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  چکیده
وجـوه تمـایز و  عالوه بـر آشـکار سـاختن اشـتراکات، به ویژه در حوزۀ حماسی، بررسی تطبیقی آثار ادبی،

حکیم فردوسی از جمله شـاهکارهای ادبـی اسـت  ۀشاهنام. سازد یگر معلوم میاز یکدرا ثیرپذیری آثار أمیزان ت
از جملۀ این آثار باید به منظومۀ اکبر نامه اثر حمیدالـه . که همواره آثار فراوانی به تقلید از آن سروده شده است

س هـا بـا دولـت انگلـی هجري بـه موضـوع نبـرد نخسـت افغان١٢۶٠حمیدی کشمیری اشاره کرد که در سال 
از  در این پژوهش بـا رویکـردی سـبک شناسـانه بـا هـدف بررسـی میـزان تأثیرپـذیری حمیـدی. پرداخته است

 گیـری از سـه شـاخص کلـی زبـانی، بـا بهره سرایی به این منظومـه پرداختـه شـده اسـت و فردوسی در حماسه
  . شده استهای ویژۀ هریک از آنها ساختار شعری اکبرنامه بررسی  بندی بالغی و محتوایی و دسته

  .محتوایی بالغی، زبانی، ساختار آوایی، اکبرنامه، حمیدی کشمیری، شاهنامه، فردوسی،: ها کلیدواژه
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 مقدمه
های حماسی کـه بعـد از زمـان فردوسـی بـه پیـروی از سـبک شـاعری او  بررسی منظومه

اند عالوه بر اینکه قدرت شـاعری فردوسـی را بـیش از پـیش بـر همگـان آشـکار  سروده شده
یکـی از . آشـنا خواهـد سـاخت )مصـنوع( سـرایی های دیگـر از حماسه سازد ما را با نمونه می

 هللاثـر حمیـدا 1،اکبرنامـهفردوسی سروده شـده اسـت  شاهنامۀهایی که به پیروی از  منظومه
نبـردی . تصویری روشن از حوادث جنگ اول افغـان و انگلـیس اسـت« این اثر. استحمیدی کشمیری 

رخ داد و ســرانجام بــا تــالش  )هجــری ١٢٢٠- ١٢١٧مــیالدی برابــر بــا  ١٨۴٢- ١٨٣٩های  کــه در ســال
 شـاهنامۀدر تتبـع  اکبرنامـه. هزار نفری انگلیس یایان یافت ١۶محمداکبرخان با پیروزی مردم افغان بر لشکر 
حضور بیگانگـان . )٣٩۵صابر آفاقی، ص( »بیت است ۵٠٩٢فردوسی و در همان بحر متقارب مقصور و در 

هـا بـا انگلـیس جنـبش ادبـی  نخسـتین نبـرد افغان... تقریبـًا مقـارن بـا«تان موجب گردید که در افغانس
فردوسـی  ۀای از سبک شاهنام سرایی در افغانستان آغاز گشت و تعدادی از شاعران به صورت ناشیانه جنگنامه

در چنین زمانی است که حمیدی کشـمیری رخـدادهای  )۵٨ص شفق و چهرقانی،(» تقلید کردند
  .)٨٩ص آبادی، علی: کن(کشد  به تصویر می اکبرنامهزمان را در قالب آن 

کشمیر چشم بـه جهـان   آباد نوپک واقع در شاه  ۀحمیدی کشمیری در دهکد هللاحمیدا
توان  ها خبری از سال تولد این شاعر نیست، اما از اشـعار وی می   هرچند در تذکره. گشود
مـیالدی  ١٨۴۴در سـال  اکبرنامـهد شـده، چـه سـدۀ هفـدهم متولـ  اواخـر  برد که او در پی

کشـمیری  هللاهجری تکمیل شده و بر اساس همین اثر در آن زمـان حمیـدا ١٢۶٠مطابق 
یکی از علمای  ،هللا   پدرش مولوی حمایت .)جا همان صابر آفاقی،(بوده است   پیرمردی نـاتوان

و پیشـوای   نـوان سـردارع که به «این منظومه  .)٣٩۶، صهمو :کن(معروف روزگار خود بوده است 
نـام نهـاده شـده  فرزند امیر دوست محمدخان، محمد اکبرخان، جـنگ اول افـغان و انـگلیس؛ یعنی وزیر،

) هجـری ١٢۶٠(در ســال  )فــعل  فعـولن  فعولن فعـولن( فردوسی شاهنامۀاست در بحر متقارب و در وزن 
حکـیم  شــاهنامۀم عبـارات و هنـر شـعری بــا اثر از نظر ترکیب الفاظ و انسجا  این  هرچند. نظم شده است

                                                      
و سبک خراسانی، امانتداری  شاهنامهیکی از دالیل اهمیت این اثر عالوه بر پیروی از ، )ص ب( اکبرنامهدر مقدمۀ . ١

خراسـان اسـت از طـرف  ۀحماسـی کـه خاصـ ۀای است منظـوم و بـه پیـروی شـیو  رسالهاصالً  اکبرنامه« :شاعر است
در کشـمیر بـه رشـتۀ ... ق . ه ١٢۶٠کشمیری شاعر معاصر وزیر محمد اکبر خان غازی در طی یکسـال در  یحمید

اصر افغانسـتان باشد و به نویسندگان تاریخ مع نظم کشیده شده و از نقطه نظر ادب و امانت تاریخی اثر گرانبهایی می
 .»کند کمک زیاد می
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  شـاهنامه  تـوان آن را بـا می  مـردم  از جهت تأثیر و برانگیختن احساسات اماتوس اصال قابل مقایسه نیست؛ 
در بیشـتر نقـاط هنـد و  اکبرنامـه ها صنعت چاپ به افغانستان نیامده بـود، با آنـکه در آن سال. مقایسه کرد

   .)١١سرور موالیی، ص(» می پذیرفته شدافغانستان پخش و بـه گـر
بـه  اکبرنامـهبــررسی مختصـات سـبکی و محتـوایی   بــه  تـازه  در این پژوهش با نگاهی

دسـتوری ـ زبـانی و  از منظـر ادبـی ـ بالغـی،شـاهنامه حماسی پـس از   عنوان یکی از آثار
  :ها خواهیم بود   محتوایی خواهیم پرداخت و در صدد پاسخ به این پرسش

  شاعری فردوسی توفیق یافته است؟  ۀچه اندازه در پیروی از شیو اکبرنامهسرایندۀ  .١
  پذیرفته است؟ شاهنامههای ساختاری    ثیر را از کدام ویژگیأشاعر بیشترین ت. ٢

های مربـوط بـه هـر بخـش بـا    نمونـه ،بدین منظور برای آشنایی بیشتر با ایـن منظومـه
کشـمیری از فردوسـی حمیدی ثیرپذیری أده تا میزان تمطابقت داده ش شاهنامهابیاتی از 

  .در حماسه سرایی معلوم گردد
  
 های زبانی، بالغی و موسیقایی اکبر نامه    ویژگی

بررسـی زبـان در آثـار  های نقد جدید از جمله صورتگرایی و سـاختارگرایی،   مکتببنابر 
شعر  در این مکاتب،. تبه ادبیات از موضوعات مهم و اصلی اسآن ادبی و چگونگی تبدیل 

اصـلی کـار  و زبـان، مـادۀ )٣، ص١شـفیعی کـدکنی( دهد  ای است که در زبان روی می   حادثه
ترین مسائل این نوع نقد  شاعر است و کارکرد ادبی زبان و چگونگی آن در آثار ادبی از مهم

و همـاهنگی توجه به زبـان و محتـوا نیز درعلم انواع ادبی . )۵١ص احمدی،( رود   به شمار می
ای کـه    از مباحث مورد توجه بوده و هر نـوع ادبـی بـا توجـه بـه محتـوا و اندیشـه بین آن دو
 توجه بـه همـاهنگی زبـان،. )١۶غالمرضایی، ص( طلبد کند زبان خاص خود را می مطرح می
ــا ارســطو می محتــوا، ــاریخ نقــد ادبــی ریشــه دارد و ت رســد، وی در  قالــب و موســیقی در ت
تراژدی و کمدی بر وزن و واژگـان حماسـه تأکیـد  های حماسه،   بیان تفاوت با شعر رسالۀفن

اگر الفـاظ معمـولی را در وزن اشـعار حماسـی «:گوید کند و در باب هماهنگی لفظ و قالب می   می
اقتصـادی و زمـان  هرچند شرایط اجتمـاعی،. )١۵۵ارسـطو، ص( »وارد کنند بسیار مضحک است

های مشـترک و  ها و الگو اما همیشه قالب ،محتوا مؤثر استبر تحول زبان و چگونگی بیان 
موفقی در تاریخ ادبیات به عنوان الگوهای ثابت یک نوع ادبی معرفی شده که مـردم همـۀ 
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تـوان آن اثـر  و می اند هادوار تاریخی، آن اثر را به عنوان بهتـرین نـوع از گونـۀ خـود شـناخت
. ادبـی معرفـی کـرد نویسـندگان آن نـوع خاص را به عنوان الگـویی بـرای تمـام شـاعران و

های بزرگ توان  های خالق در شرایط مطلوب اجتماعی و اقتصادی با اندیشه هرچند ذهن
اما با همۀ این تفاسـیر در  ،ارتقای معیارهای یک نوع ادبی و بهبود قواعد یک الگو را دارند

ری در ایـن الگوهـا هنوز اثری نتوانسته تغییـ ،شاهنامهنوع ادبی حماسی از زمان سرایش 
دسـت آورد و همچنـان  را به شـاهنامهجایگاه  ،ایجاد کند و از نظر قبول عام و توجه خواص

چـرا کـه اثـر . الگوی سنجش ادبیت و موفقیت یا ناکامی یک اثـر حماسـی اسـت شاهنامه
که با زبانی نیرومند بیـان است بزرگ  یخاص خود را دارد و مملو از حوادث ۀحماسی هندس

