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1.Introduction 

The epic is one of the ancient literary types that recounts the 

events of the warriors' bravery in the best. Now, if the hero of these 

epics is a religious figure, this type of literature tends to become 

religious. By using linguistic possibilities such as words and 

compositions, images, rhetorical figures, and outer, side, and inner 

music, the poets try to represent the spirit and epic atmosphere in their 

works. 

In the Qajar period, epics had a religious form. Most of the works 

that appear in this area are in various religious fields, especially 

religious poems (Debiri-nejad, 2001:86). The Holy Prophet (pbuh) or 

Imams (pbuh), especially Imam Ali (pbuh) and Imam Hussein (pbuh), 

and great personalities such as Hamza, the uncle of the Prophet 

(pbuh), Mokhtar Thaghafi, etc., are the heroes of those poems. So, the 

author tries to look at the language and tone of two epic religious 

poems, Mukhtarnameh of Isfahani Khayali and Shoua'i Qajar, from a 

stylistic point of view. 

 
2. Methodology 

The research method in this research is documentary as well as 

descriptive and analytical. Manuscripts of Shoua’i Mokhtarnama No. 

1718 and Khayali Mokhtarnama No. 1/6081 were prepared. In the 

reference, the number of the photos was also referred to, and since 

each of the images of the Khayali version was on two pages, in the 

reference, "A" was placed next to the right page and "B" was placed 
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next to the left page to make it easier for the audience to find the 

examples. The statistical data included 400 verses of each poet's 

poems. 
3. Discussion 

3.1. The influential factors in creating an epic tone in Shou'ai and 

Khayali s’ Mokhtarnameh  

3.1.1. Poetry music 

The music of the poem is an important part of making the poem have 

movement and tone. This can be seen by looking at meter (outer 

music), rhyme and radif (lateral music), verbal figures (outer music), 

and phonological processes, words, and compositions.  

The poems of the Qajar era were written in the meter of the epic 

and in the convergence of prosody. The examined Mukhtarnamehs are 

long and written in Masnavi format. 

Both kinds of rhyming syllables were avaliable in both poets’ 

collections, the syllables CṼC and CVCC were more frequently used 

than other syllables. Also, in the Khayali ’s Mukhtarnameh, except for 

the two syllables CVC and CṼC, the other types of syllables are 

superior to the Shou’ai Mukhtarnameh in terms of frequency. 

In the examined mukhtarnamehs, various types of verbal, nominal, 

and lateral radif were available, which were often short and simple 

due to the epic atmosphere of the poem. The verbal and nominal radif 

had the highest frequencies, respectively. But in Shou’ai 

Mukhtarnameh except verbal radif, other types in terms of frequency 

were higher than the ones used in Khayali ’s collection.  

The composers of Mukhtar's poems have given their poems 

grandeur and an epic feeling by using repetitions and words that have 

long phones. Phonological processes (reduction, gemination, 

devoiced, elimination, substitution, addition, a- ending) are among the 

linguistic elements that influence the tone. The comparison of 

phonological processes of the two collection shows that, except for 

substitution, in the rest of the processes, Shou’ai is more successful 

than Khayali. 
3.1.2. vocabulary and compositions 

Due to their knowledge of the ways of creating eloquent words, words 

and compositions, Shoua’i and Khayali paid more attention to the epic 

type in their mukhtarnames. Due to the number of wars in these two 

collocations, there are many words related to war tools and terms; 

because mentioning war tools plays a significant role in creating and 

strengthening the epic atmosphere. These two poets, by combining 
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nouns with one or two epic components, added to the epic 

compositions and increased the epic tone. In 400 verses, 30 epic 

compositions were found in Shoua'i's collocation and 14 epic 

compositions were found in Khayali ’s collocation, which shows the 

power and artistic taste of Shoua'i in creating epic compositions. 
3.1.3. The most important forms of imaginary features 

Simile, metaphor and exaggeration were the most important forms of 

imaginary features in these two collections. Simile, metaphor and 

exaggeration were the most important forms of imaginary features in 

these two collections. In two works, many metaphors such as lion, 

sword-wielding lion, leopard, etc. were used for heroes. Similes in 

these two collections have a higher frequency than other types of 

imaginary forms, and most of these similes are of a sensory type, 

which due to exaggeration, magnification and recognition have 

created novel and new images and an epic language and tone. 

Exaggeration is the most powerful element among the types of 

imaginary features and plays the main role in creating epic language; 

therefore, both epic poets tried to strengthen the epic aspect of their 

compositions by using this feature. 

Out of 400 studied verses, 13 similes, seven metaphors, and five 

epic exaggerations have been seen in Shoua’i, but only six similes, 

three metaphors, and three epic exaggerations have been used in 

Khayali’s Mukhtarnamah. 
3.1.4. Epopee 

One of the tricks of epic poets is to use irony in their poems. Both 

Shoua’i and Khayali have included epopee in different parts of their 

Mukhtarnames. Epopee has been used 33 times in the Shou’ai and 21 

times in the Khayali’s collection, and the authors of these works have 

used similes, metaphors, irony, and exaggeration to enhance them. 
3.1.5. Introducing mythical and epic characters in to story  

The composers of Mukhtarnameh's poems have used mythological 

characters in making the space of the poem epic; because these heroes 

have played an important role in creating an epic atmosphere with 

courage, valor and fighting. This use of mythological characters, 

especially kings and Shahnameh warriors, is seen more in 

Mukhtarnameh Shouai. 
3.1.33.1.3. Influential factors in creating a religious atmosphere in Shounai . Influential factors in creating a religious atmosphere in Shounai 

and Khayali’s mukhtarnamehs 

Religious epics have two aspects. One was the epic language that was 

spoken about. The other is the religious aspect, which we will discuss 
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it. Poets have their own methods and use special elements to create an 

epic atmosphere. The poets discussed by us have shaped the religious 

aspect of the poem by using religious hints, attributing religious 

attributes to the characters of the poem, using dreams and true dreams 

and voice of unseen in the text of the poem.. 

The names of the Prophet (pbuh) and Imams (pbuh) were 

mentioned 31 times in Shoua’i's Mokhtarnama. It has been used 54 

times for religious characters and heroes. True dreams and dreams, as 

well as hearing the voice of the unseen, have been mentioned nine 

times. The names of the Prophet (pbuh) and the Imams (pbuh) were 

mentioned 41 times in Khayali Mukhtarnamah. It has been used 123 

times for religious characters and heroes. Six times (3.4%), true 

dreams and dreams and four times about hearing the voice of the 

unseen have been mentioned. 

In both collections, the use of religious attributes for characters and 

heroes and referring to the names of the Prophet (pbuh) and Imams 

(pbuh) were among the most frequently used religious factors in 

creating a religious atmosphere. 
4. Conclusion 

In this research, the language, epic tone, and religious atmosphere 

were examined in the Shoua’i and Khayali Mukhtarnamehs of Qajar 

era poets. Investigations showed that both Shoua'i and Khayali used 

multiple elements and components in making the epic language and 

tone in their poems. They made poetry sound more musical by adding 

meter and prosody, different kinds of rhyme, radif, and repetition .  

By using phonetic processes, words, and epic and war 

compositions, and related tools and terms, they set the tone and 

atmosphere of the Mukhtarnamehs epic. Another trick of these poets 

is to use imagery features, i.e., metaphor, simile, and exaggeration. On 

the other hand, the poets added to the epic aspect of the 

Mukhtarnamehs with great skill and by using epopee (exaggerated 

epopee) and introducing mythological and epic characters into the 

space of the story. 

Another result of this research is to find out the effective elements 

in creating the religious atmosphere of the khayali and Shoua'ai 

mukhtarnamehs, which two Qajar poets did by referring to the names 

of the Prophet (pbuh) and imams (pbuh), the use of religious attributes 

for characters and heroes. True dreams and dreams have played in the 

space of stories and unseen voices and created the religious epics of 
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Mukhtarnameh. Examining the charts shows that Shoua’i Qajar has 

paid more attention to the epic factors and contexts of his 

Mukhtarnameh, while Khayali Esfahani has paid more attention to the 

religious contexts of the Mukhtarnameh. 
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 نشری ۀ ادبی ات پایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1401بيست و ششم، بهار و تابستان سال چهاردهم، شمارة 

 و خیالی اصفهانی  شعاعی قاجاری هامختارنامهدر  مذهبی -زبان و لحن حماسی
 

 خیرالنساء محم دپور21

 چکیده

قشی ن ار ادبیزبان و لحن آث ،برد؛ بنابراینتوان به نوع ادبی آن پیمی با بررسی زبان یک اثر

ی بدیعی و هاه، ترکيبات، آرایهاحاصل انتخاب وزن و قافيه، واژه ،کانونی دارد. زبان حماسی نيز

ی منظوم، هاکه نوع ادبی مختارنامه ادبی متناسب است. از آنجا صور خيالی است که با این نوع

 و یصفهانا یاليخ منظوم مۀمختارنادر این پژوهش به بررسی زبان حماسی  ؛ بنابراین،حماسی است

ذهبی ماز نوع حماسۀ  هاچون این منظومه ؛استاختصاص یافته قاجار یشعاعمنظوم  ۀمختارنام

ز ا، پيش رو جستارنيز پرداخته خواهد شد.   هاهستند، به عوامل مؤثر در فضای مذهبی این منظومه

 ،نيز هدف نگارندهاست و شده تحليلی انجام -از روش توصيفیده استفانوع اسنادی است و با 

بی ن نوع ادبردن به ارتباط ميان زبان حماسی با ایی زبانی این دو منظومه و پیهاشناخت شاخصه

بردن واژگان و ارکبه ،در لحن حماسی مؤثرانتخاب اوزان که  دهدمینتایج تحقيق نشان است. 

