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 مقدمه -1

 ؛ از ريشاه حممساسم،   ی دفاب و نیز شدت در كار اسات؛  ابه معن در لغت حماسه

ابان منظاور در    .(153 :ش1374)معیاو،، دلیر و ش اب شد  ،مرد : آن  حمس الرجل

 :گوياد  میلسان العرب 

در ادب  (.57 /6م: 1990)ابان منظاور،    

هاايی از ناوب   و در مورد كتااب  رود می بكار غالبا متراد، حماسه« میحمه»  ةعربی، وان

ی جنگ و خاونريزی بازرو و   ابرند كه به معن میحمه را بكار می ةشاهنامه و ايییاد، وان

 ،. جمع اين وانهی رزمگاه است؛ همانند ادر اصل به معن

« تبیینال وبیان ال»ته است، ترين كتابی كه اين وانه در آن بكار رف كهنمالحم است. شايد 

؛ ابان  2/326 :1968)ر.ک: جااحظ،  ابان خیادون باشاد     ةجاحظ و فصل پن اه و سوم مقدم

 حماسه به آثاار منظاوم و منراوری ا اال       ،در اصطالح ادبی (.314 و 321: 2004خیادون،  

ياک    شود كاه از رخادادهای پهیاوانی و دیوری و مردانگای قهرماناان و پهیواناان      می

توصیف قهرمانانی اسات كاه در    ،راند و در حقیقتيک آيین و كی  سخن می يا میت

راه اساتقالل كشاور و تكاوين حكومات و آياین خاوي  كوشایدند و باا دشمنانشااان         

 حماساه گاییگم    ،در تمدن ساومر  ؛بدون حماسه نیست ،ا هیچ تمدنیبتقري .جنگیدند

 هاراتااا و رامايانااامهاب یزيبااا ةدو حماساا ،و در تماادن هنااد (Gilgames) )جی ااام (

Mahabharata)؛(Ramayana  معارو،   ةدو حماسا  ،در تمادن يوناان   .بینیمرا می

 اناه ییاد  » روم ةحماسا  و دنكنخودنمايی میOdysse) ؛ (Iliade هومرة ايییاد و اوديس

(Aeneise) اسات  نخست پای  از مایالد   ةرومی سد ة، شاعر برجست«ويرنيل» ةسرود. 

 ةحماسا  درخشاد. زبان فارسی، شااهنامه مای   ةحماسبزرو  ،نیز انريتمدن اپیشانی در 

 «ةبهشت گمشاد  » ها،معرو، انگییسی ةحماس. است« روینة سرود» معرو، فرانسويان

 ةسارود »هاا،  آلماانی  ةحماسا  اسات. « بیوولاف »، آّناان  ةترين حماسكهنو مییتون  جان

 اسات  «دانتاه « الهیكمدی » و« اورشییم» ها نیزمعرو، ايتالیايی ةحماس .است« نیبیونگن
كاماال، ؛  10-9 :م 1970، نوفاال ؛110:  م1984موساای ، ؛33 /7و  152 /3 م :1980البعیبكاای، ک: )ر.

 .(82 :م2009
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العاده و گاه غیار معقاول باه اي اای     ای و خار های اسطورهها، شخصیتدر اين حماسه

 ةشااهنام  يار دراس ند اند؛ همانند شخصیت آشیل در ايییاد هومر يا رستم ونق  پرداخته

 فردوسی.

 قيتحق ةنيشيپ -1-1

 سرايی در ادبیات عربی، حماسه وحماسه در موضوب  تاكنونان ذكر است كه يشا

  :زير نوشته شده استهای  مقاله

دبیات حماسی تأمیی در ا» (2. از محمد فاضیی« سرايی در ادبیات عرب حماسه»( 1

ماسی ح ةه عناصر ادبی در منظومنگاهی ب» (3زهرا رفیعی راد  «عربی در عصر حاضر

بررسی » (4 عبد الحسین فقهی و سید مهدی نوری كیذقانی «كربالء اثر سعید العسییی

. عیی صابری و سعیده بیرجندی «عید الغدير بولس سالمه ةهای حماسه در میحم ويژگی

نگاشته  یاب مستقیچ مقاله و كتیتاكنون ه، به  ور خاص یاسالم یهاحماسه ةدر زمین

 یجزی یا، بگونهشده نگاشته یات اسالمیادب ةباركه در یقینند تحق شده است. البته درن

» های كتاباند: جمیه ها اشاره شده است كه از آنحماسهن يبه ا گذراو 

 «الشاعر أحمد محرم، » ؛یعدنان رضا نحو ثرا« 

»؛ یخ كاظم أزریشاثر « »؛ ال ار یمصط  اثر

» ؛یمحمد عادل هاشم ةنوشت« 

از « » ؛اثر بولس سالمه« 

» مقالهو  ؛ییید العسیعاثر س« »و  ؛ید البستانومحم

  یبررس ةنی؛ اما در زمنیحسن األم ثرا «

 یمبسوط به نقد و بررس یااست كه بگونه یقیتنها تحق ،ن مقالهيا ،یاسالم یهاحماسه

 پرداخته است. یاسالم یهاحماسه

 ها و عناصريژگیف، ویرتع :ياسالم يهاحماسهالف: 

 ياسالم يها ف حماسهیتعر

ل و مناقب يند كه به شرح فضاهست یآثار منظوم و به ندرت منرور ،یاسالم یها حماسه
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مان، ياز او  بودهها ها و افسانهفهارخاز  ین گونه آثار، كه خاليپردازند. این ميبزرگان د

