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Abstract
The tone is the speaker's attitude and feeling The most important factor is to
create an atmosphere and influence the audience in the poem. Knowing the
language and its tone plays an important role in understanding any text. The
language and tone of the epic are the results of the choice of words,
combinations, imagery, novelty, and the choice of weight to suit the type of
epic. The purpose of this study is to investigate the effective factors in creating
epic language and tone in Farrokhi Sistani's poems using descriptive-analytical
methods, it has been done in a library way. Farrokhi Sistani has given his
poems an epic tone and atmosphere by the use of internal and external music,
vocabulary selection, and epic combinations, and using epic arrays such as
exaggeration, metaphor, and numerous references to Iranian heroes, and epic
and mythological characters. The results of the studies show that the poet has
an epic, thoughtful mind, and it is reflected in the forms, words, and
combinations used in his poems. This kind of mindset and imagination is
linked to the society of the fifth century and the beliefs and ideas that govern
the culture and literature of that period and of course it is effective.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي زبان و لحن حماسي در قصاید فرخي سیستاني
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،

علی درویشی

شهروز جمالی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
همدان ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
همدان ،ایران

چکیده

تاریخ دریافت3100/35/52 :

رضا صادقی شهپر

همدان ،ایران

لحن عبارت از نگرش و احساس گوینده و مهمترین عامل فضاسازي و تأثيرگذاري بر مخاطب در شعر
انتخاب کلمات ،ترکيبات ،صورخيال ،صنایع بدیع و انتخاب وزن متناسب با نوع حماسه است .هدف از این
پژوهش بررسي عوامل مؤثر در ایجاد زبان و لحن حماسي در قصاید فرخي سيستاني است که با استفاده از
روش توصيفي تحليلي و به شيوۀ کتابخانهاي انجام شده است .فرخي سيستاني با بهرهگيري از موسيقي
دروني و بيروني ،گزینش واژگان و ترکيبات حماسي ،استفاده از آرایههاي سازگار با حماسه مانند مبالغه و

تاریخ پذیرش3100/38/38 :

است و در شناخت و فهم هر متني ،شناختن زبان و لحن آن نقش مهمي دارد .زبان و لحن حماسي برآیند

اغراق و تشبيه و اشارات متعدد به نام پهلوانان و شخصيتهاي حماسي و اساطيري ایراني ،به قصاید خویش
دارد و آن در صورخيال و واژگان و ترکيبات بهکاررفته در قصایدش نمود یافته است و این نوع ذهنيت و
تخيل با جامعه قرن پنجم و باورها و اندیشههاي حاکم بر فرهنگ و ادب آن دوره در پيوند و البته متأثر از
آن است.

مقاله حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان است.

 نویسنده مسئولreza.shahpar@iauh.ac.ir :

eISSN: 5086-6376

کلیدواژهها :لحن ،حماسه ،سبک خراسانی ،قصیده ،فرخی سیستانی.

ISSN: 5523-8317

لحن و فضایي حماسي بخشيده است .نتایج حاصل از بررسيها نشان ميدهد که شاعر ذهني حماسياندیش
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مقدمه
یکي از جلوههاي ذوق و هنر شاعر و نویسنده ،تناسب و هماهنگي لحن و زبان با محتواي
کالم است .زیرا شاعر با یاري جستن از این عنصر امور ذهني خویش را دیداري ميکند و
تصورات درونياش را به منصة ظهور و بروز ميرساند تا خواننده بتواند بدون حضور
مستقيم شاعر جریانات پنهاني روح او را دریابد .درواقع «لحن سلوک شاعران براي
توصيف و برجستهسازي موضوع و حس و حالي است که توسط همة عناصر شعري آفریده
شده است( ».ارشدنژاد)6877 ،
شميسا ميگوید« :لحن احساسي است که گوینده ميخواهد منتقل کند( ».شميسا،
 )6873عنصر لحن یکي از عناصر اصلي ساختار ادبي و جوهر کلي یک اثر مخصوصاً آثار
روای ي است که بر محتوا و سایر اجزاي کالم اثرگذار است و ارتباطي تنگاتنگ با ابعاد
عاطفي اثر دارد زیرا دیدگاه شاعر را نسبت به موضوع مطرح ميکند و نویسنده نگاه خود
را از الیههاي پنهاني لحن به مخاطب منتقل ميسازد .بر این اساس موضوع و محتواي اثر
ميتواند شکلهاي گوناگون غنایي ،حماسي ،جدي و  ...به خود بگيرد و نویسنده براي
برجسته کردن مفاهيم کالم و القاي حس و حال به مخاطب از لحن و زباني متناسب با
موضوع بهره ميگيرد؛ بهگونهاي که اگر موضوع شعرش غنایي باشد از ابزار غنایيساز سود
ميبرد و اگر حماسي باشد از لحن حماسي استفاده ميکند تا این فضا و حس را به مخاطب
منتقل سازد .به همين دليل لحن ،از عوامل تأثيرگذار در سبک نویسنده و رنگآميزي
عاطفي کالم او محسوب ميشود.
دربارۀ مشخصههاي سبک ادبي حماسه بهصورت دقيق و علمي در کتب
سبکشناسي و انواع ادبي بحث شده است ،امّا کمتر درباره مشخصهها ،جایگاه و نحوۀ
شکلگيري زبان و لحن حماسي بهصورت جامع کار مدون تحقيقي انجامشده است .با این
مقدمه درمي یابيم بررسي زبان و لحن حماسي در قصاید فرخي ضرورت دارد زیرا بدون
داشتن درک درستي از لحن حماسي و دالیل و نحوۀ آفرینش آن در قصاید فرخي دریافت
بسياري از شاخص هاي شعري شاعر ناممکن است .به همين دليل در این مقاله برآنيم با
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تأکيد بر لحن حماسي به این پرسش پاسخ داده شود که عوامل پيدایش لحن حماسي در
شعر فرخي کدام اند؟ همچنين چه عامل یا عواملي سبب ایجاد لحن حماسي در قصاید
فرخي شده است و بسامد بهکارگيري این عناصر در قصاید او چگونه است؟ بنابراین
نگارندگان مقالة حاضر برآنند تا ماهيت و منشأ زبان و لحن حماسي را در قصاید فرخي
تبيين و توصيف کنند و نشان دهند که فرخي در قصاید خویش وامدار لحن حماسي است
و این در ذات زبان و شخصيت او نهفته است او براي تحقق این مهم از عناصر حماسي،
موسيقي دروني و بيروني و گزینش واژگان خاص و همخوان باحماسه ،خلق صور خيال
متناسب با ميدانهاي رزم ،اغراق ،تلميحات حماسي و پهلواني و اشاره به شخصيتهاي
حماسي بهره برده است.