صنایع  ،ی حماسیهااستعارات و اغراق استفاده از صور خيالی همچون تشبيهات،ترکيبات حماسی، 

در  ایهی شاهنامهاشخصي تبا  هاشخصي ت، برابرسازی مانند جناس، تکرار و مراعات نظيربدیعی 

  است.حن و زبان حماسی نقش اساسی داشتهو آفرینش لخلق تصاویر بدیع و تازه 

ی خيال، شعاعی قاجار، مذهبی، مختارنامه ۀحماس ،حماسی لحن وزبان  :یدیکل یهاواژه

 اصفهانی
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 مهمقد  -1

ی آنان را هاو دالوریاز انواع ادبی کهن است که رخدادهای مردانگی پهلوانان  حماسه

ن حال اگر قهرمان ایکند. می بازگو د و شجاعت آنان را به بهترین وجهکنمی ذکر

شاعران یابد. می شدن گرایشمذهبی سمتتی دینی باشد، این نوع ادبی به شخصي  هاحماسه

ی هارایهآخيال،  کاربردن کلمات و ترکيبات، صوراستفاده از امکانات زبانی همچون بهبا 

  کم کنند.روح و فضای حماسی را بر اثر خود حا ،بدیعی، موسيقی بيرونی، کناری و درونی

 ،رهدر این دو گيرند؛ زیرامی به خودرنگ و بوی مذهبی  هاحماسه ،در دورة قاجار

 رایشنشيند و او و فرزندانش به دانش و ادب تمایل و گمی بر تخت شاه قاجارفتحعلی

 . آثار این دورهگرددمی و نهضت بازگشت ادبی شعر مذهبیسبب رواج  ،یابند و این امرمی

ف يوصسرودن قصاید مدحی، ت. شعرا به جای شودمی استواربيشتر بر پایۀ دین و مذهب 

. کنندمی توجه )ع(، پيشوایان دینی و ائمه)ص(پيامبر ی اخالقی، به وصفهاپندنامهطبيعت و 

 ویژهبه مذهبی، گوناگون هایزمينه د، درآیمی عصر پدید این در که آثاری بيشترین

خصوص امام ب )ع(ائمه یا)ص( پيامبر اکرمکه  (86: 1380، نژاددبيری) است دینی هایمنظومه

 ثقفی مختار ،)ص(عموی پيامبر ،حمزههای بزرگی چون شخصي تو )ع( و امام حسين )ع( علی 

 بر این گارندهنسعی به آنچه ذکر شد،  توجهبا  .آیندشمار می به هاقهرمانان آن منظومه...  و

و  نیمختارنامۀ خيالی اصفهامذهبی حماسی دو منظومۀ زبان و لحن  یهامؤلفهتا  است

ناسبی مو پاسخ  قرار دهدبررسی  مورد شناسیاز دیدگاه سبک را شعاعی قاجارۀ ممختارنا

این دو شدن زبانی مؤثر در حماسی یهامؤلفهعوامل و  ی اساسی بيابد؛هاپرسشاین برای 

 است؟دخيل بوده هادر ایجاد فضای مذهبی این منظومه چه عواملی منظومه چيست؟

 پیشینۀ پژوهش-1-1

را  لحن حماسی ی کهتحقيق جامعتاکنون که توان گفت می این تحقيق پيشينۀ ةباردر

 مرتبط با هایا پژوهشام  ؛ده باشد، یافت نشدی خيالی و شعاعی بررسی کرهامختارنامهدر 

  :دنشومی معرفی ،موضوعاین 

 یهایمثنو یشناسسبک»ای تحت عنوان ( در مقاله1397جليلی و همکاران )

ی وی هابه معرفی این شاعر پرداختند و سبک مثنوی« قاجار یشعاع ۀمختارنام و نامهبتيمص
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است که زبان ساده و روان، را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقيق نشان داده

ی سبکی هاجا از عناصر بيانی از ویژگیبه ةی نو، تشبيهات حسی و استفادهاسازیترکيب

 و احوال شرح» عنوان با یاهمقال ( در1388) روز و همکاراننيک .اشعار شعاعی است

خطی دیوان شعاعی قاجار پرداختند و  ۀبه معرفی دو نسخ «قاجار یشعاع نواید یبررس

با وجود این  که نتایج حاکی از آن استمضامين و محتوای آن را مورد بررسی قرار دادند. 

یی نيز هاولی دچار لغزش ؛کار بردهمام مهارت خود را بهن تکه شاعر در سرودن این دیوا

( در پژوهشی با عنوان 1397رستگار و همکاران ) .ده که از ارزش این اثر کاسته استش

تالش نمودند تا « (مختارنامه موردی: ۀمطالع) مذهبی ۀحماس به یخیتار ژانر لیتبد فرایند»

مذهبی نشان دهند.  ۀرا از ژانر تاریخی به حماس هادگردیسی مختارنامه فرایندچگونگی 

؛ شوندمی که ژانرها در طول حيات خود به یکدیگر تبدیل نشان دادهحاصل پژوهش 

اکنون که ت از آنجا است.مذهبی مختارنامه تبدیل شده ۀطور که داستان مختار به حماسهمان

حماسی از دیدگاه لحن و زبان  اثر رااین دو ویژه قاجار، به ةهای دورکه مختارنامهپژوهشی 

 ، این مقاله تازه و نو است.مورد بررسی قرار دهد، یافت نشده

 روش تحقیق -1-2

های خطی نسخه است. یاسنادی و نيز توصيفی و تحليل ،روش تحقيق در این جستار

تهيه شد و پس از  1/6081و مختارنامۀ خيالی به شمارة 1718مختارنامۀ شعاعی به شمارة 

 ،لحن و زبان حماسی و نيز ،ای مختصر به زندگی سرایندگان آنهاها و اشارهویژگی معرفی

 ةهای مذهبی موجود در این دو اثر استخراج و بررسی شد. در ارجاع نيز به شمارفهمؤل 

؛ ای استخيالی دو صفحه ۀنسخ ،ها ارجاع داده شد و چون در هر یک از تصاویرعکس

« ب»چپ  ۀصفح ةو در کنار شمار« الف»صفحه راست  ةشمار در ارجاع در کنار بنابراین،

 نسخه اتياب تعدادکه  آنجا ازتر گردد. ها برای مخاطبان سادهکردن نمونهيداگذاشته شد تا پ

 تيب 400 نسخه هر از ؛دارد تيب هزارشش با یتقر یاليخ ۀنسخ و تيب هزارسه با یتقر یشعاع

 .شد گرفته تيب  400 نیا یرو از آمارها و انتخاب ۀنمون عنوانبه

  مبانی نظری -3-1

 مختارنامهخطی  ۀنسخو  شعاعی مختصری دربارۀ -1-3-1
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 ری هجری قمری در 1253شعبان  ۀعيسی قاجار دولو بيگلربيگی در نيمبنحسينحم دم

حصيالت ع و احوال زندگی و تدربارة اوضاروز و همکاران طبق تحقيقات نيک .د شدمتول 

 لیو ؛بودهشاه ی محم داهپادشدر دورة وی . کودکی وجود نداردالعات چندانی وی اط

روز و است )نيکبوده شاهناصرالد ین پادشاهیة دوردر  ویدوران نوجوانی تا ميانسالی 

ر مرض در شميران و بر اث 1316وفات وی در جمادی األولی  .(188-187: 1396همکاران،

 کرد.یم صشعاعی قاجار تخل  ،و در شعرا (.115: 1398است )غف اری، اتفاق افتادهقلبی 

. ستا مختار خونخواهی و (ع)حسين امامشهادت  از بعد رخدادهای دربارةوی  ۀمختارنام

 در یدستکار بدون کرده و رعایت داستان صح ت دررا  امانت شعاعی در مختارنامه اصل

ثر به نسخۀ خطی این ا (.198: 1396همکاران، و روزکين)است سروده را آن موضوع، اصل

 آغاز نسخه:شود.می نگهداری در کتابخانۀ مل ی تهران 970شمارة 

خونریزیکنی به تيغ دو ابرو هميشه خوونریزی   کنی به تيغ دو ابرو هميشه 
 

يزیمگوور ز آه دل خسووتگان نزرهيووزی  ستگان نزره گر ز آه دل خ  م
 

 هروانسخ رانکيب ممراح از دواريام ،هتسدان وریم ۀفحت اهج انميلس اهدرگب»: هخسن امجان

 دتاف ارکبم راث ابتآف اطرخ ولبق ميمع رمکب دهيوشپ شارتقح و بایعم از مشچ تساننچ

نين نسخه چ ظاهری مشخصات (.154: 1389ل، )راشد محص « 1309 ظ معمال انبعش رهش یف

 ،هرمت: کاغذ نوع ،قيلعتسن: خط نوع ،255×150: قطع، 180x90: طرس 15 ،رگب 145 :است

 -2 ورد،الج و رفگنش وزر  و اهيس طورس دور دولج -1 ؛دولج دو یدارا: متن ناتيتزئ

 در زر، و اهيس دولج هارعصم انيم زر،  ۀتب و لگ ارعاش یداتاب ،اهيس و زر یرونيب دولج

 اجميت :جلد ناتيتزئ و نوع ،زرمق برکم اب هالصرفس ،یدازطالان طورس انيم رآخ ۀهحفص

 (.1824 :3، ج1376)منزوی، شاهنیمظفرالد به اهدا :مهر و کتمل  اداشتی ،یایوقم ز،رمق

  

 هنسخ آخرصفحۀ  نسخۀ صفحۀ نخست

 مختارنامه خطی ۀنسخو مختصری دربارۀ خیالی  -2-3-1
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و از شاعران پرکار  اصفهانی رمضانعلی فرزند اصفهانی خيالی محم دحسين الد ینطالب

 توان به دیوانمی است. از آثار اومانده منشينی گمنانبودن و گوشهدليل درباریهه بکاست 

 کتاب خيبر و صف ين، غزوة و جمل غزوة منظومۀ الن جات،مختارنامه، طریق مدایح، و شعر

و در قالب مثنوی سيزدهم  قرن را در مختارنامه ۀمنظوم ،خيالیاشاره کرد.  الص الحيننصایح

سرور شهيدان، ی مختار ثقفی با قاتالن هابخش دارد و دربارة جنگ 54. این منظومه سرود

است که آنان را به سزای کردار زشتشان رساند و در این راه به مقام رفيع  )ع(امام حسين

 اسناد مرکز و در کتابخانۀ مرکزی 1/6081 به شمارة این منظومهنسخۀ خطی شهادت رسيد. 

