلمات حماسي است268اد، از اين تعد

، قافيه تنها در دو بيت مردف است؛ يعني شاعر از ) زوج قافيه64(  ثالثاً در اين ميان
كه فردوسي، مطابق  گر رديف، غافل بوده است، درحالي توجه به جنبة موسيقايي و تداعي

كار نگرفته، با غناي ها، به رديف توجه بيشتري داشته و آنجا هم كه رديف را به  با بررسي
 –375 :1376شفيعي كدكني، : ك به.ر.( آن كمبود موسيقايي را جبران كرده است،قافيه
تر، پناه؛ پادشاه، را؛ اله،  نزديك:  بيت غلط است3وانگهي از اين تعداد، قافيه در ). 388

 بيت 2176به طوري كه دربررسي . اژدها؛ البته ايراد قافيه در شعر باذل كامالً مشهود است
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 بيت معيوب است به اين صورت كه در 63از حملة حيدري نيز مشخص شد كه قافيه در 
؛ پيشتر، )1334، ب107ص(؛ طيش، بيش)1713، ب112ص(كلمات خويش، طيش

، ب 100ص(؛ ترس، مپرس)1480، ب109ص(؛ شدي، زدي)1660، ب 111ص(شتر
ر كلمات سعد معاذ، شود و د مشاهده مي» اقوا« عيب) 217، ب 93ص(؛ ُفلك، سلك)806

فراز،  ؛ گردن)558ص، ب(؛ مسلط شوند، ملت شوند)718و719، ابيات 99ص(سرفراز
؛ )780، ب100ص(و در كلمات بيشتر، ابرتر» اكفا« عيب،) 2043، ب 116ص(سعد معاذ

؛ ارجمند، )725، ب99ص(؛ بگذريم، بگرويم)25، ب90ص(چراگاهشان، اخذاتشان
 و در كلمات مؤمنان،» ايطا« عيب) 2، ب 90ص(؛ دميد، كشيد)950، ب102ص(دردمند
، 102ص(آوران ؛ زنان، نام)576ب،97ص(؛كارآگهان،موساييان)833،ب101ص(مشركان

؛ )1262، ب106ص(؛ دشمنان، دوستان)483، ب96ص(؛ پردالن، موساييان)953ب
؛ مشركان، )1454، ب109ص(كسان ؛ مشركان، بي)1445، ب109ص(سركشان، دوستان

 ؛ گمرهان، زنان)1792، ب113ص(؛ مشركان، كركسان)1701ب ، 112ص(موساييان
، 116ص(؛ موساييان، اوسيان)1999، ب116ص(؛ اسالميان، اوسيان)1857، ب114ص(

 ،همچنين شاعر در ابياتي. »شايگان« عيب،) 2070، ب 117ص(؛ مؤمنان، پردالن)2012ب
 اي نبي، ديگريه به عنوان حرف روي استفاده كرده است؛ مانند قافيه» اي« از مصوت

؛ كسي، )772، ب100ص(؛ نبي، شوي)978، ب103ص(؛ مغفري، قوي)110، ب91ص(
ص (؛ خودسري، دوزخي)1248، ب106ص(؛ نبي، خوشدلي)1158، ب105ص(اندكي

به ). 1514، ب109ص(؛ اجنبي، يثربي)2002، ب116ص(؛ نبي، خواهشگري)445، ب96
( ضعيف است و حتي در ابياتيدر بخش قافيه »حملة حيدري« توان گفت اين ترتيب مي

 /تر هاي نزديك اي وجود ندارد؛ مانند قافيه شود كه قافيه مشاهده مي) مطابق با نسخ موجود
 )1063، ب104ص(  هزار/هزار،)923، ب102ص(دمار، خردسال،)492، ب96ص(دورتر

عهد ،)321، ب96ص ( ما را خبر/زين خبر،)976، ب102ص(خم كشيد/ خارا كشيد،
 ،)1461، ب109ص( گـوش مـرا/ بيخود مرا،)1453، ب109ص(يش قول خو/خويش
 ،)1864، ب114ص(ايم  بد كرده/ايم  فـزون كـرده،)1807، ب113ص( موسائيان/سـوار
، ب 108ص (ها تيره گشت  ديده/ جهان تيره گشت،)1289، ب107ص( بس ببين/را ببين
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 / گزاف،)1966، ب115ص( دم زده/زده  ماتم،)1711، ب112ص( جان/ نگون،)1404
  ).1310، ب107ص( خزان/ شأن،)1596، ب110ص(منات
هاي واژگاني و نحوي زبان حماسي در حملة  بررسي شاخص-2-2

  حيدري 

   نوع واژگان-2-2-1

كنند و از  هاي حسي و عيني داللت مي       واژگان در زبان حماسي، غالباً بر مدلول
. دهند ها به ما ارائه مي پديدهاطالعات زيادي دربارة شكل، اندازه و رنگ ، اين رو

اي در ذهن ما  كنند و تصاوير زنده همچنين ادراك تصويري و بصري ما را تقويت مي
هاي  هاي واژگان، مدلول  اغلب مدلول)363: 1379فضيلت، : ك.ر.( كنند ايجاد مي
ي نقش اند و بر حماسه و رزم داللت دارند و از اين رو، در تداعي معاني حماس حماسي

 بسامد لغات عربي و بيگانه كم ،از نظر نوع واژگان نيز در زبان حماسي. ايي دارندسزب
 درصد افعال پيشوندي و بسيط كه خود از ، ميزان لغات فارسي سره زياد است،است

تير « بسامد صفات حماسي مانند،عوامل آفرينندة ايجاز در زبان حماسي است، باالست
 از صفت به جاي ،، زياد است و در موارد زيادي»دهابرشده تيزچنگ اژ« يا » پيكان الماس

« ،»زبان« به جاي» گوينده« ، »ها چشم« به جاي» بينندگان« شود؛ مانند اسم استفاده مي
   )99: 1376شميسا، : ك به.ر.(»اسب« به جاي» ابرش/ بور« و» درخت« به جاي» دار ميوه

. يز  اهميت زيادي دارندن در سطح واژگاني زبان حماسي، تركيبات واژگاني حماسي 
 تركيبات ،كه زبان غنايي چنان  تركيبات واژگاني خاص خود را دارد، هم،زبان حماسي

آور، گردنكش، سركش، نامدار،  تركيباتي مانند جنگاور، رزم. خاص خود را دارد
 افكن، آزماي، كمند دست، رزم به دار، پيلوار، هماورد، نيزه زن، عنان تكاور، پرخاشجو، تيغ

خرام،  فريب، خوش اند و تركيباتي؛ مانند دل  از تركيبات حماسي،پيچ  عنان وگير شمشير
متأسفانه بعد از شاهنامه و با به وجود .   از تركيبات غنايي،سيما  ماه وگرد مو، هرزه سلسله

،واژگان حماسي دچار )ملي، تاريخي، ديني(سرايي هاي گوناگون حماسه آمدن زمينه
ها و   به اين صورت كه محتواي تاريخي يا ديني اين حماسه؛دنددگرگوني عجيبي ش

 و فردي، باعث شد طيف وسيعي از واژگان غيرحماسي، به  مسائل مربوط به سبك دوره
زبان حماسي تحميل شود و زبان حماسي در اين آثار، دچار دگرگوني عجيبي شود و 
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نگارنده براي . يي تبديل شوداي از زبان حماسي و غنا  به آميزه،حتي در برخي از مواضع
كاررفته   واژة به2160بردن به جزئيات واژگاني زبان حماسي در يك حماسة ثانوي،  پي
در اين . را مورد بررسي قرار داد) نقطة اوج جنگ احزاب(  بيت از حملة حيدري270در 

