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Abstract  

A By Studying the language of a work, its literary type can be understood; 

Therefore, the language and tone of literary works play a central role. Epic 

language is also the result of a choice of weights and rhymes, words, 

compositions, novel arrays and imaginary forms that are appropriate for this 

type of literature. Since the literary type of the poems is epic, so this study is 

dedicated to the study of epic language in the Qajar radial poem, and since 

this poem is a religious epic, the effective factors in the religious atmosphere 

of this poem will be addressed. . The present research is of documentary type 

and has been done using descriptive-analytical method. The aim of the 

author is to know the linguistic features of this system and to understand the 

connection between epic language and this type of literature. The results of 

the research show that the selection of effective weights in the epic tone, the 

use of war and epic words and combinations, the use of imaginary forms 

such as metaphors, metaphors and exaggerated exaggerations, novel 

industries such as puns, repetition and observance, equating characters with 

Shahnameh characters in creation Original and fresh images and the creation 

of epic tone and language have played a key role. 

Keywords: epic language and tone, religious epic, Mokhtarnameh, 

Shoaei Qajar. 
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 قاجار شعاعی مختارنامۀ در مذهبی-حماسی لحن و زبان

  

 ایران تهران، نور،پیام دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار  محمّدپور خیرالنّساء
  

  چکیده
. دارد کانونی نقشی ادبی آثار لحن و زبان بنابراین برد؛پی آن ادبی نوع به توانمی اثر یک زبان بررسی با

 با که است خیالی صور و بدیعی هایآرایه ترکیبات، ها،واژه قافیه، و وزن انتخاب حاصل نیز حماسی زبان
 به پژوهش این لذا است، حماسی منظوم، هایمختارنامه ادبی نوع که آنجایی از. است متناسب ادبی نوع این

 نوع از منظومه این چون و است، یافته اختصاص قاجار شعاعی منظوم ۀمختارنام در حماسی زبان بررسی
 پیش در جستار.  شد خواهد پرداخته نیز منظومه این مذهبی فضای در مؤثّر عوامل به ،است مذهبی حماسۀ
 نیز نگارنده هدف و است شده انجام تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با و است اسنادی نوع از رو،

 نتایج. است ادبی نوع این با حماسی زبان میان ارتباط به بردن پی و منظومه این زبانی هایشاخصه شناخت
 حماسی، و جنگی ترکیبات و واژگان بردن کار به حماسی، لحن در مؤّثر اوزان انتخاب دهدمی نشان تحقیق
 تکرار جناس، مانند بدیعی صنایع حماسی، هایاغراق و استعارات تشبیهات، همچون خیالی صور از استفاده

 آفرینش و تازه و بدیع تصاویر خلق در ایشاهنامه هایشخصیّت با هاشخصیّت برابرسازی نظیر، مراعات و
 .است داشته اساسی نقش حماسی زبان و لحن

  .قاجار شعاعی مختارنامه، مذهبی، حماسه حماسی، لحن و زبان :هاواژهکلید
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 مقدمه
های آنان را حماسه از انواع ادبی کهن است که رخدادهای مردانگی پهلوانان و دالوری

کند. حال اگر قهرمان این کند و شجاعت آنان را به بهترین وجهی بازگو میذکر می
یابد. شاعران تی دینی باشد، این نوع ادبی به سوی مذهبی شدن گرایش میها شخصیّ حماسه

های با استفاده از امکانات زبانی همچون به کاربردن کلمات و ترکیبات، صورخیال، آرایه
  بیرونی، کناری و درونی روح و فضای حماسی را بر اثر خود حاکم کنند.بدیعی، موسیقی 

  خود به مذهبی بوی و رنگ هاحماسه صفوی، عصر سیاست به دنبال قاجار دورۀ در
 ادب و دانش به فرزندانش و او نشیند.می تخت بر قاجار شاه فتحعلیزمانی که  گیرند.می

 .آیدپدید می ادبی بازگشت نهضت یابد ومی رواج ادب و علم یابند،می گرایش و تمایل
شود. شعرا به جای سرودن قصاید آثار این دوره بیشتر بر پایۀ دین و مذهب استوار می

ص(، پیشوایان دینی و )های اخالقی، به وصف پیامبرمدحی، توصیف طبیعت و پندنامه
 هایزمینه آید، درمی عصر پدید این در که آثاری کنند. بیشترینمی توجهع( )ائمه

پیامبر ( که 86: 1380،نژاددبیری ن.ک:)است دینی هایمنظومه مذهبی، به ویژه گوناگون
های بزرگی ع( و شخصیت)ع( و امام حسین)به خصوص امام علی ع()ائمه یاص( )اکرم
با  آیند.میها به شمار و... قهرمانان آن منظومه ثقفی مختارو  ص()عموی پیامبرحمزه چون 

های زبان و لحن منظومۀ حماسی توّجه به آنچه ذکر شد، سعی نگارنده بر این است تا مؤلفه
شناسی مورد بررسی قرار دهد و پاسخ مذهبی مختارنامۀ شعاعی قاجار را از دیدگاه سبک

شدن  های زبانی مؤثر در حماسیعوامل و مؤلفه های اساسی بیابد:پرسشاین مناسبی برای 
 دخیل بوده است؟ مهچه عواملی در ایجاد فضای مذهبی این منظو این منظومه چیست؟

 پیشینه پژوهش
 «قاجار شعاعی مختارنامۀ در مذهبی-حماسی لحن و زبان»تاکنون تحقیق مستقلی با عنوان 

 د:شونمعرّفی میانجام شده که ، مختارنامهاین دربارۀ  یهایپژوهشامّا ، ه استنشد نگاشته
 نامهبتیمص هاییمثنو یشناسسبک»ای تحت عنوان ( در مقاله1397)جلیلی و همکاران

های وی را مورد فی این شاعر پرداختند و سبک مثنویبه معرّ« قاجار یشعاع مختارنامه و
های سازیبررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داده است که زبان ساده و روان، ترکیب

های سبکی اشعار شعاعی هات حسی و استفاده به جا از عناصر بیانی از ویژگینو، تشبی



 

 

 نواید یبررس و احوال شرح»ای با عنوان ( در مقاله1388)نیک روز و همکاران؛ است
خطی دیوان شعاعی قاجار پرداختند و مضامین و محتوای  ۀبه معرفی دو نسخ «قاجار یشعاع

آن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که با وجود این که شاعر در 
ده که از هایی نیز ش، ولی دچار لغزشمام مهارت خود را به کار بردهسرودن این دیوان ت

 لیتبد ندیفرآ»در پژوهشی با عنوان ( 1397)ارزش این اثر کاسته است؛ رستگار و همکاران
تالش نمودند تا چگونگی « (مختارنامه ه موردی:مطالع)ه مذهبیحماس به یخیتار ژانر

را از ژانر  -که مختارنامۀ شعاعی قاجار نیز از آن جمله است–ها فرآیند دگردیسی مختارنامه
ژانرها در طول تاریخی به حماسه مذهبی نشان دهند. حاصل پژوهش گواه این است که 

شوند همان طور که داستان مختار به حماسه مذهبی حیات خود به یکدیگر تبدیل می
قاجار،  ۀهای دوراز آنجایی که تاکنون پژوهشی که مختارنامه مختارنامه تبدیل شده است.

