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ـ پژوهشی(، شماره چهاردهم   5931بهار و تابستان ـ مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق( )علمی 
 

 ، ایران(سبزوار، سبزواریحکیم زبان و ادبیات عربی دانشگاه )استادیار  1نوری کیذقانیسید مهدی دکتر 

 

 زریهحماسۀ اُحماسی در های ویژگیتحلیل بررسی و 

 چکیده

از جایگاه ادبی و دینی  ،ســروده شــاعر توانمند عرایی شــی  زایم ازر  ،منظومه بلند ازریه

اعظم آن در مدح امام علی )ع( و توصـــی  . این منظومه زه یســـم  واالیی برخوردار اســـ 

زه نام مماسه   اگونهبه ؛دارا  سـکیی خییم و مماسـی اسـ     ،باشـد ایشـان می   هارشـادت 

ازر  سـیی نموده با هنر شـاعر  و توـاویر مماسی     اند.نهاده بر آن ( را الیکرَ )امللحمةبزرگ 

 را هرچه بهتر و مؤثرتر برا  میاطکان ترسیم نماید. ع() ریام ها  مضرتها و دالور رشـادت 

ه ها  مماسی ازرییویژگ نیترمهمتحلیلی -با روش توصـییی در این مقاله سـیی بر آن اسـ    

موارد  مانند: واژگان مماسی و خییم، موسیقی و بحر مماسی، پرورش مری  و  گردد وبیان 

ا  هتوان گی  این مماسه از ویژگیدر یک نگاه زلی می بررسی و تحلیل شود. اغراق مماسی

توصـی  مماسی یهرمانان، پرورش مری ،  متیدد مماسـی برخوردار اسـ  و موارد  مانند:   

 اند.الیاده، تغزّل و میاهیم میمی بر جنکۀ ادبی و مماسی آن اخزودهموادث شگی  و خارق

 .عناصر مماسیتحلیل ازریه،  ، چیامۀمماسه :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

ــه  ــه گرچ ــرب و ب ــات ع ــیر  ادبی ــژه ش ــاور  ،آنوی ــا دالور ، جنگ ــی  ب ــد مماس   و بی

رب یینـی میلقـات بنگـریم    هـا  شـیر  عـ   تـرین نمونـه  اگـر بـه زهـن    دارد وآشنایی دیرین 

ـ آمیزتغـزل را بـا مماسـه درمـی    شـاعران  زنیم زه مشاهده می و متـی برخـی شـاعران م ـل     د ن

 عنـوان بـه میـان مماسـه    امـا  ،انـد گشـته  بن شـداد بـه سـرودن اشـیار مماسـی میـرو       عنتره

یهرمـانی و داسـتانی    ۀمینـا  منظومـ  بـه  « مماسـه »ییی از اغراض شیر  شـاعران عـرب بـا    

 .تیاوت بنیادین وجود دارد
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ــه مینــی دال نــوعی از اشــیار  ،در اصــح ح ور  و شــجاع  اســ  ومماســه در لغــ  ب

ــهمضــامین مماســی »در آن اســ  زــه  ــوانی و  داســتان صــورتب ــا اعمــال پهل ــوام ب هــایی ت

و از مشیوـات ایـن نـوع ادبـی      گـردد انگیـز روایـ  مـی   خوارق عادات و زارهـا  شـگی   

ــدادها  مماســی    ــان روی ــۀ آن و برجســتگی مورــوع و یهرمان عظمــ  و جــ ل جنگجویان

ــند.    ــل باش ــان زام ــر لح ــد از ه ــه بای ــ  ز ــو،  «اس ــه   (39: 5981)رزمج ــه واژح مماس گرچ

زننــد؛ را برداشــ  نمــی Epic مینــا  «مماســه»هــا از زلمــۀ خــود عربــی اســ  امــا عــرب

، ملحمـۀ شـاهنامه  م ـل    برنـد یمـ را بـه زـار    «الملحمـۀ »نی، میـادل  یونـا  Epicبـرا   هاعرب

 .ملحمۀ إیلیاذح

زــه مماســه بــه مینــا  خــاب آن در ادبیــات یــدیم عــرب   بســیار  از نایــدان میتقدنــد

 ایلیــادو  شــاهنامههــا  یووــی و مماســی م ــل هــا از منظومــهوجــود نــدارد؛ یینــی عــرب

ــ ــرهیب ــدبه ــاعی، )ن.ک:  ان ــاخی، 622م: 5381الکق ــ ل، 561م:5335؛ الیی ــی اله م: 5389؛ غنیم

ــتانی، 513 ــ؛ الکسـ ــایبـ ــی، 531-523ب  5، ج تـ ــمیلی، 913م :5333؛ المقدسـ : 5381؛ الوـ

ــ؛ شــویی رــی ، 12 ــایب ــرخ  . (661: ت ــات میاصــر   ب ــرب، در ادبی ــیکب ع ــات ز س ادبی

ــه عــرب گــرای  بســیار  در مورــوعات   هــامماســهو  داشــدهیپ ییســرامماســههــایی ب

تـوان بـه منظومـۀ مماسـی     مـی   هـا مماسـه ایـن   نیتـر مهمیاوت به نظم در آمده اس . از مت

 از بولس س مه اشاره نمود.  عید الغدیر

ــان  هــامماســههــا  اســ می و مماســه میــانشــایان ذزــر اســ   هــا برخــی دیگــر زب

 ا در ادامــه اشــاره زنــد؛اساســی وجــود دارد زــه ایــن دو را از هــم متمــایز مــی  هــاتیــاوت

 ها داریم:زوتاه به برخی از این تیاوت

ــه-5 ــامماس ــارزار    ه ــر و ز ــا جن ــ می ب ــورده   درراهاس ــد خ ــدا پیون ــالخ ــهیدرم  ز

مــرتک    اخســانهاعشــقی، پهلــوانی و خــدایان   هــاســحورهابــا خراخــات و  (Epic)مماســه 

مماســه ابهــام در زمــان و میــان اســ ؛   هــایژگــیواز  -6(613 : 5989خزعلــی،  )اســ . 

ــی  ــهیین ــان و میــان خــاب محــدود نیســ     هــامنظوم صــرام   چرازــهمماســی در زم

مــا ایــن ابهــام را در  م ــالعنــوانبــه. زاهــدیمــزمــان و میــان از جنکــۀ داســتانی و اســاطیر  

ــاهنامه» ــا « ش ــا»ی ــارات»و « رامایان ــه« مهابه ــوحب ــ ور ــیبیم ــیا، . )مین ــا ( 56 :ش5981ص امّ
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اسـ می زمـان و میـان زـام خ مشـی  اسـ  و عـ وه بـر ایـن در            هامماسهدر  برعیس

ــی   ــ  م ــز رعای ــارییی نی ــ  خ در مماســۀ نقــل مــوادث، تحــابق و تسلســل ت ــع»شــود. م  دی

و  شـود یمـ از بولس س مه برهـه زمـانی زـام خ محـدود اسـ  و از جاهلیـ  شـروع        « ریالغد

ـ پدماجراهـا و مـوادث و یـا     بسـیار  از  -9.شـود یمـ خـتم   زرب به مادثۀ  مماسـه    هـا دهی

ــیمر ،     ــا، س ــل اژده ــوارد  م  ــا م ــ  خ در م مــم اســ می، م در م مــم اســ می نیســ . م

غیرعــاد    هــادهیــپدو دیگــر  بیــوغربیــعججــانور زُشــی، اخــراد نیمــه خــدایی، گیاهــان 

 نیستیم. روروبه

 مسأله انیب-1-1

هــایی بلنــد و مماســی ســروده شــد نزدیــک بــه میاصــر ادبیــات عربــی منظومــه در دورح

هـا و شـاید   منظومـه ایـن  ییـی از  آیـد.  سـرایی بـه مسـاب مـی    ها  مماسـه زه از اولین باریه

 ا . یوــیدهســ ا 5ســرودح شــی  زــایم ازر « اُزریــه»چیامــۀ مشــهور و بلنــد  ،هــاآناولــین 

برآننـد زـه    اتیـاق بـه اسـ . منـاب     ایـن یوـیده  شـهرت خـوی  را بیشـتر مـدیون     »زه شاعر 

ــیم از دشــمنان در   ازر  ایــن یوــیده را زــه اخــزون ــوده خــود بــه ســکب ب ــر هــزار بیــ  ب ب

ــه دســ  ســید     ــن اشــیار ب ــرگ و  ای ــس از م ــوده اســ . پ ــار  نوشــته ب  نیصــدرالدطوم

ـ ازمنیمـی از اشـیار    کـاخ یتقرعاملی رسید و در آن هنگام  بـود. در مـال مارـر شـمار      رختـه انی

یوـیده هاییـه زـه بـه الییـه، ازریـه و        (16 : 8ج بجنـورد ، موسـو   اسـ . )  183این ابیـات  

و دیگــر خنــی  «ملحمــه»شمســیه نیــز شــهرت یاختــه در مقیقــ  یــادآور دو خــن اســ : ییــی 

ذزــر بــوده اســ . در ایــن زــه بیشــتر در خــدم  امــور دینــی و مجــالس  «بنــد»میــرو  بــه 

نظـوم  داسـتان م  تـاری  بـه شـیوح    مـردان بـزرگ دالور  و پایـدار  و پیـروز     یویده مماسۀ

ــا ایــن یوــیده در دوره  بیــان گردیــده اســ . شــاید بتــوان ایــن  گونــه ادعــا زــرد زــه ازر  ب

میتکــی پدیــد آورد زــه مــورد تقلیــد شــاعران پــس از او یــرار گرخــ .  میاصــر ادبــی عربــی 

 (19)همان: 

گیـرد. در  هـا  دینـی جـا  مـی    چیامۀ بلند ازریه به لحـان نـوع ادبـی در گـروه مماسـه     

، از شــاعر  مـتیل  بــه ربیــ ،  «نامــه یعلـ » هــایی ماننــد:منظومـه  ادبیـات ز ســیک خارســی 
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از بــاذل مشــهد  از ایــن نــوع « مملــه میــدر »از ابــن مســام خوســیی و « خــاوران نامــه»

 آیند.می مساببهها مماسه

تــوان دنکــال زــرد، هــا  دینــی و غیردینــی مــیییــی از مــوارد  زــه در بررســی مماســه

مشـحون   شـان ایـن آثـار بـه خـاطر ماهیت     چرازـه ها  مماسی ایـن آثـار اسـ     تحلیل ویژگی

ایــن مقالــه ســیی  رونیــازا؛ هاســ آنهــا  یهرمانــان هــا و شــجاع از توصــی  جنگــاور 

 ها  مماسی یویدح بلند ازریه بپردازد.دارد به تحلیل ویژگی

 تحقیقو هدف ضرورت  -1-2

انـد و ایـن   نهـاده را )مماسـه بـزرگ(   « الکةی امللحمةة » بـر چیامـه ازریـه عنـوان     ازآنجازه

آیـد زـه   یهرمانـان آن اسـ  الزم مـی     هـا  دالورهـا و  و رشـادت نایر به مضمون مماسـی  

هـا  مماسـه را دارد و توانسـته اسـ  بـه      ود آیـا ایـن اثـر از بیـد خنـی ویژگـی      مشی  شـ 

 دیـ آیمـ  یـا خیـرل لـدا الزم   را بـر میاطـب بگـدارد     لحان سکک شیر  و مماسی تـثثیر الزم 