 بسامد ، است  واژه، به زبان و بيان حماسي مربوط400بررسي مشخص شد كه قريب 
جزئيات اين .  جانشين اسم زياد است و درصد واژگان محسوس و ملموس باالصفات

  :بررسي به شرح زير است
واژگاني مانند رزمگاه، . اند   واژه، از واژگان حماسي156 واژه، 2160از تعداد 

پوش، دالور،  نبرد، زره ساز، هم آوردگاه، هماورد، كارزار، همرزم، جنگاور، آورد، رزم
 زورمند، ُگرد لشكرشكن، نامجو، پرخاشجو، پردل، گردنكش، نامدار، رزمجو،

  .ساز آزما، رزم جنگ
 بار و 21از اين ميان، تيغ با بسامد   از ابزارهاي حماسي است و، واژه81از اين تعداد، 
 بار، باالترين درصد و برگستوان، كوپال و تركش با يك بار، كمترين 12شمشير با بسامد 
  .بسامد را دارند

جانوراني كه . هاي جانوران درنده و مهيب مربوط است  واژه به نام71 مجموع، از اين
با اين توضيح . شوند گيرند يا استعاره از پهلوانان مي  طرف تشبيه پهلوانان قرار مي،بيشتر

  . بار، باالترين بسامد را دارد24با بسامد » شير« كه از اين واژگان، 
 افعالي مانند برآورد، برافراخت، ؛ رفته است فعلِ حماسي به كار40در اين ابيات، 

  . برآشفت، بركشيد، بيازيد، براستاد، بربست، بيفشرد، دريد و خروشيد
 2160از . در اين بخش، بر خالف زبان حماسي معيار، بسامد لغات عربي زياد است

 از اسامي و القاب ، واژه50؛البته )درصد15( عربي است، واژه345واژة بررسي شده، 
. اند   است كه به اقتضاي نوع حماسه و دورة سرايش منظومه، وارد زبان شعر شدهخاص

واژگاني مانند مقتدا، خيرالبشر، خيراالنام، شفيع امم، نبي، اعجاز، نفاق، تكبير، رسول، 
  .سدره، الت، هبل، جبرئيل، و محشر

  بيت از حملة حيدري،1250در بررسي . درصد افعال پيشوندي و ساده زياد است
 685(كه از اين تعداد  فعل مقدم شده،) درصد ابيات27(  مصراع685مشخص شد كه در 
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 فعل، ساده است و متناسب است با زبان حماسي معيار 534 فعل، پيشوندي و 107، )فعل
  ]2.[كه در آن، بسامد افعال پيشوندي و ساده زياد است

 بيت، از صفت 90در )  بيت270(در اين ابيات. بسامد صفات جانشين اسم زياد است
« ،»گرد لشكرشكن« ،»سرشيرمردان«صفاتي مانند. به جاي اسم استفاده شده است

اين . »روز فرجام برگشته تيره« ،»درآرندة عمرو جنگي ز پا« ،»سرشت اندرونان باطل سياه
شان به مراتب  رساني اند و هم قدرت اطالع گونه صفات، هم كالم را موجزتر كرده

هاي فراواني دارند و از عوامل اصلي  است و در شاهنامه نيز نمونه  بسيطبيشتراز موصوفات
  ]3.[اند فخامت در زبان حماسي فردوسي

   نوع تركيبات-2-2-2

 تركيبات ، تركيبات خاص خود را دارد، همان طور كه زبان غنايي،      زبان حماسي
سي، فخامت، جزالت پرداز بايد با آفرينش تركيبات حما شاعر حماسه. خاص خود را دارد

باشند  اند شاعراني كه توانسته اگرچه كم بوده. زبان حماسي را ممكن سازد و شكوهمندي
تركيباتي بسازند كه در شعر گويندگان پس از خود مورد استفاده قرار گيرد و در اين 

وسيلة اغلب مقلدانش تا   فردوسي يكي از كساني است كه تركيبات خاص او، به،زمينه
   ناكامي استتقريباً  مقلد،اند و باذل مشهدي در اين راه  ورد استفاده قرار گرفتهها م مدت

 تركيب ساخته است كه هم تعداد كمي 148 بيت از حملة حيدري، 2176زيرا در طول 
نخل اميد، زندان « تركيباتي مانند. اند  است و هم اغلب اين تركيبات، تركيبات غيرحماسي

ك، دست قضا، قفاي جهان، در صلح، حقة راز، رخ سعادت، ايام، نزهتگه عرش، باغ فل
جيب صبح، دست غم، جان گوش، دامن بخت، چشم دهر، دست عسرت، كام جان، كام 
آز، دامان دهر، دست حوادث، روي محشر، رخ كفر، سراي عدم، كليد ظفر، دست فتح، 

 برگ جيب فلك، دل چرخ، فرقِ وفا، دست حكم، چتر مهر، قمار وفا، بالين مرگ،
جهان، افسر دين، ملك بدن، مهر سكوت، عقل مهندس، درياي فروماندگي، باد غرور، 
درخت خصومت، چراغ دل، پيك نگاه، گلزار دين، شاهد آرزو، آب حيا، باد فنا، آتش 
غم، كان معني، چشمة چشم، مرغ جان، نخل اميد، پيراهن پوست، باغ فلك، كيش 

اين گونه تركيبات به دليل داشتن . »دمروت، جمازة فلك، موج شكوه، باران زن
سازي ملموس و  ساخت غنايي و وجود مشبهِ غيرملموس و انتزاعي، با منطق تركيب زير
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 اسباب  اند و عيني زبان حماسي همخواني ندارند و در حملة حيدري به كرّات به كار رفته
باذل از نظر  شعر  كهتوان گفت اند و به همين دليل مي تنزّل حماسي زبان حماسي شده

يم « در سطح پاييني قرار دارد و از اين ميان، شايد بتوان تركيباتي مانند،تركيبات حماسي
قدرت، تيغ توكل، خود جزم، رمح عزم، تير قدر،باريدن تيغ، كوه فوالد، زمام زمين، بنياد 

را از تركيبات » كوه، سر شيرمردان، شهنشاه انجم، سپهر نبرد، چهرة تيغ، رنگ جنگ
  .است  اين تعداد، تعداد اندكي  ي به حساب آورد كه در آن صورت همحماس
  : نحو زبان حماسي-2-2-3

   تقديم فعل-2-2-3-1

آشكارترين مختصة نحوي زبان .  نحو مخصوص به خود را دارد،     زبان حماسي
تقديم فعل يكي از عوامل مهم فخامت و صالبت زبان حماسي . حماسي، تقديم فعل است

اگر ناخدا // خدا كشتي آنجا كه خواهد برد« :ور است كه وقتي سعدي بيتمشه. است
هنگام، فردوسي به خواب او آمد و گفت، اگر من به جاي  را سرود، شب» جامه برتن درد

اگر جامه //  برد كشتي آنجا كه خواهد خداي« :سرودم گونه مي تو بودم، اين بيت را اين
ها  شود كه واژه مالحظه مي).  مقدمه46: 1376محجوب، : ك به.ر(»بر تن درد ناخداي