به ویژه اثر ذکر شده را، از دیدگاه لحن و زبان حماسی مورد بررسی قرار دهد، یافت نشده، 
 این مقاله تازه و نو است.

 روش
خطی مختارنامۀ  نیز توصیفی و تحلیل است. نسخهروش تحقیق در این جستار اسنادی و 

ای مختصر به زندگی ها و اشارهفی ویژگیتهیه شد و پس از معرّ 1718شعاعی به شمارۀ 
های مذهبی موجود در این اثر استخراج و فهلحن و زبان حماسی و نیز مؤلّ  ۀ آنسرایند

  .ها ارجاع داده شدبررسی شد. در ارجاع نیز به شماره عکس

 مختارنامه  خطی نسخۀ و شعاعی دربارۀ مختصری
هجری قمری در ری  1253عیسی قاجار دولو بیگلربیگی در نیمه شعبان بنمحمّد حسین

د شد. دربارۀ اوضاع و احوال زندگی و تحصیالت وی اطّالعات چندانی وجود ندارد. متولّ
سالی وی در کودکی وی در دورۀ پادشاهی محمّدشاه بوده، ولی دوران نوجوانی تا میان

 کرد.شعاعی قاجار تخّلص می ،و در شعر. اشاه بوده استپادشاهی ناصرالدّیندوره 
است.  مختار خونخواهی و( ع)حسین شهادت امام از بعد وی دربارۀ رخدادهای ۀمختارنام

 در کاریدست بدون و کرد رعایت داستان صحّت را در امانت شعاعی در مختارنامه اصل
. وفات وی در (187-188: 1396روز و همکاران،)نیکسرود را آن موضوع، اصل



 

 

نسخۀ (. 115: 1398در شمیران، بر اثر مرض قلبی اتّفاق افتاد)غفّاری، 1316األولی جمادی
 آغاز نسخه: شود.در کتابخانۀ ملّی تهران نگهداری می 970شمارۀ خطی این اثر به 

 کنییی بییه تیییب دو ابییرو همیشییه خییونریزی»
 

 «مگییییر ز آه دل خسییییتگان ن رهیییییزی 
 

 هروانسخ رانکیب ممراح از دواریام هتسدان وریم ۀفحت اهج انمیلس اهدرگب»: هخسن امجان
 دتاف ارکبم راث ابتآف اطرخ ولبق میمع رمکب دهیوشپ شارتقح و بایعم از مشچ تساننچ
نسخه چنین  ظاهری مشخصات (.154: 1389راشد محّصل، )«1309 ظّمعمال انبعش رهش یف

؛ هرمت: کاغذ نوع؛ قیلعتسن: خط نوع ؛255×150: قطع؛ 180x90: طرس 15 ؛رگب 145 :است
 سجع و تملک اداشت؛ ییوائقم ز،رمق اجمیت: جلد است. دولج دو یدارا: متن ناتیتزئ
 (.1824 /3: ج1376منزوی، )وی  یعهدیول زمان شاهدر نیمظفرالد به اهدا :مهر

  

 صفحۀ آخر نسخه صفحۀ نخست نسخۀ

 ها یافته
محتوا و مضمون یک اثر ادبی با تخیّل و اندیشه و عاطفۀ سراینده آن ارتباط مستقیم دارد 

یابد و زبان، چه نوشتاری و چه گفتاری، شکل ملموس ها در زبان وی تجلّی میکه همه این
گوید و به سرا در زبان شعر از من شخصی سخن نمیشاعر حماسه است.آن اندیشۀ ذهنی 

(، بلکه 11: 1370رزمجو،  ن.ک:)زندنام و کام خود دربارۀ قهرمانان و پهلوانان حرفی نمی
های رزم و فضای با استفاده از آواها، واژگان و ترکیبات و تصویرسازی و صورخیال میدان

کند. در این قسمت به عواملی که در ایجاد زبان و جنگ را در ذهن مخاطب تداعی می
 پردازیم:لحن حماسی در مختارنامه شعاعی مؤثّر بوده، می

 
 
 



 

 

  شعاعی مختارنامه در حماسی لحن ایجاد در مؤثّر عوامل

 شعر موسیقی

موسیقی شعر از عوامل بسیار مهم ایجاد پویایی و تحرّک در شعر و نیز ایجاد لحن است و 
های موسیقی کناری(، آرایه)موسیقی بیرونی(، قافیه و ردیف)بررسی وزن و بحراز طریق 
 آید. موسیقی بیرونی( و نیز فرایندهای واجی و کلمات و ترکیبات پدید می)لفظی

 بیرونی  موسیقی

های منظیوم عصیر قاجیار بیر وزن موسیقی بیرونی همان وزن و بحر اشعار اسیت. مختارنامیه
 زادهتقییاند؛ یعنی فعولن فعولن فعولن فعل/ فعیول و در بحیر متقیارب.  حماسه سروده شده

 ن.ک:)کنیدترین اوزان در سرودن مضیامین حماسیی معرفیی میاین وزن را یکی از مناسب
 شود:آورده می شعاعی . در این قسمت ابیاتی از آغاز داستان مختار از منظومه(57: 1349

 بیییه نیییام خیییدائی کیییه دانیییا بیییود
 فیییرد و حییییّ و قیییدیم بیییود عیییالم و

 

 بییییه هییییر چیییییز خواهیییید توانییییا بییییود 
 سییییمیع و بصییییییر و حکیییییم و علییییییم

 (59: 1718شعاعی، )                         

اند. به نظر رزمجو و در قالب مثنوی سروده شده استمورد بررسی طوالنی  مختارنامۀ
  (.274 /1ج: 1372)شوندمثنوی سروده می های راستین، بلندند و در قالبحماسه

 موسیقی کناری 

ها موسیقی کناری همان قافیه و ردیف به کار رفته در ابیات هستند. در شعر حماسی قافیه
بسیار مهمند و باید بتوانند فضای حماسی را برای مخاطب تداعی کنند. شفیعی کدکنی 

ش ترین نقاولین و اساسی« نقش موسیقایی»نقش قافیه،  15معتقد است که از میان 
(. شاعری که بتواند قافیه مناسب حماسی برگزیند و به کار برد نه 62: 1392 ن.ک:)است

را هم پدید  حماسی لحن غنایشود، بلکه نشینی طنین موسیقی در کل شعر میتنها سبب دل
 و موضوع سازیبرجسته و توصیف برای است شاعران سلوک»آورد؛ چرا که لحن می
در  (.75: 1377 ارشدنژاد،)«است شدهدهیآفر شعر در عناصر همه توسط که حالی و حس

 شود:هایی آورده میذیل از هر یک از انواع هجای قافیه نمونه
CV :(203: 1718شعاعی، )یکباره و پاره. 