  .در خود جای داده استها را  ویژگیتمامی این  شاهنامه. )١١، ص١شفیعی کدکنی( شود می
ــا ــی آواه ــان حماس ــات، ،در زب ــات، ترکیب ــه  کلم ــاویر هم ــوی و تص ــاختارهای نح س

انـد و از  حسـی و عینی های رزم هستند؛ صور خیال و تصاویر آن همه میدان ۀکنند تداعی
جمالت و تقـدیم فعـل و لحـن آمرانـه و  ،نحویدر ساختار . اند هفضای رزم و نبرد گرفته شد

و  شـهبازی(کننـد  تأکیدی نقش مهمی دارند و ترکیب واژگان و آواها لحن حماسی را القا می
به بررسی الگوهای بالغـی و  شاهنامهبر این اساس و با معیار قرار دادن  .)١۴٧ثابت، ص   ملک

  . پردازیم می شاهنامهو مقایسۀ آن با  اکبرنامهزبانی 
ــیاری از محققــان ــانی  ویژگی بس را مطالعــه و الگوهــای  شــاهنامههــای بالغــی و زب

 شـاهنامهپیشـتر در را فعـل  هـای و حتی ویژگی های زبانی ترکیب کلمات، الگو ،سازی واژه
هـای  و ویژگی شـاهنامهدر این بحث آنچه مورد نظـر اسـت سـبک خـاص اند،  هبررسی کرد

و عادی زبان مطمح نظر نیست، چرا که قسـمتی  منحصر به فرد آن است و بخش پر کاربرد
شـود و در همـۀ آثـار و  زنجیرهای اتصال سبب انسجام و یکدستی متن میشکل از زبان به 

موارد برجسته و موفق حماسی و . ای پرکاربرد و در دسترس بوده است   ها به طور دوره   زبان
کشمیری در  یری و پیروی حمیدشود و میزان اثرپذی بررسی می اکبرنامهنوع کاربرد آن در 

توجه بـه موسـیقی . گیرد   به عنوان یک متن الگو مورد مطالعه قرا رمی شاهنامهاز  اکبرنامه
ررسـی ببالغی و محتوایی از مواردی است که  های زبانی،   درونی و بیرونی همچنین ویژگی

  .ای کوتاه به هریک خواهد شد   شود واشاره می
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  سیقاییهای آوایی و مو   شاخص
 موسیقی بیرونی

 موســیقی شــعر یعنــی نظمــی خــاص کــه در محــور عمــودی و افقــی شــعر وجــود دارد
نصیر هیئتـی اسـت تـابع نظـام ترتیـب    موسیقی بیرونی از نظر خواجه .)۶۴منش، ص   فیـاض(

بحــور  .)٢٢خواجــه نصــیرالدین طوســی، ص( حرکــات و ســکنات و تناســب آن در عــدد و مقــدار
های    ه لحاظ حرکت و سکون آنهـا و بـه لحـاظ همـاهنگی بـا زمینـهبنیز عروضی یک شاعر 

 .)٩۵، ص۴کدکنی   شفیعی(درونی و عاطفی شعر قابل بررسی است 
ارتباط و هماهنگی میان محتوا و آهنگ همواره مورد توجه شاعران و منتقـدان بـوده و 

ری مضـاعف و کـه تـأثی... انگیـز و   حزن آرام، های مشخصی از تنـد، برای هر موضوعی وزن
اند، اما بحر متقارب حتی پیش از فردوسی  هماهنگ با موضوع داشته باشد در نظر داشته
در ایـن بحـر . )۵٧ص زاده،   تقـی( اسـت شـده   و دقیقی برای مضـامین حماسـی اسـتفاده می

القـا را نی و آرامـش بیشـتری أحالت ت نسبت هجاهای بلند به کوتاه بیشتر است و این فرم،
موفقیـت  .)٢۵٧ص ،٢خـانلری(حاصل آن صالبت و استواری بیشـتر کـالم اسـت که  کند می

پـس از نیـز های غنـایی بسـیاری    فردوسی در استفاده از این بحر به حدی بود که منظومه
در این بحر سروده شد، اما همـاهنگی ایـن وزن بـا موضـوعات حماسـی آنچنـان  شاهنامه

اسـتادانه از  ۀهرچنـد اسـتفاد ،نکردند ها موفقیت چشمگیری حاصل   است که آن منظومه
حمیدی نیز . خوش نشسته است شاهنامهزبان حماسی دلیل دیگری است که این بحر بر 

خـط سـیری  ،برگزیده و از جهت موسیقی بیرونی اکبرنامهاین بحر را برای به نظم کشیدن 
وزن و چراکـه بـه سـبب آشـنایی خواننـدگان بـا ایـن . گرفته استمطمئن و آزموده را پیش 

بـا ایـن وجـود گـه گـاه بـا . قدرت تأثیرگذاری بیشتری بر آنـان خواهـد داشـت فخامت آن،
 :توان به موارد زیر اشاره کرد شویم که از آن جمله می   روبه رو میاو اشکاالت وزنی در شعر 

 نــه تــاب یــورش زان کــه در بســته بــود
 

 انـــدیش در امـــن بنشســـته بـــودبد
 

  ) ١۴۶کشمیری، ص یحمید( 
 رگشـــتن بـــرنس زشـــت خـــویچـــو ب

 

 ببردنـــد کمجـــی پـــی دســـت شـــوی
 

  ) ١۴٧همو، ص( 
  موسیقی میانی
گـذارد کـه در ایـن حیطـه    وزن سنتی مجال چنـدانی بـرای شـاعر بـاقی نمی ۀدایرۀ بست
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معنا روند هنگامی که . آزمایی کند و تنها هماهنگی ریتم و محتوا راه حل مناسبی است طبع
. )١۶٣غیـاثی، ص(شـود  وزن یکسـانی نیـز انتخـاب میباشـد، داشـته ای    از پیش ساخته شده

دهـد شـاعر بـا    آنگاه که موسیقی بیرونی چندان تـوان نمـایش و عـرض انـدام بـه شـاعر نمی
موسـیقی کلمـات و نظـام  موسـیقی میـانی، .بـرد   استفاده از موسیقی میانی راه از پـیش می

بـر تناسـب آن بـا مضـمون شـعر  نقش عمدۀ موسیقی و. )١۶٣، ص١خانلری(آوایی شاعر است 
 توان همواره بنا بـه مضـمون، های شعر سنتی نمی موسیقی میانی است؛ زیرا در قالب ۀعهد

ها    های مختلف صـامت   گونه کارگیری ترکیبات نرم و خشن، توان با به میاما وزن را تغییر داد، 
ژگـان شـعر را حفـظ همچنین صنایع لفظی و معنوی ارتبـاط میـان مضـمون و وا ها،   و مصوت

اسـتادی را بـه نهایـت رسـانده و از  فردوسی در ایجـاد ایـن ارتبـاط،. )١٧٧ص منش،   فیاض(کرد 
کالمش را برجسـته و شـنیدنی  های اضافی و وصفی نو و گاه مغلوب،   آرایی و ترکیب   انواع واج

ری واج یعنـی هـای بـه کـارگی   ترین روش   به طور مثـال بایـد بـه یکـی از ماهرانـه. ساخته است
گیـرد، آنگونـه کـه    صدامعنایی اشاره کرد که از همنشینی واج با نوای موجود در آن شکل می

. شـود میکند معنا و مفهوم نهفته در کالم به ذهـن متبـادر    از تکرار واج و صوتی که ایجاد می
آورد    اد مـیها را به یـ   که خروش اسب» ش«و » خ«توان در تکرار  این هنرنمایی فردوسی را می

  :نظاره کرد ،)٩۵ص ،١شمیسا(
  

ــش ــرآورد رخ ــی ب ــو خروش ــن س  از ای
 

ـــاجبخش ـــل ت ـــب ی ـــوی اس  وزآن س
 

  ) ٢۴۵ص ،۶ج فردوسی،(
  :یا در بیتی دیگر

 ستون کـرد چـپ را و خـم کـرد راسـت
 

 خروش از خم چـرخ چـاچی بخاسـت
 

  ) ١٩۴، ص۴فردوسی، ج(
ای    ت کـردن و چرخیـدن دایـرهحرکـ، »خ«و » چ«ا استفاده از آوای حـرف در این بیت ب

از آواها غافل نبوده  اکبرنامهحمیدی نیز در . آید میچوبی و زنگ خورده و محکم به خاطر 
شـویم، امـا در ایـن کـاربرد آوایـی    گاه در میان ابیات، با بازی بـا حـروف مواجـه می و ما گه
ده و آن اسـتفاده ای نهفته است که ظاهرًا حمیدی بدان چندان توجهی ننمو   نکته حروف،

برای تداعی معانی است و اینکه فردوسی آوای اصوات را هماهنـگ  شاهنامهاز اصوات در 
شود که معنـای بیـت در  با مضمون بیان کرده و از صداهای تکرار شونده همان شنیده می
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ای که حمیدی از این هنر برده، اما از آن در جهت ایجاد فضـایی  با همۀ بهره. پی آن است
  :استفاده نکرده و آن را تنها زینتی برای پر کردن شعر دیده است حماسی

ـــهریار ـــهریان ش ـــد آزرده از ش  ش
 

 کس آسـوده نگذاشـت انـدر دیـار
 

  ) ٢٠کشمیری، ص یحمید( 
 به سیم و زر و زور و بـازوی خـویش

 

 ندیده کسـی هـم تـرازوی خـویش
 

  ) ٢٩همو، ص( 
 سر همسری هـر کسـی را کـه دیـد

 

 نش پریـدچنان برسرش زد کـه جـا
 

  ) جا همان( 
  سجع و تکرار جناس،

تکرار کلمات در شعر اگر حشو نباشد و به جا استفاده شود مفید معنای تأکید و تـوالی 
تــوان آن را دارد کــه  ،شـود همچنــان کـه عامــل ایجــاد موسـیقی و زیبــایی شــعر می. اسـت