ــارزرد   ــر و ز ــن عناص ــی ای ــاآندر پژوهش ــۀ  ه ــهدر مماس ــابراین   ازری ــود. بن ــان داده ش نش

مماســی اثــر مــدزور و بررســی و تحلیــل   هــایژگــیونشــان دادن  مارــر پــژوه هــد  

 .  هاس آن

 پرسش تحقیق

هـا  مماسـی چیامـۀ ازریـه زـه آن را بـه مماسـه بـه میهـوم خنـی آن           بارزترین ویژگـی 

 زدام اس ل سازد،نزدیک می

 فرضیه

تــوان بــه توصــییات مماســی مربــو  بــه مماســی ازریــه مــی  هــایژگــیواز بــارزترین 

میـدان زـارزار، پــرورش مریـ ، تغــزّل، وجـود انــدرز و میـاهیم میمــی در البـ   اشــیار       

 و مکالغه اشاره نمود. ، واژگان خییم و مماسیمماسی
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 و روش تحقیق بحث نهیشیپ -1-3

چیامـه ازریـه از جنکـه ادبـی و محتـوایی ارزش و اعتکـار بـاالیی برخـوردار اسـ            باآنیه

 نشــدهانجــامزیــاد  دربــاره آن   هــاپــژوه خنــی و ادبــی و متــی محتــوایی  نظــر ازهنــوز 

 :میزنیماس  اشاره  شدهانجاماس . در زیر به زارهایی زه پیرامون این مماسه 

ــه شــیر ازر  - ــدان رســال  در آین ــیخرهــاد ر، خان ــپا نوشــاباد ؛ جک ــهانی ارشــد  نام

 ش.5931دانشگاه تربی  مدرس، 

ــه  - ــی و ترجم ــرح و بررس ــبرگزش ــاالزر دهییوــاز   ادهی ــه) هی ــایم  (هایی ــی  ز الش

ــداد  ــایی،  االزر  الکغ ــی رر ــپا، عیس ــهانی ــران    نام ــ می ته ــگاه آزاد اس ــد دانش ارش

 ش.5985مرزز ،

ــر     - ــی می ــید عل ــایم ازر ، س ــی  ز ــیار ش ــوال و اش ــات   ام ــه محالی ــومی، مجل ل

 .ش5911،  61اس می، شماره 

 حماسی ازریه یهایژگیوتحلیل  -2

جهـان و نیسـتین نـوعی زـه در     از چهـار گونـۀ اصـلی آثـار ادبـی       ییـی  عنوانبهمماسه 

ــدزنی،    ــیییی ز ــرد )ش ــور ز ــان یه ــات یون ــی( 516: 5916ادبی ــر   دارا  ویژگ ــا و عناص ه

هـا در تمـام   ایـن عناصـر و ویژگـی   الکتـه  سـازد.  متمـایز مـی   اهـ اس  زه آن را از دیگـر گونـه  

ــار مماســی  ــهآث ــداردییســان  صــورتب ــا مماســه وجــود ن ــانام ــا  مشــهور جه ــد  ه مانن

ــاد شــاهنامۀ خردوســی، ــههــایی هســتند زــه دارا  ویژگــی هــومر و ... ایلی ــوانب و محــور  عن

ـ اهمزـم هـا   مییـار در ارزیـابی دیگـر آثـار مماسـی و مماسـه       -تـثخر یـرار مــی  یـا م  تـر  ی

ــد. ــرمهــماز  گیرن ــارت اســ  از هــایی ویژگــی نیت ــار مماســی محــرح اســ  عک : زــه در آث

 الیــاده، مــوادث شــگی  و خــارق میــدان نکــرد و مســایل مربــو  بــه آن، ،توصــی  یهرمانــان

تغــزل، وجــود پنــد و انــدرز و میــاهیم میمــی، واژگــان مماســی، وزن مماســی و مکالغــه.   

 بید.(به  629: 5981)ن.ک: صیا، 

هـا در چیامـه ازریـه زـه بـه مماسـۀ بـزرگ        در ادامه بـه بررسـی و تحلیـل ایـن ویژگـی     

 پردازیم.میرو  اس  می
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 کارزارمیدان  ات مربوط بهتوصیف -2-1

 توصیف قهرمانان -2-1-1

هــا  مشــهور یســمتی از اشــیار بــه توصــی  پهلوانــان، تنومنــد  و در مماســه شــکیبــ

در میــدان زــارزار اختوــاب  هــاآن، دالور ، هیکــ ، شــجاع  و چــابیی هــاآنورزیــدگی 

 .ابدییم

ــه  ــان مماس ــییات    اشازر  در توصــی  یهرم ــراوان از توص ــر )ع( خ ــی مضــرت امی یین

دانـد زـه همیشـه    میـدان مـی   مـرد  ریشـ  ( راعامـام ) مماسی بهره برده اس . بـرا  م ـال و    

 آماده زارزار اس :

2نةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةة      ا ةةةةةةةةةةة                   قلتةةةةةةةةةة   أسةةةةةةةةةةت ا   ةةةةةةةةةة   أ            
 

 

ــام ) وجــاندلاو  ازنظــر ــروز  همیشــه   ام ــدا پی ــ  اســ  ل ــ  و امنی ع( سرشــار از آرام

 همراه اوس :

 3أ ن والنص  كل ه عقب                لةاالذي له  لكو   كيف خي ى
 ع( ممله نماید:امام )تواند مانند نمی زسچیهدر میدان نکرد 

 4   أ ى القوُم كلُّهم    أ                  نه يف الوغى س وا ظه   
ــه ــد     در مماس ــادت و توانمن ــر دالور ، رش ــزون ب ــهور اخ ــا  مش ــیزیخه ــان  یی یهرم

شــود. بــرا  م ــال در اصــلی، ســجایا  اخ یــی، ختــوت و جــوانمرد  او نیــز توصــی  مــی 

جـویی،  وخـادار ، صـل   ورز ، مـوارد  م ـل خـرد    د  رسـتم بـه  نـ شاهنامه اخـزون بـر توانم  

ــز   ــاد و... نی ــان و اعتق ــرو  ایم ــارهنی ــدهاش ــیر  ن   ش ــواهد ش ــدن ش ــرا  دی ــ . )ب ک: .اس

 (613- 531ش: 5989نهچیر ، 

ع( نیــز سرشــار از ایــن ) ریــامشــیی نیســ  زــه یهرمــان مماســه ازر  یینــی مضــرت  

ــا  انســانی واالســ  ویژگــی ــکه ــالی اســ . ازر  در   و ی ــه خی ــی و ن ــل وایی انســان زام

ــار توصــی  رشــادتمــوار ــه ســجایا  اخ یــی  ع(امــام )هــا  د متیــدد در زن ــز ب ایشــان نی

ــی  ــان م ــاره دارد. او بی ــب و خضــایل  اش ــد منای ــه خداون ــپدارد ز ــرا در  ع() امکرانی ع( ) یعل

 اس : گردآورده
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 ةسةةةةةةةةةةةةةةةال ُ  ج  عةةةةةةةةةةةةةةةة   فيةةةةةةةةةةةةةةةه مجةةةةةةةةةةةةةةة  ا ُ 
 

 5  ةةةةةةةةةةةةةة  آ   ةةةةةةةةةةةةةة ل وآ ةةةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةةةو    
 

ــد : در جــا  دیگــر مــی ــام )اوصــا  پســندیده و مقــدس گوی ــده او ام ع( را تنهــا آخرینن

 تواند بیان زند:می

 ه ف يةةةةةةةةةةةةةةةةه  عةةةةةةةةةةةةةةةة    م و ةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةة ُ 
 

 6ا    الةةةةةةةةةةةذي سةةةةةةةةةةةو   مل يصةةةةةةةةةةة ه   
 

ع( اخــزون بــر دالور  و رشــادت، وارث دانــ ، بردبــار  و پنــاه مردمــان اســ  و امــام )

 دهد:اس  میدرنر بدو پهرزجا ستمدیده و هراسانی از او طلب یار  نماید، بی

 ةالعلةةةةةةةةةةةم وا لةةةةةةةةةةة وا ثُ  فةةةةةةةةةةةتع  أيةةةةةةةةةةةن  
 عتةةةةةةهد   ذو النجةةةةةةت  الةةةةةةذي لةةةةةةو أيةةةةةةن

 

ةةةةةةةةةةةةاأل م جمةةةةةةةةةةةة ُ    ن بأسةةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةة م   
 7  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لب    وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة       يف الث ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 او در توانمند ، پارسایی و سیاوت به نهای  رسیده اس :

  منةةةةةةةةةةة  البةةةةةةةةةةةأ  والتقةةةةةةةةةةةى والع  يةةةةةةةةةةة 

 

8أقصةةةةةةةى  ةةةةةةةتا   بلغةةةةةةة    اللبةةةةةةة     
 

 

هـا  یهرمـان   اسـ  زـه در ایـن مماسـه تنهـا بـه توصـی  دالور  و رشـادت         ذزرانیشا

زاهـد زیـرا مماسـه    اصلی ازتیا شـده اسـ  و  ایـن تـا مـد  از بیـد داسـتانی مماسـه مـی         

 مــ  خا  از مــوادث مــرتک  بــه هــم در جریــان اســ . ا  اســ  زــه در آن مجموعــهمنظومــه

دیگــر یهرمانــان اســ م ماننــد  هــا توانســته از شــجاع مــی« بــدر»شــاعر در توصــی  نکــرد 

ـ امممزه یـاد نمایـد امـا و  چنـان محـو در مضـرت        ع( اسـ  زـه بـه دیگـران تـوجهی      ) ری

. بـرا   انـد داشـته هـا  میاصـر شـاعران بـه ایـن امـر توجـه        در برخی مماسه آنیهمالندارد؛ 

یی تنهــابــهدر توصــی  ممــزه او را « ملحمــۀ اامــام علــی»منظومــه م ــال جــورج شــیور در 

-هـا  دشـمن را چـون خوشـه گنـدم درو مـی      بینـد، زسـی زـه صـ     اران نیر برابر مـی با هز

   نماید:

ُ ةةةةةةة  د    ا ُلُةةةةةةةةو   ف ةةةةةةة   ب ةةةةةةةةتا  يُةةةةةةة د  ِ 
 

 ال ص ت  الصُُّ و   و زُلز ل   أ ک ُ   
 

 (19م: 6113)شیّور، 

 بزرگنمایی حریف -2-1-2

هــا  مماســی محــرح اســ  پــرورش مریــ  اســ .  ییــی از مــوارد  زــه در منظومــه

شــوند و گــاه شــاعر یــدرت و صــ ب  میمــوالخ هــر دو طــر  وصــ  مــی هــامماســهدر »
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صـیا،  دهـد ) جلـوه   تـر بـزرگ یهرمـان اصـلی را    لهیوسـ نیبـد تا  زشدیمدشمنان را به توویر 

ــ  خ در635ش، 5981 ــی    ( م ــاهنامه در توص ــیندیار»ش ــ ،     «اس ــتم اس ــاورد رس ــه هم ، ز

 انیم:خومی
 

 چـــو جوشـــن بپوشـــید پرخاشـــجو 

ــین    ــر زمـ ــزه را بـ ــن نیـ ــاد آن بـ  نهـ

ــه ــانب ــور   س ــر پشــ  گ ــه ب ــی ز  پلنگ

ــد  ــگیتی خروماندنـــ ــپه در شـــ  ســـ
 

ــزز زور و   ــدر او  ادش ــود ان ــه ب    ز

ــن     ــه زی ــد ب ــدر آم ــیه ان ــاک س  ز خ

 نشـــیند برانگیـــزد از گـــور شـــور   

ــر آن ــرین خواندنـــد   بـ  نامـــدار آخـ
  

 (5913: 5، ج5981)خردوسی، 
 

 

هــایی زــه مورــوع مناســکی بــرا  نشــان دادن هیکــ  و دالور  یهرمــان  ییــی از صــحنه

« مرمـب »و « عمـرو بـن عکـد ودّ   »نکـرد امـام )ع( بـا دالورانـی چـون       زنـد یمـ مماسه خراهم 

امـام  ی اسـتیاده نمـوده و بـا پرورانـدن مریـ       خـوب بـه باشد. شی  زایم از ایـن مورـوع   می

ــثثیر مضــرت )خنــدق توانســته شــجاع  و دالور   درنکــردع( ) ــر و ت ــه  ارتردگــع( را بهت ب

 توویر بیشد.

