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 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه
 پژوهشی -علمی

 94پیاپی شماره -5931 زمستان -چهارم شماره -نهم سال

 قطعات غنایی شاهنامهسبک شناسی 
 (1-51)ص

 )نویسنده مسئول(5محمد آهی

 4931پاییز :مقاله دریافت تاریخ
 4931زمستان :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 
 

 چكیده    
ريز خ رمزرایی كه آنها ري   . ريز خ رمزراز فريخينی نهفته ديرند    ،شاااارهارراز گزرد يدگی درخن   د     

م فقیت شارنامه گه عن ين یك شارهار كم نظیر    ريز در زمینۀ كشف . ماندگار كرده يست  ،تعالی ديده
. يگهام گاقی يستچنان در پردة رم آن يما گه علت عظمت يین يثر، مازرایی يز ريز سعی خيفر شده يست 

ست   ست كه     . یهی يز يین مازرا، قرير گرفتن قطعات غنایی در يین يثر حماسی ي ساسی يین ي  پرسش ي
 ه،در حالیهه حماس  آمیخته سازد.  يدگی كامالً متفاخت ري گا رم سبك  دخ ن ع ت ينسته فردخسی  چگ نه 

سبهی  صل قرير می    يز نظر  ست كه در آن رخيیت، مبنا خ ي ص یرگرز در آن، در عین  . گیردژينرز ي ت
يز يین رخز يغريق در آن . هرينه يست تخیّل در آن گی. سادگی يز صالگت خ خقارز  اص گر  ردير يست   

نقش  سااابك عا فی  يما در یك يثر غنایی،    . آن محسااا ب میگردد هاز تحقیقيجتناب ناپذیر خ يز    
گ         . مح رز ديرد نه یك جهانی كه در آن رخح ق می خ ملی حاكم  اشااادل گلهه عا فه خ     جهان يثر، 

زگان آن زگانی نرم خ . يحساس شخصی يست كه شاعر گر يساس يمیال شخصی آن ري شهل ديده يست           
ست    ش نت، رمريه گا لطافت خ رخينی ي شاعر گزرد چگ نه يین دخ    . عارز يز   صاف يین  حال گا يین يخ

مینه نت ينستند در يین زدر حالیهه گزرگانی چ ن نظامی . يست ن ع متفاخت يدگی ري گا رم تلفیق كرده
 .گه يین مهم دست یاگند -يز يست يز ت صیفات غنا خ حماسهنظیر يسهندرنامه كه مجم عه –

  سبك شناسی. غنا، حماسه، شارنامه، فردخسی، :کلیدي  کلمات

 

                                                                 
  ahi200940@yahoo.com             استادیار گروه فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان - 1
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  مقدمه -
ست يّما             ۀزمین در شده ي سخن گه فريخينی گفته  سی  شارهار حما شارنامه گعن ين یك  م فقیت 

 ،يین يساااريریهی يز .رمچنان گخش مهمی يز م فقیت يین گ نه آثار در پرده يگهام گاقی مانده يسااات   
شاعر    شگرف  سی  در رنرمندیهاز  ست.  گنجاندن قطعه راز غنایی در الگالز يثر حما ريز م فقیت  ي

ست. یك         شاعر در یك يثر  شی يز يثر يخ نی صر خ محدخد گه یك عامل خ یك گخ سی گزرد منح حما
ست    شارهار گزرد يدگی  سا تار محهمی ي سبت گه   ديريز  كه تمامی يجزيز آن در يرتباط گا رم خ ن

سا تار   رم يرزش ديرند. ست كه يگر     خ يین  سجامی  اص خ پیچیده گر  ردير ي ستحهام خ ين چنان يز ي
شی يز     سمت یا گخ شدل گاعث گر رم       یك ق سازگار خ در يرتباط تنگاتنگ نبا سمت راز دیگر  آن گا ق

میدرد. گر رمین يساس شاعر گا ر شیارز    معم لی يف ل    ردن يصل سا تار شده خ آنري گه یك يثر   
خ تیزگینی  اص، تمام قطعات شااارهار   د ري در یك سااا تارز محهم خ رم رنگ گیان كرده خ گا   

ستادز خ رنرمندز تمام   شه، يحساس خ     ي ست يندی سته ي سی    ه غناییعا ف ت ين سبك حما ري در یك 
 يز نظر ساااا تار سااابهی گا خج د يینهه يدگیات غنایی گدخن يینهه يز زیبایی يثرش گهاردل قرير گدرد.

گدخن يینهه  مغایر يدگیات حماسااای يسااات. يما يخ گا رنرمندز تمام يز عهدة يین كار گه   گی گرآمده
سیبی گبیند     سی آ ساس سا تار حما سش   . گر يین ي صل پر ست  یي شگردرایی      يین ي شاعر گا چه  كه 

قطعات غنایی ري در سا تار حماسی قرير درد؟ گه گیان دیگر تلفیق دخ سبك متفاخت     لت ينسته يست  
 غنا خ حماسه چگ نه ص رت گرفته يست؟

 پیشینه تحقیق -
دخ مقاله یافته شااد كه يخّالً ریک كديم  « غنا در حماسااه» یا« حماسااه در غنا»گررساای  م رد در

ست    شارنامه نی سبك   ثانی .مرگ ط گه  سی  ست. يخّلی      اً رخش خ ردف ریک كديم گرر سانه نب ده ي شنا
هاز نقد  پژخرش »در مجلۀ  «جستج ز حماسه در غنا   » مرگ ط يست گه  انم زرري درّز تحت عن ينِ  

سی     شنا سبك  سال   « يدگی خ  ست گر گن مایه  در خيقع كه .4931شمارة چهار  سی  تحلیلی ي راز حما
گه تحلیل عناصاار   لتالش كرده يساات ن یساانده در آن كه   يج ز كرمانی «گل خ ن رخزِ»منظ مۀ 

كه در آن پرديزد. دخّمی مرگ ط يسااات گه آقاز محمّد يگريریم يیرو پ ر خ رمهارين غنا گ حماساااه در
 «سبك شناسی نظم خ نثر فارسی فصلنامۀ تخصصی» مجلۀ ري در  « رّم خ زیبا»ن یسندگان منظ مۀ 

يز نظر آمیختگی حماساااه خغنا گررسااای كرده يند كه تنها       « فديیی »يز محمد گن مؤمن   )گهار يدب( 
 گخش ك چهی در آن گه گررسی سبك شناسانه ي تصاص یافته يست. 

