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 چکيده
 و افالطاون. کنادمای روایات فااخر زبان به را هالعادّخارق حوادث و پهلوانی اعمال که است ادبی انواع از یکی حماسه
  تاا اسات آن بار پاووش ، ایان. انادپرداختاه ادبای اناواع درباار  پاووش  و بحا  هب که بودند کسانی یناوّل از ارسطو
 کاه اسات آن بیاانگرشاا یافته. نماید بیینت ،اندکرده ذکر جهان شایحماسه برای که شاییویوگی با را ایران شایحماسه

 رویکارد باا ،پاووش  ایان .نادارد وجاود اساسای یتفااوت ،جزئای اختالف چند جز به ،جهان و ایران شایحماسه میان
. نمایاد مقایساه شا  با را شاآن سپس ،کند بررسیدر زبان فارسی و عربی  را حماسه تا نموده تالش ،توصیفی – تاریخی

 اتخصوصایّ دلیا  به اعراب :معتقدند ادبی، انواع پووششگران که کنی  اشاره نکته این به باید ،تطبیقی ادبیّات حوز  در
 حماسای آثاار شااآن. انادنداشاته را ایلیااد و شااشنامه نظیر ایحماسه سرودن توانایی زبانی، و میقو ای،منطقه فرشنگی،

 و فخار در رود ونمای به شامار، ژانر و نوع ادبی عرب ادبیّات در «حماسه» واژ  و شناسندمی «ملحمه» نام با را مل  دیگر
 ةگونا این از عربی ادب که نیست معنا بدان این اامّ ؛شودمی خالصه ،قبیله شایویوگی برشمردن و رجزخوانی مباشات،

 وجاود بار عالوهعرب  ادبیّات؛ در اندبوده بیگانه آن به نسبت تاریخی مختلف ادوار در اعراب و است تهی کامالً ،ادبی
 شاایحماساه پیادای  و شاکوفایی شاشد ،مملوکی صرع در ،شای مختلفسرا در دورهو شاعران حماسه حماسی اشعار
 .شدیافت نمیشا اثری از آن عربی سراییهشای پیشین حماسدر دوره که شستی  دینی

 .، ادبیّات تطبیقیعربی و فارسی ادبیّات ملحمه، و حماسه شناسی،نوع ادبی، انواع :کليدی واژگان
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 . پيشگفتار5

 تعریف موضوع. 5-5

. دارد وجاود بسایاری تاریخی و پهلوانی ی،ااسطوره شایمایه ،آن در که است ایبرجسته ادبی انواع از حماسه

 و اسااطیری شاایداساتان انادتوانسته شاآن از برخی و داشته وجود مختلف شایسرزمین میان در ،ادبی نوع این

 . کارد اشااره... و یوناان شناد، ایاران، مانناد کشاورشایی باه تاوانمای کاه نمایناد ثبتضبط و  را خود پهلوانی

 نبارد و جنا  باه کاه باوده کشاوری کمتار زیرا داشته؛ وجود شاتملّ شمة میان در تقریباً حماسی شایروایت

 مختلاف، ملا  حماسای متاون ،وجاود ایان با. باشد نکرده تجربه را پیروزی و شکست شادی و غ  و نپرداخته

 منتقادان و شااغربی که شومر ادیسة و ایلیاد و فردوسی شاشنامة ،نمونه عنوانبه  ؛دارند ش  با بسیاری شایتفاوت

 دو ایان باه نگااه در نیاز ماا .دانندنمی حماسی خیلی را آن و دارند انتقاداتی ،شاشنامه محتوای به نسبت ،یونانی

  قارار باشاد، حماساه کاه طبقاه یا  در را آثاار ایان ،حاالایان  با یابی ،می متفاوت شاشنامه با را شاآن ،کتاب

 .دشی می

 وجاود ملا  دیگار حماسی آثار پایةش  آثاری ،عرب ادبیّات در که باورند این بر ،عرب انمحقّق از برخی 

 ایان بررسای باه ،حماساه نوع تشریح ضمن ،پووش  این در. کنندمی یاد مذشبی و دینی شایحماسه از و دارد

 عناوان تحات کاه نیاز شااییکتاب و دارد قتعلّ «نوعی» چه به عرب، حماسی ظاشر به آثار که پردازی می نکته

 چاه در دارد، وجاود عارب ادبیّاات در شاجری ابان حماسة و بحتری حماسة تمام، ابو حماسة جمله زا حماسه

 وجاود باا چارا کاه پرداخات خاواشی  مسئله این بررسی به مقاله این در شمچنین. شود بندیطبقه باید ایحوزه

 شاده،مای منتقا  ساالفا و فرزنادان باه و داشاته وجود جهان مل  تمام میان در حماسه نوع شایداستان اینکه

 شااآن بارای شاداساتان گوناهایان و نباوده برخوردار حوزه این درشاخص  آثاری از که شستند شاییتملّ شنوز

 است؟ ناشناحته

 اهمّيّت و هدف . ضرورت،5-3

 خاا ّ مخاطباان دربار داشاتن نیز و شرکدام نگرش نوع و طبقه با آشنایی ادبی، مختلف آثار بررسی و مطالعه

 بپاردازد ادبای اناواع موضوع به اختصاصی صورت به تا داشته آن بر را نگارندگان ادبی، آثار از طیف شر برای

 د.ننمای برطرف را حوزه این احتمالی ابهاماتبرخی  و

 پژوهش هایپرسش. 5-2

 چیست؟ حماسه و ملحمه شایتفاوت و شاشباشت. 1



111/در ادبیّات فارسی و عربی « حماسه»شناسی تطبیقی نوع

 کنند؟یم استفاده ملحمه واژ  از حماسه، به جای اعراب چرا. 2

 پژوهش ة. پيشين5-3

 رسایده چاا  باه ادبای اناواع ناام باا کتااب چناد تنها که طوری به دارد وجود بسیاری آثار ادبی، انواع دربار 

 ادبای اناواع جاواری، محمّدحساین ادبای اناواع شمیساا، سایروس ادبی انواع: از اندعبارت شاکتاب این. است

 مقالاة میاان، آن از کاه شاده نگاشاته باارهایان در نیاز مقاله ندینچ. عبادیان محمود ادبی انواع رزمجو، حسین

 .رودمی شمار به شاآن ترینکام  از کدکنی شفیعی رضا محمّد اثر «فارسی شعر در ادبی انواع»

 نظری چارچوب. روش پژوهش و 5-1

 -ه صاورت تااریخی ای بوده و روش تدوین نیز بخانهبمطالعات کتاصورت  به ،ات این مقالهاطاّلعآوری جمع

گوناة ادبای بررسای  ،مشاخّصو به طاور  ادبیّاتدو  ةبر مقایس ،مبنای نظری این پووش  .خواشد بودتوصیفی 

 استوار است. ادبیّاتدو  ان آثار شاعران و نویسندگانیدر م ،اسهحم

 . پردازش تحليلی موضوع3

 ادبی انواع. 3-5

 کاه انادباوده کساانی یناوّلا ارساطو و افالطون. است بوده انقمحقّ و فیلسوفان توجّه مورد دیرباز از ادبی انواع

 شاایگوناه یاا اناواع معناای باه و فرانسوی اصطالحی: (ادبی ةگون) 1ژانر ؛اندداده سخن داد ،ادبی انواع دربار 

 کاه اسات داشاته وجاود ادبیّات  حوز در یکلّ بندیدسته نوعی بعد، به ارسطو و افالطون زمان از». است ادبی

 شاخصاوّل زبان از تمامی که) غنائی: شوندمی تقسی  دسته سه به داستان راوی حی  از ادبی آثار آن مبنای بر

 اجاازه ساپس ،گویادمی ساخن شخصاوّل زبان به ابتدا در راوی آن در که) روایت یا حماسه ،(شودمی گفته

 زبااان از شاگفتااه آن شمااة در کااه) نمایشاانامه ؛(بگوینااد سااخن شخصاااً شا،شخصاایّت از شریاا  کااه دشاادمی

 ادبای آثاار کاردن بنادیطبقه» ،ژانر اصلی موضوع (132: 1321 آبرامز،(« ).شودمی بیان نمای  شایشخصیّت

 تساانّ بااه ،نااوع از (11: 1323 شمیسااا،) «.اساات مشااخّص و محاادود شااایگروه در صااورت و همااادّ نظاار از

 کا ّ دشند نشاان ادبای، ناوع» ،دیگارباه بیاان  رناد؛گیمی شاک  آن در آثاار که کنندمی تعبیر نیز زیباشناختی

 درک را آن توانادمی نیاز خوانناده و داشاته قرار نویسنده اختیار در که است موجود شناسیزیبایی شگردشای

 متاون ةشناساانزیباایی شاایارزش تعریاف و ایجااد یندفرا دربار  را ما ادبی بین  و درک که رویکردی کند؛

 ،مقادّمو علاوی جعفرپور) «.کند بندیدسته ی،کلّ معیار این اساس بر را ادبی آثار دارد عیس و کرده تقویت ادبی،
                                                           
1. Genre 
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1332 :12) 

 گروشای» :گویادمای و دانادمای بیشاتر تلاذّ و شاناخت قصاد باه را ادبای متون بندیطبقه ،پورنامداریان 

... و ربااعی غازل، قصایده، مثا  اناواعی ،معیاار ایان باا که داشتند نظر مدّ را شعری شایقالب و ظاشر صورت