وزن نيز همان وزن است اما تقديم فعل و  و محتوا هم همان محتوا،هايند همان واژه
، شكوه و )هاي بلند هجاهاي مختوم به مصوت( كردن قوافي به هجاهاي كشيده ختم

« ره در اين با. بهره است فخامتي به سخن فردوسي بخشيده كه كالم سعدي از آن بي
ترين هنجارگريزي نحوي در زبان حماسي است   بزرگ،تقديم فعل«:معتقد است» فتوحي

وقتي فعل از ) 272: 1391فتوحي،(».دار در اين ژانر است و به قولي يك چيدمان نشان
گيرد،  كند و در آغاز بيت يا مصراع قرار مي حركت مي) آخر جمله( جايگاه اصلي خود

شكند و از همان آغاز، ضربة  نطق نثري كالم را در هم ميكند، م ارتقاي درجه پيدا مي
سرايان پس از  خوشبختانه اغلب حماسه. كند اصلي را به ذهن خواننده يا شنونده وارد مي

فردوسي، يا به تقليد از او و يا تحت تأثير وزن شعر حماسي، از اين امكان زبان حماسي 
 685 در ،) مصراع2500( بيت1250دي در كه باذل مشه همچنان. اند خوبي استفاده كرده به

كه در ابيات زير مالحظه  فعل را مقدم كرده است، چنان)  درصد ابيات27(مصراع
  :شود مي
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 دست و شمشير كين بركشيد     بزد از حرف شه آن پليد          برآشفت         
  )      784، ب 100: 1364باذل، (             

  بلند            منم مرد ميدان آن خودپسند       اي برت پست چرخ بگفت         
  )1047، ب 103: همان  (            

   دست بر قبضة ذوالفقار               به جنگ عدو رفت با گيرودار            بزد
  )1203، ب 105: همان         (               

 و قابل ذكر است كه در حملة حيدري باذل، در مواضعي نحو زبان، حماسي است
 است اما چون مضمون، محتوا و واژگان حماسي نيستند و تركيب  حتي فعل، مقدم شده
اي نيست كه منجر به آفرينش موسيقي و آهنگ حماسي شود، در  كالم هم به گونه

اين . است اي از زبان حماسي و غنايي تبديل شده  نتيجه، زبان، حماسي نيست و به آميزه
توان مالحظه  مي هاي موجود در حملة حيدري نامه ساقي غنايي رادر -گونه زبان حماسي

هاي  در حماسه) در كتاب اسكندرنامه(ها كه به تقليد از نظامي نامه اين گونه ساقي. كرد
هاي قوي  استهالل اند، تقريباً در حملة حيدري، به جاي براعت پس از فردوسي، رواج يافته
داشتن واژگان و مضامين غيرحماسي و اند كه متأسفانه به دليل  و حماسي فردوسي آمده

ها، مضمون شعر،  نامه در اين ساقي. اند بعضاً عرفاني و حكمي، باعث تنزل بار حماسي شده
كند و به  شود و صنعت و تصّنع، به ساحت حماسه راه پيدا مي به غزل و تغزّل تبديل مي

ان نيز غم در جبهة كشند و البته در برابر اين جاي لشكريان، ساقي و مطرب و جام صف مي
و شوند از چشم، مژگان و نگاه  كند و ادوات جنگي هم عبارت مي مقابل صف آرايي مي

اين در حالي است كه در يك اثر حماسي، خواننده پيوسته انتظار دارد كه تمام عناصر 
رنگ و بوي حماسي داشته باشند و هر چه ميزان عناصر غنايي كمتر باشد، فضا و لحن 

ويژه هاي ديني و ب در حماسه) 34: 1380صرفي،: ك به.ر.(تر خواهد بود حماسي اثر، قوي
هاي مكرر و متعدد، اين يكنواختي مضمون، لحن و زبان را  هنام ساقي» حملة حيدري« در

اي از   به آميزه،اند زبان باذل در چنين مواضعي  و حتي سبب شده اند دچار اختالل كرده
زبان حماسي و غنايي تبديل شود و اين در حالي است كه فردوسي وقتي از مضامين 

كند و زبان در اين مواضع هم  كند، لحن كلي اثر را فراموش نمي غنايي هم صحبت مي
  :حماسي است
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  دو گوش و دو پاي من آهو گرفت       تهيدستي و سال نيرو گرفت         
  )323: 6، ج1379فردوسي،   (             
  انسجام و جزالت-2-2-3-2

يكي از وجوه آن كه در شاهنامة فردوسي ؛ انسجام و جزالت وجوه مختلفي دارد
 ؛يوند استوار و مستحكم الفاظ فصيح و استوار شاهنامه است پ،كامالً بارز و آشكار است

شاهنامه هم از نظر لفظ در اوج است و هم بين اين الفاظ، پيوند استوار و ه به اين معني ك
مستحكمي وجود دارد و ميان اجزاي اين مجموعه با كلّ آن، نوعي وحدت و يكدستي 

حماسي معيار است و خود فردوسي هاي بارز زبان  شود و اين يكي از ويژگي مشاهده مي
اي كه در نكوهش  به گونه. داند هاي زبان حماسي خود مي هم آن را يكي از شاخص

 شاهنامه نظمي قوي و استوار  كهداند و معتقد است مي» نظم سست« سخن دقيقي، آن را
يژگي متأسفانه اين و.  بيت است500تر از تندرست را در آن بيابيد، كم ت نادارد و اگر ابيا

ها، موارد زيادي  و در آن ز شاهنامه، مراعات نشدههاي حماسي پس ا در برخي از منظومه
 بيت از حملة حيدري، 1250در بررسي . شود  انسجام و سستي پيوند كالم ديده مينبوداز 
شود؛ مثالً در   بيت، مواردي از عدم انسجام و سستي پيوند اجزاي كالم ديده مي64در 

يك گروه متممي است كه صرفاً براي پركردن » رانجام حاالت جنگبراي س«بيت زير،
  :  است مصراع و تكميل قافيه آمده
  درنگ                براي سرانجامِ حاالتِ جنگ         برون آمدند از حرم بي

  )343، ب 94: 1364باذل،  (        
خوبي به  ، به»اهبه حال تب«، » شكسته سر و دست به حال تباه«يا در بيت زير، در مصراع

  :كار نرفته است
  ببيني كه فردا در آوردگاه                شكسته سر و دست به حال تباه           

  )649،  ب 98: همان(        
اما ... است بگويد كه وقتي شما فرصت بيابيد خواسته  همچنين در بيت زير شاعر مي

  :اي ناشيانه به كار ببرد ا به گونهر» فرصت«بر زبان شعر، باعث شده است كه نداشتن تسلط 
  چو فرصت بيابيد فرصت شما          كنيد آنچه كرديم امروز ما             

  )745، ب 99: همان(    
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   مخالفت قياس و ضعف تأليف-2-2-3-3

 آن است كه تركيب جمله بر خالف قواعد دستوري باشد و كالم ايراد ،ضعف تأليف
مطابق با قواعد ، آن است كه واژگان و مفردات زبان ،اسنحوي داشته باشد و مخالفت قي

معموالً زبان حماسي معيار، آن گونه كه در شاهنامه . لغت و دستور ساخته نشده باشند
     اما  متجلّي شده است، زباني است سخته و استوار و عاري از اشكاالت صرفي و نحوي