بیـت از  در ایـن. احساس شاعر را نسـبت بـه موضـوعی کـه بـر آن تأکیـد دارد نشـان دهـد
عــالوه بــر تأکیــدی کــه در کلمــات وجــود دارد، نــوعی  داســتان نبــرد رســتم و اســفندیار،

رسد و گویی رستم فرصت بیشـتری در تکـرار بـرای    سرگشتگی و اندوه در تکرار به ذهن می
  : طلبد   اندیشیدن می

 و ببـــر آرو برگســـتوان آرکمـــان
 

ــد ــران آرکمن ــرز گ ــر آر و گ  و گب
 

  ) ٢٧۴، ص ۶فردوسی، ج( 
  : یا در بیت

ـــند مگــر ـــند کــزبـ ــودبـ  عــاری ب
  کـس بــــند نبیــند مرا زنـــده بـا

 

 شکســتی بــود زشــت کــاری بــود
 که روشن روانم براین است و بس

 

  ) ٢۴٩، ص ۶همو، ج( 
  .کند   سخت بودن این کار برای رستم اشاره میتأکید و به زشتی آن بر که با تکرار بند 

خـورد، اّمـا کـاربرد آن    ج آرایی و تکرار به خوبی به چشم میدر شعر حمیدی توجه به وا
 در راستای هدف شعر که القای معنـای حماسـی و یـا مضـمون مـورد توجـه شـاعر اسـت،
نیست و شاعر با این ابزار به عنوان زینتی برای زیبایی و دریافـت نـوعی موسـیقی در شـعر 

  :دارد استفاده کرده و گاه این تکرار کلمات حاصلی جز حشو ن
 رئیســــان آن شــــهر را ســــر فراخــــت

 

 نواخـت هـر کـسبـه  هر کـسبه مقدار
 

  ) ٣١کشمیری، ص یحمید( 
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آفریدن ابیاتی مناسب  ،شاعر    اما گاه این تکرارها در بیت خوش نشسته و حاصل تالش
برای آنکه میزان موفقیت و شکست او در این کار روشـن شـود، بررسـی . بوده است موضع

برای نمونه شاعر در بیت زیـر بـا تکـرار کلمـۀ . نماید ضروری می منظومه،آماری دقیق این 
شـود  بسته دیـده می   سربازان کمر    توانسته همبستگی و خدمت کردن را که در صف» کمر«

  :به ذهن متبادر سازد
 کمــرســپاه و غالمــان زریــن

 

 کمردر  کمرستاده به گردش 
 

   )٣٠همو، ص(
نایع لفظـی چـون جنـاس و سـجع توانـایی نشـان حمیدی کشمیری در استفاده از ص

  :داده و از قابلیت این صنایع در ایجاد موسیقی درونی غافل نبوده است
ـــا  ـــای ازعط ـــدرخط ـــاص پ  قص
  گیـر تخـتور خسـرو  بختبه آن 

  نشد یک دمی تیغ المـاس گـون
 

 نمـودش مقـر رندانچوزندان به
 فتح خان و پاینده خان شد وزیـر

 ونروی شسـته بـه خـ میان میان
 

  ) ٢٠همو، ص(
 

  ) قافیه و ردیف( موسیقی کناری
قافیه هم آوایی ناتمامی است از تکرار یـک یـا چنـد صـوت بـا تـوالی یکسـان در پایـان 

 شـناس، حق( آیـد   های نامکرر مصاریع یا ابیات یک شعر و گاه پیش از ردیـف می آخرین واژه
 شــود افکــاری کــه بب میکنــد و از طرفــی ســ   قافیــه از طرفــی شــعر را محــدود می. )۴۴ص

شد به شاعر تلقین شود و در حـین اتصـال ایـن دو حالـت گـاه فکـر مـؤثر و    بینی نمی پیش
ای ببافد که  آید، زیرا شاعر مجبور است برای این کار پلی بسازد یا رشته وجود می جالبی به

فضـاهای  ۀدقافیه در شعر حماسی باید تـداعی کننـ« .)٣٢٨موروا، ص(مضمون قطعه را تکمیل کند 
حماسی و در واقع مکمل لحن حماسی باشد و موسیقی حاصل از آواها و کلمـات را غنـا ببخشـد و تکمیـل 

. )١۵٢ص شـهبازی و ملـک ثابـت،(» حسی و عینی باشد و با فضای حماسی هماهنگی داشته باشد کند،
ر ها بیشـت قافیـه البته در زبان حماسی به سبب تقدیم فعل و ساختار نحـوی خـاص کـالم،

ردیف . اسم هستند و شاعر در انتخاب قافیه باید به صوت و طنین و موسیقی آن توجه کند
 گونـه اسـت   سامانی بسـیار کـم و سـاده اسـت و در شـعر فردوسـی نیـز همین ۀدر شعر دور 

گیرنــد و بــرای نقــل    جــان حماســه را می هــای بلنــد،   زیــرا ردیف ،)١۴٩ص ،٢شــفیعی کــدکنی(
شـوند، چنانکـه در    گذارنـد وسـبب نـزول کلـی سـخن می   نمی داستان نیـز فرصـت زیـادی
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شـفیعی کـدکنی غنـای . )۴۴٣ص حمیدیان،( های قرن ششم به بعد اتفاق افتاده است   حماسه
داند و بر این بـاور  قافیه را از عوامل انسجام و جزالت درشعر فردوسی در مقایسه با دقیقی می

 شاهنامهز ابیات تصحیف شده و تغییر شکل دادۀ توان بسیاری ا است که از رهگذر قافیه می
به مقدم داشتن فعـل  اکبرنامهحمیدی کشمیری در . )٣٨١، ص٢شفیعی کدکنی(را باز شناخت 

تـوان گفـت بسـیاری از  های اسمی توجه داشـته و در ایـن زمینـه می در ترکیب جمله و قافیه
د ر آن نایــاب و کــم نیســت و  های آوایــی و زیبــا قافیــۀ اســمی دارنــد و قافیــه اکبرنامــهابیــات 
طور این شاعر در کاربرد ردیف در شعر چندان اشتیاقی نشان نـداده و بـرای پـر کـردن    همین

هـا بیـت گـاهی  هرچند از میـان ده .است متن و داستان را قربانی نساخته بیت از موسیقی،
  :چندان نیز دور از انتظار نیست خورد که   ای به چشم می ردیف بعد از قافیه

 بفرمود کز خامۀ تیز و تند
 

 نویسد یکی نامۀ تیز و تند
 

  ) ٣١کشمیری، ص یحمید(
  لحن حماسی

لحن حالتی است که یک اثر ادبـی نظـرش را «آمده که  فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبیدر 
های ناگفته    آن را نحوۀ القای حرف 1رابرت اسکولز. )٢۶۵ص برمـز،آ( »کند   برای شنونده بیان می

شیوۀ بیان احساسات و نگرش شاعر یا نویسنده بـه . )٢٩ص اسکولز،( داند   ریق زبان میاز ط
وزن و صور خیال لحن یک اثر ادبی را  ساختار زبان، موضوع با کمک عناصری چون قالب،

نمـایی موضـوع و حـس و حـالی کـه  لحن سلوک شاعر است برای توصیف و برجسته«آورد؛    به وجود می
ها    در هـر اثـر بـه نسـبت شخصـیت .)۶۵ص ارشـد نـژاد،( »ر آفریده شده اسـتعناصر در شع توسط
سرا  وجود دارد و شاعر حماسه آنهاستهای شخصیتی    های متفاوتی که معرف ویژگی   لحن

آورد، امـا صـدای    با استفاده از موسیقی حروف و ترتیب خاص واژگان، آن را بـه وجـود مـی
کنندۀ جـوهر اصـلی اثـر  حن کلی اثر است که مشخصآوا با ل ها همراه و هم همۀ شخصیت

فردوسـی توانسـته از  .)۴۵٩ص حمیـدیان،( حماسی است و مغایرتی با هدف کلی اثـر نـدارد
 زیـر و بمـی،( هجاهای کوتاه و بلند و خواص فیزیکـی اصـوات های فارسی، ترکیب مصوت

ایجـاد گیرایی  الحان گوناگونی پدیـد آورد و لحـن حماسـی )امتداد و طنین یا زنگ شدت،
گویـد، کوشـش  او حتی آنجا که از زنان ایرانی سـخن می .)١۵٢ص شهبازی و ملک ثابت،(کند 

                                                      
1. Robert Scholes  
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بـرای مثـال در  .آوری آنها را نشـان دهـد های دالوری و شجاعت و حتی جنگ   کرده ویژگی
ابیات ذیل، فردوسـی توانسـته بـا پیوسـتگی ابیـات و ترکیبـات حماسـی طـوالنی و توزیـع 

نـوعی مفـاخره و بـه خـویش . ی بلند لحن حماسی شکوهمندی پدیـد آوردمناسب هجاها
  :شود های لحن حماسی است نیز در آن دیده می   بالیدن که از ویژگی

ـــمی ـــن رست ـــو پیلت ـــور گ ــو پ  ت
  ازیــرا ســرت زاســمان برتــر اســت
  جهــان آفـــرین تــا جهـــان آفریــد

 

ـــی ــــی و ار نیرم  ز دســـتان سام
 که تخم تو زان نامور گوهر اسـت

 واری چـو رســتم نیامــد پدیــدسـ
 

  ) ١٧٨، ص٢فردوسی، ج( 
توصـیفات بزمـی غنـایی در . یک دست نبـودن لحـن آن اسـت اکبرنامهبزرگترین مشکل 

خـورد  شرح لشکریان و بیان ضعف و نرمی در برابر دشمن تندخو، گه گاه در آن به چشـم می
داستانها از مباحـث اخالقـی از طرفی برای برائت استهالل و شروع . کاهد از زیبایی کار میو 