 .1پیوند حماسه و قصیده
یکي از جلوههاي مسلط شعر غنایي فارسي از آغاز قرن چهارم تا پایان قرن ششم قصيده
است .این قالب شعري بيش ترین هماهنگي و تناسب با حماسه دارد زیرا هدف قصاید در
سبک خراساني بيشتر ستایش خوبيها و کارهاي شاخص و خارقالعاده ممدوحان است و
شاعر براي برتري دادن ممدوح بر پهلوانان ملي یا همانندسازي آنان با این قهرمانان ،نيازمند
بهکارگيري عناصر حماسي ،موسيقي دروني و بيروني و صنایع بدیعي مرتبط است .بنابراین
قصيده یکي از قالبهاي شعري است که موجب تجلي نگرش دروني شاعر ميشود و محل
مناسبي براي بروز لحن حماسي است ،البته از نوع «حماسي دروغين» .زیرا در حماسه
قهرمان اغلب یک موجود اساطيري است که کارهاي عجيب و خارج از عرف معمول بشر
انجام ميدهد ولي در قصيده همة این صفات ،القاب و عناوین در مورد کسي است که
افراد جامعة آن روز او را بهخوبي ميشناسند و ميدانند که او هرگز نميتواند این کارها را
یکه و تنها انجام دهد ،بلکه به کمک خدموحشم و با چاشني اغراق به آنها دست ميیابد
به عنوان نمونه قصایدي که در ستایش شاهان غزنوي سروده شده است هيچ سنخيتي با
واقعيت و توانایي ممدوحان ندارند زیرا انگيزۀ اینکار فقط تاریخسازي و کسب مشروعيت
براي شاهان و تحریک و تحریض ممدوح براي دریافت بخشش و هدایا است؛ بنابراین او
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را به شاهان و شاهزادگان یا پهلوانان و اساطير ملي همانند مي کند و یا پا فراتر گذاشته و
ممدوح خویش را برتر از آنها ميداند .شميسا ميگوید« :لحن و موضوع قصاید سنتي
حماسي است از مدح و مفاخره و ذم و از این قبيل مسائل سخن ميرود و مطالب دیگر از
قبيل نکات اخالقي و حکمي و غيره جنبة فرعي و ثانوي دارد( ».شميسا )6813 ،همچنين
رزمجو ميگوید« :حماسه راستين بلند در قالب مثنوي و حماسههاي کوتاه در قالب قصيده
سروده ميشود( ».رزمجو )6872 ،حماسه شعري است که مهمترین مواد محتوایي آن را
اساطير پهلوانيها ،دالوريها ،مبارزات ،آمال و افتخارات یک ملت را شکل ميدهد و با
زباني فخيم و بهرهگيري از الفاظي خشن نبردهاي سترگ پهلوانان اساطيري را به تصویر
مي کشد در آثار حماسي صنایع بدیعي زیاد نيستند زیرا بسامد باالي صنایع بدیعي سبب
کاهش عظمت آن ميشود ،ازاینرو در حماسه بيشتر با تشبيه آنهم از نوع تشبيه محسوس
مواجه هستيم .بنابراین ميتوان گفت که درونمایه حماسه و قصيده یکسان است و آنگونه
که سيروس شميسا ميگوید« :ژرف ساخت قصيده ،ژرف ساخت حماسي است و مدح
ممدوح در حقيقت همان ستایش خدازادگان اعصار اساطيري است( ».شميسا،)6871 ،
چنانکه دیدیم نزدیکي و شباهت قصيده با حماسه بسيار است و برخي وجوه مشترک آنها
ازاینقرار است:
 .6حماسههاي بلند روایي در قالب مثنوي سروده شدهاند و قالب قصيده نيز براي بيان
اشعار حماسي کوتاه و غيرداستاني به کار ميرود.
 . 2زبان حماسه کهن است و قصاید نخستين ادب فارسي در سبک خراساني نيز داراي
زباني حماسي و کهن هستند.
 . 8لحن و موضوع قصيده همانند حماسه است زیرا در قصيده شاعر به دنبال مدح،
مفاخره و یا ذم است و سایر مطالب از قبيل نکات اخالقي و دیني و غيره جنبة فرعي دارد.
 .5مضامين قصيده همانند حماسه است زیرا با قهرماني روبهرو هستيم که براي دفاع از
ميهن یا مذهب با دشمنان در ستيز است و دستبهکارهاي خارقالعاده ميزند .همچنين در
قصيده شاعر براي برجسته کردن محامد ممدوح او را به قهرمانان اساطيري تاریخي و شاهان
و شاهزادگان همانند مي کند تا لحن حماسي را در شعرش برجسته کند .بر این اساس
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ميتوان نتيجه گرفت که درونمایة قصيده همانند حماسه ،حماسي است امّا محتواي
حماسي قصاید در سطح نازلتري از حماسه راستين قرار دارند زیرا ساخته ذهن و تخيل
شاعر هستند.

 .6پیشینة پژوهش
در مقاالت متعددي به بحث لحن و عناصر حماسي در شعر فارسي پرداخته شده است؛
مشتاق مهر ( )6831در مقالة «بازتاب عناصر حماسي در غزليات شمس» ،مباشري ()6837
در مقالة «جستاري در باب بازتاب عناصر حماسي در شعر سنایي» ،دشتي ( )6833در مقالة
«لحنهاي حماسي در قصاید عنصري» و اسکویي ( )6865در مقالهاي تحت عنوان «عوامل
مؤثر در ایجاد لحن حماسي در شعر خاقاني» به بررسي لحن ،سبک و ساختار حماسي در
شعر شاعران مذکور پرداختهاند .در شعر فرخي سيستاني نيز تحقيقات فراواني در
موضوعات گوناگون انجام شده است امّا پژوهش منسجمي که بيانگر بررسي زبان و لحن
حماسي در شعر فرخي باشد یافت نشد.

 .3عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد لحن حماسي
 .1-3موسیقي شعر
موسيقي شعر یعني نظم خاصي که در محور افقي و عمودي شعر وجود دارد ،که حاصل
نوعي انسجام در همنشين کردن کلية اجزاء کالم است .شفيعي کدکني در تعریف گروه
موسيقایي ميگوید « :مجموعه عواملي که به اعتبار آهنگ و توازن سبب رستاخيز کلمه و
تشخيص واژهها در زبان ميشوند( ».شفيعي کدکني )6878 ،بنابراین موسيقي کالم حاصل
حسن ترکيب همه اجزاي سخن است و وزن ،قافيه ،ردیف ،صامت و مصوت را دربر
ميگيرد که به سه دستة موسيقي بيروني (وزن) ،موسيقي کناري (قافيه و ردیف) و موسيقي
دروني تقسيم شدهاند.
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 .1-1-3موسیقي بیروني (وزن)
موسيقي بيروني هرگونه نظم و انسجام ساختارمند در یک واحد کامل است که بهصورت
خاص در وزن شعر نمود پيدا ميکند« :یعني نظم خاصي که در یک مجموعة آوایي به
لحاظ کوتاهي و بلندي مصوتها یا ترکيب صامتها و مصوتها وجود دارد( ».شفيعي
کدکني)6878 ،
نویسنده باید فکر ،اندیشه و عواطف خویش را به کمک واژگان و کلمات به
مخاطبين انتقال دهد و براي انتقال این خواستة دروني بهناچار از وزن ،آهنگ و سایر
ابزارهاي الزم بهره ميگيرد زیرا موسيقي شعر مهمترین عامل ایجاد تحرک و آفرینش
لحن حماسي است .اگر برآنيم بر شعر حماسي موسيقي خاصي حاکم شود این موسيقي
باید با محتواي شعر هماهنگ باشد آنگونه که این تناسب در اثر گرانسنگ فردوسي و با
بهکارگيري وزن فعولن و بحر متقارب کامالً مشهود است زیرا در وزن فعولن تعداد
هجاهاي بلند نسبت به هجاهاي کوتاه بيشتر است و این امر موجب استحکام و صالبت
کالم ميشود .خانلري ميگوید« :هميشه تأليفي از الفاظ که در آن شمارۀ نسبي و هجاهاي
کوتاه از هجاهاي بلند بيشتر باشد حالت عاطفي شدیدتر و مهيجتري را القا ميکند و
برعکس براي حاالت مالیمتر که مستلزم تأني و آرامش هستند وزنهایي به کار ميرود که
هجاهاي بلند در آنها بيشتر باشد( ».خانلري )6857 ،وحيدیان کاميار ميگوید« :ارکاني که
با هجاهاي بلند شروع ميشوند از ارکاني که با هجاهاي کوتاه شروع ميشوند سادهتر
هستند( ».وحيدیان کاميار )6816 ،بر این اساس وزن و بحر متقارب از بحرهاي اصلي
حماسه است .بررسي ما نشان ميدهد فرخي از مجموع  3668بيت قصاید 675 ،بيت معادل
 2/62درصد قصایدش را در وزن فعولن فعولن فعولن فعولن ،بحر متقارب مثمن سالم
سروده است و از  3668بيت  39بيت معادل  8/72درصد در وزن فعولن فعولن فعولن فعل
یا وزن شاهنامه سروده شده است و درمجموع  296بيت معادل  8/61درصد ابيات او در
بحر متقارب هستند.