 روش تحقیق -
در سااه سااطا زگانی، يدگی خ   يساات كه تحلیلی –رخش تحقیق در يین مقاله گه شاای ة ت صاایفی 

 فهرز در متن ص رت گرفته يست.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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      مبانی تحقیق -
 يگتدي الزم يست كه نقاط يفتريق خ يشتريك لشاعر پی گبریم خ م فقیّت رنرمندز گه گريز يینهه گهتر  

 حماسی، شاعر ع ي ف در یك منظ مۀ»يز مجمل پیش چشم ديشته گاشیم. حماسه خ غنا ري گه گ نه
ی درد خ گه شهله پیرخز يز يمیال   یش تغییر نمیهند خ آن ري گشخصی ري در يصل ديستان خيرد نمی

( خ گه 12: )حماسه در يیرين« آخرد.در نمی -ا معاصرين يز يخ گخ يرندچنان كه   د گپسند خ ی –تازه 
ه  رزد خ گنمیدیگر ررگز د التی هاز پهل ينان خ كسان ن يل در سرگذشت خ یا شرح قهرمانیرمین م

یك ن ع تقلید يست كه گه خسیلۀ »   يست   یش در گاب يخ ديخرز نمیهند. چري كه يصل حماسه 
(. در خيقع گه 414: )يرسط  خ فن شعر« ش د.خزن، يز يح يل خ ي  ير مردمان گزرد خ جدز ينجام می

 ,Abrams).حماسه رخيیتی يست   النی خ منظ م گا یك م ض عی گزرد خ جدز  ابرمز گفتۀ
آخردن آن گه خ شاعر د الت مستقیم در يصل م ض ع  در شعر غنایی خظیفه عمدة يمّا (2009:49

ت ين مهمترین عناصر تشهیل درنده ژينر گط ر كلی میخ يرد خ دخست ديرد. ص رتی يست كه   د می
. 1خ ملل  . يق يم9ها . يستفاده يز ين يع سالح1نگاخرز جنگ خ ج. 4:  الصه كرد يینگ نه حماسی ري
 . زگان فا ر41. گريعت يستهالل 3.   يرق عادت 8. سفر 7. كشتن جان ر مهیب 6. فریب 2پیشگ یی 

ين يع  لسريیی در يیرينرا.)حماسهفررمندز قهرمانان خ يجاگت   يسته. 41زن خ مرد  قهرمانان .44
 (67:4979 يدگی،

 يمّا شاعر در يثر حماسی يز آزيدز گیشترز گر  ردير .م ض ع متن ع خمتعدد يست نظر شعر غنایی يز 
كه  . م ض عاتیگحث يست در يدب فارسی، گسترده ترین زمینۀ ين يع غنایی مطالعه در تط ّر » .ستنی

ه ماسدرد تقریباً تمام م ض عات ريیج يست، گه جز )حدر يدب فارسی، ح زة شعر غنایی ري تشهیل می
ی شگه دقت عن ين دريماتیك خ نمایت ين )كه نمیهاز منظ م يدب فارسی خ شعر تعلیمی(. حتّی ديستان

گیرندل خ در یك نگاه يجمالی، شعرراز عاشقانه، شعر غنایی قرير می گر آن ي الق كرد( رمه در مق لۀ
قاگل  ۀفلسفی، عرفانی، مذربی، رج ، مدح خ خصف  بیعت رمگی مصادیق شعر غنایی رستند. نهت

دیگر آمیخته يند خ یك قطعه شعر یا یات فارسی يین مفاریم يغلب گا یهيدگ كه در يست مالحظه يین
كه یهی يز سرشارترین ح زه راز غزل فارسی   –يین مفاریم  ۀتركیبی يست يز مجم ع ،یك قصیده
 )ين يع «خ گی مالحظه كرد.  گی يست كه در آن میت ين آمیزش ين يع غنایی ري گ ۀنم ن -شعر يست

ز پیش ي گا م ض عاتی محدخد خشاعر  . لذييین گستردگی در يدگیات حماسی خج د نديرديمّا  (99: يدگی
 نديرد. ري آنها ف دريجازه تصرّكه  تعیین شده سرخ كار ديرد

 سبک حماسه و غنا -
بك ند كه سمحققان در يین نهته متفق يلق ل هرم». ك حماسه خغناستنهته دیگر در ريگطه گا سب

ر چشمگی ،يست كه گاید در آن عظمت، رم يز نظر لفظ خ رم يز نظر معنیحماسی سبهی فا ر خ جزیل 
گاشد )عل  معنی خ صالگت لفظ(. در يدگیات فارسی حماسه در سبك  ريسانی يست خ مختصات لفظی 
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رمان سبك ري ديرد. یعنی در آن يلفاظ كهن خ  شن كه گیشتر فارسی يست گه چشم میخ رد، صنایع 
 محس س ديرد خ يستفاده يز رر دخ ن ع گه هات مرسل خ مفصّل خ محس سدر آن زیاد نیست يما تشبی

گه تناسب  ن ع   د ديريز سبهی  يمّا شعر غنایی (67: )گیان« يست.در آن  (هنیّحه خ مهمصرّ يستعاره)
تی رنرز، حیا ها در شعر غنایی عا فيمّ يلفاظی ديريز گار عا فی می گاشد. زگانی نرم خ رخين خلطیف گا

ا گت عا فه تنظیم شده گاشد خ رر چه شاعر عناصر آن گا مح ریّ هيست. شعرز م فق تر يست كه رم
ر ده گیشتترز گرقرير كرده گاشدل يثرگذيرز سخنش گر   يننمضم ن شعرش يرتباط عا فی عمیق

م ش دل كاركرد ظیهاز زگانی رم س  گا ردف غایی ژينر تنراز يدگی خ تهنیه  يرد گ د. خ يگر آريیه
ید نظام تص یرگرز نبا هيما پای .هاز  یالی نیز یك ضرخرت در شعر غنایی رستندمثبت ديرد. ص رت

يدگی  )تاریخ.گر پیچیدگی گیش يز حد شعر قرير گیرد گه   رز كه در ينتقال عا فه ي الل يیجاد كند
  (936يیرين: 
 شگرد هاي هنري شاهنامه در تلفیق قطعات غنایی -

 
گررساای قطعات غنایی يز نظر كارگرد زگانی )ينتخاب خيژگان(. تصاا یرراز يدگی، عنصاار  گا  

صرف عا فی خ گیانی(    عا فه خ  یال، میزين د ا شاعر )ت شخص لت  كه حهیم میگردد  م
رنرز  اصی عمل كرده    شگردراز  در متن حماسی گه  تلفیق قطعات غنایی فردخسی در 

گیان يندیشاه خ يحسااس غنایی در    -4 د:كر  الصاه  زیر يسات كه آنها ري میت ين در م يرد 
ينتخاب  -9 حاكم گ دن يغريق خ فضاااز حماساای گر قطعات غنایی -1سااا تارز حماساای

گه كار گردن صاانایع  -1خيژگان، تركیب خ سااا ت راز فا ر حماساای در قطعات غنایی  
خ میزين د ل   -6ديدن گار حماسااای گه قطعات غنایی       -2گیانی خ فن ن گدیعی حماسااای   
 .رعایت يعتديل در گزینش تعديد خ ن ع قطعات غنایی -7تصرف شاعر در قطعات غنایی

 