 :کشاند کند و زبان را به سمت ادبیات تعلیمی و پند و نصیحت می استفاده می
ـــرور ـــان از غ ـــر در جه ـــی بت  بالی
  همین سر غروری سر هر خطاست
ــردود شــد ــیس مطــرود و م   گــر ابل

 

 کــه باشــد زهــر دوســت دورنباشــد
ــر بالســت ــر مایــه ه ــه بلکــه س  ن
 جز این جرم بر وی چه موجود شد

 

  )٢٩کشمیری، ص یحمید(
دهد و از آن زبان آوایی و نحوی قدرتمنـد و  ادامه می وار و به همین نحو متن را نصیحت

  :همچنین. مقدم با فعل حماسی خبری نیست پویای
 زدشمن به دشمن شوی رستگار
ـــاش ـــار ب ـــاران عی   هراســـان ز ی

 

 ز پیشــینیان ایــن ســخن یــاد دار
 در احکام کشـتی خبـر دار بـاش

 

  ) ٢٨صهمو، (
 ،با ضعف و تضـرع بسـیار در تحمیدیه. خورد این موضوع در مقدمه بیشتر به چشم می

  :ادبیات عرفانی و غنایی است ۀکند که شیو خداوند را یاد می
 مکـــن بنـــده پیـــر خـــود نـــا امیـــد
  چـــو آزردن پیـــر از کـــس قبـــول
  چو کردی تـو مـوی سـیاهم سـپید

 

 به این سستی سخت و ریش و سپید
 ز خــود قبــولنــداری کــیش داری ا

ــپید ــیاهم س ــن از لطــف روی س  ک
 

  ) ۴صهمو، (
 وصـف و نعـت شود این ابیات به هـیچ روی بـا لحـن حماسـی، طور که مالحظه می همان
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بیشـتر  بـرای مقایسـۀ .قدرتمند و شورآفرینی که مستلزم این نوع شعر است هماهنگ نیست
در . در ذهـن آورد شعر است،را که الگوی اصلی این نوع  شاهنامهزیبا و فاخر  توان مقدمۀ می

رود و  لیف کتاب که انتظار غرور و مفـاخره و عـرض انـدام بیشـتر مـیأجایی دیگر و در سبب ت
ال را ؤ س ۀمخاطب و پرسند ،کلمات و نحو جمله بهتر است توانایی و یقین شاعر را نشان دهد

و ادبیـات تعلیمـی در  اً این شخصیت پردازی جا به جـا دقیقـ بینیم و   در این مقام و دعوی می
  : جای دارد؛ نه در نوع حماسه که سراسر بیان غرور و توانایی و افتخار استغنایی 

ــاش ــته ب ــتم ای دوســت آهس ــدو گف  ب
  سخن هست کاهل سخن نیست کـس
  خــدا هــر کــه را طبــع مــوزون دهــد

 

 زگفتـــار باطـــل زبـــان بســـته بـــاش
 چمن هست و مرغ چمن نیسـت کـس
ـــد ـــمون ده ـــته مض ـــه ادراک او بس  ب

 

   )١۵ص و،هم(
  ساختار زبانی 

زبان به مثابۀ نظام واژگان در قالب عناصری که با یکدیگر ارتباطی دو جانبه دارند قابل 
توان آن را در رابطۀ ذهنی میان نشـانه و در نسـبت بـا  می طرح و توصیف است؛ نظامی که

عناصـر  ای از واقعیـات و یکدیگر تعریف کرد و نه به صورت مستقل و مطلق و در مقام تـوده
ــانی و  )٢٣ص، ١جصــفوی، (جــدا و خــود بســنده از یکــدیگر  ــارت دیگــر عناصــر زب ــه عب و ب

دهی    شناسی و چگونگی کاربرد آن نقش تعیین کننده در تشخیص نوع زبان و شکل   نشانه
حماسه نیز چون دیگر انـواع ادبـی  .)١٠۵ص پندری، نیکخو و جاللی(ساختمان اثر روایی دارد 

آوردهـا و  ها و افتخـارات اقـوام و یـا دسـت واالیـی چـون تـاریخ رشـادت برای بیـان مفـاهیم
ها و متناسب بـا اهـداف خـود بـه نظـام منسـجمی از ترکیبـات و    های اساطیری ملت ریشه

ساخت کلی خود نیازمند است که برخاسته از عناصـری    واژگان و آواهای هماهنگ با ژرف
ای بـه سـطح واژگـانی و نحـوی  شـارهدر ایـن بخـش ا. رزمـی و حماسـی باشـد شکوهمند،

یابی بـه ایـن    را در دسـت اکبرنامـه شـود و می شـاهنامهتأثیرگذار در متون حماسی به ویـژه 
  .خصوصیات بررسی خواهیم کرد

  
  های واژگانی   شاخص

هـای فخـیم و اصـیل  استواری و حماسی شدن زبان، کـاربرد واژه یکی از عوامل فخامت،
از طرفـی  .)٣اکبری و فروتن،ص( است شاهنامهی از عوامل موفقیت یک زبا ن است و این ویژگی
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ســرایی اســتفادۀ صــحیح از ترکیبــات و قــدرت آوایــی و  مهمتــرین عنصــر زبــانی در حماسه
هــای خـود را دارد و برخــی  زبــان حماسـه ماننـد هــر نـوع دیگـری ویژگی. موسـیقیایی آنهاسـت

اند  بـه سـالها قبـل از فردوسـی رسـاندهبراساس همین ترکیبات قدمت زبان حماسی را در ایران 
باالیی داشته باشـد  سازی سرا باید قدرت ترکیب بنابر این شاعر حماسه .)٣۵٢ص ،١خالقی مطلق(

 فردوسی بـا ترکیبـاتی چـون همـاورد،. که هم در بخش موسیقی و هم تداعی معانی موفق باشد
نیز گاه بـا ترکیبـات  اکبرنامهدر . در این شیوه بسیار موفق بوده است... رزم آزما و نیزه به دست،

شود، اما متأسفانه کم شـمار  شویم که سبب حظ خواننده از متن می   زیبا و دلنشینی روبه رو می
 :مشوی ها بیت با ترکیبی نو و تازه رو به رو می ده پس از خواندنهستند و گاه 

 گــــردون شــــکوهامیــــر جهانــــدار
 

 قوی پشت شد زین یه تا خاره کـوه
 

  ) ٢۶، صکشمیری حمیدی(
 بیامــد بــه خــدمت ببوســید پــای

 

 کشورگشـای عدو بنـدبگفت ای
 

  ) ۴۴همو، ص(
 بگــــو قصــــه رزم شــــیر جــــوان

 

ـــرنگین شـــکن ـــوان ف ـــر پهل  اکب
 

  ) ١٧همو، ص(
ــر از دشــمن   دوســت پوســتحــذر بهت

 

 که دشمن بود دشمن و دوست دوست
 

  ) ۶۶همو، ص(
دیریـاب در آن بـه نـدرت بـه چشـم ساده و روان اسـت و واژگـان غریـب و  اکبرنامهزبان 

شاعر از کلمات عادی زبـان بیشـتر بهـره بـرده و چنـدان متوجـه کلمـات سـره و . خورد   می
اصیل فارسی نبوده مگر آن کلمات رایجی که به عنوان صفت به طـور مرسـوم بـه پهلوانـان 

 ،»نـره شـیر«یا در متون حماسی به طور عـادی اسـتفاده شـده اسـت؛چون  اند نسب داده
خالی از  شاهنامهپس از این جهت به نسبت ... و» گردنکش«، »گرز گران« ،»پلنگ افگن«

ها فاصله دارد امـا همچنـان کـه  کلمات فارسی اصیل است، هرچند زمان سرودنشان قرن
  .سرایی همچنان همان است های حماسه   ذکر شد قاعده

خـورد، اسـتفاده از    م میبـه چشـ اکبرنامهکاررفته در  های به اما نکتۀ دیگری که در واژه
کند که در    ای خاص می های بومی و گاه پشتو است که به نوعی اثر را متعلق به منطقه واژه

هایی با تلفظ و یا گویش خـاص نیـز  نوع خود قابل بررسی است، چرا که اصطالحات و واژه
  :در آن کم نیست
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 کـردلـیالم سپه کشت و زر برد و
 

 فرنگــی در آفــاق بـــد نــام کـــرد
 

  ) ٧٠همو، ص(
 بسی گشت غمگین و اندوهناک

 

ــدر  ــد ان ــش آم ــاکزغصــه دل  طپ
 

  ) ٨١همو، ص(
 چـو شـب بـر بـروج حصـار فلــک

 

 مــه رفــت بهــر کشــک کشــکچی
 

  ) ٨٢همو، ص(
از آنجا که حماسه بیان دالوری و شجاعت و تاریخ یک ملت است، تأکید به اسـتفاده از 

استعمال واژگان بیگانـه از جملـه مـواردی  عناصر ملی از جمله زبان همان مردم و پرهیز از
 صـفت،( دراین نوع شعر بسامد لغات حماسـی. است که حماسه سرایان به آن توجه دارند

، ٢شمیسـا( فارسی باالست و درصد کاربرد لغات عربی کم اسـت ۀهای سر  و واژه )قید و اسم
بـه طـور پراکنـده و هـای عربـی  شاهدیم کـاربرد پـر تکـرار واژه اکبرنامهاما آنچه در  .)٩٩ص

گسترده در تحمیدیه و مقدمه است و به طور خاص اشاره به آیات و احادیث و گاه استفاده 
  :که همه از خصوصیات شعر غنایی و عرفانی است تا حماسی از کلمات عربی در متن

 در ارشــاد مستـــرشدانش رســـل
  خــود امــّـی و کّشــاف اّم الکتــاب

 

 در ایجاد جزوش همـه جـزو کـل
 المم صدر یوم الحسـابشفیـع ا

 