 یات عربیرا در ادب یزیانگل شورص، فاندبرگرفته شده ید، قرآن، سنت و زبان عربیتوح

 یبرا یگروه یهاها و م اهدتیانگر جان شانین اشعار بياند. ابه خود اختصاص داده

كه  است یرسوم و ان و بر انداختن آدابيجوزهیتركشان و سن، نبرد با سيح ظ د

صیی اما محور ا ن است؛يد ها حماسهاين . گر نه مدار سخن است ینيد ديخال، عقا

 یهان سرودهيا .است )ب(نیو امام حس )ب(ی، امام عی)ص(امبریهمچون پ یبزرگان، آنها

 یاز رخدادها یمیت مستقيو روا یمیتعیشعر  و يیشعر غنا ای از آمیخته ،یبیند داستان

 .استكم رنگ  ها در آنل یكه تخ ندصدر اسالم

  كااه بااه أحمااد محاارماز  «ایسااالم م ااد» ةبااا حماساا یات عرباایاان آثااار در ادبيااا

 سارودن  باا   یحماد شاوق  أد. ساسس  يا ، آغااز گرد ز مشاهور اسات  ین« »

ن عرصاه  يا در ا« ريد الغاد یا ع» ةو بولس سالمه با حماس« عرب و عظماء ایسالمالدول »

 .شدند اوراه  ةو ادامه دهند هبرداشت یمؤثر یگامها

 ياسالم يهاحماسه يهايژگیو

اساطوره   خرافاه و  د ونپردازیاد در راه خدا مف جنگ و جهیها به توص ن حماسهيا -1

ل در یا قات اسات و تخ  یو حق یبر اساس درست ها آنة يمادرون -2 ندارد. یراه هادر آن

خ ي، تاار یعت زباان عربا  یاز  ب یات عربیر حماسه در ادبيتصو -3 .استكم رنگ  هاآن

 یهاا  اساه حم» -4 رد.یا گیسرنشامه ما   )ب(و ایمه )ص(پیامبر سنت اسالم، كتاب خدا و

ث يا و احاد )ب(ایماه  ،)ص(امبریا باا پ  وند خاورده اسات و  یپ ین و زبان عربيبا د یاسالم

 انشااعر  ةها از عا  ه و عشد صادقانن حماسهيا -5 .تنگاتنگ دارد یارتبا  آنانف يشر

  .(210م: 1994 ،ینحاو )« دنا يگویساخن ما   ،ویو اصاحاب   )ب(تیا و اهل ب )ص(امبریبه پ

سااختن ناام    هنق  مهمای در جاودانا   ،ن تاريخ و رخدادهای آنبا بیاها  اين حماسه -6

هاای  حماساه هاای   از جمیاه ويژگای   يای گراواقع -7كنند.  اي ا می یبزرگان امت اسالم

 یهاا  حماساه  -8 قارار داده اسات.   تعییمی شعردر نارنوب  ها را آنكه  ،استاسالمی 

 ان ماننااد جهاا یحماساا یشاااهكارها یهااایژگااياز و یا عصاار حاضاار، پاااره یاسااالم

 ر از یگذشاات زمااان و بااه تااأث  بااا -9 را دارا هسااتند. يیگراريو تقااد یپاارورهرمااانق
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  افتناد. ي یشاتر یب یپختگا  ،در عصار حاضار   یاساالم  یهاا  غرب، حماسه یسينوداستان

ت یآنناد كاه در شخصا    ید اساالم و عظمات مبااد   يحقاا  ةن اشعار آشكار كننديا -10

دعاوت باه اساالم باا سابک       ید ناوع ياقصا ن يادر واقع افته است و ي یت ی )ص(امبریپ

ژه قرآن باه عناوان   ي، بویاز فرهنگ اسالم یاسالم یهاها در حماسهعبارت -11 ند.يهنر

؛ 189 : 1427ف،ی)ر.ک: ضا اسات   گرفتاه  تاأثیر  یعت اساالم ين منبع فرهنگ و شار ینخست

 (.1191 / 1تا: یعقوب، بي؛ 20م: 1995، یازجي

 ياسالم يهاعناصر حماسه

خ آن يو تار یاسالم ةجامع عاتاز موضو یبه موضوع یاسالم یهاحماسه ع:موضو. 1

 وند خورده استیآن پ یهاشهيخ و اندي، تاریالمسا ةن سبب با جامعيد و بدنپردازیم

بزرو  یهاحماسه یرخدادها زمان:. 2 .(77م: 1996؛ دقا ، 200-198م: 1994، یر.ک: نحو)

اما  ؛رندیگیشكل م ،ستندیبه هم مرتبط ن كه یدور و نامعیوم یها ، در زماننجها

 هدف:. 3 شكل گرفته است. یمحدود و مشخص یزمان ةدر دور یاسالم یهاحماسه

قت یحق و دیكه از توح است یمانيهد، ا ؛دارند یهد، مشخص ،یاسالم یها ماسهح

  است. سرنشمه گرفته یامت اسالم

 يربات معاصر عيدر ادب ياسالم يها علل گسترش حماسه ب :

  يو وحدت اسالم ينید ةيروح -1

هاايی را برانگیخات و ال زايار و     فرانسه به دولت عرمانی حمیه كرد و فتناه  كه یهنگام

باه  و مصر و عرا  را  هرا از جهان اسالم جدا كرد دانگییس نیز هن ،تونس را اشغال كرد

رهای كشاو تا  كردندتالش نیز كشورهای اروپايی  ديگر ،آن. پس از خود درآورداشغال 

در  ؛(329م: 1972؛ محماد،  12:  م1987)ر.ک: شارّاد،   ندكن اشغالرا يكی پس از ديگری عربی 

ای جاز گاردآوری نیروهاا و دعاوت باه اي ااد وحادت        ناره ،جهان اسالم اين هنگام،