 بیان اندیشه و احساس غنایی در ساختاري حماسی -5

ز يغنایی يستل سبك حماسی گه   د میگیرد گگ نه عا فه خ  یال كه يز ذيتیات يدگیات  در شارنامه
خ يین رمان شگرد رنرز  اصی يست كه  ش د.گفت كه عا فه یك عا فۀ حماسی می ت ينكه می

فۀ يین عا  فردخسی ت ينسته يست گا حفظ آن متن حماسی   د ري يز آسیب دخر نگه ديرد. گريز نم نه
 ت ينیم گبینیم:تهمینه گه رستم گیشتر خ گهتر می حماسی ري در يگريز محبت
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 يمچانایان ديد پاااسااااخ كااه تاهامایانااه        
گرت              تف خ یااال خ  ك می  ر تم   گُجساااا

 مااري  گاار گااخاا يراای   تااري يم كااناا ن  
ین گشااااتااه             ن چ ت   گر  هی آن كااه   يمی

 دخ دیااگاار كااه يز تاا  مااگاار كااردگااار     
ت  گاااشااااد گااه مردز خ زخر            مگر چ ن 

                                                 ت گااه جاااز آخرمسااااه دیگر كااه يساااباا 
 

يم ...تاا  گاا یاای دل يز غاام گاادخ ناایاامااه    
 گااریاان شااااهااركاارد يیاازد آگشااااخاا رت 

ین         جز  ینااد  گ مري       نااه  ری  مرغ خ مااا  
يم اارد ري ز گااهاار راا ي كشاااااتااه      

 نشااااانااد یااهاای شاااایاارم يناادر كاانااار  
ر ر              ی ين خ  ك هره  گ هرش درااد  پ  ساااا
 سااااماانااگااان، راامااه زیاار پاااز آخرم   

(1111 -1981:  1)رمان، و   
 

حتّی  يز يست كهبك خ گیان در يگیات گاال گه گ نهعا فه در يینجا یك عا فۀ غنایی صرف نیست. س 
تك   ينده ش دل مشخص   يرد شد كه عا فه خ شخصیت كامالً حماسی يگر آنها مجزي خ تك گه 

 رد ري يز گهر ر ي كشتن خ ...  –گجستم رمی كتف خ یال خ گرت  -نیمه گ دن دخه يست . دل يز غم گ
رشتن گه ترتیب در معانی گردیدن خ نهادنل عالخه گر جنب خ ج ش  رم چنین كلمات گشتن خ

ر قطعات د يینگ نه. در خيقع میهندحماسی ، نهادن خ گرديشتن يگزيررا جنگی ري ت أمان گه ذرن تديعی 
يز رخیارخیی مردينِ حماسه گخشهاز رزمی  »شارنامه گیانگر رخیارخیی زنان گا مردين حماسی يست. كه 

 زنان شارنامه. میگیرديز رخیارخیی زنان گا مردين گخش گزمی خ غنایی آنها شهل  خ میش ندپدیدير 
خ  ز عاشقانهخ گهترین ديستانها. میش ندهاز غنایی آن رركديم  الق گهترین قسمت. مهمل مردينند

. ردمندززیبارخیی، عفاف خ  : شخصیت يین گان ين تلفیقی يز سه چیز يست. هشندگزمی ري گه تص یر می
 .«)گرديندراز دیگر متمایز میه آنان ري يز زنان دیگر در حماسهها زنان در شارنامن خیژگیخ رمی

  (961-969: مقایسه تحلیلی نقش زن در شارنامه خ نیبل نگن
 

 حاکم بودن اغراق و فضاي حماسی بر قطعات غنایی -2

مسألۀ دیگر كه شاعر   ب آن ري درك كرده يستل يین يست كه شاعر گسیار مريقب گ ده يست         
كه فضاز عشق خ عاشقی خ مسائلی يز يین دست كه در غنا مطرح يستل فضاز حماسی يخ ري گر         

ز شارنامه در عین گررنگی، گسیار پاك خ نجیبانه يست. )گه غیر يز    عشقها » رم نزند. يز يین رخ 
. تهمینه د تر پادشاااه  میشاا دگه(. رخديگه د تر مهريب كاگلی نادیده دل گا ته زيل م رد ساا دي

ش    ستم دل می    سمنگان نیز گه رمین  صفها گه ر شنیده را خ خ سپارد. رر دخ  ی ه یعنی يز  ریق 
شقانه ري گا پاكديمنی می   يین زنان گه  رز عجیبی  سارت عا زندگی خ مرد پهل ينان آمیزند. )ج

 ( 411: در شارنامه
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 يگااه آن گفاات خ گ زچ  گشااانیااد رخد
هر زيلل         م تش يز  پر آ لش گشاااات   د
 چاا  گااگاارفاات جاااز  اا ر د آرزخز،   

 

كرد رخز             گ ن  لنااار گ فرخ اات خ   گري
 خز يخ، دخر شااااد   رد خ آريم خ رااال 
گه آیین خ   ز    گه ريز خ   دگر شااااد، 

 (1183 -1186: 4نامه گاستان، و)         
 يست عاشق شدن تهمینه گه رستم يز  ریق شنیده رارمچنین 

 گااه كااردير يفسااااانااه يز راار كساااای  
 يز دی  شااایر خ نهنااگ خ پلنااگ       : كااه

 شاااابِ تیره، تنهااا، گااه ت رين شااا ز      
نی                ك گریااان  گ ر  هی  ی نهااا،  ت  گااه 
ت          نیاادم ز  نهااا شااا ین ديساااتااا  چ  ي
گرت          ك فاات خ یااال خ  رمی   گجساااتم 
 تاا  ري يم كااناا ن، گاار گااخاا يراای مااري 

 

 شااانیاادم گسااای ديساااتاااناات گسااای   
 نترسااای خ رساااتی چنین تیز چنااگ         

 ماارز خ راام گااغااناا زگااگااردز گاار آن 
یان كنی     گه شااامشااایر، گر  …ر ي ري، 

ت       گزیاادم ز   گسااای لااب گااه دناادين 
خ رت          یزد آگشااا كرد ي هر  ین شااا  گااد
مري               ری  مرغ خ مااا ین  جز ي ینااد  ب  ن

 (1933 -1931: 1نامۀ گاستان، و )         
ان يكثر زن» گفت كه ت ينيین يثر سترد يست. خ تقریباً می خ يین رمان مازز يز ريزراز نهفته در

 یگارز زن تمام عیار رستند. در عین گر  رديرز يز فرزينگی، گزرد منشی خ حتّ   شارنامه نم نۀ 
شار نیز گهره   دلیرز، يز ج سر سیند ت ، رخديگه خ تهمینه خ   رر زنانه گه نح   مندند. زنانی چ ن 

د خ رم  ينگیزنگر می  ن خ گردیه خ شیرین رم عشق  فرنگیس خ جریره خ منیژه خ گردآفرید خ كتای
ب د (. خ يگر غیر يز يین می411رمان، « )يحتريم ري. رم زیبایی گیرخنی ديرند خ رم زیبایی درخنی. 

