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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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 فرخي سیستاني دیدر قصا يزبان و لحن حماس يبررس
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، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد همدان ، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیا ، همدان 
  

  شهپر  یرضا صادق
، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد همدان ، یفارس اتیزبان و ادب گروه ، اریدانش

 رانیا ، همدان 
  

  یشهروز جمال
، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد همدان ، یفارس اتیگروه زبان و ادب ، اریاستاد

 رانیا ، همدان 

 چکیده
مخاطب در شعر  ترین عامل فضاسازي و تأثيرگذاري بر لحن عبارت از نگرش و احساس گوینده و مهم

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

صنایع بدیع و انتخاب وزن متناسب با نوع حماسه است. هدف از این  ، صورخيال ، ترکيبات ، انتخاب کلمات

د فرخي سيستاني است که با استفاده از پژوهش بررسي عوامل مؤثر در ایجاد زبان و لحن حماسي در قصای

گيري از موسيقي  اي انجام شده است. فرخي سيستاني با بهره روش توصيفي تحليلي و به شيوۀ کتابخانه

هاي سازگار با حماسه مانند مبالغه و استفاده از آرایه ، گزینش واژگان و ترکيبات حماسي ، دروني و بيروني

به قصاید خویش  ، هاي حماسي و اساطيري ایرانيبه نام پهلوانان و شخصيتاغراق و تشبيه و اشارات متعدد 

اندیش دهد که شاعر ذهني حماسيها نشان ميلحن و فضایي حماسي بخشيده است. نتایج حاصل از بررسي

در قصایدش نمود یافته است و این نوع ذهنيت و  کاررفته بهدارد و آن در صورخيال و واژگان و ترکيبات 

هاي حاکم بر فرهنگ و ادب آن دوره در پيوند و البته متأثر از با جامعه قرن پنجم و باورها و اندیشهتخيل 

 آن است.

  .یستانیس یفرخ ، دهیقص ، یسبک خراسان ، حماسه ، لحن ها: کلیدواژه
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 مقدمه

و هماهنگي لحن و زبان با محتواي  تناسب ، هاي ذوق و هنر شاعر و نویسنده یکي از جلوه

کند و  شاعر با یاري جستن از این عنصر امور ذهني خویش را دیداري مي کالم است. زیرا

بدون حضور  بتواندخواننده  رساند تا بروز مي اش را به منصة ظهور و تصورات دروني

براي لحن سلوک شاعران »درواقع مستقيم شاعر جریانات پنهاني روح او را دریابد. 

که توسط همة عناصر شعري آفریده  است سازي موضوع و حس و حالي توصيف و برجسته

 (6877 ، )ارشدنژاد« .شده است

، )شميسا« .خواهد منتقل کند لحن احساسي است که گوینده مي»گوید:  شميسا مي

مخصوصاً آثار  جوهر کلي یک اثر عنصر لحن یکي از عناصر اصلي ساختار ادبي و (6873 

ي است که بر محتوا و سایر اجزاي کالم اثرگذار است و ارتباطي تنگاتنگ با ابعاد روای

کند و نویسنده نگاه خود  عاطفي اثر دارد زیرا دیدگاه شاعر را نسبت به موضوع مطرح مي

سازد. بر این اساس موضوع و محتواي اثر  هاي پنهاني لحن به مخاطب منتقل مي را از الیه

به خود بگيرد و نویسنده براي  ...جدي و  ، حماسي ، اگون غنایيهاي گون تواند شکل مي

برجسته کردن مفاهيم کالم و القاي حس و حال به مخاطب از لحن و زباني متناسب با 

ساز سود  ي که اگر موضوع شعرش غنایي باشد از ابزار غنایيا گونه بهگيرد؛  موضوع بهره مي

کند تا این فضا و حس را به مخاطب  تفاده ميبرد و اگر حماسي باشد از لحن حماسي اس مي

آميزي  از عوامل تأثيرگذار در سبک نویسنده و رنگ ، منتقل سازد. به همين دليل لحن

 شود. عاطفي کالم او محسوب مي

دقيق و علمي در کتب  صورت بههاي سبک ادبي حماسه  دربارۀ مشخصه 

جایگاه و نحوۀ  ، ها اره مشخصهامّا کمتر درب ، ي و انواع ادبي بحث شده استشناس سبک

است. با این  شده انجامجامع کار مدون تحقيقي  صورت بهگيري زبان و لحن حماسي  شکل

یابيم بررسي زبان و لحن حماسي در قصاید فرخي ضرورت دارد زیرا بدون  مقدمه درمي

داشتن درک درستي از لحن حماسي و دالیل و نحوۀ آفرینش آن در قصاید فرخي دریافت 

هاي شعري شاعر ناممکن است. به همين دليل در این مقاله برآنيم با  بسياري از شاخص
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بر لحن حماسي به این پرسش پاسخ داده شود که عوامل پيدایش لحن حماسي در  ديتأک

اند؟ همچنين چه عامل یا عواملي سبب ایجاد لحن حماسي در قصاید  شعر فرخي کدام

بنابراین  این عناصر در قصاید او چگونه است؟ي ريکارگ بهفرخي شده است و بسامد 

زبان و لحن حماسي را در قصاید فرخي ماهيت و منشأ نگارندگان مقالة حاضر برآنند تا 

تبيين و توصيف کنند و نشان دهند که فرخي در قصاید خویش وامدار لحن حماسي است 

، حماسي رعناص این مهم از این در ذات زبان و شخصيت او نهفته است او براي تحققو 

خلق صور خيال  ، حماسهبا موسيقي دروني و بيروني و گزینش واژگان خاص و همخوان 

هاي  تلميحات حماسي و پهلواني و اشاره به شخصيت ، اغراق ، هاي رزم متناسب با ميدان

 بهره برده است.حماسي 

 پیوند حماسه و قصیده .1

قرن چهارم تا پایان قرن ششم قصيده هاي مسلط شعر غنایي فارسي از آغاز  یکي از جلوه

ترین هماهنگي و تناسب با حماسه دارد زیرا هدف قصاید در  است. این قالب شعري بيش

است و   العاده ممدوحان ها و کارهاي شاخص و خارق سبک خراساني بيشتر ستایش خوبي

نيازمند  ، مانانشاعر براي برتري دادن ممدوح بر پهلوانان ملي یا همانندسازي آنان با این قهر

موسيقي دروني و بيروني و صنایع بدیعي مرتبط است. بنابراین  ، کارگيري عناصر حماسي به

شود و محل  هاي شعري است که موجب تجلي نگرش دروني شاعر مي قصيده یکي از قالب

در حماسه  . زیرا«حماسي دروغين»البته از نوع  ، مناسبي براي بروز لحن حماسي است

قهرمان اغلب یک موجود اساطيري است که کارهاي عجيب و خارج از عرف معمول بشر 

القاب و عناوین در مورد کسي است که  ، دهد ولي در قصيده همة این صفات انجام مي

تواند این کارها را  دانند که او هرگز نمي شناسند و مي ي ميخوب بهافراد جامعة آن روز او را 

یابد  ها دست مي و با چاشني اغراق به آن وحشم خدمبلکه به کمک  ، انجام دهدیکه و تنها 

عنوان نمونه قصایدي که در ستایش شاهان غزنوي سروده شده است هيچ سنخيتي با  به

سازي و کسب مشروعيت  کار فقط تاریخ واقعيت و توانایي ممدوحان ندارند زیرا انگيزۀ این

بنابراین او ؛ وح براي دریافت بخشش و هدایا استبراي شاهان و تحریک و تحریض ممد
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کند و یا پا فراتر گذاشته و  را به شاهان و شاهزادگان یا پهلوانان و اساطير ملي همانند مي