 .  اسالمی نداشت ةدينی در جامعحماسی  ةاسالمی و گسترش روحی

توانسات باه    مای  ،اريخ اساالمی وقايع دينی و تا  های حماسی در خصوص سرودهظهور 

هاای   تارين ويژگای حماساه    تحقد اين امر كمک شايانی كند؛ زيرا بارزترين و شااخ  

ای حاكی از  است. ننین نكته با دين و زبان عربی ها اسالمی، پیوند و ارتباط تنگاتنگ آن
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د عامل ماؤثری در  ستنتوان می ،های اسالمی به فراخور موضوب خود اين است كه حماسه

هاا   ايان حماساه   ،؛ بناابراين باشنددينی  ة اد همبستگی میان مسیمانان و تقويت روحیاي

 باه دند. سیرظهور  ةبه منصدينی بودند و با ننین هدفی  ةمحركی در جهت ارتقاء روحی

دند و در نظار  كررسد بر همین اساس بود كه جای خود را میان مخا بانشان باز  می نظر

 همگان مقبول افتادند.  

 یيگرايو مل یيگراغرب جریان ابردر بر يريه گجبه -2

كه جهان  شكل گرفت یمصاد، با زمان ،یالدیستم میدر قرن نوزدهم و ب يیگراغرب

ان برداشتن اتحاد مسیمانان صورت یبا هد، از م جريانن يا .ه بودف شدیاسالم ضع

برای دند. ابتدا است اده كر یاریبس هایاز ابزار ،دیپی ةن نقشيا یاجرا یگرفت و آنان برا

شريعت اسالمی، فرهنگ و آن به جای  جايگزين كردنو  غربی ره كردن فرهنگنی

تعصب  ةیروح تا نمودند ه كردند و تالشت زي تعددم یها نیبه سرزمرا جهان اسالم 

 یبرا . سسسندده گسترش یو اسالم یعرب یهانیان سرزمیدر م گرايی رايا میی یمی

دن روح یدمو  یاسالم یها نیدر سرزم یو آشور یقینیف، یراث كهن فرعونیم یایاح

اعتماد مسیمانان  عدم ،آنان ةن نقشیسوم .تالش كردند ینيدیب یهاو ارزش يیگرایمی

غر   ،از گذشته تا به امروز یعرب ةشيمعتقد بودند كه اند انراثشان بود. آنیو م گذشته بر

در فرهنگ كنون  یرفته و اثران یاست كه زمان  از م یميقد ةشياند یهادر نمونه

 ،یراث اسالمیانكار فرهنگ و م ،يیداشتن فرهنگ و تمدن اروپا یگرام ندارد. یربع

. شان بوديگر ابزارهاياست از دیس ن ازيد يیو جدا ین از زندگيهمراه با كنار گذاشتن د

 یدگرگونداشته است.  مسیمانان یدر زندگ یا ران كنندهيشوم، اثر و ةن نقشيا در واقع

و  تياز معنو یمسیمانان و دوربر  يیگرایماد یرگی، نیفرهنگ ةان  بقیدر مها شهياند

 یرهنگف ه وماز جمیه عوامل  ،هانیاز سرزم یاریر بسد یغرب یهاعادت گسترش

به اسالم و است اده از  آوردن رویشمندان مسیمان، يالعمل اند غرب بود كه عكس

م: 1975؛ جندی،  97-77م: 1986، یهاشم ر. ک:) بود یشئون زندگ یآن در تمام یهاآموزه

 (.647: م1979؛ فرج، 141

ايمان است؛ ايمانی كه از توحید و  ،های اسالمی پیشتر ذكر شد كه هد، حماسه
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و دعوت به اسالم  ةبا انگیزها  اين حماسهحقیقت اسالمی سرنشمه گرفته است و 

مقابل  ةهای اسالمی نقط حماسه  اي. در حقیقت پیداند به وجود آمدهآن  ةحقايد ارزند

 كار ةستیزی را سرلوح دينی و اسالم كه بیگرايی است  گرايی و غرب دو جريان میی

آنان از  گريختنو  ی مردمها خود قرار داده و حاكمیت اضطراب و ناآرامی بر انديشه

و گیری در برابر اين دشاعران در جبهه ؛ بنابراينمعنويت را خواستار بودند دين و

در قالب سبک هنری به دعوت به اسالم  .ندهای اسالمی را آفريدحماسه ،گراي 

اين دو مقابیه با  برایو بعبارت ديگر دعوت با ابزاری ادبی و فرهنگی،  اشعاری حماسی

 .بسیار مرمر ثمر بود، ها و ممانعت از گسترش آثار و نتايج زيانبار آن جريان

 ترجمه -3

ها و دان م از یب مستقاز راه ترجمه و ا ال یات عربی، ادبیدالیل قرن نوزدهم مياوا در

، از جمیه یمتون ادب ةترجم بارا در برابر خود گشود.  یاتازه یهاافد ،غرب ادبیات

 ةای م صل بر آن، ن خ مقدمه نوشتنو  یمان بستانیاد هومر توسط سیییيمنظوم ا ةترجم

راه  یات عربیبه ادب ،كه حماسه سبب شد سرايی در ادبیات عربی دمیده شد و حماسه

ختن یل برانگیز، به دلیكتور هوگو نيو« قرنِ ةاسطور»كتاب  ةمعتقدند ترجم یابد. برخي

نق   یاسالم یهاهن پرستانه، توانسته است در رشد و گسترش حماسهیاحساسات م

فتح  توسط یبه عرب  شاهنامه ةن ترجمیهمچن (.77م : 1996، )ر.ک: دقا  داشته باشد يیبسزا