 

 

CṼ: (182)همان:ما و جدا، (130)همان:رها و اژدها، (123: 1718 شعاعی،)و جفا بال.  
CVC : و شیردل ،(113)همان:بابزن و اهرمن ،(67: 1718 شعاعی،)گردن و تن 
 (.211)همان:نر شیر و بوعمر ،(153)همان:س ر و سر ،(130)همان:کسل

CṼC :و کوس ،(83)همان:کمان و کوفیان ،(77: 1718 شعاعی،)افراسیاب و جواب 
 و دلیر ،(98)همان:هزار و سوار ،(97)همان:آشکار و شمارهزار/ بی و حصار /مجوس
 ،(119)همان:س اه و آوردگاه /چاک و باک ،(112)همان:سنان و چنان ،(101)همان:کثیر
 و رستخیز /س اه و خواهکینه ،(122)همان:ریز ریز و تیز ،(121)همان:گشود و زود
 لگام ،(142)همان:زبان و سگان /امیر و شمشیر ،(140)همان:درید و رسید ،(129)همان:تیز
 ،(195)همان:پیر و تیر ،(165)همان،)زمین و کین ،(164)همان:شیر و پیر ،(153)همان:کام و

 (.209)همان:جنگجوی و روی

CVCC: سربلند ،(97)همان:کوفتند و آشوفتند ،(77: 1718 شعاعی،)دلتنگ و جنگ 
 و دست ،(140)همان:نهفت و گفت ،(121)همان:گرگ و بزرگ ،(112)همان:بند و

 (.165)همان:کمند و سمند ،(154)همان:مست

CṼCC:  (.1718:115شعاعی، )گداختبتاخت و 
های اسمی است. های اسمی و فعلی وجود دارد که غلبه بر قافیهقافیه در این منظومه

انواع هجای قافیه دیده  شعاعی آنچه مهم است مبحث هجای قافیه است که در مختارنامه
 از دیگر انواع بیشتر به کار رفته است. CṼCهجای آن شده است که در 

شود قافیه کارکرد بدیعی پیدا کند و زیبایی و موسیقایی شعر را جناس در قافیه سبب می
ها حماسی اسیت و آن ۀهای زیر ابیاتی آورده شده که کلمات قافیدهد. در نمونهافزایش می

در عین حال دارای جناس نیز هستند و ایین امیر خیود بیه بیارزتر شیدن زبیان حماسیی شیعر 
  کند.کمک می

 شعاعی در  بیت زیر گمان را با کمان قافیه قرار داده که جناس از نوع مضارع است. 
     گمییییانبییییه مختییییار بردنیییید هییییر دو 

 

 کمیییانچیییو بیییاران فشیییاندند تییییر از  
 (97: 1718شعاعی، )                          

در نمونه زیر نیز با جناس قرار دادن واژه شیام جنیاس تیام ایجیاد نمیوده؛ زییرا شیام اوّل 
 مکان و شام دوم زمان است. 



 

 

           شییییامیکییییی مییییرد از وی ز سییییگّان 
 

  شیییامطلیییب کیییرد عیییامر بیییه هنگیییام  
 (136همان:)                                      

 جناس(، 166همان:)میان اشکبوس و بوس دیزاهای آن عبارتند از: جناس دیگر نمونه
(، جناس 115همان:)میان شیر و شمشیر دیزا جناس(، جناس 153همان:)میان سر و س ر دیزا

 .(86همان:)زیت و زیخمیان  مضارع
ها را در های این مختارنامه آهنگینی و غنای موسیقی آنهای به کار رفته در قافیهجناس

های بدیعی در این از دیگر انواع قافیهها افزوده است. پی داشته و بر بار حماسی آن
های زیر در نمونهها بسیار کم است. ه تعداد این قافیههای متضاد است. البتّ ها قافیهمختارنامه

 شعاعی ناخواسته را با خواسته قافیه قرار داده است.
                ناخواسیییییییتهپیییییییی چیییییییاره کیییییییار 

 

  خواسییییتهای بییییدو داد هییییر گونییییه 
 (82: 1718شعاعی، )                           

ها اغلب موسیقی کناری شعر است. در حماسه ۀدهندردیف نیز یکی از عناصر تشکیل
 می هم دارند. در مختارنامۀرود، ضمن اینکه بسامد کهای کوتاه و ساده به کار میردیف

 ه به فضایهای حرفی و اسمی و فعلی دیده شده که با توجّ مورد بررسی نیز انواع ردیف
  اند.حماسی منظومه اغلب کوتاه و ساده

 ن.ک:)است« را»های حرفی به کار رفته در دو منظومه حرفی: اغلب ردیفهای ردیف
 .(118: 1718شعاعی، 

 در ابیات زیر: « خویش»و نیز « ش»و « م»مانند ضمیر متصل های اسمی: ردیف
 بگفتیییییییا بیییییییراهیم اشیییییییتر مییییییینم           

 
 چنیییان تییییب کیییین آختیییی بیییر سیییرش        

 
 طلیییب کیییرد جمعیییی ز ییییاران خیییویش        

 

 هیییییزار اژدهیییییا خفتیییییه در جوشییییینم 
 (94: 1718شیییعاعی، )                           

 بیییه خیییاک اوفتیییادی سیییر و اختیییرش
 (114)همیییییان:                                    

 پییی چییاره شیید سییوی درمییان خییویش
 (82)همان:                                       

های فعلی در این منظومه دیده شده است. فعل امر، نهی، های فعلی: انواع ردیفردیف
 ماضی، مضارع و ... . 