لحن و موضوع قصاید سنتي »گوید:  داند. شميسا مي ها مي ممدوح خویش را برتر از آن

رود و مطالب دیگر از  ل سخن ميحماسي است از مدح و مفاخره و ذم و از این قبيل مسائ

همچنين  (6813 ، )شميسا« .قبيل نکات اخالقي و حکمي و غيره جنبة فرعي و ثانوي دارد

هاي کوتاه در قالب قصيده  حماسه راستين بلند در قالب مثنوي و حماسه: »دیگو يمرزمجو 

آن را  ترین مواد محتوایي مهم حماسه شعري است که (6872 ، )رزمجو« .شود سروده مي

دهد و با  آمال و افتخارات یک ملت را شکل مي ، مبارزات ، ها دالوري ، ها اساطير پهلواني

گيري از الفاظي خشن نبردهاي سترگ پهلوانان اساطيري را به تصویر  زباني فخيم و بهره

کشد در آثار حماسي صنایع بدیعي زیاد نيستند زیرا بسامد باالي صنایع بدیعي سبب  مي

از نوع تشبيه محسوس  هم آندر حماسه بيشتر با تشبيه  رو نیازا ، شود ت آن ميکاهش عظم

گونه  مایه حماسه و قصيده یکسان است و آن توان گفت که درون مواجه هستيم. بنابراین مي

ژرف ساخت حماسي است و مدح  ، ژرف ساخت قصيده»گوید:   که سيروس شميسا مي

، (6871 ، )شميسا« .اعصار اساطيري است ممدوح در حقيقت همان ستایش خدازادگان

 ها آندیدیم نزدیکي و شباهت قصيده با حماسه بسيار است و برخي وجوه مشترک  که چنان 

 است: قرار نیازا

اند و قالب قصيده نيز براي بيان هاي بلند روایي در قالب مثنوي سروده شده . حماسه6

 رود.اشعار حماسي کوتاه و غيرداستاني به کار مي

. زبان حماسه کهن است و قصاید نخستين ادب فارسي در سبک خراساني نيز داراي 2

 زباني حماسي و کهن هستند.

، . لحن و موضوع قصيده همانند حماسه است زیرا در قصيده شاعر به دنبال مدح8

 مفاخره و یا ذم است و سایر مطالب از قبيل نکات اخالقي و دیني و غيره جنبة فرعي دارد. 

رو هستيم که براي دفاع از  . مضامين قصيده همانند حماسه است زیرا با قهرماني روبه5

زند. همچنين در  العاده مي ي خارقکارها به دستميهن یا مذهب با دشمنان در ستيز است و 

قصيده شاعر براي برجسته کردن محامد ممدوح او را به قهرمانان اساطيري تاریخي و شاهان 

اساس  کند تا لحن حماسي را در شعرش برجسته کند. بر این  نند ميو شاهزادگان هما
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حماسي است امّا محتواي  ، مایة قصيده همانند حماسه توان نتيجه گرفت که درون مي

تري از حماسه راستين قرار دارند زیرا ساخته ذهن و تخيل  حماسي قصاید در سطح نازل

 شاعر هستند.

 پیشینة پژوهش .6

به بحث لحن و عناصر حماسي در شعر فارسي پرداخته شده است؛  در مقاالت متعددي

( 6837مباشري ) ، «بازتاب عناصر حماسي در غزليات شمس»( در مقالة 6831مشتاق مهر )

( در مقالة 6833دشتي ) ، «جستاري در باب بازتاب عناصر حماسي در شعر سنایي»در مقالة 

عوامل »اي تحت عنوان  ( در مقاله6865و اسکویي )« هاي حماسي در قصاید عنصري لحن»

سبک و ساختار حماسي در  ، به بررسي لحن« مؤثر در ایجاد لحن حماسي در شعر خاقاني

اند. در شعر فرخي سيستاني نيز تحقيقات فراواني در  شعر شاعران مذکور پرداخته

 موضوعات گوناگون انجام شده است امّا پژوهش منسجمي که بيانگر بررسي زبان و لحن

 حماسي در شعر فرخي باشد یافت نشد.

 عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد لحن حماسي .3

 موسیقي شعر .3-1

که حاصل  ، موسيقي شعر یعني نظم خاصي که در محور افقي و عمودي شعر وجود دارد

نشين کردن کلية اجزاء کالم است. شفيعي کدکني در تعریف گروه  نوعي انسجام در هم

مجموعه عواملي که به اعتبار آهنگ و توازن سبب رستاخيز کلمه و » گوید: موسيقایي مي

بنابراین موسيقي کالم حاصل  (6878 ، )شفيعي کدکني« .شوند ها در زبان مي تشخيص واژه

صامت و مصوت را دربر  ، ردیف ، قافيه ، حسن ترکيب همه اجزاي سخن است و وزن

موسيقي کناري )قافيه و ردیف( و موسيقي  ، گيرد که به سه دستة موسيقي بيروني )وزن( مي

 اند.دروني تقسيم شده
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 موسیقي بیروني )وزن( .3-1-1

 صورت بهموسيقي بيروني هرگونه نظم و انسجام ساختارمند در یک واحد کامل است که 

یعني نظم خاصي که در یک مجموعة آوایي به »کند:  خاص در وزن شعر نمود پيدا مي

)شفيعي « .ها وجود دارد ها و مصوت ها یا ترکيب صامت تلحاظ کوتاهي و بلندي مصو

 (6878 ، کدکني

اندیشه و عواطف خویش را به کمک واژگان و کلمات به  ، نویسنده باید فکر

آهنگ و سایر  ، ناچار از وزن مخاطبين انتقال دهد و براي انتقال این خواستة دروني به

ترین عامل ایجاد تحرک و آفرینش  همگيرد زیرا موسيقي شعر م ابزارهاي الزم بهره مي

لحن حماسي است. اگر برآنيم بر شعر حماسي موسيقي خاصي حاکم شود این موسيقي 

سنگ فردوسي و با  که این تناسب در اثر گران گونه آنباید با محتواي شعر هماهنگ باشد 

است زیرا در وزن فعولن تعداد  دي وزن فعولن و بحر متقارب کامالً مشهوريکارگ به

هجاهاي بلند نسبت به هجاهاي کوتاه بيشتر است و این امر موجب استحکام و صالبت 

هميشه تأليفي از الفاظ که در آن شمارۀ نسبي و هجاهاي : »دیگو يمشود. خانلري  کالم مي

کند و  تري را القا مي کوتاه از هجاهاي بلند بيشتر باشد حالت عاطفي شدیدتر و مهيج

رود که  هایي به کار مي تر که مستلزم تأني و آرامش هستند وزن برعکس براي حاالت مالیم

ارکاني که »گوید:  وحيدیان کاميار مي (6857 ، )خانلري« .ها بيشتر باشد هجاهاي بلند در آن

تر  شوند ساده شوند از ارکاني که با هجاهاي کوتاه شروع مي با هجاهاي بلند شروع مي

بر این اساس وزن و بحر متقارب از بحرهاي اصلي  (6816 ، )وحيدیان کاميار« .هستند

بيت معادل  675 ، بيت قصاید 3668دهد فرخي از مجموع  حماسه است. بررسي ما نشان مي

بحر متقارب مثمن سالم  ، درصد قصایدش را در وزن فعولن فعولن فعولن فعولن 62/2

درصد در وزن فعولن فعولن فعولن فعل  72/8ل بيت معاد 39بيت  3668سروده است و از 

درصد ابيات او در  61/8بيت معادل  296 درمجموعیا وزن شاهنامه سروده شده است و 

 بحر متقارب هستند.