 بارای بیشاتری شاایناام و عتنوّ ،معیار این با که است متندرون معنای اساس بر دیگر معیار. شودمی گذارینام

 (1: 1321) «.آیدمی وجود به ادبی متون

 ثابات تعریفای ارائاة که کندمی عاادّ 1تینیانوف یوری شد، ارائه ادبی انواع از که یتعدّدم تعاریف کنار در 

 (.12: 1321 دارم،ر.ک: ) شستند تغییر حال در مدام ،انواع و نیست ممکن ،ادبی نوع ی  از

  رشاد آیناد،مای وجاود باه موجاودات کاه شمچناان اسات؛ زناده موجودات مانند ،ادبی انواع تکام  سیر 

 جامعاه یا  ادبیّات که دورانی در نیز ادبی انواع ایستندمی حرکت از رسیدند کمال مرحلة به وقتی و کنندمی

 متکاما  از بعاد و رسادمای تکام  مرحلة به و کندمی پیشرفت رفتهرفته و آیدمی وجود به است نیازمند آن به

 یا  مانناد بایاد ادبای محقّاق ،شارایط ایان در(. 111: 1331شاالل، غنیمیر.ک: ) ایستدمی حرکت از شدن

 ،مثاال عناوان به که باشد آگاه باید او. کند بررسی تاریخی شایدوره در را ادبی نوع رشد شرایط شناسزیست

 نظیار حماسای آثاار پیادای  موجاب شجاری، پانج  و چهارم شایسده در موجود اجتماعی سیاسی، شرایط»

 یفّمتاو) توسای اسادی ةگشتاساب ناما و( 121-323) فردوسی شاشنامة و( 313 ،ولمقت) دقیقی ةنام گشتاسپ

 آن جاای و افتادمی رونق از حماسه نوع تدریج به ،بعد شایدوره در شرایط آن رفتن بین از با و شودمی( 115

 (12: 1311 رزمجو،) «.گیردمی تعلیمی و عرفانی شعر انواع را

 ایان بار و کنادمای اساتفاده اناواع لفظ جای به تاریخی شایدوره از درام و لتغزّ حماسه، تقسی  در 2شگ  

 زماانی لتغازّ آیاد،درمی ساخن باه تملّا یا  آگااه ضامیر که رددا اشاره عصری به حماسه: »که است باور

 درام بااالخره و رودفرومای خاود در و کنادمی جدا مردم تمام از را خود شخص خویشتن که شودمی یمتجلّ

 و وقاایع عینای جریاان ،حاالعین  در که است تییّکلّ شود،می دو شر سازش موجب خود ترکیبی شک  با که

 دیادگاه باه ،شگا  نظار ایان (11: 1323 ،پورو آسیب جواری) «.گیردمی دربر را شاتشخصیّ درونی ابرازات

 و خوانادفرامی بمرکّ اثری آفرین  به را شنرمندان ،رمانتی  مکتب. است شبیه بسیار رمانتی  مکتب پیروان

 یکای باه وحر تسالی  حاص  شمواره نوع ی  و نداشته وجود خالصی ادبی نوع که ورزدمی تأکید امر این بر»

 از دوری درد ،ساراغزل و رودفرومای خاود در راه انتهاای در حماسای شاعر: است بوده کشاننده نیروی دو از

                                                           
1. Yury Tynyanov 

2. Hegel 
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 (51: شمان) «.دارد شمراه به را واقعی جهان

 کودکاناه را آن و نداشاتند قباول وجاهشای  باه را ادبی انواع بندیطبقه که بودند نیز انیمحقّق ،میان این در 

 .انددسته این از 1دریدا ژاک و 3کروچه بندتو ،2گ شله فدری  ،1بالنشو موریس ؛اندخوانده

 شناسینوع. 3-3

 ابتادا در ،علا  ایان پاردازد،مای شاآن انواع شناسایی برای ادبی آثار ةمطالع به که است مقوالتی از ،شناسینوع

 .رفتمی کار به سمقدّ شایکتاب مفهومی خوان  و خواندن برای

 ،1کا  رماز کتااب در فارای. اسات 5فارای نورترو  ،شناسینوع عرصة پووششگران ترینبزرگ زا یکی 
 خوانادن مشاخّص و بادیهی شیو  ،شناسینوع: کندمی تعریف گونهاین را شناسینوع ،ادبیّات و سمقدّ کتاب

 اثار مخاطباان و هنویساند و شااعر باین شارایط را آثاار از شرکدام ژانر و نوع او، اعتقاد به. است سمقدّ کتاب

 باه و آینادمای وجاود باه شستند دیگران از متفاوت که آثاری یعنی ؛(235: 1311 فرای،ر.ک: ) کندمی تعیین

 باا ساپس و دناکنمی پیادا درخشا  و کاارآیی ،طمسالّ ژانار عنوانبه  ،مخاطبان ویو  توجّه و خوشایند خاطر

 ژانار باه و دنادشمی دسات از را خاود تفعلیّا ناددار شااآن باه نسابت بیشاتری تقابلیّا که جدیدی آثار تولید

 سارانجام و کارد جساتجو تااریخ شاایکتاب در را آن پاایردّ بایاد بعضاً که شودمی بدل تکمیلی و ایحاشیه

 فارد گااشی و دناکنمی رشاد و دناآیمی دنیاا باه کاه بشار افاراد مث  گیرد؛می دیگری نوع و ژانر را آن جای

 عبادیاان،ر.ک: ) دشادمی افاراد دیگر به را جای  و شودمی افتاده کار از و پیر تنهای در و شودمی ایبرجسته

1313 :21.) 

 و اجتمااعی تااریخی، شاایانگیزه باه باردن راه اشنتیجاه ،ادب شاای (ناوع) هگونا اساس بر آثار بررسی» 

 (3: شمان) «.اندبوده مؤثّر ادب شایگونه تغییر و تکوین در که است فرشنگی

 ناوع شار ،شناساینوع عل  نظر از :گویی می کنی ؛ خالصه جمله ی  در را شناسینوع بح  اشی بخو اگر 

 شماان. نیسات نیازمناد آن باه جامعه که روندمی بین از وقتی و دارد نیاز آن به جامعه که آیدمی وجود به وقتی

 .کندمی عنوان فرای نورترو  که فصولی نظریّة

                                                           
1. Maurice Blanchot 

2. Friedrich Von Schlegel 

3. Benedetto Croce 

4. Jacques Derrida 

5. Northrop Frye 

6. The Great Code: The Bible and Literature 
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 در ،اثار ایان که شود بیان و شود مشخّص ،اثر آن محدود  که است کافی ،ادبی آثار شناخت برای امروزه 

 .شود رمیسّ نیز آن از مندیبهره و آسان آن به دسترسی تا دارد قرار ایطبقه و حوزه چه

 آفااقی جنباة لحاظ از ادبی انواع تقسی  شام  که است دیده خود به بسیاری تقسیمات ادبی انواع ،دیرباز از 

 و خاارجی عواما  روایات باه کاه ادبای (ناوع) اثر شر ،بندیتقسی  این طبق. بود درونی یا انفسی و خارجی یا

 و بپاردازد شااعر درون روایات به که نوعی شر و دارد آفاقی جنبة( حماسه مانند) بپردازد مشاشده و لمسقاب  

(. 111: 1352 ،کادکنی شافیعیر.ک: ) دارد انفسای جنباة( غناائی) کناد بیاان را شااعر عواطاف و احساسات

 .اندداده قرار بندیطبقه مالک را شعری موضوعات و اندیشه نوع ،انمحقّق از دیگر برخی

 ایان باا گااشی عربای و فارسی شعری آثار و نیستند برخوردار کافی تدقّ از شابندیتقسی  این ،روی شر به 

 فارسای ادبیّاات در را حماسه نوع که است این ،مقاله این در نگارندگان تالش .ندارد سازگاری شابندیتقسی 

 .کنی می آغاز فارسی ادبیّات در حماسه از ابتدا کند، مقایسه ش  با عربی و

 فارسی ادبيّات در حماسه. 3-2

 اصاطالح. اسات کار در تشدّ و بتعصّ ،شور معنای به که دانندمی «حَمَس» از مشتق را واژه این شناسانلغت

 «حکایات» یاا «کاالم» معناای باه که است شده مشتق یونانی Epos از یزواژه ن این و است Epic معادل حماسه

 «شاعر و نظا  باه داساتان ساختن» معنای از ،واژه این معنای ،واقع در. »(121-123: 1311 کفافی،ر.ک: ) است

  «.اساات کااردن تعریااف درخااور کااه عظیماای حااوادث یعناای شااده؛ شاداسااتان نااوع ایاان موضااوع بااه تباادی 

 (231: 1321 ،و شمکاران ورپکهنموئی)

 قاومی، تتمامیّ ی،ملّ تموقعیّ آن در که است تملّ زندگی در ایمرحله توصیف حماسه» ،شگ  اعتقاد به 

 اماوری تماام شاام  ،حماساه موضاوع ،اسااس این بر (113: 1331 عبادیان،) «.است مطرح درگیری و جن 

 .دارد بستگی مردم شمة به که است

 از یکای ،گارددبرمی باساتان تااریخ باه ظهاورش و اسات روایای شاعر ناوعی آنکه عین در حماسی شعر 