آیـد  زنـد: عمـرو مـی   را چنـین ترسـیم مـی   « عمـرو بـن عکـد ودّ   »ی بـاز یبو  شجاع  و 

یی و بـا لشـیر  از اراده   تنهـا بـه آیـد؛ او  از خزونـی لشـیرش صـحرا بـه تنـر مـی       زهیدرمال

 :خواندیخرامهزاران تن از مسلمین را به مکارزه  تنهکشود و یوارد مدینه می
 

 يةةةةةةةةةةوم غص ةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةي  عمةةةةةةةةةة و بةةةةةةةةةةن ود  
 وخت َّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى    املتينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دا  
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةتع  م و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ألةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ولكةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      هلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواُ  ال  
 بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اي  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا م سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا  
 9ينظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذي ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   لظ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 

و یــدرت  در  زــه شــیران شــجاع در یلمــرو خــود نیــز از او دانــدیمــو عمــرو را شــیر  

 هراسند:

 أيةةةةةةةةةةةةن أنةةةةةةةةةةةةتم عةةةةةةةةةةةةن قسةةةةةةةةةةةةو   عةةةةةةةةةةةة   ي  

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه يف  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  01   ت قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُت بأس 
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ـ پو در ادامه پس از نقـل سـینان    ب( و دعـوت و تشـویق مسـلمین بـه مکـارزه بـا       ) امکری

 زند:او ترس مسلمانان را از مواجهه با عمرو دالور چنین بیان می

 و ذا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ق  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 ك يةةةةةةةةةةةةةةة   قةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةة  هلةةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةةواي  

 

   جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُف ا     ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ذ ي   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  ذ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   وف  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

00 
 

و خواهـان مکـارزه بـا ایـن شـیر ژیـان و        نهـد یمـ پـا بـه میـدان     هاشمیبناما ناگهان دالور 

 :دیآیدرمهای  به لرزه گردد، دالور  زه زمین از سنگینی گاممی عامر یبنغرّانِ 

 :دیآیدرمع( عمرو از پا  امام )و سرانجام با یک رربه 

 ف نت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة في ه فتلق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى
 

 02سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بة  فیا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

 میدان کارزار، رزم ابزار و ...  فیتوص -2-1-3   

ییــی از مــوارد  زــه در ارزیــابی مماســه محــرح اســ  توصــی  میــدان نکــرد اســ . در 

بـه   هـا آنو نحـوح زـاربرد    مورداسـتیاده   هـا سـ ح   میرو ، جزییـات درگیـر ،   هامماسه

 خوانیم:. م  خ در شاهنامه در جنر رستم و سهراب میشودیمدی  وص  
 

 يکةةةةةةةةةةة   نةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةتا  فةةةةةةةةةةة و سةةةةةةةةةةة  تنت
 من نةةةةةةةةةةت ايةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةة  نيةةةةةةةةةةز  بنةةةةةةةةةةت و سةةةةةةةةةةن  

 تنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخيب آو بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  
 عمةةةةةةةةةةةةةةةةةود گةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  پةةةةةةةةةةةةةةةةة ازآ گ فتنةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 ز نيةةةةةةةةةةةةةةةةةز  عمةةةةةةةةةةةةةةةةةود انةةةةةةةةةةةةةةةةةت  آو د  ةةةةةةةةةةةةةةةةةم
 ب گسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوا   خيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف و  از اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب   

 

 نيةةةةةةةةةةةةةةةةةز   ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ب  تنةةةةةةةةةةةةةةةةةتبةةةةةةةةةةةةةةةةةه کو ةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 بةةةةةةةةةه دةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةة ز ب دنةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةة  دو عنةةةةةةةةةة  

 تنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخيف و   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ز آ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن آ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 غمةةةةةةةةةةةةةةة  گ ةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةةةةة زو  ُگنةةةةةةةةةةةةةةةةت آو ا 
 د ةةةةةةةةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةةةةةةةة د پ يةةةةةةةةةةةةةةةةة   و گةةةةةةةةةةةةةةةةة دا  ُد م
 ز   پةةةةةةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةةةةةة   گةةةةةةةةةةةةةةةةوا 

 

 (113: 9، ج5981)خردوسی، 

ــه اســ ؛    ــین توصــییاتی پرداخت ــه چن ــدک ب ــه شــاعر در مــوارد بســیار ان در چیامــه اُزری

ع( در نکـرد امـد و سـیتی جنـر، زمـین نکـرد را آزنـده از        امـام ) در توصی  شـجاع    م  خ

 زند:سرها  دالوران ترسیم می

 بةةةةةةةةةةةةةةةةة لز زل الةةةةةةةةةةةةةةةةةى     األ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةأ
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   03ب  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ُ الكُ     أ ؤُ  نزاد   
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 زشد:یا خضا  نکرد منین را چنین به توویر می 
 

ةةةة ال جةةةة ل  ةةةة  ُ  اليةةةةض بعةةةة ُ   ن بةةةةي   
  لةةةةةةةةةةةف   لةةةةةةةةةةةفاليةةةةةةةةةةةض   يلتةةةةةةةةةةةو     اإ

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبع ُ املوا    ن قت  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 04د   ةةةةةةةةةةةةةة  أط  ةةةةةةةةةةةةةةه   ةةةةةةةةةةةةةة  ن ةةةةةةةةةةةةةة    كةةةةةةةةةةةةةة ُّ 

 

 

انـد و شـاعر بـه مـوارد  م ـل وصـ  ابـزار جنگـی، توصـی           چنین توصییاتی انـدک  اما

جزییــات نکــرد و میــدان زــارزار جــز در همــین دو ســه مــورد نپرداختــه اســ . شــاید علــ   

ــهــا  امــام ایــن امــر آن اســ  زــه گرچــه ازر  ســیی در توصــی  رشــادت  ع( دارد ) یعل

مربـو  بـه میـدان و جزییـات      از مسـایل هـای   ولی برا  او خود امـام و خضـایل و رشـادت   

ــیار      ــی  اش ــ  و خووص ــد در باخ ــر را بای ــن ام ــر ای ــ  دیگ ــتر  دارد. عل ــ  بیش آن اهمی

ـ  چرازـه عربی جستجو زرد  ـ ازا یپ آمـد زـه مماسـه بـه مینـا  خنـی آن سـابقه چنـدانی          نی

ــدار  ــی ن ــیر عرب ــا    در ش ــاهنامه و ی ــزار در ش ــه از رزم اب ــی را ز ــییات دییق ــا آن توص د و م

بینــیم در اشــیار شــاعران مماســی دوران جــاهلی عربــی م ــل یی م ــل ایلیــاد مــیهــاهمماســ

 عنتره و دیگران شاهد نیستیم. 

توانسـته و بـه لحـان تـارییی هـم خضـا و زمینـه بـرا  پـرداختن بـه           اما در زل شاعر مـی 

 یعلـ   خـراهم بـوده اسـ . بـرا  م ـال شمشـیر  میـرو  مضـرت         چنین توصییاتی برا  و

ع(، پرچم ایشـان، مـوادثی م ـل میـر خنـدق در نکـرد امـزاب، برزنـدن دروازه خیکـر و ...          )

ــاعر      ــه ش ــوده اســ  ز ــی ب ــانی و مماس ــق و هیج ــرا  توصــییات دیی ــکی ب ــترها  مناس بس

رایان میاصــر ســهــا بپــردازد؛ زــار  زــه دیگــر مماســهنیواســته بــه جزییــات و تیاصــیل آن

بـرا  م ـال بـولس سـ مه در مماسـه خـود در مـاجرا  جنـر         »انـد:  عربی گاه بدان پرداخته

 (:552: 5983نور ، «)بدر به توصی  جداگانه ذوالیقار پرداخته اس 
 

يسةةةةةةةةةةح  السةةةةةةةةةةةيف  ذال قةةةةةةةةةةة       ي ةةةةةةةةةةة                   
 ملعةةةةةةةةةةةةُة الةةةةةةةةةةةةی   يف السةةةةةةةةةةةةح   و   عةةةةةةةةةةةةت  
  ةةةةةةةةةة     يف ال عةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةم    يةةةةةةةةةةة    
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذا ولولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   فظلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُة نقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
     ةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةُم ا ةةةةةةةةةةةةةةةذو   و ُلق ةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 و يُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوءي ب ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بة  الع صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم     
 و قتةةةةةةةةةةةةةةة م  ينجةةةةةةةةةةةةةةة ُ  ع ةةةةةةةةةةةةةةةن أ ةةةةةةةةةةةةةةة    
  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ ا   ب لعصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة  اهل وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 قةةةةةةةةةت  ُ يةةةةةةةةةا ال  ةةةةةةةةة    غةةةةةةةةة   ال  ةةةةةةةةة    
ةةةةةةةةةةةةةةج ا     05كةةةةةةةةةةةةةة َّ   يَّةةةةةةةةةةةةةة     غ بةةةةةةةةةةةةةةة     

 

 (21م: 5325)س مه، 
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 حماسی و فخیم واژگان -2-2

شـود تناسـب اسـلوب و خـرم بـا محتـوا و       زه در ارزیابی انـواع شـیر بـدان توجـه مـی     از موارد  

نــک: ) شــود.یــاد مــی« ایــت   اللیــ  مــ  المینــی» نــام بــامضــمون اســ . از ایــن محلــب در بــدی  

ــمی ــی  998ش: 5933هاش ــیر مماس ــه( ش ــبب ــی و     تناس ــتوار، مماس ــان اس ــود واژگ ــوع خ مور

تـر اسـ  زـه از رهگـدر واژگـان خیـیم و       مماسـه موخـق  طلکـد و شـاعر  در سـرودن    زوبنده را مـی 

 مماسی بتواند بر خواننده تثثیر گدارد.