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

 موسیقي کناری )قافیه و ردیف( .3-1-6

منظور از موسيقي کناري طنين و آهنگ خاص حاصل از تکرار واژگان شعري در پایان هر 

هاي موسيقي کناري در اشعار زبان فارسي بسيارند امّا آشکارترین نمونه  وهبيت است. جل

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 

ند هم در موسيقي شعر و هم در خوانش آن بسيار لحاظ جایگاه خاصي که در شعر دار

اولين نقش مهم و »و معتقد است:  برده ناممؤثرند. شفيعي کدکني پانزده نقش براي قافيه 

موسيقي عالوه بر  این  (6868 ، )شفيعي کدکني« آن است.« نقش موسيقایي»اساسي قافيه 

دهد و  کند کل ابيات را تحت تأثير قرار مي نشيني ایجاد مي در نقش خود طنين دل آنکه

پردازیم  باعث غناي لحن حماسي است. ما در این پژوهش تنها به نقش موسيقایي قافيه مي

هم در موسيقي شعر و هم  ، زیرا کلمات قافيه به خاطر جایگاه خاصي که در شعر دارند

 .احساس لذت در مخاطب مؤثرند

او در بيش از  ، هزار واژۀ قافيه از ابيات فرخي انجام شد 5888در بررسي که بر روي  

لشکر و... استفاده کرده  ، افسر ، کيقباد ، اژدها ، برگستوان مانندقافيه از واژگان حماسي  988

 درصد ابيات بررسي شده است. 9/62است که این عدد معادل 

، در آفرینش زبان و لحن حماسي دارد یکي دیگر از مواردي که تأثير زیادي

واژه قافيه  688گيري از جناس و سجع در واژگان قافيه است. در بررسي که بر روي  بهره 

 نتایج زیر به دست آمد: ، انجام شد

 فراواني سجع و جناس در قصاید فرخي .1جدول 

 دیوان قصاید فرخي

 جناس سجع مطرف سجع متوازی تعداد ابیات

688 
59 98 9 

59% 98% 9% 

گونه که مشاهده شد ميزان استفاده از سجع مطرف نسبت به سجع متوازي و جناس بيشتر  آن

در سجع مطرف هجاي آخر داراي اشتراک آوایي است معموالً »گوید:  است. پارساپور مي
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دهد و این امر در نحوۀ قرائت شعر به شکل حماسي  تکيه آهنگ را به خود اختصاص مي

 (6833 ، )پارساپور« .دخيل است

 به نحوه قرائت این بيت توجه کنيد: مثال عنوان به

 هــر روز مــرا عشــق نگــاري بــه ســر آیــد

 

ــد     ــتاخ درآی ــه و گس ــد ناگ ــاز کن  در ب

 (86: 6833 ،)فرخي   

در این بيت تکيه و آهنگ بر روي کلمه سر و در است و وجود ردیف موجب شده است 

داشته باشد و با نرمي و مالیمت بيشتري پایان پذیرد که آهنگ کالم در هنگام قرائت افت 

امّا در این بيت که قافيه سجع مطرف است و تکيه بر روي هجاي آخر یعني شکار و کار 

 است.

ــکار    ــه ش ــاده ب ــده و روي نه ــار آم  اي ز ک

 

 تيــ  و تيــر تــو همــي ســير نگــردد ز کــار  
 

 (76)همان:   

موسيقي شعر اهميت  ازلحاظاین هجا  ، استنکته دیگر مربوط به ساختمان هجایي قافيه 

ترین اشتراکات آوایي در بيت دارد. با بررسي که بر روي هجاي  بسياري دارد زیرا بيش

 نتایج زیر به دست آمد: ، قافيه شعر فرخي انجام شد 688

 فراواني هجاهای قافیه در قصاید فرخي سیستاني .6جدول 

   ̅             ̅   ̅      تعداد قافیه
688 68 5 85 52 68 - 

 - %68 %52 %85 %5 %68 درصد

صامت + مصوت کوتاه و صامت( نسبت به سایر بلند )که مالحظه شد بسامد هجاي  چنان

هجاها بيشتر است این امر باعث استواري و استحکام زبان و لحن حماسي درکالم است. 

از شاهنامه نتيجه   در بررسي صد بيت منتخب« آوا و معنا در شاهنامه»گيتا ذاکري در مقاله 

، مصوت کوتاه ، صامت) CVCنسبت استفاده از هجاي بلند »زیر را به دست آورده است: 

ها بيشتر است. این  هاي معنایي از قبيل عاشقانه و مرثيه صامت( در مقایسه با سایر حوزه 
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شود که این امر سبب  پذیرد و هجاي بسته محسوب مي هجاي بلند با صامت پایان مي

 (6869 ، )ذاکري« .شود که لحن استوار و کوبنده شود مي

نشان داد که بسامد هجاي  ، فرخي سيستاني انجام شدبيت  688با بررسي که بر روي 

ي این هجا در قصاید فرخي همانند آثار ريکارگ به( است که فراواني 42%) CVC بلند 

استوار و کوبنده به خواننده شده  ، گير است که باعث انتقال لحن مطنطن حماسي چشم

 است.

دهد در مورد ردیف باید  ميموسيقي کناري شعر را تشکيل  ، ردیف در کنار قافيه

ساده و کوتاه است.  ، گفت: که در شعر حماسي همانند شعر دوره ساماني غالباً ردیف کم

گيرند و نيز در اثر  جوش و جان حماسه را مي ، هاي بلند ردیف»حميدیان معتقد است: 

شود  ئد ميناگزیر از سرودن ابيات بيشتر و افزودن حشو و زوا ، براي نقل داستان ، کمبود جا

سامنامه  ازجملههاي قرن ششم به بعد  که در حماسه چنان ، و این یعني نزول کلي سخن

ردیف در شعر فرخي همانند بيشتر شاعران سبک خراساني  (6838 ، )حميدیان« .بينيم مي

قصيده داراي ردیف بود که این عدد  58قصيده او تنها  265زیاد نيست زیرا از مجموع 

اند که با منطق  هاي او ساده و از نوع فعلي د قصاید است و بيشتر ردیفدرص 16/63معادل 

 حاکم بر شعر حماسي سازگار هستند.

 موسیقي دروني .3-1-3

شود که محصول هماهنگي  اي از موسيقي شعر حماسي گفته مي موسيقي دروني به جنبه 

هاي  و آهنگواژگان  ، هاست و از ترکيب اصوات گوناگون ها و همخوان خاص بين واکه

اصوات و  ، ها و هجاها واک ، ها این موسيقي ناشي از تکرار واج ، آید متفاوتي پدید مي

شناسي شعر حماسي متوجه همين نوع موسيقي  هاست که قسمت زیادي از جنبة زیبایي واژه

شود در تداعي  است. موسيقي دروني زماني که با آهنگ کوبنده و حماسي هماهنگ مي

لفظ  ينغمة حروف و همراه ، آرایي واج يدر زبان حماس همي دارد.حس حماسي نقش م

 يقيموس تواند يشعر م تيب کیدر طول  يواج ایهر آوا  رایدارد ز يفراوان تيبا معنا اهم

 يکنندۀ فضا يتداع ، حروف و آواها بينظم و ترکبنابراین  .خاص را بر شعر حاکم کند
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اصل ممکن  نیدارد و تحقق ا ريتأث يحماس ياست و در القاء فکر و محتوا يخاص حماس

که قادر  يذات يحروف و استعداد يعيو طب يکیزيف يها يژگیاز و يمگر با آگاه ستين

، تفکر رسازیتصو ، که صوت و آوا رديبه کار گ يزبان و عناصر آن شگرد ۀباشد با ماد

 اتيخصوص زا زبان ياز آواها کیهر »معتقد است:  شفيعي کدکنيو محتوا باشد.  شهیاند 

، يشیسا ، يريمانند صف ياتيفيو از ک نيو طن يو بم ریز ، شدت ، مانند امتداد يخاص يکیزيف

است که بتواند به فراخور موضوعات و  يدارند و شاعر توانا کسرو... برخو يانفجار ، اي غنه 

، ندیافريب يشعر حماس يقيدر موس مطلوب را استفاده کند و آهنگ تيظرف نیحاالت از ا

به نقل از ) «.ديو خشونت را سنج يدرشت ، که بتوان با حروف و کلمات شعر يا گونه به 

برخورد  ۀدیيزا توان يلغت را م کی يقيموس»معتقد است:  وتي.اس.اليت (6871 ، شميسا

کلمه با دو  نیا انيکه م رديگ يم هیما يوندياز پ نیکلمات دانست و ا گریمتقابل آن با د

