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  چکيده
حماسي، غنايي، تعليمي و نمايشي  ةنبند شعر از لحاظ محتوا و عوامل دروني، با چهار گو در تقسيم

خاصّ تعلّق  نةطور کامل به يک گو بند بدين معني نيست که يک اثر ادبي به رو به رو هستيم. اين تقسيم
تواند دارا  ها شعر با يکديگر تداخل دارند. به ديگر سخن يک اثر غنايي مي دارد زيرا در آثار ادبي، گونه

  هايي از شعر تعليمي يا غنايي ديد.  توان نشانه حماسي مي ها حماسي باشد و در يک اثر بخش
سبک  ةنامه که از آثار دور سام مةحماسه هيچ گاه از جنبه ها غنايي تهي نبوده است. بويژه منظو

نمايد. در بررسي اين منظومه، دوازده  آن بسيار پر رنگ مي نةعاشقا بةعراقي در ادب فارسي است و جن
نامه، سوگند، مفاخره و ... شناسايي  نامه و مغنّي نامه،  ساقي : شکوائيه، مرثيه، نيايشموضوع غنايي از جمله 

شده است. در اغلب اين موضوعات غنايي، زبان و لحن حماسي رعايت نشده است. به ديگر سخن، اين 
اجتماعي ها غنايي، متأثّر از اوضاع  منظومه دارا وحدت لحن نيست. همچنين بسامد بسيار برخي از گونه

  زمان سرايش منظومه يعني روزگار استيال مغول است.
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  مقدمه
ا با  ها حماسي که پس از شاهنامه سروده شده است منظومه در ميان منظومه

في که منسوب به خواجو کرماني است. مرحوم صفا در معر وجود داردنامه  عنوان سام
ا است حماسي و عشقي به  نامه منظومه سام« آثار خواجو کرماني چنين نوشته است: 
به تقليد از شاهنامه ساخته شده و راجع  کهبحر متقارب مثمن مقصور  يا محذوف 

ارد و شاعر آن را بيت د ۱۴۵۰۰است به سرگذشت سام نريمان. اين منظومه در حدود 
و  ۱۵۹، ص۱۳۷۱صفا،» ( اخته است.ين محمود وزير سبه نام ابوالفتح مجدالد (

ايران  ملّيحماسي  مةنامه را آخرين منظو سرايي در ايران، سام همچنين در کتاب حماسه
جو کرماني به شمار آورده به اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم و اثر خوا متعلّق

سام فرزند نريمان، پدر زال و  ةر) اين منظومه دربا ۳۳۵ -۳۴۰، صص۱۳۶۹صفا،است. (
ها  نيا رستم است که در آن ماجرا عشق سام به پريدخت، دختر فغفور چين و جنگ

شود. اين اثر در حقيقت  ها سام برا دست يافتن به معشوق روايت مي و دلير
حماسي  ةبي آن بر جنتوان گفت بعد عشق ا حماسي عشقي است. حتي مي منظومه

  غلبه دارد.
گفتني است که بخش آغازين شاهنامه فردوسي تا کشته شدن آبتين پدر فريدون 

نامه و پيش از آغاز داستان اصلي نقل شده است. اين  سام مقدمهبه دست ضحاک، در 
بخش برگرفته از شاهنامه، با متن شاهنامه چاپ مسکو اندکي تفاوت دارد که ناشي از 

) در اين نوشتار  اين اثر را به ۱۲- ۵۸صص ،۱،ج۱۳۸۲فردوسي،نسخ است. (اختالف 
عاشقانه به شمار -ا حماسي يا دست کم منظومه ملّي- ا حماسي عنوان منظومه

  کوشيم آن را از منظر موضوعات غنايي بررسي کنيم. آوريم و مي مي
است و  هتوجهنر شکل و محتوا يا قالب و درونمايه مورد -در بررسي آثار ادبي

شود. پژوهشگران برا شعر از  تقسيم بند آثار ادبي هنر نيز بر همين پايه انجام مي
 ، تعليمي)Lyric(غنايي ،)Epic(حماسي نةعوامل دروني چهار گو لحاظ محتوا و

)Didactic( و نمايشي)Dramatic( اند. پيش از ورود به مبحث اصلي اين  را بر شمرده
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به اختصار به تعريف حماسه و غنا اشاره شود. حماسه در لغت نوشتار، بايسته است که 
شد ، ا به ذيل حماسه) ام ،۱۳۷۷دهخدا،ت و سختي در کار است. (به معني دالور

حماسه نوعي از اشعار وصفي است که « ا از شعر و در اصطالح ادبي  عنوان گونه
قومي يا فرد رگيها ها و افتخارات و بز مبتني بر توصيف اعمال پهلواني و مردانگي

غنا در لغت به معني سرود و آواز « ا غنا و شعر غنايي، ) و ام ۳، ص۱۳۶۹(صفا،» باشد.
شود که گزارشگر عواطف و  خوش طرب انگيز است و شعر غنايي به شعر گفته مي

شعر غنايي « ) به ديگر سخن ۶۴ص ،۱۳۷۰(رزمجو،» احساسات شخصي شاعر باشد.
و » احساس« مةصي است، به شرط اين که از دو کلسخن گفتن از احساس شخ

ترين مفاهيم آن را در نظر بگيريم. يعني تمام انواع احساسات: از  وسيع» شخصي«
  )۶ص ،الف، ۱۳۷۲(شفيعي کدکني، » ترين آنها.  ترين احساسات تا درشت نرم

ر شود که ميان خشونت حماسه و لطافت غنا ارتباط چنداني وجود شايد تصو
ها آثار حماسي، انسان و دارا عواطف و شخصيتحال آنکه بسيار از ندارد. 

ظهور موضوعات غنايي  تواند محلّ پس آثار حماسي نيز مي ؛احساسات انساني هستند
هيچ اثر « موضوعات غنايي برخاسته از عواطف و احساسات انساني است.  باشد؛ زيرا

تواند از افکار غنايي و غزلي  ميي رسيده باشد، نحماسي، اگر چه به نهايت کمال فنّ
ها حماسي جهان آثار بين و آشکار از  خالي باشد و ما هميشه در بهترين منظومه

حضور موضوعات  ،عا) شاهد مد۱۵ص ،۱۳۶۹صفا،» (يابيم. فکار و اشعار غنايي ميا
                جهان يعني گيلگمش است. ةسترين حما غنايي همچون عشق و مرثيه در کهن

  )  ۱۳۲و۱۲۵صص ،۱۳۸۸ ( ساندارز،
  

  تحقيق نةپيشي
ها اندکي انجام شده است  حضور موضوعات غنايي در حماسه پژوهش ةدربار

، »حکيم فردوسي مةطنز در شاهنا«اهللا جويني،  عزيز - ١که به چند مقاله از جمله: 
موسي  -۳ (سال)، »هها طنز و تغيير لحن در شاهنام جنبه« عباس سلمي، -٢) ١٣٨٧(
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) و نيز چند ۱۳۹۱( ،»فردوسي مةها شاهنا بررسي نيايش«بيگي،  پرنيان و مهناز ولي
،  -۲ (سال)فاطمه قاييني، عشق در شاهنامه،  - ۱نامه از جمله:  پايان سرمست فيروز

 (سال)چين، دعا و مناجات در شاهنامه،  حجت خوشه -۳ (سال)، سوگ در شاهنامه
آيد، پژوهش در اين زمينه  ها بر مي نامه ها و پايان شود. چنانکه از عنوان مقاله محدود مي

فردوسي بوده است. تاکنون هيچ  مةمحدود به چند موضوع غنايي و منحصر به شاهنا
حماسي را  مةموضوعات غنايي موجود در يک منظو مةپژوهشي که به طور جامع ه

  ت.بررسي کرده باشد، انجام نشده اس
چنان که پيشتر گفته شد، شعر غنايي بيانگر احساسات شخصي است و ريشه در 

آدمي دارد. انسان دارا عواطف و احساسات گوناگوني است. اين  ةاحساس و عاطف
ع احساس باعث پيدايش گونهتنو د در ادب غنايي شده است. نخستين بار ها متعد

» انواع ادبي و شعر فارسي« ةو مقال کوب زرين» نقاب دروغ، شعر بي شعر بي«درکتاب 
هايي همچون مدح، رثا  شفيعي کدکني از اقسام شعر غنايي سخن رفته است و از گونه

و ۱۵۵ص ،۱۳۴۶کوب، زريناند. ( (مرثيه)، فخر، هجا (هجو)، وصف و غزل نام برده
و نقد  ادبيات ةدر بار«ورد در کتاب  پس از ايشان فرشيد)۸ص الف،۱۳۷۲کدکني، شفيعي

در فارسي «ها شعر غنايي در اروپا چنين نوشته است :  پس از اشاره به موضوع» ادبي
تر دارد موضوع آن مدح، هجو، عرفان، فخر،  وسيع نةو عربي که اين نوع شعر دام

نامه (حبسيه)،  نامه، شکايت، نگراني از زندگي، شرابنامه (خمريه)، زندان سوگند
معني، ماده  کننده و تفنني (مانند لغز، معما، شعر بي رمنامه (اخوانيات)، اشعار سرگ دوستي

ها، وصف اطالل و دمن، وصف  تاريخ)، مناظره، مفاخره، وصف طبيعت، وصف شهر
در ادامه اشاره و ) ۶۶ص ،۱،ج۱۳۶۳ورد، فرشيد»(ا ديگر است.اسب و شتر و چيزه

توان به شمار آورد  يا، لغز و ماده تاريخ را شعر تعليمي نيز ماست که چيستان، معم کرده
ادب غنايي بيرون نبرده و در بحث از شعر تعليمي نيز از  ةا اين گونه اشعار را از حوزام

۷۰و ۶۶، صصهمانخ سخني به ميان نياورده است. (ا، لغز و ماده تاريچيستان، معم (
ها ادبي نا، لغز و ماده تاريخ را در زمره تفنّپژوهشگران ديگر نيز، چيستان، معم 
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) دکتر شميسا ۱۵۱ص ،۱۳۸۰و رستگار فسايي، ۳۳۱ص ،۱۳۶۴ؤتمن،م( اند. قلمداد کرده
ساخت حماسي قايل شده و به  ا ژرفبرا مفاخره، مناظره و معم» انواع ادبي«در کتاب 

حضور اين گونه اشعار در متون کهن حماسي و اساطير اشاره کرده است. 
است که پژوهشگران بسيار ) گفتني ۲۶۵و  ۲۳۰و ۲۲۷، صصص۱۳۸۹شميسا،(

۱۳۸۱اند. (عباسپور، ادب غنايي به شمار آورده ةا رادر زمرمفاخره، مناظره و معم، 
 ،۱۳۹۰و باباصفر و ديگران، ۳۱۶ص ،۱۳۸۷، داد، ۲۴ص ،۱۳۸۶، حاکمي، ۸۹۳ص