 | 619متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

 .6-1-3موسیقي کناری (قافیه و ردیف)
منظور از موسيقي کناري طنين و آهنگ خاص حاصل از تکرار واژگان شعري در پایان هر
بيت است .جلوههاي موسيقي کناري در اشعار زبان فارسي بسيارند امّا آشکارترین نمونه
آن قافيه و ردیف است .قافيه در شعر حماسي باید بازتاب دهندۀ فضاي حماسي و مکمل و
محرک لحن آن باشد و باعث غناي بيشتر موسيقي واژگان و کلمات شود .دو کلمه قافيه به
لحاظ جایگاه خاصي که در شعر دارند هم در موسيقي شعر و هم در خوانش آن بسيار
مؤثرند .شفيعي کدکني پانزده نقش براي قافيه نامبرده و معتقد است« :اولين نقش مهم و
اساسي قافيه «نقش موسيقایي» آن است( ».شفيعي کدکني )6868 ،این موسيقي عالوه بر
آنکه در نقش خود طنين دلنشيني ایجاد ميکند کل ابيات را تحت تأثير قرار ميدهد و
باعث غناي لحن حماسي است .ما در این پژوهش تنها به نقش موسيقایي قافيه ميپردازیم
زیرا کلمات قافيه به خاطر جایگاه خاصي که در شعر دارند ،هم در موسيقي شعر و هم
احساس لذت در مخاطب مؤثرند.
در بررسي که بر روي  5888هزار واژۀ قافيه از ابيات فرخي انجام شد ،او در بيش از
 988قافيه از واژگان حماسي مانند برگستوان ،اژدها ،کيقباد ،افسر ،لشکر و ...استفاده کرده
است که این عدد معادل  62/9درصد ابيات بررسي شده است.
یکي دیگر از مواردي که تأثير زیادي در آفرینش زبان و لحن حماسي دارد،
بهره گيري از جناس و سجع در واژگان قافيه است .در بررسي که بر روي  688واژه قافيه
انجام شد ،نتایج زیر به دست آمد:
جدول  .1فراواني سجع و جناس در قصاید فرخي
تعداد ابیات
دیوان قصاید فرخي

688

سجع متوازی

سجع مطرف

جناس

59

98

9

%59

%98

%9

آن گونه که مشاهده شد ميزان استفاده از سجع مطرف نسبت به سجع متوازي و جناس بيشتر
است .پارساپور ميگوید « :در سجع مطرف هجاي آخر داراي اشتراک آوایي است معموالً
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تکيه آهنگ را به خود اختصاص ميدهد و این امر در نحوۀ قرائت شعر به شکل حماسي
دخيل است( ».پارساپور)6833 ،
بهعنوانمثال به نحوه قرائت این بيت توجه کنيد:
در بــاز کنــد ناگــه و گســتاخ درآیــد

هــر روز مــرا عشــق نگــاري بــه ســر آیــد

(فرخي)86 :6833 ،
در این بيت تکيه و آهنگ بر روي کلمه سر و در است و وجود ردیف موجب شده است
که آهنگ کالم در هنگام قرائت افت داشته باشد و با نرمي و مالیمت بيشتري پایان پذیرد
امّا در این بيت که قافيه سجع مطرف است و تکيه بر روي هجاي آخر یعني شکار و کار
است.
تي ـ و تيــر تــو همــي ســير نگــردد ز کــار

اي ز کــار آمــده و روي نهــاده بــه شــکار

(همان)76 :
نکته دیگر مربوط به ساختمان هجایي قافيه است ،این هجا ازلحاظ موسيقي شعر اهميت
بسياري دارد زیرا بيش ترین اشتراکات آوایي در بيت دارد .با بررسي که بر روي هجاي
 688قافيه شعر فرخي انجام شد ،نتایج زیر به دست آمد:
جدول  .6فراواني هجاهای قافیه در قصاید فرخي سیستاني
تعداد قافیه

̅

̅

̅

688

68

5

85

52

68

-

درصد

%68

%5

%85

%52

%68

-

چنانکه مالحظه شد بسامد هجاي بلند (صامت  +مصوت کوتاه و صامت) نسبت به سایر
هجاها بيشتر است این امر باعث استواري و استحکام زبان و لحن حماسي درکالم است.
گيتا ذاکري در مقاله «آوا و معنا در شاهنامه» در بررسي صد بيت منتخب از شاهنامه نتيجه
زیر را به دست آورده است« :نسبت استفاده از هجاي بلند ( CVCصامت ،مصوت کوتاه،
صامت) در مقایسه با سایر حوزههاي معنایي از قبيل عاشقانه و مرثيهها بيشتر است .این
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هجاي بلند با صامت پایان ميپذیرد و هجاي بسته محسوب ميشود که این امر سبب
ميشود که لحن استوار و کوبنده شود( ».ذاکري)6869 ،
با بررسي که بر روي  688بيت فرخي سيستاني انجام شد ،نشان داد که بسامد هجاي
بلند  )42%( CVCاست که فراواني بهکارگير ي این هجا در قصاید فرخي همانند آثار
حماسي چشمگير است که باعث انتقال لحن مطنطن ،استوار و کوبنده به خواننده شده
است.
ردیف در کنار قافيه ،موسيقي کناري شعر را تشکيل ميدهد در مورد ردیف باید
گفت :که در شعر حماسي همانند شعر دوره ساماني غالباً ردیف کم ،ساده و کوتاه است.
حميدیان معتقد است« :ردیفهاي بلند ،جوش و جان حماسه را ميگيرند و نيز در اثر
کمبود جا ،براي نقل داستان ،ناگزیر از سرودن ابيات بيشتر و افزودن حشو و زوائد ميشود
و این یعني نزول کلي سخن ،چنانکه در حماسههاي قرن ششم به بعد ازجمله سامنامه
ميبينيم( ».حميدیان )6838 ،ردیف در شعر فرخي همانند بيشتر شاعران سبک خراساني
زیاد نيست زیرا از مجموع  265قصيده او تنها  58قصيده داراي ردیف بود که این عدد
معادل  63/16درصد قصاید است و بيشتر ردیفهاي او ساده و از نوع فعلياند که با منطق
حاکم بر شعر حماسي سازگار هستند.