 باه پاردازد؛می تااریخ ضامن گااشی و تااریخ از قب  دوران توصیف و شرح به که است ادبی انواع ترینجمهیّ

 باه جمهایّ شاایداساتان ذکار باا را تملّا یا  جمعای خااطر  و یاد که است این حماسه شدف ،دیگر عبارت

 .دشد انتقال آیندگان

 آنای خطار یا  باا انساان کاه گیردمی صورت پیدای  این زمانی و شودمی ایجاد خودبه  خود ،حماسه 

 دگرگاونی و تحاوّل آساتانة در ملّات کاه» یابادمی سرودن ضرورت زمانی حماسه ،یکلّ طور به. روستروبه
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 تشویّا باا پیوناد نشاده، تجربه یشاارزش ترجیح تیسنّ شایارزش تعدی  با که رودمی آن خطر ضمناً و است

 در و ناو سااختمان بارای گذشاته مصاالح و تجرباه از ماردم که شود آن و گردد گسستگی دستخوش گذشته

 (212: 1313 عبادیان،) «.بینجامد فرشنگی نایکدستی به این و شوند مندبهره خوی  تشویّ تداوم نتیجه

  تقسای  مصانوع شاایحماساه و مصانوعی و طبیعای شاایحماساه ةدسات دو باه ،قدمت اعتبار به ،را حماسه 

 وجاود باه شاقرن و شاسال طی در که دانندمی تملّ ی  عواطف و افکار نتیجة را طبیعی شایحماسه. اندکرده

از . اساات تملّا اساتقالل و عظمات حفاظ بارای ،تملّا یا  شاایپهلاوانی و شااجنا  ذکار شاام  و آماده

 باا شااعر ،مصانوع شاایحماسه در اامّ ؛شومر یاد کرد و اودیسة یلیادااز توان شای طبیعی میرین حماسهمشهورت

 و دینای تااریخی، شاایحماسه انواع. زندمی دست ابتکار و ابداع به خود و ندارد کار و سر مدوّنی شایداستان

: 1 ج، 2113الفااخوری، ر.ک: ) داد جاای طبقاه ایان در تاوانمای را شاشنامهو  رجی ف الیاذ ، از جمله عرفانی

111). 

 :از دعبارتن ،اندکرده ذکر حماسه برای که شاییویوگی ترینمه  از برخی

 شااآن تاواننمی که دارند نق  آن در حیواناتی .2 .است شهسواری و بهادری و جنگاوری نمتضمّ حماسه .1

 جملاه از رماان،قه دسات به شیوال یا مهیب جانور کشتن .3 ...و سیمرغ رخ ، مث  :شمرد معمولی جانوران را

 نقا  .1 .حماساه قهرماناان باودن طبیعی مافوق .5 .یجادوی خوا  با عجیب گیاشان وجود .1 ...و اژدشا دیو،

 (21-11: 1323 شمیسا،ر.ک: ) حماسه حوادث در غیبی شاینیروی

 :از ندعبارت ،پووششگران نگاه از جهان شایحماسه مشترک وجوهشمچنین 

 حادّ تاا کاه دارد حضاور پهلوانجهاان ی  ما ملّی حماسة در و پهلوانی زیمرک شیأت ی  ،حماسه شر در .1

 عنصار یا  ایحماساه شار در .2 ... .و گایلگم  اولایس، آشای ، رسات ، مانناد یاباد،می ارتقاء ابرمرد ی 

 باه تااریخی، نیز گاه و دینی و سیاسی و اخالقی یا و باشد طبیعی ماوراء و آیینی است ممکن که ذشنی نیرومند

 کاه اسات آمیزیمخااطره سافرشای روایتگار حماساه شر .3 .بخشدمی ایویوه مفهوم اثر، آن حماسی رای آ

 از بخشای یا و بخشدمی نظ  را حماسه آن درونی رویدادشای یا است افراد و قهرمانان مبارز  و حرکت اساس

 رویادادشای ایحماساه شار در .1 .اسات آن باه وابساته فرعی و اصلی قهرمانان زندگی در داده روی حرکت

 پهلواناان کان  و روحیاه دشند نشاانکاه  دشادمیرخ  ایعاشقانه و رزمی ةدالوران گاه و خطرناک و ناگوار

 .(23: 1312 مختاری،ر.ک: ) است

شای تااریخی و نیازشاای شای شعر فارسی را بر اساس دورهدر نظر دارد حماسه ،در این بخ  این پووش  
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ی باه تعادّدشاای مبه علا  و عواما  و ضارورت ،انشود که این دورند و یادآور میمردمان شر دوره تقسی  ک

 .رویکرد ایرانیان دارد یةدر رو ایجاد شدهات نشان از تغییراند که وجود آمده

 فارسی شعر در سراییحماسه هایدوره. 3-2-5

 اسااس بار ایاران در ،شااورهد ایان. دارد اشااره تاریخی و حکومتی شایدوره به ،یعرب وفارسی  سراییحماسه

 :از عبارتند که است شده پدیدار دین و مردم با پادشاشان و فرمانروایان برخورد

 اغلاب ،دوره ایان در. یابادمی اداماه ششا  قارن اواخر تا و شودمی آغاز شجری مسوّ قرن اواخر از :اوّل ةدور

 و امیاران مجاشادات و شاکوشا  و یملّا اتمفااخر بیاان بر مشتم  که ایرانیان تاریخی و قهرمانی شایداستان

 مجاشادت و دیاوان باا مبارزه شمچنین و آنانسرکوبی  و مخالفان با جن  و ایران از دفاع برای ایرانی پهلوانان

 تارینمعروف از. (53: 1311رزمجو، ؛225: 1311کفافی، ر.ک: ) است بوده شنر و عل  و تمدّن پیشرفت برای

 :موارد زیر اشاره کرد به وانتمی دوره این حماسی آثار

 .2 .درآورد نظا  باه را ایاران حماسی روایات که دانندمی کسی نخستین را او که مروزی مسعودی شاشنامة .1

 و حماسای اثار تارینبزرگ(: 323-111 یاا 111) فردوسای شااشنامة .3 (312 ولمقت) دقیقی اثر نامه گشتاسپ

 .است عال  مل  حماسی آثار ترینبزرگ و زیباترین شمار در که ایران تاریخی

 نظا  ابا نایمعیّ تااریخی افراد به مربوط که قهرمانی شاییداستان یعنی ؛تاریخی شایحماسه ایجاد به :مدوّ دورة

 :  از عبارتند دوره این حماسی آثار مشهورترین (.53: شمانر.ک: ) شودمی توجّه است، ایران غیرداستانی

: 1323 صافا،ر.ک: ) پااییزی محمّد مجدالدین اثر( شفت  قرن اوای  و شش  قرن اواخر) پاییزی نامة شاشنشاه .1

 خوارزمشااه محمّاد سالطان یعنای ؛زیساتمی امایّا شماان در که ایران اسالمی سالطین از یکی باب در ،(351

 موضاوع. اسات درآورده نظا  باه را آن( 15 .ف) متوفی حمداهلل ظفرنامه: .2 (.351 :شمانر.ک: ) شد سروده

 ةنیما اواساط یعنای ؛نااظ  عهاد تاا ایران سالطین و اسالم تاریخ و اسالم ظهور از است ایران تاریخ ،تابک این

 (351 :شمانر.ک: ) ششت  قرن اوّل

 یعنای دینای؛ شایحماساه باه تااریخی شایحماساه ایجااد بار عاالوه( بعاد باه شجری نه  قرن از) :مسوّ دورة

ر.ک: ) گارددمی توجّه ش  اندشدهانتخاب ( شیعه غالباً) مذشبی وایانپیش میان از آنان قهرمانان که شاییمنظومه

 اشااره ماوارد ایان باه تاوانمی ،(دینی شایحماسه) مسوّ دور  شایحماسه مشهورترین از(. 53: 1311 رزمجو،

 :کرد

 بان علای از شاییداساتان و احاوال شارح در است نامهخاوران ،شیعه دینی قدی  شایحماسه از: »نامهخاوران. 1
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 باه. اسات المالساّ علیاه  علای حضارت حماالت و سافرشا ،ناماهخاوران اصلی موضوع. المالسّعلیه  طالبابی 

 مانناد دیگاری امارای و خااورزمین شااه قبااد باا جنا  و اباوالمجن و اشاتر مالا  بهرامی، خاوران سرزمین

آن   خوسافی سارایند حساام ابان (311: 1323 صافا،) «.وقایع این امثال و اژدشا و دیو با جن  و شاه تهماسب

 آن نااظ  و درآمده نظ  به شجری 1113 سال در و است هداسیدالشّ حمز  داستان: نامه نآقر صاحب. 2 .است

 بان علای و(  ) عبداهلل بن محمّد زندگی به است راجع: »حیدری حملة. 3 (.313 :شمانر.ک: ) نیست معلوم

 بعثات باه شاده آغااز مانالزّصااحب و عشراثنی ةائمّ و علی و رپیامب نعت و خداوند حمد به که( ع) طالبابی 

 و خالفات پایاان تاا او احاوال و غازوات و (ع) طالابابای  بان علی و(  ) عبداهلل بن محمّد احوال و پیغمبر

 .است آن ناظ  باذل خان رفیع محمّد میرزا (321 :شمان) «.پذیردمی پایان وی وفات و خوردن ضربت

وجاوه اشاتراک و عارب کاه دارای  ادبیّااتآن در  فارسی، این  به مطالعاة ادبیّاته در پس از بررسی حماس