ا است و  بسيار گسترده نةدامدارا فارسي  ادبيات)  شعر غنايي در ۳۰۳- ۳۰۴صص
 -۴خواست  تقاضا و در -۳اعتذار  -۲اخوانيات  -۱گيرد :  در بر ميها ذيل را  گونه

 -۸نامه   نامه و سي ده -۷ عاشقانه ها داستان -۶حسب حال  -  ۵نامه   حبسيه يا زندان
طنز و  - ۱۲شهرآشوب  -۱۱شکوائيه  -۱۰نامه  سوگند -۹نامه   نامه و مغنّي ساقي

مرثيه يا  -۱۶مدح و ستايش  - ۱۵تاريخ  ماده  -۱۴ا لُغز، چيستان و معم - ۱۳ريشخند  
هجو و  -۲۱نامه  نيايش - ۲۰نقيضه  -۱۹مناظره  -۱۸مفاخره   -۱۷سرود  سوگ

نامه وجود ندارد. در  موضوعات غنايي در سام مةهزل. بديهي است که ه -۲۲نکوهش
اين نوشتار موضوعات غنايي موجود در اين منظومه به ترتيب الفبايي معرفي و بررسي 

  د.شو مي
  
  درخواست تقاضا و -۱

تنگاتنگي با مدح و  ةخواست به عنوان موضوعي غنايي رابط تقاضا و در
سرايي دارد. برخي شاعران در روزگاران پيشين ذوق خود را برا گذران زندگي  مديحه

گرفتند و حاصل ذوق  و احساس خويش را همچون کااليي  و کسب درآمد به کار مي
دار جامعه يعني پادشاهان و رکردند. خريدار متاع ايشان، اغلب فرادستان برخو عرضه مي

و خريدار بر بازار حاکم است. هميشه صاحبان قدرت  ةسليق ند. معموالًدرباريان بود
اند که در  اغراق آميز بوده نةييد، آن هم از گوثروت خواهان تحسين و تمجيد و تأ

نامند. آنچه شاعران در برابر مدح يا فروختن ذوق و  اصطالح ادب آن را مدح مي
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مر بوده است. گاهي به و مستآوردند، صله و مواجب  احساس خود به دست مي
فراموش شدن مواجب، شاعر را گرفتار تنگي و عسرت در  خير افتادن و يا اصالًتأ

شده است. شاعر  کرده و او وادار به يادآور نيازها خود به ممدوح مي معيشت مي
ديد  اگر ممدوح را از لحاظ اعطا صله در مقام اهمال و مسامحه مي« سرا  مديحه
گاه اگر به دريافت صله نائل داشت آن ادآور به خدمت ارسال ميا و يا در تقاض قطعه

گفت و گرنه به اعتراض و شکايت  ا شکر مي گشت او را در قطعه يا قصيده مي
) در اين قطعات که ۴۴،ص۱۳۶۴(مؤتمن،» گشود. زبان به مذمت مي پرداخت و احياناً مي

گفته است.  زهايش سخن ميشوند، شاعر از خود و نيا ناميده مي» تقاضايي ةقطع«
، خشم و حرص و طمع را  مي توان عواطف و احساسات شاعر از قبيل آزردگي، نااميد

ن درخواست چنان حقيرانه در قطعات تقاضايي ديد. گاهي تقاضاها مطرح شده و لح
 دريوزگي پهلو مي زند. است که با

ود چيز ويژگي بارز تقاضا جنبه شخصي و فرد آن است يعني شاعر برا خ
ها  باشد. در منظومه ماديا غير ماداز اين که اين تقاضا  کند، اعم درخواست مي

طبعي که از شاعر  ت نفس و علوحماسي به سبب شکوه و فخامت نوع شعر و نيز عزّ
ها، نشاني از مدح و تقاضا ديده  برخي منظومه مقدمةرود، جز در  سرا انتظار مي حماسه

ها داستان شخصيتمتن اصلي منظومه موارد وجود دارد که ا در شود. ام نمي
به اين دليل که تقاضايي  توان اين گونه موارد را صرفاً تقاضاهايي از يکديگر دارند. مي

 اضا و درخواست به شمار آورد. زيراصورت گرفته است، نزديک به موضوع غنايي تق
يعني درخواست شاعر  برا خويش ـ  را ندارد و  ـويژگي اصلي تقاضا و درخواست 

  آيد. در حقيقت شبه تقاضا و درخواست به شمار مي
بيت را  ۵۴مورد تقاضا و درخواست وجود دارد که در مجمو ع  ۱۲نامه  در سام

شود. سه مورد شامل تقاضا انجام کار دشوار(کشتن اژدها)، تقاضا مهلت و  شامل مي
مورد، عاشقانه و تقاضا  ۹موارد تقاضا و درخواست، يعني تقاضا عفو است. مابقي 

  افروز از سام است: مهر و محبت است. يکي از اين موارد تقاضا عالم
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را ديــدم و در فتــادم بـــه دام وتــيکـــي روز پيش شــــــه نيکنــام             
  ـــد حــاصلموز انـــدوه بشب و ر             بـــــه دام انـــــدر افتاد مـرغ دلـم

  را دور کــــردم ز مـردان کارتــــو  تــــا رسيد به دشت شکار چنين
  کـبابي بــــده ،مــــي عشـق داد  وصلـم آبــــي بـــــده نةکنون تش

  ) ۵۶، ص۱۳۸۶(خواجو،     
شود و موضوع  ها داستان مطرح ميشخصيتفوق تقاضا ميان دو تن از  نةدر نمو

غنايي تقاضا و  نةبه آنچه در تعريف گو توجهطلبي و تقاضا وصل است. با  آن مهر
رخواست  توان تسامحاً تقاضا و د درخواست گفته شد، اين گونه موارد را مي

هستند.  مادنامه، تقاضاها غير  موارد تقاضا و درخواست درسام مةشمارآورد. ه به
که  موضوع اصلي اين منظومه به ظاهر  فزوني تقاضاها عاشقانه نيز به اين دليل است

شاعر بر توانايي و  تأکيدست که نشانگر   مورد  تقاضا ۱۰مرجع حماسي، عشق است. سام 
  ۱سام به عنوان قهرمان حماسه است. جذّابيت
  
  حال حسب -۲

ها ذهني است. يعني آنچه شخص از نظر روحي  حال بيان احوال و مشغله حسب
توصيفي  بةروايي و بيشتر جن بةحال که گاهي جن حسب«  و ذهني با آن درگير است.
مات روحي ... لّعرا در بارة اخالق  و روحيات و تأشود که ش دارد بر اشعار اطالق مي

 » اند. شرح احوال و سوانح و حوادث شخصي ... و ساير مطالب مربوط به خود سروده
ود يا خطاب به گفتگو با خ ۀتواند به شيو حال مي حسب)۲۵۲ص ،۱۳۶۴(مؤتمن،

حال قلمداد شده است توسط  نامه آنچه حسب مخاطب عيني بيان شود. در سام
بيت است. يک مورد  ۶۴مورد و مجموعا  ۷شود که شامل  ها داستان بيان ميشخصيت

که خواجو پس از پايان منظومه در حالت خود سروده دارا رنگ و بو خوشباشي و 
حال در اين  عاشقانه هستند. موارد حسب الًغنيمتي است. شش مورد ديگر کام دم

  منظومه فاقد زبان و لحن حماسي است:
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  اگــر جـــان بــر آيـد کنون شايـدم   در انـــديشه کآيا چــــه پيش آيـدم
  ز دريــا عشقش کجــا جــان بـرم             شب فرقتش چــــون بــه پايان بــرم

  از ايـن صورتـم تــا چــه نقش آورد  مانـه بــه هــر صورتم خـون خوردز
  دانـم چــه آرد قضــا بـــر سـرمـنـ              ســـر ار در نيـارد پـــــر پيـکــرم
  که نقش رخش ديد و جان را نباخت  از اينم چــــه گـوينـد اهـل شناخت

  کــه بستم دل خسته در زلـف يـــار  چـــرا جــــان نکــردم همان دم نثار
  )۵۹ص ،۱۳۸۶واجو،خ(    

ا در اين مقاله که هدف آن حال عاشقانه بخشي از داستان عاشقانه است ام حسب
-يي موجود در داستان عاشقانه را ها غنا بررسي موضوعات غنايي است ناگزير گونه

  ۲ايم. غنايي است ـ تفکيک کرده نةکه خود يک گو

خوريم که اندکي متفاوت از ديگر موارد  نامه به ابياتي بر مي سام مةدر پايان منظو
احوال و حوادث  رةحسب حال است. چنانکه پيشتر گفته شد، حسب حال در با

بيان با آن درگير و مربوط به زمان حال و  ظةشخصي زندگي شاعر است که در لح
ه زمان گذشته است اين مورد، خارج از وجود گوينده و مربوط ب اماوضع موجود است. 

  دارد.) Nostalgia( و حسب حال صرف نيست و شباهت بسيار با نوستالژ
اشتياق و آرزومند بسيار شديد و رمانتيک نسبت به «معنا لغو نوستالژ 

به شيوه ا از « است. در اصطالح ادبي ) Webster,2012(» روزگار سپر شده.
خويش،  تةر يا نويسنده در سروده يا نوششود که بر پايه آن، شاع نگارش اطالق مي

ا را که در نظر دارد، يا سرزميني را که يادهايش را در دل دارد، حسرت آميزانه  گذشته
کنند.  شخصي و اجتماعي تقسيم مي نةکند ... نوستالژ را به دو گو و دردآلود ترسيم مي

فرد خويش نظر  ا از زندگي نوستالژ شخصي، شاعر يا نويسنده به دوره يةبر پا
 ةنندا که آفري موقعيت اجتماعي ويژه به نوستالژ اجتماعي، توجهدارد، حال آن که با 

ت است.اثر بدان نظر دارد، حائز اهمي « ، ) بنا بر آنچه گفته شد، ۱۳۹۵ص ،۱۳۸۱(صفو
پردازد و با نوعي حسرت، ترجيح و دلبستگي به روزگار  نوستالژ به زمان گذشته مي
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شده همراه است. شايد بتوان نوستالژ را از فروع حسب حال به شمار آورد. سپر 
  گيرد: بيت را در بر مي ۷اين مورد دارا رنگ و بو نوستالژ اجتماعي است و 

  هر  شه  شهريارــکــــه  بود  منوچ                عجب  روزگار  بـد  آن  روزگار 
  ز دادش  شده  گـرگ  چوپان  ميش   به  عدلش شده کبک با باز خويش 
  فلک  نام  بد  از  جهان  بر گرفت ...  جهان  رسم ظلم ازجهان بر گرفت
  نمي جست يک جو ز دهقان خراج   نبرد  از  بزرگي  هـم او  نام  تاج

  نهنگان  چو ماهي  بـه  شست  آمدند  رکشان  زير  دست  آمدندهمه  س
  افکندگان  جمله  سرور  شدند   ســر  وانگــــر  شدندفقيران  سراسر  ت

  به  فرمان  و چون  فلک  طاق  بود  در آن  دور کو  شاه  آفاق  بـــود
  )۷۳۴ص ،۱۳۸۶(خواجو،  