هــا  نکــرد و رزم خــراوان از ایــن واژگــان پــرطنین بهــره بــرده اســ .  ازر  در توصــی  صــحنه

َ »واژگـــانی م ـــل   ةةة  وا َ نب  لةةةةَ ُ ةةةو َ ق سةةةو  َ   مص ةةة مَ ق مق ةةة مَ بةةةأ َ ُکمةةة  َ فةةة َّ فة ت کةةة  َ س 
 و... .« د يينَ است ََّ يلتويَ ع سع  َ أ  م َ       َ بة    ج دَ ال ُ 

ــه  ــابییــی از نیــاتی ز ــاد نمــود اســتیاده از واژگــان متیــدد    در ب ــد از آن ی واژگــان شــاعر بای

بــرا  شمشــیر از واژگــان میتلیــی اســتیاده نمــوده اســ   مــ  خمماســی  بــرا  یــک میهــوم اســ  

ــازجملــه ــی ص المصوارب ــامص سص ــراب و... زــه  : مشــرخیّۀص صصموص ــیص الوــارمص م/ســامص م/رهیــاتص مب یص یُکص

 :اندزاررختهبهبرخی در ابیات زیر 
 

 ف نت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة في ه فتلق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى
   ةةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةةكو  ليةةةةةةةةةةةةه

ُ
 لةةةةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةةةة   امل

 ُ ل ئةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةنهم الث ةةةةةةةةةةةةةةةةة   ظلمةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 م  ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     

  و  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاک ق مق   هةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ    

 

 سةةةةةةةةةةةةةةة    عمةةةةةةةةةةةةةةة و  ب ةةةةةةةةةةةةةةة بة  فیا ةةةةةةةةةةةةةةة  
  ةةةةةةةةةةةةةةكوا  ال هلةةةةةةةةةةةةةة  و ةةةةةةةةةةةةةةو  االةةةةةةةةةةةةةةم 

 وبنو ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اُ سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م ج  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ف ةةةةةةةةةةةةةة َّ ب لصةةةةةةةةةةةةةة  م اإهلةةةةةةةةةةةةةة  ف  ةةةةةةةةةةةةةة 

 06   مص ةةةةةةةةةةةةة  ه أوام   ةةةةةةةةةةةةةتا   ُ غةةةةةةةةةةةةة
 

 

گرچه ایـن واژگـان همـه بـر یـک میهـوم داللـ  دارنـد امـا وزن، باخـ  و مجـال سـین             

در هریک از ابیات واژه خاصـی را طلکیـده اسـ  و بـه لحـان مینـایی نیـز هریـک بـر جنکـه           

بنـا بـر یـولی منحقـه یـا منـاطقی        بـه مشـار  اسـ  زـه     منسـوب    ة فيةخاصی تثزید دارند. 

، 5111در یمن بوده زـه شمشـیرهای  بـه تیـز  و بـرش میـرو  بـوده اسـ  )ابـن منظـور،          

( مرهیــات از مــادح رهــ  گرختــه شــده زــه بــه مینــا  بــارییی و لحاخــ  اســ  و  531: 3ج

ــ   ــه مینــا  بری ــه تیــز  و مساســی  شمشــیر اســ . م/ســام: از مصســم اســ  ب ــایر ب دن و ن
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آیـد. صموـام نیـز شمشـیر محیمـی را گوینـد       صارم نیز از صصرم به مینا  یحـ  و بـرش مـی   

 زه خم نگردد و بسیار بران باشد چنانیه ماده صمم بر سیتی و استحیام دالل  دارد.

مــرب، هیــاج، وصغَــی، »هــا  میتلیــی ماننــد ازر  بــرا  نکــرد و میــدان زــارزار هــم واژه

تـوان بـه ازریـه    ده اسـ  زـه بـرا  دیـدن ابیـات شـواهد آن مـی       را بـه زـار بـر    «هیجاء، اللقـا 

 مراجیه نمود.

 و موسیقی حماسی بحر-2-3

ــاب      ــثثیر دارد انتی ــیار ت ــاعر بس ــ  ش ــیر و موخقی ــدابی  ش ــه در ج ــواملی ز ــی از ع یی

اسـ     اگونـه بـه او باشـد. الکتـه اوزان عربـی     مـوردنظر وزنی اس  زـه متناسـب بـا غـرض     

پـدیرش چنـدین مورـوع را دارد امـا برخـی اوزان بـرا  بیضـی        زه گـاه یـک بحـر یابلیـ      

 تر هستند.اغراض متناسب

ــه شــاعر انتیــاب نمــوده اســ  بحــر      ــه بحــر  ز ــد گیــ  ز ــه بای در خوــوب ازری

زــه گیتــیم ممیــن اســ  یــک بحــر در  گونــههمــانباشــد. الکتــه مناســب بــرا  مماســه مــی

  خیـر و مماسـه از سـو     خـراوان بـرا  « خییـ  »اغراض متیـاوت بـه زـار بـرود  امـا بحـر       

ــاعران  ــهش ــهب ــی   زاررخت ــه برخ ــ  و چنانی ــهاس ــد گیت ــ  »ان ــدت اس « دارا  صــ ب  و ش

(. ازر  در مماســه خــود زــه هــد  اصــلی و یســم  اعظــم آن       551م:5339)یــونس،

ع( بـوده  از خیامـ  و شـدّت ایـن بحـر نهایـ        ) یعلـ هـا    و دلیـر   هـا رشـادت توصی  

ــا   ــ . و  در ابی ــرده اس ــتیاده را ب ــی      اس ــه توص ــو  ب ــد و مرب ــی دارن ــارِ مماس ــه ب تی ز

ــا اســتیاده از عوامــل میتلــ  م ــل: واژگــان مماســی، آوردن زلمــات  یهرمــانی هــا هســتند ب

یـی و... بـر شـورانگیز  و بیـد     آراواجهـا  میتلـ ، طکـاق،    مشدّد، تیـرار واژگـان، جنـاس   

 مماسی شیرش اخزوده اس  مانند ابیات زیر: 
 

 أبةةةةةةةةت  ج    و يةةةةةةةة  فةةةةةةةة  اهلخيُةةةةةةةةمل 
 هم  ةةةةةة م  ي ةةةةةة    ةةةةةةو   الةةةةةة د  علةةةةةة
 ه فتلق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي  ف نت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف

 

   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي  ت قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د   يعز ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 سةةةةةةةةةةو ا    لتةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةة  عقبةةةةةةةةة  خي  يلةةةةةةةةة

 07سةةةةةةةةةةةةةةة    عمةةةةةةةةةةةةةةة و  ب ةةةةةةةةةةةةةةة بة  فیا ةةةةةةةةةةةةةةة 
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اخــزون بــر مــوارد  زــه در بــاال ذزــر شــد در ایــن ابیــات و بســیار  از ابیــات مماســی  

ــه   ــاخ تیییل ــر غالک ــاع تن»دیگ ــه« خ ــورتب ــ  و     ص ــن( نیس ــون )خَیب ت ــده و میک ــل آم زام

خـاع تن نسـک  بـه َخیب تـن رـرباهنر و زـوب  بیشـتر  دارد موسـیقی مماسـی           ازآنجازه

 بی  خزونی یاخته اس .

باشــد ی مـی دسـت رهیـ چزـه خـود شـاعر و نایـد     « سـلیمان بسـتانی  »اسـ  زـه    ذزـر انیشـا 

ربــی برگردانــده اســ . هــومر را در همــین بحــر بــه شــیر ع« ایلیــاد»برخــی مقــاط  مماســه 

  مشـهور میاصــر عـرب بـولس ســ مه مماسـه شـیر  میــرو       سـرا مماســههمچنـان زـه   

باشـد در همـین وزن سـروده اسـ . و     بیـ  مـی   9111 متجـاوز از را زـه  « عیـد الغـدیر  »خود 

عــرب ســینیه مشــهور بحتــر  زــه بــه مماســه بحتــر  میــرو  اســ   کیز ســدر ادبیــات 

 باشد.نیز در همین بحر می

آخــر اینیــه گــاه زــاربرد واژگــان مماســی و دارا  رــرباهنر زوبشــی بــه همــراه  نیتــۀ 

 دیگر عوامل بار مماسی این بحر را دوچندان نموده اس . به بی  زیر توجه نمایید:
 

 ق مق  ُ هةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةذي   يةةةةةةةةةة و ي ذا 
 

 08غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     مص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ه أوام    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتا   
 

ماننــد مضــرت علــی )ع( از دو واژه در اینجــا شــاعر بــرا  بیــان شــجاع  و دالور  بــی

ــام )شمشــیر محیــم( اســتیاده زــرده اســ .    ــا( و صصموص ــر، دری ــام )ســرور بیشــنده، امی یَمقَ

ـ ، هـم بـر موسـیقی    هـا آنخیام  و طنین ایـن دو واژه و نیـز متـوازن و مسـج  بـودن       ی درون

 ، و«ی/ـروّ  »بی  اخزوده و هم شـدت و صـ ب  بیـ  را بـاالبرده اسـ . مشـدد بـودن زلمـه         

ــر ایــن شــدت و صــ ب  اخــزوده    ــدصاهصا ب ــاز شــدن دهــان هنگــام تلیــ  واژهــا  اُوصامص و صص ب

 اس .

ــد اخــزود: زلمــه   ــه خــاطر تیــرار صموــام در خوــوب دو واژه یمقــام و صموــام بای ب

از مــرو  »مــنظم ب و مــیم در آن دارا  شــدت و یــوت اســ . زیــرا مــر  صــاد       

ــه زلمــات صــ ب ، یــدرت و   بیشــد و در آن پویــایی مــیصــییر  و صــدادار اســ  زــه ب

ــ .  ــه اس ــی نهیت ــۀ دالور  و مماس ــاس، «)رومی ــر ( 515و 513: 5338عک ــ م ــز از  میم نی

شـود و بـا آن زـه دارا  رخـوت     مروخی اس  زه به هنگام تلیـ  آن دهـان بسـته و بـاز مـی     
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و نرمی اسـ  امـا چـون در انتهـا  واژه یـرار گرختـه در مقیقـ  صـ ب  و شـدت صـاد را           

ی هنگــام تلیــ  صموــام دهــان اول پــر از ینــی( 32اســ  )ن. ک: همــان: چنــد برابــر زــرده 

شـود و سـپس بـا رسـیدن بـه مـیم ایـن صـوت و شـدت جمـ            صوت و خیامـ  صـاد مـی   

گـردد. زلمـه یمقـام نیـز ماننـد صموـام اسـ  زیـرا         گردد و دوباره با تلی  صاد رهـا مـی  می

ــا     « ق» ــ  دارد )هم ــایی دالل ــار و پوی ــدت، انیج ــانی، ش ــل ناگه ــر عم ــرار 511ن: ب ( و تی

زنــد زــه یــادآور خضــایی انیجــار ، زــوب  و مماســی ایجــاد مــی میمــ زنــارمتنــاوب آن در 

 ممله مرگکار شمشیر اس .