 

 

 کییم از صیید هییزارش همییه کشییته شیید        
 

 ز مروانیییییان بخییییت برگشییییته شیییید 
 (154: 1718شعاعی، )                       

  .(95همان:)شدند(، 164همان:)(، باش145همان:)(، افکند140همان:)است
های گروهی: تعداد این نوع ردیف به نسبت دیگر انواع، در این منظومه اندک ردیف
 در« ایدکه»است: 

 ایییییدخروشییییید و گفتییییا سیییی اه کییییه
 

 ایییددر اییین تیییره شییب دادخییواه کییه 
 (  99: 1718شعاعی، )                          

نسبت به تعداد ابیات  به کار رفته در این منظومه هاینکته مهم این است که ردیف
دهد که چون فعل در جای خود های فعلی بیشتر است و این نشان میند. تعداد ردیفاکم

 یعنی انتهای جمله قرار گرفته، این ابیات از لحاظ دستوری نظم بیشتری دارند.

 موسیقی درونی
از موسیقی است که حاصل هماهنگی میان  ایموسیقی درونی، همان صنایع لفظی و جنبه

آید و ها و واژگان به وجود میها، هجاها، صوتهاست. این نوع موسیقی از تکرار واجواج
زمانی که با آهنگ کوبنده و ضرباهنگ حماسی عجین و همراه شود، سبب تداعی حس 

ی را منتقل خاصّ سّآرایی، حدر ادبیات مبحث واج»شود؛ از این رو حماسی در مخاطب می
آرایی است، چرا که این مبحث موردنظر ماست، فراتر از فرآیند واج سازد، اما آنچه درمی

کند و ثانیًا قصد دارد تا نشان دهد که حضور ها را در یک اثر بررسی میاوالً بررسی واج
سی و تواند در نرمی و خشونت زبان و در نهایت حماها چه تأثیری میانواع مختلف واج

های مختار با سرایندگان منظومه (.255: 1383پارساپور، )«غنایی کردن آن داشته باشد
ت این موضوع و به کارگیری واژگانی که آواها و اصوات کشیده و بلند آگاهی از اهمیّ

و حال حماسی را به  اند و آگاهانه حسّت بخشیدهاند، به اشعار خویش فخامت و ابهّداشته
های توان به نمونهاز کاربردهای ویژۀ آوایی در این منظومه میمنتقل کردند.  مخاطبان خود
  زیر اشاره کرد:

ت بلند و مصوّ« ش»در بیت نخست و صامت « آ»ت بلند و مصوّ« ه»آرایی صامت واج
 از شعاعی.در بیت دوم « ای»



 

 

 هیییییزار ار میییییرا بیییییود جنگیییییی سیییییوار
 

 ریرگیشیییییی لییییییی یا گفییییییت میبییییییراه
 

 بیییییه همیییییراه مختیییییار بییییید ده هیییییزار  
 (  98: 1718شعاعی، )                                

 ریرگیشمشییییی ریشییییی و افکییییین کمنییییید
 (115همان:)                                           

 در بیت:« ای»و « آ»و هجای بلند 
 حَکَیییییم را نماییییییید بیییییا تییییییب  تییییییز

 
 سییییراپای پییییا تییییا بییییه سییییر ریزریییییز  

 (  208همان:)                                          
فراوانی هجاهای کشیده و بلند در آثار ادبی لحن را به سمت حماسی شدن سوق 

خود مورد توجّه قرار داده  دهد و این کاری است که شاعر مورد نظر ما در مختارنامهمی
 است.

 فرایندهای واجی
 آیند. این فرایندها عبارتند از:زبانی مؤثّر در لحن به شمار میفرایندهای واجی از عناصر 

هایی از هر که به آوردن نمونه الف اطالقو  امالهحذف، ابدال،  ن،یتسک د،یتشد ف،یتخف
 کنیم:یک از این فرایندها اکتفا می

تخفیف: زمانی است که مصوت از یک واژه حذف شود یا مصوت بلند به کوتاه تبدیل 
شاهزاده(، تخفیف )استخوان(، شهزاده)های ستخوانهای ذکر شده در واژهر نمونهشود. د

 صورت گرفته است.
 ز خنجییییییر جگرگییییییاه او بردرنییییییید

 
 دل پیییییر شیییییتاب            بیییییراهیمز یکسیییییو 

 

 سیییگان افکننییید سیییتخوانبسیییوزند و  
 (199: 1718شیییعاعی، )                        

 آب  زرا گییییییذر داد نیمییییییی  سیییییی ه
 (128)همان:                                     

کند. تلّفظ میدر این فرایند شاعر به خاطر ضرورت وزنی کلمات را مشدّد تشدید: 
شود لحن به حماسی شدن متمایل شود؛ زیرا شعر با شدّت بیشتری بازگو این کار باعث می

 زیر:های و نرّه در نمونه خمّ ، مانندو از استحکام باالتری برخوردار شود

 تیییو گفتیییی نشسیییته بیییه پشیییت سیییمند         
 

 کمنیییید خییییمّعییییدو را ربییییوده بییییه  
 (145:  1718شعاعی، )                         



 

 

 یکییییی مییییرد از وی ز سییییگّان شییییام          
 

 طلیییب کیییرد عیییامر بیییه هنگیییام شیییام  
 (136همان:)                                       

 
تسکین آن است که شاعر حرف متحرّکی را ساکن کند. مانند اسکان حرف : ینکتس

 در ابیات زیر:وات در صلَ« ل»در واژه لشکرَش، حرف « ر»
 ز یکسیییییو ربیعیییییه صیییییفی برکشیییییید

 
 انییییییییس         ابنبگفتییییییییا شناسییییییییم ت 

 

 سیییروپای لشیییکر ش را کیییس ندیییید 
 (166: 1718شعاعی، )                         
 د و تییویی چییون مگییسمیینم همچییو بییا

 (114)همان:                                      

 گیرد که شاعر یک صامت را حذف کند.زمانی حذف صورت میحذف: 
 ای    ز مختییییییار ترسیییییییده اربگفییییییت 

 

 ایتییین آسیییائی خیییود در ایییین دییییده 
 (97: 1718شعاعی، )                           

 .را از واژۀ اگر حذف کرده است« گ»در این بیت شعاعی صامت 
در « ج»به « گ»ها به یکدیگر را ابدال گویند. مانند تبدیل صامت تبدیل صامت: ابدال
 گون:شنجرف

 روان گشیییته در دشیییت سییییالب خیییون
 

 گونزمیییین را شیییده رنیییگ شییینجرف 
 (153همان،)                                      

« ی»، «الف»اماله که به آن ممال نیز گویند، آن است که در کلمات به جای : اماله
 هایستمیاز سگذارد و تلفظ کنند. اماله از فرآیندهای واجی است که بر لحن تأثیر می

مجهول  اءیرا با  یدار عربفکلمات ال  یعنیبود؛  یمقابل زبان عرب در یزبان فارس یتدافع
 (.274: 1373شمیسا، )«کردندظ میتلفّ

 چنییییان نیییییزه زد بییییر ایییییاز از نهیییییب                       
 

 کییه شیید هییر دو رانییش بییرون از رکیییب 
 (95: 1718شعاعی، )                           