شکند و به توصيف و تحسين روزگار  در اين ابيات شاعر، روايت داستان را مي
دارد،  پردازد. شاعر با ياد خوش روزگار که در اسطوره جا پادشاهي منوچهر شاه مي

مغول ـ  بيان  طةبا پوشيده گويي، ناخشنود خود را از روزگار خويش ـ دوران سل
خوش  رةهرگاه زيستن در حال، دشوار و نامطلوب باشد، آدمي يا به خاط زيراکند.  مي

کند. در اين ابيات لحن  ا نامعلوم و موهوم خيالبافي مي برد يا با آينده گذشته پناه مي
  فزوني واژه ها تاز قدمت زبان را کاهش داده است.  اما حماسي حفظ شده است

  
  داستان ها عاشقانه -۳

عشق و عاشقي نخستين چيز است که از اصطالح ادب غنايي در ذهن  معموالً
ترين موضوع ادب غنايي نيز عشق است و پيوند آن  توان گفت برجسته بندد. مي نقش مي

ها حماسي با يک يا  آشکار. اغلب در منظومه با عواطف و احساسات انساني کامالً
نامه  در سام اماآيند.  هستيم که روايت فرعي به شمار مي رو به روچند داستان عاشقانه 

و محور اصلي است و ديگر رويدادها  محرکعشق و کوشش برا دستيابي به معشوق 
ک روايت آن (سام د است که يسام نامه متعد نةها عاشقا فرع اين اصل هستند. روايت
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فرعي دارد  بةآن، جن نةها عاشقا و پريدخت) محور اصلي داستان است و ساير روايت
که همه در خدمت جريان اصلي داستان هستند و برا ايجاد کشش بيشتر در داستان و 

  اند. جذب خواننده به کار گرفته شده
  سام و پريدخت -۱-۳

داستان  ۀنامه است. چکيد سام مةداستان عشق سام و پريدخت روايت اصلي منظو
او  دلباختة چنين است : سام نريمان با ديدن تصوير از پريدخت، دختر فغفور چين

-  کند. و پس از پشت سر نهادن موانع و دشوار شود و به سو چين حرکت مي مي
شود. سام شبي را  رسد. پريدخت نيز با ديدن سام دلباخته او مي ها بسيار به چين مي

کند. پس از  آيد و سام را زنداني مي گذراند. فغفور به خشم مي محفل پريدخت مي در
گيرد. سرانجام فغفور به  رهايي سام از زندان، دو بار ميان فغفور و سام جنگ در مي

فرستد. سام  وزير خود، به عنوان شرط ازدواج، سام را به جنگ نهنکال ديو مي يةتوص
کند که  کند و وانمود مي ا پنهان مي پريدخت را در سردابهفغفور  اماگردد  پيروز باز مي

شود و سر به صحرا مي نهد. رضوان، دختر  پريدخت مرده است. سام از خود بيخود مي
، پريدخت را از سردابه مي شوند.  هر دو گرفتار ديو به نام اَبرها مي امارهاند  شاه پر

شود و به جستجو او بر  ت آگاه ميتي سام از زنده بودن و اسارت پريدخپس از مد
ها فراوان به کمک ياران خود بر  آيد. و پس از پشت سر نهادن موانع و دشوار مي

يابد و پريدخت  شود و سرانجام در کوه فنا بر اَبرها دست مي يان چيره ميجادوان و جنّ
سام با پريدخت شود.  کند. در نبرد ميان فغفور چين و سام، فغفور کشته مي را آزاد مي
ميان سام  نةعاشقا طةهايي که مستقيماً با راب گردد. بخش کند و به ايران باز مي ازدواج مي

  شود.  بيت را شامل مي ۱۸۳۶و پريدخت مرتبط است، مجموعاً 
  سام و قمر رخ -۲-۳

هنگامي که سام به دستور فغفور چين در زندان سهيل قلعه دار در بند است، نيمه 
کند. سام  شود و به سام اظهار عشق مي دختر سهيل، وارد زندان مي قمر رخ، ،شبي
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کند و پس از سه روز کامراني، اسباب رهايي سام را  پذيرد. قمر رخ از او پذيرايي مي مي
  شود :  کند. داستان با اين بيت آغاز مي فراهم مي

  بت  خنده  لببــه  زندان  درآمد                    چو يک نيمه بگذشت  از تيره  شب
  يابد : و با اين بيت پايان مي

  چـو محروم  ماند  از  دالور جـــوان  قمررخ دو چشمش چو چشمه روان
-۱۷۲صص ،۱۳۸۶همان،نامه روايت شده است. ( ت در سامبي ۵۸اين داستان در 

۱۶۹(  
  قمرتاش و پرينوش -۳-۳

فغفور)  ۀدقمرتاش پسر وزير فغفور چين و پرينوش دختر خاقان چين ( برادر زا
رو با بي اعتنايي پرينوش  اماکند  است. قمرتاش با ديدن پرينوش به او اظهار عشق مي

شود. پس از شکست و نابود فغفور چين، سام قمرتاش را به جانشيني  مي به رو
  دهد. آغاز داستان با اين بيت است : گزيند و پرينوش را به همسر به او مي فغفور برمي

  گذارش  همه  بـــر سـر  چاه  بـود  شـــــــــاه  آگاه  بـودپرينوش  از  
  رسد :  و با اين بيت به پايان مي

  ريخت خون جگر ز غم سوخت و مي  گشت دودش به سر شب و روز مي
-۳۹۶صص ،۱۳۸۶همان،نامه روايت شده است. ( بيت در سام ۶۶اين داستان در 

۳۹۳(  
  مهر افروز و قلواد -۴-۳

افروز، نديم دختر  اند، مهر ارانش در خاور زمين به بزم نشستههنگامي که سام و ي
او  تةشود. قلواد پهلوان ايراني با ديدن مهرافروز دلباخ پادشاه، به بزم ايشان نزديک مي

کنند. بيت آغازين داستان چنين  شود. اين دو در پايان داستان با يکديگر ازدواج مي مي
  است :

  ز خرگه سراسيمه بيرون  دويد   چو قلواد را  در  شبستان  نديد
  رسد : و با اين بيت به انجام مي
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  که  درد  دلم  را  تو  داني  دوا  از آن با تو مي گويم اين ماجرا
  )۸۷-۹۰، صص۱۳۸۶خواجو، نامه روايت شده است.( يت در سامب ۶۳اين داستان در 

  خاور سةقلواش و شم -۵-۳
خاور دختر ملک ضيمران پادشاه خاور زمين است و قلواش پهلواني  سةشم

ايراني است. هنگامي که سام، قلواد و قلواش در حال گذر از بوستان هستند، شمسه 
کند که از قضا به  ين خود را به سو او پرتاب مير زرسام ترنج معنب توجهبرا جلب 

کند  شود و اظهار عشق مي او مي تةباخکند. قلواش با ديدن شمسه دل قلواش برخورد مي
کنند. نخستين بيت  پذيرد. اين دو در پايان داستان با يکديگر ازدواج مي شمسه نمي اما

  داستان چنين است :
  زدند  از  حرم  خيمه  در  بوستان  دليران  بــه  کـــــــام  دل  دوستان 

  رسد : و با اين بيت به پايان مي
  برو کت  سر و کار با خويش باد  گفتگو  چـون  فتادمرا  با  تو  اين 

) ۹۹-۱۰۰، صص۱۳۸۶همان، نامه روايت شده است. ( بيت در سام ۳۶اين داستان در 
خاور پس از نپذيرفتن عشق قلواش، خود به سام اظهار عشق  سةگفتني است که شم

کند که  مي ديگر است و به شمسه توصيه تةگويد که دلبس پذيرد و مي کند. سام نمي مي
  )جابه عشق قلواش پاسخ بگويد. (همان

ها حماسي به صورت  ها عاشقانه در منظومه چنانکه پيشتر گفته شد، داستان
نامه که به عنوان آخرين منظومه حماسي ادب  سام اماشوند.  ها فرعي ارائه مي روايت

ن عاشقانه حماسي است که بر محور يک داستا مةفي شده است، تنها منظوفارسي معر
نامه قهرمان حماسه در پي حفاظت از سرزمين خويش و دفع  شکل گرفته است. در سام

بندد و برا يافتن او به آب و آتش  جنگد بلکه به تصوير زيبارويي دل مي نمي شر
شود مانند  عشق به قهرمان حماسه پيشکش مي ها حماسي معموالً زند. در منظومه مي

 ( شميسا،دهد. ه در شاهنامة فردوسي رو مييا بيژن و منيژ آنچه ميان رستم و تهمينه
در داستان سام و پريدخت، اين قهرمان حماسه (سام) است که به  اما) ۷۸ص ،۱۳۸۹
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ها دشوار  از ياد  تي در موقعيپردازد و در طول داستان، حتّ جستجو معشوق مي
رو و شيرين و ليلي و نالد و بيشتر يادآور خس معشوق غافل نيست و از فراق او مي

توان دريوزگي عشق به  شاهنامه. عاشقي سام را مي نةها عاشقا مجنون است تا داستان
رخ عشق  خاور  و قمر سةشمار آورد. گفتني است در طول داستان، زناني مانند شم

کند. اين  پذيرد و برخي ديگر را رد مي کنند که برخي را مي خود را به سام پيشکش مي
ها فرعي بسيار کوتاه هستند. حجم زياد از ابيات اين منظومه،   رد روايتگونه موا
ها عاشقانه و شکايت از فراق، مرتبط با داستان سام و  ها غنايي، گفتگو توصيف

  پريدخت است.
داستان سام و قمر رخ در حقيقت تمهيد برا رهايي سام از زندان است و 

اين منظومه مانند  ها عاشقانة است. ديگر داستاناني گشايي داست افکني و گره نوعي گره
، شگرد سةقمرتاش و پرينوش، مهرافروز و قلواد، قلواش و شم هايي برا ايجاد  خاور

ها ادبي و نيز پسند زمانه هستند. به ياد داشته  تبه سنّ توجهدر منظومه با  جذّابيت
سبک عراقي  رةبه دو باشيم که اين منظومه در روزگار که در ادب فارسي موسوم

ا برا  فرعي شاعر بهانه نةها عاشقا است، سروده شده است. با طرح اين روايت
ها مثبت داستان شخصيتخوشي نيز برا  عاقبتيابد و  غنايي منظومه مي بةافزايش جن

ها عاشقانه فاقد زبان و لحن  زند. بخش که ياوران قهرمان اصلي هستند، رقم مي
  شود. بيت را شامل مي ۲۰۵۸اين منظومه در مجموع  نةها عاشقا يتحماسي است. روا

  
  نامه نامه و مغنّي ساقي -۴

جهان  ادبياتنوشي، موضوعي است که در  ت بادهستايش و توصيف باده و لذّ
ششم پيش از  ۀغرب به سد ادبياتاين گونه اشعار در  نةا دارد. پيشي حضور ديرينه
) ۳۱۰ ، ص۱۳۸۷  داد،  رسد.( شاعر يوناني مي) Anacreon(ها آناکرئون  ميالد و سروده