 بيت مواردي از ضعف 33ر ، د)در بخش مورد بررسي( »حملة حيدري باذل مشهدي« 
شاعر بر زبان شعر نداشتن شود كه در بيشتر موارد، تسلط  مي تأليف و مخالفت قياس ديده 

» خانگي« را به قياس» تازگي«  شاعر ،و دقايق آن كامالَ آشكار است؛ مثالً در بيت زير
  :  است اي ناهنجار به كار برده  ساخته و به گونه

    چنان تازگي             ز يكسو دگر دشمن خانگي                 ز يكسو سپاه 
  )698، ب 99: 1364باذل، (                                                                           

به » اسد«  به جاي،را به ضرورت قافيه) مصّغر اسد(»اُسيد« و يا در بيت زير كه شاعر
    : سازگاري چنداني نداردكار برده است كه با زبان حماسي

  بريدند از زندگـاني اميـد                 بگفتند ديگر سخن با اسيد          
  )1831، ب 114: همان    (    

  :  ، بسيار غريب است»حبيب« به جاي» حباب« و يا در ابيات زير كه استعمال
  حباب     چو بشنيد سفيان از او اين جواب        بگفتش بيا بيشتر اي 

               برانداز از اين پرده از صدق گو             كه سررشته بنما بر ما نكو     
  )1495- 1494، ب 109: همان (                                                                              

  هاي مخل حذف-2-2-3-4

انسجام در حملة حيدري   نبود ن داليل تري  يكي از مهم،رويه قرينه و بي هاي بي حذف
شاعر در بسياري از مواضع اين اثر، فاعل، فعل يا حروف اضافه را بدون قرينه . است

حذف كرده كه همين عامل سبب شده است كه بين اجزاي كالم، ارتباط مستحكمي 
ب  شاعر با توصيف و تشريح، جوان كهباشد و آنجا كه مخاطب انتظار دارد وجود نداشته 

كه در ابيات زير  ماند، چنان پاسخ مي موضوع را بكاود و او را اقناع كند، اين انتظار بي
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حداقل يك فعل، بدون قرينه حذف شده و همين عامل، سبب گسستگي اجزاي متن از 
  :است هم شده 
     به حالي كه دشمن مباد آن چنانن و گردنكشان جهان             بزرگا  

 )256، ب 93: همان(  

  قريش كنانه پر از كين و قهر   آن وادي سمت شهر               بيابان     
  )788، ب 100: همان(                                                                              

   عاميانگي-2-2-3-5

ات، ترين داليل سستي زبان در حملة حيدري، استفادة زياد شاعر از لغ يكي از مهم
باذل مشهدي، مثل اغلب شعراي دورة صفويه و افشاريه، . تركيبات و كنايات عاميانه است

كه از شعر او  از ميان عامة مردم برخاسته و از تحصيالت بااليي برخوردار نبوده و آن چنان
به . است اي هم براي سرودن اشعار حماسي نداشته   ذهن مهذّب و ورزيده،آيد بر مي

 و همين استفاده از  ر تنگناي شعر، به لغات و تركيبات عاميانه متوسل شدههمين دليل هم د
 كه شعر او از فخامت و صالبت زبان حماسي معيار و  لغات عاميانه، سبب شده

هاي هنرمندانة سبك عراقي به دور افتد و رنگ عاميانه پيدا كند؛ البته اين  كاري ريزه
ند و در كار بسياري از شاعران عصر صفوي ك ويژگي تنها در مورد شعر باذل صدق نمي

بسياري از شاعران اين دوره، به طرز « :گويد در همين خصوص مي»فتوحي« .مصداق دارد
شده و ساختارهاي زبان را زير پا  اند و مرزهاي شناخته تزريق و چاراندرچار شعر گفته

ه دانسته يا و باذل مشهدي يكي از اين گروه است ك) 41: 1391فتوحي،(».اند گذاشته
بسياري از هنجارهاي زبان حماسي را زير پا گذاشته و مثالً به دليل استفادة بيش  ندانسته،

هايي از   نمونه؛ است فروغ شده از حد از تركيبات و واژگان عاميانه، كالمش سست و بي
  :توان مالحظه كرد  را در ابيات زير مياين مورد

  واز كـرد        ز بار و بال بال و پــر،    بر او كعب ناچار در باز كــرد    

   )610 ، ب98 ص:1364باذل، (      
  بماليد بر روش دست        به بالين او كاملِ دين نشست         ز شفقت 

  )2094، ب 117 ص :همان(       
   اي مؤمن ارجمند       سرت باد در هــر دو عالـم بلند    خوشا حالت    
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  )2072، ب 117 ص :همان(    
  و نان را خمير  كند ديگ را بار به بانوي خود گفت پس آن دلير          

  )849، ب 101 ص :همان  (    
   تقليد از ساختارهاي نحوي زبان حماسي معيار-2-2-3-6

سرايان پس از  اند كه اغلب حماسه پژوهان اثبات كرده  حماسه،هاي اخير در سال
 نحوي شعر حماسي، وامدار و مقلد فردوسي، در انتخاب وزن، آهنگ و عناصرصرفي و

كنندة عظمت و اشتهار شاهنامه، در طول   شعاع خيره،به عبارت ديگر. اند  فردوسي بوده
 ؛است  پرداز را به اقتفا و پيروي از فردوسي واداشته قرون و اعصار، اغلب شاعران حماسه

كارگيري زبان  در به ،سرايان پس از فردوسي توان گفت اغلب حماسه اي كه مي به گونه
اند و حتي بسياري از آنان چنان مسحور و مقهور   وامدار و مقّلد فردوسي بوده،حماسي

اند كه حتي مقتضيات و شرايط زماني زبان خود را دانسته يا نادانسته  كار فردوسي بوده
اند و بسياري از مختصات زباني فردوسي را كه اغلب هنجارهاي زباني و  فراموش كرده

اند و البته تنها به استفاده از  اند، عيناً در آثارشان به كار برده  فردوسي بودهادبي عصر
اند و در مواردي بسياري از مفردات،  هنجارهاي زباني عصر فردوسي بسنده نكرده

: ك به.ر.(اند هاي فردوسي را نيز عيناً در آثارشان به كار برده واره تركيبات و جمله
  :ند از در حملة حيدري باذل مشهدي عبارتهاز اين گونمواردي ) 433: 1383حميديان،

  هاي خاص فردوسي واره بردن جمله كار به
چنين داد « از،بيت4 در ،»چنين گفت« از، بيت22 شاعر در ،      در بخش مورد مطالعه

» درزمان«  از ، بيت9 در ،»به كردارِ« بيت از 8 در ،»تو گفتي« از، بيت18 در ،»پاسخ به او
، »بدو گفت«، »بيامد چنان«و در ابياتي ديگر از» چو شد«  از ، بيت34 در  وفوراًبه معني 

ها و تركيبات زياد نيست، اما  واره است؛ البته بسامد اين جمله استفاده كرده » چنين است«
چون نشان تقليد از زبان حماسي معيار را دارند، در بررسي زبان حماسي مورد توجه قرار 

  ] 4.[گيرند مي
  بقت صفت و موصوفمطا

      مطابقة صفت و موصوف كه در شمار يكي از هنجارهاي زباني عصر فردوسي 
بعدها به وسيلة مقّلدان فردوسي، از جمله باذل ) 239: 1376محجوب، : ك.ر(است 
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كه در ابيات زير  است، چنان مشهدي، همچون يك هنجار زباني در چند بيت رعايت شده 
  :شود مالحظه مي
                  بسي از يمين و يسارش رواننامــداران جنگاوران    دگر         
  )512، ب97 ص:1364باذل،    (          
            كنــم ياد، سوگندهاي گــران    گردنكشان مهانكنون پيش     