الف اطالق همان الف زائدی است که در پایان اسم یا فعل یا حرف  الف اطالق:
های مورد بررسی دیده شده است؛ زیرا شاعران دو شود. این مورد در مختارنامهآورده می



 

 

ها را به سمت اند که استفاده از الف اطالق، زبان منظومهمنظومه از این امر آگاه بوده
 های زیر:لف در کلمات نرا، خنجرا، بگفتا، در نمونهدهد. مانند احماسی شدن سوق می

 ز جیییا جسیییت حاجیییب چیییو شییییر نیییرا              
 

 بگفتییییا کییییه میییین کشییییتم آن نییییامور
                    

 رهیییییا کیییییرد از چنیییییگ او خنجیییییرا 
 (234: 1718شییعاعی، )                          

 کییییه بیییید از دلیییییران هییییزاری دگییییر
 (204)همان:                                       

 واژگان و ترکیبات
توان نادیده گرفیت. شیعاعی نقش واژگان را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر لحن نمی

کلمات به وییژه واژگیان حماسیی های آفرینش کالم بلیب، گزینش به خاطر آگاهی از شیوه
های توجّه است. شیعاعی بیا آگیاهی از ویژگیی کلمیات در نمونیه هایشان قابلدر مختارنامه

زیر، واژگانی را به کار برده است که هجاهای بلنید و کشییده دارنید تیا بیدین طرییق لحین 
 حماسی را به مخاطب خود منتقل کند:

 بیییه کیییین خواسیییتن در صیییف کیییارزار       
 

 بگفتییییا بییییه شمشیییییر کییییین گییییردنش
        

 بکشییییتند یییییاران میییین صیییید هییییزار  
 (230: 1718شییعاعی، )                         

 زنیییییید و بسیییییوزید زآتیییییش تییییینش
 (67همان:)                                        

لغات مربوط به  ها و نبردها در این منظومهو تعدّد جنگ دلیل حماسی بودن مختارنامه به
ابزار و اصطالحات جنگی بسیار است؛ زیرا ذکر ادوات و ابیزار جنگیی در ایجیاد و تقوییت 

 . فضای حماسی نقش بسزایی دارد
(، 166)همان:(، لشیییییکر و صیییییف270)همیییییان:(، نیزه272: 1718شیییییعاعی، )شمشیر

(، کینیییییه 153)همان:(، سییییی ر201)همیییییان:(، مغفر230)همان:(، سییییی اه167)همیییییان:تیر
(، لشیکر و 83)همان:(، کمان145)همان:(، سمند و کمند164)همان:(، جنگ140ان:)همجو

(، فیییییراری و 77)همان:(، گیییییرز و مییییییدان80)همان:(، آوردگیییییه211)همیییییان:غارتگر
(، سیر 94)همان:(، جوشین112)همان:(، بند و سنان119)همان:(، جنگجوی98)همان:کارزار

 ( و ... از این واژگان هستند.189)همان:(، گرد و دالور و دلیر135)همان:و ساقه س اه
گیرند. سرایندۀ منظومیۀ ترکیبات، از در کنار هم نشستن دو یا چند جزء اسمی شکل می

 بیرهایی که یکی از اجزاء یا هر دو جزء آن حماسیی اسیت، مورد نظر با ترکیب نمودن اسم



 

 

کیه بیه  اسیته داد شیافیزاو بیار لحین حماسیی را  هافیزود یحماسی بیاتیترک دامنهوسعت 
  شود:می هایی از ترکیبات حماسی این شاعر اشارهنمونه

آور، شیران  جنگی و نبرده (، مردان جنگ122: 1718شعاعی، )شمشیر تیز
(، شهر پر شرّ و 99)همان:(، براهیم یل80)همان:(، نه طاق  چرخ  کبود97)همان:سوار
(، شیر 93)همان:مردان  کار(، 119)همان:(، حارث جنگجوی و شمشیر کین116)همان:شور

 ( و ... .203)همان:(، روزبانان  مردم کُشان135)همان:(، س اهی گران115)همان:شمشیرگیر

 ترین صور خیالمهم

 استعاره
و « اژدهیا»، «پلنیگ»، «شییر»به آن پهلوانان و قهرمانان  استعاراتی که در شعاعی ۀدر مختارنام

، ریشاستعارات فراوانی چون  این منظومهدر ه است. به نسبت قابل توجّ اندمانند شده« نهنگ»
های جهیت شخصییّت سیگ ر،ییپ روبیاه، پلنگ و ... برای قهرمانان مثبیت و ریرگیشمش شیر

 منفی به کار رفته است:       
 دو لشییکر همییه چشییم در دشییت جنییگ

 

 نظیییییاره بیییییرآورد شییییییر و پلنیییییگ 
 (117: 1718شعاعی، )                         

شیر مطیع و در بیت زیر بنبیت باال شیر استعاره از مختار و پلنگ استعاره از عبداهللدر 
 شمشیرگیر استعاره از مختار است.

 بییییه نیییییزه درآویختنیییید آن دو شیییییر    
 

 دو گییییییرد دالور دو مییییییرد دلیییییییر 
 (189)همان:                                     

روباه پیر استعاره از  و در بیت زیر ابراهیم اشتر استقیس و دو شیر استعاره از زهیربن
 سعد و شیر استعاره از مختار است.  ابن

 کییییییه افتییییییاد در دام روبییییییاه پیییییییر              
 

 گرفتییییار گردییییید در چنییییگ شیییییر 
 (216)همان:                                     

 

 



 

 

 تشبیه
تشبیه در این دو منظومه، به نسبت دیگر انواع صور خیال بسامد بیشتری دارد که اغلیب ایین 

نمایی و تشیخیص تشبیهات از نوع حسّی به محسوس به محسوسند که به دلیل اغراق، بزرگ
 اند. اند و زبان و لحن حماسی را پدید آوردهتصاویر بدیع و تازه خلق کرده

بیشتر رنگ و بوی حماسی دارد؛ زیرا شاعر این تشیبیهات  شعاعی مۀتشبیهات در مختارنا
ها و کثرت کشیتگان و نشیان دادن ابزارهیا و ها و نشان دادن فضای میدانرا بیشتر در جنگ

 کار گرفته است. مثالً شعاعی در به تصویر کشییدن خشیملوازم جنگی و حاالت قهرمانان به
 مانند کرده است: و شجاعت مختار او را به پیل مست

 بغرّییییید مختییییار چییییون پیییییل مسییییت
 

 بیییر آوردگیییه رفیییت نییییزه بیییه دسیییت 
 (270: 1718شعاعی، )                         

 بییییه مختییییار بردنیییید هییییر دو گمییییان    
 چیییییو شییییییران جنگیییییی برآشیییییوفتند    

 

 چیییو بیییاران فشیییاندند تییییر از کمیییان  
 همیییه گیییرز بیییر فیییرق هیییم کوفتنییید

 (97همان:)                                        

دادن خشم عبدالملک در میدان جنگ، فریاد وی را به غرش پلنگ تشبیه یا در نشان 
 نموده است. 