  مبالغه-2-4

مکالغــه در شــیر آن اســ  زــه در مــورد صــیتی مــد  از شــدت و رــی  آورده شــود   

. انـد زـرده یم   تکلیـ  و اغـراق و غلـو تقسـ    دسـته زه محال یـا بییـد نمایـد. و آن را بـه سـه      

 رممینیــغاگـر وصـ  مـا عقـ خ و عادتــاخ ممیـن باشـد، تکلیـ  و اگــر عقـ خ ممیـن و عادتـاخ           

 باشد،  غلو اس . رممینیغباشد اغراق، و اگر هم عق خ و هم عادتاخ 

 .(999ش: 5933هاشمی،  -192ش: 5981)تیتازانی، 

ــه ــر  ازآنجاز ــوردنظراث ــه جــا    م ــ  مماس ــا در ردی ــم ــگیم و بیشــتر آن توصــی   ردی

ــا ــاه هاســـ  دالورو  نکردهـ ــه در آن جایگـ ــو، مکالغـ ــه اژهیـ ــراق را در »  دارد. چرازـ اغـ

ــه   ــاختمان مماس ــدترینس ــاعرانه   نیرومن ــال ش ــر خی ــتهعنو ــددانس ــدزنی،  ).« ان ــیییی ز ش

ــدترین عناصــر    981 :5985 ــال، ییــی از نیرومن ــار دیگــر صــور خی ــراق در زن .( و عنوــر اغ

ــان   ــلوب بی ــاء در اس ــی در       الق ــای  مماس ــان وی ــ  و بی ــه در وص ــ  و مکالغ ــر  اس هن

اسـاس خیـر مماسـی بـر مکالغـه       چرازـه   یهرمـانی امـر  الزم و رـرور  اسـ      هامنظومه

نهاده شده اس  چنانیه ]در ادبیـات خارسـیف خردوسـی بـا توجـه بـه نقـ  عظـیم اغـراق در          

 انـد دهیزوشـ  رچـه اگبیان مماسی توانسته در سـححی از هنـر یـرار گیـرد زـه دیگـر شـاعران        

ـ انگدلو تشـکیهات و زنایـات زیکـا و     هـا اسـتیاره و آثار خود را سرشار از  هرگـز   انـد زـرده  زی

ــدنتوانســته ــه پایگــاه او نزدیــک زننــد. )شــیییی زــدزنی،   ان ، 593و  592ش: 5985خــود را ب

  (623ش: 5981صیا، 
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ی اسـ   خضـا  خـوب   هـا آنموادث و نکردها  صـدر اسـ م و دالورهـا  امـام علـی در      

تا شـاعران بـا توصـییات مماسـی و اغـراق در وصـ  یهرمانـان بـر جـدابی  و زیکـایی اثـر            

. الکتــه ذزـر ایــن نیتـه رــرور  اسـ  زــه شـاعران در ایــن زمینـه هرچــه داد      نـد ییزایبخـود  

ی زـدام شـاعر اسـ  زـه بتوانـد دالور       راسـت بـه سین دهند مق محلب را ادا نتواننـد زـرد؛   

بایـد بـه توـویر زشـدل      زـه چنـان در و امـد و خنـدق و خیکـر و ...    ع( را در نکردها  بامام )

گـردد زـه شـاعر بـه زیکـایی توانسـته اسـ  از عنوـر         با بررسی و محالیـۀ ازریـه میلـوم مـی    

زمـک بگیـرد و بـار مماسـی آن را خزونـی بیشـد. و  در بیـان دالور           اثـر خـود  مکالغه در 

ع( اطــرا  زمــین را امــام )زــه  گویــد زــه اگــرامــد مــی درنکــردو شــجاع   امــام علــی )ع( 

 خود را نگه دارد! : توانس ینمداش ، زمین نگه نمی

 ف لةةةةةةةةأ   بةةةةةةةة لتمکن لةةةةةةةةو يةةةةةةةةک
 

 09أنةةةةةةةةةةةه قةةةةةةةةةةة ب   علةةةةةةةةةةة  أ ج  ةةةةةةةةةةة  
 

  زد زـه اگـر جوانـان آن را بکیننـد مـو       ارـربه ع( چنـان  امـام ) زـه   دیگویمو در ادامه 

 گردد:سپید می هاآنصورت 

  وم   ب   يقت أ ا   ف  ذلک ال
 

 12لةةةةةو  أ ةةةةةه ال ةةةةةب  ُ   ةةةةة ب     ةةةةة  
 

گویـد زـه امـام چنـان هیکـ  و یـدرت دارد زـه اگـر دسـت  بـی هـیچ            در جا  دیگر می

 زند:تیغی اجل خ یق را خراخواند، او را اجاب  می

ةةةةةةةةدعةةةةةةةة  ك ُّةةةةةةةة لةةةةةةةةو   ا   ه بغةةةةةةةة  ال 
 

 20دع  ةةةةةةة  اخللةةةةةةةب  سةةةةةةةتج     أجةةةةةةة    
 

ــام )از نظــر او  ــدارد و  ام ــزار جنگــی ن ــه اب ــاز ب ــا  ع( نی یــک نگــاه ایشــان زــاخی اســ  ت

 دالوران را از پا  بیاخیند!:

 بلحظةةةةةةة طةةةةةة     مةةةةةةة  ى بُ كةةةةةةم    ةةةةةة
 

 22    ةةةةةةة الت ةةةةةةةه     كةةةةةةة    يقةةةةةةة  ُ  
 

در زنـار   هـا آنهـا را زیکـاتر سـاخته اسـ  یـرار گـرختن       ییی از مـوارد  زـه ایـن مکالغـه    

ـ آرادیگـر     بـدییی و عناصــر بیـانی اسـ . بــرا  م ـال شــاعر در توصـییی مماســی و      هــاهی

گویـد: سـیل تیرهـا بـه سـم  امـام آمـد امـا نسـیمی از جانـب امـام بـر             زیکایی مـی   یدرنها

یــی آراواجآمیــز بــا وزیــدن گرخــ  و همــه را بــه هــوا پرازنــد! و ایــن مضــمون مکالغــه هــاآن

 مر  سین یرین گشته اس :
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 و لکةةةةةةن   ال  ةةةةةة ليسةةةةة ل  سةةةةةةوم يةةةةة
 

 23ُمه فةةةةةةةةةةةذ ا  يسةةةةةةةةةةةه نيةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةة   ف 
 

در ابتــدا و انتهــا  بیــ  تــثثیر مینــایی آن را دوچنــدان  « دمــا»در بیــ  زیــر نیــز تیــرار 

ی جـا  گیـرد؛ در   خـوب بـه ذهـن میاطـب    درمیهـوم برزنـدن    خواهـد یمـ زرده اسـ  گویـا   

 گویند:« ردّ الیجز إلی الودر»بدی  به این آرایه 

 ب بةةةةةةةةةةةةةةة  بقةةةةةةةةةةةةةةةو   بةةةةةةةةةةةةةةةأ    دالةةةةةةةةةةةةةةة و 
 

ةةةةةة لةةةةةةو ألتهةةةةةة  األفةةةةةة ُک  نةةةةةةه     24د ال    
 

ــا اســتیاده از صــنی  تشــیی  دالور ، یــدرت و هیکــ  امــام   در جــا  دیگــر شــاعر ب

ـ زشـد: زـه اگـر مـرگ پـژواک شمشـیر امـام را بشـنود         )ع( را چنین به توـویر مـی    هـوش یب

 گردد!: می

 كيةةةةةةةةف    تقةةةةةةةة     ةةةةةةةة     قةةةةةةةة م  
 

ةةةن اةةة    ةةةتا   يصةةةعبُ     25املةةةوُ    
 

 تغزّل -2-5

ــای در منظومــه ــار عشــق و اخیــار غن ــده مــی یهــا  مماســی جهــان آث شــود و بســیار دی

هـا از رونـق و شـیوه خاصـی برخـوردار اسـ . بـرا         هـا  عاشـقانه در ایـن مماسـه    داستان

هــا  مماسـی ایــران م ــل  هنــدوان و نیـز منظومــه  رامایانــا هـومر،   ایلیــاد و ادیســهم ـال در  

 شـود. اش نـام داد بـه نییـی یاخـ  مـی     بایـد عشـق پهلـوانی    ، آثار عشقی باشـیوه زـه  شاهنامه

و دار جنــر و شــور و  ریــهــا  عاشــقانه و لحیــ ، درگایــن داســتان( 611 ش:5981صــیا،  )

 زند.دهد و نوعی تنوع در مماسه ایجاد میغوغا  جنگاوران، دل را نوازش می

سـودابه و  »، «منیـژه و بیـژن  »، «زال و رودابـه »هـایی م ـل   خردوسـی بـا داسـتان    شاهنامهدر 

ــیاوش ــره رو« س ــهو غی ــتان ب ــن داس ــتیم. ای ــا رو هس ــه»ه ــه در چ رگ ــتند ز ــک یا  هس اچ

شمشـیرها، تیرهـا، اصــحیاک سـپرها، شــیهۀ اسـکان زخمــی و هیـاهو  یهرمانــان بـه تلحیــ        

عحــ  زیســتن و شــور زنــدگی را پــردازد تــا شــوق بــودن، ذوق ســرودن، روح مماســه مــی

ــد.      ــاد ده ــگیتن ی ــم و راه ش ــق رس ــه عش ــاند و ب ــی بچش ــان مماس ــه مردم ــامی )« ب امتش

  مماســی او هــاشــهیانددوســی گــاه چنــان بــه تغــزل پرداختــه زــه  خر (33: 5939هوگــانی،

ــیاعتحــ  ــزل  الش ــهعناصــر تغ ــ     یرارگرخت ــون  و ابه ــقانۀ او خش ــییات عاش ــ . توص اس
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بـرا  م ـال در   شـاهنامه بـه نرمـی و لحاخـ  بـدل سـاخته اسـ .          جـا  جامیدان رزم را در 

 گوید:توصی  همسر سام می

 ز گلةةةةةید  ت دا ةةةةةة  و ز   ةةةةةةک  ةةةةةةو 
 

 او   بسةةةةةةةةةةةةةت  نگةةةةةةةةةةةةة    بةةةةةةةةةةةةةت انةةةةةةةةةةةةةت   
 

 (512: 6ج ،5981)خردوسی،

 گوید:می« تهمینه»و یا در توصی  
 

 و دو گيسةةةةةةةةةةةةةةو کمنةةةةةةةةةةةةةةت اب وکمةةةةةةةةةةةةةة  دو 
 دو  ت دةةةةةةةو  عقيةةةةةةةب  ةةةةةةة ن  بةةةةةةةه  نةةةةةةة 

 بةةةةةةود و  ةةةةةةن جةةةةةة   پةةةةةة ک وانةةةةةة   ةةةةةة د 
 

 بةةةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةةةه کةةةةةةةةةةةةة دا  سةةةةةةةةةةةة و بلنةةةةةةةةةةةةةت 
 د ةةةةة   دةةةةةو  دل ع  ةةةةةق   گ ةةةةةته  نةةةةة 
  ةةةةةةةةةو گ تةةةةةةةةة  کةةةةةةةةةه بةةةةةةةةة   نةةةةةةةةةتا د ز ةةةةةةةةة ک 

 

 (988: 9، ج5981)خردوسی،
 

ــار مــدح پیــامکر )ب( هــد  اصــلی آن مــدح   ازریــه مماســه ا  دینــی اســ  زــه در زن

و تغـزل خـالی    از عشـق  وجـود نیبـاا   ایشـان اسـ . امـا    هـا  دالورو سـتای    مؤمنـان  ریام

هـا   نیس . الکته هد  ما ایجـاد مشـابه  میـان ایـن مماسـه عظـیم  و ارزشـمند و مماسـه        

  زــه ازر  در ســرآغاز مماســه خــود اعاشــقانهجهــانی نیســ  امــا مقدمــه تغزلــی و ابیــات 

 آورده  نوعی تغزل اس  زه درون مماسه جا  گرخته اس .