 .3-1-3موسیقي دروني
موسيقي دروني به جنبهاي از موسيقي شعر حماسي گفته ميشود که محصول هماهنگي
خاص بين واکهها و همخوانهاست و از ترکيب اصوات گوناگون ،واژگان و آهنگهاي
متفاوتي پدید ميآید ،این موسيقي ناشي از تکرار واجها ،واکها و هجاها ،اصوات و
واژههاست که قسمت زیادي از جنبة زیبایي شناسي شعر حماسي متوجه همين نوع موسيقي
است .موسيقي دروني زماني که با آهنگ کوبنده و حماسي هماهنگ ميشود در تداعي
حس حماسي نقش مهمي دارد .در زبان حماسي واجآرایي ،نغمة حروف و همراهي لفظ
با معنا اهميت فراواني دارد زیرا هر آوا یا واجي در طول یک بيت شعر ميتواند موسيقي
خاص را بر شعر حاکم کند .بنابراین نظم و ترکيب حروف و آواها ،تداعي کنندۀ فضاي
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خاص حماسي است و در القاء فکر و محتواي حماسي تأثير دارد و تحقق این اصل ممکن
نيست مگر با آگاهي از ویژگيهاي فيزیکي و طبيعي حروف و استعدادي ذاتي که قادر
باشد با مادۀ زبان و عناصر آن شگردي به کار گيرد که صوت و آوا ،تصویرساز تفکر،
اندیشه و محتوا باشد .شفيعي کدکني معتقد است« :هر یک از آواهاي زبان از خصوصيات
فيزیکي خاصي مانند امتداد ،شدت ،زیر و بمي و طنين و از کيفياتي مانند صفيري ،سایشي،
غنهاي ،انفجاري و ...برخوردارند و شاعر توانا کسي است که بتواند به فراخور موضوعات و
حاالت از این ظرفيت استفاده کند و آهنگ مطلوب را در موسيقي شعر حماسي بيافریند،
بهگونهاي که بتوان با حروف و کلمات شعر ،درشتي و خشونت را سنجيد( ».به نقل از
شميسا )6871 ،تي.اس.اليوت معتقد است« :موسيقي یک لغت را ميتوان زایيدۀ برخورد
متقابل آن با دیگر کلمات دانست و این از پيوندي مایه ميگيرد که ميان این کلمه با دو
کلمة قبل و بعد و سپس بهطور نامحدود با تمام کلماتي که در سرتاسر متن آمدهاند حکم
فرماست( ».اليوت)6853 ،
فرخي به اهميت این موضوع آگاه بود او با استفاده از آواها و اصوات بلند به واژگان،
کشيدگي و به ابيات قاطعيت و ابهت ،فخامت و سنگيني خاصي بخشيده است.
گر به رزم آید ،گویي که بـه رزم آمـد سـام

ور به بزم آید گویي که به بزم آمـد جـم
(فرخي)262 :6833 ،

لشکر او پيش دشـمن ناکشـيده صـف هنـوز

او به تي از لشکر دشـمن بـر آورده دمـار
(همان)51 :

مصــافش بــه روز رزم ،ســپاهش بــه روز

بساطش به روز بزم ،سرایش به روز بـار

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
یکي کوه پر پلنگ ،یکي بيشـه پـر هزبـر

یکي چرخ پر نجوم ،یکـي بـاغ پرنگـار
(همان)651 :

همراهي مصوت «ا» و صامت «ز» و «ش» لحن با وقار و مخاطرهآميز به بيت زیر داده است:
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در بزم درم باري و دینار فشـا نيسـت

در رزم ،مبارز شکر و شـير شکاریسـت
(همان)22 :

نهنگ از او به خروشست و دیو از او

پلنگ از او بـه نهيبسـت و شـير از او بـه

بـــــــــــــــــــه فغـــــــــــــــــــان

ـرار
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)698
(همان:

عزم تو کشـور گشـا و خشـم تـو بـد

رمح تو پـوالد سـنب و تيـ تـو جوشـن

خـــــــــــــــــواه ســـــــــــــــــوز

گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداز
(همان)96 :

 .6-3پهلوانان و شخصیتهای حماسي و اساطیری
اشاره کردن به قهرمانان داستاني ،حماسي و اساطيري در حماسي کردن فضاي شعر مؤثرند.
این پهلوانان با جنگاوري ،شجاعت و بهادري نقش مهمي در ایجاد فضاي حماسي دارند.
اگربرآنيم اثر پرمایه و گرانقدرحماسي خلق کنيم ،بهناچار باید به شخصيتهاي حماسي
توجه کنيم .فرخي به اقتضاي حال و هواي زمانة خویش و براي بيان حاالت ممدوح به
شخصيتهاي حماسي مانند رستم ،اسفندیار ،انوشيروان و  ...اشاره کرده است و با این شيوه
ضمن تالش براي کسب مشروعيت و جلبتوجه مردم به پادشاهان زمانه خویش رگههایي
از لحن و بيان حماسي را به خواننده القاء ميکند.
او در راستاي بهرهگيري ازشخصيتهاي حماسي سه شيوۀ برجسته دارد :الف-
ممدوح را برتر از شخصيتهاي اساطيري و تاریخي ميداند ،ب -ممدوح را با
شخصيتهاي حماسي برابر دانسته و به آنها تشبيه کرده است ،ج -با بهرهگيري صرف از
صنعت تلميح به ذکر نام قهرمانان اساطيري و حماسي پرداخته است.

 .1-6-3برتری دادن ممدوح بر پهلوانان و شاهان
فرخي سيستاني در بيت زیر محمدبن محمود غزنوي را برتر از اسفندیار ميداند و چنين
ميسراید:
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نگــــر تــــا کــــه اســــفندیارش نخــــواني

کـــه آیـــد ز هـــر مـــویش اســـفندیاري
(فرخي)872 :6868 ،

همچنين در مدح محمدبن محمود آورده است ،آنچه از نوک قلم تو پدید ميآید از
شمشير و خنجر رستم هم برنميآید ،به نظر او قلم ممدوحش از تي رستم و افراسياب برتر
است.
نيامــد ،آنچــه ز نــوک قلــم پدیــد آمــد

ز تيـ ـ و خنجـــر افراســـياب و رســـتم زر
(همان)663 :

و نيز در جاي دیگر کينخواهي ممدوحش خود را برتر از کينخواهي قباد و بهمن ميداند
و ميگوید:
آنچــه بــه کــينخــواهي از تــو آیــد فــردا

نــه ز قبــاد آمــد اي ملــک نــه ز بهمــن
(همان)278 :

همو مملکت داري و آمادگي براي نبرد ممدوح را برتر از کشورداري بهمن و رزم اسکندر
ميداند و ميگوید:
تـــــدبير ملـــــک را و بســـــيج نبـــــرد را

برتــــر ز بهمــــن و فــــزون از ســــکندري
(همان)832 :

فرخي امير یوسف را ،شجاع تر از پهلوانان نامداري مانند رستم و سام و برتر از پادشاهاني
بزرگ چون جمشيد و نوذر مي داند و در تمجيد از شجاعت و قدرت او ميگوید:
دولـــت بـــا تـــو گرفـــت صـــحبت دائـــم

کــرده اســت از تــو هميشــه دولــت مفخــر

صــفدر چــون تــو نبــود رســتم یــا ســام

مهتــــر از تــــو نبــــود جــــم یــــا نــــوذر
(همان)623 :
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و نيز در ستایش سلطان محمد فرزند سلطان محمود غزنوي پا را فراتر ميگذارد و با تحقير
ضمني شخصيتهاي حماسي و اساطيري ،خدمتکاران درگاه سلطان محمد را برتر از
طوس ،نوذر و کشواد ميداند و ميگوید:
چــــــا کراننــــــد بــــــر در تــــــو کنــــــون

برتـــــر از طـــــوس و نـــــوذر و کشـــــواد
(همان)52 :

در قصاید فرخي مدح محمود غزنوي و خاندان او زیاد به چشم ميخورد ،در بيت زیر
ميگوید :سلطان محمود ازلحاظ لشکرکشي و جنگجویي از صد رستم قويتر و در
باهوشي از صد هوشنگ با کياستتر است.
اي بــه لشکرشــکني بيشــتر از صــد رســتم