اند حکم  که در سرتاسر متن آمده يکلماتطور نامحدود با تمام  قبل و بعد و سپس به ةکلم

 (6853 ، وتي)ال« .فرماست

، بود او با استفاده از آواها و اصوات بلند به واژگان فرخي به اهميت این موضوع آگاه

 و سنگيني خاصي بخشيده است. فخامت ، قاطعيت و ابهتکشيدگي و به ابيات  

 گویي که بـه رزم آمـد سـام    ، م آیدگر به رز

 

 ور به بزم آید گویي که به بزم آمـد جـم   

 (262: 6833 ، )فرخي   

 لشکر او پيش دشـمن ناکشـيده صـف هنـوز    

 

 او به تي  از لشکر دشـمن بـر آورده دمـار    

 (51)همان:    

ــه روز رزم ــه روز  ، مصــافش ب ســپاهش ب

ــرض  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سرایش به روز بـار  ، بساطش به روز بزم 

 
 یکي بيشـه پـر هزبـر    ، یکي کوه پر پلنگ

 

 یکـي بـاغ پرنگـار    ، یکي چرخ پر نجوم 

 (651)همان:    

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

 

 مبارز شکر و شـير شکاریسـت   ، در رزم 

 (22)همان:    

از او به خروشست و دیو از او  نهنگ

ــان  ــه فغـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ

 

پلنگ از او بـه نهيبسـت و شـير از او بـه      

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 
 (698)همان:   

عزم تو کشـور گشـا و خشـم تـو بـد      

ــوز  ــواه ســـــــــــــــ  خـــــــــــــــ

 

رمح تو پـوالد سـنب و تيـ  تـو جوشـن       

ــداز  گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (96)همان:   

 های حماسي و اساطیری پهلوانان و شخصیت .3-6

رند. در حماسي کردن فضاي شعر مؤثحماسي و اساطيري  ، داستانياشاره کردن به قهرمانان 

شجاعت و بهادري نقش مهمي در ایجاد فضاي حماسي دارند.  ، این پهلوانان با جنگاوري

هاي حماسي  ناچار باید به شخصيت به ، اگربرآنيم اثر پرمایه و گرانقدرحماسي خلق کنيم

خویش و براي بيان حاالت ممدوح به  توجه کنيم. فرخي به اقتضاي حال و هواي زمانة

انوشيروان و ... اشاره کرده است و با این شيوه  ، اسفندیار ، هاي حماسي مانند رستم شخصيت

هایي  توجه مردم به پادشاهان زمانه خویش رگه ضمن تالش براي کسب مشروعيت و جلب

 کند. از لحن و بيان حماسي را به خواننده القاء مي

 -هاي حماسي سه شيوۀ برجسته دارد: الف ي ازشخصيتريگ هبهراو در راستاي 

ممدوح را با  -ب ، داند هاي اساطيري و تاریخي مي ممدوح را برتر از شخصيت

گيري صرف از  با بهره -ج ، ها تشبيه کرده است هاي حماسي برابر دانسته و به آن شخصيت

 ست.به ذکر نام قهرمانان اساطيري و حماسي پرداخته اصنعت تلميح 

 برتری دادن ممدوح بر پهلوانان و شاهان .3-6-1

داند و چنين   فرخي سيستاني در بيت زیر محمدبن محمود غزنوي را برتر از اسفندیار مي

 سراید: مي
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 نگــــر تــــا کــــه اســــفندیارش نخــــواني

 

ــفندیاري     ــویش اسـ ــر مـ ــد ز هـ ــه آیـ  کـ

 
 (872: 6868 ، )فرخي  

آید از  آنچه از نوک قلم تو پدید مي ، همچنين در مدح محمدبن محمود آورده است

به نظر او قلم ممدوحش از تي  رستم و افراسياب برتر  ، آید  شمشير و خنجر رستم هم برنمي

 است.

ــد ــد    ، نيام ــد آم ــم پدی ــوک قل ــه ز ن  آنچ

 

 

ــتم زر   ــياب و رسـ ــر افراسـ ــ  و خنجـ  ز تيـ

 
 (663)همان:   

داند  خواهي قباد و بهمن ميخواهي ممدوحش خود را برتر از کين و نيز در جاي دیگر کين 

 گوید: و مي

ــين  ــه ک ــردا   آنچــه ب ــد ف ــو آی  خــواهي از ت
 

 

ــن      ــه ز بهم ــک ن ــد اي مل ــاد آم ــه ز قب  ن

 
 (278)همان:   

داري و آمادگي براي نبرد ممدوح را برتر از کشورداري بهمن و رزم اسکندر  همو مملکت 

 گوید: داند و مي مي

 تـــــدبير ملـــــک را و بســـــيج نبـــــرد را

 

 

 برتــــر ز بهمــــن و فــــزون از ســــکندري 

 
 (832)همان:   

پادشاهاني تر از پهلوانان نامداري مانند رستم و سام و برتر از  شجاع ، فرخي امير یوسف را 

 گوید: داند و در تمجيد از شجاعت و قدرت او مي بزرگ چون جمشيد و نوذر مي

ـا تـــو گرفـــت صـــحبت       دائـــمدولـــت بــ

 

 

ــت   ــرده اس ــر    ک ــت مفخ ــه دول ــو هميش  از ت
 

ــام      ــا س ــتم ی ــود رس ــو نب ــون ت ــفدر چ  ص

 

 مهتــــر از تــــو نبــــود جــــم یــــا نــــوذر  

 (623)همان:    
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گذارد و با تحقير  و نيز در ستایش سلطان محمد فرزند سلطان محمود غزنوي پا را فراتر مي

خدمتکاران درگاه سلطان محمد را برتر از  ، يرياساطهاي حماسي و  ضمني شخصيت

 گوید: داند و مي نوذر و کشواد مي ، طوس

 چــــــا کراننــــــد بــــــر در تــــــو کنــــــون

 
 

ــواد    ــوذر و کشـــ ــوس و نـــ ــر از طـــ  برتـــ

 
 (52)همان:   

در بيت زیر  ، خورد در قصاید فرخي مدح محمود غزنوي و خاندان او زیاد به چشم مي 

تر و در  لشکرکشي و جنگجویي از صد رستم قوي ازلحاظگوید: سلطان محمود  مي

 تر است. باهوشي از صد هوشنگ با کياست

ــتم   ــتر از صــد رس ــکني بيش ــه لشکرش  اي ب

 
 

 اي به هشيار دلي بيشـتر از صـد هوشـنگ    

 (281)همان:    

کند و محمود غزنوي را از این  همچنين در ابيات زیر به داستان فرامرز در شاهنامه اشاره مي

 گوید: داند و مي پهلوان زابلي برتر مي

 ام کـــه فرامـــرز رســـتم انـــدر ســـند شـــنيده
 

 بکشت مـارو بـدان فخـر کـرد پـيش تبـار       
ــس ازآن  ــد    پ ــان بلن ــتن از کم ــه کش ــه گ  ک

 

ــرو    ــر ب ــه کــار هــزار تي ــود ب ــرده ب ــيش ب  ب

 تــو پادشــاه یکــي کــرگ کشــتي انــدر هنــد 
 

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

 تشبیه و برابر کردن ممدوح با پهلوانان و شاهان .3-6-6

گيري از تشبيه است او اغلب ممدوح  یکي از صورخيال برجسته در شعر فرخي بهره 

کند و از این طریق نوع نگاه و  حماسي و اساطيري مانند ميهاي   خویش را به شخصيت

عمومي صورخيال او  حوزۀ کند. تخيالت دروني خویش را به مخاطب بيشتر و بهتر القا مي

بسامد  ازنظر»گوید:  را تشبيه و بيشترین آمار تشبيهات او حسي به حسي است شهبازي مي

تشبيه دومين عنصر خيال شعر حماسي است و از ميان انواع  ، عناصر ادبي در زبان حماسي
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همچنين  (6866 ، )شهبازي« .تشبيه باالترین بسامد ازآن تشبيهات محسوس به محسوس است