 زبانشییییان چییییو خنجییییر بییییرون آمییییده
 

 شیییان ز هیییر عضیییو خیییون آمیییدهبتن 
 (177همان:)                                      

چون، همچون، همچیو، چیو، )مختارنامۀ شعاعی به دلیل ذکر ادات تشبیهاغلب تشبیهات 
شود کیه تشیبیهات چون، مانند،  از نوع مرسل هستند. تشبیهات مجمل و مفصّل هم دیده می

مفصّل بیش از مجمل کرد. در ضمن تشبیهات بلیب یا فشرده از دیگر تشبیهاتی اسیت کیه در 
 ، تشبیه اضافی مقلوب است:«شیردل»این منظومه دیده شده است. در بیت زیر 
 سیییییبک رفیییییت عبیییییداهلل شییییییردل

 
 بکشییییت عبیییید رحمیییین پییییور عقیییییل

 

 کیییه بیییودش ز شمشییییر و فیییوالد دل 
 (197: 1718شعاعی، )                         

 کیییه بیییودش دل  شییییر و نییییروی  پییییل
 (199همان:)                                      



 

 

نکتۀ جالیب ایین اسیت تشبیه بلیب  اضافی است. « نیروی  پیل»و « دل  شیر»در بیت فوق نیز 
به هر دو محسوسند و این از ویژگی مهم تشیبیهات که در تشبیهات این سراینده مشبّه و مشبّه

 حماسی است که طرفین تشبیه آن حسّی است.

 اغراق و مبالغه
رین عنصر است و بیشترین نقیش را در ایجیاد زبیان اغراق از میان انواع صور خیال، نیرومندت

(؛ بنیابراین شیاعر 96: 1376شمیسیا، )حماسی دارد. به سخن شمیسا اغراق ذات حماسه است
های خود را کند تا با استفاده از این  صنعت هنری وجه حماسی سرودهسرا تالش میحماسه

 پردازیم: های شعاعی در مختارنامه میتقویت کند. حال به اغراق
 بیییه سیییویت فرسیییتم چنیییان لشیییکری    
 سییی اهی بیییه کوفیییه، سیییر و سیییاقه شیییام    

 یایییییید سییییی اه     ز بصیییییره میییییرو تیییییا ب
 

 بیییه انجیییم کنییید در عیییدد همسیییری 
 پییییاپی فرسیییتم بیییه هیییر صیییب  و شیییام
 سییییه روزه گذارنیییید یییییک روزه راه

 (135: 1718شعاعی، )                         

نمایی را در توصیف لشکر بیه کیار بیرده اسیت. لشیکری کیه در این نمونه شاعر بزرگ
کند و آن قدر سریعند که راه سه روزه را ییک روزه تعداد آن با ستارگان آسمان برابری می

 کنند. طی می
در شاهد مثال زیر، در باریدن تیر بر مختار اغراق صورت گرفته است. آن قدر بارش تیر 

بزرگوار زیاد و مستمر بود، گویی که بیاران در حیال بارییدن اسیت و صیدای کیوس بر آن 
 رسید.جنگی آن قدر بلند بود که به آسمان هفتم هم می
 بهههه مختهههار بردنهههد ههههر دو  مهههان     
 چهههو شهههیران جنشهههی بر شهههو تند    
 بههه همههتک  رههد بههر شههد  وا   ههو 

 

 چههو بههاران  نههاندند  یههر از  مهها 
 تنههدهمههه  ههرز بههر  ههر  هههک  و 

  تادنهههد در ههههک یمهههود و م هههو 
 (97:همان)                               

زنید و او یا ابراهیم اشتر آن قدر زورمند است که با نیزه بر ایاز که بر اسب سوار بیود می
بیرد و آن چنیان محکیم او را بیر زمیین کند و با نیزه به سیوی آسیمان میرا از اسب بلند می

ای را شود. آن گونه کیه وقتیی سی اه اییاز چنیان صیحنههایش خورد میزند که استخوانمی



 

 

 پنهیان سیوراخ در مار که گونه همان شوندمی پنهان و گذارندمی فرار به پا ترس زا بینندمی
 . (140همان: )ر.ک: شودمی

 تناسب
هایی است که با انتخاب واژگان مناسب از سوی از آن دست آرایه (النظیرمراعات)تناسب

اصطالحات و ابزار کارگیری تناسب در شود. شاعران این دو منظومه با بهشاعر خلق می
اند. تناسب میان س ر، تیب، سنان، تیر، جنگی، سبب ایجاد لحن و فضای حماسی شده

شمشیر، نیزه، که از ابزار جنگی و س ه، یمین و یسار که از اصطالحات جنگی هستند، در 
 ایجاد لحن و حماسی و فضای جنگی منظومه شعاعی مؤثر است:

  همییییییه بیییییییار اسییییییبان مروانییییییییان           
 

 بسیییی تییییر و شمشییییر و گیییرز و سییینان      
 

 نمودنییییید جییییییش مخیییییالف فیییییرار
 

 سییی ر در سییی ر بیییود و تییییب و سییینان 
 (72: 1718شییعاعی، )                           

 بیییزد ایییین بیییر ایییین و بیییزد آن بیییر آن
 (205)همییییان:                                     

 همییییی از یمییییین و همییییی از یسییییار
 (120)همان:                                      

 همچنین است  ناسب میان شمنیر و نیزه و پرنگ و نمنگ در:
 ز شمشیییییییر از پییییییا درآرم پلنیییییییگ

 

 ز نییییییزه ز درییییییا بیییییرآرم نهنیییییگ 
 (166: 1718شعاعی، )                         

 رجز
زییرا از ایین امیر هاسیت؛ سرا اسیتفاده از رجیز در سرودهیکی از شگردهای شاعران حماسه
های جنگ است. سیرّامی رجزخیوانی را یکیی های میدانآگاهند که رجزخوانی از تکنیک

کند که خودستایی و بیان کارهیای شیگفت و از گفتگوهای ویژه ادبیات حماسی معرّفی می
: 1368سیرّامی، )آیدافتخارات پهلوانان و قهرمانان است و اغلب به هنگام جنگ بیه کیار می

تحقیر و پیایین آوردن روحیّیۀ  ،تهدید ،توان گفت رجز در واقع برای مفاخره(. پس می300
 دشمن است. 