اي به هشيار دلي بيشـتر از صـد هوشـنگ
(همان)281 :

همچنين در ابيات زیر به داستان فرامرز در شاهنامه اشاره ميکند و محمود غزنوي را از این
پهلوان زابلي برتر ميداند و ميگوید:
شـــنيدهام کـــه فرامـــرز رســـتم انـــدر ســـند

بکشت مـارو بـدان فخـر کـرد پـيش تبـار

ازآنپــس کــه گــه کشــتن از کمــان بلنــد

هــزار تيــر بــرو بــيش بــرده بــود بــه کــار

تــو پادشــاه یکــي کــرگ کشــتي انــدر هنــد

چنين دليـري نيکـوتر اسـت از آن صـدبار
(همان)98 :

 .6-6-3تشبیه و برابر کردن ممدوح با پهلوانان و شاهان
یکي از صورخيال برجسته در شعر فرخي بهرهگيري از تشبيه است او اغلب ممدوح
خویش را به شخصيتهاي حماسي و اساطيري مانند ميکند و از این طریق نوع نگاه و
تخيالت دروني خویش را به مخاطب بيشتر و بهتر القا ميکند .حوزۀ عمومي صورخيال او
را تشبيه و بيشترین آمار تشبيهات او حسي به حسي است شهبازي ميگوید« :ازنظر بسامد
عناصر ادبي در زبان حماسي ،تشبيه دومين عنصر خيال شعر حماسي است و از ميان انواع
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تشبيه باالترین بسامد ازآن تشبيهات محسوس به محسوس است( ».شهبازي )6866 ،همچنين
کزازي ميگوید« :سخنوري چون فرخي که چامههاي او نمونة گویا از شيوهاي است که
آن را سهل و ممتنع خواندهاند ،آنگاه که به آراستگي سخن رو ميآورد و آرایههاي
شعري خویش را به کار ميگيرد ،روشني و رواني را فرو نمينهد و شعر را در بند پيچش و
دشواري در نميافکند( ».کزازي)6876 ،
فرخي در بيت زیر ،دادگري و جوانمردي اميرمحمد بن محمود را به انوشيروان و
اسفندیار مانند کرده است:
اي عـــــدل و رادمـــــردي را در جهـــــان

نوشـــــــيروان دیگـــــــر و اســـــــفندیار
(فرخي)67 :6868 ،

و در جاي دیگر خواجه ابوعلي حسنک وزیر را در کار وزارت مانند آصف و جم و از نظر
ابهت و عظمت همانند رستم و اسفندیار ميداند و ميگوید:
کارش چو کار آصـف و امـرش چـو امـر

سهمش چو سـهم رسـتم و سـهم سـفندیار

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

(همان)666 :

او در ابيات زیر محمدبن محمودبن ناصرالدین را از لحاظ نيرومندي به رستم و در هوش و
ذکاوت مانند هوشنگ ميداند و ميگوید:
اي جهـــــان داوري کـــــه نـــــام نکـــــو

ســـوي تـــو کـــرد زان جهـــان آهنـــگ

آفریننــــــدۀ جهــــــان بــــــه تــــــو داد

نيـــــروي رســـــتم وهـــــش هوشـــــنگ
(همان)266 :

و در جاي دیگر امير ابویعقوب یوسفبن ناصرالدین را در زیرکي و سياست مانند سام و در
هوش و ذکاوت مانند هوشنگ ميداند و ميگوید:
خجسته بادت عيد اي خجسـته پـي ملکـي

کـه بـا سياسـت سـامي و بـاهش هوشـنگ
(همان)268 :

 | 606متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

 .3-6-3تلمیح صرف به نام پهلوانان و شاهان
فرخي در ابيات زیر با اشاره به شخصيتهاي بزرگ در کنار نام بهمن قدرتمندي و
بلندمرتبگي عضدالدوله اميریوسف را ميستاید و ميگوید:
آن کو ز دل خلـق فـرو شسـت بـه مـردي

نــــام پــــدر بهمــــن و نــــام پســــر زال
(همان)263 :

او در تهنيت جلوس سلطان محمد پس از سلطان محمود چشمزدي به سلطنت جم و قباد
دارد و ميگوید:
اي خداونـــــــد خســـــــروان جهـــــــان

اي جهـــــان را بجـــــاي جـــــم و قبـــــاد
(همان)56 :

همچنين در مدح یمين الدوله محمود بن ناصرالدین و ذکر غزوات و فتوحات او در گنگ
دژ ميگوید:
زهــي قالعــي در هــر یکــي هــزار طلســم

که خيـره گشـتي ازو چشـم مـردم هشـيار

چنان که مرد به هر در که برنهـادي دسـت

گشاده گشتي و تيـري گشـادي آرش وار
(همان)12 :

در بيت زیر به قدرت رستم در برابر دشمنان اشاره کرده و ميگوید :سلطان مسعود ازلحاظ
علم و آزادگي از دشمنانش برتر است.
بــه دشــمنان لعــين آنچــه او کنــد بــه قلــم

بــه تيــ و تيــر همانــا نکــرد رســتم ســام
(همان)256 :

سيســـتان از گهـــر خواجـــه و از نبســـت او

بيش از آن نازد کز سـام یـل و رسـتم زر
(همان)638 :
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همو ميگوید :از خداوند اميد دارم آن بزرگي که سهراب به آن دست یافت ،اميریوسف
نيز دست پيدا کند.
آن بزرگــي کــه همــي یافــت بــه مــردي

چشم دارم ز خداوند که او خواهـد یافـت

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهراب)
(همان61 :
عالقة فرخي به اسکندر آنقدر زیاد است که مقدمة یکي از قصایدش را روایت اسکندر
قرار داده است و در ادامه محمود غزنوي را برتر از او ميداند و ميگوید:
فسانه گشت و کهن شد حـدیث اسـکندر

ســخن نــو آر کــه نــو را حالوتيســت دگــر
(همان)11 :

شاعر خواجه احمدبن حسن ميمندي را داراي خوي و خصلت شاهانه ميداند که هر زمان
سيره و روش انوشيروان را زنده ميکند:
آن ملک رسم و ملک طبـع و ملـک خـو

هر زمـان زنـده شـود نـام ملـک نوشـروان

که بدو

(همان)889 :

 .3-3ابزار و ادوات رزمي و حماسي
در آثار حماسي براي متمایز نشان دادن قهرمانان از افراد عادي جامعه ،ابزارهاي جنگي و
اشياي جادویي به آنها نسبت ميدادند بهگونهاي که قهرمان ،با آن اشياء جادویي کارهاي
خارق العاده انجام داده است و این امر خود دليلي محکم براي قدرت و توانایي
منحصربهفرد قهرمان است زیرا این امور جادویي و ماورایي جزء نيروهاي تائيد کننده و
یاري رسان قهرمانان در حماسه هستند .فرخي ضمن ستایش ممدوحان و پادشاهان ،با نام
بردن از ادوات و ابزارآالت جنگي لحن حماسي قصایدش تقویت ميکند.
او در مدح امير ابواحمدبن محمود غزنوي ميگوید :که مرد جنگجوي جوشنپوش و
پيلِ با برگستوان در مصاف با او بر خود ميلرزند:
در مصاف دشمنان گر بـا کمـان شـورش

مـرد در جوشـن بلـرزد پيـل در برگســتوان

گرفــــــــت گگرفــــــــت گرفــــــــت

(فرخي)271 :6866 ،

گرفت
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در مدح اميریوسف ميگوید:
شــادان بــادي مــدام و غمگــين دشــمن

در تــــن پيکــــان تــــو وزوبــــين برســــر
(همان)623 :