  ) ٣همو، ص(
  :ویا

 گفت حیفگریزان همی رفت و می
 

 حیات از پسش گفت الوقـت سـیف
 

  ) ٢٨همو، ص(
 شــد از شــور شـــور ســالم علیــک

 

ــــدوق آواز ـــــک ز بن ــــی لدی  قلب
 

  ) ٢٧همو، ص(
 رخش نور و آن کاکـل مشـک بـو

 

 چو بسم اللهـی بـود پیچـان بـرو
 

  ) ۶۵همو، ص(
  1رک دیگرهای مشت برخی ویژگی
  تلفظ اعداد

 هــزارچــلابــا شــاه نــوذر صــد و
 

ــا کــه بودنــد جنگــی ســوار  همان
 

 ) ١۴، ص٢فردوسی، ج(

                                                      
 .است آمده شاهنامهابیاتی از  ،برخی از عناوین یاد شدهمقابلۀ بحث برای  ۀدر این بخش برای جلوگیری از اطال. ١
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 هـــزارچـــلبفرمـــود تـــا داکتـــر
 

 ز لشــکر بــرد بــا چهــل نامــدار
 

  ) ١١۴کشمیری، ص یحمید( 
 هـزارچـلبفرمود تـا جمـع شـد

 

 ز جنگـــی ســـواران نیـــزه گـــذار
 

  ) ٣٩همو، ص( 
  

  فارسی کهن استعمال لغات و تعبیرات
 همی خست سودابه از خشـم مـوی

 

 همی ریخت آب و همی خست روی
 

 ) ٣۶، ص٣فردوسی، ج( 
 جهان از تـف سـینه پـر دود کـرد

 

 کـرد پـدروردبدستش ببوسـید و 
 

  ) ٢٣کشمیری، ص یحمید( 
 بفتــــوای او عــــدل را کــــار بســـــت

 

 نخسـتحکم شرعی وجـودی به بی
 

  ) ٢۵همو، ص( 
 بسـرز پوالد چین خـود رخشـان

 

 شمشیــر تیـز از کمـرفرو هشـته
 

  ) ٨٩همو، ص( 
 خروشـــند ماننـــد غـــّران پلنـــگ

 

ـــد  آهـــن بدّرنـــد ســـنگبخاین
 

  ) ٣٠همو، ص(
ـــازی و لعـــل و گهـــراســـپانز  ت

 

 بهـــر یــک پســر داد نزلــی دگـــر
 

  )  ٢٣٢همو، ص(
  

  کاربرد حروف در معانی دیگر
   »را«در معنی » به«

 تــو گفتــی کــه مــن دادگــر داورم
 

 ســتم دیــده را یــاورمبــه ســختی
 

  ) ١٣٢، ص١فردوسی، ج(
 جهان از تـف سـینه پـر دود کـرد

 

 دستش ببوسـید و پـدرورد کـردب
 

  ) ٢٣کشمیری، ص یحمید(
  

  بر سر فعل ماضی» ب«آوردن 
ـــــدویبفرمـــــود  شـــــاه دالور ب

 

 بجـویکه رو آلـت تخـت شـاهی 
 

 ) ٧١، ص١فردوسی، ج(
 کز خـاص و عـامبفرمودبحاجب

 

ــار ــع ب ــازی بکــس من ــالم نس  س
 

  ) ٢٧کشمیری، ص یحمید(
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  »ها«به جای » ان«عالمت جمع :جمع
 ز هر کشـوری گـرد کـن مهتـران

 

ـــونگران ـــان و افس  از اخترشناس
 

 ) ۵۵، ص١فردوسی، ج(

ـــور ـــازار و کـــویچراغـــانز ن  بب
 

ــوی ــار م ــده در نیمشــب ت  نماین
 

  ) ٢٣۴کشمیری، ص یحمید(
  :حرف اضافه مضاعف

 بـــرو تـــاختن کـــرد ناگـــاه مـــرگ
 

 به سربر یکـی تیـره تـرگنهادش
 

  ) ٢٢، ص١، جفردوسی(
 ز پس دسته دسته روان لشکرش

 

ــه  ــهروان توپخان ــیش  ب ــدرپ  شان
 

  ) ۴٢کشمیری، ص یحمید(
استفاده از اصطالحات نو به فراخور زمان و پیشرفت تکنولوژی چون تـوپ و تفنـگ بـه 

رایطی که شـاعر در آن عنوان ابزار جنگی نیز در این شعر ویژگی نو بودن و تأثیرپذیری از ش
  :کند  دهد و شعر را متعلق به زمان خودش می کند را نشان می زندگی می

ــدهار ــد قن ــا ح ــین ت ــی زم  زغزن
 

 نشــانیده جاسوســـها بـــر قطـــار
 

  ) ٨٢کشمیری، ص یحمید( 
 ز آدم فروشــی و مهمــان کشــی

 

 بساز و بکن آن چه داری خوشی
 

  ) ٧٣همو، ص(
  :آورده است» بی«و »بدون «را در معنی » به جز«در بیتی دیگر 

ــدهار ــور قن ــا کش ــهر ت  بســی ش
 

 محنــت کــارزار بــه جــزگرفتــه
 

  ) ٧٨همو، ص( 
های پیشوندی  ساختمانی ساده دارند، اما گاه از فعل اکبرنامههای  هرچند بیشتر فعل

  :و توانایی آنها برای ایجاد فضایی حماسی بهره برده است
 بـر دهـمنخواهم که غیرت به زر

 

 بـر دهـمبه دست دگر که مهمان
 

  ) ٧٣همو، ص( 
هـا و اصـطالحات گویشـی خـاص در ایـن اثـر اسـت کـه در ایـن  دیگر کاربرد واژه ۀنکت

  :رو هستیم منظومه با آنها روبه
  ): پستو(= ته خانه 

 زن ومــرد نومیــد از جــان شــدند
 

ــا ــه خانه ــدندبت ــان ش ــه پنه  رفت
 

  ) ٢١١همو، ص(
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  :)باد در سر داشتن(= سرغروری
 سر هـر خطاسـتغروریسر همین

 

 نــه ســر بلکــه ســرمایه هــر بالســت
 

  ) ٢٩همو، ص(
  ):نثار(=  زرپاشی

 و لطف و جودزرپاشیباحسان و
 

 دل از ســینه کینــه جویــان ربــود
 

  ) ٣١همو، ص(
  

  های نحوی   شاخص
ای کـه موضـوعی    فرایند خودکاری زبان در اصل به کارگیری عناصر زبان است به گونـه

 امـا ،کـه شـیوۀ بیـان جلـب نظـر کنـد و مـورد توجـه اصـلی قـرار گیـردبیان شـود بـدون آن
بیان جلب نظر کنـد و در  ۀای که شیو به کارگیری عناصر زبان است به گونه سازی برجسته

ها در محـور  کارکرد و پیوند واژه .)٣۵ص ،١ج صفوی،(برابر خودکاری زبان غیر متعارف باشد 
. انجامـد   هایت به نظم کالن در سـاختمان نحـوی میمند آنها در ن   همنشینی و ارتباط نظام

ها در محور همنشینی به نـوعی در نظـام جمـالت  آرایش حاصل از ساختار دستورمند واژه
 نیکخـو و جاللـی پنـدری،(شـود  های اثـر منتهـی می مایـه   برای ارتباط بـا بن سازی به برجسته

کـه در ارتبـاط بـا نـوع ادبـی تقدم و تأخر ارکان دستوری از جمله مبـاحثی اسـت  .)١١٢ص
بسـیار جایی ارکـان جملـه    در زبان حماسی هنجارگریزی نحوی و جابـه. مطرح شده است

 .)٣۵ص پارسـاپور،( ویژه مقـدم آوردن فعـل در کوبنـدگی کـالم مـؤثر اسـت  به شود، دیده می
عالوه بر تقدیم فعـل کـاربرد فعـل پیشـوندی و تقـدیم همکـرد در فعـل مرکـب در جملـه از 

  . برد امل تأکید در زبان است و ظرفیت و توان حماسی آن را باال میعو
آنچه از سبک حماسی بیش ازهمه مورد توجه بوده و شاعر آن را بـه خـوبی  اکبرنامهدر 

  :رعایت کرده تقدیم فعل بر دیگر عناصر جمله است
 توانم کـه گـر برکشـم تیـغ کـین

 

 بگیرم چـو خورشـید روی زمـین
 

  ) ٣١کشمیری، ص یحمید(
 دهــی دوســت را محنــت رنجهــا

 

 بــد انــدیش را رایگــان گنجهــا
 

  ) ٨همو، ص( 
نیـز چـون دیگـر آثـار  اکبرنامـهکـم و بـیش در ابیـات  شاهنامههای نحوی  تقلید از الگو
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  :پردازیم خورد که از آن به ذکر چند مورد می   حماسی به چشم می
 به خدمت کمر بند و پـا در گریـز

 

ــ ــغ تی ــل و تی ــن و کاب ــه م  زوگرن
 

  ) ٣٣همو، ص( 
 از این پس تو و ما و دشـت نبـرد

 

ــرد ــرآریم گ ــا چــو صــحرا ب  ز دری
 

   )٣۴همو، ص( 
 چه کار آیـدت لشـگر بـی شـمار

 

 چــو مــا ار یکــی مــرد داری بیــار
 

  ) ٣٧همو، ص( 
 ،شـود دیده می اکبرنامههای نحوی زیبا و نو هم گاه در  اما در این میان استفاده از فرم

  :ل با جملۀ شرطی استمثًال بیان امر محا
 بگیری تو ملک جهان سر به سر

  جهــان شــود نــو نهــال تـــو شــاه
  رساند سپهر انـدر ایـن کشـورت

 

ــر ــانی اگ ــده م ــن زن ــیکن زم  ول
 ولی بـاد مـرگش دهـد گـر امـان
 ولیکن چو بر نیـزه باشـد سـرت

 