 :پردازی ند، میشستافتراق زیادی با ش  

 عربی ادبيّات در حماسه. 3-3

 ،واژه دو ایان از شریا  ذیا  ،العيو  لسين  و العيوس  اتج ،العين شمچاون، عربای؛ قادی  و معتبر شایفرشن  در

 :آوری می مثال العو  لسن  از نمونه برای ما که است آمده مشابه تقریباً ییمعنا ملحمه، و حماسه

 «الشيو   محَِي » ...گوینادمی «أمحَي » را سختگیر شخص و است سختی و تشدّ معنی به ،لغت در ،«حماسه»» 
 و رساتب «أمحَي » و اسات ساخت و خشا  سال معنی به «َسنٌة محسين عنٌم أمَح  س » و است گرفتن تشدّ معنی به

ابان ) «اسات. شاجاعت و مناع و جنا  معنای باه «حماسه» و گویند دین در سختگیر شخص شمچنین و غلیظ

 «(حمس» مادّ : 3 ج، 1331منظور، 

 فرشنا  دو در تنهاا شاناختند،نمای ادبای ناوع عناوان باه را ملحمه و حماسه ،عربی قدی  شاینامهلغت در 

 یااد ادبای ناوع عناوان به( حماسه نه و) ملحمه از فقط ،غویل معنای ذکر از پس المنجد و الوسیط معج  جدید

 کردنادمای استفاده ملحمه واژ  از جهان حماسی آثار نامیدن برای که بود چنین شاعرب شیو  معموالً. شودمی

 .حماسه واژ  از خود آثار برای و

شاای جهاانی حماسه دربار  که تحقیقات عمیق و دقیقی قينن األد  امل يفالم کفافی در کتاب عبد السّ محمّد 

عربای اسات باه قادی    واژی  « ملحمه» کلمة :فارسی خصوصاً انجام داده است، معتقد است ادبیّاتعموماً و 

گوشات در آن شاوند و یاا اینکاه ت درگیار رزم و پیکاار مایشادّمعنای میدان جنگی که در آن لشکریان به 

عرب معاروف  ادبیّاتدر  ادبی ةگونبه عنوان ی  حاضر عصر قب  از حماسه  ،با این وجود گردد.پراکنده می
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 حدی  باه عناوان ناوع ادبای مساتق  دور در آن،  قدی  و جدید ادبیّاتبعد از ارتباط با غرب و با تنها و نبوده 

 (.121: 1311) در میان دیگر فنون ادبی مطرح گردید

 کاه قهرمانانشاان ولای نشاناختند خاود ادبای زبان در را مالح  ،اعراب: گویدمی باره این در شالل غنیمی 
 از برگرفتاه کاه «ساال  زیار» ةملحما مانناد ناددرآور نظا  رشاتة به میانه قرون در عامیانه زبان به را شاآن سیر 

 ر.ک:) شادندمای یافات «بیبارس ظاشر» و «شاللی زید ابو» ملحمة و بسوس جن  در «ربیعه بن مهله » داستان

 (.11-13: 2111 میع،عبدالسّ ثروت
 غیار) آناان نازد و اسات برابر فخر با ،(اعراب) ما نزد در ،حماسی شعر: گویدمی حماسه دربار  وخفرّ عمر 

 (.13: 1331) است آمیخته عشق با و کندمی توصیف را جنگی که است بلندی داستان ،(شاعرب
 رثااء، وصاف، اعتاذار، ،فخار باا و شودمی محسوب یغنائ نوع اجزاء از عرب ادبیّات در حماسه ،یکلّ طور به

 تاوانمای ،ساخن دیگار به(. 131: 2112 دیگران، و حسن جادر.ک: ) گیردمی قرار رتبه ی  در غزل و مدح

 کااربرد فاردی ماوارد بارای بیشاتر ،فخار کاه تفااوت این با است، فخر شمان ،عرب ادبیّات در حماسه :گفت
 اساتفاده حماساه اصاطالح از یافات، تعمومیّا و کرد رعبو قبیله و فرد محدود  از فخر این که زمانی اامّ ،دارد

 - را عارب شاعر حماسی شایدوره توانی می .دارد کاربرد نیز دینی و حزبی فخر نامیدن برای حماسه. شودمی
 خاود خاا ّ موضاوعات شرکادام که کنی  تقسی  دوره پنج به - است رایج اعراب نزد که معنایی به حماسی

 :دارد را
 جاهلی دورة رد حماسه. 3-3-5

 داشاته ساتمرارا اساالم ظهاور تاا و آغااز اسالم از قب  سال 151 از که حدوداً دوره در این سراحماسه شاعران
  ،شاااجنگاااوری ،خااود شااایویوگاای توصاایف بااه صااورت دقیااقه ، باا(21-21: تاااجوکااار، باایر.ک: ) اساات

 نادختپردامیبا نهایت تصویرگری  ل آناسبان و شتران، ادوات جن  و امثا ،پیمانشانش  قهرمانان شایویوگی
ا از بهاره اسات، امّاعرب از مالح  به معنای دقیاق آن بای ادبیّاتاگر  .دادندمی دشنامنیز  را ی خو دشمنان و

اق اسات. تشامچراکه طبع انسان عموماً و عرب خصوصااً، باه حماساه بسایار بعضی عناصر ملحمه تهی نیست؛ 
 شاست.شا و دالوریل از حماسه و وصف جن شعر عربی در عصرشای قدی ، ماالما

ز بخا  عظیمای ا، خواشد یافت که حماساهورد مطالعه قرار دشد، بدون ش  درشرکس شعر جاشلی را م 

از  جزئایام، قتاال را نظیار دیگار مردماان آن ایّا ،سارااست؛ به این دلی  که شاعران حماساه گرفته برآن را در
پنداشاتند و حادی  پیکاار و وصاف عاار مای نیاز ر بساتر رانمودناد و مارگ دزندگی خوی  محسوب مای

 شده بود. شاآن و وقایع مربوط به آن، غذای روزانةمعارک و تفاخر به حوادث 
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 بان وعمار قاتمعلّ به توانمی ،عرب شعر دوران تمام در یحتّ و دوره این در عرب حماسی آثار بهترین از 

 ؛111-111: 1 ج، 2113الفااخوری، ر.ک: ) کارد اشااره لاساموال و حلّازه بان حارث اد،شدّ بن ةعنتر کلثوم،

 (.3: 1113 ناصیف،

. اسات غناائیشاعر  اتدارای مختصّ، شمچنان شعر جاشلیوجود ملحمی در  با وجودذکر است که  شایان 

 . باه بیاان دیگار،نماینادو غالباً اخبار خوی  را بازگو مای شا حاضر و شاشدنددر تمام صحنه ،اصحاب معلّقات

بلکاه  ،اخباارمجارّد  تنها براینه  ،شاآنشای استطرادی . داستانرش  شاعرند و ش  پهلوان و محور تمام امونان آ

آن ت در معناای حقیقای ت و گرای  باه قومیّادر اشعارشان خروج از فردیّ بر این، افزون برای مفاخره است و

 وجود ندارد.نیز 

 اموی دورة در حماسه .3-3-3

 و جنا  روایات و نااموس و شارف از دفاع ساد  موضوعات آن دیگر دوره، این سیحما قصاید موضوعات

 اعتقااد حازب، از دفاع مث  ؛اندشده آن جایگزین تریگسترده موضوعات بلکه ،نیست خبری قبای  بین کشتار

 کاه عرانیشاا از جنگیدناد،می دشمنانشاان باا شایشانقل  با شاعران ،دوره این در. تعدّدم شایخلیفه از پیروی و

 کاه شااعرانی و حکای  بان رمااحطِ ان،حطّا بان عمران ه،فجاء ابن قطریّ :سرودندمی شعر خوارج گروه برای

 شااعران و اتقیّارّال قایس بان عبیاداهلل :زبیریاان شااعر و هعازّ رکثیّ اسدی، کمیت :سرودندمی شعر شیعه برای

 (.31: شمانر.ک: ) ندیگرا و ذبیانی ةنابغ ربیعه، یأعش: از بودند عبارت نیز اموی

 یعبّاس دورة در حماسه .3-3-2

 و شناد و ایاران و یوناان باا خود فرشن  بین گسترد  و عظی  ارتباطات شاشد مسلمان اعراب ،یعبّاس عصر در

 .دادندمی ربط دیرپای و بزرگ شایتمدّن این به را خود نوپای تمدّن و بودند ترک شایسرزمین

 شاعر باه آناان تاا باود شده سبب ایران با ارتباط و بودند داده تشکی  را حدیوا تملّ اعراب ،دوره این در 

 غارق بیشاتر شااآن چراکاه ؛نشد تشکی  شاآن میان در بازش  حماسه اامّ بیاورند، روی هقصّ و لیتخیّ و داستانی

 تریقاوی اطارتبا ایلیاد و شاشنامه چون ایحماسی آثار با نتوانستند و بودند علمی و فلسفی خش  مباح  در

 ممکان عربای باه یوناانی عقا  یدنساای امکاان دوره، ایاندر  ،واقاع در .(111: 1313 راد،رفیعی) کنند برقرار

 و فلسافی برخوردشاای با عرب، فکری فضای و گیردمی انجام عربی به یونانی از زیادی شایترجمه و شودمی