نيــــــزهاي ســــــازد او ز ده ره تيــــــر

از یــــک انــــدر نشــــناختن بــــه دگــــر

گـــر بخواهـــد ز زخـــم گـــرز کنــــد

کـــوه را خـــرد و مـــرد و زیـــر و زبـــر

تيـــــ ـ او ترجمـــــــان فيروزیســـــــت

نــــــوک پيکــــــان او زبــــــان ظفــــــر
(همان)688 :

او در مدح محمدبن محمود قدرت و شکوه او را در نبرد با دشمن ميستاید:
به حرب اگر زنـد او نـاوکي بـه پهلـوي

ز پهلــوي دگــرش ســر بــرون کنــد پيکــان

پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

(همان)275 :

در توصيف روز جنگ و بخشش اميریوسف آورده است:
روز کوشــش ســر پيکــانش بــود دیــده

روز بخشش کـف او بـدره بـود زرافشـان

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکاف

(همان)262 :

در ستایش محمدبن محمود غزنوي با اشاره به ابزار و ادوات جنگي ميگوید:
جان خصمش هر زمـاني سـوي خـویش
اندر کشيد

تيــ او را از غــالف و تيــر او را از قــراب
(همان)3 :

 .9-3موجودات حماسي و اساطیری
در اشعار حماسي عالوه بر شخصيتهاي انساني موجودات و حيوانات اساطيري و حماسي
نيز نقش مهمي در خلق زبان و لحن حماسي ایفا ميکنند .فرخي در قصایدش از موجودات
حماسي و اساطيري مانند اژدها ،اسب ،پيل ،رخش ،دیو ،سيمرغ و شير براي دميدن روح
حماسي در کالبد قصاید خویش استفاده کرده است ،بهگونهاي که حضور این موجودات
در اشعارش حس حماسي را به خواننده منتقل ميسازد .پارساپور ميگوید« :حضور
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حيوانات در شعر ميتواند بهگونهاي انتخاب شود که حس خشونت و حماسه را منتقل
سازد» (پارساپور )6838 ،نکته قابلذکر در وصف موجودات حماسي در اشعار او این است
که از ميان موجودات حماسي بيشترین بسامد را به شير و پيل اختصاص داده است.
بيشهها بيشير کردي ،دشتها بـياژدهـا

قلعهها بيمرد کـردي ،شـهرها بـيشـهریار

چ
پيـل پي خستة صمصـام تــو بينـد انــدام

(فرخي)37 :6833 ،
شيـــر پيـــرایة اسبـــان تـــو بينــد چنگــال
(همان)265 :

او در ذِکر مسافرت خواجهحسن ميمندي از سيستان به بست و توصيف بياباني که در راه
اوست موجودات حماسي را به زیبایي در کنار هم چيده است:
ریــگ او ميــدان دیــو و خوابگــاه اژدهــا

ســنگ او بــالين ببــر و بســتر شــير ژیــان
(همان)885 :

بـــا شـــير ژیـــان روز شـــکار آن بنمایـــد

کــز بــيم شــود نــرمتــر از پيــل عمــاري
(همان)862 :

قویست قلبگـه لشـکرش بـه نهصـد پيـل

چگونـــه پـــيالن ،پـــيالن نامـــدار خيـــار
(همان)19 :

 .5-3واژگان و ترکیبات حماسي
واژه نقش بسيار مهمي درآفرینش لحن حماسي دارد و محتواي دروني لحن را براي
مخاطب ملموستر ميکند .کاربرد صحيح واژه در محور همنشيني فضاي خاص حماسي را
منتقل ميسازد .عمرانپور ميگوید« :واژگان عالوه بر اینکه ابزار عينيکردن مفاهيم و
تصاویر شعر هستند ،در نمایش حس و حالت و ایجاد لحن نيز مؤثر هستند» (عمرانپور،
)6835؛ زیرا واژه ،موتور پيشران حرکت کالم است و لحن شعر متناسب با کارگيري واژه
در محور عمودي وافقي ساختارمند ميشود .بنابراین متناسب با بهکارگيري هجاهاي بلند یا
کوتاه در ساختار آن حالتهاي متفاوتي به خود ميگيرد .زماني که شاعر قصد دارد فضاي
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پرطنين حماسي خلق کند از کلمات داراي هجاهاي بلند و کشيده بهره ميگيرد .چنانکه
در ابيات زیر ميبينيم:
شيــــران و بـــر از شيــــران چــــو تيـــ

باشــند بــه چشــمش همــه بــا گــور رمـــارم

برآهيخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

(فرخي)286 :6833 ،

سـاالر فکـن گردي بدخواه شکر شـاهي

در تيـــ قضـــا داري در تيـــر قـــدرداري

در جنـــگ عـــدو گيـــرد از کــوه ســپر

او کـــوه سپـــر دارد تـــو نيــزه سپـــرداري

پيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

(همان)582 :

همچنين در اشعارش از واژگان حماسي مانند تاج ،افسر ،لشکر ،کوس ،کارزار ،سپر و ...
استفاده کرده و به آنها رنگ و بوي حماسي داده است .در بيت زیر به گرانقيمت بودن
تاجي که بر سر بت سومنات بوده ،اشارهکرده و ميگوید:
خراج مملکتي تاج و افسرش بـوده سـت

کمينــه چيــزوي آن تــاج بــود و آن افســر
(همان)78 :

شاعر سلطان محمود را زیبندۀ تاج پادشاهي ميداند و ميگوید:
افسر به دست خویش پدر بـر سـرت نهـد

وین آن نشـان بـود کـه تـو زیبـاي افسـري
(همان)836 :

همچنين در مدح اميرمحمد که لشکر دشمن در برابرش خسته و تسليم شده است و
ميگوید:
همچنــان کــائن گلــه گــور دریــن دشــت فــراخ

لشــکر دشــمن او خســته و افکنــده ســپر
(همان)661 :

عالوه بر واژگان ،گزینش ترکيبات متناسب با حماسه ،به خلق زبان حماسي ميانجامد مانند
ترکيباتي که یکي از دو جزء آن با واژههاي حماسي یا اسم جنگافزارها و ...شکل
ميگيرد .بهعنوان نمونه ترکيب شيرشکر در ابيات زیر از فرخي ترکيب حماسي است؛ زیرا
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یکي از اجزاي ترکيب شير است که قدرتمندي و شکوه را در ذهن مخاطب تداعي ميکند
و واژه شکردن نيز به معني درهم شکستن ،متناسب با حماسه است:
خيــز تــا هــر دو بــه نظــاره شــویم اي دلبــر

بــه در خانــة ميــر ،آن ملــک شــير شــکر
(فرخي)686 :6866 ،

چــــو بــــر آیــــين نشســــته بــــود بــــر او

آن شـــــه گـــــرد بنـــــد شـــــير شـــــکر
(همان)629 :

همچنين ترکيبات شهرگير ،سپهکش ،دشمنشکن ،لشکرکش ،کشورستان و  ...در ابيات
زیر:
گردن هر مرکبـي چـون گـردن قمـري بـه

از کمنـــد شـــهریار شـــهرگير شـــهردار

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

(همان)677 :

به شاهي باش در شـاهي سـپهکـش بـاش و

به شادي باش و در شادي توانا بـاش و نهمـت

دشمنکش

ران

ســـال و مـــه لشـــکرکش و شکرشـــکن

روز و شـــب کشـــور ده و کشـــور ســـتان

(همان)293 :

(همان)216 :
همي ندید کـه بـر گـاه شـار شـير دليسـت

بــه تي ـ شهرگشــاي و بــه تيــر قلعــه ســتان
(همان)823 :