انید. های مختلف مختارنامۀ خود رجیز را گنجاندهشعاعی با وقوف از این امر در قسمت
کنید کیه اگیر پردازد و تهدیید میمثالً در ابیات زیر شعاعی از زبان مختار به رجزخوانی می



 

 

ه، حصین نمیر را دست بسته نزد او نییاورد، سیحرگاه هنگیام بانیگ خیروس، بیا نییزه و ربیع
 شمشیر و کمان زمین و زمان را به هم خواهم دوخت:

 بگیییییو بیییییا ربیعیییییه ازو بگیییییذرد
 وگرنه سیحر چیون خروشید خیروس
 ز شمشییییییر از پیییییا درآرم پلنیییییگ
 ز پشیییت کمیییان بیییر دل دشیییمنان
 کییه رسیییتم بیییزد بییر بیییر اشیییکبوس

 

 ورا دسییییت بسییییته بییییه مییییا بسیییی رد  
 برآییییید ز آوردگییییه بانییییگ کییییوس
 بییییه نیییییزه ز دریییییا بییییرآرم نهنییییگ

 چنییییانببینییییی زنییییم تیییییر کییییین آن
 بییه دسییتم سییزد گییر دهیید چییرخ بییوس              

 ( 166-165 :1718شعاعی، )               

 که از ویژگی بارز این رجزها به کار بردن اغراق است:
 بگفتیییییییا بیییییییراهیم اشیییییییتر مییییییینم
 بیییه نییییروی مییین پییییل را پیییای نیسیییت

 

 هیییییزار اژدهیییییا خفتیییییه در جوشییییینم 
 بییییر شیییییر روبییییاه را جییییای نیسییییت

 (94همان:)                                        

 داستان یفضا در حماسی و ایاسطوره هایتیّشخص واردکردن
ای در حماسیی کیردن فضیای های اسیطورههای مختارنامیه از شخصییّتسرایندگان منظومه
اند؛ زیرا این قهرمانان و ییالن بیا شیجاعت، پهلیوانی و جنگیاوری نقیش شعر، استفاده کرده

های انیید. اییین کییاربرد شخصیییّتمهمّییی را در بییه وجییود آوردن فضییای حماسییی ایفییا کرده
 شود. دیده می بسیارای در مختارنامه شعاعی اهان و پهلوانان شاهنامهای، خصوصاً شاسطوره

 کیییه رسیییتم بیییزد بیییر بیییر اشیییکبوس
 

 بییه دسییتم سییزد گییر دهیید چییرخ بییوس 
 (166همان:)                               

 سیییییراپرده زد بیییییر لیییییب جویبیییییار
 

 چییییو در هیرمنیییید آن یییییل اسییییفندیار 
 (222همان:)                                       

 خییاک ز بجوشیید سیییاوش خییون چییو
 

 پییاک یییزدان خییون شییدن خواهیید چییه 
 (178همان:)                                       

هییا ماننیید کییرده اسییت. همچنییین شییاعر ممییدوح خییود، کییه شییاعر، مختییار را بییه آن
 است.کرده را به طوس تشبیه  و دلیران درگاهش سلیمان و فریدونشاه را به ناصرالدین

 فریییدون فییر اسییت و سییلیمان شییکوه
 

 شیییتاب و درنگیییش چیییو درییییا و کیییوه 
 (60: 1718شعاعی، )                          



 

 

 هییزارش بییود طیییوس زرّینییه کفیییش
 

 دار بیییییییا کاوییییییییانی درفیییییییشزره
 (61)همان:                                        

هوشیینگ، سییلم، تییور، قبییاد، دیگییر مییوارد کییاربرد اسییطوره جییم، فریییدون، کی
و  (154کاووس)همییان: ،(170همان:)( و پییور پشیینگ62همییان:)افراسیییاب، منوچهر

 است. (234تن )همان: پیل

 های شعاعی عوامل مؤثّر در ایجاد فضای مذهبی در مختارنامه
های مذهبی دو بُعد دارند. یکی زبان حماسی که دربارۀ آن صحبت شد. دیگری بُعد حماسه

مذهبی است که در این مجال بدان خواهیم پرداخت. شاعران بیرای ایجیاد فضیای حماسیی 
گیرند. شاعران مورد بحث های خاصّی را به کار میشگردهای خاصّ خود را دارند و مؤل ّفه

های منظومیه، بیه ز تلمیحات مذهبی، نسیبت دادن صیفات دینیی بیه شخصییّتما با استفاده ا
انید کارگیری رؤیای صادقه در متن منظومه و وجود سروش وجه دینی منظومه را شکل داده

 که به طور جداگانه هر مورد را در این دو منظومه بررسی خواهیم کرد: 

 ع()ص( و ائمه)اشاره به نام پیامبر
شود که شاعر بیا ایین کیار شعاعی در مواردی اشاره به نام پیامبران نیز دیده میدر مختارنامۀ 

 شخصیّت داستان خود را به آنان مانند کرده است، مانند نمونۀ زیر:
 اشعار شعاعی بشینو زانکیه عجیب نیسیت

 
 گر مرده شود زنده از این چیون دم عیسیی 

 (296: 1718شعاعی، )                           
دادند تا وجهۀ مذهبی خود را های مختارنامه خود را به اهل بیت نسبت میشخصیّتگاه 
 تر کنند:پررنگ

 میییییینم گفییییییت از دوسییییییتان علییییییی       
 

 بییییییه تحقیییییییق از شیییییییعیان علییییییی 
 (224: 1718شعاعی، )                         

بسیرایند، همیان ع( )خواهند که در میدح امیام علییها از شاعران میگاهی نیز شخصیّت
 کند:طور که ابراهیم اشتر چنین می

 بیییییراهیم گفیییییتش چیییییرا کیییییاهلی؟
 

 بگیییو چنییید بیتیییی بیییه میییدح علیییی 
 (223همان:)                                     



 

 

گیرنید کیه ها و قهرمانان با استمداد از امام اوّل شیعیان چنان نیروییی میو گاه شخصیّت
 کنند: ای خلق میالعادهکارهای خارق

 علیییی را بیییه دل ییییاد مختیییار کیییرد
 زدش آن چنییان تیییب کییین بییر کمییر
 چییو مختییار افکنیید او را بییه خییاک

 

 مییدد خواسییت از دسییت حییق در نبییرد 
 دگییرکییه بییر خییاک افتییادش نیمییی 

 سیییتایش همیییی کیییرد ییییزدان پیییاک
 (274: 1718شعاعی، )                     

 ها و قهرمانانکاربرد فراوان صفات دینی برای شخصیّت
های میورد نظیر اسیت، دهندۀ فضای دینی و میذهبی در مختارنامیهیکی از مواردی که نشان