  )283، ب 94 ص :همان (    
     شدند سران بزرگانپر از درد، نزديك سفيان شدند              به نزد   

  )1301، ب107 ص:همان(    
  )به صورت غيرمضاف( به شيوة فردوسي) ضمير مبهم(»همه«استفاده از 
» همگي و همة« به صورت ضمير و در معناي،»همه«، شاعر بارها از واژةهدر شاهنام
  :  است استفاده كرده

همه شهر يكسر پر از لشكرش          كمربستگان صف زده بر درش     
  )71 :1 ج ،1379فردوسي، (

استفاده كرده » همه« به همين شيوه از ، در ابياتي،باذل مشهدي هم در حملة حيدري
  ]5.[است
  ها عطف يا ربط در آغاز مصراع» واو«كاربردن به
نايافتگي  هاي قدمت و صيقل از نشانه،ها كاربردن واو عطف يا ربط در ابتداي مصراع به

پس از فردوسي، بسياري . سي بيشتر استزبان است و حتي در شعر دقيقي نسبت به فردو
بدون توجه به هنجارهاي زباني عصر خود، آن را به ،  از جمله باذل مشهدي ،از شاعران
  ]6. [اند كار برده

  هاي ادبي و بالغي زبان حماسي در حملة حيدري بررسي شاخص-2-3

 معتقدند  بعضي از محققان،      در مورد چگونگي استفاده از عناصر بالغي در حماسه
كه درحماسه، به علت فضاي حماسي و اساطيري خاص، نفس حوادث داراي غرابت و 
پيچيدگي است و اگر سراينده بخواهد با تصاويري اين جهاني، آن جهان را گزارش 
دهد، فرودآوردن آن عالم پر از شگفتي و راز است در حد همين عالم و اين نوعي نقض 

شميسا، : ك به.ر.(نيستهاي اضافي   شاخ و برگ حماسه جاي،از اين رو. غرض است



367   نقد زبان حماسي در حملة حيدري باذل مشهدي                      93بهار و تابستان 

ها  اي كه در اين مورد وجود دارد، اين است كه آيا همة حماسه  اما نكته)106: 1376
اند؟ آيا گزارش صرف وقايع، بدون استفاده از  داراي همين عالم پر از غرابت و شگفتي

يا گزارش صرف اي واال منجر شود؟ آ تواند به آفرينش حماسه شگردهاي شاعري، مي
  توان حماسه ناميد؟ هاي صدر اسالم را مي ها و دالوري جنگ

ها در كليت راي انواعي است كه هر كدام از آن      در پاسخ بايد گفت كه حماسه دا
كنند اما هر كدام نيز براي خود،  موضوع، از قوانين كلي نوع ادبي حماسه پيروي مي

اي، نفس حوادث،  كه در يك حماسة اسطورهدرست است . قوانين و قواعد خاصي دارند
  خود، اسطوره و سرشار از تصاوير خيالي و بديع است و به شاخ و برگ اضافي نياز ندارد

توان بدون اغراق  اما در يك حماسة تاريخي كه گزارش واقعي حوادث واقعي است، نمي
ها گاه  اقها و اغر سازي  اگرچه اين تصوير؛سازي، زباني حماسي خلق كرد و تصوير

اي واقعي است، مخدوش  زنند و قهرمان را كه چهره ضربة بزرگي به پيكر حماسه مي
تواند حماسه را  هاي منطقي مي ها و تصويرسازي دادن  در مجموع، شاخ و برگ،كنند مي

گونه خارج كند و آن را به مرزهاي يك حماسه طبيعي نزديك  از حالت يكنواختي تاريخ
 نداشتناست، ) ديني(نوع حماسة تاريخي ة حيدري باذل كه يكمتأسفانه در حمل. كند

 ما ، كه در بسياري از مواقع  باعث شده،تسلّط شاعر بر دقايق تصويرسازي زبان حماسي
شاهد يك گزارش منظوم از وقايع تاريخي صدر اسالم باشيم و حملة حيدري از گوهر 

يكي كه در مواضع بسياري از ادب و ادبيت متن خالي باشد و آن زبان تصويري و درامات
شود، در حملة حيدري ديده نشود و اين بدان معني است كه شاعر توان  شاهنامه ديده مي

وگوها  صحنة نبردها، پيكارها، گفت. بااليي در آفرينش صور خيال حماسي نداشته است
 اي است و بيان وي نيز به گونه در كمال اختصار و سادگي برگزارشده،ها  و رجزخواني

 وفاداري بيش ،به عبارت ديگر. رود نيست كه از حداقلِ يك متن ادبي حماسي انتظار مي
 كه شاعر نتواند آن  شدن يك متن ديني سبب شده دار از حد به متن مأخذ و بيم از خدشه

اگر چه اين موضوع با اصل ايجاز و قّلت صناعات ادبي در . انتظارات را برآورده سازد
 تا كالم شاعر از شعربودن به نظم بودن  ربيشتر موارد، سبب شدهحماسه، تناسب دارد، د

رو است تا يك متن ادبي  تنزل پيدا كند و مخاطب احساس كند كه با يك منظومه روبه
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ترين صناعات بالغي زبان   مهم،بردن به اين موضوع، در اين بخش براي پي. حماسي
  .ررسي قرار گرفته استحماسي  مانند مبالغه، تشبيه، استعاره، كنايه مورد ب

  مبالغه-2-3-1

 از ذاتيات حماسه ،      مبالغه در حماسه از جايگاه وااليي برخوردار است و به تعبيري
 هميشه با اغراق و مبالغه ،العاده است و اصالً به تصويردرآوردن اموري عظيم و خارق

اني و خلق همراه است و از اين رو، مبالغه در حماسه نقش مهمي در جهت تداعي مع
تواند به زبان حماسي، شكوه و عظمت ببخشد و آن را از  تصاوير حماسي دارد و مي

 .بودن ارتقا دهد العاده  عادي به خارق عادي و از فوق بودن به فوق عادي

شناختي، در  هاي ديني، برخي معتقدند كه اين عنصر زيبايي در مورد مبالغه در حماسه
  ها مغاير است زيرا با سرشت اعتقادي اين گونه حماسه تاس ها خوش نيفتاده  اين حماسه

ها كه تاريخي  چون در صورت استفاده از غلو، ايرادي به جنبة اعتقادي اين حماسه
شود كه بر بزرگان دين بسته شده و در صورت  شود و كذبي تلقي مي هستند، وارد مي

  )416: 1383حميديان، : ك به.ر.( گردد  مبالغه هم حماسه از جوهر خود عاري مينبود
هاي ديني صدق   اين ويژگي در مورد تمام حماسه كه نگارنده معتقد است،در اين باره

تواند  هاي ديني خيلي باز نيست و نمي درست است كه دست شاعر در حماسه. كند نمي
 اگر با حد و مرز زبان  اماسرايان از اغراق و مبالغه استفاده كند به راحتي ديگر حماسه

تواند در گزارش وقايع با آفرينش  نا باشد و بر دقايق زبان تسلّط داشته باشد، ميآش
هاي  تصاويري خيالي و اسناد مجازي و دميدن روح حيات و حركت در تمام پديده