ميــر بــزرگ نــامي گــرد گــردن ســليمي

شــير ملــک شــکاري شــاه جهــان گشــایي
(همان)812 :
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 .2-3صور خیال و آرایههای ادبي پرکاربرد
 .1-2-3مبالغه و اغراق
«مبالغه در لغت به معني کوشيدن و در بدیع آن است که ادعاي گوینده با افراط و
بزرگنمایي بيان شود( ».انوشه )6836 ،اغراق هم یعني «بزرگنمایي و افراطي که عقل آن
را ممکن بداند امّا وقوع آن ممکن نباشد( ».همان) مبالغه جزء ذات آثار حماسي است که
شاعران در اغلب منظومههاي حماسي از طریق مبالغه ،صحنههاي نبرد و آرایش جنگي و
قدرت ممدوح را بيان ميکنند .فرخي هم در قصاید خود از اغراق به فراواني استفاده کرده
و ازآنجاکه بخش اعظم قصاید او مدحي است ،دامنة اغراق در شعر او گسترده است و
همين موضوع لحن حماسي شعرش را تقویت ميکند وي در مدح ممدوحانش گاه از
اغراق در حد متعادل و بعضاً نيز از غلّو و بزرگنمایي بهره گرفته است که به نمونههایي
اشاره ميشود:
چشــمة روشــن نبينــد دیــده از گــرد ســپاه

بانــگ تنــدر نشــنود گــوش از غَوکــوس و
حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
(فرخي)1 :6868 ،

فرخي در مدح امير یعقوببن ناصرالدین سبکتگين ميگوید :دشمنان او هنگام جنگ و
نبرد از ترس همانند قارون به زمين فرو ميروند.
بســا تنــا کــه چــو قــارون شــود بــه زمــين

بدانگهي که تـو شمشـير برکشـي ز قـراب
(همان)62 :

کــوهي کــه بــر او زلزلــه قــادر نشــد او را

از حلم تو یـک ذره سـکوني و قراریسـت
(همان)28 :

از پــي آن تــا ببــرد حلــق بــد خواهــان او

آهــن انــدرکان ،بــي آهنگــر همــي خنجــر
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود)
(همان98 :

هنـــوز مـــاه ز آواز کـــوس او مـــدهوش

ز عکـــــس تـــــيغش ســـــتارۀ ســـــيّار
(همان)96 :
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نه لشکري که مـر آن را کسـي بدانـد حـد

نه لشکري که مـر آن را کسـي بدانـد سـر

شــمار لختــي از آن برتــر از شــمار حصــي

عــداد برخــي از آن برتــر از عــداد مطــر
(همان)17 :

 .6-2-3مراعاتنظیر
مراعاتنظير یا تناسب از آرایههایي است که باعث فعال شدن سایر آرایههاي ادبي
ميشود .همایي در تعریف مراعاتنظير ميگوید« :گوینده یا نویسنده مابين چند کلمه و
چند چيز مخيّر و مختار باشد و از ميان آنها ،آن را اختيار کند که با کلمات دیگر متناسب
باشد( ».همایي )6878 ،فرخي با استفاده از ویژگيهاي مراعات نظير در بيان ابزار و ادوات
جنگي ،واژگان ،ترکيبات و شخصيتهاي حماسي از قبيل «سام ،رستم ،تي و سنان ،رمح،
تير ،نيزه ،خنجر ،دیوو »...ضمن ایجاد هماهنگي در کالم به خلق لحن و زبان حماسي در
قصاید خود پرداخته است.
آن تي و سنان را که بـدو حـرب کنـد شـاه

چرخ و فلک و دولـت منصـور فسـان بـاد

هـــر ســـاعتي انـــدر دل و در خانـــة کفـــار

درد و فــزع و نالــه و فریــاد و فغــان بــاد
(فرخي)87 :6868 ،

عزم تو کشورگشا و خشم تو بـدخواه سـوز

رمح تو پوالدسنب و تي تو جوشـن گـداز
(همان)96 :

راســــت گفتــــي درخــــتهــــا بودنــــد

بارشــــــان :تيــــــر ،نيــــــزه و خنجــــــر
(همان)629 :

آنکــه تــا دســت بــه تيــر و کمــان بــر ببــرد

آب ســام یــل و قــدر و خطــر رســتم زر

زخــم تيــر ملکــان دیــد و ندیــد آن ملــک

آنکــه او از قبــل تيــر همــي ســاخت ســپر

گر ملک تير و کمان در خور بـازو کنـدي

بر سـر کـه بـردي تـرکش او تـرکش گـر
(همان)698 :
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 .3-2-3استعاره
استعاره از مهم ترین ابزار انتقال زبان از حقيقي به کاربرد مجازي است و بيش از عناصر
دیگر در ایجاد نوآوري و بروز سبک شخصي نقش دارد صاحبنظران دیدگاههاي متفاوتي
دربارۀ حضور استعاره در زبان حماسي مطرح کردهاند ،شفيعيکدکني معتقد است «حماسه
جاي استعاره نيست( ».شفيعيکدکني )6868 ،از نظر او «حماسهسرا نميبایست با
استعارههاي پيچيده ،ذهن خواننده را از خبر بزرگي که از حماسه وجود دارد ،منحرف
کند( ».همان)292 :
فضيلت نيز ميگوید« :در حماسه ،استعاره جنبة اصلي و اساسي ندارد و هيچ نقش
محوري براي آن منظور نشده است( ».فضيلت )6876 ،امّا برخالف دیدگاههایي که ذکر
شد ،شميسا ميگوید« :در سطح ادبي حماسه ،بسامد استعارههاي مصرحهاي که مشبه
محذوف آنها پهلوانان و دالوران هستند ،زیاد است( ».شميسا)6871 ،
پس از تأملي که بر روي قصاید فرخي داشتيم ،معلوم شد که او مانند بسياري از
شاعران سبک خراساني از استعارههاي پيچيده استفاده نکرده است و اکثریت استعارههاي
او از نوع مصرحهاند و در اغلب این استعارهها مشبهبه ،شير ،نهنگ ببر ،پيل و  ...است:
بيشه مـا یکسـره پرداختـه از شـير و زببـر

قلعــههــا یکســره پرداختــه از گــنج و گهــر
(همان)652 :

شير باز آمـد و شـيران همـهروبـاه شـدند

همــه را هيبــت او خشــک فروبســت زفــر
(فرخي)652 :6833 ،

ز شــاهان گــوي بــرده وقــت بخشــش

زشــــيران دســــت بــــرده گــــاه پيکــــار
(همان)655 :

تيغش به جنگ ،پيل برون آرد ز حصـار

تيــرش بــه صــيد ،شــير بــرون آرد از اجــم
(همان)221 :

اي جهــان آراي شــاهي کــز تــو خواهــد

پيــل آشــفته امــان و شــير شــرزه زینهــار

رزم

(همان)673 :

روز

چ
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ز بـــــيم تيـــــ او شـــــيران جنگـــــي

بــه ســـوراخ انـــدروِن رفتـــه چـــو گفتـــار
(همان)655 :

3چ .9-2-تقدم فعل و سؤال و جواب
فعل نقش مهمي در ساختار جمله دارد و محل قرار گرفتن آن نيز در لحن و نحوۀ اداي
کالم مؤثر است و اگر در ابتداي جمله باشد باعث قاطعيت و ابهت بيان ميشود« .آوردن
فعل در ابتداي کالم بسيار مهم است زیرا کالم را حماسي ،قاطع و آمرانه ميکند( ».شميسا،
)6832
کشيده صف زلـب رود تـا بـه دامـن کـوه