دید. خ فردخسی   ب آن ري  مه كه صالگت خ خقار يستل آسیب می   سا تار سبك حماسی شارنا     
نماید  ز عمل میدر شااای ة گیان گه گ نه ي درك كرده گ د كه رم در ينتخاب رخيیت غنایی خ رم  

 كه سبك حماسی يخ يست ير گاقی گماند.  
 مااناایااژه گاایاا مااد گاارفااتااش گااباار         
 گااپاارسااااایاادش يز ريه خ يز كااارخين    
 چااري يیاان چااناایاان رخز خ آن فاارّخ گاارز  
 گشاااساااتنااد پااایش گااه مشااااك خ گالب  

 گاا ننااهااادن  اا ين خ  اا رش گاا ناا    
تنااد           م ی سااااا  نگااه رخد خ  ت  نشاااساااا
 پاارسااااتااناادگااان يیسااااتاااده گااه پاااز   

 رنااگ گااه دیاابااا زماایاان كاارده  اااخخس  

 گشاااااد يز ماایااانااش كاایاااناای كااماار     
گ ين      جنااگ يز  ت  كااه آمااد گااه   كااه گااا 
 گاارنااجاااناای يز  اا ب چااهاار گااگاارز    

تناا     ف پس گااه   ردن شاااتاااب     دگر زين   
 رااماای سااااا ااتاانااد يز گااماااناای فاازخن 
 ز گاایااگااانااه  اایاامااه گااپااردي ااتاانااد     
 يگااا گااطرگااطگ خ چاانااگ خ ريمااش سااااريز  
 ز دیانااار خ دیابااا چا  پشاااات پالانااگ      
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 چااه يز مشااااك خ عنبر، چااه یاااق ت خ زر

 
پرده آريسااااتااه ساااار گااه ساااار      سااااري

(211 -116:  2)رمان، و  
فضا، یك فضاز عا فی يست يما خيژگان خ سا تاررا تمامًا حماسی رستند: گبر گرفتن ، كمر كیانی         
يز میان گشاا دن، گا ت  كه آمد گه جنگ يز گ ين. در يین فضااا يخو دلساا زز خ محبت ري در گیت آ ر 

رخز خ فرّ   د ري گا گرز آزير هند. يز   ب چهر  چري قد خ چه زیبا در حال خ ر يز حماساای گیان می
بینیم معشاا قی كه در قطعات غنایی شااارنامه خج د ديردل معشاا ق حماساای  میدری؟  گناگريین می

ز يین معشاا ق، كامالً حماساای يساات. يغريق كه يز ذيتیات حماسااه يسااتل گر يخ     خیژگیهايساات. 
  . د يینهه گريز گیان يحساس خ عا فه ينتخاب شده يند تمام عناصر زگانی خ گالغی گا خج  حهمفرماست. 

ه نشستنگل رمی سا تند يز گمانی فزخنحماسی خ ديريز يغريق رستند:   يمّا تماماً يلقاء كننده فضاز 
  در مصرع ي یر ل ز دینار خ دیبا چ  پشت پلنگ ل گه دیبا زمین كرده  اخخس رنگ ل رخد خ م ی سا تند 

شتر          میبینیم ست دینار خ دیبا كه گی صر آن حاكم ي سی خ يغريق كه گر تمام عنا ضاز حما عالخه گر ف
ست     ديرد جنبۀ گزمی سی جنبۀ رزمی گه   د گرفته ي شبیه حما صر  بیعت،  »گا یك ت سیارز يز عنا  گ

شد      می شعر مؤثر گا سی در  ضاز غنایی یا حما شبه   . ت يند در يیجاد ف شاعر گا ينتخاب م سب  خ    ،گه منا
تأثیرگذيرز گیشترز ري گريز يلقاز يین حال خ ر ي گ ج د می آخرد كه زمینۀ الزم گريز گیان رنرمندز 

يز محمد گن مؤمن «  رّم خ زیبا نم نه يز عالی يز آمیختگی حماسه خ غنا »منظ مۀ  «)ديستان يست  
گ يگا گطرگطگ خ چن: ندزمی نديرند گلهه يلقا كنندة رزمماریّت گ فقگ خ حتی آالت غنا نیز (92: «فديیی»

  .خ ريمش سريز
 دخ   رشااااید گاااا د يناااادر يیاااا ين يخز   
 گیاريساااااته رمچااااا ن گااااااغ گهاااااار   
 شااااگفتی گااااه رخديگااااه يناااادر گمانااااد  
 یهااای سااارخ دیاااد، يز گااارش گااارد مااااه  
 گااااااه دیااااااب خ گاااااا رر گیاريسااااااته

 

ررخز        ینااد اات خ رخديگااه ز مااا چ  سااا  
 سااااريپاااز ، پاار گاا ز خ رنااگ خ نااگااار  
 رااماای نااام یاازدين گاار يخ گاار، گااخاا ينااد  
 نااهاااده، گااه مااطه گاار، ز عاانااباار كاااله    
پر يز   يساااتااه         تی  گهشااا  گااه سااااان 

(1174 -1167: 4استان، و)نامۀ گ  

ف ق گه   گی نمایان يست يز یك  رف ديريز ت صیفات  بیعی  يگیات آمیختگی غنا خ حماسه در
ندز يز قدرت يست. يز  رف دیگر ديريز رخيیت حماسی يغريق آمیز يست. رم چنین گه علت گهره م

دب یهی يز مضامین ي»ت ين گفت جنبه دريماتیك گه   د گرفته يست. چريكه گاالز ت صیف حتّی می
ه ل گه نح ز كمیش دغنایی ت صیف  بیعت يست كه رم يره كنار مضم ن يصلی شعر غنایی دیده 

كه گه شعر حماسی، رخيیی)نقلی( میگ یند خ شعر ت صیفی رم   يند. چنان  میت ينشعر غنایی ري 
شتر د( خ لذي در آن گیخ ينند)حتی يگر گه صحنه نیایغمنامه خ شادینامه ري دريماتیك یعنی نمایشی می
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گا عمل م يجهیم. در شعر ت صیفی گا حرف يز زگان یك نفر رخگرخ رستیم. يما در شعر حماسی رم 
 (419: كلیات سبك شناسی .«)میش دعمل يست خ رم حرف، يما يعمال رخيیت 

 

 در قطعات غنایی هاي فاخر حماسیانتخاب واژگان، ترکیب و ساخت -9
 كااه ماااری يساااات مهريب ري در ساااريز 

عاو     گه   نگ   گاالز ساااااو يساااات خ رمر
 دخ ناارگااس دُژمّ خ دخ يگاارخ گااخاا م    
منااد             ت گی، دِل مساااا ن ت نش، گااه   درااا
 ناافااس ري مااگاار گاار لاابااش ريه ناایساااات
 گاادیاان چاااره تااا آن لااب لااعاال فااام    
هر                  چ گ گناادگااان    گفاات گااا  ین  ن  چ

 

 گااه یااك سااار زشاااااه ت  گرتر، گااه پاااز  
گر سااار يز مشااااك، تاااو        یزدز،  هی، ي  ی
لم                ق ین  م ی چ  ساااا گرخ  ت ِن دخ ي  ساااا