همراه به  شاهنامه از يیها بخ  ةترجم زیو ن یالدیدر قرن ه تم م ینداربس یبن عی

در  يیتوسط دكتر عبدالوهاب عزام در عصر حاضر، نق  بسزا یحات مبسو یتوض

یه خو موجود ین وسيبدتا  ؛داشت یاسالم یها سرودن حماسه یک شاعران برايتحر

؛ به بعد 34: 1389، یمختار )ر.ک: دنياپر نم یات عربیرا در ادب در موضوب حماسه

اين آثار، شاعران عرب را با شاهكارهای حماسی  ةترجم(.به بعد 12: 1389، الدين جمال

سرايی كشاند.  به وادی حماسه و حماسه آنان را سرشارِ ةو قريح و ذو  كردجهان آشنا 

نی شاهنامه و عظیم فردوسی يع ةبويژه حماس ی برجسته،ها حماسه ةبر آن، ترجم  عالوه

انتقال  و ادبیات عربی به فرهنگ اسالمیرا نیز آن  مناسب با ادبی ةروحیآشنايی با آن، 

 پیدا ینهای پیش نسبت به دوره معاصر ةدورمناسبی كه در  ةبه دلیل زمینحماسه  وداد 
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معاصر عرب شاعران  ،؛ بنابراينگرفت قرارعرب  شاعران توجه موردبی  از پی   ،كرد

 از جمیه خود شعری م اهیم برخی حماسی،  ةسبک و مضمون آثار برجست به با نظر

كه اين  ،اقدام به خید حماسه كردندو ه گرفت آن آثاررا از گرايی رپروری و تقديقهرمان

  آثار فراهم آمد. اين ةمهم به مدد ترجم

 يات معاصر عربيدر ادب ياسالم يهان حماسهیتربرجسته ي: بررسج

  «» ای« ممجداإلسال» ةحماس -1

از زمان تولد  را )ص(امبریپ یان، زندگيیبايت، به زیبا سه هزار ب« م دایسالم» ةحماس

ثبت  یبرا« بین خطيد محب الدیس»ن حماسه به درخواست يكند. ایم میترس تا وفات

صدر  یهااش را از جنگموضوب حماسه ،م اخر اسالم سروده شده است. أحمد محرم

ن اثر جاودان را به نند فصل يبرگرفته است. شاعر، ا )ص(امبریالم، ه رت و جهاد پاس

خ اسالم يكه با تار یانرر آورده تا خواننده ای بهمقدمه ،م كرده و همراه هر فصلیتقس

تمامی ن حماسه به يرد. شاعر برجسته، در ایبتواند از آن بهره گ یبه راحت ،ندارد يیآشنا

كه بدان  یكند. اشعار او به سبب موضوعیاشاره م ،گذشته )ص(امبریبر پ رخدادهايی كه

د كه يینسا یريبان جهان عرب قرار گرفت و ديسندگان و اديپرداخته، مورد استقبال نو

 د.  یبه ناپ رس یمختیف عرب یها ن اشعار در ص حات روزنامهيا

را نه تنها يد؛ زدان یم یات عربیادب  ةگانين حماسه را دسرّ يا ،یابوشاد یاحمد زك»

از روح جهان اسالم است كه در  يیبايز یان هنریكشد، بیكه بیر ميخ را به تصويتار

  (.57-56 :م 2007، )ال ار« است ه افكندهيجهان سا یتمام

در مكه، ه رت ،  )ص(امبریپ یاناز زندگ اش حماسهنخست  بخ احمد محرم در 

  )ص(امبریپ اتغزو ،و انصار ناان مهاجریم یو برادر یدوست نه،يدر مد اقامت 

ن يرا با ا اشهحماس وی. ديگو یسخن م وی یها ها و رشادت یو رخدادها، قهرمان

                                                                                                     كند:                 یات آغاز میاب
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(  45 :م  1982) محرم ،                       

/ حكمت و هدفمند زيستن را بر مردمان بسوشان. ةو جام نما سرشارای محمد! زمین را از نور هدايتت »

و تماامی   كار گردياد شا كه آن سِر، برای تو آ اند داده قرارتو را در ح اب سری  ،آشكارها نا و ها غیب

ای كاه نزدياک باود     سیلِ فساد و تباهی از هر سوی سرازير گشت؛ بگونه/ را زدود. ها پرده وها  ح اب

)با پرنم هدايتت(تا موج سهمگین آن سیل فسااد و تبااهی را از    آمدی/ همگان در نرفای آن فروروند.

/ هاا را فراگرفتاه باود.    ینمردمان دورنمايی؛ موج سهمگینی)از فساد و تباهی( كه تمامی درياها و سارزم 

نشایدن  عام   موج استوار رسالتت، دنیای غر  شده در فساد و تباهی را ن ات داد و نیز همگان را از 