سپــــاه شـــار بـــه ماننـــد آهنـــين دیــــوار

نمــــوده هيبـــت پيــــالن آهنــــين دنــــدان

گشـــاده بـــازوي مرغـــان آهنـــين منقـــار
(فرخي)18 :6833 ،

بسوخت شـهر و سـوي خيمـه بازگشـت از

چونره شيري گم کرده زیـر پنجـة شـکار

خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

(همان)15 :

همي کشـيد بـه نـام رسـول سـخت کمـان

همــي گشــاد بــه نــام خــداي تيــر خــدنگ
(همان)281 :

«از مختصات سبکي حماسه ،مفاخره و سؤال و جوابها و گفتگوي حماسي است».
(شميسا )6832 ،فرخي از این شگرد در قصایدش استفاده ميکند و در جایگاه راوي به بيان
بزرگيها و بزرگ منشيهاي ممدوح ميپردازد:
گفتم چگونه بگذرد از درقـه روز جنــگ

گفتــا کجــا چنــان ســر ســوزن ز پرنيــان

گفتم خـدنگ او چـه سـتاند بـه روز رزم؟

گفـــت از مبــــارزان ســـپاه عــــدو ز روان

گفتم چـو صــاعقه اسـت گهـر دار تيـ او

گفتــا جــدا کننــدۀ جســم عـــدو ز جــان
(فرخي)272 :6833 ،

 | 666متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

«گاه شاعر حماسهسرا از گفتوشنودهاي حماسي براي تحقير دشمن ممدوح بهره
ميگيرد( ».دشتي )6833 ،آنگونه که در اشعار زیر ميبينيم:
گفتـا :کـه اسب او به گـه رزم چـون بـود؟

گفتـــم ميـــان خـــون اعــادي کـــند شنـــاه

گفتــــا :کـــه برتـــر از ملکـــان چـــون ازو

گفتـم کسي کـه ازو یابـد جــاه و پایگـاه

گذشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟
گفتـا :کـه خدمتـش ملکان را چه بردهـد؟

گفتم که تخت و مملکت و آبروي و جاه
(همان)855 :

بحث و نتیجهگیری
ادب حماسي ،محتوا ،واژگان ،ساختار ،ترکيبات و موسيقي خاص خود را ميطلبد و بالطبع
نيز زبان و لحن خاص خود را دارد و این زبان و لحن سطوح گوناگون و شاخصهایي دارد
که بر اساس آن ویژگيها ميتوان بهصورت نسبي ،حماسي بودن یا نبودن یک اثر را
مشخص کرد .قصيده نيز از قالبهاي شعري است که پيوند نزدیکي با حماسه دارد و نمود
ویژگيهاي حماسه در آن قابلتوجه است .از بررسيهاي بهعملآمده براي مشخص کردن
ویژگيهاي حماسي قصاید فرخي سيستاني نتایج زیر حاصل شده است:
فرخي با استفاده از وزن مخصوص حماسه و استفاده از ردیف و قافيه به ایجاد لحن و
زبان حماسي در قصاید خود پرداخته است .در بررسيهاي بهعملآمده از  3668بيت از
قصاید این شاعر سبک خراساني دریافتيم که در  %8/61از ابيات خود از وزن مخصوص به
حماسه استفاده کرده است .همچنين  %62/9از موسيقي کناري اشعار وي را واژههاي
حماسي تشکيل داده است .ميزان کاربرد سجع مطرف که در نحوۀ قرائت اشعار به شکل
حماسي دخيل ميباشد هم قابلتوجه است .استفاده از واژگان و اسامي حماسي هم عامل
دیگر ایجاد لحن حماسي در قصاید فرخي است .از مجموع  6571واژه حماسي بهکاررفته
در قصاید فرخي )595( %86 ،ادوات و ابزارآالت جنگي؛  )523( %26واژگان خاص
حماسي از قبيل افسر ،بادافره ،پيکار ،تاج ،رزم ،سپاه ،کوس و...؛  %27موجودات و
حيوانات حماسي از قبيل شير ،دیو ،اژدها ،اسب ،سيمرغ و  %68نام پهلوانان و شخصيتهاي
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اساطيري است .اگرچه مورد اخير در مقایسه با سایر موارد بسامد کمتري دارد امّا باید گفت
که نام پهلوانان و شخصيتهاي اساطيري بيشتر براي بيان برتري ممدوح و یا تشبيه ممدوح
به آنها بهکاررفته است نه اشاره صرف به نامها .در ميان صورخيال و آرایههاي ادبي،
اغراق و مبالغه و سپس تشبيه با نوع حماسه سازگارتر است .از کل آرایههاي بهکاررفته در
قصاید فرخي  %23اغراق و مبالغه و  %21تشبيه هست که نسبت به سایر آرایهها کاربرد
بيشتري دارند و لحن حماسي اشعار را تقویت ميکنند .نتایج مذکور نشاندهندۀ آن است
که ذهن شاعر ذهني حماسي است و نمود آن را در صورخيال و واژگان و ترکيبات
بهکاررفته در شعرش ميتوان دید و این نوع ذهنيت و تخيل با جامعه قرن پنجم و باورها و
اندیشههاي حاکم بر فرهنگ و ادب آن دوره سخت در پيوند و البته متأثر از آن است.
جدول  .3فراواني شخصیتهای حماسي
ردیف

شخصیتهای حماسي

تعداد تکرار

رستم

98

اسکندر

88

جمشيد

28

انوشيروان

28

سام

69

فریدون

69

اسفندیار

68

کيقباد

68

زال

68

هوشنگ

9

سهراب

9

گيو

9

کيخسرو

8

شاهان و شاهزادگان

پهلوانان

تعداد کل

286
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جدول  .9فراواني ابزار و ادوات جنگي
ردیف

ابزار و ادوات جنگي

تعداد تکرار

6

تي  ،شمشير و حسام

(3 – 56 – 628 )616

2

تير

78

8

کمان

58

5

سنان

88

9

خنجر

28

1

خدنگ

28

7

نيزه

28

3

مغفر

69

6

سپر

69

68

جوشن

65

66

گرز

62

62

پيکان

1

68

خفتان

9

65

برگستوان

9

69

درع

5

61

رمح

5

67

زره

8

63

مجن

6

66

خود

6
595

تعداد کل

جدول  .5فراواني اصطالحات حماسي
ردیف

اصطالحات حماسي

تعداد تکرار

6

سپاه

698

2

لشگر

658

8

رزم

58

5

تاج

21

9

افسر

68

1

کوس

68
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ردیف

اصطالحات حماسي

تعداد تکرار

7

پيکار

62

3

خشم

68

6

کارزار

68

68

باد افره

3

66

هيجا

8
523

تعداد کل

جدول  .2فراواني موجودات حماسي
ردیف

موجودات حماسي

تعداد تکرار

6

شير

269

2

پيل

685

8

اسب

83

5

سيمرغ

69

9

دیو

68

1

اژدها

3

7

رخش

8

تعداد کل

868
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شخصيت هاي
حماسي

ادوات جنگي

%68

%86

موجودات
حماسي
%27
واژگان حماسي
%26

نمودار  .1درصد فراواني واژگان و اصطالحات حماسي
جدول  .7فراواني کاربرد آرایهها
ردیف

آرایه

تعداد کاربرد

6

مبالغه

788

2

تشبيه

198

8

واجآرایي

988

5

مراعات نظير

588

9

استعاره

288

1

تلميح

98

تعداد کل

2988
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واج آرایي

تشبيه

|./61

%21

استعاره
%3
تلميح
%2
مراعات نظير
%61
مبالغه
%23
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