   )جا همان( 
ابیـات را  ابیات سستی که پس از این چند بیت زیبا آورده شده شیرینی نحو دلنشین این

مایه از عناصر حماسی که رو به سوی نصیحت  وجود ابیات سست و بی. نیز از بین برده است
  :شود و اندرز دارد و یا انسجام و وابستگی کلمات در آن ضعیف است آفت زیبایی آن می

 مــزن اینقــدر الف از ســیم و زر
 

ــر ــدارد مگ ــث ن ــا مخن ــه اینه  ک
 

  ) جا همان( 
منظومـه اسـت از نحـوی  ه جـز مـواردی کـه در معرفـی و شـروعب اکبرنامهبیشتر ابیات 

خـورد و  نحـوی در آن کمتـر بـه چشـم می ۀهـای برجسـت عادی و گزارشی بهره برده و بیت
 شاهنامهشاعر بیشتر در تالش بوده داستان را به نظم درآورد و روایت کند و از این جهت با 

  . قابل قیاس نیست
  

  های بالغی    شاخص
چرا کـه حماسـه خـود شـامل  ،وجود ندارد ۀ بازی برای صنعت پردازیدر حماسه عرص

بـه نحـوی اسـت  موضوع داستان در حماسه. خبر بزرگی است که نیاز به شاخ و برگ ندارد
که نیازی نیست شاعر آن را با زبانی مصنوع بیـان کنـد؛ هرچنـد زبـان حماسـه نیـز ادبـی 

در شـعر  .)١١٩ص ،١شمیسـا( اسـتاست، اما منظـور افـراط در بـه کـارگیری صـنایع ادبـی 
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ها بـه ایجـاد  هـا و قهرمـانی شخصـیت جنگ هـا، حماسی شاعر نه تنهـا بـا وصـف پهلوانی
پردازد بلکه در تصـویر زمـین و آسـمان و آنچـه در آن اسـت از  فضایی پر شور و حماسی می

آورد  بـرد و آنچـه در نظـر خواننـده مـی های شکوهمند و تأثیرگذار حماسـی بهـره می وصف
 : اهنگ با محتوای شعر استهم

 زمین کان آهن شد از میخ نعـل
 

 همه آب دریا شـد از خـون نعـل
 

  ) ٢٩٢، ص۵فردوسی، ج( 
در زبان حماسه بیشـتر بـا ایجـاز مواجـه هسـتیم و از میـان عناصـر بالغـی تصویرسـاز 

کنایـه و مجـاز  اسـتعاره، تشبیه محسوس به محسـوس، بیشترین سهم را به ترتیب مبالغه،
  . )۴رستگار فسایی، ص( دارد

  
  اغراق و غلّو  مبالغه،

روی  مدح یا نکوهش کسی یا چیزی آنچنان زیاده مبالغه و اغراق آن است که در وصف،
هرگاه مبالغـه و اغـراق را . کنند که از حد عادت معمول بگذرد و برای شنونده شگفت باشد

در . )٢۶٢همـایی، ص(د گوینـ می» غلـوّ «ای فراتـر از عقـل و عـادت برسـانند بـه آن  به درجـه
یعنـی بیـان یـک . اسـتتر از خیـال و ایمـاژ  مجموع اغراق ارائۀ یک تصویر در معنی وسـیع

از وضع طبیعی و عادی  دهد، با تصرفی که ذهن گوینده انجام میکه حالت و یا یک وصف 
رازی  قیس برخی چون رشـیدالدین وطـواط و شـمس .)١٣٧، ص٣شفیعی کدکنی(خارج شود 
اگر «: اند متفاوت دانسته اند، اّما برخی دیگر آنها را و غلّو و اغراق فرقی نگذاشتهبین مبالغه 

ممتنع باشد غلـو نـام دارد؛ پـس  و عادتاً  گویند، اما اگر عقالً  محال باشد به آن اغراق می و عادتاً  وصف عقالً 
بیشترین سهم را مبالغه  ،در حماسه .)٩۵ص ،١شمیسـا( »غلو از اغراق و اغراق از مبالغه قویتر است
چرا که قهرمان حماسه مافوق طبیعـی اسـت، پـس . شود دارد و ذات حماسه محسوب می

چنانکه فردوسی در ایـن بیـت تهمینـه را وصـف  .)٩٢، صهمان(کردار او نیز طبیعی نیست 
  :کند   می

 روانش خرد بود و تن جـان پـاک
 

 تو گفتی که بهـره نـدارد زخـاک
 

  ) ١۴۶، ص٢فردوسی، ج( 
  :شود ابیات زیر رستم از چشم بهمن وصف مییا در 
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 رد بهمـن بـه نخجیـر گـاهکـنگه
  درختی گرفته به چنگ انـدرون
  یکی نـره گـوری زده بـر درخـت

 

 بدیـــد آن بـــر پهلـــوان ســـپاه
 بر او بـر نشسـته بسـی رهنمـون
 نهاده بر خویش گوپـال و رخـت

 

  )  ١٩۵، ص ۶همو، ج(
  

توان گفت شـاعر بـه  غلّو بهره برده است و میاغراق و  شاعر از انواع مبالغه، اکبرنامهدر 
های بزمی و چه رزمی  ذاتی بودن این موضوع در حماسه توجه داشته است و چه در وصف

  .هایی دید توان از انواع آن نمونه می
  

  :اغراق
 هوا گیر شد دود همچـون سـحاب

 

 و شــب انــدران نــا پدیــد آفتــاب
 

  ) ١۴٨کشمیری، ص یحمید( 
 رزدهز چقمـــاق نعـــل آتشـــی بـــ

 

 کــــه در کوهســــار و دره در زده
 

  ) ١۴٢همو، ص(
 آن ترک مژگـان درازبه هر گوشه

 

 بســی مــردم افکنــده از تیــر نــاز
 

  ) ۶۵همو، ص(     
   :غلّو 

 دهانش عـدم بـود آن بـه کـه هـیچ
 

 نگویم که تعریف هـیچ اسـت هـیچ
 

  ) ۶۶همو، ص( 
 درآن دم که کلکش قد او کشـید

 

 رسیده به جای کمـر مـو کشـید
 

  ) ۶۶همو، ص( 
ــــان ــــر وی جــــواهر چن  بیفشــــاند ب

 

 که در ُدر شـده عـرش و کرسـی نهـان
 

  ) ١٣۵همو، ص( 
  : مبالغه

 چنان طبل شادی به قـانون زدنـد
 

 کـه در پـرده زنهـا بـه رقـص آمدنـد
 

  ) ١٣۵همو، ص( 
 چنان توپ و شاهین پریـدن گرفـت

 

ــدن گرفــت ــوه و بیابــان دری ــه ک  ک
 

  ) ۴٣همو، ص( 
ـــاهی ـــد م  زآبز وحشـــت برآین

 

ــــاب ــــمه آفت ــــد در چش  در آین
 

  ) ٣٩همو، ص(
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چراکـه  ،هـا متفـاوت اسـت از ایـن مثال ل بودن هریـکوآوری و محّیرالعق درجۀ شگفت
کند چندان دور نیست و بسیاری از مـواردی کـه در  زبان و فضایی که حمیدی توصیف می

. هـا پ لیک تومانند پاره پاره شدن زمـین از شـ. پذیر نبوده اکنون شدنی است قدیم امکان
  .کم است اکبرنامهدر رسد میزان استفاده از مبالغه  به نظر میهمچنین 

  
  تشبیه

سـازی  از فنون و صناعات ادبی کـه عامـل تصویر سرایی پرکاربردترین عنصر در حماسه
بـه ویـژه تشـبیهاتی کـه  ،محسـوس بـه محسـوس اسـت تشـبیه ،است، بعد از انواع مبالغه

در علـم بیـان تشـبیه را ماننـده . اسـت... فیـل و پلنـگ، ن شیر،به آنها حیواناتی چو مشبهٌ 
به . به شرط آنکه این مانند کردن بر پایۀ کذب باشد ،دانند کردن چیزی به چیزی دیگر می

در  )تشـبیه مؤکـد( بیان وجـه شـبه .)۶٨ص ،٢شمیسا( بیانی دیگر ادعایی باشد و نه حقیقی
سرا تشبیه مرسل با حماسی بودن یکی  از طرفی شاعران حماسه. حماسه گاه مرسوم است
. )١١٨ص ،١همـو( کنـد چراکه فضای اثـر را مهیـب می ،برند کار می از طرفین تشبیه را هم به

توجهی خاص به تشبیه داشته و از انواع آن در غنای زبان شـعر خـود  اکبرنامهحمیدی در 
ن حـاالت و همچنـین بـرای بیـا .های نبـرد اسـتفاده کـرده اسـت ها و میـدان در وصف بزم

  . گرفته استتشبیه کمک از های داستان  های شخصیت ویژگی
  

  :تشبیه بلیغ
ـــر چهـــره آب  ز تـــیغش بپاشـــید ب

 

 که تا شوید ازچشم اوکحـل خـواب
 

  ) ١۴۴، صحمیدی کشمیری( 
 که از هم فرو ریخت چون بار و بـرگ

 

ــرگ ــر و درع و ت ــواران س  ز نخــل س
 

  ) ۴٣همو، ص(
  :تشبیه مفصل

ــه  شــت جــون پنجــرهها گاز آن گول
 

 مشبک چـه گـردون چـه کـوه و دره
 

  ) ۴۴همو، ص( 
 پــس آن گــه زپــس راه دشــمن گرفــت

 

 به شمشیر چـون شـیر کشـتن گرفـت
 

   )۴۵همو، ص( 
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   :تشبیه سمبولیک
 چو گفت این سخن میر دانش پـژوه
  کـــه ای رســـتم و ســـام میـــدان رزم

 

 بگفتنـــــــد دانشـــــــوران گـــــــروه
ـــزم ـــید ب ـــدبیر و جمش ـــون ت  فالط

 