 « رهانید. ناگوار هالكت و نابودی

اسالمی را كه پیشتر ذكر شد،  ةم د ایسالم يا ايییاد اسالمی، عناصر حماس ةحماس

اش به وقايع و رخدادهای حیات  در حماسهبخوبی در خود گن انده است. احمد محرم 

ای بسیار مهم از تاريخ اسالم را به خود اختصاص داده است،  كه برهه )ص(پیامبر

های آن پیوند  اسالمی و تاريخ و انديشه ةپردازد؛ بنابراين از حیث موضوب، با جامع می

ا و ه او بیان دیوری ةمشخ  است. هد، حماسو زمانِ حماسه نیز كامال  هخورد

تحكیم و ح ظ كیان اسالم و تحقد وحدت اسالمی است  برای )ص(های پیامبر رشادت

به حساس  ةدر آن دور را ای از فراز و فرودهای تاريخ اسالم تا بدين وسییه گوشه

به دين و ايمان و معنويتی كه دستاورد با سبكی هنری كشد و مخا بان خود را تصوير 

احمد محرم با كاربرد وانگان  فراخواند. ،ايی استه ها و از خود گذشتگی ننین رشادت

 خود، ةحماسترين منبع  غنیمندی از قرآن كريم بعنوان  های قرآنی و بهره و تركیب

» ای عالی و درخور توجه سروده است كه بحد ناقدان بدان لقبحماسه

معانی و وانگان  وی ازدهد كه  او نشان می ةبررسی اشعار حماس. انددادهرا  «

متأثر بوده است و با كاربرد صريح اين وانگان در جهت ارتقاء های قرآن  و تركیب

نمونه وی  برای است. اسالمی خود را قوت بخشیده ةو حماس اش گام برداشته حماسه

 گويد: در قسمتی از ايییاد اسالمی می
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  (113)همان:                                                                             

 جاهَدُوا الَّذِينَ وَ» عنكبوت است: ةسور 69 ةآي ةتداعی كنند« يهديهم السبال» كه عبارت

  است. «سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فِينا

 بهيک حماسه  هرنند، «م د ایسالم» با توجه به موارد فو ، برداشت ما ننین است كه

 ترينِ از برجسته و های اسالمی را داراست عناصر حماسهواقعی كیمه نیست؛ ولی  معنای

يک ممكن است  ،ننین امری حاكی از آن است كه يک سرودهرود.  به شمار میها  آن

اين به دلیل  و باشدبرجسته  اسالمیِ ةاند يک حماستو ولی می ؛شاهكار حماسی نباشد

تخیل و ، ها از جمیه اسطوره های اسالمی در برخی عناصر و ويژگی است كه حماسهآن 

 .اند گرفتههای حماسی فاصیه  اصلِ سروده ازمكان و... ، نیز زمان

 « دول العرب وعظماء اإلسالم»-2

معاصر،  ةاست كه شاعر برجست یماسال یخيتار ةحماس« عظماء اإلسالمالعرب ودول »

شوقی  ت سروده است.یست و پنج بخ  و هزار و نهارصد بیآن را در ب یأحمد شوق

از زمان  را تاريخ اسالم ةرخدادهای برجست ،در اين قصیده به سبک شعر تعییمی

كند. شعر تعییمی به عیت آزادی شاعر در بیان  تا عصر عباسی ترسیم می )ص(پیامبر

ساخت و به همین دلیل مورد  مقاصد شعر حماسی را بهتر برآورده می ،ها شعری و قافیه

شعرای حماسه سرا قرار گرفت. احمد شوقی نیز از جمیه افرادی بود كه اشتیا   ةاست اد

استانهاي  نشان داد و كاربرد همین اشعار وافری نسبت به كاربرد شعر تعییمی در د

خود در  سهم شوند، به تعییمی كه به منظور سهولت فراگیری، در بحر رجز سروده می

 سرايی اثر گذار بود. پیشرفت حماسه

 د: يگویم ،خطاب قرار دادهمورد را  یپروردگار، نوجوان یشاعر پس از حمد و ثنا

 بالتوهُّمِ ذِ االُمـــورَال تـــأخُ                مِ وَافـهَ ا ي وَ بـعدُ فاسمَع
 (65م: 2005، ی)شوق                                                                                  

 .«فرزندم! بشنو و درياب: مسایل و مطالب را با توهّم و تخیل دريافت مكن» 

سامان  يرا ر یكناد و زباان عربا    یرا آغاز م «» ةدیشاعر قص ،ن مقدمهيپس از ا
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 واز بازارهاا   یشارفت زباان عربا   یشمارد و به مراحال پ  یم جستهبر ةاتحاد و ارتقادهند

كناد؛   یاشااره ما  ن و قارآن  يزبان د عنوان بهو انتخاب آن  یجاهیعصر س ع كاهنان در 

 ةدیقصا  در پاس از آن  .پاردازد  یان ما یزمان عباس درن زبان يارشد و گسترش سسس به 

 :ديگو یم ،هخواند گذشتگان فرا یخ و زندگيجوان را به پند گرفتن از تار ،شاعر« خيالتار»

را « الاو ن » ةدیقص ،پس از آن .(71)همان:  «ک باشديان  نزديست كه پاین یكتاب، خيتار»

 یها خوانتمكان اس ؛هاست هوش وها  قیب ،ها گاه نشميجا معتقد است و ن آورد ویم

در  .ها و مقدساات اسات   دفاب از ارزش یبزرو برا یها یاركفدا ةندانزیبرانگ وان ینیشیپ

 ه اسات. آورد هام  گارد  را مختیاف  یهاا  امت ،اسالم گونهكه نكند  یان میده بین قصيا

 قادمگاه كاه   یمكاان ؛ خواند یت ميرا مهد هدا خدا ةخان« ت الحرامیالب» ةدیقصدر  سسس

ن يداشاتند. آخار   یما  یآن را گرام و اسالم یین در جاهان و مشركامؤمن است و امبرانیپ

تاا   یاز زمان نوجاوان  )ص(امبریپ یانزندگاست كه به  «» ن فصليده از ایقص

ت يعنا ،م بودیتي اوكه  یزمان .پردازد یم رسالت یبرا ین و هادیبه عنوان ام وی انتخاب

 .افااتيورش   پااريو در كنااار پاادربزرو و سااسس عمااو  شااد  شااامل حااال یهااال

... حمازه و  ،)ب( ی ه، عیا يخد .ات روشن پروردگارش فرا خوانديشاوندان  را به آيخو

كه اساالم   ین پندار واهين را جذب كرد و به اامستضع  ان. با دعوتشمان آوردنديبه او ا