 ،30×20:اندازه ،برگ 378صات ظاهری نسخه: ا مشخ و ام  شودمی نگهداریتهران  دانشگاه

تاریخ کتابت:  معل م کاشانی،بندمحم بناسماعيلبنکاتب: حيدر ،قيلعتسن: خط نوع

 عنوان: شنگرف.،ییواقممشکی  اجميت: جلد ناتيتزئ فرنگی،: کاغذ نوع ،1270الثانیجمادی

  

 هنسخ آخرصفحۀ  هنسخ صفحۀ نخست

 

 بحث  -2

آن ارتباط مستقيم  ةل و اندیشه و عاطفۀ سرایندمحتوا و مضمون یک اثر ادبی با تخي 

زبان، چه نوشتاری و چه گفتاری، شکل  و دیابمی در زبان وی تجل ی هااین ۀدارد که هم

 شخصی سخن شعر از من زبان سرا در شاعر حماسه ذهنی است. ۀملموس آن اندیش

: 1370زند )رزمجو، نمی و به نام و کام خود دربارة قهرمانان و پهلوانان حرفی گویدنمی

ی هاميدان ،خيال تصویرسازی و صور ،بلکه با استفاده از آواها، واژگان و ترکيبات ؛(11

در این قسمت به عواملی که در کند. می جنگ را در ذهن مخاطب تداعیفضای رزم و 

 :پردازیممی بوده، مؤثرخيالی ۀ شعاعی و مختارنامۀ ایجاد زبان و لحن حماسی در مختارنام
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 در ایجاد لحن حماسی در مختارنامه شعاعی و خیالی مؤثرعوامل  -1-2

 موسیقی شعر -1-1-2

 لحن است جادنيز ایک در شعر و موسيقی شعر از عوامل بسيار مهم ایجاد پویایی و تحر 

، وزن و بحر )موسيقی بيرونی(، قافيه و ردیف )موسيقی کناری(بررسی و از طریق 

 دیدهای واجی و کلمات و ترکيبات پفرایندی لفظی )موسيقی بيرونی( و نيز هاآرایه

 آید. می

 بیرونیموسیقی  -1-1-1-2

جاری منظوم عصر قاجوار هاهاموسيقی بيرونی همان وزن و بحر اشعار است. مختارنامهموسيقی بيرونی همان وزن و بحر اشعار است. مختارنامه بر وزن بور وزن    ی منظوم عصر قا

این این   زادهزادهقیقیتتاند؛ یعنی فعولن فعولن فعولن فعل/ فعول و در بحر متقارب. اند؛ یعنی فعولن فعولن فعولن فعل/ فعول و در بحر متقارب. حماسه سروده شدهحماسه سروده شده

سی ین اوزان در سرودن مضامين حماسوی  ترتریکی از مناسبیکی از مناسبرا را وزن وزن  فیمعرفوی ین اوزان در سرودن مضامين حما ندکنود میموی   معر قیتقوی ))  ک   زاده،زاده،ت

 شود:شود:میمی  ردهردهابياتی از آغاز داستان مختار از هر دو منظومه آوابياتی از آغاز داستان مختار از هر دو منظومه آو  ،،. در این قسمت. در این قسمت((5757: : 13491349

بودبوووه نوووام خووودائی کوووه دانوووا بوووود      نا  که دا خدائی  نام   به 

قدیمبوووود عوووالم و فووورد و حوووی  و قووودیم  حی  و  فرد و  عالم و   بود 

 

بودبوووه هووور چيوووز خواهووود توانوووا بوووود      نا  هد توا يز خوا هر چ به   

ليمسوووووميع و بصوووووير و حکووووويم و علووووويم  کيم و ع صير و ح سميع و ب  

((5959: : 17181718)شعاعی، )شعاعی،   

خدانخسووووتين بووووه نووووام بووووزرگ خوووودا  بزرگ  نام  به  ستين   نخ

سزهرحکيمووی کووه از حکمووتش نووه سووزهر    نه  متش  که از حک می   حکي

 

سزاکووووه بدهوووود بوووود و نيووووک را او سووووزا     يک را او  بد و ن هد   که بد

هربووووود روشوووون از انجووووم و موووواه و مهوووور  ماه و م جم و  شن از ان  بود رو

 ( ( الفالف4545  ::60816081//11)خيالی، )خيالی،                                                     

اند. به نظر دهی مورد بررسی طوالنی هستند و در قالب مثنوی سروده شهامختارنامه

 :1، ج1372رزمجو، شوند )مثنوی سروده می و در قالب ندراستين بلندی هاحماسه ،رزمجو

274.)  

 

 موسیقی کناری موسیقی کناری   -22-11-11-22

 ،رفته در ابيات هستند. در شعر حماسی کارموسيقی کناری همان قافيه و ردیف به

شفيعی ند و باید بتوانند فضای حماسی را برای مخاطب تداعی کنند. ابسيار مهم هاقافيه

ین نقش ترلين و اساسیاو « نقش موسيقایی»نقش قافيه،  15کدکنی معتقد است که از ميان 
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مناسب حماسی برگزیند و به کار ۀ (. شاعری که بتواند قافي62: 1392کدکنی، شفيعیاست )

را  حماسی لحن غنایبلکه  ؛شودمی نه تنها سبب دلنشينی طنين موسيقی در کل شعر ،برد

 سازیبرجسته و توصيف برای است شاعران سلوک»که لحن ورد؛ چراآهم پدید می

: 1377 ارشدنژاد،) «استشده دهیآفر شعر در عناصر ۀهم توسط که حالی و حس و موضوع

 شود:یی از دو منظومه آورده میهانمونه ،در ذیل از هر یک از انواع هجای قافيه (.75

CV : ؛الف(52: 1/6081)خيالی، رمه و همه  (،203: 1718)شعاعی، یکباره و پاره 

CṼ:  جا و اژدها  ،(130همان: (، رها و اژدها )98: 1718)شعاعی، فراری و حصاری

: 1718شعاعی، تن و گردن ) : CVC؛(ب72همان: (، غزا و بال )ب96 :1/6081 ،یاليخ)

خنجر بر و (، الف55 :1/6081 ،یاليخ)نفر و شير نر (، 130همان: (، شيردل و کسل )67

همان: (، کوفيان و کمان )77: 1718شعاعی، جواب و افراسياب ): CṼC ؛(ب96همان: )

کوه و ستوه (، ب101همان: )شير و دلير (، الف55: 1/6081خيالی، کارزار و سوار )(، 83

(، آشوفتند و کوفتند 77: 1718شعاعی، جنگ و دلتنگ ) :CVCC (؛الف86همان: )

همان: افروختند و سوختند )(، الف101: 1/6081خيالی، ) جنگ و پلنگ(، 97همان: )

خيالی، حياست )بی خطاست و، (1718:115شعاعی، بتاخت و گداخت ) :CṼCC؛ (ب64

  .(الف102همان: ، بساخت و نواخت )(الف45: 1/6081

 CṼ (7 قافيۀ  28، درصدCV (2/4 )قافيۀ  17بيت، در نسخۀ شعاعی  400ررسی پس از ب

 /CVCC (7 قافيۀ CṼC (2/53) ،63قافيۀ  213، درصدCVC (14 )قافيۀ  56، درصد(

، درصدCV (5/2)قافيۀ  21و در نسخۀ خيالی درصدCṼCC (7/5  )قافيۀ  23و  درصد(15

 76، درصدCṼC (7/44 )قافيۀ  179، درصدCVC (2/12)قافيۀ  CṼ (5/10) ،49قافيۀ  42

 است.شده یافتدرصدCṼCC (2/8  )قافيۀ  33و درصدCVCC (19 )  قافيۀ
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 نمودار فراوانی انواع هجاهای قافيه در دو منظومه