ــدح     ــه م ــیدن ب ــل از رس ــه و یک ــاز مماس ــپازر  در آغ ــزل،   13ب( ) امکری ــ  در تغ بی

ــی     ــق م ــام عش ــاد ای ــوب و ی ــیوه از دور  محک ــهآورد. و  ش ــ  از   اشمماس ــا پرس را ب

 زند:خورشید زه استیاره از محکوب اس  آغاز می

ةةةةةةةن ال ةةةةةةةمُ  يف ق بةةةةةةة   قُب  ةةةةةةة   ل م 
 

ةةةةةةةي      ةةةةةةةفَّ جسةةةةةةةُم الةةةةةةةُتجى بةةةةةةة و       26 
 

 اس :این بی  به لحان خرم شکیه برخی ابیات عاشقانه ماخ  

         ز زاشانه زیس ل اخروزشبیا رب آن شم         

 جان ما سوخ  بپرسید زه جانانۀ زیس                                                      

زــه  خواهــدیمــآورد. و  از میاطــب در ادامــه شــاعر خرازهــا  عاشــقانه زیکــایی را مــی

 مانند شاعر به درد عشق گرختار اس :را م م  نیند زیرا او نیز  گرهیموزکوتر 

    لو ةةةةةة  الو قةةةةةة    يف ذلةةةةةةا الوجةةةةةةة
 

د لعةةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةةةذي ع ةةةةةةةةةةة ا  ع ا ةةةةةةةةةةة  
27 
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زـه مراعـات دل او  زـه زـار عشـق در آن بـاال گرختـه اســ          خواهـد یمـ او از دوسـتان   

 را بینند:

 يةةةةةةةةة  أ ةةةةةةةةة ي  لةةةةةةةةةو   عيةةةةةةةةةتم قلوبةةةةةةةةة   
 

 28 جةةةةةةت  جةةةةةةتُّ اهلةةةةةةو  بةةةةةة  ف بت  ةةةةةة  
 

زنــدگانی امیــر مؤمنــان مــوادثی هســ  زــه اگــر   اتیایــاخالکتــه در تــاری  صــدر اســ م و 

الهـام بگیـرد و یـک مـاجرا  تغزلـی را در بحـن مـوادث         هـا آناز  توانـد یمشاعر  بیواهد 

مماسی بگنجاند. موادثی م ـل ازدواج امیـر مؤمنـان زـه یهرمـان اصـلی مماسـه اسـ  و یـا          

-ماجرا  یحام زه منجـر بـه شـهادت امـام شـد و یـا مـوادث خرعـی دیگـر؛ امـا در مماسـه           

ـ باهـل ها  دینـی میاصـر ادبیـات عـرب زـه مربـو  بـه         مـوارد    اسـ  زمتـر بـا چنـین      ی

 گردد.  روبرو هستیم زه به هد  و اعتقاد شاعران و خضا  مازم بر شیر آنان برمی

 شگفت و خارق العاده حوادث -2-6

ــه در مماســه  ــوارد  ز ــاییــی از م ــرو  محــرح اســ ، مــوادث شــگی    ه آور و می

منحــق متیــار   و بــا شــودیالیــاده اســ  زــه توســ  یهرمــان یــا یهرمانــان انجــام مــخــارق

الیـاده را وارد زـرد   در تـراژد  بایـد امـور خـارق    »نویسـد:    نیسـ . ارسـحو مـی   سـنج یابل

 نیتـر هـم زـه خـود از مهـم     رمیقـول یاما در شیر مماسی متـی ممیـن اسـ  تـا بـه امـور غ      

الیـاده الکتـه موجـب لـدت و یکـول خـاطر       الیاده اس ، رخـ . امـور خـارق   موادر امور خارق

را   اواییــه خواهنـد یم خلـق ویتــی مـ  اسـ  و گـواه صـادق ایــن دعـو  آن اسـ  زــه تمـا      

)ارسـحو:   «.تـا سـکب لـدت و یکـول خـاطر گـردد       نـد یاخزاینقل زننـد از پـی  خـود بـدان مـ     

 (516و 515ش: 5985

اگر به تـاری  صـدر اسـ م و زنـدگانی پیـامکر )ب( و مضـرت امیـر )ع( مراجیـه زنـیم          

ــا منحــق عــاد  مــا ســازگار  مــوادث شــگی  بســیار مــی ــدا بینــیم، مــوادثی زــه ب نیســ  ل

موروع خوبی باشـد بـرا  شـاعرانی زـه در مـورد سـیره پیـامکر )ب( و امـام علـی           تواندیم

 دارند. ییسرا)ع( یود مماسه

زــه در شــیر ازر  نیــز آمــده، آنجاســ  زــه در بحکومــه  ییــی از ایــن مــوادث شــگی 

شـوند و پیـامکر زسـی بـه دنکـال        خیکریـان نومیـد مـی   هـا یلیـه نکرد خیکر مسـلمانان از خـت    
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یـادر بـه انجـام زـار  نیسـ  امـا او را        دردچشـم خرسـتند. علـی )ع( از شـدت    ع( مـی ) یعل

شـود  ع( مـداوا مـی  مضـرت )  دردچشـم و بـه برزـ  آب دهـان ایشـان      آورنـد یمنزد پیامکر 

 آخریند:ا  بزرگ میو با زشتن دالوران خیکر  مماسه

 أ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    فأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   الو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 بكةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  اقتةةةةةةةةةةةةةةةةةةتا  البةةةةةةةةةةةةةةةةةة   وبةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

 

ةةةةةةةةةةةةةةةن  يقةةةةةةةةةةةةةةةه ف ةةةةةةةةةةةةةةة       29فسةةةةةةةةةةةةةةةق     
ةةةةةةةةةةةن ُ ةةةةةةةةةةةع      31أقويةةةةةةةةةةة ُ  األقةةةةةةةةةةةتا    

 

این ماجرا یینی بهکـود و شـیا  میجـزه آمیـز یهرمـان اصـلی از بیمـار  زـه او را نـاتوان          

ساخته گرچه ریشـه در مقیقتـی تـارییی دارد و اخسـانه و داسـتان نیسـ  امـا نـوعی مالـ           

  هــادر مماســه چرازــهی اثــر را تقویــ  نمــوده اســ . ی دارد و بیــد مماســالیــادگخــارق

دهــد بــرا  م ــال در شــاهنامه پــس از جرامــ  مــوادث رم مــی دســ نیــازامیــرو  هــم 

یی توســ  ســیمر  آســامیجــزههــا  و  بــه طــرز بــا اســیندیار زخــم نکــرد درشــدید رســتم 

 یابد:التیام می

  ةةةةةةةةة  ِ ليةةةةةةةةةت پةةةةةةةةة بةةةةةةةةة  آ   سةةةةةةةةةتگ 
 

  ةةةةم انةةةةت  ز ةةةة   گ ةةةة  بةةةة  زيةةةة  و فةةةة  
 

 (5965: 5، ج5981)خردوسی، 

زـه بـا خضـا  مماسـی یوـیده سـازگار اسـ          الیـاده خـارق دیگر از موادث شـگی  و  

ـ امجریان برزندن درِ یلیه خیکر توسـ  یهرمـان مماسـه یینـی      در  زـه  باشـد  مـی  مؤمنـان  ری

ــاده ــی     ه ــد م ــی  میی ــ . ش ــوده اس ــان دادن آن نک ــارا  تی ــن را ی ــد: ت ةةُ  »...نویس ُ  أ    ةةذ  أ   
. ةةةنة ُهم  ةةةُ و     ُجةةة      ةةة    ال ب ةةة ُ  يُةغ ل ُقةةةُه ع    ةةةن  األ       و  ك  ن ةةة ُ  ف ةةةت ال   ب ةةةه  أ ذ ُ عةةة      ِ   ن    ب ُيم  )المییـــد،  « ال ُمةةة

 ســتادندیایمــگویــد: اگــر اخــ ک در برابــر علــی ازر  در ترســیم ایــن مــاجرا مــی (568: 5ج

 :انداخ یمزند و زنار را نیز همراه درب یلیه از جا  بر می هاآن

 و د الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ب بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ 
 

 30 لةةةةةو ألتهةةةةة  ا فةةةةة ُ   نةةةةةه دال  ةةةةة 
 

توانسـ   الکته ازر  در یـک بیـ  زـل محلـب را خ صـه نمـوده اسـ  مـال آن زـه مـی          

ــتر  آن را      ــات بیش ــا ابی ــرد و ب ــر  بک ــر  بهت ــتیاده هن ــیم اس ــگی  و عظ ــه ش ــن مادث از ای

 بپروراند.
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 حِکَمی میمفاه -2-7

ســی شــاهد آن هســتیم وهــا م ــل شــاهنامه خردییــی از مــوارد  زــه در برخــی مماســه 

ــان       ــب در پای ــواع  اغل ــدها و م ــن پن ــ . ای ــی اس ــاهیم میم ــواع  و می ــدها و م ــان پن بی

یـا در مـوارد دیگـر بـه زـار       شـاهان و پهلوانـان و هنگـام یتـل یـا مـرگ آنـان و         هـا داستان

 ،سرگشــتگی در برابــر اســرار جهــان ،روزگــار ییوخــایو شــامل مــوارد  م ــل : بــ  رودیمــ

)نــک:  . شــودیمســهله مــرگ و تقــدیر  مــ ،تــ ش و زوشــ  و خــرد ،اهــیخــوبدعــوت بــه

-518ش، ب5989ص ممیـــــــدیان،928-966؛ 522-552؛ 31-35ش، ب5923رنجکـــــــر، 

ــمی،556 ــده   613-619 ب ص یاس ــی خوانن ــاهنامۀ خردوس ــال در ش ــرا  م  ــا  ( ب ــه گوهره ب

اســ  مــوارد  م ــل :  بــاارزشزــه هــر یــک بســیار  خــوردیبرمــ  زیــآممیمــ گونــاگون 

 ، دور  از نادانـان، خرسـند    آمـوز دانـ  ی، پرهیـز از یلـم و سـتم بـه مـردم،      خواهعدال 

ــویق    ــک، تش ــام نی ــدن ن ــ ، مان ــهو یناع ــت ب ــ  در  راس ــرورش روان، مقاوم ــتی، پ ی و درس

( از ایــن 12-1ش، 5912اهد شــیر  نــک : علــو  مقــدم، بــرا  شــو)و... .  هــایســیتبرابــر 

 :هاس نمونه

 دةةةةةةةةه دةةةةةةةة    ةةةةةةةةود بةةةةةةةة  دل  ةةةةةةةة د   ةةةةةةةةک
 دگةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةةةة    د نةةةةةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةةةةة دم ن ةةةةةةةةةةةةةةة 
 اگةةةةةةةةةةةة  ج ةةةةةةةةةةةة  گةةةةةةةةةةةة دد زبةةةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةةة  د و 

 

 يكةةةةةةةةةةةةةة  د د نةةةةةةةةةةةةةةةتي بةةةةةةةةةةةةةةةود   پز ةةةةةةةةةةةةةةةا 
 كةةةةةةةةةةةةةةه نةةةةةةةةةةةةةة دا  نب  ةةةةةةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةةةةةة آي  ديةةةةةةةةةةةةةةن
 نگةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د ز ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه ي فةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 

 .(131جناب زاده :)

ــا          ــا ب ــر  م ــ  دیگ ــا موار ــا ی ــوادث و نکرده ــاز  م ــز در زش ــه نی ــه ازری در مماس

ــایی آن هــامیمــ  ــه زیک ــهیی میتلــ  مواجــه هســتیم زــه شــاعر ب ال  اشــیار هــا را در الب

 زنیم.اشاره میاز این میاهیم میمی   ییهابه نمونه ادامه در گنجانده اس .