  ) ١٣٢همو، ص( 
   :تشبیه تفضیل

 به خالش شود خاک مشک ختن
 

 به مشک خطـا چـین زلـف خـتن
 

  ) ۶۵همو، ص( 
 تر شودنمک خوانمش گر نمک

 

ــود ــرر ش ــکر مک ــد و ش ــر قن  و گ
 

  ) ۶۶همو، ص( 
نوع دیگـری از تشـیبه در شـعر حماسـی وجـود دارد کـه بـرخالف تشـبیهات معمـولی 

پـردازد و از ایـن  بلکـه بـه توصـیف آن می کنـد، گسترده است و فقط مشبٌه بـه را بیـان نمی
های بسـیاری از  نمونـه .)١٣٩، ص٢شمیسـا( توان به آن تشبیه تفصیلی نیـز گفـت جهت می

ای  توان یافت، امـا در شـعر حمیـدی بـه نـدرت نمونـه این نوع تشبیه در شعر فردوسی می
  :شود یافت می

 همه لشـگر سـلم همچـون رمـه
 

ــــه ــــار دم ــــد روزگ ــــه بپراکن  ک
 

   )١٢٩، ص١، جفردوسی(
ـــک و زرد ـــاه باری ـــد آن گ ـــد آم  پدی

 

 چو پشت کسی کو غم عشـق خـورد
 

  ) ١٨، ١همو، ج(
 نمایا چنان نیم سـرها بـه خـاک

 

 چــو خربــوزۀ پختــه و نــیم چــاک
 

  ) ۴٨کشمیری، ص یحمید(
  استعاره

استعاره و حتی در بعضی استفاده از که حماسه جای هستند  هرچند برخی براین باور
چرا که ذهن خواننده را درگیـر صـنعت کـرده و از  ،تشبیه نیز نیستفاده از استموارد جای 

ها و یا مواردی که زمینۀ کار از حماسه بـه سـوی  کند و تنها در گزارش صحنه هدف دور می
مبالغه بیشـتر مـورد توجـه اسـت  ،مورد استفاده است و از انواع صور خیال رود، غنایی می

دیگر بر آن هستند که استعاره خاص حماسـه اسـت و  اما برخی .)٣٨۴ص ،٣شفیعی کدکنی(
شـوند و ایـن  ببـر تشـبیه می شـیر و نهنـگ، در آن پهلوانان به جانوران مهیبی چون اژدها،

 .اند و این به آن خاطر است کـه بـا ایجـاز و قاطعیـت همـراه اسـت مصرحه ۀاسامی استعار 
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نگـاه اسـاطیری او بـه جهـان کند کـه نتیجـۀ  هایی می گذاری شاعر با استعاره شروع به نام
  :)١٠٩ص ،١شمیسا( است

 ســــپهبد عنــــان اژدهــــا را ســــپرد
 

 بــه خشــم از جهــان روشــنایی ببــرد
 

  ) ١۵۴، ص٢فردوسی، ج(
ابـزار و وسـایل جنگـی و  های بسیاری بـا نامگـذاری پهلوانـان، به همین شیوه استعاره

  :شود دیده می اکبرنامهمحیط حماسه در 
 بگفت ای هژبران و شـیران مـن

 

 رفیـــق شـــفیق و مشـــیران مـــن
 

  ) ١٣١کشمیری، ص یحمید( 
 نشــد بــاورش کــاهوی تیــز گــام

 

 بـه دام بدین گونه آسـان در آیـد
 

  ) ١٣۴همو، ص(
  کنایه

از . کنایه جمله یا ترکیبی است که هدف گوینده از گفـتن، صـورت ظـاهری آن نباشـد
ی کالم متوجـه بـاطن و ای نباشد که شنونده را از معنای ظاهر طرفی در کالم قرینه صارفه

پس تنها کسانی که با زبان آشنایی کامل دارند توانایی درک کنایات آن را  هدف کالم کند،
 هــا، در زبــان حماســی از کنایــه و انــواع آن ضــمن رجــز خوانی. )٢٧٩ص ،٢شمیســا( دارنــد

شـود و در کــاربرد آن ماننـد ســایر عناصــر  مفـاخرات و ذکــر دالوری قهرمانـان اســتفاده می
  :غی توجه به ماهیت حماسی شعر و هماهنگی با روح عظیم و با شکوه آن اهمیت داردبال

 اگر من شوم کشته بر دسـت تـو
 

 ز دریــا نهنــگ آورد شســت تــو
 

  ) ٣٢٧، ص۵فردوسی، ج(
کنایات رایجی که در زبان آشنا و پر کاربرد است مـورد توجـه بـوده و از ایـن  اکبرنامهدر 

به سطح عادی و ارجـاعی زبـان نزدیـک اسـت  اکبرنامه توان گفت بیشتر کنایات جهت می
  :یاب و در دسترس هستند چراکه بیشتر کنایات از نوع ایما و آسان

ــر ــه ز س ــان نرفت ــوز آب طوف  هن
 

 کمـــرســـازی  ببندیـــد بـــر چاره
 

  ) ١۴٠کشمیری، ص یحمید( 
ــ  ه شــه خــان غلیجاشــی نــامورب

 

 بگفتنــد تــا بســت در دم کمــر
 

   )١۴١همو، ص( 
 بـد نعـل در آتشـشتو گفتی که

 

 کزان رو نبـود آرمیـدن خوشـش
 

  ) ١۴٢همو، ص( 
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 ـ موضوعی ـهای محتوایی  شاخص
هـای    ها و دالوری   روایتگـر مجاهـدت هـای آئینـی یـک قـوم،   های ملـی و روایت داستان

مردمی است که برای بـه دسـت آوردن اسـتقالل و عظمـت سـرزمین خـود و نیـز برانـدازی 
گاه تمدن و یا قسمتی از تمدن یـک    حماسه تجلی. اند خود گذشته دشمنان از جان و مال

در حماسه با شکوهمندترین مباحث تاریخ یـک قـوم  .)١١-١٠ص، ١جصفا، : نک(ملت است 
بسیاری در راه آن جانفشانی کرده و برای حفظ آن از هیچ تالشـی افراد مواجه هستیم که 

مهم است کـه همـۀ افـراد یـک ملـت در موضوع سخن در حماسه امری . اند فروگذار نکرده
تحصـیل اسـتقالل و  اند، مسائلی چون تشکیل ملـت،   های مختلف در آن ذینفع بوده زمان

ها بـه مسـائل فلسـفی  همچنین گـاه در حماسـه دفاع از سرزمین در برابر دشمنان اصلی،
 .)۴ص، ١جهمو، ( مسائلی چون خیر وشر. گذارند پردازند که جهانیان همه به آن ارج می می

های بکر و بینش کهـن اسـت و    حماسه هرچه جدیدتر تدوین شده باشد کمتر دارای نشانه
هایی از منطـق و آیـین و رسـوم آن دوره پنهـان    کند و در الیه   به مقتضای زمان تغییراتی می

اساسًا میان نوع ادبی و شرایط زمان و مکان ارتباط است و حماسه از این قاعـده . شود می
هـا و  چراکه در یک منظومۀ حماسی عالوه بر ذکر جنگ، )۶٢ص ،١شمیسا( نی نیستمستث

هـای  آراء و تمـدن یـک قـوم نیـز هسـت و حماسـه ویژگی ها توجه شاعر بـه عقایـد،   دالوری
پرداز  شـاعر حماسـههمچنـین  .کند فرهنگی و اجتماعی یک ملت را نیز بیان می اخالقی،

هـا در بیـان حماسـه  ها و اتفاق دربـارۀ شخصـیت باید از بیان احساسات شخصـی و داوری
  .بپرهیزد

از منظر محتوایی و تـأثیرپردازی  اکبرنامهو  شاهنامهدر این مجال به مختصات مشترک 
  :پردازیم می شاهنامهاز  اکبرنامه

  
  های محتوایی تفاوت

رانـدن  هـا و بیـرون   های قوم افغان در برابـر انگلیس   دالوری اکبرنامهاز آنجا که موضوع 
آید و از این  های ملی به شمار می   نیروهای بیگانه از سرزمین مادری است، در زمرۀ دالوری

قهرمان این حماسـه محمـد اکبرخـان پسـر . جهت دارای مضمونی عالی و ارزشمند است
هـا جنگیـد و  م بـا سـیکها و انگلیس١٨۴٢والی کابل است که در سال  ،دوست محمدخان
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ــه بیــرون رانــدن  اســتقالل ( پــس از جهــت انتخــاب موضــوع. آنهــا از کشــور شــدموفــق ب
  . قابلیت تبدیل شدن به یک اثر ملی را دارد و نیز شخصیت قهرمان آن، )افغانستان

ای ملـی  های تبدیل یک اثر به حماسـه   بر اساس دیدگاه صاحب نظران یکی از شاخص
د داسـتان همـراه بـا کارکرد ویـژه و نقـش تأثیرگـذار حیوانـات اسـت؛ جـانورانی کـه در رونـ

انگیزی ماننـد  موجـودات شـگفت. پیماینـد قهرمانان حماسی فراز و نشیب داسـتان را می
رود اینگونـه جـانوران در  انتظـار مـی اکبرنامـهکه با توجـه بـه نـوع ادبـی  رخش و سیمرغ،

افتد و در این  مواردی همراه با قهرمان مسیر داستان را تغییر دهند، اما چنین اتفاقی نمی
  . های بالغی است ای از اسب قهرمان و در حد ابزار توصیف نظومه رخش تنها استعارهم

خـورد چنانکـه    مبارزه با حیوانات مهیـب و کشـتن آنهـا نیـز در ایـن منظومـه بـه چشـم نمی
گیاهان جادویی و جادو ـ درمانگران نیز نشـانی  از. آورد اژدها و دیو سپید را از پای در می رستم،