 ادبياتعرب و  ادبياتاشعار که در ستايش باده و باده نوشي سروده شده است، در 
شود که شاعر در آن از  خمريات بر اشعار اطالق مي«شود.  فارسي خمريات ناميده مي
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فروش و دختر رز و تاک و محتسب و  د ساقي و ساغر... ميکده و پير ميموضوعاتي مانن
نمايد ... موضوع  گسار گفتگو مي ي از مي و ميصبوحي و توبه از مي ... و به طور کلّ

ات پيرو يعباسي در اشعار عرب وارد شد و سپس ايرانيان که در کلّ رةخمر از اوايل دو
، به علّ شعرا عرب بودند از همان ابتدا ظهور ت توافق با ذوق عمومي شعر و شاعر

نخستين ۲۲۴ص ،۱۳۶۴(مؤتمن،» ات ديگر، آن را در اشعار خود به کار بردند.و مقتضي (
  معروف رودکي است با مطلع : ۀه در شعر فارسي قصيدخمري نةنمو

  او را  گرفت و کرد  بـه  زندان ةبچ  مـادر مــي  را  بکـرد  بايـد قـربان
  )۴۰ص ،۱۳۷۴(دبيرسياقي،    
ا با  ار مرغز است در قصيدهبشّ ۀه سرودخمري نةترين نمو پس از رودکي، کهن

  مطلع:
  مي همه از رز بود پديدشاد و خر  رز را خـدا از  قبلِ شاد آفريد

  )۱۶۳ص ،۱۳۷۴(همان،    
ه را منوچهر دامغاني به کمال رسانيد. و در اين گونه شعر وامدار خمري

)با گذشت زمان و تکامل شعر، از شعر ۱۶۳و۴۰صص ،۱۳۷۴همان،پيشينيان است.(
نامه  نامه و مغنّي نامه پديد آمد. ساقي نامه و مغنّي ها مستقلي همچون ساقي خمر گونه

شود. در تعريف  هايي از شعر غنايي هستند که خطاب به ساقي و مغنّي سروده مي گونه
نامه شاعر ساقي و مغنّي را مخاطب قرار  در ساقي«ند: ا نامه نوشته نامه و مغنّي ساقي

يي در کار کنند و سرود ساز دهند و سپس از گذر  خواهد که باده دهد و از آنان مي مي
راند و خواننده را به اغتنام  سريع عمر و ناپايدار دنيا و جفا روزگار سخن مي

(دم را   "Diem Carpe" دهد و به اصطالح موتيف آن يافتن دم اندرز مي فرصت و در
د عاريف ديگر، بر شمردن خواص و فواي) در ت۲۴۹ص ،۱۳۸۹(شميسا،» درياب) است.

نامه  ) مغنّي۲۵۹، ص۱۳۸۰فسايي،  (رستگار .دانسته اندنامه  شراب را ويژگي اصلي ساقي
نامه است با اين تفاوت که در آن مغنّي يا  نيز از حيث قالب و محتوا مانند ساقي

سرايي ابتدا به صورت ابيات  نامه نامه و مغنّي گيرد. ساقي گو مورد خطاب قرار مي سرود
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 نةها منظوم و به عنوان جزيي از اثر ديگر سروده شده است. پيشي پراکنده در داستان
رسد. با گذشت  ين اسعد گرگاني و نظامي ميها فخرالد گونه اشعار به سرودهاين 

ترين آن منسوب به حافظ  نامه صورت مستقل يافت که کهن نامه و مغنّي زمان ساقي
ت وابسته و نامه در ادب فارسي به دو صور نامه و مغنّي است. به ديگر سخن، ساقي

نامه،  )در سام۱۵،ص۱۳۸۸رضايي، و۷۷۷،ص۱۳۸۱بصيرمژدهي،اند( مستقل سروده شده
وابسته است. در اين منظومه به يک  نةنامه به شمار آمده از گو نامه و مغنّي آنچه ساقي

  : ۳خوريم رميبشود،  بيت را شامل مي ۲۷نامه که يت و دو مورد مغنّيب۷نامه در ساقي مورد
 مي لعل بــــر جـام يـاقـوت ريــز  چو ياقوت مي جام قوت است خيز 

  تجوــبگردان قدح چند ازين جس  ــده بــاده تــا چند ازين گفتگوب
  تان کنيمــچو مي خنده بر مي پـرس  بيـــا تـــا دمــي طوف بستان کنيم
  فتد مهـر او هـــر زمان بـــا خسي  چـــو دنيا نـدارد وفـــا بـــا کسي
  ستدايي شهي اـــکه در ملک معني گ  خنک آنکه زين مايه دستش تهي است

      دم ياد خـويشــآي کــه بي مي نمي  بخواه از مي و گل مگر داد خويـش 
  کــه بـاشد بسي خــالي از دوستان  ا  لب غنچه  در  بــوستـان   بخند

  ) ۲۷۱ص:،۱۳۸۶( خواجو،
  در  ديـــر ميخوارگان  بـــاز  کن  بيــا  ا  پسر چنگ  را  سـاز کـن 
  ز درد  جـدايــي  جـدايـــي کنيم  کــه  درد  ز  مستان گدايي کنيم
  بـرفتند  و  اين ديـــر  بـرهم زدند  کـه آنان کـه بــا مـا دمـي دم زدند
  غم آمد  همه  غـم گساران  شدند  حـريفان گذشتند  و  يـاران  شدند

  صبوحي کشان  را  صاليي  بـزن ...  ساز  مستان   نـوايـي  بـــزن نـــوا
  ) ۲۷۳-۲۷۴صص ،۱۳۸۶( همان،

  نامه سوگند -۵
در سوگند يا قسم، احساس و عاطفه و احوال دروني شخص دخيل است و 

آيد. معنا لغو سوگند چنين تعريف  ا از شعر غنايي به شمار مي نامه نيز گونه سوگند
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کند و خدا يا  اقرار و اعترافي که شخص از رو شرف و ناموس خود مي« شده است : 
نامه شعر است که  سوگند اماذيل سوگند)  ،۱۳۷۷خدا، (ده» گيرد. بزرگي را شاهد مي

ها گوناگون به قصد سلب يا اثبات در آن ذکر شده باشد. سوگند اغراض  سوگند
سات مذهبي و هر به مقد ، هشدار، تهديد و ... نيز دارد. معموالًتأکيدديگر همچون 

          شود. ند ياد ميآنچه جايگاه ويژه و گرانقدر در باور مردمان داشته باشد، سوگ
خوريم که در  مورد سوگند برمي ۱۴نامه به  در سام)۷۴۱-۷۲۴صص ،۱۳۸۱(برزگر،
ها  شود. در اين ابيات به خداوند، جان معشوق و زيبايي بيت را شامل مي ۶۸مجموع 

ظاهر او، جان پادشاه و نمادها پادشاهي مانند تاج و تخت، روح نياکان، جنگ افزار، 
زير ابيات سوگند دارا  نةشود. در نمو اجرام سماو و ارکان اربعه سوگند ياد ميبت، 

سوگند به جان معشوق و  امالحن و زبان حماسي است زيرا متن، متني حماسي است 
خواني و تهديد موجب شکست لحن حماسي شده  ها ظاهر او هنگام رجز زيبايي

 آيد: ر همچنان غنايي به شمار مياست. با وجود اين، موضوع و محتوا ابيات زي

  بـــه  روز  سفيد  و  شب  الجـورد  دادار  دارنده  سوگند  خـــورد بــه 
  ان دهد هم سر آرد زمانـــکه هم ج  بـــه  يـــزدان  کــه  افراشته  آسمان
  او  بــرنهادم  کاله  کــــه  از  فــر  بــه  تخت  و  بــه  تاج  منوچهر شاه

  بـه  داد و دهش گشته  با  عدل  يار  رگز  نيايد  چنان  شهريارکـــــه  هـ
  وس و ننگـبه  مردان  با  نام  و  نام  به  شمشير  تيز  و  بــه  ميدان  جنگ
  ف سياه ــبدان  نرگس  مست  و  زل  بــه  جان  پريدخت  و  تابنده مــــاه

  دهد ن ميل جاــــکه سام از پي وص  دهد ان را روان ميـــبه وصلش که ج
  بـــه  پيکار  آن  ديـــو نر اژدهـــا   کــــه  امشب  بتازم  بـــه  کــوه فنا

  ) ۶۵۲،ص ۱۳۸۶( خواجو،
بر  نسبت به معشوق، برا تأکيدنامه برا بيان وفادار  ها سام سوگند
، تهديد و تقاضا عفو ياد شده است. با  تأکيدراستگويي،   بةبه جن توجهبر رازدار
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پهلواني منظومه ذکر سوگند برا تهديد با هشت مورد، بيشترين بسامد را  حماسي ـ
  ۴دارد.

  
  شکوائيه  -۶

بثّ « شکايت برخاسته از نارضايتي و مرتبط با احساس و عواطف انساني است. 
شَکو يا شَکوائيه، در لغت به معني اظهار شکايت، شکوه کردن و، در اصطالح ادبي، 

ها  شکايت شاعر يا نويسنده از روزگار، بخت و سرنوشت، مردمان زمانه،سختي
باشد هايي که حاو اين گونه مضامين  هحيات، ارباب قدرت و جز اينها. اشعار و نوشت

به گوناگوني مضامين  توجه) با ۷۰۷ص ،۱۳۸۴ياحقي، »(شود. ناميده مي» شکوائيه « 
 -۱:  تةها را به پنج دس ها در ادب فارسي، پژوهشگران بر پايه محتوا، شکوائيه شکوائيه

 عرفاني يةشکوائ -۲فلسفي(اعتراض به نظام هستي و شکايت از روزگار)  يةشکوائ
اجتماعي(شکايت از  يةشکوائ -۳ها سير و سلوک و فراق جانان)  (شکايت از دشوار

سياسي (اعتراض و انتقاد و افشا  يةشکوائ -۴ها حاکم بر جامعه)  ها و نابساماني درد
روحي و  ها جسمي و رنج و درد (شکوه از شخصي يةشکوائ - ۵حاکمان بيدادگر) 

  )   ۳۴۴ص ،۱۳۸۱و دادبه، ۲۴۳ص ،۱۳۷۵ د. (سرامي،ان مشکالت شخصي) تقسيم کرده
خوريم که از حيث محتوا، به  بيت بر مي ۱۵۹مورد شکوائيه در  ۲۸نامه به  در سام

  گيرد.  جز شکوائيه عرفاني و سياسي بقيه انواع شکوائيه را در بر مي
 مقدمهمورد است. چهار مورد در  ۱۶شکوائيه ها فلسفي در سام نامه  -۱-۶

مورد شکوائيه فلسفي وجود دارد که  ۱۲که سروده فردوسي است. در متن اصلي  آمده
  شود: بيت را شامل مي ۷۴
  که گه چون کمانست و گاهي چو تير  ن  است آيين  ايـن  چرخ  پيـــرچني