 کثرت استفاده از صفات دینی است. صفاتی مانند راد، نیکو شعار: 
 راد مختیییار کوفیییت سیییرش بیییر لگییید

 
 نییییزار گفتیییی شییییاپور بیییه هییییاهمیییان

 

 داد بسیییییییار سیییییییم و زر ازدی بییییییه 
 (152: 1718شعاعی، )                         

 شییییعار نیکییییو مختییییار گفییییت بییییدو
 (68)همان:                                        

اند. مانند جوانمرد، شویم که جانشین اسم شدهالبّته در برخی موارد با صفاتی مواجه می
 مهتر باوفا در ابیات زیر:

 شییید مسیییت سیییخن ایییین از جیییوانمرد
 
 جییا ز حییارث پییور پییس خواسییت پییا بییه
 

 شییید دسیییت از کیییه چنیییدان بخندیییید 
 (139)همان:                                       

 باوفییییییا مهتییییییر ای کییییییه بگفتییییییا
 (46همان:)                                         

 ها و رؤیاهای صادقهخواب
ییا  رؤییای صیادقهیکی از راهکارهای شیاعران بیرای میذهبی جلیوه دادن حماسیه، کیاربرد 

افتید. در اتّفاق میخواب در اثر است و آن کشف و شهودی است که در عالم  رؤیای حَسَنه
شویم. نمونۀ آن در ماجرای زنیدانی شیدن ابیراهیم مختارنامۀ شعاعی با این شگرد مواجه می

بیند ع( را می)شود که طی آن ازدی در عالم خواب و رؤیا امام حسیناشتر و ازدی دیده می
 دهد.ت آزادی میکه به وی بشار

 بدییییییدم رخیییییی بهتیییییر از آفتیییییاب  بگفتییا نییه میین رفتییه بییودم بییه خییواب



 

 

 ...به من گفت روشن شیدت هیر دو عیین
 گزنییییییییدتییییییییرا و بییییییییراهیم را بی

 

 ز دیییییدار و از فییییرّ چهییییر حسییییین
 رهییایی دهییم میین هییم اکنییون ز بنیید

 (145: 1718شعاعی، )                        
 بیماری:انس در هنگام ابنو یا خواب 

 شییبی دییید مییاه و کواکییب بییه خییواب
 چیییییو در شارسیییییان خذیفیییییه رسیییییید

 

 بییییه همییییراه او در درنییییگ و شییییتاب 
 شیییید ان مییییاه انییییدر ز زیییییر زمییییین

 (162همان:)                                       

 نمونیۀ همان(.ن.ک: ) کتدمیاو این خواب را شاهدی بر مرگ خود در آن منطقه تعبیر 
 (.244-243 همان،: ک.ن)کرد مشاهده خارکن و گنج ماجرای در توانمی را آن دیگر

کند، تعبیر شدن و به واقعیّت پیوستن رؤیاها است. ها جلب توجّه میآنچه در این خواب
انس نیز ابنشوند و مثالً در ماجرای نخست از نسخه شعاعی ابراهیم و ازدی موفّق به فرار می

 کند. آفرین تسلیم مین به جاندر خدیفه بر اثر بیماری جا

 شنیدن صداهای غیبی
ها ها ایین اسیت کیه در برخیی قسیمتاز دیگر عوامل مذهبی شیدن فضیای ایین مختارنامیه

کننید و سرایندگان صدای سروش را که از ایزدان مهم مزدیسناست، وارد صحنۀ داستان می
 کنند. های داستان را از موضوعی یا اتّفاقی آگاه میبا کمک آن مخاطبان یا شخصیّت

افتند، در آنجا ابراهیم شوند و به زندان میبراهیم و ازدی گرفتار میدر منظومۀ شعاعی، ا
 رسد:کند که صدایی به گوشش میبا صوت زیبا شروع به خواندن قرآن می

 یدشیییییین ییصییییییدا ناگییییییه میبییییییراه
 در آن دم ز بشیییییینیدن اییییییین صییییییدا

 

 کیییییزان دلربیییییاتر صیییییدایی ندیییییید 
 اش بییییییاز آمیییییید بجییییییا دل رفتییییییه

 (145: 1718 ی،عاعش)                         

پیونیدد نییز از شنود و بدنبال آن به یاران مختیار میو یا صدایی که فرّاش عبدالملک می
 (.99همان:ن.ک: )این دست است

 گیری نتیجه
ۀ شعاعی از شاعران عصر در این پژوهش زبان و لحن حماسی و فضای مذهبی در مختارنام

های خود از شعاعی در بیان سروده نشان داد کهها مورد بررسی قرار گرفت. بررسیقاجار 



 

 

. موسیقی شعر ماسی کردن زبان و لحن بهره گرفته استهای متعدّدی در حعناصر و مؤلّفه
از طریق وزن و بحر و قافیه و انواع آن، حّتی قافیه بدیعی و نیز انواع گوناگون را نیز 
شاعر با  پدید آورده است. همچنیننی ها که جمعاً موسیقی بیرونی، کناری و دروردیف

آگاهی از تأثیر فرایندهای واجی در افزایش نمود حماسی، انواع گوناگون این فرایندها؛ 
. به را به کار گرفته است اطالق الف و اماله ابدال، حذف، ن،یتسک د،یتشد ف،یتخفیعنی 

کار گرفتن واژگان و ترکیبات حماسی و جنگی و ابزار و اصطالحات مربوط به آن از 
است. از دیگر موارد مهم  ایجاد فضای حماسی این مختارنامه شاعر دراین دیگر شگردهای 

ها در این منظومه توان به صورخیال و صنایع بدیعی اشاره کرد که پرکاربردترین آنمی
نظیر است. حتّی شاعر در نهایت زیرکی و با بی هایها و تناسببیهات، اغراقاستعارات، تش

ای و های اسطورهشخصیّت آمیز و وارد کردناستفاده از رجز، آن هم رجزهای اغراق
 نیا جینتا گرید از .افزوده است تان بر وجهۀ حماسی مختارنامهحماسی در فضای داس

 که است یشعاع ۀمختارنام یمذهب یفضا ایجاد در مؤثّر یهامؤلّفه به بردن یپ پژوهش
 ینید صفات فراوان کاربرد ،(ع)ائمّه و( ص)امبریپ نام به اشاره با را کار نیا یقاجار شاعر
 سروش یبیغ یصدا و صادقه یاهایرؤ و هاخواب کردن وارد قهرمانان، و هاتیّ شخص یبرا
 .  است کرده خلق را مختارنامه یمذهب ۀحماس و اندداده انجام داستان یفضا در

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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