 لااف چاا ن حاالااقااۀ پااایااباانااد   ساااارِ ز
 چااُناار  در جااهااان یااك ماااه ناایساااات   
 كاانااد آشاااانااا گااا لااب پاا ر سااااام     
نده مهر         ماه   ب يساااات ر شااا گا   كه 

 (1223 -1224: 4، و  كزيزز)            
بینیم شاعر يز يسل ب حماسی   د جدي نشده يست.       رمچنانهه میدر خصف رخديگه يست.   يگیات ف ق 

ت خ خ يز صااالگ گ دهيلفاظ عظمت   د ري ديري  سااطا زگانیدر  ديريز ساابهی فا ر خ جزیل يساات. 
ستند:      سی گر  ردير ر ساو، عاو، تاو    سنگینی حما شاه،  صیف   .ماه،  يلفاظ گا خج د يینهه گريز ت 

ستفاده شده يست يما نگاه خ زگان حماسی       ، خيژگانلذي خيژگان. ده يست ش  كامالً حفظ زیبایی رخديگه ي
ستند. تركیبها خ     سی ر ستند: گه         حما سی ر ست تمامًا ديريز گار حما شده ي سا تهایی كه ينتخاب 

گرسر، دخ نرگس دُژم، دخ يگرخ گخم، ست ن دخ يگرخ چ  سیمین قلم،     ، رمرنگ ، یهسر، گه پاز، گه گاالزِ 
ر د خیژه در تمام عناصاار يغريق حفظ میشاا د گه لب لعل فام، ر شاانده مهر.حلقۀ پایبند،  ،گه تنگی
 .سرِ زلف چ ن حلقۀ پایبندگه تنگی، دلِ مستمند/ درانش،  :تشبیهات

 در قطعات غنایی به کار بردن صنایع بیانی و فنون بدیعی حماسی -4
 چاا  مااهااريب گاار اااساااات يز  اا ين زيل 
 چااناایاان گاافاات گااا مااهااتاارين زيل زر   
 یااهاای ناااماادير يز ماایااان ماا هااان       

 «  يخ یااهاای د ااتاار يساااات  پااس پااردة» 
 ز ساااار تااا گااه پااایااش گااه كااردير عاااو  

 مشاااهین كمندل  سااایمینشگر آن ساااُفت  
 دينلر ااانااش چاا  گاالاانااار خ لااب نااار   

گاغ       گه  گه ساااان دخ نرگس   دخ چشااامش 
  اااريزساااااانِ كاااماااان  دخ يگااارخ گ

ناادر آن گااُرز خ یااال نااگااه كاارد زيل ي    
«تر زین كااه گناادد كمر؟     زیبنااده  » كااه :   

 چااناایاان گاافاات گااا پااهاالاا ين جاا ين :   
ز   رشااایااد نیه تر يساااات      كااه رخیش    

گاالز      گه  ساااااو گه رخ، چ ن گهشاااات خ   
حلقااۀ       چ ن  بنااد    سااارش گشاااتااه  ی پااا  

گرش، رُسااااتااه دخ ناااردين       ین  م ی  ز ساااا
 ماااژه تااایااارگااای گااارده يز پااارّ زيغ 

تاا ز پاا شاااایااده يز مشااااك ناااز   گاار يخ  
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تهل      تاسااار آريسااا  گهشاااتی يساااات سااار
 آخرد مااار زيل ري دل گاااه جااا شگااار

  

ر آريیااش خ ريمااش خ  اا يساااااتااه  پاا  
ر ش       كز يخ رفاات آريم خ  چنااان شااااد   

(1199 -1119: 4و 4973)فردخسی،   
شترین   آريیه راز گیانی يز نظر صّ       آريیه راگی سل خ مف شبیه مر شبیه يز ن ع ت ست ، ت یك  غیر يز .ل ي

ست      ضیلی ي شبیه تف ست.      ةپس پرد .م رد كه ت شید نیه تر ي ست كه رخیش ز   ر  يخ یهی د تر ي
 پاز گند، كمان  ريز.  ۀكمند، حلق نگی رسااتند:جرا تماماً حماساای خ يز يگزيرراز گهگعضاای مشاابه 

شبه  ستند يما يل گهم صالگت خ ديريز فراز دیگر گر چه يگزير جنگی نی سی می  اظی گا  ش گار حما ند : با
هارگردن دخ نرگس گه نرگس كه ظاررز غنایی ديرد گا گ گهپرّ زيغ، مشاابه عاو، ساااو، گلنار، ناردين خ

تر يینهه يديت تشاابیه ، یك يديت تشاابیه معم لی ي مطنطن خ حماساای نم ده يساات. شااگفت آنر ،گاغ
ستند ن سی ديرند : گ  ی ضافۀ سان خ  گاالزِ، گگههردير ، خ آنها رم گار حما  چ ن : گ یژه خقتی كه گا حرف ي
ست.       « گه» سی گه   د گرفته ي صالگت حما شترز ت أم گا تأكید خ  هی يز ی تركیب یافته خ آرنگ گی

 سه ماحمختصات سبك حماسی خج د يغريق يست. يلبته يغريق نه گه عن ين یك صفت كه يز ذيتیات       
رخیش يز   رشید نیه تر يست. ز سر تا گه پایش      ش د: يست. يین يغريق در تشبیهات گخ گی دیده می  

  گیشاااتر گه كردير عاو، گه رخ چ ن گهشااات، مشاااهین كمند، مژه تیرگی گرده يز پرّ زيغ. علت يینهه
ست        صّل ي سل خ مف شبیهات مر ست    ت ستاز يغريق آمیز گ دن ي  خك گندگی آرنگین گ دن،  كه در ري

شتر در غنایی كارگرد ديرد  صالگت ري جایگزین  یال  شاعرينه كه گی لم  اهند تا مخا ب در عمی لپرديزز 
خ آن رخح حماسااای رمچنان پایدير گماند. چه يغريقی گاالتر يز يینهه رخديگه               هخر نشاااد یال غ  ه  
یعنی  .یباییز خ كه سرتاسر آريسته شده خ پر يست يز آريمش، ريمش خ   يسته ش ده میستگهشتی دين
ست        گ ده يلتذيد خ حیات  مایۀ تماماً يم رز كه سی ي سته یك غناز حما شبیه، یك  شای .  در خيقع ت

سی )    شبیه حما شبه گه     Epic simileت شبیهی كه م ست. )ت شد.( آن   النی خ يغريق آمیز می ( ي   با
خ يرد سیند ت )مادر رخديگه( خ رخديگه ري كه در شبستان مهريب رستندل      یا خقتی كه می (412:گیان)

 .میهندت صیف كند يز مشبه راز يغريق آمیز، پر صالگت خ عظیم يستفاده 
 دل شااااایااار نااار ديرد خ زخر پااایااال
 چاا  گاار گاااه گاااشااااد درفشااااان گاا د    
 ر ااااش پااااژماااارينااااناااادة يرغاااا ين
گالساااات          هنااگ  ن كین يناادرخن، چ ن   گااه 