اي است که  هاي او نمونة گویا از شيوه سخنوري چون فرخي که چامه»گوید:  کزازي مي

هاي  آورد و آرایه ي سخن رو ميگاه که به آراستگ آن ، اند آن را سهل و ممتنع خوانده

نهد و شعر را در بند پيچش و  روشني و رواني را فرو نمي ، گيرد شعري خویش را به کار مي

 (6876 ، )کزازي« .افکند ينمدشواري در 

دادگري و جوانمردي اميرمحمد بن محمود را به انوشيروان و  ، فرخي در بيت زیر

 اسفندیار مانند کرده است:

 دمـــــردي را در جهـــــاناي عـــــدل و را

 

ــفندیار   ــر و اســـــ ــيروان دیگـــــ  نوشـــــ

 
 (67: 6868 ، )فرخي  

و در جاي دیگر خواجه ابوعلي حسنک وزیر را در کار وزارت مانند آصف و جم و از نظر 

 گوید: داند و مي ابهت و عظمت همانند رستم و اسفندیار مي

کارش چو کار آصـف و امـرش چـو امـر     

ــم  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 سـفندیار  سهمش چو سـهم رسـتم و سـهم    

 
 (666: همان)  

او در ابيات زیر محمدبن محمودبن ناصرالدین را از لحاظ نيرومندي به رستم و در هوش و 

 گوید: داند و مي ذکاوت مانند هوشنگ مي

ــو  ــام نکـــ ــه نـــ ــان داوري کـــ  اي جهـــ

 

ــگ     ــان آهنـ ــرد زان جهـ ــو کـ ــوي تـ  سـ

ــو داد    ــه تــــ ــان بــــ ــدۀ جهــــ  آفریننــــ

 

ــنگ    ــتم وهـــــش هوشـــ  نيـــــروي رســـ

 (266)همان:    

بن ناصرالدین را در زیرکي و سياست مانند سام و در  یوسف  و در جاي دیگر امير ابویعقوب

 گوید: داند و مي هوش و ذکاوت مانند هوشنگ مي

 خجسته بادت عيد اي خجسـته پـي ملکـي    

 

 کـه بـا سياسـت سـامي و بـاهش هوشـنگ       
 

 (268)همان: 
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 تلمیح صرف به نام پهلوانان و شاهان .3-6-3

هاي بزرگ در کنار نام بهمن قدرتمندي و  فرخي در ابيات زیر با اشاره به شخصيت 

 گوید: ستاید و مي بلندمرتبگي عضدالدوله اميریوسف را مي

 آن کو ز دل خلـق فـرو شسـت بـه مـردي     

 

 

ــر زال     ــام پســ ــن و نــ ــدر بهمــ ــام پــ  نــ

 
 (263)همان:   

چشمزدي به سلطنت جم و قباد او در تهنيت جلوس سلطان محمد پس از سلطان محمود 

 گوید: دارد و مي

ــان  ــروان جهـــــ ــد خســـــ  اي خداونـــــ

 

 

 اي جهـــــان را بجـــــاي جـــــم و قبـــــاد 
 

 (56)همان:   

همچنين در مدح یمين الدوله محمود بن ناصرالدین و ذکر غزوات و فتوحات او در گنگ 

 گوید: دژ مي

ــم   ــزار طلس ــر یکــي ه ــي در ه ــي قالع  زه

 

 هشـيار که خيـره گشـتي ازو چشـم مـردم      

 چنان که مرد به هر در که برنهـادي دسـت   

 

 گشاده گشتي و تيـري گشـادي آرش وار   

 (12)همان:    

 ازلحاظگوید: سلطان مسعود  در بيت زیر به قدرت رستم در برابر دشمنان اشاره کرده و مي 

 علم و آزادگي از دشمنانش برتر است.

ــم   ــه قل ــد ب ــين آنچــه او کن ــه دشــمنان لع  ب

 

ــ  و    ــه تي ــام   ب ــتم س ــرد رس ــا نک ــر همان  تي

 (256)همان:    

 سيســـتان از گهـــر خواجـــه و از نبســـت او 
 

 بيش از آن نازد کز سـام یـل و رسـتم زر    
 (638)همان:    
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اميریوسف  ، گوید: از خداوند اميد دارم آن بزرگي که سهراب به آن دست یافت همو مي 

 نيز دست پيدا کند.

 یافـت چشم دارم ز خداوند که او خواهـد  

 

ــردي      ــه م ــت ب ــي یاف ــه هم آن بزرگــي ک

ــهراب  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (61)همان:   

قدر زیاد است که مقدمة یکي از قصایدش را روایت اسکندر  عالقة فرخي به اسکندر آن

 گوید: داند و مي قرار داده است و در ادامه محمود غزنوي را برتر از او مي

 فسانه گشت و کهن شد حـدیث اسـکندر   

 

 حالوتيســت دگــر ســخن نــو آر کــه نــو را 

 (11)همان:    

داند که هر زمان  شاعر خواجه احمدبن حسن ميمندي را داراي خوي و خصلت شاهانه مي 

 کند: سيره و روش انوشيروان را زنده مي

آن ملک رسم و ملک طبـع و ملـک خـو    

 که بدو

 هر زمـان زنـده شـود نـام ملـک نوشـروان       

 (889)همان:     

 ابزار و ادوات رزمي و حماسي .3-3

ابزارهاي جنگي و  ، در آثار حماسي براي متمایز نشان دادن قهرمانان از افراد عادي جامعه 

با آن اشياء جادویي کارهاي  ، ي که قهرمانا گونه بهدادند  ها نسبت مي اشياي جادویي به آن

رت و توانایي العاده انجام داده است و این امر خود دليلي محکم براي قد خارق

قهرمان است زیرا این امور جادویي و ماورایي جزء نيروهاي تائيد کننده و  فرد منحصربه

با نام  ، رسان قهرمانان در حماسه هستند. فرخي ضمن ستایش ممدوحان و پادشاهان  یاري

 کند.بردن از ادوات و ابزارآالت جنگي لحن حماسي قصایدش تقویت مي

پوش و گوید: که مرد جنگجوي جوشن  بن محمود غزنوي مياو در مدح امير ابواحمد

 لرزند: پيلِ با برگستوان در مصاف با او بر خود مي

در مصاف دشمنان گر بـا کمـان شـورش    

 گرفــــــــت گگرفــــــــت گرفــــــــت

 گرفت 

 مـرد در جوشـن بلـرزد پيـل در برگســتوان     

 (271: 6866 ، )فرخي    
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 :دیگو يمدر مدح اميریوسف  

ــدام و    ــادي م ــادان ب ــمن ش ــين دش  غمگ

 

 در تــــن پيکــــان تــــو وزوبــــين برســــر  

 (623)همان:     

 

 
 اي ســــــازد او ز ده ره تيــــــر  نيــــــزه

 

ــر   ــه دگــ ــناختن بــ ــدر نشــ  از یــــک انــ

 گـــر بخواهـــد ز زخـــم گـــرز کنــــد     

 

ــرد و زیـــر و زبـــر       کـــوه را خـــرد و مـ

 تيـــــــ  او ترجمـــــــان فيروزیســـــــت 

 

ــر   ــان ظفــــ ــان او زبــــ ــوک پيکــــ  نــــ

 (688)همان:    

 ستاید: محمود قدرت و شکوه او را در نبرد با دشمن مياو در مدح محمدبن 

به حرب اگر زنـد او نـاوکي بـه پهلـوي     

ــل  پيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ز پهلــوي دگــرش ســر بــرون کنــد پيکــان 

 (275)همان:     

 در توصيف روز جنگ و بخشش اميریوسف آورده است:

ــده    ــود دی ــانش ب ــر پيک روز کوشــش س

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکاف

 

 روز بخشش کـف او بـدره بـود زرافشـان     

 (262)همان:     

 گوید:در ستایش محمدبن محمود غزنوي با اشاره به ابزار و ادوات جنگي مي

جان خصمش هر زمـاني سـوي خـویش    

 اندر کشيد

 

ــراب   ــر او را از ق ــالف و تي ــ  او را از غ  تي

 (3)همان:     

 موجودات حماسي و اساطیری .3-9

حيوانات اساطيري و حماسي هاي انساني موجودات و  در اشعار حماسي عالوه بر شخصيت

کنند. فرخي در قصایدش از موجودات  نيز نقش مهمي در خلق زبان و لحن حماسي ایفا مي

سيمرغ و شير براي دميدن روح  ، دیو ، رخش ، پيل ، اسب ، حماسي و اساطيري مانند اژدها

ت ي که حضور این موجوداا گونه به ، حماسي در کالبد قصاید خویش استفاده کرده است

حضور »گوید:  سازد. پارساپور مي در اشعارش حس حماسي را به خواننده منتقل مي
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ي انتخاب شود که حس خشونت و حماسه را منتقل ا گونه بهتواند   حيوانات در شعر مي

در وصف موجودات حماسي در اشعار او این است  ذکر قابل( نکته 6838 ، پور )پارسا« سازد

 يشترین بسامد را به شير و پيل اختصاص داده است.که از ميان موجودات حماسي ب

 اژدهـا    ها بـي  دشت ، شير کردي ها بي بيشه

 چ

 شـهریار  شـهرها بـي   ، مرد کـردي  ها بي قلعه 

 (37: 6833 ، )فرخي   

 پيـل پي خستة صمصـام تــو بينـد انــدام   

 

ــال      ــد چنگ ـــو بين ـــان ت ـــرایة اسب ـــر پي  شي

 

 
 (265)همان:   

حسن ميمندي از سيستان به بست و توصيف بياباني که در راه  مسافرت خواجهاو در ذِکر 

 اوست موجودات حماسي را به زیبایي در کنار هم چيده است:

 ریــگ او ميــدان دیــو و خوابگــاه اژدهــا 

 

 

ــان      ــير ژی ــتر ش ــر و بس ــالين بب ــنگ او ب  س

 (885)همان:    

  بـــا شـــير ژیـــان روز شـــکار آن بنمایـــد

 

 

ــود     ــيم ش ــز ب ــرمک ــاري   ن ــل عم ــر از پي  ت

 (862)همان:    

 قویست قلبگـه لشـکرش بـه نهصـد پيـل     

 

ــيالن   ــه پـ ــار  ، چگونـ ــدار خيـ ــيالن نامـ  پـ

 (19)همان:    

 واژگان و ترکیبات حماسي .3-5

واژه نقش بسيار مهمي درآفرینش لحن حماسي دارد و محتواي دروني لحن را براي 

نشيني فضاي خاص حماسي را  در محور همکند. کاربرد صحيح واژه  تر مي مخاطب ملموس

کردن مفاهيم و  واژگان عالوه بر اینکه ابزار عيني»گوید:  پور مي سازد. عمران منتقل مي

، پور )عمران« در نمایش حس و حالت و ایجاد لحن نيز مؤثر هستند ، تصاویر شعر هستند

موتور پيشران حرکت کالم است و لحن شعر متناسب با کارگيري واژه  ، زیرا واژه؛ (6835 

کارگيري هجاهاي بلند یا  شود. بنابراین متناسب با به در محور عمودي وافقي ساختارمند مي

گيرد. زماني که شاعر قصد دارد فضاي  هاي متفاوتي به خود مي کوتاه در ساختار آن حالت
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که  گيرد. چنان اي هجاهاي بلند و کشيده بهره ميپرطنين حماسي خلق کند از کلمات دار

 بينيم: در ابيات زیر مي

ــش ــر از ش ـرانيـ ــو بـ ـــو ت ـرانيـ ــچـ   يـ

ــتيبرآه  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 باشــند بــه چشــمش همــه بــا گــور رمـــارم 

 (286: 6833 ،)فرخي   

 سـاالر فکـن گردي بدخواه شکر شـاهي 

 

ـــدرداري    ـــر ق ـــا داري در تي ـــ  قض  در تي

ـــرد از   ـــدو گي ـــگ ع ــپر  در جن ــوه س ک

ــت  پيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــرداري    ــزه سپ ـــو ني ـــر دارد ت  او کـــوه سپ

 (582)همان:    

سپر و ...  ، کارزار ، کوس ، لشکر ، افسر ، تاج مانندهمچنين در اشعارش از واژگان حماسي  

قيمت بودن  ها رنگ و بوي حماسي داده است. در بيت زیر به گران استفاده کرده و به آن

 گوید: و مي کرده اشاره ، بوده تاجي که بر سر بت سومنات

 سـت   خراج مملکتي تاج و افسرش بـوده 

 

 

 

ــر     ــود و آن افس ــاج ب ــزوي آن ت ــه چي  کمين

 (78)همان:    

 گوید: داند و مي شاعر سلطان محمود را زیبندۀ تاج پادشاهي مي

 افسر به دست خویش پدر بـر سـرت نهـد   

 

 

 

 وین آن نشـان بـود کـه تـو زیبـاي افسـري       

 (836)همان:    

همچنين در مدح اميرمحمد که لشکر دشمن در برابرش خسته و تسليم شده است و 

 گوید: مي

 گلــه گــور دریــن دشــت فــراخ کــائنهمچنــان 

 

 

 

 لشــکر دشــمن او خســته و افکنــده ســپر     

 (661)همان:    

انجامد مانند  به خلق زبان حماسي مي ، گزینش ترکيبات متناسب با حماسه ، عالوه بر واژگان

افزارها و... شکل  هاي حماسي یا اسم جنگ ترکيباتي که یکي از دو جزء آن با واژه

عنوان نمونه ترکيب شيرشکر در ابيات زیر از فرخي ترکيب حماسي است؛ زیرا  گيرد. به مي
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کند  مي یکي از اجزاي ترکيب شير است که قدرتمندي و شکوه را در ذهن مخاطب تداعي

 متناسب با حماسه است: ، و واژه شکردن نيز به معني درهم شکستن

 خيــز تــا هــر دو بــه نظــاره شــویم اي دلبــر 

 

ــر   ــة مي ــه در خان ــکر  ، ب ــير ش ــک ش  آن مل

 (686: 6866 ، )فرخي   

 چــــو بــــر آیــــين نشســــته بــــود بــــر او

 

 آن شـــــه گـــــرد بنـــــد شـــــير شـــــکر  

 (629)همان:    

کشورستان و ... در ابيات  ، لشکرکش ، شکندشمن ، کشسپه ، همچنين ترکيبات شهرگير

 زیر:

گردن هر مرکبـي چـون گـردن قمـري بـه      

ــوق  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــد شـــهریار شـــهرگير شـــهردار      از کمنـ

 (677)همان:    

کـش بـاش و   به شاهي باش در شـاهي سـپه  

 کشدشمن

به شادي باش و در شادي توانا بـاش و نهمـت    

 ران

 
 (293)همان:   

 شکرشـــکن ســـال و مـــه لشـــکرکش و  

 

 روز و شـــب کشـــور ده و کشـــور ســـتان 

 (216)همان:    

 همي ندید کـه بـر گـاه شـار شـير دليسـت      

 

ــه تيــر قلعــه ســتان    بــه تيــ  شهرگشــاي و ب

 (823)همان:    

ــليمي    ــردن س ــرد گ ــامي گ ــزرگ ن ــر ب  مي

 

 شــير ملــک شــکاري شــاه جهــان گشــایي 

 (812)همان:    
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 های ادبي پرکاربرد صور خیال و آرایه .3-2