 باه داشات پای  از عارب آنچاه از غیار دیجدی موضوعات ،دار و گیر این در و گیردمی خو مذشبی و دینی

 نظیار شااییبح  باه و رفتاه فراتار حماسه و فخر موضوعات از ،دوره این شعر و شودمی وارد شاآن شعر دایر 
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ر.ک: ) پاردازدمی... و تمادّن و پیشارفت و کارشاا در اندیشاه و یداناای شاجاعت و آزادی و حکمات و عق 

 ی،متنبّا ام،تمّا اباو باه تاوانمی یعبّاسا  دور تواناای بسایار سارا وسهحما شاعران از (.12- 11: 1113 ناصیف،

 .کرد اشاره... و بحتری ی،معرّ ابوالعالء

 عثمانی و مملوکی دورة در حماسه .3-3-3

  دور را دوره ایاان ،احلمنسييةأنسع ميين ل ييا يف الو ييو س  کتاااب در ناصاایفیاا  مإ شمچااون ،پووششااگران از بساایاری

 شایرعصا جملاه از ،مملاوکی عصار کاه انادعقیاده ایان بار دیگار، برخای اامّ اند،هکرد گذارینام «انحطاط»

 باه واقاع در قااشره به بغداد از خالفت انتقال با ممالی  ،سیاسی منظر از است؛ عربی و اسالمی تاریخ درخشان

 حضاور و شااصالیبی حماالت به شمیشه برای و راندند بیرون شام بالد از را مغوالن. نمودند مبادرت آن احیای

 شماننادی کاه شساتی  مواجاه فرشنگای عظای  انقاالب با فرشنگی، بعد در. بخشیدند پایان زمین،مشرق در آنان

  قلماداد عصار ایان ادبیّاات افتخاار نشاان فرشنگای، حرکات که آنجا تا یابی نمی گذشته شایقرن در آن برای

 شاایسارمایه احیاای علمای، مراکاز دتعادّ تألیفاات، گساترد  جناب  اندیشه، و فکر اصحاب کثرت. شودمی

 انحطااط باه قائا  ظریّاةن ضاعف و نادرساتی به را ما شا،المعارف ةدائر و شافرشن  تصنیف و تدوین و فکری

 ةشما در کلماه معناای تماام به را مملوکی عصر توانمی ،بنابراین ؛دشدمی سوق مملوکی، عصر ادبی یا فکری

ذکار  شاایان .کارد محساوب اسالمی تمدّن فروپاشی و انحطاط رآغازس را عثمانی عصر و «نجات عصر» ابعاد

 مستشارقان نامیدناد، «انحطااط عصر» را عصر این تاریخی، شایدوره بندیتقسی  در که کسانی نخستین است،

 تسامیهوجه ایان ،آناان از بعاد و داشاتند اباراز زماان از برشه این به نسبت را دیدگاشی چنین که بودند مغرضی

 .(12: 2111 باشا،؛ 31: 2111 ،گیوالمعیر.ک: ) شد اسالمی تمدّن و شن فر وارد

 در اساالمی، سااتمقدّ به اشانت و اسالمی ممال  به مغول ویرانگر حمالت و صلیبی شایجن  ةنتیج در 

 باه ی،لّاح ینالادّصافی ین محمود، ابن جاابر والدّ، شهابوصیری، بصرصری بسیاری مانند شاعران ،دوره این

 شاکوفایی تکاما  و باه رو دینای شایرو، حماسهاز این  پرداختند. دشمنان مقاب  در آن پیامبر و اسالم از دفاع

 اشاتعال و تحاری  شادف باا کاه است شاعرانی جمله از بوصیری. گردید مل  دیگر حماسة جایگزین و نهاد

 و غازوات نباوی،  سایر بار هعاالو ،«شمزیاه» و «بُارده» مانند مطوّل قصاید در مسلمانان قلوب در حماسه آت 

مختلاف از  ایدقصا در یّصّرصار. اسات کارده توصایف بصری و سمعی صورته ب را مسلمانان شایقهرمانی

 گاذارینام «نباوی ملحمة» یا و نبوی سیر  و اسالم تاریخ «تعلیمی ةمنظوم» را آن توانمی حقّ به که هجمله نونیّ

 ملحماة یاا بدیعیّاه. گویادمی سخن تفصی  به ،تعدّدم شایجن  و مشرکان با مسلمانان کشمک  دربار  کرد،
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ی قاالب در ،رحلات تا زندگی از را پیامبر زندگی ،شاعر که است تاریخی مالح  از ایصحنه ،لّیح ینالدّصفی

 .(355 و 211: 2111، گیوالمعی) است نموده تصویر و ترسی  شنری

، یاا باه ناواد و نازیدندمی خوی  شای خود و قبیلةر اشعارشان یا به قهرمانید ،شاعران حماسی پی  از این 

 خیااالت و آرزوشایشاان شاعر  وصاف کردناد و یاا درمایمباح  عقلی و فلسافی بحا   دربار تشان، یا عربیّ

 ؛موضاوعات جدیادیو کاه در آن بدین نح ؛گردیدرو هتی روبتحواّلبا  ، شعرمعاصر ا در دور سرودند، امّمی

 .، نمایان شدایای و قبیلهشای فرقهجدای از بح  ،خر به وطن و تاریخاف، تتانسانیّ ،آزادی نظیر
 معاصر دورة در حماسه .3-3-1

 دوره ایان شاعر اصلی موضوع. است درآمیخته... و احزاب تاریخ، وطن، به افتخار با دوره این در حماسی شعر

 - آن جهااانی معنااای در - حماسااه بااه عاارب ادبیّااات رد کااه کساای یناوّلاا .اساات انسااانیت و آزادی سااتای 

 ج، 2113الفااخوری، ر.ک: ) درآوردبه زبان عربی باه نظا  را شومر « الیاذ »که  بود البستانیان سلیم ،پرداخت

 صااحب ،ابراشی  حافظ: به توانمی دوره اینسرای حماسه شاعران ترینمعروف از. (131: 1 ج؛ شمان، 111: 1

 و فاوزی معلاوف در دو قصاید  «عبقويي » صااحب ،معلاوف شافیق ،«ليممو » ناظ  قصید  ،عق  عیدس ،«عمونيي »

 .(113: 1 ج، 2113؛ الفاخوری، 125: 1113 ناصیف،ر.ک: ) کرد اشاره، «شعلة العذا »و « يحعلی بسنط الو  »

 بارمشاتم   «الغميو ع م»دینی تاریخی  مشهوری است که با سرودن دو ملحمة از دیگر شاعران سالمه بولس 

شعر، افتخاارات آل بیت  3111در قالب « ایضع يم اليو  » ةامام علی )ع( و ملحمفضای  و مناقب  دربار  بیت 3115

 ؛ملحاق گردیاد ساراشاای حماساهملّات باه مجموعاة ،عارب ادبیّات هنگواینو  درآوردنظ   سعود را به رشتة

 ادبیّااتدر حماساه ت وضاعیّپاس از تبیاین  .دننهاا واحاد، وقعای ةشرچند که به پیروی از البستانی، به نظام قافی

 .پردازی میدو آن  مقایسةبه این   شای آن،ویوگیفارسی و عربی و تشریح 

 عربی و فارسی ادبيّات در حماسه مقایسة. 3-1
 مها ّ رویادادشای که است فراتاریخی و ایاسطوره قدمت دارای ،جهان شایتملّ دیگر شمانند، ایران سرزمین

. نمایادمای باورقاب   غیر و شده پیچیده ابهام از ایشاله در... و اجتماعی و سیاسی تتحواّل شا،جن  مث  شاآن

 آمیازد،درمی( ایران تملّ) تیملّ جان و باروح شاداستان این که سالیانی گذشت از بعد رویدادشا و حوادث این

 ،(اسات بازرگ فردوسای شاآن ترینناسسرش ولی نبودند ک  ایران در که) پرستمیهن و ذوقخوش شاعران

 شااشنامه ،کنای می مشاشده امروزه که چیزی و افتندمی روزگار گزند از آن حفظ و داستان این تدوین فکر به

 سارزمین اامّا اسات، آورده ارمغاان باه ماا بارای را گذشاتگان شایداساتان که است یتعدّدم شاینامهخدای و

  اامّا خورناد،مای پیوناد ساام شاانجدّ باه و اسات زیادی قدمت دارای ،مل  دیگر و ایران مانند شرچند اعراب
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 شاایداساتان طبیعتااً و باشاد گروشی و جمعی شایاسطوره دارای که نچشیده را واحد تملّ ی  طع  گاهشی 

 .است نداشته ضبط و ثبت ارزش نیز شاآن

 مفهاوم یا  بارای نام دو ،عربی حمةمل و فارسی حماسة که رسدمی نظر به شده،انجام تحقیقات اساس بر 

 عربای و فارسای حماسة تفاوت پیرامون اصلی بح  اامّ است، شده پذیرفته اعراب توسّط دیدگاه این و شستند

 از یکای عارب ادبیّاات در ،حماساه واژ . دارد ایجداگانه مفهوم دو فرشن  و زبان دو در ،اس  این که است

 ادبیّاات در اامّا رود،مای کاار باه غناائی ناوع مقاصاد بیاان بارای هک است شعری و غنائی نوع اغراض و فنون

 .است... و هالعادّخارق حوادث و شاپهلوانی راوی و کشدمی یدک را ادبی نوع نام تنهایی به خود ،فارسی