 بيافريندكه  صدا كند و جهاني حماسي نوا و هم هستي، جهان و مافيها را با حماسه هم
كه باذل مشهدي در عين وفاداري به متن  نانشكوه و عظمت حماسه را نشان دهد، چ

 در مواردي از اغراق استفاده كرده است كه البته با زبان و محتواي حماسي سازگار ،مأخذ
  :هستند؛ مانند مبالغه در ابيات زير، در وصف نبرد امام علي و عمرو

  زمين و زمان            نهادنـــد آوردگـــــاهي چنان               كه كــم ديده باشد

              كشيدنــــد از روي محشر نقاب              در اين كـار عالم فتـــاد اضطراب
  وشنيد              شدند از چپ و راست بيم و اميد             نماند آن زمان جاي گفت

  ميغ شدچاك از دم تيغ شــــد              جهان تيره از گــرد چون             هوا چاك
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  ز بس تيغ باريـــد بر روي تيـــغميغ                تيره  كه ابر است آن گفتي            تو
  )106: 1364باذل،       (             

دهد كه شاعر با نگهداري جانب احتياط، اغراقي مخيل   نشان مي،نگاهي برابيات باال
اند و اغراق،   مجازي همراهاند و با اسناد  كه اغلب عناصر آن مادي و ملموس آفريده
 با چگونگي آفرينش ،ترين آفاق هستي را در بردارد و اين بدان معني است كه باذل وسيع

اي كه در اين مورد حائز اهميت  اما نكته است اغراق در يك حماسة ديني آشنا بوده 
سيار است، اين است كه متأسفانه باذل از اين عنصر ادبي و تصويرآفرين در شعر حماسي ب

 اغراق ديده 40 بيت از اين منظومه، 2176كه در   است، به طوري كم استفاده كرده
اند و معموالً از ساير عناصر  شود كه از اين تعداد هم، برخي بسيار ضعيف و سست مي

 1388 بيت ،106 از ص 1217 مانند اغراق در بيت؛اند گسسته، مانند استعاره و تشبيه ،خيال
شدن در مناسبات   حملة حيدري كه دقيق105 از ص 1134 تا 1132 ابيات و108از ص 

شده با زبان حماسي سازگاري نداشته   كه اغراق آفريده  سبب شده،اشيا توجه به جزئيات
  .باشد 

  تشبيه-2-3-2

 دومين عنصر خيال شعر حماسي ،از نظر بسامد عناصر ادبي در زبان حماسي، تشبيه
 تشبيهات محسوس به محسوس است، رين بسامد از آنِاست و از ميان انواع تشبيه، باالت

ها حيواناتي از نوع شير و پلنگ و نهنگ هستند اما آنچه به در آن يژه تشبيهاتي كه مشبهوب
در حوزة تشبيهات زبان حماسي مهم است، اين است كه عناصر سازندة تشبيه، مادي و 

بتوانند حركت و جنبش نوع با نوعي تحرّك و پويايي همراه باشند تا  و ملموس باشند
ادبي حماسه را نشان دهند زيرا تشبيه پهلوانان به شير و پلنگ، كار هر شاعري است اما 

به،  كردن صفاتي از مشبه به مشبه  با اضافه،مهم اين است كه فردوسي در اغلب اين تصاوير
 پيداست .است دميده و تصويري متحرك و زنده خلق كرده جاني تازه در كالبد تشبيه 

گذارتر از تشبيهات   به مراتب تأثير،»پيل مست« ،»جنگي پلنگ« ،»شير سرافراز« كه
 هر جا  و وانگهي در زبان حماسي معيار، تصوير كامالً در خدمت محتواست؛اند مجرد

سراست كه با تركيب و  گيرد و اين شاعر حماسه محتوا اوج بگيرد، تصوير هم اوج مي
كه در شاهنامة  چنان دهد، آن  اين تموج را نشان مي،مهامتزاج تصوير و صوت و كل
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با رنگ رزمي تصاوير ) كه موقع آرامش است(فردوسي، حتي رنگ رزمي تصاوير شب
: ك.ر( است داده كردن تصوير نشان  روز تفاوت دارد و او حتي درازي زمان را با طوالني

زدن زال بر گيسوي  بوسه در بيت زير كه صحنة ، براي مثال؛)449: 1372شفيعي كدكني، 
 :است رودابه است، فردوسي، محتوا، صوت و تصوير را به هم پيوند زده

           بساييد مشكين كمندش به بوس           كه بشنيد آواز بوسش عروس 
  )165: 1، ج 1379فردوسي،    (            

است و  نوع تصوير، منبع تصوير و پويايي و تحرّك آن بسيار مهم ،در زبان حماسي
هر عاملي كه حركت و پويايي تصاوير را دستخوش ايستايي و سكون نمايد، خواه عناصر 

از طرف ديگر، در . هاي پيچيده، با ماهيت حماسه همخوان نيست ذهني و خواه استعاره
 رنگ و بوي حماسي داشته ،يك اثر حماسي، خواننده پيوسته انتظار دارد كه تمام عناصر

تر خواهد   عناصر غنايي كمتر باشد، فضا و لحن حماسي اثر، قويباشند و هر چه ميزان
خوبي رعايت  سازي به هاي پس از فردوسي، اين ساختار تصوير متأسفانه در حماسه. بود
سهم تشبيهات ناچيز است و حتي برخي از ،شود؛ مثالً در حملة حيدري باذل  نمي

بردن به چگونگي تصويرسازي   پينگارنده براي . تشبيهات، با زبان حماسي تناسب ندارند
 بيت از حملة حيدري باذل مشهدي را بررسي 1250هاي پس از فردوسي،  در حماسه

است   تشبيه ساخته 103 مشخص شد كه باذل در اين ابيات،  ، در اين بررسيه است؛كرد
 تشبيه از نوع تشبيهات حسي به حسي است كه با منطق 78كه از مجموع اين تشبيهات، 

 تشبيه از نوع 5 تشبيه از نوع تشبيهات عقلي به حسي، 14ماسي تناسب دارد، زبان ح
تشبيهات حسي به عقلي است كه با منطق تصويرسازي ملموس و محسوس شاهنامه 

در مورد منابع تصويرسازي شاعر .  تشبيه از نوع تشبيهات مركب است6هماهنگي ندارد و 
شترين سهم را دارند كه از آن جمله، شير،پيل نيز، مطابق با زبان حماسي معيار، حيوانات بي

، عناصر طبيعت مانند كوه، آتش، باد، دود،  و پلنگ بيشترين بسامد را دارند و پس از آن
 بيشترين سهم را دارند اما نكتة قابل ذكر در اين تصاوير، اين است كه ،دريا و خورشيد

ضع، حماسه را به سوي اند و حتي در برخي موا اغلب اين تشبيهات از حماسه گسسته
  :     كاررفته در ابيات زير مانند تشبيهات به. اند فضاي غنايي و حكمي كشيده
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              به خندق رسيدند از گرد راه            جهاندند اسبان چو پيك نگاه
  )       1267، ب 106 ص :1364باذل،     (          

به، غيرحسي و غيرحماسي  كه مشبه مانندكرده» پيك نگاه«ها را به شاعر جهاندن اسب
برانگيخت مركب چو پيك نگاهد دالور ز قلب سپاه           اسي:  است و همچنين در بيت