 مبالغه و اغراق .3-2-1

با افراط و  ندهیگو يآن است که ادعا عیو در بد دنيکوش يمبالغه در لغت به معن» 

که عقل آن  يو افراط یينما بزرگ» يعنیاغراق هم  (6836 ، )انوشه« .شود انيب یينما بزرگ

)همان( مبالغه جزء ذات آثار حماسي است که « .را ممکن بداند امّا وقوع آن ممکن نباشد

هاي نبرد و آرایش جنگي و  صحنه ، هاي حماسي از طریق مبالغه شاعران در اغلب منظومه

هم در قصاید خود از اغراق به فراواني استفاده کرده  فرخيکنند.  قدرت ممدوح را بيان مي

عر او گسترده است و دامنة اغراق در ش ، و ازآنجاکه بخش اعظم قصاید او مدحي است

کند وي در مدح ممدوحانش گاه از  همين موضوع لحن حماسي شعرش را تقویت مي

هایي  است که به نمونه نمایي بهره گرفته اغراق در حد متعادل و بعضاً نيز از غلّو و بزرگ

 شود:اشاره مي

 چشــمة روشــن نبينــد دیــده از گــرد ســپاه 

 

بانــگ تنــدر نشــنود گــوش از غَوکــوس و  

ــب  حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (1: 6868 ، )فرخي  

گوید: دشمنان او هنگام جنگ و  بن ناصرالدین سبکتگين مي فرخي در مدح امير یعقوب

 روند. نبرد از ترس همانند قارون به زمين فرو مي

ــين    ــه زم ــارون شــود ب ــا کــه چــو ق  بســا تن

 

 بدانگهي که تـو شمشـير برکشـي ز قـراب     

 (62)همان:    

ــادر نشــد    ــه ق ــر او زلزل  او راکــوهي کــه ب

 

 از حلم تو یـک ذره سـکوني و قراریسـت    

 (28)همان:    

ــان او    ــد خواه ــق ب ــرد حل ــا بب ــي آن ت  از پ

 

بــي آهنگــر همــي خنجــر  ، آهــن انــدرکان 

ــود  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (98)همان:   

ــدهوش   ــوس او مـ ــاه ز آواز کـ ــوز مـ  هنـ

 

 ز عکـــــس تـــــيغش ســـــتارۀ ســـــيّار    

 (96)همان:    
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 نه لشکري که مـر آن را کسـي بدانـد حـد    

 

 لشکري که مـر آن را کسـي بدانـد سـر    نه  

ــر از شــمار حصــي    شــمار لختــي از آن برت

 

ــر     ــداد مط ــر از ع ــي از آن برت ــداد برخ  ع

 (17)همان:    

 نظیر مراعات .3-2-6

هاي ادبي  هایي است که باعث فعال شدن سایر آرایه نظير یا تناسب از آرایه مراعات 

کلمه و  چند مابين نویسنده یا گوینده»گوید:  نظير مي شود. همایي در تعریف مراعات مي

متناسب  دیگر کلمات با که کند اختيار را آن ، ها آن و از ميان باشد و مختار مخيّر چيز چند

هاي مراعات نظير در بيان ابزار و ادوات  فرخي با استفاده از ویژگي (6878 ، )همایي« .باشد

، رمح ، تي  و سنان ، رستم ، سام»هاي حماسي از قبيل  ترکيبات و شخصيت ، واژگان ، جنگي

ضمن ایجاد هماهنگي در کالم به خلق لحن و زبان حماسي در  «دیوو... ، خنجر ، نيزه ، تير 

 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     

 (87: 6868 ، )فرخي   

 و خشم تو بـدخواه سـوز   عزم تو کشورگشا

 

 رمح تو پوالدسنب و تي  تو جوشـن گـداز   

 (96)همان:    

ــت  ــي درخــ ــت گفتــ ــد  راســ ــا بودنــ  هــ

 

ــر  ــان: تيــــ ــر ، بارشــــ ــزه و خنجــــ  نيــــ

 (629)همان:    

ــرد   ــر بب ــر و کمــان ب ــه تي ــا دســت ب  آنکــه ت

 

ــتم زر     ــر رس ــدر و خط ــل و ق ــام ی  آب س

ــک    ــد آن مل ــد و ندی ــر ملکــان دی  زخــم تي

 

ــپر  آنکــه او از   ــر همــي ســاخت س ــل تي  قب

 گر ملک تير و کمان در خور بـازو کنـدي   

 

 بر سـر کـه بـردي تـرکش او تـرکش گـر       

 (698)همان:    
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 استعاره .3-2-3

ترین ابزار انتقال زبان از حقيقي به کاربرد مجازي است و بيش از عناصر  استعاره از مهم

هاي متفاوتي  صاحبنظران دیدگاهدیگر در ایجاد نوآوري و بروز سبک شخصي نقش دارد 

حماسه »کدکني معتقد است  شفيعي ، اند دربارۀ حضور استعاره در زبان حماسي مطرح کرده

بایست با  سرا نمي حماسه»از نظر او  (6868 ، کدکني )شفيعي« .جاي استعاره نيست

نحرف م ، ذهن خواننده را از خبر بزرگي که از حماسه وجود دارد ، هاي پيچيده استعاره

 (292 )همان:.« کند

استعاره جنبة اصلي و اساسي ندارد و هيچ نقش  ، در حماسه»گوید:  فضيلت نيز مي

هایي که ذکر  امّا برخالف دیدگاه (6876 ، )فضيلت« .محوري براي آن منظور نشده است

اي که مشبه  هاي مصرحه بسامد استعاره ، در سطح ادبي حماسه»گوید:  شميسا مي ، شد

 (6871 ، )شميسا« .زیاد است ، آنها پهلوانان و دالوران هستندمحذوف 

معلوم شد که او مانند بسياري از  ، پس از تأملي که بر روي قصاید فرخي داشتيم

هاي  هاي پيچيده استفاده نکرده است و اکثریت استعاره شاعران سبک خراساني از استعاره

 است: ...پيل و  ، نهنگ ببر ، شير ، به مشبهها  اند و در اغلب این استعاره او از نوع مصرحه

 بيشه مـا یکسـره پرداختـه از شـير و زببـر     

 

 هــا یکســره پرداختــه از گــنج و گهــر قلعــه 

 (652)همان:    

 روبـاه شـدند   شير باز آمـد و شـيران همـه   

 

ــر   ــت او خشــک فروبســت زف  همــه را هيب

 (652: 6833 ، )فرخي   

ــرده وقــت بخشــش     ــوي ب ــاهان گ  ز ش

 

ــار   ــاه پيکــ ــيران دســــت بــــرده گــ  زشــ

 (655)همان:    

 پيل برون آرد ز حصـار  ، تيغش به جنگ

 

 شــير بــرون آرد از اجــم ، تيــرش بــه صــيد 

 (221)همان:    

اي جهــان آراي شــاهي کــز تــو خواهــد 

 روز رزم

 

 

 چ

ــار     ــرزه زینه ــير ش ــان و ش ــفته ام ــل آش  پي

 (673)همان:    
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ــي   ــيران جنگـــ ــ  او شـــ ــيم تيـــ  ز بـــ

 

 چ

 ســـوراخ انـــدروِن رفتـــه چـــو گفتـــاربــه   

 (655)همان:    

 فعل و سؤال و جواب تقدم .3-2-9

فعل نقش مهمي در ساختار جمله دارد و محل قرار گرفتن آن نيز در لحن و نحوۀ اداي 

آوردن » شود. کالم مؤثر است و اگر در ابتداي جمله باشد باعث قاطعيت و ابهت بيان مي

، )شميسا« .کند قاطع و آمرانه مي ، مهم است زیرا کالم را حماسيفعل در ابتداي کالم بسيار 

 6832) 

 کشيده صف زلـب رود تـا بـه دامـن کـوه     

 

ـــوار    سپــــاه شـــار بـــه ماننـــد آهنـــين دیـ

 نمــــوده هيبـــت پيــــالن آهنــــين دنــــدان 

 