  ست و مارا نشاط است واندوه و گنج  ست و مستي و  عشق  و قـراراخمار
  بــي  نيش  زنبور  نيست نـوشولي   دور نيست  گرت  جام  نوشين  دهد

  همچو آهــــو بــه  بند  آردتگهي   ـي  شير  نـــر  در  کمند  آردتگهـ
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  مهره  بي  زخم  مـــار  نيار به کف  ابي  گلي  بي  دو  صد  زخـم  خارني
  ز مهرش همـــي  دل  ببايد  بـــريد   چو رازش چنيـن است و بس  ناپديد

  )۱۵۸-۱۵۹صص ،۱۳۸۶(خواجو،
نامه از زبان راو داستان است و مضمون آنها  ها فلسفي سام لب شکوائيهاغ

جويي از دنيا  ن دهر و ناپايدار دنياست که با توصيه به کنارهمهر و تلو شکايت از بي
ها بازتاب اوضاع زمانه يعني  اعتنايي به آن همراه است. فزوني اين گونه شکوائيه و بي

شکايت حاکي از نارضايتي است. همچنين در اين  رازيروزگار استيال مغول است، 
ها عرفاني شاعر که در روزگار رشد و شکوفايي عرفان مي زيسته،  ها گرايش شکوائيه

  ۵آشکار است.
  ۶فردوسي است. ۀمقدمه آمده که سروداجتماعي در  د شکوائيةتنها يک مور-۲-۶
مضمون اين  بيت است. ۵۵ها شخصي هفت مورد و در مجموع  شکوائيه -۳-۶
 - مهر يار است و همه از زبان سام و پريدخت است. شکوائيه ها فراق و بي شکوائيه

او را ناتوان  آورد هيچ تناسبي باحماسه وقهرمان حماسه ندارد و که سام به زبان مي هايي 
  : ۷دهد و ناز پرورده نشان مي

  متکج چون کمان بين،به دل راست  چــــو  سوسن  سراسر  زبان  بينمت
  آزاد  گشتي  چه  سود  چو  از  بند  ـيشه  بـودچو  سروت  اگر  راستي  پ

  خدايا  چنين  کس  هــــوايي  مباد  ول  تو  بادـــي   و  قتو  آتش  زبانــ
  يد چهـــــر ـگهي آذر افروز  خورش  رد به مهـر ــگهت  شمسه  در  بر  بگي

  ــن راه  تستسمـ گلستان  رويش   واه تستـــکنون خود  قمر رخ  هواخ
  ه  دل داده امـدلم کي دهي  چون ک  ي  کـــــه  افتاده امــکجا  با  من  افت

  )۱۷۸ص ،۱۳۸۶(همان،
خوريم که محتوا زن ستيزانه دارند. اين موارد نيز  در سام نامه به ابياتي بر مي 

موع مورد و در مج ۴گيرد که  آيد و ذيل شکوائيه شخصي قرار مي شکوائيه به شمار مي
  بيت است: ۱۱



  __________________________________________________________________    
  27      نامه بررسي موضوعات غنايي در منظومة حماسي عاشقانة سام

  

  

  کجـــا  دختر  از  پرده  بيرون  بـــــود            خود  انصاف  ده  باز کين چون بود 
  بود  روز  و  شب  غرق  دريا  غـــمي  را  که  دختر  بود  در  حــرم             کس

  خُرد کــه ننگش بزرگ است و انديشهاز  همين  نــــامِ  دختر  نبرد             حکيم 
  ار  گردد  به  بيگانگان...ــکـــــه  او  ينگان            چه  فرزند  خواني  چـــو  ديوا

  و  گــر  نيز  بـــاشد  بـــد  اختر  مبادي  را  پس  پــــرده  دختر  مباد             کس
  ر  دودمان کــــه  تا  ناورد  ننگ  بـــــ             چــو  دختر  بيايد  بکش  در  زمان 

  )۲۶۹ص ،۱۳۸۶( خواجو،
ت داستان به شمار آورد که از سر خشم و توان نظر شخصي اين گونه ابيات را مي

نامه، توسط  سام نةابيات زن ستيزا مةشود. گفتني است که ه نارضايتي بيان مي
ها  باور تأثيرتوان  فوق مي عةشود. در آخرين بيت از قط ها منفي بيان ميشخصيت

 ۲۴۰، ۲۲۹-۲۳۰دوران جاهليت اعراب را در ادب فارسي ديد. ديگر موارد در صفحات 
  نامه مندرج است. سام  ۶۹۵و 

  
 طنز و ريشخند -۷

در ادب فارسي تعريف طنز، هجو و هزل با يکديگر تداخل دارد. هرچند هرسه به 
ا  ه اين که طنز به گونهب توجهبا  اماپردازند  کاستي ها و معايب حقيقي يا ادعايي مي

کند و افزون بر اين، خشونت بيان و  ظريف، ماليم و پوشيده طرح موضوع مي
توان آن را جداگانه بررسي کرد. در تعريف طنز  گويي هجو و هزل را ندارد، مي زشت
طنز به معني مسخره کردن و طعنه زدن و در اصطالح ادبي، شعر يا « گفته اند :  چنين

ها و مفاسد فرد و  طعنه، به تمسخر و نشان دادن معايب، زشتي يةا دستمانثر است که ب
بر  ريشخند و مورد طنز۴نامه به  در سام )۹۳۴، ص۱۳۸۱ (ربيعيان، »پردازد. جامعه مي

اين موارد هنگام رزم و خطاب به هماورد بيان  مةشود. ه بيت مي۱۱خوريم که شامل  مي
ها او را به  ا ضعيف جلوه دهد و تواناييشده است. گوينده کوشيده است تا حريف ر

  : ۸تمسخر بگيرد. زبان و لحن اين ابيات حماسي است
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  بدو گفت کا بخت برگشته مرد  سـو  قهقهام  آنگهي  حمله  کرد
  را  نيست  آزرم اين  يال و برزتو  ـرزگريزنده گشتي به يک ضرب گ

، در  رزم    تــــو  گفتي  سپهدار  عـاد  منم   چــون آهنمتنم  رو
گريزان  چــرا  رفتي  ا  رزمسار  و بـازو  و دست  دراز بدين  قـــد  

  )۶۰۵ص ،۱۳۸۶( همان،
  
  مدح و ستايش -۸

ستودن، ثنا گفتن کسي را به صفات نيکو و « ا تاز است و به معني  مدح واژه
ذيل مدح) اين واژه در معنا اصطالحي  ،۱۳۷۷(دهخدا،» ا که در اوست. يدهپسند

مدح در اصطالح ادبي، سخني است که در آن « ارا تعريف و تقسيم بند است. د
گوينده به توصيف، تحسين و تمجيد کسي بپردازد ... مدح از نظر موضوع و مضمون به 

، که منحصراً در مدح شاهان، شاهزادگان،  -۱سه دسته تقسيم مي شود :  مدايح دربار
مدايح ديني، که در ستايش بزرگان دين  -۲فتند. گ وزيران، سرداران، حاکمان و اعيان مي

اين مدايح با مدايح دربار اين  ۀتفاوت عمد .شده است و مذهب و عرفان گفته مي
است که مدايح ديني با تمايل و رضا شاعر و از سر اعتقادات مذهبي و به اختيار 

لي در که اوشود  مدايح ديني به توحيد و نعت و منقبت تقسيم مي .شده است سروده مي
ستايش خداوند، دومي در ستايش پيامبر (ص)، و سومي در ستايش امامان و ديگر 

مدايح اجتماعي و اخالقي، که محور اصلي  - ۳شده است.  بزرگان دين و عرفان گفته مي
اساس  اماند، هست آن پندها اخالقي و نکات تربيتي است ... اين اشعار در ظاهر مدح

  )۱۲۳۴-۱۲۳۶صص ،۱۳۸۱(مقدسي، » آنها شعر تعليمي است.
نامه، تنها مدايح ديني را در بر  حماسي سام مةغنايي مدح و ستايش در منظو نةگو

اوند يا توحيد و نعت و منقبت گيرد که چنانکه پيشتر گفته شد شامل ستايش خد مي
  است.
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به معني نيکويي گفتن و ستودن و آفرين و شکر نعمت و مدح  ،در لغت ،ستايش
مت حق سبحانه و تعالي عربي حمد که بيان کبرياء و جالل و عظ ۀاست. معادل واژ

ذيل ستايش و حمد) متون ادب فارسي با ستايش و حمد پروردگار ،۱۳۷۷دهخدا،است.(
روايي  بةر آثار که جنکنند. د شود. آثار حماسي نيز از همين قاعده پيرو مي آغاز مي

ها زبان به ستايش خداوند شخصيت، در متن اصلي داستان نيز مقدمهدارند، افزون بر 
  گشايند.   مي

نامه نيز با ستايش خداوند آغاز شده است. ستايش آغاز منظومه عيناً و با ذکر  سام
عبارت (فردوسي فرمايد)، از شاهنامه نقل شده است با اين تفاوت که ستايش آغاز 

آنچه در آغاز سام نامه آمده نوزده بيت است. اين چهار  اماشاهنامه پانزده بيت است. 
) ۱۲-۱۳،صص۱،ج۱۳۸۲سخ شاهنامه است. (فردوسي،ط به اختالف نبيت اضافه مربو

وام گرفتن ستايش آغار کتاب از شاهنامه و نيز شباهت ها بسيار ديگر، نشانگر اين 
سرايان پس از فردوسي است. هر چند هيچ  ت است که شاهنامه سرمشق حماسهواقعي

او نيز  بةتو مر اند و به حد فردوسي نبوده يةسرايان در پايه و ما يک از اين حماسه
  اند.  نرسيده

شود که در ابتدا  بيت ديده مي ۳۵مورد ستايش شامل  ۹در متن اصلي منظومه 
ها عربي و  ها مطرح شده است. فزوني واژهشخصيتگفتگو  نةها يا در ميا نامه

قدمت زبان را کاهش داده است و اين  » توکل « و » کاف و نون «اصطالحاتي مانند 
ا حماسي را  ا که قصد روايت موضوعي با قهرمان اسطوره موضوع برا منظومه

  :  ۹آيد دارد، نقطه ضعف به شمار مي
  نقش   بــــر   قلب  دل ۀشناسنـد  بـــه  نــام  رصـد  بنـد  ايـوان  گـل

  نقش   مـــه   پيکـــران ۀنگارنــد  نــــام  نـــام آوران  ۀبــــــرآرنـــد
  زبان را  جز  از  نام  او  کام  نيست  او  نـام  نيستکــه  باالتـر  از  نـام  

  دهد جــام گيتي نما بـه مــه  مي  غ  گيتي گشاــکشد  تي ز خــور مي
  )۲۶۳ص ،۱۳۸۶خواجو، (
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  شـد  پديد ايــن همـــه  داور  ازو  جهاندار يــزدان  که  ديـو  و  پـر
  زار  درمان  دهد  بـه  هــر خسته  و  دهد ست و جان ميا که او جان ستان