                :شود یذكر م  «» ةدیقص مطیع ليذ. در دادان يپا،ديآ یر بدست میتنها با شمش

 (95 همان:)                                                                                        

معصاوم  )ب( اسات كاه پادری پااک و      . وی فرزند اسماعیلاستپیامبران  ة)ص( از سالل محمد»

 .«داشت

 یشاده اسات كاه باه  اور كیا       یست و پنج بخ  گاردآور یارزشمند در ب ةن حماسيا

 یخی اا  یانزنادگ  (2 )ص(امبریا پ یانزنادگ  (1 :كارد م یتوان آن را به پنج فصل تقسا  یم

 ان.یدولت فا م (5 انیخالفت عباس (4 امويانخالفت  (3ن يراشد

هاای   هاای حماساه   ويژگای  اساالمی اسات و عناصار و    ،شوقی، از حیث محتوا ةحماس

ها  دیوری ، ها بزرگیتعريف و توصیف  نحماسی او در حی ةمنظوم. استاسالمی را دار
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 هرننااد ؛هااای اسااالمی اساات و ارزشهااا و عقايااد  هااا، نمايااانگر انديشااه و مردانگاای

حماسای در آن   بیاانِ  ساادگیِ و  عنصر پررنگ و ماؤثر ايان حماساه اسات     ،گرايی واقع

 ،هاای برجساته اسات    هاای حماساه   ويژگی تخیل و اسطوره كه از از ؛ ولیمشهود است

هاای یزم بارای سارودن    ها و تواناايی از مهارتشوقی احمد  ،. بطور كییخبری نیست

هاای اساالمی موجاود     در شمار برترين حماساه  او ةو حماس مند بودبهرهشعر حماسی 

ه را بارای سارودن   راگام جديدی در ادبیات معاصر عربی بود كه  تالش شايان اواست. 

  پردازان مانند بولس سالمه گشود. ی معاصر و ديگر حماسهها ديگر حماسه

 ر ید الغديع -3

را در  یاژهيگاه وياست كه جا یمشهور یهابولس سالمه از حماسه «ريد الغدیع» ةحماس

 از  یاریت بسيل رعاین حماسه به دليبه خود اختصاص داده است. ا یات عربیادب

كه  یات برخوردار شده است، به گونهیحماسه، در جهان ادب از مقبول یهنر یهایژگيو

ن حماسه به يا ینامگذار .(377تا:  ی)ر.ک: قب ، ب اندداده« یشاعر میحم»لقب  ،«سالمه»به 

 یم زندگیرست ،ر داستانی؛ نرا كه ساستكل  برجزء  یاز باب نامگذار« ريد الغدیع»نام 

ر يغد ةاز حماسه به حادث یكربالست و بخش ةن حادثايتا پااز آغاز  )ب(تیاهل ب

ن اشعار را يا ،یلبنان یحیمس ةبرجست ةسنديشاعر و نو ،افته است. بولس سالمهياختصاص 

« نين شر، الدید عبدالحسیس»و آن را اجابت دعوت  شماردیم دخو ین اثر حماسیدوم

 است.« عید الرياض»اسة ش، حمانخستین اثر حماسی .(10-9م: 2004)ر.ک: سالمه، داندیم

 درمسیمانان  یبرا یحیک مسي يیسراكه از حماسه یسؤال مقدر كسان ، به یشاپیاو پ

 ةخ به هميتار یم؛ ولیحیک مسيدرست است كه من »د: يگویپاسخ مننین ، شگ تند

ها  ونیییكه م یم كه در برابر عظمت مردیحیمن آن مس»د: يافزا یو م« دارد تعیدجهان 

 :)همان «كندیزنند، كرن  م یاد ميپنج نوبت نام او را فر یر  و غرب، روزانسان در ش

 ةریان سیب به و ف سروده شدهیدر بحر خ ، تین حماسه در سه هزار بيا .(12-13

مهم  یازدواج ، رخدادها )ب(،یحد و خند ، تولد امام عیبدر، أ یهاجنگ )ص(،امبریپ

 یها حماسه نيتراز برجسته زمینهن يپردازد و در ایم كربال ةو واقع در زندگی 

 خ اسالم است.يدان تاريجاو
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 یماهراناه  راحا   ،یدگاه هنرياز د )ب(، تیاهل ب یم زندگیداستان در ترس ی رح كی

 یجااهی  ةن حوادث كه شاعر آن را به دورینخست ةشده است. از ورود به داستان و جرق

تقابال   یگار، تاالش بارا   يرخداد د به یگرداند، تا انتقال از رخدادیو صدر اسالم باز م

ن راستا، حوادث برجسته ماورد  ير و شر آشكار است و در ایخ يیارويحد و با ل و رو

در  ارح داساتان    یكاه نقا  اساسا    يیا ماجراهاا يات یتوجه او بوده و از ورود به جزی

ن يتار ف مهام یوار رخدادها، به توص ذكر سیسیه یكرده است. او به جا یخوددار ،ندارد

خوانناده و   یقهرمانان متعدد كه موجاب ساردرگم   یریگ از بكار یوپرداخته است.  آنها

و نامادار در داساتان    یز كرده و به نند قهرماان اصای  یپره ،شود یعدم انس ام داستان م

ح اظ   یاسات و ناه در پا    یخيتار رخدادک ينه به دنبال نقل ، شاعراست.  بسنده كرده

 یدر سااختار ادبا   ،رفتهيافته و پذيبا جان و دل در بیكه آنچه را ،ان رخدادهایامانت در ب

باكاناه م اساد    یاسات كاه با    یر مسایمان یاز معدود افراد غ یو اش آورده است. حماسه