از نظـر  .گز در داستان رستم و اسفندیار و خون سیاووشـان در داسـتان سـیاوش نیست چنانکه
های نبـرد و  زمان و مکـان، شـاعر سـعی در گسـتردن محـیط داسـتان و نامحـدود کـردن عرصـه

  . ها روشن و معلوم است کشیدن آن به عرصۀ آسمان و زمین ندارد و همۀ مکان
های  رایی کـه بعضـی از شخصـیتهـای اهـو   همچنین نشـانی از مکـر مثبـت یـا نیرنگ

گیرند نیست، به طوری که حتی ممکن است مورد خیانت واقـع شـوند  به کار می شاهنامه
 چنــدان بــه آینــده بینــی،. گیرنــد امــا از سیاســت و تــدبیر بــرای فریــب دشــمن بهــره نمی

کوشد این افـراد    در توصیف قهرمانان نیز می. شود جادو و جادوگری توجه نمی پیشگویی،
تواند در حد تشبیه آنها به  های اساطیری نزدیک سازد اما در نهایت تنها می   به شخصیت را

رفتاری که الیـاده از آن بـا . عمل کند... های اساطیری چون رستم و اسفندیار و   شخصیت
ایـن . )۶٢-۴٩ص الیاده، :کن(کند    های تاریخی یاد می   شخصیت» ای کردن اسطوره«عنوان 

که پیشتر بیان شد  های حماسی، به ذکر موجودات و حیوانات ویژۀ داستان موضوع را باید
مایه نبرد خوبی و بدی، خوب عمل کرده و نیز وجود انگیـزۀ    اما در زمینۀ بن. نیز تعمیم داد

  .ملی برای مبارزه با دشمن را به طرزی شایسته در تمام منظومه به تصویر کشیده است
  
  های محتوایی   هتشبا

نبـرد  علت و انگیزۀ سرودن اثر، سخن در باب آفرینش، دعا، تی همچون مرگ،موضوعا
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 مفـاخره، طلبی،   خوانی و هماورد   رجز انگیز،   حیوانات شگفت جنگ افزارها، خوبی و بدی،
بـروز اعمـال  ازدواج قهرمان با زنـان زیبـارو و های نبرد، توصیف صحنه وجود ضد قهرمان،

بب داشـتن تـوان بـیش از حـد کـه بـا منطـق متعـارف قابـل العاده از قهرمان بـه سـ خارق
مبارزۀ تن به تن با ضد قهرمانان و  آمیز، های طوالنی و مخاطره انجام سفر ،سنجش نیست
/ شانس و نیروهای آسمانی با قهرمانان و یاری رساندن خدا  همراهی بخت، شکست آنها،

  . خدایان به ایشان با توجه به ساختار فکری داستان
کشـمیری در محتـوای  یتغییراتـی کـه حمیـد های دو اثـر،   ها و تفاوت   نار شباهتدر ک

ها، که بدون شک با شرایط محیطی و زمانی او در ارتباط بوده است  ها و بخش   بعضی قالب
تــوان بــه تغییــر موضــوعی  از آن میــان می. برجســته و قابــل توجــه اســت نیــز ایجــاد کــرده

ها با بیان    ن معنی که فردوسی در براعت استهالل داستانبدی. استهالل اشاره نمود براعت
ای خواننـده را بـرای محتـوای داسـتان    عـدل و داد بـه گونـه شادی و اندوه و اوضاع زمانه،
ــا تمرکــز بــر  نیــز ایــن شــیوۀ مقدمــه اکبرنامــهدر . کنــد   آمــاده می چینی وجــود دارد، امــا ب

ر و بیان مباحث اخالقی، بـه طـوری غرو خیانت، گویی، موضوعات اخالقی همچون دروغ
سازد و گاه تکیـه و تأکیـد بـر آنهـا  های ادب تعلیمی را به ذهن متبادر می که شیوۀ داستان

فاصله گـرفتن گـاه  ،به بیان دیگـر. کشاند شعر را از لحن حماسی به سوی پند و اندرز می
کـه در  ای اسـت   به گاه شاعر از حماسه و نزدیک شـدن بـه موضـوع اخـالق بـه گونـه

  .بیند نه حماسی   رو می تربیتی روبه –ای اخالقی    مواقعی خواننده خود را با منظومه
 اگــــر عــــاقلی جــــاه هرگــــز مخــــواه
  مگو عیش و شادی به ملک است و مـال
ــــف   تأمــــل کــــن ای هوشــــمند حری

 

 نبینـــی کـــه تشـــبیه دارد بـــه چـــاه
ــال ــج و وب ــت رن ــال اس ــال و من ــه م  ک
 منــــال از چــــه رو مــــال دارد ردیــــف

 

  ) ۵٧کشمیری، ص یحمید( 
بـه جـای  نامـه چایموضع دیگری که در ایـن منظومـه در نـوع خـود یگانـه اسـت ذکـر 

کند و  است؛ بدین معنی که شاعر در پایان هر داستان از ساقی طلب چای می 1نامه   ساقی
  :گوید چند بیتی در وصف چای می

                                                      
، ١٠٠، ٩۴، ٨٠، ٧٣، ۵۴، ۴١، ٢٩ص: نامه در ایـن اثـر آمـده نـک ابیات دیگری که در قالـب سـاقی ۀبرای مطالع. ١

  .٢٣۴و  ٢١٨، ١٩٧، ١٧۶، ١٢۵، ١١١
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 بــده ســاقیا چــای یــاقوت رنــگ
 

ــــگ ــــل فرن ــــع اه ــــکرانه دف  بش
 

 

 خــی آیـــدم در ضـــمیرکــه تـــا فر
 

ـــر ـــل رســـانم امی ـــه کاب ـــا ب  روم ت
 

  ) ٢٣٠همو، ص( 
 بیـــا ســـاقیا بهـــر دفـــع مـــالل
ــر طــرب ــاده پ   کــه در وصــف آن ب

 

 گـــوار و حـــالل   بـــده بـــاده خوش
 ام شــوی بنــت العنــب بیــان کــرده

 

   )٢٢۵همو، ص( 
  

  گیری نتیجه
پرداخته شد و  اکبرنامهبالغی و محتوایی به منظومۀ  در این پژوهش از سه منظر زبانی،

  :نتایج ذیل حاصل گردید
 شاعر به سبب حماسی بودن اثر، بـرای تأثیرگـذاری بیشـتر، در بحث موسیقی بیرونی،

موسیقی میانی منظومه نیز نشـان . به شیوۀ فردوسی در به کارگیری بحر متقارب نظر دارد
ر واژه و واج که سجع و تکرا از آن دارد که وی از آواها غافل نبوده و از صنایعی مثل جناس،

قافیه در ایـن اثـر معمـوًال اسـمی . کند استفاده کرده است ساختار آوایی ابیات را پربار می
ای بـه  امـا شـاعر چنـدان عالقـه. های آوایی هم در این اثر نایـاب نیسـت   البته قافیه. است

ت و وجود دارد، اما یکدست نیسـلحن حماسی  اکبرنامهدر . دهد   نشان نمی کاربرد ردیف،
ها به موضوعات تعلیمی و اخالقی است و    آن هم به سبب گرایش شاعر در براعت استهالل

واژگـانی مهـارت  ۀدر حـوز . سـازد کـه مـتن را از حماسـه دور می   نیز برخی توصیفات بزمی
اما در مـتن بـه . خورد   سراست به چشم نمی که هنر شاعر حماسه سازی چندانی در ترکیب

مضـاعف اسـتفاده  ۀلغات و ترکیبات کهن و حرف اضاف لفظ ویژۀ اعداد،از ت شاهنامهشیوۀ 
  .کرده است

بـه ویـژه  ،شود   کمابیش دیده می ،شاهنامهتقلید از الگوهای نحوی  نیزدر بحث نحوی 
نحـوی عـادی و گزارشـی حـاکم اسـت و  ،اکبرنامـهدر مجمـوع بـر  ۀدر تقدیم فعل بر جملـ

میدی کشمیری در حوزۀ بالغـی هـم ماننـد هـر ح. دنهای برجسته نحو چندانی ندار  بیت
ــاعر حماسه ــه، ش ــل مبالغ ــنایعی مث ــر از ص ــرای دیگ ــبیه، س ــتعاره و تش ــرای  اس ــه ب کنای

  . های خود استفاده کرده است سازی تصویر
تـاریخ منظـوم کـه شـرح  ،اکبرنامـهدر بحث محتوایی با توجه به تاریخی بودن منظومۀ 
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است و برگرفته از حوادث نبـرد اول آنهـا بـا انگلـیس  ای از حیات سیاسی مردم افغان ه   دور
های  مایــه و بن ها هشاخصــ ،رغم کوشــش شــاعر در رعایــت کامــل معیارهــا علــی ،باشــد می

گر  انگیز جلـوه   که در قالب فردی بـا توانمنـدی شـگفت(مشترک آثار حماسی مثل قهرمان 
نبـرد  لعـادۀ قهرمـان،ا اعمـال خارق انگیز قهرمان، خوراک شگفت ضد قهرمان، ،)شود می

 مفـاخره طلبی،   خـوانی و همـاورد   رجز انگیز،   حیوانات شگفت افزارها، جنگ خوبی و بدی،
زیـرا در اغلـب مـوارد . چندان توفیقی در آفرینش یک اثر حماسی فـاخر نیافتـه اسـت... و

 خاصـیت یـک اثـر بـه ناچـار، ها بهره گرفتـه اسـت و ایـن،   صرفًا در حد لفظ از این شاخص
تر از    اما در مجموع شاعر در این حوزۀ محتوایی تـا حـدودی موفـق حماسی مصنوع است،

عمل کـرده اسـت و توانسـته برخـی از الگوهـای محتـوایی  )زبانی و بالغی(دو حوزۀ دیگر 
مایۀ اصلی داستان حماسی اسـت  حماسی مانند انگیزۀ ملی و نبرد خوبی و بدی که درون

   .را در متن پیاده سازد
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