 شاایقبیلاه و شااتملّا میاان در حماسی شعر: کندمی توصیف چنین را ملحمه به حماسه تبدی  مسیر ،عرب 

؛ 112: 1 ج، 2113 الفااخوری،ر.ک: ) درآماد ملحماه صاورت به و بالید زمان گذر با و آمد وجود به ابتدایی

 (.2: 1113 ناصیف،

 یعنای روناد؛مای کاار به شمدیگر جای به ملحمه و حماسه اصطالحات ،عربی و فارسی ادبیّات در معموالً 

 دربردارناد  کاه اسات روایی شعری که  کنیمی استفاده تعریف این از حماسه تعریف برای فارسی ادبیّات در

 ملحماه بارای ،عربای ادبیّاات در تعریاف ایان اسات، پهلوانان اعمال و جن  توصیف و هالعادّخارق حوادث

 .شودمی استفاده

 عربی و فارسی ادبيّات در حماسه هایتفاوت. 3-1-5

 و یونانیاان نازد کاه حاالی در شاود،مای طاوالنی نادرت باه و دارد یمشخّص زمانی محدود  ،اعراب نزد نبرد

 را سرنوشات ،ایرانای و یوناانی شاایحماساه در «پیشاگو» و «الهاه» .کشادمی طول بسیار شاجن  این ،ایرانیان

 تعیاین خاودش را سرنوشات  و اسات پیاروز و قدرتمند شمیشه قهرمان ،جاشلی حماسة در ولی کند،می تعیین

 .کندمی

 و فارد و قبیلاه مفااخر بیان بر بیشتر که شودمی اطالق قصایدی و قطعات به شاعرب میان در حماسی اشعار 

 ذکار در عارب راویاان و است مبتنی شامهلکه از فرار و نبرد و جن  میدان در خود شایپهلوانی از شاعر ذکر

: 1311 خراساانی، امیاریر.ک: ) اندکرده یاد بسیار جنگجویان و پهلوانان رجزشای و اشعار این از قبای  تاریخ

 شاایآرماان و یملّا اشاداف و تیّاملّ از سخن ،حماسی اشعار در اینکه ؛داشت دور نظر از نباید که اینکته(. 2

 (.33: 1321 پور،سبزیانر.ک: ) ندارد وجود بینی ،می شاشنامه در انکهنچ نوادی

 قهرماناان زا یکای یاا داساتان قهرماان عنوانبه  او خود بلکه ،نیست راوی شاعر شا،عرب حماسی آثار در» 
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 زرقاانی،) «.حماساه تاا بناامی  فخار بایاد را عارب قدی  ادبیّات در آثار گونهاین ،رواین  از. شودمی هقصّ وارد

1322 :22-23) 

 .آوردمای کا  قافیاه چاون باشاد، بیات 211 تاا 111 از بای  توانادنمای ،عرب حماسی شعر ابیات تعداد 

 ،مثاال عناوان باه ؛اسات شده بمرتّ شاخلیفه و پادشاشان متحکو دور  اساس بر عربی، شایحماسه بندیطبقه

 را شااعر اسا  ناگزیری  ،حماسی آثار و قصاید شناسایی برای شمچنین... و جاشلی عصر شایحماسه گویی می

 و پادشااشان حکومات شایدوره از استفاده برای ضرورتی چندان ،فارسی ادبیّات در کهحالی  در. ببری  کار به

 شاادوره از شرکادام آثاار شاناخت بارای شااعر ناام از اساتفاده باه ش  اجباری حتّی و نداری  تعدّدم شایخلیفه

 حماسای آثار این نیز و شوندمی بندیطبقه موضوعشان اساس بر حماسی آثار ،فارسی ادبیّات در. ندارد وجود

 ادبیّاات در کاه گرفت نتیجه توانمی ،مطالب این از. شاعران نه گیرند،می قرار شابندیتقسی  این در که شستند

 ؛گیرنادمی قرار شاادینقّ و شابررسی محور که شستند شاعران اینحماسی  ملحمة() ادبیّات خصو به  ،عرب

   .شاعر نه است کتاببررسی  با تاولویّ ،ایران درامّا 

 صااورت بااه نگارناادگان دارد، وجااود عرباای و فارساای شااایحماسااه میااان کااه شاااییتفاااوت تمااام باار افاازون

اقادام  که اکنون به تحلیا  و تطبیاق آن اشتمام نموده حماسه دو در قهرمانان شایویوگی به مقایسة ،اختصاصی

 :شودمی

 عربی و فارسی هایحماسه در قهرمانان هایویژگی مقایسة. 3-1-3

راشبارد و  در ایهکننادتعیینشستند کاه نقا   یقهرمان یا قهرمانان ،ایاز عوام  برجسته و دخی  در شر حماسه

 شرکادام چراکاه ؛اسات توجّاهبسیار درخور  ،نان در این دو حماسهلواهپشای ویوگیت شر حماسه دارند. کیفیّ

 خود شستند: عالیق خا ّشا، استعدادشا و ، شدف، تواناییشخصیّتدارای  شاآناز 

 و تملّا ی  استقالل خاطر به که شستند ینامجوی ابرمردان ،جهان و فارسی ادبیّات در یملّ حماسة قهرمانان. 1

 قبیلاة و خاود بارای تنهاا کاه شساتند اییعاادّ افاراد عربی ادبیّات در حماسه قهرمانان اامّ ،کوشندمی سرزمین

 .کندمی پیکار خوی 

 قهرماناان نبارد کاه حاالی در ،است شرّ مقاب  خیر پیروزی برای نبرد فارسی، یملّ شایحماسه قهرمانان نبرد. 2

 .بسوس جن  به بنگرید نمونه برای ؛است... و توزیکینه و انتقام حقّ اساس بر عربی یشاحماسه

 زناان عاشاق کاه شساتند قهرمانان این ،عربی حماسة در ولی ،شوندمی قهرمانان عاشق زنان ی،ملّ حماسة در. 3

 .کنندمی شافشانیجان خود معشوقة به رسیدن برای و شوندمی
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  قارار سانج  و آزماای  ماورد ابتادا خطیار، شاایمسائولیت قباول بارای بزرگ نانقهرما ،یملّ حماسة در. 1

 را شااییآزماون چناین عربای حماساة قهرماناان اامّا ،خوانشفات با اسفندیار و رست  آزمای  مانند گیرند،می

 .گذارندنمی سر پشت

  در قهرمااان کااه لیحاا در شااود،نماای کشاته و ماناادماای زناده پیوسااته ،عاارب حماسای ادبیّااات در قهرماان. 5

 .میردمی نهایت در آورشگفت قدرت تمام با ایران و یونان شایحماسه

 در آیاا کاه بپاردازی  مقولاه ایان باه است الزم ،عربی و فارسی ادبیّات در حماسه شایتفاوت ذکر از پس 

 خیر؟ یا شودمی یافت ،برشمردی  ادبی نوع این برای که شایویوگی به توجّه با ،حماسی اثری ،شاعرب میان

 حماساة یهودیاان و شااعرب یعنای ساامی اقاوام» کاه انادکرده یاادآوری شناسانحماسه و انمحقّق از بسیاری

 قبیا  ایان نبودن یا بودن سامی و آن نظایر و «دلیال و سامسون» مث  شاییافسانه مورد در اگرچه ندارند؛ بزرگ

 فراماوش نبایاد ،هالبتّا ؛پاذیرفت را مذکور نظر توانمی رفته ش  رویپس  است، بح  و ش ّ جای شاحماسه

 علای حضرت به یسرایحماسه مث  بزرگی بسیار حماسة که بود خواشد درست شنگامی ،نظری چنین که کرد

 نشاود قیتلّ حماسه یا بوده، شایع ترکان و ایرانیان و شیعیان و مسلمانان میان در مختلف شایصورت به که( ع)

 یمشخّصا بسایار تنظای  و تادوین و نظا  فقدان اینکه یا ؛گردد یتلقّ دیگر شایحماسه از متفاوت ایحماسه یا

.« باشاد شاده شااحماساه ردیاف در آن ذکار عادم و نسایان موجاب شاود،می دیاده شاحماساه دیگار در که

ا ایرانیاان و یا شمچاون حماساة ؛ایحماسه ،حال اگر بپذیری  که در میان مردمان عرب (21: 1312 مرتضوی،)

 :بایست برای اثبات این فرضیه دالیلی را نیز ذکر کنی یونانیان وجود نداشته می

 عرب قدیم ادبيّات در حماسه فقدان عوامل. 3-1-2

معاروف  مصاطلح و در معناایداشاتن حماساه  اعاراب ازآید که چنین به نظر میبا عنایت به آنچه گفته آمد، 

در سارودن  شااآنکاه ضاعف اسات مها  ایان  ةنکتا یاادی دارد، لایکندالی  ز ،این امر هالبتّ ؛اندآن، بازمانده

 محساوب  غناائیطاوری کاه حماساه را از اجازای شاعر باه  شاد؛ غناائیاشاعار  اشتمام بیشتر بهباع   ،حماسه

ای زنادگی، ناوادی و منطقاه خاا ّ شارایطب را باه اعاراحماسه در میان  نبوددالی   ،. پووششگراننمایندمی

شاایی نیااز از سارودن چناین مجموعاهگردیده تا قوم عرب خود را بایموجب  ،شاویوگی این .دشندنسبت می