 

ناایاال دخ دسااااتااش گااه كااردير دریاااز    
گاشااااد، ساااريفشااااان گ د    نگ   چ  در ج
ج ين            تش  خ گ گیاادير خ  ج ينسااااال خ   
 گاه زیر ينادرخن، تیز چناگ ي ژدرااساااات    

(1181 -1173:  4)رمان، و  
شبه گه    میبینیم شاعر چگ نه گا ينتخاب م سی يز ن ع خيال  كه  ، یلدریاز نشیر نر،زخر پیل،  )راز حما

سی      ( نهنگ گال خ تیز چنگ يژدرا ضاز حما ست ف سته ي ش   ». ري حفظ كند ت ين شارنامه يرز گذيرز در 
سیلۀ كاركرد خيژه را       ستان يرتباط ديرد گه خ ستانی كه گه ن عی گا پیرنگ دي پیامدرا خ پس آمدراز دي
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يرتباط خيژه گا معنا خ مدل لهاز مختلف يز دیگر كاركردراز رنرز فردخساای در . میشاا دمشااخص 
  .«خ چینش راز خيژه را گريز يلقاز معنی يستيخو كار شاعر گزرد يیرين در گزینشها . شارنامه يست

ينصااافاً  « دخ دسااتش گه كردير دریاز نیل» تعبیر  (179: ظريیف پی ندراز معنایی در شااارنامه)
  تشبیه گی نظیر خ ف ق يلعاده يست كه يغريق حماسی ري گه يخو رسانده يست. 

 دادن بار حماسی به قطعات غنایی -1
 پااس گااهاااخخس گاا یاانااده گاافاات    خزين

 ساااارخ ، گاااالش زیاباااتار يساااات    كااه يز
 گااه گاااال گاالاانااد خ گااه گاایساااا  كااماانااد  
 گااهشااااتاایساااات آريسااااتااه پاار نااگااار   
فت شاااااه        گاشااااد جز يز ج كه  ید   نشااااا

   گااجاانااباایااد كاااخس ري دل ز جاااز        
 

 كااه شااااه د ااتاارز ديرد يناادر نااهاافاات  
 ز مشاااك سااایه گر سااارش يفسااار يسااات 

چ                 نش  لبااا جر  ن چ    نش  ناادق زگااا  
گهااار         چ    رشاااایااد تاااگااان گااه  رّم   

ه ري جاافاات ماااه كااه ناایااهاا  گااُ د شااااا   
كه:     پاساااخ  «يین يسااات ريز»چنین ديد   
(9448 -4812:  1)رمان، و  

در يینجا شاعر گا شگردراز زیباز گالغی ت ينسته يست گه تمام ت صیفات خ تشبیهاتی كه جنبۀ غنایی 
راز حماسی ) كه يز سرخ گاالش مشبه گه گیشتر گ سیلۀ ديرندل كامالً گار حماسی گدرد خ يین كار ري

زیباتر يستل زگانش چ   نجرل لبانش چ  قندل گهشتیست آريسته پر نگارل چ    رشید تاگان گه  رّم 
 گهار( ينجام ديده يست.

« راز رخيیی در فررنگ راستحماسه یهی يز قدیمیترین ژينر»گرچه گا تین معتقد يست كه  
Bakhtyn’1981:3) ( كه منتها رمانط رز .ستنب ده ي مطرح غنا ژينر يمّا يین گدين معنا نیست كه 

يند خ در خيقع در دل یك ژينر گزرد حماسی كه جنبۀ ديشته گفته شدل رمۀ آنها رنگ خ گ ز حماسی
خ چه زیبا دلبا تگی ري گا گیان خ سبهی حماسی گیان كرده  .يندهملی ديشته يستل جاز گرفته گ د

 . س ري دل ز جازخگجنبید كاخيست: 

 )زيل( شاان د)رخديگه( گفت  سااپهبد ز یرخرپ
 ز ساااارخ گاالاانااد  كاامااناادز گشاااااد يخ 

 گاار مااار گاار مااار   خ اا م يناادر  اا م   
 از خ گااركااش ماایااانگاادخ گاافاات : گاار یاا 

 گگیر يین سااایااه گیسااا  يز یااك سااا يم       
 ناااگاااه كااارد زيل در آن ماااارااارخز

كه:      پاساااخ   يین نیساااات ديد»چنین ديد 
نم        یره در جااان ز من دساااات ري    كااه 

رمی گرگشااا د   ز سااار شااا عرِ شااابگ ن        
ند    چد كم  كس يز مشااااك ز آنسااااان نپی

گاار نااار گاار  ربااش ، ناااغااگاار آن غااباا   
كیااان           چنااگ  گگشاااااز خ  یر  گر شاااا  
 ز گااهاار تاا  گااایااد رااماای گاایساااا يم    
م ز         گمااانااد يناادر آن رخز خ  تی  گف  شااا
مباااد           ین رخز،   رشااایااد رخشااان  ن چ  
نم            یهااان ز پ یز  ت ین  سااااتااه دل،  گر ي  
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 كااماانااد يز رراای گسااااتااد خ ديد  اام   
 

 گاایاافااگاانااد  اا ير خ ناازد راایااک دم     
(7116 – 1661:  4)رمان، و  

   د يین صااالگت یا در خ .شاا دت خ خقار در تك تك كلمات دیده میدر سااطا زگانی عظمت، صااالگ
شبگ ن، كمند،     ژخي شعر،  ست :  سی آنها ري يز        گان ي سطۀ تركیبات حما شاعر گ ي شیر، غبغب یا  مار، 

سرخ گلندل  م يندر  م، مار گر مار،          ست نظیرِ:  شیده ي سی گخ صرف  ارو كرده گار حما حالت غناز 
گ ن مثالً در شعر شب   چنگ كیان، سیه گیس . در سطا يدگی نیز شعر قاگل تأمل يست.      ، گر نار گر رنا

فقگ رنگ سیاری مطرح نیست گلهه عظمت خ گزرگی نیز در نظر يست. یا يز سرخ گلند كمند گشادن       
ر . دش ددر ریک غنایی دیده نمی گاشدل خ ديريز پیچش گ دن گه گ نه يز كه مار گر مار خ  م يندر  م

شبیهات خ  صیفات  خيقع يین ن ع ت صیفات   ت  شبیهات خ ت  سی  یك ن ع ت ست  غناییِ حما ن معنا  گدی .ي
زلف یار گه مار خ كمند ت صیف زلف پریرخز )رخديگه( يز خیژگی غنا يست يمّا در ریک غنایی    كه گرچه
خ  ري گا يستادز عالمانه خ عامدينه آن شاعر يست كه غنازِ حماسی  ن ع در . خ يین فقگگرددتشبیه نمی 