  اف و نونـهنوزش نه پيداست يک ک  شود  رهنمون  کــــه او بنده  را  مي
  ارـرسانـــد همــي روز  از  روزگ  همه  روزه  از  خيل  چندين  هــزار 

  ش  کم  آيد  ز گنج ا نـه  بخشندگي  بـــه  رنجنه  از  دادن  روز  آيد  
  ) ۶۱۰، ص۱۳۸۶( همان،

معني بر شمردن اوصاف است و بيشتر برا اوصاف نيکو به کار نعت در لغت به 
د شعر يا نثر است که ستايش و مدح و ثنا حضرت محم« رود. در اصطالح ادبي  مي

) منقبت در لغت به معني کار نيکو و کار ۱۳۷۵ص ،۱۳۸۱(ربيعيان،» (ص) باشد.
 ائمةها و فضائل  کيبزرگوارانه است و منظور از منقبت گفتن يا ذکر مناقب، بيان ني

اطهار (ع)  ائمةاطهار(ع) است. به ديگر سخن، نعت و منقبت به مدح پيامبر (ص) و 
اطهار (ع)  ائمة(ص) و ذکر مناقب  شود. ستايش خداوند متعال، نعت پيامبر اطالق مي

تي ادبي است که ريشه در باورها مذهبي دارد و در آغاز حضرت علي (ع)  سنّ بويژه
  شود. دب فارسي ديده ميبيشتر آثار ا

فردوسي است. در  مةنامه برگرفته از شاهنا سام مقدمةچنانکه پيشتر گفته شد، 
بيت است. در  ۳۱» گفتار اندر ستايش پيغمبر« شاهنامه چاپ مسکو، بخش  مقدمة

بيت آن  ۱۰ امابيت است.  ۳۱»  گفتار اندر نعت رسول و ياران « نامه نيز بخش  سام
(ع) و فرزندان اوست که در بيت در منقبت حضرت علي  ۱۰متفاوت است و اين 

  چاپ مسکو وجود ندارد: شاهنامة
  حبيب  جهـــان  آفــــريننده  را  دو  فــــــرزند  او  نور  بيننده  را

  چـراغ  جهان  و  مـــــــه انجمن  نـنخستين  ســـــر  نامداران  حس
  ر بدان  دشت کينـه آورد لشکـک  نــدالور  حسي  و پس  شيـــرزاده

  همـه  دل  سپرده  به  فرمان  دين  مه  جان  نهاده  به  شمــشير کين ه
  ها  حيدر گذشت  از شمارـسخن  ار ـز گــهمه  پـاک  بودند  و  پرهي
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  چنين  گفت  پيغمبر  هاشمـــــي  اشد  چنو  آدمــــي ـــبه  مرد  نب
  که  من  نام  حيدر ندارم  بـه  ياد  مم به گيتي  مباداـــخود آن  روز ن

  در زد دست در ذوالفقارـکه حي  ون  گشتي  و   روزگار ــانه  زبـزمـ
  آن  نامدار  دن دار  عالم  بـکه  دي  در  سوارــنيامد  به  گيتي  چو  حي

  دلير  چـــو  حيدر  نيامد  پديد   ان  آفرين  تا  جهان  آفــريدـــجه
  )۲۶، ص۱۳۸۶جو،(خوا

  
  مرثيه -۹

گريستن  و مويه کردن واکنش حسي و عاطفي انسان در برابر مرگ عزيزان است. 
رثاء در لغت به معني گريستن بر « نامه است.  نمود ادبي اين تأثر، رثاء ، مرثيه يا سوگ

ي شعر است که ها اوست و رثائيه قيصده يا چکامه و به طور کلّ مرده و ذکر نيکويي
ا که ممکن است از بزرگان قوم و شهر و ديار باشد يا  سوگ مرده سرود شود، مردهدر 

رستگار » ( از عزيزان و کسان و خويشاوندان شاعر و يا از پيشوايان دين و ائمه اطهار... 
ي به شش ها ادب فارسي به طور کلّ سرودها يا مرثيه ) سوگ۱۷۲ص ،۱۳۸۰فسايي،

مراثي  -۲شود.)  گ سالطين و درباريان سروده ميمراثي دربار (بر مر -۱:  تةدس
شود.)  شخصي و خانوادگي (در سوگ زن و فرزند و اعضا خانواده و ياران سروده مي

 اطهار اختصاص مةمراثي مذهبي ( به سوگوار و بزرگداشت پيشوايان ديني و ائ -۳
يدار دنيا و مرگ و حيات، بي وفايي و ناپا مراثي فلسفي ( در بارة مسئلة -۴دارد.) 

مراثي اجتماعي ( مربوط به فجايع اجتماعي مانند جنگ  -۵شود.)  عجز بشر سروده مي
مراثي داستاني (آنچه شاعر در سوگ شخصيت يا قهرمان  -۶و باليا طبيعي است.) 

  ) ۳۶ص ،۱۳۶۹سيم شده است. (امامي،سرايد.) تق داستان مي
فردوسي  ۀمه آمده که سرودمقدمورد است يک مورد در  ۶نامه  ها سام مرثيه

اين مراثي از حيث  مةبيت وجود دارد که ه ۵۳مورد مرثيه در  ۵است. در متن اصلي 
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آيند. اين مراثي بر مرگ فرزند، معشوق و  شخصي و خانوادگي به شمار مي يةمحتوا، مرث
  اند: مادر سروده شده

  آرام  دلربوده  ز مـــن  صبر و   گفت  کا  کــام  دل به  فرياد  مي
  چنين  بود  آن عهد  و  پيمان  تو  ونين  بود  آيين  و  احسان تـــــچ

  رو  خود  سو سير باغ جنان...  کــــه  تنها  گذار  مرا  در  جهان
  حــرام  است  در  دهر  پايندگي  دگيـــکنون  چون  که  رفتي مرا زن

  داور کردگارا  ــهمي  گفت  ک  بگفت  و  دگـــــر  باره  ناليد  زار
  م ريش ريشــکه دارم دلي پر زغ  برون  کن  روانم  به فرمان خويش

  ندارم  دگـر  زندگاني هـــــوس  مرا  زندگي  بهـــر  او  بود و  بس 
  )۳۹۱-۳۹۲صص ،۱۳۸۶(خواجو،

دربار  شود. نخست مرثية گ پريدخت بيان مينامه در مر ها سام دو مورد از مرثيه
فغفور، که با توجه به دروغين بودن مرگ پريدخت، هيچ تأثير عاطفي در مخاطب ايجاد 

دوم، با وجود اين که سام از دروغين بودن مرگ پريدخت آگاه نيست  يةکند. در مرث نمي
  ۱۰اما اين مورد نيز فاقد تأثير عاطفي است و با قهرمان حماسه نيز تناسب ندارد.

  
  مفاخره -۱۰

در لغت به معني خودستايي و فخر کردن است. خودستايي، ناشي از  مفاخره
با احساسات و عواطف انساني مرتبط است. در  احساس خود برتر بيني است و کامالً

مفاخره اشعار را گويند که شاعر در مراتب فضل و کمال و سخنداني « اصطالح ادبي 
ت نفس و شجاعت و طبع و عزّ ق به اخالق حميده و ملکات فاضله از حيث علوو تخلّ

افتخارات قومي و خانوادگي و به طور خالصه در شرف  سخاوت و امثال آن و احياناً
خودستايي  نة) دام۲۵۸ص ،۱۳۶۴(مؤتمن،» سب خويش سروده است.نسب و کمال ح

ها نبرد نيز کشيده شده است که در اصطالح  و بيان افتخارات در هنگام جنگ به ميدان
رجز نوعي مفاخره است که پهلوانان در « شود.  خواني گفته مي رجز به آن رجز  يا
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ي از مفاخره است که بيشتر در کنند ... رجز نوع خاصّ ها بيان  مي حماسه و جنگ
شود و کار برد دارد، در حالي  ا ايراد مي ها شخصي و قبيله ها جنگ و نزاع ميدان

امير » ( جا باشد. چيز و همهتواند شامل همه  که مفاخره معني اعم دارد و مي
هر  اماآيد  ) به ديگر سخن هر رجز مفاخره به شمار مي۱۳و ۸صص ،۱۳۸۳خراساني 

  شود. ا رجز قلمداد نمي مفاخره
بيت مفاخره شاعراست  ۱۹مورد مفاخره  وجود دارد.  دو مورد در  ۸۶نامه  در سام

اثر  مفاخرة خواجو در بارةه سروده است. ا ک برتر کيفيت و ارزش منظومه رةدر با
مورد مفاخره  ۴کتاب  مقدمةآمده است. در  ۷۳۶-۷۳۸خود در پايان کتاب در صفحات 

بيت بر  ۳۳۷مورد رجز در  ۸۰فردوسي است. در متن منظومه به  ۀوجود دارد که سرود
ها  کنند. در اين رجزها  جنگجويان از توانايي خوريم که پهلوانان هنگام نبرد بيان مي مي

اند، به ديگر سخن،  و افتخارات جنگي خود سخن گفته و هماورد خود را تهديد کرده
اند. برخي واژه ها تاز  طرف مقابل پرداخته يةبه جنگ رواني برا تضعيف روح

مانند خلل، عذاب، اجل، امان، مصاف، افق و قلب االسد از قدمت زبان رجزها کاسته 
  :۱۱است

  ا کس نساخت بدين وزن منظومه  فتا کس  نبا بدين  نقش  منسوجه
  روختمچراغي  ز  دانش  بـــر  افـ  تمدوخ چو  اين  خسرو  ديبـه  مي

  جنيبت  بـه  مـرز  دگـر  تاختم ...  اختمطرازش  بـه  طـرز  دگــر  ســ
  ام مکان  دل  از  المکان  ديـــــده  ام ان  چيدهـمن  اين  خوشه  در المک

  ه  از  نوک خار ...ـام  غنچ برآورده  م   مـارـچش ام  مهره از  برون  کـرده
  کند  بــا  من  از  طاق اخضر  پيام  امــســـروش  مسيحــا  دم  خضر ن

  گيرگرد  و جهان بخش  باشجهان   که خواجو چوعيسي روان بخش باش
  بقا  شو چو  شاهين  عنقا  تويـــي  از روح  زن  چون  مسيحا تويـي  دم

  س و جان  اخترتـــتو گردوني و ان  جــــام  چاکرت  تو  دريايـــــي  و
  )۷۳۶-۷۳۷صص ،۱۳۸۶(خواجو،
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  هـــم آورد  پيالن  و  شيران  منم  همي گفت  ســــام  نريمان  منم
    ران تا کرانـنباشد  چو  من  از  ک  انــمنم  آن  دلير  که  اندر  جه

  خويش آورمان کام ــهم اندر  زم  يش  آورمــاگر  گـرز  در  رزم  پ
      پ   و  اثرط رسانم نژادـبه گرشس  منم  ســـــام  گـرد  نريمان  نهاد