  )1813، ب 113 : همان(                      
  استعاره-2-3-3

» شفيعي كدكني«:  دو ديدگاه متفاوت وجود دارد،در مورد استعاره در زبان حماسي
 اما )384: 1372شفيعي كدكني،: ك به. ر.(جاي استعاره نيست ،معتقد است كه حماسه

اي كه  هاي مصرّحه در سطح ادبي حماسه، بسامد استعاره« :گويد مي» شميسا« ،در مقابل
پژوهشگر  )96: 1376شميسا، (».ها  پهلوانان و دالوران هستند، زياد استمشبهِ محذوف آن

 و اساسي ندارد و هيچ نقش محوري در حماسه، استعاره جنبة اصلي«:ديگري معتقد است
 نگارنده بر اساس آماري ،در اين باره) 368: 1379فضيلت،(».است براي آن منظور نشده

هايي از شاهنامه به دست آورده، معتقد است كه  كه از بررسي زبان حماسي در بخش
د با سرا نباي  حماسه،استعاره در زبان حماسي معيار، جنبة اصلي ندارد و به همين دليل

هاي پيچيده، ذهن خواننده را از خبر بزرگي كه در حماسه وجود دارد، منحرف  استعاره
چون در اين صورت، حيات و حركت تصاوير را دستخوش ايستايي و سكون  كند
 بيت از 2176دربررسي . نمايد و اين با ماهيت تصويرسازي ملموس حماسه مغاير است مي

شد كه بسامد استعاره در حماسه زياد نيست، به مشخص  حملة حيدري باذل مشهدي نيز
استعارة 116 استعارة مصرّحه و 76:  استعاره به دست آمد192كه از اين بخش،  طوري
   ها عبارت به ترين مشبه  استعارة مصرّحه، مطابق با زبان حماسي معيار، عمده76در . مكنيه

 6بار، غضنفر7بار، ضرغام دين11 به اين ترتيب كه شير خدا. شير و پيل و اژدها: بودند از
 بار و بازوي دين، 2 بار، پلنگ2 بار، هژبر4بار، اهريمن4 بار، اژدها 4 بار، پيل7بار، شير

با اين . اند كار رفته  بار به1آهن، سرو دين هر كدام  كوه، كوه كوه، آتشين ضيغم، آهنين
 ؛است اره آمده  كلماتي جهت ترشيح استع،يادآوري كه در كنار اغلب اين استعارات

در » ژيان« و» پيل ژنده« در تركيب» ژنده« و» پيل مست« در تركيب» مست« مانند واژة
 زيباترين ،كنند و به تعبيري همانيِ استعاره را بيشتر مي اين كلمات اين. »هژبر ژيان« تركيب
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ر بخشند و حتي د  شكوه و  عظمت بيشتري مي،و به زبان حماسي سازند نوع استعاره را مي
ها وجود دارد،  غضنفر، زمختي و خشونتي كه در آنكلماتي مانند ضرغام، ضيغم و

است اما از نكات   به كار برده» رستم« است كه فردوسي مكرر به جاي» تهمتن« يادآور
بودن آنهاست؛ يعني  الوصول هاي مصرّحة شعر باذل، تكراري و سهل منفي در نقد استعاره

استعاره از » شير«برد كه  به راحتي پي مي، اين منظومهخواننده پس از انس كوتاهي با
 . چه كسي است» اهريمن«كيست و

 استعاره، از نوع مكنيه 116استعارة به دست آمده از اين بخش، 192   از مجموع 
است كه از اين )personification( از نوع تشخيص   استعاره105است، از اين تعداد، 

ت اسناد  استعاره، به صور53اره، به صورت اضافي و  استع52، ) استعاره105(تعداد
 هاي با تأمل در اضافه. مانده هم از ساير انواع استعاره است باقي استعارة 11مجازي است و 

اند؛  شود كه اغلب اين استعارات، غيرحماسي فهميده ميكاررفته در اين بخش، استعاري به
زمين، رخ كفر، چشم دهر، دست غم،  حماسي نيست؛ مانند چشم ،به محذوف يعني مشبه

دامن بخت، دست حوادث، جيب صبح، جيب فلك، فرق وفا، كام جان، رخ ماه، در 
اند و با منطق   اغلب ايماژهاي غنايي،گونه تركيبات اين. صلح، كليد ظفر، رنگ جنگ
  .زبان حماسي سازگاري ندارند

  كنايه-2-3-4

 در زبان حماسي به فراخور حال .يكي ديگر از صور خيال شعر حماسي، كنايه است
ها و بيان  گو و ها، گفت ويژه در رجزخواني شود، ب يه و انواع آن استفاده مياز كنا

اما  دهند را مورد خطاب قرار ميپهلوانان يكديگر را از سر تحقير كه  جا مفاخرات و آن
است؛ ه اهميت است، رنگ و بوي حماسي آنآنچه در مورد كنايه در زبان حماسي حائز

 با حماسه ارتباط نزديكي ،يعني در زبان حماسي، كنايات هم بايد مثل ساير صور خيال
در حملة حيدري . باشد باشند و در تداعي معاني و القاي انديشة حماسي نقش داشته داشته
 كنايه 403بيت از اين منظومه، 1500كه در بررسي طوري  بسامد كنايه زياد است، به،باذل

اي كه از تأمل  بيشترين بسامد را دارد اما نكته» كمربستن«،از اين مجموعبه دست آمد كه 
كه اغلب اين  هاست، به طوريبودن آن شود، روزمرگي و عاميانه در اين كنايات فهميده مي

 مانند ساختن با كسي، ؛اند و ساختار حماسي ندارند  برگرفته از زبان روزمره،كنايات
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  كردن، قدم  و پا را گم  گذاشتن، دست ر، پا پيش كشيدن از كا شدن دل، دست كباب 
 كندن از جايي  بودن با كسي، دل بردن، ديگ را بار كردن، بخت يار  راه   كردن، از  رنجه

برآوردن،   مانند كمربستن، علم بركشيدن، گرد ؛نداو كنايات حماسي در اين منظومه نادر
پيچيدن،   كردن، عنان  كار، حمايل  زدن، برآراستن آوردن، مهميز بر اسب  پا در ركاب 

 .آوردن برآوردن از كسي، دمار از كسي بر دود 

هاي محتوايي و فكري زبان حماسي در حملة  بررسي شاخص-2-4

  حيدري

هاي ملي، نه  دانند كه محتوا و مضمون در حماسه      اغلب محققان و پژوهشگران مي
ها حماسة تاريخي  بود، فرقي با دهتاريخ صرف است و نه افسانة صرف، چه اگر تاريخ 

منظوم ديگر نداشت كه حتي نام آنها در ذهن اهل ادب نمانده است و اگر افسانه بود، 
ها،   بيان اديبانة اساطير، شجاعت،حماسه. شب نداشت يك  هاي هزار و  فرقي با افسانه

محتواي . تها، آمال و آرزوهاي يك مّلت است در راه رسيدن به استقالل و مدني دالوري
 مورد استقبال شديد ،اين نوع ادبي، رنگ و بوي قومي و ملي دارد و به همين دليل

 يك محتواي ،هاي ديني شود، در صورتي كه محتوا در حماسه صاحبانش واقع مي
تاريخي است كه اگر شاعر بخواهد از تاريخ فاصله بگيرد و به شعر و شاعري بپردازد، 