صرف متفاخت  يخّالً خي تا يثر بردمی مهارت كامل گه كار سی خز حفظ       گا غناز  سل ب حما شد ثانیاً ي گا
   ثالثاً يثر سترد يخ گه علت جامعیّت در ين يع يدگی يز آثار ماندگار خ جهانی گردد. .ش د

 میزان دخل و تصرف شاعر در قطعات غنایی -6
شاااعر تا چه میزين  میت يساات يین يساات كه يحساااس خ عا فۀ دیگر كه در يین میان حائز ير نهتۀ

شاعر در گی   ست؟ میزين د الت  ست. یعنی    ان قطعات غنایی تقریباً مثل قسمت د یل ي هاز حماسی ي
قدرت قریحه خ ذخق شاااعرز  گاز تاب گیان، تصاا یرگرز خ يیجاد فضاااز رنرز كه شاای ه گهمحدخد 

ی كه مثالً آنجای .میهندمقتضیات حماسه، د ل خ تصرفی ن   يصل ديستان گناگر    درلی گردد. خل میست ي
.  یهندمهاز زیبا خ فا ر   د ري ينتخاب سرخ گه نزدیهی يخ آمده يستل لباسشن د كه سپاه  شیرین می

. در يین ديستان ينتخاب خيژگان،  میهندپ شد. رخز   د ري گلنارگ ن  پیريرن زرد مشهب ز   د ري می 
صل       نگا ست خلی در ي سی ي ضاز عا فی يز رنرمندیهاز حهیم فردخ رگرز، گیان رنرمندينه خ يیجاد ف

  رعایت شده يست:ديرز يصل يمانت ،ديستان خ ح يدث
 چ  گشااانیااد شااایرین كااه آمااد ساااپاااه    
 یااهاای زرد پاایااريراان مشاااااهااباا ز     
 یااهاای يز گاارش سااااارخ دیااباااز رخم   
 گساااار گاار نااهاااد يفساااار  ساااارخز    
 چاا  رخز خري دیااد گاار پاااز  اااساااات  

خن           زگااان ین سااا یر گ یااا گااه شااا  كرد 
 گااه ناارگااس گاال يرغاا ين ري گشاااساااات  

 

جهاااناادير شاااااه         یش ساااپاااه آن  پ  گااه 
 گااپاا شاااایااد خ گاالاانااارگاا ن كاارد رخز  
 راامااه پاایااهاارش گاا راار خ زرش گاا م   
...نااگااارش راامااه گاا راار پااهاالاا ز        

 گااه پاارخیااز گاانااماا د گاااالز ريساااات    
 رااماای گاافاات زين رخزگااار كااهاان     
نرگس خ گاال درساااات        یمااار گااد  گ  كااه 

(2929 -9217:  7)رمان، و  
سرگ ررین   خج دز   ،سرخ رخمی گه یقین ت صیفات يز   د فردخسی يست. دیباز      ،پیريرن زرد سري

شهب ز،  سر  سرخز خ..     خ رخز گلنارگ ن م سر گر نهادن يف سا تار    ينتخاب  نح ة كه در رمه آنها.گ خ 
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ست. يما رمچنان،    گرآمده يز قدرت خ قریحۀ شاعرز ي ست    رخيیت ،رخيیت خيالز  سی ي شاعر   .حما كه 
گرز مرگ ط گه شاعر يست كه گه جاز رخيیت ساده     ایت آن میديند. يمّا قطعاً تص یر د ري ملزم گه رع  
 . میگذيرد آن ري گا تاگل یی يز نرگس)چشم( خ يرغ ين) گ نه( در فضایی حماسی گه نمایش« گریه كردن»
 

 رعایت اعتدال در گزینش تعداد و نوع قطعات غنایی -7
یز ن قطعات غنایی تعديد خ ن ع فردخساای در ينتخاب در م فقیت فردخساای يین يساات كه گحث پایانی

كامالً ر شاایارينه خ يسااتادينه عمل كرده يساات. يخ دقیقاً آگاری ديشااته كه يفريط در ينتخاب قطعات   
 در يعتديل ري  لذي كاماًل جانب     .یقیناً يز يرزش كار يخ   يرد كاسااات     ،غنایی یا گی ت جهی گه ن ع آنها    

شريیطی    كرده رعایت رمۀ م يرد ست تا تحت ریک  س  سا تار  ي سیب نبیند  شیحما يز آن » مثالً  .آ
گاشاااد.    پهلوانیرمه يلحان گارگد كه نظامی گه   ر كامل ذكر كرده فقگ آنهایی ري گرگزیده كه               

  میگزیند كه نامشااان مغایرتی گا يرديف حماسااه پیدي نهند : ديد آفرید،  فردخساای حتی يلحانی ري گر
سبز. نظامی در ت صیف مفصّل      رپیها سبز در    یش يز تخت دقیقاً گه جنبه رایی پردي ته كه  كرد، 

كه شیرین   میش د م رد ت جه فردخسی نب ده يست. كل ماجريز شیرین در شارنامه يز رنگامی آغاز     
ا  رمسر  سرخ يست خ گدین سان تمامی مقدّمات خ ماجريراز عاشقانۀ يین دخ كه در  سرخ شیرین گ       

ست           شده ي شارنامه حذف  ست در  شده ي صف  سه  ،زیري ذكر آنها.آب خ تاگی تمام خ ري يز رخيل خ  حما
 مهمترین لذي (111: درآمدز گر يندیشااه خ رنر فردخساای« )هرده يساات.لحن حماسااه  ارو می

: عاشااق شاادن زيل گه رخديگه د تر مهريب گرددر شااارنامه محدخد گه م يرد ذیل میقطعات غنایی د
شق خرزز كاخخس گه س ديگه د تر شاه راماخرين، عشق خرزز تهمینه د تر شاه سمنگان گه كاگل،  ع

ستان گیژن خ منیژه، يزدخيو د تر            سیاخش، دي س ديگه گر  شق خرزز  سیاخش، ع صیف مادر  ستم، ت  ر
سب، گه زن           صر رخم ت سگ گشتا سب، گرفتن میرین د تر دیگر قی صر رخم گا گشتا كتای ن د تر قی

تر ساا م شاااه )قیصاار رخم(، رفتن گهريم گ ر گه نخجیر خ   يسااتن د ترين گرزین   گرفتن يررن د 
  درقان، گرفتن گهريم گ ر د تر گ رر فرخش خ ديستان  سرخ پرخیز خ شیرین. 