  و صد تا  به  بند  آورمـچو تو  دي  ند آورم ــچـو  خم  در  دوال  کم
  )۱۱۹ص ،۱۳۸۶(همان،

  
  نيايش نامه -۱۱

ا ديگر از شعر غنايي و  بر آمده از احساسات و  نامه، گونه نامه يا مناجات نيايش
ها منظوم يا منثور است که در آنها  نوشته«نامه  ال دروني آدمي است. نيايشاحو

جويد و برا رسيدن به نيکبختي  شاعر يا نويسنده با تضرع و زار از خداوند يار مي
» ر نزد خداوند است. شود. به ديگر سخن، نيايش ارائه نيازها انسان د به او متوسل مي

نيايش سپاس و  تةتوان به دو دس نامه را مي ا سامه ) نيايش۱۳۶۹ص ،۱۳۸۱(جوان،
 ۀسرود کتاب دو مورد نيايش وجود دارد که مقدمة) در ۱نيايش خواهش تقسيم کرد. (

خوريم. از  بيت بر مي ۲۷۲مورد نيايش در  ۴۷فردوسي است. در متن منظومه به 
آن اجابت مورد  ۸بيت که  ۱۹۸مورد نيايش خواهش است در  ۳۲نامه  ها سام نيايش

مورد نيايش سپاس و خواهش  ۴بيت،  ۴۶مورد نيايش سپاس در  ۱۰درنگ دارد.  بي
بيت و يک مورد نيايش غير توحيد (در برابر بت) در دو بيت ، ديگر  ۲۹توأم در 

  دهد: ها اين منظومه را تشکيل مي نيايش
  بـي نياز  درگه  بـر آورد  بــــرِ  چـو  بيچاره  شد  سام  دست  نياز

  ردان  ز  دام  هالکـمـرا  دور  گ                 ا داور آب و خاکـت کـهمي گف
  پديد آور  راد  مردان تـويـــــي  چــــرخ گـــردان  تويي   ۀبر آرند

  ببينم  رخ  يار و  پس  جان دهم  چنان کن که جان را  به جانان  دهم
  کباب ز هجر  پر دخت  گشته  نديدست چشمم سه ده روزه خواب  
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  رد  زورق ز گرداب ژرفـبرون ب  رف ــدرين بد که باد  بــر آمد شگ
  )۷۰-۷۱صص ،۱۳۸۶(خواجو،

ا دارد، نيايش دارا باالترين بسامد  پس از رجز که در حماسه جايگاه ويژه
-ها درنگ برخي نيايش کند اجابت بي مي نامه جلب توجه ها سام است. آنچه در نيايش

ها دشوار است که قهرمان حماسه گرفتار آن شده است.  يتگشا موقع ست که گره
ت و معلولي داستان را ضعيف کرده است. درنگ نيايش، پيرنگ و روابط علّ اجابت بي
ا باشد که شاعر در آن  ت رواني جامعهتواند بازتاب وضعي درنگ مي ها بي اين اجابت

رفتار يأس و نااميد است و مغلوب، گ عةزيسته است. در دوران استيال مغول جام مي
حکومت اشغالگران را منفعالنه همچون تقدير خويش پذيرفته است و گويي در انتظار 
است که دستي از غيب برون آيد و کار بکند. اين آرزو محال به آثار ادبي که در 

شود راه يافته است. به همين سبب قهرمان حماسه که هميشه به  اين روزگار تأليف مي
دارد و به انتظار  رفته است، اين بار دست به دعا بر مي ها و خطرات مي شوارجنگ د

. در اينجا خود را برآورده مي يابدنشيند و طرفه اين که بالفاصله حاجت  امداد غيبي مي
    ۱۲ها دست نيافتني است. دنيا داستان، بستر برا برآورده شدن نيازها و آرزو

  
  هجو و نکوهش -۱۲

نکوهيدن، « به معني  ،هجو ،در برابر رنجش و خشم است. در لغت هجو واکنشي
ذيل هجو) در  ،۱۳۷۷(دهخدا؛ » شمردن معايب کسي، دشنام دادن کسي را به شعر.

عا و بر زشتي ها وجود يک چيز ـ خواه به اد تأکيدهر گونه تکيه و «تعريفي ديگر 
منتقدان و صاحب ) ۵۲ص ب،۱۳۷۲(شفيعي کدکني،» ـ هجو است. خواه به حقيقت

توان گفت:  ي مياند. در تعريفي کلّ ها گوناگوني از هجو ارائه کرده نظران ادبي تعريف
 »ت و بدگويي از مطلوب و محبوب کسي، هجو عبارت است از: توصيف ناسزا و مذم

» بر شمردن و بزرگ نمايي عيب ها پيدا و پنهان کسي، نفي مکارم و تحقير کسي.
شاعر در هجو، رنجش و غضب و حسادت و... است  ۀ)  انگيز۳۰ص ،۱۳۸۰(نيکوبخت،
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گمان در آثار حماسي ، هجو از آن گونه که سوزني، منجيک، انور و ديگر شاعران  . بي
ها روحي  حماسه ميدان پهلوانان نيرومند و دلير  با توانايي زيرااند جايي ندارد.  سروده

  ضعيفان زشت گو. درماندگان و  ۀانگيز است نه عرص و جسمي شگفت
 برخورد و تقابل نيروها خير و شر نامه نيز مانند ديگر آثار حماسي محلّ سام
آميز خطاب به  ها توهين ها داستان به دليل خشم و رنجش، واژهشخصيتاست و 

آيد. گفتني است که  ها نيز هجو به شمار مي يکديگر بيان مي کنند. بيان اين گونه واژه
وعي شخصي است و شاعر به سبب رنجش از ديگران، اقدام به هجو و نکوهش موض

ها ذکر شده در اين مقاله را با اندکي تسامح  کند. بر همين اساس، نمونه هجو مي
مورد هجو در  ۲۱هجو و نکوهش به شمار آورد. در اين منظومه به  لةمقو وتوان جز مي
نژاد، بد گهر، شوره رو، تيره  هايي مانند بد رگ، بد خوريم که دشنام واژه بيت بر مي ۲۵

ها تاز در ابياتي که  شود. بسامد واژه تبار، شور بخت و مانند اينها را شامل مي
  :۱۳قدمت زبان اين ابيات است و بيانگرمحتوا هجو دارند، اندک 

  ورا  بـدگهر  گفت  و  تيره تبار  برآشفت  فغفور  از  آن  نـــامدار
  نزيبد  تو را  در  جهان  سرور  ل بد گوهرــدگر گفت  کز  اص

  )۲۰۵ص ،۱۳۸۶(خواجو،
نامه به دو  چنانکه پيشتر گفته شد نکوهش و سرزنش از معاني هجو است. در سام

آميز به کار نرفته است.  توهين ۀخوريم که در آن واژ بيت بر مي ۱۳مورد نکوهش در 
  :۱۴اين دو مورد نکوهش به شمار آمده است

  ردهمه  گفتة  ناخوش  آغاز  کــ  ـردباز  کـــــزبان  از  پي  سرزنش  
  کـــه  گرديده ا  يار  با  دشمنان  همانا  تويي  ننگ  و  عــــــار  زنان
  ورا  دور  گـرداند  از  تخت  زر  ببستي  بـــه  خون  بـــرادر  کمـــر

    ر آن  سرورانبداد  به  سام  و  م  گنج  طغان همه  ســـــاز  شاهي  و 
    کار زار  گه ،کـــه  شد  سام  چيره  مايه  مــرا  ساختي  خوار و زار چه  
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  کـه  مـر ديو زاده  بتم  را  شکست   چه مايه شدم در جهان خوار و پست
  )۲۸۸ص ،۱۳۸۶(همان،

توان گفت،  برخاسته از احساس خشم و آزردگي است و مي ،مانند هجو ،نفرين
نکوهش نيز در آن مستتر است. نفرين در لغت به معني دعا بد، لعنت، لعن، ذم و 

ها موجود در  ذيل نفرين) به همين دليل، نفرين ،۱۳۷۷نکوهش است. (دهخدا، 
است.  گرفته هجو و نکوهش قرار عةبيت است، زير مجمو ۷مورد و شامل  ۵نامه که  سام

  :۱۵است موارد نفرين، خطاب به زنان اعم از پر و انسان  بيان شده مةدر اين منظومه ه
  که  نام  مرا  داد  يکسر  به  باد  پريدخت من آن که نامش مباد
  ر مهر و ماهـمبيناد چشمش  دگ  بپوشاد  مادر بـه  مرگش  سياه

  ) ۲۸۲ص ،۱۳۸۶(همان،  
  

: نتيجه   گير
ها ادب غنايي شناسايي شده است  منظومه، دوازده گونه از گونهدر بررسي اين 

 مةابيات منظو درصد از کلّ ۲۲شود. اين تعداد،  بيت را شامل مي ۳۲۰۷که در مجموع 
دهد. عشق و تغزل در حماسه برا تلطيف  نامه را تشکيل مي سام نةحماسي عاشقا

ي فرعي و با رعايت فضا داستان و کاستن از خشونت حماسه و به عنوان موضوع
نامه عشق موضوع و  شود. در سام ها زباني به کار گرفته مي وحدت لحن و ويژگي

ها عاشقانه  دارا لحن و زبان غنايي است که وحدت لحن  محور اصلي است. بخش
است. بسامد موضوع غنايي شکوائيه،  با دوگانگي رو به رو ساختهرا در اين منظومه 

خشنود از اوضاع اجتماعي نابسامان روزگار  لسفي، ناشي از ناها  ف شکوائيه بويژه
 بةپس از هجوم مغول است. همچنين بسامد نيايش و اجابت بي درنگ آنها بيانگر غل

انفعال و خيالبافي بر جامعه است که در اين اثر ادبي بازتاب يافته است. بجز  يةروح
موضوعات غنايي، فزوني  ها و ابياتي که هجو به شمار آمده است، در ديگر رجز
فردوسي الگو  مةبه اين که شاهنا توجهها تاز از قدمت زبان اثر کاسته است. با  واژه
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بنابراين زبان حماسه بايد دارا  سرايي در ادب فارسي است؛ ار حماسهو معي
شاعر اين منظومه کوشش چنداني برا رعايت  اماها سبک خراساني باشد.  ويژگي

ه و از حماسي ضعيفي داشت ، روحيةاين اثر توان گفت شاعرِ ه است. مياين اصل نکرد
  غنايي اين منظومه بهره برده است. هر فرصتي برا افزايش جنبة

  
  ها : شتياددا

، ۶۵۹-۶۶۱، ۳۶۲، ۱۷۱، ۱۶۵، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۶، ۹۵، ۷۶نامه  صفحات  برا مطالعه موارد ديگر به سام -۱
  مراجعه شود. ۷۲۵، ۷۱۱-۷۱۰