ز پيشوايان ديني است و مورد تقدس، دچار تحريف شخصيت قهرمان كه معموالً ا
 بلكه اثر  شود شود و اگر بخواهد، به تاريخ نزديك شود، ديگر شعر حماسي خلق نمي مي
سراي ديني به مراتب دشوارتر از   كار شاعر حماسه،بنابراين. شود  تاريخ منظوم مي،او

اهميت كار او در اين و ) 349: 1380زاده، اشرف: ك به.ر(سرايان ديگر است  حماسه
هاي حقيقي را  ها و مكان ها و زمان است كه بتواند از تاريخ، حماسه بسازد؛ يعني شخصيت

» ميرچا الياده«  همان چيزي كه؛ به حماسه تبديل كند،هاي ديرين حماسي بر اساس الگو
- 51: 1365الياده، : ك .ر.(گويد هاي تاريخي مي شدن شخصيت بدان اسطوره و حماسه

البتّه موفقيت در اين عمل نيز نسبي است، چون روشن بودن احوال و اعمال قهرمانان ) 62
كند و همواره سدي در راه ذهن   به ما، اين امر را دچار اشكال ميهاو نزديكي تاريخ آن

داده بگسلد و در فضاي  اي از آن دانش پيش تواند لحظه مخاطب است و مخاطب نمي
اندن تاريخ به مرز حماسه هم منوط به داشتن زبان و بيان حماسه قرار گيرد و حتي رس
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  سرا بتواند با آن، تاريخ را به حماسه تبديل كند قوي و استواري است كه شاعر حماسه
سرايي كه توانسته باشد از  سرايان بزرگ، باز هم حماسه كه در اين راه، با وجود حماسه

فردي در حد و اندازة فردوسي سراغ  ،تمام امكانات زبان در اين تبديل استفاده كند
 به اين معني كه او ؛اي كسب كرده است نداريم و باذل در اين راه تقريباً موفقيت نسبي

 است در ضمن وفاداري به متن مأخذ، از جوهر شعر حماسي هم به دور نيفتد سعي كرده 
ساهل و هاي زبان حماسي را با اندكي ت اغلب شاخصو) 192: 1383آيدنلو، : ك به.ر(

توانيم باذل را به طور كامل با فردوسي مقايسه  اگر چه ما نمي؛ است تسامح رعايت كرده
هانري : ك به.ر.(ايم الفارق كرده  قياسي مع،»ماسه هانري« در آن صورت به قول كنيم
 باذل، مقّلد فردوسي است و مرجع او كسي است كه تا به امروز هم در )318: 1350ماسه،

 ،از اين روي.  است جاي او را بگيرد سرايي ايستاده است و كسي نتوانسته قلة بلند حماسه
شود كه باذل در   مشّخص مي،سرايان ديني سنجيد و در اين سنجش باذل را بايد با حماسه

گيري زبان حماسي براي بيان تاريخ حماسي اسالم، موفقيت زيادي  كار اين ميان، در به
مسائل محتوايي در حملة حيدري، رعايت بسياري از ترين   است اما از مهم كسب نكرده

هاي ملي به  ثنويت و دوگانگي كه در حماسه. هاي محتوايي شعر حماسي است مايه بن
هاي  دهد، در حماسه صورت تقابل نيروهاي خير و شر، ايراني و انيراني خود را نشان مي

عنصر ابرمرد . است   دهو عمرو نمايانده ش)ع(ديني به صورت مقابلة موحد و مشرك، امام
هاي ديني در چهرة امام  ، در حماسه هاي ملي در چهرة رستم نمايانده شده كه در حماسه

 كه امام در اغلب  شود و جالب اين آن هم با نمودي حماسي و پهلواني متجلي مي)ع(علي
: 1372كزازي، : ك به.ر.(شود  همچون يك قهرمان حماسي توصيف مي،ها  اين حماسه

پيامبر پر هاي ملي را عنصر كرامات و معجزات امام و  عادت در حماسه  عنصر خرق) 194
 با عنصر مذهب و اعتقادات شيعي و عشق به امام ،هاي قومي و ملي انگيزه.كند مي

هاي بيروني به  جدال. كند شود و حتي جاي گرز رستم را ذوالفقار پر مي جايگزين مي
هاي ديني  ها با ساختار مخصوص حماسه  مفاخره و ها شوندو رجزخواني خوبي ترسيم مي

هرگز لب )ع(ها تفاخر به مليت و نژاد نكوهيده است و امامعني در آنشوند؛ ي  مي نشان داده
 عوامل معنايي و محتوايي ،هاي ديني وانگهي در حماسه. گشايد به تمسخر ديگران نمي

 تكبيرگفتن پس از هاي ملي وجود ندارد؛ مانند كه در حماسه شود خاصي ديده مي
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، حضور مالئك و فرشتگان به عنوان يكي از عوامل متافيزيكي موجود در  پيروزي
هاي ديني، دعوت به دين اسالم قبل از مبارزه، اهميت شهيد و شهادت در راه  حماسه

هاي ديني و مذهبي در جايگاه  خدا، روشن بودن زمان و مكان، وجود مضامين و انديشه
  .مواعظ و حكم

  گيري نتيجه -3

 زبان خاص خود را ، نوع ادبي حماسه،است كه اوالً  مشخص شده،بر اساس اين مقاله
هاي   شاخص،دارد؛ زباني كه در سطوح موسيقايي، واژگاني، نحوي، بالغي و محتوايي

 اين زبان در گذر ،ثانياً. ناميد» زبان حماسي« توان آن را مخصوص به خود را دارد و مي
هاي مختلف دچار تحول و دگرگوني   در شاخه،سرايي ه گسترش حماسهزمان و با توجه ب

 زبان حماسي دچار تحول و دگرگوني ،»حملة حيدري باذل مشهدي« كه در چنان،شده 
 شاعر بر دقايق و ظرايف زبان فارسي  نداشتنزيادي شده است كه بخشي از آن به تسلط

 و نوع حماسه و همين عوامل مربوط است و بخشي از آن به مسائل مربوط به سبك دوره
، موفقيت چنداني كسب نكند  كه باذل مشهدي در به كارگيري زبان حماسي  سبب شده

 و حتي در برخي از مواضع،  را نداشته باشدوحدت و يكپارچگي الزم  او زبان حماسيو 
ها و  ترين ضعف عمده. اي از زبان حماسي و غنايي تبديل شود زبان او به آميزه

  در سطح موسيقي كناري، تركيبات، نحو،ي زبان حماسي در حملة حيدريها كاستي
اي كه مثالً در بخش  به گونه؛ شوند و صورخيال ديده مي) انسجام و جزالت(  كالم

در سطح . شود اي در اين منظومه ديده مي  موارد زيادي از اشكاالت قافيه موسيقايي،
در بخش نحو نيز پيوند . اند حماسياغلب تركيبات شاعر، تركيبات غير، واژگاني نيز

 براي  راشود كه انسجام و جزالت الزم اجزاي كالم ضعيف است و مكرر ابياتي ديده مي
 شده به  در بخش بالغي و ادبي نيز بسياري از تصاوير ساخته. ندارندبيان مضامين حماسي 

 ،ان حماسياند و با منطق تصويرسازي ملموس و محسوس زب وسيلة شاعر، تصاوير غنايي 
هاي موجود در حملة حيدري،  نامه در بخش محتوايي هم ساقي. سازگاري چنداني ندارند

 و زبان را از ساحت حماسه به  هشعر غنايي كشاند محتوا و مضمون حماسي را به مرزهاي
  .ند ا ساحت غنا برده
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