تاالش   ،ه اعمال آنانیو توج یپوش و در پرده ردهك را بر مال  انانت آنیجور و خ حاكمانِ

ه را ماورد  یام یكه من بنممكن است گمان كنند  یبرخ»د:يگو ی. خود در مقدمه مكندینم

 یادباا  د دارد وخ وجويره و تاریداند جز آنچه در كتب س یخدا م یام، ول اتهام قرار داده

د كاه  نا كرد  پا رب يیها ه در شر  و غرب تمدنیام یبیه، بن ام... نگ ته ،معاصر بدان معترفند

 یهاا  كاخ ةمه ،شدياند یم یل روحيكه به فضا یر است، اما كسیگ ا  یبان نشمیدن یبرا

 .(20همان:) «شمارد یم ارزش یب ،جهان را در برابر آن
ده ين منظور برگزيو فرزندان  را بد )ب( ین سؤال كه نرا امام عیيابه شاعر در پاسخ  

آن بزرگان اشاره كرده و خود را عاشد و  يیگو ، صبر، ش اعت و حدیاست، به دیور

ات یشایبه را در اب ین عشدِ  بيا یو داند.یآنان م یوای یها یژگيص ات و و ة تیش

 گذارد:ی  مياش به نماحماسه یانيپا
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( 230) همان :                            

درآمد؛ تاا جاايی كاه از شادت      صدا بهمسیحی مذهب  شخصی حقیقت در دلصدای حد و »

ری، شا اعت، عادالت و خیاد و    دیو ةمن شی ت/ آمد. شمار بهعیوی مذهب  ،دوستی عیی)ب(

اگر عیی)ب( پیامبر نبود؛ ولای از خیاد وخاوی نیكاوی     / م.هستعیی)ب(  ةخوی نیكو و پسنديد

ای آسمان! گواهی بده و ای زمین! نشمانت روشن بااد و خاشاع و   / پیامبر)ص( برخودار بود.

 ت نیكوی او در اشعارم( ياد كردم.فروتن باش؛ نرا كه من از عیی)ب( )و ص ا

درخش  بیشتری  ،های اسالمی از میان ساير حماسه الغدير عیدنكه پیشتر ذكر شد، ننا

های حماسه بهره برده است. موضوب  از عناصر و ويژگی ،يافته است و بی  از ساير آثار

امام های اسالم يعنی  های دو تن از برترين شخصت ها و فداكاری دیوری ،حماسه اين

است. تاريخ اسالم پیوند خورده از اين  ريد با است كه  )ب(امام حسینو  )ب(عیی

 حوادث از يک هر ،كربال ةحماسخیبر و  ةقیع فتح حوادث ذكر شده در حماسه؛

حماسی اثر را  ةجنب ،كه اين امر بشری است ةو فراتر از عقل و انديش العاده خار 

خ یف با بكارگیری بحر سالمه . و رنگ و بوی حماسی آن را افزوده است تقويت كرده

با موضوب آن متناسب كرده را  اش حماسهی موسیق، كه متناسب با ننین موضوعی است

 نرا؛ ای مستند و مطابد با واقعیت سروده كرده و حماسه پرهیزبافی  از خیال است. وی

بیند.  اسالمی سازگار نمی ةبافی و بیان حوادث غیر حقیقی را با روح حماس خیال كه

بويژه  ،غدير ةآثار حماسی است، در حماس ةكه یزم ايیشور و هی ان و پوي همچنین

. سالمه در مشهود استتا حد زيادی  ،كند در ابیاتی كه از شكستن درب خیبر ياد می

را وانگان  و سبک و  نیز غافل نبوده است ک حماسیاز سادگی و روانی سب عین حال

وی از  ةحماس موضوع  برگزيده است. تمامی موارد مذكور سبب شده كه به تناسب

)ر.ک: صابری و بیرجندی،  مقبولیت بیشتری برخوردار شود و او را شاعر میحمی لقب دهند

1389: 87-98). 
* *  * 

 یز سااروده شااده اساات كااه از شااهرت كمتااریاان یگااريد یاسااالم یهاااالبتااه حماسااه

 :د شدخواه ایاشارهبه آنها  مقالهان يدر پا، برخوردارند
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 ن مطیع:ي؛ با ايزرکاظم أخ ياز شة یزراألُة حماس -1 

 اهايضِ روحِبِ يجَالدُّ جسمُ فَّشَ         قباها          قبابِ   الشمسُ نِمَلِ
 (115م: 1989، یاألزر)                                                                  

د تابانی كه نور آن خورشید تابان كه در بیندای گردون جای دارد، از آنِ كیست؟ خورشی»

است)مقصود شاعر، پیامبر)ص(  كردهرا رن ور  گمراهی وهای جهالت  درخشان ، تنِ تاريكی

 .«را از میان مردمان زدود( گمراهی وكه با رسالت ، جهالت  است

 اشدر حماسه یو .(10/270م: 2001ک: شبر،)ر. يالمحاسن يزک اثر «» -2

ت فراتر یهشتاد بن حماسه از يات ایكشد. اب یر ميرا به تصوقهرمانان اسالم  یهارشادت

 :«»  همطیع حماس رود. ینم

 (270)همان:                                                                            

 .«در مصیبت حسین)ب( اشک بريز و از  شدت اشک ريختن، نشمانم را نابینا نما» 

 م: 1991،ینا یر.ک: البع) م دم و  ياز حل   «» ةحماس -3 

 ل:يبا مطیع ذ ؛(111-115

 (111)همان:                                                                                                              

تواند  سرودم كه اگر قوم عرب سعادت را بخواهد، می برای مردمان انگیزی را های شگ ت نغمه»

 «با آن سعادتمند شود.