از دیگر هجاها  CVCCو  CṼCهجاهای  ،با توجه به نمودار در هر دو منظومه

هجاها  ، بقيۀ انواعCṼCو   CVCهمچنين در منظومۀ خيالی بجز دو هجای  ؛پرکاربردترند

 دارند.از نظر بسامد بر منظومۀ شعاعی برتری 

ی اسمی است. هاقافيه ای اسمی و فعلی وجود دارد که غلبه بهاقافيه ،هادر این منظومه

 ای قافيهانواع هج ،ی این دورههامبحث هجای قافيه است که در مختارنامه ،آنچه مهم است

 است.هاز دیگر انواع بيشتر به کار رفت CṼCهجای  ،است که در هر دو منظومهشده دیده

 سيقایی شعرقافيه کارکرد بدیعی پيدا کند و زیبایی و موتا شود می جناس در قافيه سبب

 هاآن ۀفيشده که کلمات قاابياتی از دو شاعر آورده ،ی زیرهادهد. در نمونه را افزایش

بان شدن زاین امر خود به بارزتر .حماسی است و در عين حال دارای جناس نيز هستند

 که جناس از نوع مضارع استکمان  را باشعاعی گمان  کند.می کمکحماسی شعر 

ی هادیگر نمونه. استقرار داده( 136)همان: شام را جناس تام  ۀقافيو  (97: 1718شعاعی، )

سر و  ميان دیزا جناس، (166همان: ميان اشکبوس و بوس ) دیزا جناسند از: اآن عبارت

 و زيخن ميا مضارعجناس (، 115همان: شير و شمشير )ميان  دیزا جناس(، 153همان: سزر )

افيه مانند ق ؛وان استفرا خيالی نيزنامۀ ختاردر م هانوع قافيهنمونۀ این  . و ... (86همان: ) زيت

ر از دیگ. که جناس اشتقاق دارند ب(104: 1/6081خيالی، )حال و احوال دادن رارق

، الف(83 همان:) کاروزار و کارزار ميان زاید جناسبه  توانمی ی این نوع قافيههانمونه

ان: هم) زيت و غيت ميان م طر ف جناس، ب(59همان: ک نی و ک نی )ميان  محر ف جناس

نی و آهنگي ،مهی این دو مختارناهاهای به کار رفته در قافيهجناس .اشاره کرد و ... الف(88

انواع  از دیگرافزوده است. آنها  حماسیرا در پی داشته و بر بار آنها  غنای موسيقی

بسيار کم  هاقافيه البته تعداد اینی متضاد است؛ هاقافيه ،های بدیعی در این مختارنامههاقافيه

وستان را با د ،و خيالی( 82: 1718)شعاعی، شعاعی ناخواسته را با خواسته  ،ابياتیاست. در 

 .نداقافيه قرار دادهب( 104: 1/6081خيالی، )دشمنان 

اغلب  هاموسيقی کناری شعر است. در حماسه ةدهندردیف نيز یکی از عناصر تشکيل

در ضمن اینکه بسامد کمی هم دارند.  ؛رودمی ی کوتاه و ساده به کارهاردیف
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شده که با ی حرفی و اسمی و فعلی دیدههاانواع ردیف ،ی مورد بررسی نيزهامختارنامه

  اند.توجه به فضای حماسی منظومه اغلب کوتاه و ساده

 است« را»رفته در دو منظومه ارکی حرفی بههااغلب ردیفی حرفی: هاردیف

 .الف از نسخۀ خيالی104الف و 97ب، 78ب، 69( و صفحات 118: 1718شعاعی، )

(، 114)همان: « ش»(، 94: 1718)شعاعی، « م»ضمير متصل مانند  ی اسمی:هاردیف

 .ب(71: 1/6081خيالی، )« دین»و ( 82)همان: « خویش»

فعل  ؛استفعلی در این دو منظومه دیده شده هایانواع ردیفی فعلی: هاردیف 

(، افکند 140همان: است )(، 154: 1718شعاعی، شد ) ؛ماضی، مضارع و ...  ،امر، نهی

الف(، 52: 1/6081 ،یاليخشدند ) و (95همان: (، شدند )164همان: (، باش )145همان: )

الف(، 96همان: نهاد )(، 80همان: دهم )، الف(68همان: آمدند )ب(، 59همان: کنيم )می

  .الف(105همان: نمود )

در هر دو منظومه به نسبت دیگر انواع، ردیف  نوع تعداد این ی گروهی:هاردیف

 الف(.71: 1/6081 ،یاليخ« )کنمشان می»و  (99: 1718شعاعی، )« ایدکه»: اندک است

و  نسبت به تعداد ابيات کم هان منظومهرفته در ایارکی بههاردیف مهم این است که ۀنکت

یعنی  ،دهد که چون فعل در جای خودمی ی فعلی بيشتر است و این نشانهاتعداد ردیف

 .دارندانتهای جمله قرار گرفته، این ابيات از لحاظ دستوری نظم بيشتری 

 20 ،ميان شد که از این ردیف یافت 64منظومۀ شعاعی  دربيت مورد بررسی  400 از

 4حرف و درصد( 1/14)مورد  9فعل، درصد(  4/48)مورد  31اسم، درصد(  2/31)مورد 

ردیف  62 ،بيت منظومۀ خيالی نيز 400است. از ردیف گروهی بوده درصد( 2/6) مورد

 /9)مورد  8فعل، درصد(  8/54)مورد  34اسم، درصد( 29 /1)مورد  18شد که  یافت

 است.آن ردیف گروهی بودهدرصد(  2/3)مورد  2حرف و درصد( 12
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 نمودار فراوانی انواع ردیف در دو منظومه

با این  بيشترین کاربرد را دارد؛ ،ردیف فعلی و بعد از آن اسمی ،در هر دو منظومه

 ر منظومۀبقيۀ انواع ردیف از نظر بسامد ب ،تفاوت که در منظومۀ شعاعی بجز ردیف فعلی

 خيالی اصفهانی برتری دارند.

 موسیقی درونی -3-1-1-2

 از موسيقی است که حاصل هماهنگی ایهموسيقی درونی، همان صنایع لفظی و جنب

 جودوو واژگان به  هاها، هجاها، صوتموسيقی از تکرار واجست. این نوع هاميان واج

هنگ حماسی عجين و همراه شود، سبب اآید و زمانی که با آهنگ کوبنده و ضربمی

 آرایی، حسدر ادبيات مبحث واج» ،شود؛ از این رومی تداعی حس حماسی در مخاطب

آرایی د واجیناست، فراتر از فراما آنچه در این مبحث موردنظر ما سازد؛ی را منتقل میخاص

شان رد تا نقصد دا ،کند و ثانيا ها را در یک اثر بررسی میبررسی واج ،که اوال ؛ چرااست

در  تواند در نرمی و خشونت زبان وها چه تأثيری میدهد که حضور انواع مختلف واج

ن سرایندگا (.255: 1383پارساپور، )« کردن آن داشته باشدحماسی و غنایی ،نهایت

واها و يت این موضوع و به کارگيری واژگانی که آی مختار با آگاهی از اهم هامنظومه

اند و آگاهانه حس اند، به اشعار خویش فخامت و ابهت بخشيدهاصوات کشيده و بلند داشته

ر این دو از کاربردهای ویژة آوایی دند. اهو حال حماسی را به مخاطبان خود منتقل کرد

 های زیر اشاره کرد:توان به نمونهمه میمنظو

ند بل مصو تو « ش»در بيت نخست و صامت « آ»بلند  مصو ت و «ه»آرایی صامت واج 

 .از شعاعی در بيت دوم «ای»

 هوووووزار ار مووووورا بوووووود جنگوووووی سووووووار 

 

 !ريرگيشوووووو لیوووووو یا گفووووووت ميبوووووراه 

 

  بوووووه هموووووراه مختوووووار بووووود ده هوووووزار  

 (  98: 1718، )شعاعی                                      

 !ريرگيشمشووووو ريشووووو و افکووووون کمنووووود

 (115همان: )                                                 
 اصفهانی:ت زیر از خيالی ايابدر « آ» و کشيده بلند مصو تو یا 

 پووووی رجووووم اهریمنووووان بووووا شووووتاب         

 

 پيکوووان همچوووون شوووهاب  روان بوووود  

 (الف101: 1/6081 ،یاليخ)                   
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 بوووووووووراهيم ابووووووووورار مختوووووووووار را  

 

 بگفتووووا نمووووایم موووون ایوووون کووووار را   

 الف(67همان: )                                      

 شدن سوقلحن را به سمت حماسی ،فراوانی هجاهای کشيده و بلند در آثار ادبی

 اند.هقرار داد توجهمورد  هامختارنامهدهد و این کاری است که شاعران مورد نظر ما در می

 های واجیهای واجیفرایندفرایند  -22-11-22

ند اها عبارتفرایندآیند. این می در لحن به شمار مؤثر های واجی از عناصر زبانیفرایند

یی از هاکه به آوردن نمونه الف اطالقو  امالهحذف، ابدال،  ن،يتسک د،یتشد ف،يتخف از:

 کنيم:می منظومه اکتفا ها در دوفرایندیک از این  هر

بلند  مصو تاز یک واژه حذف شود یا  مصو تزمانی است که : تخفیف-1-2-1-2

، (199: 1718شعاعی، ) ی ستخوان )استخوان(هادر واژه ییهابه کوتاه تبدیل شود. در نمونه

 است.تخفيف صورت گرفته الف(90 :1/6081 ،یاليخ) شهزاده )شاهزاده(

ضرورت وزنی کلمات را مشد د  سببشاعر به  ،فراینددر این : تشدید-2-2-1-2

شدن متمایل شود؛ زیرا شعر با شد ت شود لحن به حماسیمی کند. این کار باعثمی ظتلف

و ( 1718:145شعاعی، )  خم  مانند ؛شودمیبيشتری بازگو و از استحکام باالتری برخوردار 

 .الف(82: 1/6081 ،یاليخ) نر ه

مانند  ؛کی را ساکن کندتسکين آن است که شاعر حرف متحر : تسکین-3-2-1-2

صل وات در « ل»حرف  ( و اسکان166: 1718شعاعی، لشکر ش )در واژه « ر»اسکان حرف 

 ب(.71: 1/6081 ،یاليخ)