  مراجعه شود. ۷۳۵، ۵۵۳، ۱۷۵،  ۱۶۸- ۱۶۹، ۹۴-۹۵، ۸۹نامه صفحات  ا مطالعة موارد ديگر به سامبر -۲
  سام نامه مراجعه شود. ۲۷۱همچنين به صفحه  -۳
، ۴۴۳، ۳۲۱، ۳۰۹، ۲۹۸، ۲۶۶، ۲۱۷، ۲۰۳، ۱۷۹-۱۸۰نامه صفحات  برا مطالعه موارد ديگر به سام -۴

  مراجعه شود. ۵۹۴،۶۰۷، ۵۵۹، ۵۲۳، ۴۷۵
، ۷۲۸، ۷۰۸، ۴۰۵، ۴۰۰، ۳۹۳، ۳۷۷، ۲۹۶، ۲۰۲، ۸۲، ۵۱نامه صفحات  برا مطالعه موارد ديگر به سام -۵

  مراجعه شود. ۷۳۵
فردوسي  ۀبيت وجود دارد که سرود ۳نامه يک مورد شکوائية اجتماعي در  در سام -۶

  نامه آمده است: ) اين شکوائيه در مقدمة سام۵۱، ص۱،ج۱۳۸۲است.(فردوسي،
  ت کردار فرزانگاننهان گش   

  هنرخوار شد، جادويي ارجمند
  شده بر بد دست ديوان دراز

 

  پراکنده شد کام ديوانگان 
  نهان راستي، آشکارا گزند
  ز نيکي نبود سخن جز به راز

 

   

  )۴۵، ص۱۳۸۶(خواجو،
 ۵۳۶، ۳۹۶-۳۹۷، ۲۵۷، ۱۷۸-۱۷۹، ۱۷۴-۱۷۵، ۶۷نامه صفحات  برا مطالعة موارد ديگر به سام -۷

  مراجعه شود.
  نامه مندرج است. سام ۶۷۲و  ۶۴۶،  ۲۴۱ديگر موارد در صفحات  -۸
  مراجعه شود. ۵۳۲، ۵۱۳، ۵۰۵، ۴۵۸، ۳۰۲، ۲۹۸، ۲۶۷نامه صفحات  برا مطالعه موارد ديگر به سام -۹

  مراجعه شود. ۶۳۱-۶۳۲، ۶۲۴،  ۳۸۹-۳۹۰، ۲۶۱، ۲۹نامه صفحات  برا مطالعه موارد ديگر به سام -۱۰
، ۴۲۷، ۳۲۹، ۲۹۱، ۲۴۳، ۲۰۶، ۱۱۳نامه صفحات  برا  مطالعة برخي ديگر از موارد مفاخره به سام -۱۱

  مراجعه شود. ۶۹۹، ۶۷۰، ۶۶۵، ۶۴۰، ۶۲۹، ۶۱۱، ۵۹۷، ۵۶۸، ۵۵۷، ۵۱۳، ۵۰۴، ۴۷۴، ۴۵۶
، ۴۰۱، ۳۴۴، ۳۰۴، ۲۰۸، ۱۶۹، ۱۲۵نامه صفحات  برا مطالعة برخي ديگر از موارد نيايش به سام -۱۲

  مراجعه شود. ۶۹۰، ۶۷۷، ۶۶۷، ۶۵۵، ۶۲۷، ۵۵۷، ۵۴۱ ،۴۸۶
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، ۵۰۵، ۴۹۰، ۴۳۰، ۴۱۶، ۳۵۴، ۱۹۵، ۹۵نامه صفحات  برا مطالعة برخي ديگر از موارد هجو به سام -۱۳
  مراجعه شود. ۵۸۵،۶۱۰،۶۷۰،۶۹۳

  مراجعه شود. ۵۷۵نامه صفحه همچنين به سام -۱۴
  مراجعه شود. ۳۶۳، ۳۶۲، ۲۲۹، ۵۷نامه صفحات  برا مطالعة موارد ديگر به سام -۱۵
 -نيايش» نيايش در شاهنامة فردوسي « استاد ارجمند آقا دکتر محمد رضا راشد محصّل در مقالة  - ۱۶

، زمستان ۱ها شاهنامه را به دو دستة نيايش خواهش و نيايش سپاس  تقسيم کرده اند. ( کتاب پاژ، شماره 
۱۳۶۹.(  

  

غنايي در منظومة سام نامه ناشي از موضوع عاشقانة اين اثر و نيز متأثر از عوامل بسامد باال موضوعات - ١      
 اجتماعي روزگار استيال مغول است.

  
ها  منظومة سام نامه بر اساس عشق و جستجو معشوق شکل گرفته است. به همين سبب، داستان  -٢

  .عاشقانه نسبت به ديگر موضوعات غنايي، بسامد بسيار بااليي دارد
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  بسامد موضوعات غنايي در سام نامه بر پاية تعداد ابيات. -۳
  

  :منابع و مآخذ
  الف)کتاب ها

، اهواز، نشر جهاد مرثيه سرايي در ادبيات فارسي)، ۱۳۶۹امامي، نصراهللا، ( -۱
 دانشگاهي.

-دار ، کرمان، نشرمفاخره در شعر فارسي)، ١٣٨٣امير خراساني، احمد، ( -٢
  .الهد

، علي بابا -۳ ، چاپ دوم، بر بلندا سخن)، ۱۳۹۰اصغر و ديگران، ( صفر
  اصفهان، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 

، فرهنگنامة ادبي فارسي، چاپ دوم، »سوگندنامه« )، ۱۳۸۱برزگر، حسين، ( -۴
  تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

، فرهنگنامة ادبي فارسي، چاپ »اقي نامهس« )، ۱۳۸۱بصير مژدهي، ساميه، ( -۵
  دوم ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

، فرهنگنامة ادبي فارسي، چاپ دوم، »نيايش نامه« )، ۱۳۸۱جوان، مريم، ( -۶
  تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
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ران، تهران، )، تحقيق دربارة ادبيات غنايي اي۱۳۸۶حاکمي، اسماعيل، ( -۷
  انتشارات دانشگاه تهران.

، تصحيح ميترا سام نامه)، ۱۳۸۶خواجو کرماني، ابو العطا محمود بن علي، ( -۸
، تهران، انتشارات دنيا کتاب.   مهرآباد

، چاپ چهارم ، تهران، انتشارات فرهنگ اصطالحات ادبي)،  ۱۳۸۷داد، سيما، ( -۹
  مرواريد.
المعارف بزرگ اسالمي، زير  ة،داير» الشکو بث« )، ۱۳۸۱دادبه، اصغر، ( - ۱۰

  المعارف بزرگ اسالمي. ةداير ، انتشارات بنياد تهران ،نظر کاظم موسو بجنورد
، چاپ چهارم، تهران، پيشگامان شعر فارسي)، ۱۳۷۴دبيرسياقي، محمد،( - ۱۱

  انتشارات علمي و فرهنگي.
تهران، انتشارات دانشگاه ، چاپ دوم ، لغت نامه)،  ۱۳۷۷دهخدا، علي اکبر، ( - ۱۲

  تهران.
، فرهنگنامة ادبي فارسي، چاپ دوم، »طنز«)، ۱۳۸۱ربيعيان، محمد رضا، ( - ۱۳

  تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
، فرهنگنامة ادبي فارسي، چاپ »نعت«)،  ۱۳۸۱ـــــــــــــــــــــــــ.، ( - ۱۴

  اد اسالمي.دوم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارش
، انتشارات آستان مشهد، چاپ سوم، انواع ادبي)،  ١٣٧٠رزمجو، حسين، ( - ١٥

  قدس.
، چاپ دوم ، شيراز، انواع شعر فارسي)، ۱۳۸۰رستگار فسايي، منصور، ( - ۱۶

  انتشارات نويد شيراز.
، تهران، انتشارات امير ساقي نامه در شعر فارسي)،  ۱۳۸۸رضايي، احترام، ( - ۱۷

  کبير.
نقاب، تهران،  دروغ، شعر بي )، شعر بي۱۳۴۶کوب، عبدالحسين، ( رينز - ۱۸

  انتشارات کتابخانة سنايي.
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،  حماسة گيلگمش)،  ۱۳۸۸ساندارز، ن ،ک، ( - ۱۹ ، ترجمه محمد اسماعيل فلز
  چاپ سوم، تهران، انتشارات هير مند.

ر ، دانشنامة جهان اسالم، زير نظ»بث الشکو«)، ۱۳۷۵سرامي، قدمعلي، ( - ۲۰
  المعارف اسالمي.  ةداير ، ناشر بنيادچاپ دوم ، تهران ،ج دوم سيد مصطفي مير سليم،

  ، تهران، انتشارات سخن.مفلس کيميا فروشب)،  ۱۳۷۲، ( سرامي، قدمعلي - ۲۲
، ويرايش چهارم، چاپ چهارم ، انواع ادبي)،  ۱۳۸۹شميسا، سيروس، ( - ۲۳

  تهران، انتشارات ميترا.
، چاپ پنجم ، تهران، امير حماسه سرايي در ايران)، ۱۳۶۹صفا، ذبيح اهللا، ( - ۲۴

  کبير.
، ج دوم، تلخيص سيد محمد تاريخ ادبيات در ايران)، ۱۳۷۹( ،صفا، ذبيح اهللا - ۲۵

  .انتشارات فردوس دوازدهم، تهران،ترابي، چاپ 
، کورش، ( - ٢٦ چاپ دوم، ، فرهنگنامة ادبي فارسي، »نوستالژ« )، ١٣٨١صفو

  .تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
فرهنگنامة ادبي فارسي، چاپ دوم،  ،»شعر غنايي«)، ۱۳۸۱عباسپور، هومن، ( - ۲۷

  .تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
، به کوشش سعيد حميديان، دورة شاهنامه)،  ۱۳۸۲فردوسي، ابوالقاسم، ( - ۲۸

، چاپ ششم،    تهران، نشره قطره.چهار جلد
)، دربارة ادبيات و نقد ادبي، تهران، انتشارات ۱۳۶۳ورد،خسرو، ( فرشيد – ۲۹

  کبير. امير
، فرهنگنامة ادبي فارسي، چاپ دوم، تهران، »مدح « )، ۱۳۸۱مقدسي، مهناز، ( - ۳۰

  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. 
،  چاپ دوم ، تهران، فارسيشعر و ادب )،  ۱۳۶۴مؤتمن، زين العابدين، ( - ۳۱

  انتشارات زرين.
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، تهران، انتشارات دانشگاه هجو در شعر فارسي)،  ۱۳۸۰نيکوبخت، ناصر، ( - ۳۲
  تهران.

، دانشنامه زبان و ادب فارسي، »بث الشکو« )، ۱۳۸۴ياحقي، محمد جعفر، ( - ۳۳
         به سرپرستي اسماعيل سعادت، تهران، ناشر  فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

  مقاالتب)
، رشد » انواع ادبي و شعر فارسي« الف)، ١٣٧٢رضا، ( کدکني، محمد شفيعي -۱

  . ٣٣و ٣٢آموزش ادب فارسي، شماره 
                                                                                                        منابع التينج)
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