 

 تیجه گیرين -8
خج د ديرد. شارنامه گه عن ين یك شارهار   جهانی راز گ ناگ نی در م فقیت شارهارراز گزرد ريز   

تمام ين يع يدگی يساات.  تن ّع م ضاا ع تقریباً در گرديرندة گه علت گسااتردگی خ خ جهانی سااترد يدگی
ها، گهره مندز يز             یاز گ ناگ ن ين يع يدگی، يساااتادز خ مهارت  اص در تلفیق آن گه زخي  عالم گ دن 

سی   د گه گ نه         سا تار حما شاعر قطعات غنایی ري در  ست كه  شده ي يز شگردرایی گالعت م جب 
هم  يین م  يلبته خ تنها گدين آسیب نرسانده كه م جب تق یت خ تهامل آن شده يست.جاز درد كه نه 

 :كرده يست يعمال دقیق علمی زیر رازشی ه گیرزارگها گا آگاری خ گ ري شاعر
 گیان يندیشه، عا فه خ يحساس غنایی در سا تارز حماسی. -
 هاز فا ر حماسی.يژگان، تركیب خ سا تينتخاب خ -
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سی خ ي  - سیلۀ ديدن گار حما صالگت   ينتخابیا  يلفاظ مطنطن كردن لقاز آن گ  يلفاظی كه يز 
 نرگس گه گاغ خ ... خگر ت  چنین گشته يم، د :خ سنگینی حماسی گر  رديرند

ه ل خ مرسل گ یژه خقتی ك گهارگردن تصاخیر حماسی گا تشبیه محس س گه محس س، مفّص        -
هاز دیگر يز صاانایع گدیعی نظیر گخشاا .ديريز عظمت حماساای رسااتندرا تماماً مشاابه گه

ستفاده شده گه           ستفاده شده يست خ صنایع دیگرز رم يگر ي گ نه يز يست  حماسه كمتر ي
 باشد.كه در  دمت حماسه می

يغريق حماساای رمچنان گر قطعات غنایی حهمفرماساات. معشاا ق حماساای یك معشاا ق  -
آن يساات. یا حتّی ساات كه تمام لذيیذ خ يسااباب حیات در ي معم لی نیساات گلهه گهشااتی

ي تیار عاشااق   د ديريز زلفی يساات كه قادر يساات آنري چ نان كمندز دريز خ محهم در 
 آن گه گاال گیاید. گگذيرد تا گ سیلۀ

ساس خ عا فه  - ستند   يین قطعات ديريز يح سی ر ظریف خ  گدين معنا كه آن عا فۀ .ز حما
ش د گنیست كه   ینازك شبنم   عا فه يز كهیا آن  .ا نگاه كجی آزرده  یاس  ،گاید در الگالز 

گلهه آن عا فه خ يحساسی يست كه در ريه رسیدن  .گل خ پرخينه پیدي كرد ،خ در میان شمع 
لذيت يرزشی  گیرد خ گاخ يرزش   د ري يز يرزش حماسی می  ر می رخداگه گه يرديف حماسی  

 يست.گه  ا ر قرير گرفتن در سا تار حماسی  میش درم گدين گها ديده نديرد خ يگر 
سی، محدخد گه        - شهاز كامالً حما شاعر در قطعات غنایی رمانند گخ صرف  میزين د ل خ ت

گیان، تص یرگرز خ يیجاد فضاز رنرز يست خ شاعر   د گه   گی گه يین يمر آگاه يست. خ       
يینها رمه گیان  خ مرزراز گسیار ظریف خ دقیق رر دخ ن ع يدگی ري كامالً رعایت كرده يست.  

آنها ري گا  فردخساای  ريز م فقیت يین يثر سااترد يساات كه  يز گی شاامار يزرازيندكی يز ر
 گرده يست.يستادز تمام گهار 

 رعایت يعتديل در گزینش تعديد خ ن ع قطعات غنایی. -

 منابع 
 (. تهرين: ينتشاريت يمیركبیر.4981زرین ك ب، عبديلحسین. ) ،يرسط  خ فن شعر .4
ضا. )    .1 شفیعی كدكنی، محمدر شد)آم زش زگان خ يدب   (. 4971ين يع يدگی،  مجلۀ ر

  . تهرين:  خزيرت آم زش خ پرخرش.91خ  99فارسی( شمارة 
   (. تهرين: ينتشاريت فردخس.4979شمیسا، سیرخس. )، ين يع يدگی .9
 (. تهرين: ينتشاريت فردخس.4971گیان، شمیسا، سیرخس. ) .1
لمی  (. تهرين: ينتشاريت ع 4971فضل ي...، رضا. )   ،پژخرشی در يندیشه راز فردخسی    .2

   خ فررنگی.
  ،تاریخ يدگی يیرين خقلمرخزگان فارسی )تط ّر خ دگردیسی ژينررا تا میانه سده پنجم( .6

 (. تهرين: ينتشاريت سخن.4988زرقانی، سیدمهدز. )
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جسااتج ز حماسااه در غنا)تحلیلی گر گن مایه راز حماسااۀ منظ مۀ گل خ ن رخز  .7
راز نقد يدگی خ سبك   پژخرش »(. در مجلۀ 4931درّز، زرري. )،   يج ز كرمانی(

  شمارة چهار.« شناسی
  (. تهرين: ينتشاريت فردخس.4971صفا، ذگیا ي... . ) ،حماسه سريیی در يیرين .8
(. ترجمۀ گزرد عل ز. تهرين: مركز نشر 4963ن لدكه، تئ دخر. ) ،حماسه ملی يیرين .3

 سپهر.
 مركز.(. تهرين : نشر 4971حمیدیان، سعید. )، درآمدز گر يندیشه خ رنر فردخسی .41
(. تهرين: 4971يسالمی ندخشن، محمدعلی. )   ،زندگی خ مرد پهل ينان در شارنامه  .44

 نشر آثار.
 (. تهرين: ينتشاريت فردخس.4979شمیسا، سیرخس. ) ،سیر غزل در شعر فارسی .41
م س ز، سید كاظمل مددز، غالمحسینل   ،«ظريیف پی ندراز معنایی در شارنامه» .49

سی نظم خ نثر           »در مجلۀ (. 4931.)زيرعی، فخرز شنا سبك  صی  ص صلنامۀ تخ ف
 .، سال ششم، شمارة س م(گهار يدب« )فارسی

   (. تهرين: ينتشاريت فردخس.4972شمیسا، سیرخس.)، كلیات سبك شناسی .41
حمیده، گهجتل فررادز،   ،«مقایساااه تحلیلی نقش زن در شاااارنامه خ نیبل نگن» .42

  «خ نثر فارسی فصلنامۀ تخصصی سبك شناسی نظم       » در مجلۀ (. 4934) .فرحناز
 .سال پنجم، شمارة س م (گهار يدب)

يز محمد گن  «  رّم خ زیبا نم نه يز عالی يز آمیختگی حماساااه خ غنا      »منظ مۀ   .46
(. 4931يمامی، ريحلهل يیرو پ ر، محمد خ ريدمنش، عطا محمد. )       ،«فديیی »مؤمن 

  )گهار يدب(، سال « فصلنامۀ تخصصی سبك شناسی نظم خ نثر فارسی        » در مجلۀ 
 ، شمارة يخّل.رشتم

 (. تهرين: سمت.4971كزيزز، میرجالل يلدین. ) ،نامۀ گاستان .47
مه   « رزمنامه  »نقدز گر   .48 لدین. ) ، در پیريم ن شاااارنا (.. 4963كزيزز، میر جالل ي
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