 ؛گيرد که شاعر یک صامت را حذف کندمی زمانی صورت :حذف-4-2-1-2

را از واژة اگر حذف « گ»صامت  ،شعاعی ( که97: 1718شعاعی، « )ار»مانند واژة 

از واژة چهار را « ه»صامت  ،خيالیالف( که 64: 1/6081 ،یاليخ)« چار»کلمۀ است و کرده

 است.حذف نموده

صامت تبدیل مانند  ویند؛به یکدیگر را ابدال گ هاتبدیل صامت: ابدال-5-2-1-2

 گونهدر بدین «د»به  «ه»تبدیل  و (153: 1718شعاعی، ) گوندر شنجرف «ج»به  «گ»

 الف(.71)همان:  هدر چ  «ه»به  «و»تبدیل و  ب(74 :1/6081 ،یاليخ)
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ای جاماله که به آن ممال نيز گویند، آن است که در کلمات به : اماله-6-2-1-2

از گذارد و می های واجی است که بر لحن تأثيراله از فرایندتلفظ کنند. ام« ی»، «الف»

را با  یدار عربفالکلمات  یعنی؛ است یمقابل زبان عرب در یزبان فارس یتدافع یهاستميس

« رکاب» که در اصل« رکيب»ژة مانند وا ؛(274: 1373)شميسا،  کردندمی تلفظمجهول  اءی

 است.این مورد در نسخه خيالی دیده نشده (.95: 1718است )شعاعی، بوده

عل است که در پایان اسم یا فدی ایالف اطالق همان الف ز: الف اطالق-7-2-1-2

است؛ زیرا شده ی مورد بررسی دیدههاشود. این مورد در مختارنامهمی یا حرف آورده

را به  هامنظومه که استفاده از الف اطالق، زباناند هشاعران دو منظومه از این امر آگاه بود

( 234: 1718شعاعی، ) خنجراو  مانند الف در کلمات نرا ؛دهدمی شدن سوقسمت حماسی

 ب(.66 :1/6081 ،یاليخ) بگفتا و

 1مورد ) 4، تخفيفدرصد(  3)مورد  12بيت مورد بررسی نسخۀ شعاعی  400در 

 2/0) مورد 1حذف، درصد(  5/0مورد ) 2درصد( تسکين، 7/0مورد ) 3درصد( تشدید، 

 دیدهالف اطالق درصد(  2/2) مورد 9اماله و درصد(  5/0) مورد 2ابدال،  درصد(

 1تشدید، درصد( 0 /2) مورد 1تخفيف، درصد(  2) مورد 8 است. در نسخۀ خيالیشده

 1ابدال، درصد(  7/0) مورد 3حذف، درصد(  2/0) مورد 1تسکين، درصد(  2/0) مورد

 است.شده الف اطالق دیدهدرصد( 7/1) مورد 7اماله و درصد(  2/0) مورد

 
 منظومههای واجی در دو فرایندنمودار فراوانی 

 

ها رایندفدر بقيۀ  ،که بجز در ابدال دهدمیهای واجی دو منظومه نشان فرایندمقایسۀ 

 است.نموده تر عملشعاعی از خيالی موف ق

0
1
2
3
4

منظومۀ شعاعی

منظومۀ خیالی



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1401بهار و تابستان ، 26 ة، شمار14سال  ،پایداری ي اتادب ی ۀنشر                                    255

255 
 

 واژگان و ترکیبات -3-1-2

 واژگان -1-3-1-2

توان نادیده گرفت. نمی عنوان یکی از عوامل تأثيرگذار بر لحننقش واژگان را به

ویژه به ،ی آفرینش کالم بليغ، گزینش کلماتهاآگاهی از شيوه سببشعاعی و خيالی به 

 شعاعی با آگاهی از ویژگی کلمات است. توجهیشان قابل هاواژگان حماسی در مختارنامه

دارند تا بدین هجاهای بلند و کشيده  است کهرا به کار بردهواژگانی  ،زیر یهانمونهدر 

 خود منتقل کند:لحن حماسی را به مخاطب  طریق

 بوووه کوووين خواسوووتن در صوووف کوووارزار        

 

 بگفتووووا بووووه شمشووووير کووووين گووووردنش 

         

 بکشووووتند یوووواران موووون صوووود هووووزار   

 (230: 1718)شووووعاعی،                       

 آتووووش توووونش  زنيوووود و بسوووووزید ز 

 (67همان: )                                              

تا لحن  دارندو بلند هجاهای کشيده  کلماتی را به کار برده که هم در ابيات زیر، خيالی

 :حماسی ایجاد کند

 ز خووووون یووووالن شوووود در آن کووووارزار  

 

 پووووی رجووووم اهریمنووووان بووووا شووووتاب        

 

 هموووه مرکبوووان دسوووت و پاشوووان نگوووار  

 الف(101: 1/6081 ،یاليخ)                 

 روان بوووود پيکوووان همچوووون شوووهاب   

 الف(101همان: )                                    

لغات  ،هاو نبردها در این منظومه هاد جنگو تعد  هابودن مختارنامهبه دليل حماسی

؛ زیرا ذکر ادوات و ابزار جنگی در ایجاد و مربوط به ابزار و اصطالحات جنگی بسيار است

شمشير، نيزه، لشکر و صف، تير، سزاه، مغفر، تقویت فضای حماسی نقش بسزایی دارد. 

 و ...جو، جنگ، سمند و کمند، کمان، لشکر و غارتگر، آوردگه، گرز و ميدان سزر، کينه

تير و دشمن، ، لشکر، تيغ، سزاه ،سواران، نبرد ،مسل ح، کارزار و جنگ و در نسخۀ شعاعی

 خيالی از این واژگان هستند. در نسخۀو ... سزهدار  ،، جيشسردار، زره، بند و زنجير سنان،
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 ترکیبات-2-3-1-2

ن گيرند. سرایندگامی شکلاسمی  ءجزیا چند دو  ستننش هم ناردر کاز  اتترکيب

ن حماسی آیی که یکی از اجزاء یا هر دو جزء هااسم نمودنترکيبی مورد نظر با هامنظومه

به  که ددادن شیافزاافزودند و بار لحن حماسی را  یحماس باتيترک ۀدامنوسعت  براست، 

: 1718شعاعی، شمشير تيز ) شود:می هایی از ترکيبات حماسی این دو شاعر اشارهنمونه

همان: بود )(، نه طاق  چرخ  ک97همان: سوار )نبرده شيران  جنگی و ،آور(، مردان جنگ122

مشير ش و(، حارث جنگجوی 116همان: (، شهر پر شر  و شور )99همان: یل )(، براهيم80

گران  (، سزاهی115همان: شير شمشيرگير )(، 93همان: (، مردان  کار )119همان: کين )

 ،یاليخریمنان )نر اژدها، رجم اه و ... . (203همان: ، روزبانان  مردم ک شان )(135همان: )

همان: ) شرزه شير (،ب51همان: (، بند  گران )ب96همان: ، ببر  دمان )(الف101: 1/6081

(، الف86همان: (، شرزه شير )الف91همان: ، تيغ کين )(الف58همان: ) نر ريش(، الف86

دشت  وشيران  پرخاشجو، مرد  جنگی (، ب55همان: پيل دمان )(، ب91همان: شير ژیان )

 و ... . (الف96همان: ، ساز جنگ )(الف101همان: نبرد )

مورد  14ترکيب حماسی و در منظومۀ خيالی  30بيت در منظومۀ شعاعی  400در 

شد که بيانگر توان و ذوق هنری شعاعی در آفرینش ترکيبات  ترکيب حماسی یافت

 حماسی است. 

 

 

 

 صور خیال ترینمهم -4-1-2

 استعاره -1-4-1-2

حماسه » -؛ الفحماسه دو نظر مختلف وجود داردبردن صنعت استعاره در کارهب ةدربار

در سطح ادبی حماسه، بسامد » -ب؛ (384: 1370کدکنی، )شفيعی «جای استعاره نيست

: 1376)شميسا،  «بسيار است ،شان پهلوانان و قهرمانان هستندکه مشبه ایهحاستعارات مصر 

 .اندمانند شده« نهنگ»و « اژدها»، «پلنگ»، «شير»قهرمانان و پهلوانانی که به  جمله از؛ (96
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 هادر این منظومهکند؛ زیرا می ی مورد نظر، نظر دوم صدقهااستعاره در مختارنامه ةدربار

 توجهبه نسبت قابل  ،به آن پهلوانان و قهرمانان هستندهه آن حذف و مشب تشبيهاتی که مشب 

پلنگ و ... برای ، ريرگيشمش ، شيرريششعاعی استعارات فراوانی چون  ۀاست. در مختارنام

        است:ی منفی به کار رفتههاشخصي ت برای سگ و ريپ روباهقهرمانان مثبت و 

 دو لشووکر همووه چشووم در دشووت جنووگ  

 

 نظووووواره بووووورآورد شوووووير و پلنوووووگ  

 (117: 1718شعاعی، )                            

 ،و در بيت زیر مطيعبناستعاره از عبداهلل ،شير استعاره از مختار و پلنگ ،در بيت باال

   :استعاره از مختار است ،سعد و شيراز ابناستعاره  ،روباه پير

 کووووووه افتوووووواد در دام روبوووووواه پيوووووور                

 