 گشـــاده بـــازوي مرغـــان آهنـــين منقـــار  

 (18: 6833 ، )فرخي   

بسوخت شـهر و سـوي خيمـه بازگشـت از      

ــم  خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 چونره شيري گم کرده زیـر پنجـة شـکار    

 (15 )همان:   

 همي کشـيد بـه نـام رسـول سـخت کمـان      

 

 همــي گشــاد بــه نــام خــداي تيــر خــدنگ 

 (281)همان:    

« .ها و گفتگوي حماسي است و جواب سؤالمفاخره و  ، از مختصات سبکي حماسه»

کند و در جایگاه راوي به بيان فرخي از این شگرد در قصایدش استفاده مي (6832 ، )شميسا

 پردازد: هاي ممدوح مي ها و بزرگ منشي بزرگي

 گفتم چگونه بگذرد از درقـه روز جنــگ  

 

ــان     ــوزن ز پرني ــر س ــان س ــا چن ــا کج  گفت

 گفتم خـدنگ او چـه سـتاند بـه روز رزم؟     

 

 گفـــت از مبــــارزان ســـپاه عــــدو ز روان 

 گفتم چـو صــاعقه اسـت گهـر دار تيـ  او      

 

ــدا    ــا ج ــان  گفت ـــدو ز ج ــم ع ــدۀ جس  کنن

 (272: 6833 ، )فرخي   
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وشنودهاي حماسي براي تحقير دشمن ممدوح بهره  سرا از گفت گاه شاعر حماسه»

 بينيم: گونه که در اشعار زیر مي ( آن6833 ، )دشتي« .گيرد مي

 اسب او به گـه رزم چـون بـود؟ کـه گفتـا:

 

 گفتـــم ميـــان خـــون اعــادي کـــند شنـــاه 

ـــا:  ــون ازو   گفتـ ــان چـ ــر از ملکـ ــه برتـ کـ

ــت؟  گذشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 گفتـم کسي کـه ازو یابـد جــاه و پایگـاه    

 گفتـا: کـه خدمتـش ملکان را چه بردهـد؟  

 

 گفتم که تخت و مملکت و آبروي و جاه 

 (855)همان:    

 گیری بحث و نتیجه

طلبد و بالطبع  ترکيبات و موسيقي خاص خود را مي ، ساختار ، واژگان ، محتوا ، ادب حماسي

هایي دارد  نيز زبان و لحن خاص خود را دارد و این زبان و لحن سطوح گوناگون و شاخص

حماسي بودن یا نبودن یک اثر را  ، نسبي صورت بهتوان  ها مي که بر اساس آن ویژگي

با حماسه دارد و نمود هاي شعري است که پيوند نزدیکي مشخص کرد. قصيده نيز از قالب

آمده براي مشخص کردن  عمل هاي به است. از بررسي توجه قابلهاي حماسه در آن ویژگي

 هاي حماسي قصاید فرخي سيستاني نتایج زیر حاصل شده است:ویژگي

فرخي با استفاده از وزن مخصوص حماسه و استفاده از ردیف و قافيه به ایجاد لحن و 

بيت از  3668آمده از  عمل هاي به پرداخته است. در بررسي زبان حماسي در قصاید خود

% از ابيات خود از وزن مخصوص به 61/8قصاید این شاعر سبک خراساني دریافتيم که در 

هاي  از موسيقي کناري اشعار وي را واژه% 9/62حماسه استفاده کرده است. همچنين 

حوۀ قرائت اشعار به شکل حماسي تشکيل داده است. ميزان کاربرد سجع مطرف که در ن

است. استفاده از واژگان و اسامي حماسي هم عامل  توجه قابلباشد هم حماسي دخيل مي

 کاررفته بهواژه حماسي  6571دیگر ایجاد لحن حماسي در قصاید فرخي است. از مجموع 

( واژگان خاص 523% )26( ادوات و ابزارآالت جنگي؛ 595% )86 ، در قصاید فرخي

% موجودات و 27کوس و...؛  ، سپاه ، رزم ، تاج ، پيکار ، بادافره ، قبيل افسرحماسي از 

هاي % نام پهلوانان و شخصيت68و سيمرغ  ، اسب ، اژدها ، دیو ، شير ليقبحيوانات حماسي از 
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اساطيري است. اگرچه مورد اخير در مقایسه با سایر موارد بسامد کمتري دارد امّا باید گفت 

هاي اساطيري بيشتر براي بيان برتري ممدوح و یا تشبيه ممدوح  ن و شخصيتکه نام پهلوانا

، هاي ادبيها. در ميان صورخيال و آرایهاست نه اشاره صرف به نام کاررفته بهها به آن

در  کاررفته بههاي اغراق و مبالغه و سپس تشبيه با نوع حماسه سازگارتر است. از کل آرایه 

ها کاربرد % تشبيه هست که نسبت به سایر آرایه21مبالغه و  % اغراق و23قصاید فرخي 

دهندۀ آن است  کنند. نتایج مذکور نشانبيشتري دارند و لحن حماسي اشعار را تقویت مي

که ذهن شاعر ذهني حماسي است و نمود آن را در صورخيال و واژگان و ترکيبات 

يل با جامعه قرن پنجم و باورها و توان دید و این نوع ذهنيت و تخدر شعرش مي کاررفته به

 هاي حاکم بر فرهنگ و ادب آن دوره سخت در پيوند و البته متأثر از آن است.اندیشه

 های حماسي فراواني شخصیت .3جدول 

 تعداد تکرار های حماسي شخصیت ردیف

 شاهان و شاهزادگان

 98 رستم

 88 اسکندر

 28 جمشيد

 28 انوشيروان

 69 سام

 69 فریدون

 68 اسفندیار

 68 کيقباد

 پهلوانان

 68 زال

 9 هوشنگ

 9 سهراب

 9 گيو

 8 کيخسرو

 286 تعداد کل
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 فراواني ابزار و ادوات جنگي .9جدول 

 تعداد تکرار ابزار و ادوات جنگي ردیف

 3 – 56 – 628( 616) شمشير و حسام ، تي  6

 78 تير 2

 58 کمان 8

 88 سنان 5

 28 خنجر 9

 28 خدنگ 1

 28 نيزه 7

 69 مغفر 3

 69 سپر 6

 65 جوشن 68

 62 گرز 66

 1 پيکان 62

 9 خفتان 68

 9 برگستوان 65

 5 درع 69

 5 رمح 61

 8 زره 67

 6 مجن 63

 6 خود 66

 595 تعداد کل

 فراواني اصطالحات حماسي .5جدول 

 تعداد تکرار اصطالحات حماسي ردیف

 698 سپاه 6

 658 لشگر 2

 58 رزم 8

 21 تاج 5

 68 افسر 9

 68 کوس 1
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 تعداد تکرار اصطالحات حماسي ردیف

 62 پيکار 7

 68 خشم 3

 68 کارزار 6

 3 باد افره 68

 8 هيجا 66

 523 تعداد کل

 
 فراواني موجودات حماسي .2جدول 

 تعداد تکرار موجودات حماسي ردیف

 269 شير 6

 685 پيل 2

 83 اسب 8

 69 سيمرغ 5

 68 دیو 9

 3 اژدها 1

 8 رخش 7

 868 تعداد کل
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 . درصد فراواني واژگان و اصطالحات حماسي1نمودار 

 ها فراواني کاربرد آرایه .7جدول 

 تعداد کاربرد آرایه ردیف

 788 مبالغه 6

 198 تشبيه 2

 988 آرایي واج 8

 588 مراعات نظير 5

 288 استعاره 9

 98 تلميح 1

 2988 تعداد کل

 

 

 ادوات جنگي

86% 

 واژگان حماسي

26% 

موجودات  

 حماسي

27% 

شخصيت هاي  

 حماسي

68% 
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 ها آرایه . فراواني کاربرد6نمودار 
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