 :که بارزترین این اسباب عبارتند از بداند

 و باود سااده شاکلی دارای بلکه ،نبود پیچیده و یافتهتکام  خالص، جاشلی، دور  در تعدّدم خدایان پرست  .1

 تارینمها  از کاهحاالی  در. داشاتند آمیزیمساالمت تیزیساش  مسیحیت، و یهودیت مث  توحیدی مذاشب با
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 ایان بار برخای(. »23: 1322 زرقاانی،ر.ک: ) است آن به قلبی اعتقاد و الهه وجود حماسی شعر سرودن اصول

 یاتمادّ از رشاایی و معنویات باه آناان ساوق در مثبتی اثر است نتوانسته جاشلی عرب مذشبی عقاید که باورند

 و روحای تشاکیالت باه و باوده ضاعیف آناان میاان در دمتعادّ خدایان به اعتقاد و رستیپبت زیرا ؛باشد داشته

 فاضالی،) «.ساازد باارور و غنای را آنان راتتصوّ و التتخیّ تا است نینجامیده اییافتهگسترش و  منظّ معنوی

 (121: تابی

 یا  پیادای  کاه اسات حالی در این و بودند محروم خود واقعی معنای به تیّملّ از اسالم ظهور تا شاعرب .2

 (.23: 1322 زرقانی،ر.ک: ) دشدمی تشکی  را حماسه اصلی موضوع شاآن عقاید گیریشک  یا تملّ

 طاوالنی و کاما  یملّا سرود توانستهنمی و کردهنمی نگاه امور به جانبهشمه و بوده نظرکوتاه ،جاشلی عرب .3

 (.شمان) آورد وجود به

 خیاالی صاور حااوی کاه حماسی شعر ،بنابراین ؛بود کرده محدود را ساکنان  لخیا قدرت ،صحرا محیط .1

 الفااخوری،ر.ک: ) سارودندمی دیدنادمی را آنچاه شار شاآن چون نداشت، رواج آنان میان در است، فراوانی

 (.111: 1 ج ،2113

 و تمادّنم کشاورشای که شدمی فاقاتیاتّ و شاجن  آمدن وجود به مانع ش  از پراکنده و صحرا در زندگی .5

 ادبیّاات در شاساتجن  گوناهاین روایت واقع در که حماسی شعر ،دلی  شمین به. شستند مواجه آن با تیّملّ با

 عارب ممال  اغلب که ناباروری و سوزان و خش  و طبیعی اقلی  و جغرافیا(. »شمان) نیافت جایگاشی عرب

 باه را قاوم و باشاد تجااوز و تهدیاد ماورد تاا نداشاته جاوارش  اقوام و مل  برای ایجاذبه است، بوده شام  را

 (31: تابی جوکار،) «.وادارد حماسی و یملّ واکن 

 در شاعر سارودن ،بناابراین اسات؛ واحاد قافیاة و وزن دارای کاه بود غنائی شعر ،اعراب میان در رایج شعر .1

 قافیاه آوردن تواناایی و حوصاله شااعر چاون نبود، ممکن دارد طوالنی و زیاد ابیات معموالً که حماسی قالب

 جاز چیازی را فارسای ادبیّاات» حساین طاه(. 21: 1322 زرقاانی،ر.ک: ) نداشات را بیات 151 یا 111 از بی 

 اوزان و عربای ادبیّاات تاأثیر تحات را، آن شاعر و ادبیّات این و داندنمی عربی زبان برابر در اجتماعی واکن 

 اسات معتقاد و دانادمی عربای شاعر اوزان و عربای ادبیّات تأثیر تحت را شاشنامه یحتّ وی. داندمی عربی شعر

 را شااشنامه بایاد و عربای اسات وزنای اسات، برده بهره آن از شاشنامه سرودن برای فردوسی که متقاربی وزن

 ایان» انایس اباراشی  حساین، طاه سخن این مقاب  در (13: 1351) «.دانست عرب ادبیّات از ایجلوه و انعکاس
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 (11: 1315) «.نادارد اصاالت عارب عروضای مبناای در متقاارب وزن در کاه داد توضیح و کرد باط  را عاادّ

 باین در توجّاه درخور ایحماسه تنهانه: »اندداشته اذعان و اندکرده رد نیز دیگر نویسندگان را حسین طه عایادّ

 «.نادارد وجاود عارب عاروض در نیاز( فعا  فعاولن، فعاولن، فعاولن،) یعنی شاشنامه وزن بلکه ،نیست اعراب

 (35: 1323 م،مقدّکرامتی)

 عادم دالیا  از دیگار یکای را کاالم کردن خالصه بر اصرارشان و ایجاز به اعراب گرای  ،حنّا الفاخوری .1

 (.111: 1 ج، 2113) است کرده ذکر حماسه سرودن به شاآن توجّه

 و ضاعف و کاالم در اختصاار و ایجااز کاه اورنادب ایان بار» برخای :آن شاایویوگی و اعاراب سامی نواد .2

 از باشاد  تخیّا و فکار وسعت و تحلی  و تجزیه نیازمند که روایاتی و طوالنی سخن کارگیریبه در ناشکیبایی

 (123: تابی فاضلی،) «.است نواد این شایویوگی و اتمختصّ

 :از عبارتند که داندمی عام  سه را اعراب میان در حماسی شعر پیدای  عدم عل  نیز ضیف شوقی

: 1313) نمایشای شاعر باه نسابت اعاراب آشانایی عدم. 3؛ شعری کوتاه نفسِ. 2؛ اشعار مقطوعات کوتاشی. 1

11-15.) 

 و اقتصااد با مناسب، ایجامعه به بزرگ شایحماسه آمدن پدید که پنداشت چنین توانمی ،سخن دیگر به 

 صاورتباه  کاه را پیروزمناد و جنگاور نیرومند، اشرافیتی وجود بتواند که است نیازمند پویا اجتماع و فرشن 

 دارای اقاوام شماة روی بادین. کناد تاأمین و تضمین شوند،می ظاشر آثار این در حماسی دالوران و پادشاشان

 زنادگی شااآن زیارا نادارد، وجاود عارب ادبیّات در حماسه ،اعتبار این به. نیستند حماسی شایمجموعه چنین

 از پاس و بودناد اساالم از پای  سیاسای و اقتصاادی فرشنگای، خاا ّ شرایط فاقد داشتند، پراکنده و ایقبیله

ب و خاون باه بالیادن و یملّا ناوادی، امتیازات با اسالم اینکه خاطر به نیز اسالم ظهور  تشادّباه  قاومی اتتعصاّ

 (.33-32: 1321پور،نسبزیار.ک: ) باشند محروم یملّ شایحماسه داشتن از اعراب تا شد باع  بود مخالف

 موجاود آن دقیاق مفهاوم باه حماساه ،آن قلمارو وساعت و قادمت وجود با عرب ادبیّات در» ،حال شربه  

 باه حماساه عناوانه کا طاائی عبید بن ولید بحتری، حماسة یا و طائی تمام ابو حماسة نوع از شاییکتاب. نیست

 عباارت باه ؛اسات ایقبیلاه خاروش و پرجاوش و بانهمتعصاّ  شایجن  شرح از ایمجموعه است؛ گرفته خود

 قصااید از عباارت شاود،می خوانده حماسه آنان نزد در آنچه و ندارند حماسی بلند شایمنظومه اعراب ،دیگر

 «.شادمی خواناده رجز عنوانبه  قبای  جن  شنگام به که اشعاری یا و اندسروده مفاخره در که است قطعاتی و

 (2 :1311 ،صرافیان غفاریان)
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 مقابا  در اسات، باوده اعاراب میان در حماسه بروز مانع ،ضعیف دینی اعتقادات که شد ذکر این از پی  

 عارب پرساتیبت و تثنویّا ضاعف کاه معتقدناد و نگرندمی مثبت ةجنب از مسئله این به گروشی» ،دیدگاه این

 حقیقات، و بااور از دور ایشاساطوره و راتتصاوّ و التتخایّ توساعة و  مانظّ روحی تشکیالت به که جاشلی

 گاذرا نگااشی. است منطق و عق  خالف مطالب و خرافات از قوم این نفرت و بینیواقع نشان است، نینجامیده

 از فارار باه را شااعرب تمایا  خصاو ، ایان در یونانیان معتقدات با مقایسه در شاعرب پرستیبت و تثنویّ به

 (133: تابی فاضلی،) «.دشدمی اننش خرد و عق  به بازگشت و خرافات و اوشام

 و شاکوه دوران ،دوره ایان چاون آورد، وجاود به خود برای ایحماسه توانستمی عرب ،اموی عصر در 

 درخاووضوح به چشا  مایه در آن ب دین و زبان تبار، به مباشات بیشترین وشود می محسوب عرب نواد جالل

 نیاز یانعبّاسا .نشدند کار این به حاضر شرگز شاآن ولی ،است حماسی اساسی شعر لوازم از ،موارد این شمة که

سبب اشتغال باه سیاسات، علا ، فلسافه و...،  به گرفتند، دست به اسالمی ممال  در را قدرت امویان از بعد که

 .، به آنان دست ندادموضوع این به پرداختن فرصت

 یعبّاس و اموی دورة در حماسه فقدان دالیل. 3-1-3

ای حماسای نتوانساتند باه مجموعاه تعادّدی به دالیلی معبّاساموی و   و دانشمندان عرب در دورنظران صاحب