 گرفتووووار گردیوووود در چنووووگ شووووير   

 (216همان: )                                           

شير و شير  ،استعارات استعارات مواجهيم که بيشتر اینگونه اینبا  ،خيالی نيزۀ در نسخ

 نر یا نر ه شير است:

شيرچوووو ایووون را شووونيدند زان نووور ه شوووير   نر ه  شنيدند زان  ین را   چو ا

 

شيرانشووودندی چوووو شووويران    چو  يرجنگوووی دليووور   شدندی  گی دل  جن

 ((بب8282: 1/6081 ،یاليخ))                                                  

 .استعاره از ابراهيم اشتر است ،و شير استعاره از مختار ،ه شيرنر 

شيراز آن شووووير شدند          آن قوووووم ترسووووان شوووودند            ،،از آن  سان  قوم تر  آن 

 

 

 

شدندروبووواه هووور سووو گریوووزان شووودند چو چووو    یزان  سو گر هر  باه   رو

 الف(الف(7474همان: ))                                                                       

 تشبیه -2-4-1-2

تشبيه در این دو منظومه به نسبت دیگر انواع  .انگيزی استخيال تشبيه از لوازم ابتدایی

 محسوس به محسوسندی  صور خيال بسامد بيشتری دارد که اغلب این تشبيهات از نوع حس 

زبان و  واند هتصاویر بدیع و تازه خلق کرد ،نمایی و تشخيصدليل اغراق، بزرگ که به

ی شعاعی و خيالی بيشتر رنگ و هاتشبيهات در مختارنامهاند. لحن حماسی را پدید آورده

دادن فضای نشانبرای و  هابوی حماسی دارد؛ زیرا شاعر این تشبيهات را بيشتر در جنگ
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دادن ابزارها و لوازم جنگی و حاالت قهرمانان به کار و کثرت کشتگان و نشان هاميدان

کشيدن خشم و شجاعت مختار او را به پيل مستی مانند تصویربهمثال  شعاعی در  ؛استگرفته

 :رفتهکه به ميدان رزم  استکرده

 یوووود مختووووار چووووون پيوووول مسووووت  بغر 

 

 بووور آوردگوووه رفوووت نيوووزه بوووه دسوووت  

 (270: 1718)شعاعی،                              

 بووووه مختووووار بردنوووود هوووور دو گمووووان       

 چوووووو شووووويران جنگوووووی برآشووووووفتند     

 

 چوووو بووواران فشووواندند تيووور از کموووان    

 هموووه گووورز بووور فووورق هوووم کوفتنووود  

 (97همان: )                                                

لد را به مثال  سليمان خا کمک گرفته؛نمودن فضای اثر خيالی نيز از تشبيه در حماسی

 است:را به شير تشبيه کرده ان آنانو محب غم، دشمنان آل رسول را به روباه ضي

 ادب را بدیووودبوووی سوووليمان چوووو آن

 

 عوووودو همچووووو روبوووواه رو در فوووورار

 

 ای همچوووو ضووويغم کشووويد  ز دل نعوووره 

 ((ب55: 1/6081 ،یاليخ)                      

 در شووووکاران همووووه شيرسووووان محب     

  (الف72: همان)                                      

 به هر دو محسوسهه و مشب مشب  ،در تشبيهات هر دو سرایندهجالب این است که  نکتۀ

 است.ی حس و این از ویژگی مهم تشبيهات حماسی است که طرفين تشبيه آن  هستند

 و مبالغهاغراق  -3-4-1-2

ر ایجاد دبيشترین نقش را ترین عنصر است و نيرومنداز ميان انواع صور خيال،  اغراق

 ،نابراینب ؛(96: 1376اغراق ذات حماسه است )شميسا،  ،به سخن شميسا زبان حماسی دارد.

ی هادهوجه حماسی سرو ،صنعت هنری کند تا با استفاده از اینمی سرا تالششاعر حماسه

 پردازیم: می ی شعاعی در مختارنامههابه اغراقحال  خود را تقویت کند.

 بوووه سوووویت فرسوووتم چنوووان لشوووکری        

 سوووزاهی بوووه کوفوووه، سووور و سووواقه شوووام     

 ز بصوووووره مووووورو توووووا بيایووووود سوووووزاه       

 

 بوووه انجوووم کنووود در عووودد همسوووری    

 پيووواپی فرسوووتم بوووه هووور صوووبح و شوووام

 سووووه روزه گذارنوووود یووووک روزه راه  

 (135: 1718)شعاعی،                            
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لشکری که  ؛استدر توصيف لشکر به کار بردهنمایی را شاعر بزرگ ،در این نمونه

روزه را است که راه سه قدر سریعکند و آنمی تعداد آن با ستارگان آسمان برابری

بر مختار اغراق صورت  در شاهد مثال زیر، در باریدن تيرد. کنمی روزه طییک

ل گویی که باران در حا ؛بر آن بزرگوار زیاد و مستمر بود قدر بارش تيرآن است.گرفته

 :رسيدمی قدر بلند بود که به آسمان هفتم همباریدن است و صدای کوس جنگی آن

 بووه هفووتم فلووک بوور شوود آوای کوووس     

 

 فتادنوووود در هووووم یهووووود و مجوووووس    

 (97)همان،                                                 

زند و او را از اسب میسوار از اسبزورمند است که با نيزه بر ای آنقدر  راهيم اشتریا اب

زند که می آنچنان محکم او را بر زمينبرد و می کند و با نيزه به سوی آسمانمی بلند

  :بينندمی را ایهاز چنان صحنگونه که وقتی سزاه ای آن ؛شودمی دیش خرهااستخوان

شدندسوووزاهش سراسووور گریوووزان شووودند   یزان  سر گر  سزاهش سرا

 

شدندسوووراخ چووون مووار پنهووان شوودند   به بووه   هان  مار پن چون   سوراخ 

 ((140140همان: ))                                                                              

کردن وجه حماسی منظومه انگيز  در پررنگخيالی نيز هنرمندانه از این صورت خيال

خيالی لشکری را که قرار است به جنگ با ابراهيم اشتر برود  ،لاو  ۀدر نمونکند. می استفاده

 یک نفر را هم زنده باقی حتیکند و می شوید و پاکمی زمين راکند که می به سيلی مانند

   گذارد:نمی

سيل         مووورا هسوووت لشوووکر بوووه ماننووود سووويل              ند  به مان شکر  ست ل  مرا ه

شکرش          زمووووين را کوووونم پوووواک از لشووووکرش              پاک از ل کنم  مين را   ز

 

يلسوووی سووبط مالووک نمووایم چووو ميوول      چو م مایم  لک ن سبط ما  سوی 

کرشز زیووون بووور زموووين افکووونم پيکووورش    کنم پي مين اف بر ز ین   ز ز

 ب(ب(8686  :1/6081 ،یاليخ))                                                

است. وقتی طبيان طبيان و لشکر اغراق به کار برده خيالی در توصيف ،نمونهدر این 

شوند می ترسند و غمگينمی چون شير ژیانی است که دشمنان از دیدن وی ،شودمی ظاهر

سزاهی که مانند  اند؛غرقه هاو جوشن هانواع سالحکه در او به همراه وی سزاهی است 

 :جوش و خروشندشيری گرسنه و خشمگين در 

 عيوووان گشوووت طبيوووان چوووو شوووير ژیوووان 

 سوووزاهی هموووه غووورق در هفوووت جووووش      

 دل دشوووومنان گشووووت از غووووم طزووووان 

 چووو شووير گرسوونه بووه جوووش و خووروش 
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 ب( 91همان: )                                          

اعی نظومۀ شعترین صور خيال در این دو منظومه بودند. در متشبيه، استعاره و اغراق مهم

 5ه و استعاردرصد(  28)مورد  7تشبيه، درصد(  52)مورد  13بيت مورد بررسی،  400از 

ورد م 6تنها  ،ولی در مختارنامۀ خيالی ؛استاغراق حماسی دیده شدهدرصد(  20)مورد 

ی به اغراق حماسدرصد(  25)مورد  3استعاره و درصد(  25)مورد  3تشبيه، درصد(  50)

 .استرفته کار

 
 نمودار فراوانی صور خيال در دو منظومه

 رجز -2-1-5

ین امر از است؛ زیرا هاسرا استفاده از رجز در سرودهیکی از شگردهای شاعران حماسه

ی امی رجزخوانی را یکر . ساستی جنگ های ميدانهااز تکنيکخوانی که رجز آگاهند

گفت خودستایی و بيان کارهای شکند که می معرفیادبيات حماسی  ةگوهای ویژواز گفت

امی، آید )سر می و افتخارات پهلوانان و قهرمانان است و اغلب به هنگام جنگ به کار

رجز برای مفاخره و تهدید و تحقير و  ،در واقعتوان گفت می پس (؛300: 1368

در ا ررجز  ،هم شعاعی و هم خيالی با وقوف از این امردشمن است.  ۀيآوردن روحپایين

زبان  در ابيات زیر شعاعی از مثال  اند؛ی خود گنجاندههای مختلف مختارنامههاقسمت

 اونزد  را دست بستهحصين  ،که اگر ربيعه کندمی و تهدیدپردازد می خوانیرجز مختار به

 دوخت: دبا نيزه و شمشير و کمان زمين و زمان را به هم خواه سحرگاه ،نياورد

گذردبگوووووو بوووووا ربيعوووووه ازو بگوووووذرد   عه ازو ب با ربي گو   ب

خروسوگرنه سوحر چوون خروشود خوروس     شد  چون خرو سحر   وگرنه 

نگز شمشوووووير از پوووووا درآرم پلنوووووگ پا درآرم پل شير از   ز شم

سزرد ورا دسووووت بسووووته بووووه مووووا بسووووزرد    ما ب به  سته  ست ب  ورا د

کوسبرآیوووود ز آوردگووووه بانووووگ کوووووس نگ  گه با ید ز آورد  برآ

یا بووووه نيووووزه ز دریووووا  يزه ز در نگم نهنووووگبرآربوووورآربه ن  م نه

0
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شمنانز پشوووت کموووان بووور دل دشووومنان    بر دل د مان  شت ک  ز پ