 عقل زیور انسان 

-ب( را زــم) امکریــپ  هــاجنــرخــراد در یی برخــی اکایشــی یبــیی علــ  درجــاشــاعر 

 داند:زند و سپس عقل را زیور مردان میها میرخی میخرد  آن

 فعةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ ا      ي تهةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ذا  ا ميةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

ج  ةةةةةةةةةةة    32 منةةةةةةةةةةة  الليةةةةةةةةةةةُة ال جةةةةةةةةةةة ل ال 
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 از ماست که بر ماست 

ــه   ــردشــاعر در توصــی  مســلمانانی ز ــان   درنک ــد بی امــد هراســیدند و شیســ  خوردن

میَمـی   صـورت بـه زـردار خودشـان بـود و ایـن محلـب را       هـا آندارد زه عل  شیسـ   می

 آورد:و همراه با جناسی زیکا در موراع دوم چنین می

 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتغته  أفع هلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أيَّ ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت   
 

 33ُ    ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أفع هلةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أفع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

 این میهوم یادآور بی  مولو  اس :

  ةةةة  بةةةة  ن ةةةة    سةةةة  ةةةة د   ب    
 

 بةةةةةة  ا د  سةةةةةة  زا  کةةةةةةه آ  بةةةةةة   ةةةةةة   و ايةةةةةةن     
 

 سخاوت و شجاعت 

-تـرین اخـراد مـی   دلتـرین و شـجاع  ب( ایشـان را سـیاوتمند  ) امکریـ پشاعر در توصـی   

 «ایشان هستند نیترسیاوتمندترین اخراد شجاع»آورد: داند و سپس چنین م ل می
 

 ذا  أسةةةةةاى يةةةةةتا  و أ ةةةةةجُ  قلبةةةةة   
 

 34وكةةةةةةةةذا أ ةةةةةةةةجُ  الةةةةةةةةو    أسةةةةةةةةا    
 

 ناگریزی از مرگ 

ـ از مو  در توصی  زسانی زـه بـا خـرار     خواسـتند جـان خـود را نجـات     جنـر مـی   دانی

 بیشد:گوید از مرگ گریز  نیس  و  خرار خرد بزدل او را رهایی نمیدهند می
 

   خت  ةةةةةةةةةةةة   هةةةةةةةةةةةة    ا بةةةةةةةةةةةة   ينجيةةةةةةةةةةةةة
 

  35ةةةةةةةةةةةه  ذا  ةةةةةةةةةةت    املن يةةةةةةةةةة  ُ    ةةةةةةةةةة  
 

 هاعشق آفت دل 

 درراهگویــد زســی زــه هــا  عشــق مــیو  در مقدمــه تغزلــی یوــیده در بیــان دشــوار 

ــی   ــل م ــین م  ــد و ســپس چن ــ  دل عشــق خــوار  چشــیده را م مــ  نینی آورد: عشــق آخ

 آدمیان و مایۀ گرختار  آن اس :
 

  سةةةةة  م يف ا ةةةةة   ي   لو ةةةةة   ةةةةةن سةةةةة
 

 36 منةةةةةةةةةةةةةةة  آفةةةةةةةةةةةةةةةة القلةةةةةةةةةةةةةةةو    وا ةةةةةةةةةةةةةةة  
 

 جهینت .3

 موارد زیر شایان توجه اس :« چیامه ازریه»مماسی  عناصردر بررسی 
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در زمینه توصییات مربـو  بـه میـدان زـارزار و  تنهـا بـه توصـی  یهرمـان اصـلی،           .5

وصـ  دیگـر یهرمانـان،     امـا بـه مـوارد  م ـل     او پرداختـه اسـ     هـا رشادتدالور  و 

ایــن  زمتــر پرداختــه اســ  زار جنگــی و ...ابــ هــا، میــدان نکــرد، جزییــات مکــارزه وصــ 

بـا برخـی   در مقایسـه  میـرو  جهـان، بلیـه      هـا مماسـه در مقایسـه بـا    تنهـا نـه ، زمکود

نیــز مشــهود  بــولس ســ مهاز  «عیــد الغــدیر»ماننــد مماســۀ هــا  میاصــر عــرب مماســه

ــه  اســ . ــه  الکت ــدن »اســتیاده از شــگرد ییــی از نیــات م کــ  ازریــه در ایــن زمین پروران

از عهـده   یخـوب بـه ود عکـد  عمـرو بـن  در مـوارد  ماننـد وصـ      اس  زه ازر  «مری 

 اس .آن برآمده 

ــه در  .6 ــوارد  ز ــهاز م ــامماس ــرح   ه ــرو  مح ــ می ــوادث »، اس ــگی م و  آورش

در مماسـه ازریـه    .شـود یمـ اسـ  زـه توسـ  یهرمـان یـا یهرمانـان انجـام         «الیـاده خارق

هسـتیم زـه بـر خضـا  مماسـی یوـیده        روروبـه هـایی از ایـن مـوادث    نیز مـا بـا نمونـه   

خیکــر،  درنکــردع( ) یعلــآســا  چشــم اخـزوده اســ . مــوادثی ماننــد شــیا یــاختن میجــزه 

و زیکـایی آن   یخـوب بـه باشـد زـه ازر    هـا مـی  برزندن دروازح یلیه خیکریان از ایـن نمونـه  

 اس . داده جارا در مماسه خود 

ــهدر  .9 ــد شــاهنامه، مماســی جهــان  هــامنظوم ــاد مانن ــار عشــق و... ایلی  و اخیــار، آث

در . از شـیوه خاصـی برخـوردار اسـ     شـقانه  عا  هـا داسـتان  شـود یمـ بسیار دیده  یغنای

وار و درامــی وجــود نــدارد امــا مقدمــه عاشــقانه داســتان صــورتبــهچیامــه ازریــه تغــزل 

 تواند جایگزین این عنور گردد.بی  اس  می 13 زهآن

گـردد زـه شـاعر بـه زیکـایی توانسـته اسـ  از        با بررسی و محالیـۀ ازریـه میلـوم مـی    . 1

و  زیــآممکالغــهزمــک بگیــرد و بــا آوردن توــاویر و اوصــا   اثــر خــودعنوــر مکالغــه در 

 یهرمانانه بار مماسی آن را خزونی بیشد.

ــه. 1  ــوارد  زــه در مماســه ازجمل ــدان  محــرح اســ   م ــل خردوســی ب و شــاعرانی م 

چیامـه  در  نیـز  وجود  پنـد و انـدرز و میـاهیم میمـی اسـ  . ایـن جنکـه       اند توجه داشته

ــه  مــ میاســ   و   مشــاهدهیابــل ازر  هــا  خراوانــی را درالبــ   اشــیار خــود، و ب

 زه بر جدابی  و غنا  اثر او اخزوده اس . گنجانده ها  میتل ،مناسک 
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ــوب 2 ــر. در خو ــر     وزن و بح ــدّت بح ــ  و ش ــاعر از خیام ــ  ش ــد گی ــه بای  ازری

نهایـ  اســتیاده را بـرده اســ . و  در ابیـاتی زــه بـارِ مماســی دارنـد و مربــو        خییـ  

واژگـان  مـرو  و  هـا هسـتند بـا اسـتیاده از عوامـل میتلـ  م ـل:        به توصـی  یهرمـانی  

-آوردن زلمــات مشــدّد، تیــرار واژگــان، جنــاس چــون صموــام، یمقــام و...() مماســی

یــد مماســی شــیرش اخــزوده یــی و... بــر شــورانگیز  و بآراواجهــا  میتلــ ، طکــاق، 

 .اس 

 

 یادداشت ها

ــ در بغداد دیده به جهان گشود )امین، بی5519شـی  زایم ازر  در سال   -5 ؛ طهرانی، 55: 3تا، ج هــ

( و  ابتدا علوم زبان عربی و مقدار  خقه و اصول را نزد بزرگان عور خود خواند 591: 53تا، جبی

ساله نشده بود زه به سرای   61حویل دس  زشید و هنوز اما ازآنجازه شییته ادبیات بود از ادامه ت

( ازر  اخزون بر ادب و شـــیر، در علم مدیت، تاری ، ز م، 55: 3تا، جشـــیر پرداخ . )امین، بی

از محالیه »گوید: ( ع مه مظیر می593: 8تا، جمیم  و تیســیر  نیز دســـتی داشــ . )زحاله، بی  

آشنایی زامل دارد و متی خلسیه و دیایق آن را خهمیده  گردد زه به میار  اس میشیرش میلوم می

ــ  ( برا  همین نزد علما از امترام زیاد  برخوردار بود تا 55:  5113)مظیر، « و درک نموده اسـ

ــیر و مدیت و اط ع  جایی زه ع مه بحر الیلوم او را به خاطر تکحر در منایره، توانمند  در تیسـ

( ازر  ییی از 55: 3تا، جداد. )امین، بی  از دانشمندان برتر  میگسترده از تاری  و سیره بر بسیار

هم در مضــیع عوــر انححا ، عوــر  زه جنر و جدال، رود آننواب  شــیر عربی به شــمار می

آشیتگی و پریشانی، خقر و بیمار  محی  زندگی و  را خراگرخته اس  و طکیاخ باعت جمود و رزود 

بااینیه »گوید: ( موح  دیوان و  می33: 5911)میرلومی، هر جنک  خیر  و هنر  گردیده اس .

در دوره او شاعران بسیار  در عراق بودند اما ازر  در مهارت و یدرت شیر  از همه برتر بود. با 

گردد زه و  صامب میتکی اس  زه گروهی از تثمل در شـیر ازر  و شاعران پس از او میلوم می 

 (568: 5، ج5931اسلوب او بهره بردند. )شیر، هجر  از منهج و  59و 56شاعران یرن 

 شیر خدا زه چشمان  آت  خروزان جنگی را ندید مگر آن زه از آن گرما گرخ . -6

 چگونه زسی زه ملیوت امنی  رادار اس  و همیشه پیروز اس  بهراسدل -9

 انجام داد انجام ندادند.تنهایی او در میدان زارزار مم تی از او سر زد زه تمام اخراد، آنچه را به -1
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ها داده بود خـداونـد تمـام میـارم و منـایب پیامکران را در او گرد آورد و به او بی  از آنچه به آن      -1

 ارزانی داش !

 ها را وص  نتوان زرددر پی توصی  او مکاش! زه در او اوصاخی اس  زه جز خداوندگارش آن -2

ها  روزگار زجاس ل زجاس  و پیامکر )ب( خرمود :  وارث علم و بردبار  و پناه دهنده از سیتی -3

 بدفشتادهد. ]و به سوی  میا  او را خراخواند، بدو پاس  میآن یار  گر  زه اگر در ثریا هراسیده

 ا !ها به نهای  رسیدههایی اس  زه تو در آنشجاع ، پارسایی و بیش  میدان -8
ــپاه ها  آنها و تپهروز  زه دشــ  -3 آزنده شــد و عرصــه ]بر اخرادف تنر « عمرو بن عکدود»ها از س

ــیریانی از اراده را به تنهایی ]با عکور از خندقف به مدینه گام نهاد درمالیگردید.ص و عمرو به زه لشـ

ها واند اما آنزه هزاران تن بودند ]به مکارزهف خراخهمراه خود داشـــ .صعمرو مســـلمانان را درمالی

 منتظر بودند تا مکارز   شیله جنر را براخروزد.