مشغول موضاوعات علمای و فلسافی شاده بودناد کاه  یحدّی دانشمندان به عبّاسدر دوره  ویوهدست یابند، به

در ایان  شااآنا باعا  شاد تا ،شای حماسی نداشتند و ایان اماردیگر مجالی برای پرداختن به اشعار و مجموعه

صاورت ه بادر ایان مقاام، عواما   یادکرد برخای از آنکه  محروم باشند درخورای دوره نیز از داشتن حماسه

 خالی از لطف نیست:بسیار مختصر 

 و ادبیّاات باه و اسات ادبیّاات زیبااترین و ترینغنی بهترین، خودشان ادبیّات که بودند اعتقاد این بر شاعرب .1

 ناوع باه عمومااً کاه خودشاان ادبیّاات به نسبت را اعراب افراطی تعصّب ،امر این. ندارند یازین مل  دیگر آثار

 (.21: 1325 صدیقی،ر.ک: ) دشدمی نشان را داشت اختصا  غنائی

 بارای درآوردن نظا  باه و گفاتن شعر و بختیشوع آل حنین، ابن مث  ؛نبودند عرب عربی، به مترجمین بیشتر .2

 یوناانی زباان داشاتند را درآوردن نظا  باه و شاعر سارودن قادرت که عرب شاعران و د؛نبو آسانی کار شاآن

 (.شمانر.ک: ) درآورند نظ  به و کنند ترجمه عربی به را شاآن تا دانستندنمی

 کاه کردنادمی ساعی بسیار بودند، آورده اسالم تازه که اعراب و بود زیاد پرستیبت ،یونانی شایحماسه در .3

 باه را شااشنامه امّاا ورزیدناد؛می امتنااع یوناان حماسای آثار ترجمة از ،دلی  این به و کنند دوری پرستیبت از
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 (.25: شمانر.ک: ) کردند ایرانیان ترجمه و اعراب دینی و فرشنگی نزدیکی سبب

فردوسای  شااشنامةحماسی بساان  شاشکارشایعرب  ادبیّاتنکته ضروری است که شرچند در یادکرد این  

و اعاراب در ادوار  تهای اسات ادبای کاامالً ةاین بدان معنا نیست که ادب عربای از ایان گونا امّاارد، وجود ند

عصارشای سرا در حماسه نعرااوجود اشعار حماسی و ش عالوه بر اند.مختلف تاریخی نسبت به آن بیگانه بوده

شاای تااریخی، بار حماساهافازون  ،مملاوکی پیشین به آن اشاره گردیاد، در دور که در مباح   مختلف ادبی

شساتی  ین حلّی الدّو صفیوصیری ب ،ریامثال صرص شعر دارانپرچ  توسّطشای دینی حماسهشکوفایی شاشد 

شاود و ایان از امتیاازات یافات نمای شااآناثاری از  از نظر طول قصیده و تنوّع مضاامین، فارسی ادبیّاتکه در 

 .استعرب  ادبیّاتانحصاری این نوع ادبی در 

 نتيجه. 2
 در تملّا یا  عظمت بیانگر را حماسه. کندمی روایت را آورشگفت و قهرمانی حوادث که است ادبی نوعی ،حماسه

 عتناوّ و زماان گذشت مانند ؛شرایط اثر در که دیده خود به بسیاری شایبندیتقسی  ادبی «انواع» .انددانسته دراز سالیان

به وجاود آماده  جامعه گرای  و روز نیاز با متناسب ،«انواع» کهگفته شد . تآمده اس وجود به امر این افراد، شایسلیقه

 .است نموده مطرح فرای نورترو  که فصولی نظریّة شمان یعنی ؛هکردبروز  جدیدی اقسام نیاز این تغییر با و

 اسالوب باا بیشاتر نشااعرا و انادبوده برخوردار بسیاری هتوجّ از غنائی و حماسی ادبیّات «نوع» دو گذشته دوران از 

 شافیعی شاومر، شمچاون پووششاگرانی و شااعران ،اسااس ایان بار. انادپرداختاه خاود شایمنظومه سرودن به انواع این

 حماساه ناوع و اسات شده پدیدار حماسه در انسانی مفاشی  نخستین که دارند اعتقاد عبادیان و فسایی رستگار کدکنی،

 حماساه بار غنائی نوع که دارند اعتقاد صفا اهلل ذبیح مانند دیگر برخی ،گروه این مقاب  در. است غنائی نوع از ترباسابقه

 اسات، الزم مباارزه و درگیری و جن  ،غنائی اشعار سرودن یحتّ و ستای  و ستودن برای اینکه به توجّه با. دارد متقدّ

 .است بوده غنائیبی  از نوع  ،حماسهنگارندگان اقبال و اشتمام به به نظر 

 ایقبیلاه و قاومی افتخاارات به که فخری هالبتّ است، فخر نوعیباید گفت که آن  عرب ادبیّات در «حماسه» ر دربا 

 شماان ملحماه ،عارب ادبیّاات در کاه گفتاه آماد نیاز «ملحمه» دربار . است غنائی نوع از جزئی خود نیز فخر و بپردازد

 و شااپهلاوانی توصایف و شارح باه کاه اسات روایات عینو که دارد دربر را جهانی و فارسی ادبیّات در حماسه مفهوم

 .پردازدمی عادات خوارق

 شاایتفااوت باه شااآن تماامی کاه شاودمای مشااشده بسیاری شایتمغایر ،عربی و فارسی ادبیّات در حماسه میان 

در  تاا دشنادمای شا  دسات باه دسات عواما  شمیندارد.  اشاره سرزمین دو این نوادی و قومی زبانی، دینی، فرشنگی،

کاه از شاای دینای و ماذشبی حماساهاز توان نمی ، شرچندیافت نگردد شاشنامه شمانند دانیجاو یاحماسه عرب ادبیّات
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فاقاد آن  لوّن معانیفارسی از نظر تعداد و ت ادبیّاتو  است عرب ادبیّاتاین نوع ادبی در  مختصّت اافتخارشاشکارشا و 

 .پوشی کرد، چش است
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 حمك مة( -حبوث يف األد  املقنن  )فصل  ة علم  ة 

 کل   ة اآلدا  سالعلوم اإلنسنن  ة، جنمعة نازي کومننشنه
 523-513م، صص  3152هي. ق/  5321هي. ش/  5231 خويف، 32الس نة الس ندسة، العمد 

 1: دناسة مقنننةسالعويب   ي  األدبن الوننس يف فن  امللحمة

 2گ ويامحم المع
 يراناجامعة بریجند،  ،قسم الّلغة العربّیة وآداهبا أستاذ مساعد ي

 3يانفع يم مهمس   
 يرانا، جامعة بریجند ،األدب املقارن فرع ماجستری ي

 املل  ص
جااّو ماان اقااواری و ضااایم األحاادا  التاربیّااة، ويغلاا   موضااوع البطولااة وسااری األبطااال ي يّ احلماسااة هااي نااوع أدّي  تناااول اساالوب روا اا

نااث أن علیهاا الطاابع األطساطورّي. إّن فیلساوفلی الیاوانن أفالطاون وأرساطو، ذاا اللّاا انا حاّددا خصاا د امللنماة ًديادال فنّیّاال.  ااول ها ا الب
لانهلا الوصافّي و ، والعريّ  يّ األدبني الفارس سة ييقارن بني احلما

التااربّي، مبیّناال مواصافات املالحام انيرانیّاة والعاملیّاة الشاهریة. مطعتمدال علاي امل
فااروی أساسااّیة. إضااافةل إ   - ظاار عاان بعاا  األمااور البساایطةبغااّ  النّ  -  وّصاالا الدراسااة إلاای نتااا ا منّدأهااا أنَّااه لاایس بااني  لاا  املالحاام

اهنامة وانلیااذة ويرجاع ذلا  ألساباب ثقافیّاة،  وجد ي األدب العرّي مالحم کالّشا اع األدبّیة، أنَّه الذل ، يری الباحثون ي دراسات األنو 
علااي الفااار و عااداد « احلماسااة»وکااانوا يطلقااون لفظااة « محاسااة»باادل « ملنمااة»إقلیمیّااة، قومیّااة ولغويّااة. ولاا ل ، کااان  سااتعمل األعااراب 

مل  کان نوعاال أدبیّاال بعیناه، بال  طا کلرط ضامن  - قبال عصاران احلاضار - امللنماة ي األدب العاريّ  إنَّ الفضا ل. بعباارة أطخاری نساتطیع أن نقاول 
العصاااور  األعاااراب يعرفوعاااا علااای انطاااالی ي ختلاااو مااان احلماساااة کلّیّاااال ومل يکااان يعنااای أّن األدب العاااري الفاااار والااار.ء و... عاااادةل. وهااا ا ال

عراء الکباار أن يساّدوا ها ا الفاراال ابملالحام مثیال ال احلصار، لقاد حااول عادد مان الّشاعلای سابیل التّ  يالعصار اململاوک يتلفاة. ففاالتاربیّاة املا
، بینماا ال نعثار «امللنماة النبويّاة»يت ُيطكان  سامیتها باا بويّاة، الّاریة النّ ينّیة، فنظموا أطول القصا د وأخصبها مضموانل ي اتريخ انسالم والسّ الدّ 

 .يّ الفارس األدب ع يو علی ه ا النّ 
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