شکبوسکووه رسوووتم بوووزد بوور بووور اشوووکبوس   بر ا بر  بزد  ستم   که ر

 

کين آنچببينووووی زنووووم تيوووور کووووين آنچ   ير  نم ت نی ز  ناننووووانببي

بوس              بووه دسووتم سووزد گوور دهوود چوورخ بوووس               چرخ  هد  گر د سزد  ستم   به د

 ( ( 166166-165165  ::17181718)شعاعی، )شعاعی،                                    

 بردن اغراق است:گی بارز این رجزها به کارژکه از وی

منمبگفتوووووووا بوووووووراهيم اشوووووووتر مووووووونم  شتر  براهيم ا تا   بگف

ستبوووه نيوووروی مووون پيووول را پوووای نيسوووت   پای ني يل را  من پ يروی   به ن

 

شنمهووووزار اژدهووووا خفتووووه در جوشوووونم     ته در جو ها خف  هزار اژد

باه را بوووور شووووير روبوووواه را   شير رو ستجووووای نيسووووتبر   جای ني

 ((9494همان: همان: ))                                                                                      

 گوید:می آنجا که ،شودمی خيالی هم دیده ۀاین رجزخوانی در نسخ

بدنهادرجزخوووان بووه ميوودان شوود آن بوودنهاد شد آن  يدان  به م خوان   رجز

   

یادبسووووی کوووورد موووودحش عبيوووود زیوووواد     يد ز مدحش عب کرد  سی   ب

 ((9696: : 60816081//11)خيالی، )خيالی،                                                           

که صاحبان این  تاسرفته کاربهبار  21و در نسخۀ خيالی بار  33رجز در نسخۀ شعاعی 

 اند.برده بهره اغراقو  هیکنا، استعاره، هيتشب مانند ،خيالی از صور آنهابرای زیبانمودن  آثار

 یفضا در حماسی و ایاسطوره هایشخصی ت واردکردن -6-1-2

 داستان

کردن فضای در حماسی ایهاسطوری هاشخصي تی مختارنامه از هاسرایندگان منظومه

با شجاعت، پهلوانی و جنگاوری نقش  ،اند؛ زیرا این قهرمانان و یالناستفاده کرده شعر

ی هاشخصي تاند. این کاربرد آوردن فضای حماسی ایفا کردهجودومهمی را در به 

  :شودمی در مختارنامه شعاعی بيشتر دیده ایه، خصوصا  شاهان و پهلوانان شاهنامایهاسطور

عاجچوو کوواووس بنشسووت بور تخووت عوواج   خت  بر ت ست  کاووس بنش  چو 

 

هاد آن دلبوووه سووور بووور نهووواد آن دل   بر ن سر  فروزافوووروزبه   تاجتووواج  ا

 ((154154: : 17181718)شعاعی، )شعاعی،                                                         

بزد کووه رسووتم بووزد   ستم  ستدسووتکه ر شکبوسبوور اشووکبوس   د  بر ا

 

بوسبووه دسووتم سووزد گوور دهوود چوورخ بوووس    چرخ  هد  گر د سزد  ستم  به د  

((166166)همان: )همان:   

ی هاشخصي تی این هادیگر نمونه(، 178همان: ( و سياوش )222همان: اسفندیار )

یعنی  ،قهرمان حماسۀ خود ،است و شاعرشعاعی به کار رفته ۀهستند که در نسخ ایهشاهنام
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به اساطير  توجهاست. در نسخۀ خيالی این و رستم مانند کرده اریاسفندمختار را به کاووس، 

 شود:می آوردهآن در ذیل  ۀکه نمون شودمی ندرت دیدهبه ایهشاهنام

خشدر آن وقووت خالوود برانگيخووت رخووش خت ر لد برانگي قت خا  در آن و

 

فشچووو رسووتم روان شوود بووه پووای درفووش     پای در به  شد  ستم روان  چو ر  

ب(ب(5252: : 60816081//11)خيالی، )خيالی،   

ی شعاعی و هادر ایجاد فضای مذهبی در مختارنامه مؤثرعوامل  -2-2

 خیالی

 شد؛سخن گفتهآن  ةزبان حماسی که دربار ،یکی ؛دارند جنبهی مذهبی دو هاحماسه

یجاد مذهبی است که در این مجال بدان خواهيم پرداخت. شاعران برای ا جنبۀ ،دیگری

گيرند. می ی خاصی را به کارهامؤلفهشگردهای خاص خود را دارند و  ،فضای حماسی

دادن صفات دینی به شاعران مورد بحث ما با استفاده از تلميحات مذهبی، نسبت

وجه  ،سروش وجوددر متن منظومه و کارگيری رؤیای صادقه ی منظومه، بههاشخصي ت

مه بررسی که به طور جداگانه هر مورد را در این دو منظواند هشکل داددینی منظومه را 

 خواهيم کرد: 

 اشاره به نام پیامبر )ص( و ائمه )ع( -1-2-2

عر با شود که شامی در مختارنامۀ خيالی در مواردی نادر اشاره به نام پيامبران نيز دیده

 زیر: ۀمانند نمون است؛داستان خود را به آنان مانند کرده شخصي ت ،این کار

 به ظاهر چو یوسف به بواطن چوو گورگ   

 

 د و بوووووزرگاناثوووووا  ذکوووووورا  ز خووووور 

 (ب103: : 60816081//11خيالی، خيالی، )                     

دادند تا می ی مختارنامه خود را به اهل بيت نسبتهاشخصي تگاه  (.الف96همان: )نيز 

 کنند: ترمذهبی خود را پررنگ ۀوجه

لی       موووووونم گفووووووت از دوسووووووتان علووووووی         ستان ع فت از دو  منم گ

 

لیبووووووه تحقيووووووق از شوووووويعيان علووووووی  شيعيان ع يق از   به تحق

 ((222424: : 17181718)شعاعی، )شعاعی،                                                 

ور طانهم بسرایند؛ )ع(خواهند که در مدح امام علیمی از شاعران هاشخصي تگاهی نيز 

 کند:می که ابراهيم اشتر چنين
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چرا بوووووراهيم گفوووووتش چووووورا    فتش   کاهلی؟کووووواهلی؟براهيم گ

 

لیبگوووو چنووود بيتوووی بوووه مووودح علوووی      مدح ع به  تی  ند بي گو چ  ب

 ((223223همان: همان: ))                                                                              

شود، از می بر آل رسول نثار هادرودهای فراوانی که در این منظومه همچنين

 نمودن فضای دینی اثر نقش پررنگ دارد:ررنگشگردهایی است که در پ

مد درودفرسوووووووتاد بووووووور آل احمووووووود درود   بر آل اح ستاد   فر

 

فرود بوووورآورد بوووور کتووووف شووووامی فوووورود   شامی  تف  بر ک  برآورد 

 الف(72: : 60816081//11خيالی، خيالی، )                      

گيرند که می ل شيعيان چنان نيروییبا استمداد از امام او  و قهرمانان هاشخصي تو گاه 

 کنند: می خلق ایهالعادکارهای خارق

لعلووو کردی را بوووه دل یووواد مختوووار کووورد ع تار  یاد مخ به دل   ی را 

مرچنووان تيووغ کووين بوور کموور    زدش آنزدش آن بر ک کين  يغ  نان ت  چ

ندچووو مختووار افکنوود   تار افک خاکاو را بووه خوواک   چو مخ به   او را 

 

بردموودد خواسووت از دسووت حووق در نبوورد   حق در ن ست  ست از د مدد خوا  

گرکووه بوور خوواک افتووادش نيمووی دگوور      می د تادش ني خاک اف بر  که   

پاکسوووتایش هموووی کووورد یوووزدان پووواک   یزدان  کرد  می  ستایش ه  

((274274: : 17181718)شعاعی، )شعاعی،   

 و قهرمانان هاشخصی تکاربرد فراوان صفات دینی برای  -2-2-2

است،  ی مورد نظرهافضای دینی و مذهبی در مختارنامه ةدهندیکی از مواردی که نشان

« راد مختار کوفت سرش بر لگد»صفاتی مانند راد:  ؛ز صفات دینی استاکثرت استفاده 

( و یا صفت 139همان: )« شد مست سخن نیا از جوانمرد»(، جوانمرد: 152: 1718)شعاعی، 

ر البته این صفات د (؛206همان: )« نید شاه اصغریعل بکشته» :)ع(اصغرشاه دین برای علی

)خيالی،  ديسع کمردين شود:می یی اکتفاهابه ذکر نمونهخيالی بسامد بسياری دارد که  ۀنسخ

چو »دین: الف(، پاک58همان: )« بوترابۀ رها ساز آن شيع»شيعۀ بوتراب: ، ب(53: 1/6081

همان: )« فرازکه مختار ابرار گردن»الف(، ابرار: 63همان: )« دینهستی نو ای مهتر پاک

تو ای فخر »ب(، فخر شيعه: 72)همان،« نید و داد با مختار شاد بشد»داد و دین: الف(، با 63

« نیدپاک مقبل ۀعيش آن پس»دین: شيعۀ مقبل پاکب(، 77)همان:« شيعه نمودی خروج

 الف(.105همان: )

 رؤیاهای صادقهو  هاخواب -2-2-3
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یا  رؤیای صادقهدادن حماسه، کاربرد یکی از راهکارهای شاعران برای مذهبی جلوه

افتد. در می اتفاقخواب در اثر است و آن کشف و شهودی است که در عالم  رؤیای ح س نه

شدن ندانیآن در ماجرای ز ۀشویم. نمونمی مختارنامه شعاعی و خيالی با این شگرد مواجه

را  ع()سينحشود که طی آن ازدی در عالم خواب و رؤیا امام می ابراهيم اشتر و ازدی دیده

 :دهدمی بيند که به وی بشارت آزادیمی

خواببگفتووا نووه موون رفتووه بووودم بووه خووواب     به  بودم  ته  من رف نه  تا   بگف

 به من گفت روشن شدت هر دو عينبه من گفت روشن شدت هر دو عين  ......