و به عنوان  است یفردوس ةو شاهنام یونانيشاعر  اد هومرییيه به ایشب ،شاعر ةحماس

ها از  یها و قهرمان ف رشادتیخ عرب است كه به توصياز تار یالمعار، شعر 

 پردازد. یمعاصر م ةتا دور یزمان جاهی

 شهیاز عمر ابو ر« خالد»و « حمدم» ةدو حماس -4

 ةدر عرصاا« خالااد»و « محمااد»بااا عنااوان  یحماساا ةدیبااا دو قصاا ريشااه ابااو عماار   

ل یكسان تشكي یدر وزن و رو ،تیاز صد ب یو« محمد» ةدیگام نهاد. قص يیسرا حماسه

 یاتیاب پردازد. یم ویتا وفات  یاز زمان كودك )ص(امبریپ یانشده است كه به شرح زندگ
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   )ص(:محمد ةاز حماس

«»   
 

 
 (502:  م 1988 ، ابوريشه)        

آن امّی، با خشوب و /  ناگهان بانگی برآمد كه بخوان؛ بانگی كه انعكاس  در تمام گیتی پیچید.»

درآمدند و باه   سخن بهو ناگهان زمین و آسمان / ان خوانداش، رسالتِ وحی را بر همگ فروتنی

 .«مدح و ثنای سرور  و سایر  پیامبران پرداختند

 بعد؛ به 502: همان: ک.ر) اوست نبردهای و ولید بن خالد زندگانی شرح نیز «خالد» قصیدة

 :آن، اينست مطیعكه  (154-153: م1988 دندی،

 

(545-544 :م1988 ، ابوريشه)       

/  ؟بخا  شمشایر اوسات     در میدان كارزار، زينت  جنگاوري مبارزی كهآيا دانستید: كیست » 

خواناد)همواره در میادان كاارزار پیاروز      مای  ا فراوی خالد بن ولید است كه پیوسته پیروزی ر

 «است( و اوست سرودة جهاد در راه خدا.

  يراوياز نص« ث کربالیحد» ةحماس -5

كه به  يیها هیآغاز شده و به حاش )ب(نیامام حس یاناز زندگ یا با مقدمه« ث كرباليحد»

 یقل برخپس از نشاعر  افته است.ينت يپردازد، ز یها و رخدادها م تیشرح شخص

را  )ب(نیامام حس ةاز خطب هايی بخ گر، يكديسخنان امام با اصحاب و اصحاب با 

 بهامام را در اتمام ح ت بر آنان  كوش و  ردهك نقل  «عمر سعد»ان يخطاب به لشكر

 ةک اصحاب امام، صحنيكايها و كشته شدن  م صحنهیپس از ترس كشد. یم تصوير

م یهد، شاعر ترس .آورد یدر م آن را به نظمجانگذار پس از  ةشهادت امام و منظر

 .به بعد( 12.تا: ی، بیراوی)ر.ک: النص ات بوده استیجزی ةروز عاشورا با هم یرخدادها
نت بخ  ي، كه زبان حال ما و زبردیان ميات به پاین ابيبا ا را  يخو ةحماس یراوینص

                          :هستز ین نماان نوشتاريپا
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 فارحَمنا بِحقِّ أحــمد   يـا ربِّ

 وبالحسينِ صـاحِِ المُاـابِ  

ـ   لِ العَبـا ـوآلِهِ األخيارِ مِن أه
 

 وحــــيدرو وفــاومَ والســيدِ   

 ومَن هُمُ عـدٌ  للـي الاتـابِ   

 بينَ الطاهـــرينَ النُـــاَبَاـالطّيــ
 (176 همان:)                       

 جهينت -3

 ةنیژه در زميها بو نهیزم ةهمدر  یرایبس یها ی، دگرگونیالدیدر آغاز قرن نوزدهم م

 قرار يیشكوفا ةگر كشورها درآستانيز همانند دین یعرب یات رخ داد. كشورهایادب

 یرشد و گسترش اشعار حماس ،یات عربیدر ادب يین شكوفاياز ا یا . نمونهگرفتند

 یها تیآن با واقع یختگیدر جهان عرب و آم یاسالم یها حماسه يیبود. نوپا یاسالم

 یات معاصر عربیخ ادبيو تار یادب ن نوبِيرا به ا ی، سبک خاصيیو روا یخيرتا

 شده است. یونانيو  یرانيا یها حماسه ز آن ازيست كه موجب تماده ایبخش

ه یشب ،در جهان عرب مطرح شده است یاسالم یها از آنچه به عنوان حماسه یاریبس   

نظم  ةویرا به ش یخاص یخير تاریاند كه س دهكوشیها  ندگان آنيو سرا استنظم متون 

شتر به یب ،اند. شاعران بهره برده یپرداز الیو خ یل ظ یها هيدنبال كنند و كمتر از آرا

ها بندرت  ال در آنیاند و خ ها پرداخته تیذكر كرامات شخص و ان مع زاتیم و بیترس

، بوده است ل در دسترسشانیختن تخیبرانگ یكه برا يیها تیاز موقع شود. آنان یده ميد

دارند، اشعار  یو مذهب ینيد رنگشتر یها كه ب ن حماسهيقت، ایدر حق اند.برده  كمتر بهره

خ صدر اسالم و ياند و تار به خود گرفته یمیند كه شكل شعر تعیهست یداستان

با هد، دعوت به در عصر حاضر ها  ن حماسهيكشند. ا یر ميآن را به تصو یرخدادها

رسالت خود را  ،یاسالم یها ب حماسهین ترتيه گشا بودند و بدار رایبس یراث اسالمیم

  ا كردند.يمعاصر ا هدر دور
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