بیتوووووورا و بووووووراهيم را بووووووی براهيم را  ندگزنوووووودترا و   گز

 

تاببدیووووودم رخوووووی بهتووووور از آفتووووواب  تر از آف خی به یدم ر  بد

هر حز دیوووودار و از فوووور  چهوووور ح   فر  چ یدار و از   سينسووووينز د

ندرهووایی دهووم موون هووم اکنووون ز بنوود     نون ز ب هم اک من  هم  هایی د  ر

 ((145145: : 17181718شعاعی، شعاعی، ))                                             

ر آنجا که سليمان صرد ساال ؛استخيالی نيز دیده شده ۀاین خواب در نسخ ۀنمون

 دهد:می ی لشکریانهاشفای زخم برایبيند که دستورالعملی می شهيدان را در خواب

شهيدبوووه خووووابش بيامووود حسوووين شوووهيد   سين  مد ح خوابش بيا  به 

شانیکووووی جووووام بووووا آب دادش نشووووان  با آب دادش ن جام  کی   ی

جالبفرموووووود آن حج وووووت ذوالجوووووال  مود آن حج ت ذوال  للبفر

 

یدبوووه فوووردوس اعلوووی بووودادش نویووود      بدادش نو لی  فردوس اع  به 

سان ز احسوووان   يانافووووزون ز وصوووف و بيووووان ز اح صف و ب فزون ز و  ا

مالبووووه زخووووم تمووووامی  لشووووکر بمووووال    شکر ب مامی  ل خم ت  به ز

 ((ففالال5656: : 60816081//11)خيالی، )خيالی،                                          

 هابآنچه در این خوا (.الف232-ب231: 1/6081خيالی، و  145: 1718شعاعی، )نيز 

خست از نای مثال  در ماجر ؛سترؤیاهاپيوستن  واقعيتکند، تعبير شدن و به می توجهجلب 

 مانی کهزسليمان  ،خيالی ۀشوند و در نسخمی ابراهيم و ازدی موفق به فرار ،شعاعی نسخۀ

ع شهادت به مقام رفياو بيند و گروهی از یاران می بخش راشفاآن جام آب  ،شودمی بيدار

 اختههایی نيز برای قهرمانان حماسه برسها گاهی کرامتدر این خواب» شوند.می لاین

الی، خيخيالی )ۀ مانند جام شفابخش در نسخ ؛(93: 1397)رستگار و همکاران، « شودمی

 .الف(56: 1/6081

 شنیدن صدای سروش -2-2-4

 ،هااین است که در برخی قسمت هاشدن فضای این مختارنامهاز دیگر عوامل مذهبی

کنند و می داستان ۀوارد صحن که از ایزدان مهم مزدیسناست، سرایندگان صدای سروش را
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در کنند. می ی آگاهاتفاقی داستان را از موضوعی یا هاشخصي تمخاطبان یا  ،با کمک آن

در آنجا ابراهيم با  افتند.می شوند و به زندانمی ، ابراهيم و ازدی گرفتارمنظومۀ شعاعی

 رسد:می کند که صدایی به گوششمی صوت زیبا شروع به خواندن قرآن

گهناگووووووه  ممييبراهبووووووراه  يديدشنشوووووون  ییییصداصوووووودا  نا

صدابشوووووونيدن ایوووووون صوووووودا در آن دم ز در آن دم ز  ین  شنيدن ا  ب

 

یدکوووووزان دلربووووواتر صووووودایی ندیووووود   صدایی ند باتر   کزان دلر

تهدل رفتووووووه جا اش بوووووواز آموووووود بجووووووا دل رف مد ب باز آ  اش 

 ((145145: : 17181718  ی،ی،شعاعشعاع))                                                  

ی سروش شود، شيعيان از طریق صدامی خيالی زمانی که یزید به درک واصل ۀدر نسخ

 شوند:می از این امر آگاه

گوش          بناگوووواه آن شوووويعيان را بووووه گوووووش           به  شيعيان را  گاه آن   بنا

کار              کووووه رفتووووه یزیوووود سووووگ نابکووووار                سگ ناب ید  ته یز  که رف

 

سروشز غيوووب انووودر آمووود صووودای سوووروش   صدای  مد  ندر آ يب ا  ز غ

بوار ز دنيووووووای دون سوووووووی دار بوووووووار    سوی دار  يای دون   ز دن

 ((بب5151: : 60816081//11)خيالی، )خيالی،                                                 

دنبال آن تحت تأثير قرار گرفته و به هشنود و بمی اش عبدالملکو یا صدایی که فر 

 (.99همان: ) از این دست است ،پيوندد نيزمی یاران مختار

 54است. شده اشاره (ع)ائمه و (ص)امبريپ نام بهدرصد(  9/31بار ) 31در مختارنامۀ شعاعی 

 2/9بار ) 9است. رفته ها و قهرمانان صفات دینی به کارشخصي تدرصد( برای  6/55بار )

 شدن صدای سروشدرصد( به شنيده 1/3مورد ) 3ها و رؤیاهای صادقه و درصد( به خواب

 (ع)ائمه و (ص)امبريپ نام بهدرصد(  5/23) بار 41نامۀ خيالی راست. در مختاشده غيبی اشاره

 ها و قهرمانان صفات دینی به کارشخصي تدرصد( برای  6/70بار ) 123است. شده اشاره

به  درصد(2 /2مورد ) 4ها و رؤیاهای صادقه و درصد( به خواب 4/3بار ) 6است. رفته

 است.شده شدن صداهای غيبی اشارهشنيده
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 نمودار فراوانی عوامل مؤثر در ایجاد فضای مذهبی در دو منظومه

 نام به اشارهها و قهرمانان و شخصي تکاربرد صفات دینی برای  ،در هر دو منظومه

 از عوامل مذهبی پرکاربرد در ایجاد فضای مذهبی است. (ع)ائمه و (ص)امبريپ

 

 گیرینتیجه -3

ی شعاعی و خيالی هامختارنامهدر و فضای مذهبی زبان و لحن حماسی  ،پژوهشدر این 

هم شعاعی و هم  نشان داد که هابررسی .از شاعران عصر قاجار مورد بررسی قرار گرفت

کردن زبان و در حماسیدی ی متعد های خود از عناصر و مؤلفههاخيالی در بيان سروده

بدیعی  ۀقافي حتیموسيقی شعر از طریق وزن و بحر و قافيه و انواع آن، ند. اهبهره گرفتلحن 

 موسيقی بيرونی، کناری و درونی را تشکيل که جمعا  هاانواع گوناگون ردیف ،و نيز

های واجی در افزایش نمود حماسی، فرایندهمچنين دو شاعر با آگاهی از تأثير  دهند؛می

 الف و اماله ابدال، حذف، ن،يتسک د،یتشد ف،يتخفیعنی  ها،فرایندانواع گوناگون این 

گرفتن واژگان و ترکيبات حماسی و جنگی و ابزار و اربه کند. اهرا به کار گرفت اطالق

ماسی اصطالحات مربوط به آن از دیگر شگردهای شاعران مورد نظر در ایجاد فضای ح

اشاره کرد که بدیعی خيال و صنایع  توان به صورمی ست. از دیگر موارد مهمهامختارنامه

 نظيربی هایو تناسب هااستعارات، تشبيهات، اغراق ،در این دو منظومهآنها  پرکاربردترین

آميز و آن هم رجزهای اغراق ،با استفاده از رجز و عران در نهایت زیرکیاش حتی؛ است

ای و حماسی در فضای داستان بر وجهۀ حماسی های اسطورهشخصي تکردن وارد

 ایجاد در مؤثر یهافهمؤل به بردنیپ ،پژوهش نیا جینتا گرید از ند.اهافزود هامختارنامه
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 اشاره با را کار نیا یقاجار شاعر دو که است یاليخ و یشعاع یهامختارنامه یمذهب یفضا

 قهرمانان، و هاشخصي ت یبرا ینید صفات فراوان کاربرد ،(ع)ائم ه و( ص)امبريپ نام به

 انجام سروش یبيغ یصدا و داستان یفضا در صادقه یاهایرؤ و هاخواب واردکردن

. بررسی نمودارها گویای این است اندکرده خلق را مختارنامه یمذهب یهاحماسه و اندداده

 ؛استبيشتری نموده توجههای حماسی مختارنامۀ خود که شعاعی قاجار به عوامل و زمينه

  است.بيشتر پرداختهمختارنامه های مذهبی که خيالی اصفهانی به زمينهدر حالی
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