]عمرو گی ف زجایید شما تا به جنر شیر  عمر  بیایید، شیر  زه شیران در بیشه خود از توان و -51

 شدت او پروا دارندل

ــی زه  زمین از گام -55 جز من  اختاد، گی : عمرو راها  او به لرزه میدر این میان ناگاه دالور  یریش

 دار نیس  و این پیمانی اس  زه باید آن را به انجام رسانم.زسی عهده

 ررب بر ساق عمرو زد و آن را یح  نمود.و شمشیر خود را از نیام برآورد و یک -56

 ها اخزوده شد.ها آزند تا جایی زه از سرها  شجاعان دشمن بر تیداد تپهعلی )ع( زمین را از لرزه -59

 زردند. آن گاه زه هیچبرخی اخراد از شـمشیرها  برّان و برخی از دیدن زشتگان خرار می  گاه زهآن -51

دوسـتی به دوسـت  توجه نیرد و موادث سهمگین همه را سرگردان ساخته بود. )هر زس به خیر   

 زار خود و نجات خوی  بود(

 اخیند.نظیر طنین میا  بیزشد و رربهشمشیرش ذوالیقار تیز را از نیام بر می -15

درخشـ  ]آن شـمشـیرف چون درخشـ  برق در میان ابر اس  و صدای  چون صدا  رعد؛ و دیر      

 شود.ها زدوده میپاید زه گردوغکار  از رو  پییرنمی

 دهند.در رربه زدن ساز  اس  همچون سیوت بادها زه از وزش گردباد هشدار می

زه خضــا را غیر از خضــا  موجود به تو نشــان  شــود زه خریاد برآورد، گردوغکار  تاریک به پا میآنگاه

 دهد.می

 ند.اخیزند و هر گردنی  جنگل انکوه را بر زمین میها  درختان رربه میتند باد  سرد زه به تنه

 ترجمه: -52
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 ررب بر ساق عمرو زد و آن را یح  نمود.و شمشیر خود را از نیام برآورد و یک-

ها رمم زنند و او بر شـیوه آن مال خود به او شـیوه می  دید  زه ازاگر شـمشـیرها  تیز را می   -

 آورد.

ها از تارییی پرشــده بود و علی )ع( با نورانی  شــمشــیر آن را روشــن زمین به خاطر زارها  آن-

 ساخ .

ــیر الهی دهان  را    - ــمش ــین نگشــود مگر آنیه علی )ع( با ش هیچ گروهی از مشــرزان لب به س

 شیس .

 سازد.زه جز شمشیر استوار او تشنگی جنر را سیراب نمیو آن خرمانده نکرد اس  -

 ترجمه: -53

 زند!ا  را آشیار زرد زه مرگ از آن پرهیز میزه ارادهدر ژرخا  نکرد خرونرخ  مگر آن-

ها آورد ها ریی ، سرور  زه از عایکتی زه بر سر آندر آن روز سرو  عظیم باران مرگ را بر آن -

 بیمناک نکود.

 ررب بر ساق عمرو زد و آن را یح  نمود.خود را از نیام برآورد و یکو شمشیر  -

 سازد.او آن خرمانده نکرد اس  زه جز شمشیر استوار او تشنگی جنر را سیراب نمی -58

 توانس  یرار یابد اگر زه علی )ع( اطرا  آن را نگه نداشته بود.زمین چگونه می -53

ــربهعلی )ع( در آن روز به آن -61 ــان داد زه اگر جوانان آن را میها  ر ــان دیدند ری ا  را نش هایش

 شد.سپید می

 اگر دس  علی )ع( بی هیچ تیغی اجل خ یق را خراخواند، بی درنر بدو پاس  دهند - 65

ــیار زه دالور  را با نگاهی از پا  انداخ ، دالور  زه موعد مرگ  لحظه نگ -66 اه مضــرت چه بس

 بود.

ها  روان به راه اختاد اما نسیمی از جانب علی )ع( در میان آن روز زه سـیل دشـمنان چون ماسـه    -69

 ها را برباد داد.ها وزید و آنآن

و در یلیه یهود را ]از جا  برزند وف بر زمین غلحاند با نیرویی زه اگر اخ ک در برابر علی )ع( آن  -61

 غلحاند.اخ ک را نیز میداش ، در را نگه می

ها  شمشیر سرور  زه مرگ از شنیدن پژواک شمشیرش چگونه دشمنان پروا نداشته باشند از لکه -61

 شودل!بیهوش می
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درخشدف ازآنِ زیس ل خورشید  زه پییر تارییی ها  مسجد یکا ]میاین خورشید ]زهف در بارگاه -62

 از روح پرتو آن روشن گشته اس .

ر خازستر  را به خاطر اشتیاق و اندوه  م م  مینید، شاید آنچه به من رسیده بدو نیز آن زکوت -63

 رسیده اس .

ــق در آن  -68 ــتان! ا  زاش توجه نمایید به یلکهایی زه زار عش ار ها را گرختها باال گرخ  و آنا  دوس

 نمود.

ان  را بر چشم امام علی آب ده پس علی )ع( با چشـمی دردناک به نزد پیامکر )ب( آمد و پیامکر  -63

 )ع( زشید و آن را شیا داد.

]دالور خیکرف را با دس  یدرت از هم شیاخ ، دستی زه تقدیرها  یدرتمند در برابر « مرمب»و :  -91

 اند.آن ریی 

و در یلیـه یهود را ]از جا  برزند وف بر زمین غلحاند با نیرویی زه اگر اخ ک در برابر علی )ع( آن  -95

 غلحاند.داش ، اخ ک را نیز میه میدر را نگ

اگر زه مسـلمانان در آن روز آن زیکا )صـکر( را از دسـ  دادند، ایشان را میدور دار! چرازه زین      -96

 هاس .مردان عقل آن

 ها را گزید و چه بسا زه زارها  زسی برای  همچون اخیی باشد.زردارهایشان به سیتی آن -99

ترین مردمان سیاوتمندترین ایشان ترین میلویات اس ، آر  شجاعشـجاع او سـیاوتمندترین و   -91

اسـ . )شـجاع  و سـیاوت م زم ییدیگر اند، چرازه بیشـندگی، شجاع  در بدل مال اس  و     

 شجاع ، بیشندگی در بدل جان اس .(

 تو مپندار زه آنگاه زه مرگ گام نهد، گریز ترسو نجات بی  اوس . -91

 هاس .ها  آنار و ذلیل شده م م  نینید زه آخ  یلکها عشقآن زه را در عشق خو-92

 کتابنامه

ــار    5916. )-------، --------- ــ . به ــرد و زوش ــه خ ــی. مجل ــیر خارس ــی و ش ــواع ادب ش(. ان

 .553-32. ب56و  55و تابستان شماره 

 الجاهلی؛ الحکیه ال امنه. مور. دار المیار  . (. الیوربی تا)ـــــــــ؛ 

«. هســـتی»خوـــلنامۀ «. تیـــزل در شـــاهنامه»ش.(. 5939تابســـتان )نی، خســـرو. امتشـــامی هوگـــا

 .6  شماره
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 : امیرزکیر. عکدالحسین زرین زوب. تهران  ترجمهش.(. خن شیر.  5985ارسحو )

 .  بی تا.( اعیان الشییۀ. بیروت:  دار التیار  للمحکوعات) امین، محسن.

ــه.  5381) الکقــاعی، شــییق. الحکیــه االولــی. بیــروت : مؤسســه عزّالــدین للحکاعــه و  م(. االنــواع االدبیّ

 النشر.

 المیتور. الحکیه ال انیه. یم: اسماعیلیان.   شرح .(هـ. ش. 5981تیتازانی، سیدالدین. )

.(. شـاهنامه خردوسـی و خلسـیۀ تـاری . چـا. اول. تهـران: یحـره        ش هــ.  5933ثایب خـر، مرتضـی. )  

 ـ میین.

ــیم وتربیــ  واخــ ق اســ   شــاهنامه زتــاب»جنــاب زاده، محمــد.  ــه ارمغــان. دوره ســی «. تیل مجل

 .3ونهم. شماره

ــیید. ــدیان، س ــران:     5989) ممی ــا. دوّم.  ته ــی. چ ــر خردوس ــه و هن ــر اندیش ــد  ب ـــ. ش.(. درآم ه

 ناهید.

ــی، انســیه. ) ــام  5989خزعل ـــ. ش.(. ام ــران:  ) نیمســه ــرب. چــا. اوّل. ته ــیر میاصــر ع ع( در ش

 امیرزکیر.

 انواع ادبی و آثار آن در زبان خارسی. مشهد: دانشگاه خردوسی. ش(5981رزمجو، مسین. )

   خیر  خردوسی. چا. دوّم. تهران: امیرزکیر.هاجاذبههـ. ش.(.  5923رنجکر، اممد. )

 : داراالندلس .روتیب م.(. عیدالغدیر. الحکیه ال انیه.5325) س مه، بولس.

 شیر خارسی. تهران: آگاه.هـ. ش.(. صورخیال در  5985) شیییی زدزنی، محمد ررا.

شــیر، هــاد  شــیر. دیــوان شــی  زــایم ازر . القســم ارول. مجلــۀ المــورد. المجلــد الرابــ . الیــدد  

 .522-561م. ب5331هـص5931ال انی. 

 م.(. ملحمۀ اامام علی )ع(. بیروت.6113) شیور، جورج.

 تهران. میترا..(. انواع ادبی. ویرای  چهارم. چا. اوّل.  ش هـ. 5989) شمیسا، سیروس.

 ش.(. مماسه سرایی در ایران. چا. هیتم تهران: امیرزکیر.5981صیا، ذبی  اهلل. )

 م(. الشیراللکنانی اتجاهات و مداهب. بیروت: دارالومده.  5381الومیلی، یوس . )

ــا   ــی ت ــویی. )ب ــی ، ش ــاهره :       (.ر ــره. الق ــه الیاش ــر. الحکی ــی المیاص ــیر الیرب ــی الش ــات خ دراس

 دارالمیار  .

ــه     ــران: زتابیان ــم: اســماعیلیان و ته ــي توــانی  الشــییۀ. ی ــۀ إل ــزرگ.  الدریی ــا ب ــی، شــی  آی طهران

 اس میه.
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ــد.  ــدم، محم ــو  مق ــی. نشــریه دانشــیده   ش(. اندیشــه5912) عل ــاهنامه خردوس ــی درش ــا  اخ ی ه

 .61الهیات ومیار  اس می مشهد. شماره 

هــ. ش.(. شـاهنامه. بـه زوشـ  سـیدمحّمد دبیـر سـیایی. چـا. سـّوم.            5925) خردوسی، ابوالقاسـم. 

 تهران: علمی.

ش(. شـــاهنامه، گـــزارش واژگـــان دشـــوار و...: 5981 9ش و ج5981. 5ج) خردوســـی، ابوالقاســـم.

 عزیز اهلل جوینی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

 . تهران: روزنه.5ش(. به اهتمام سکحانی. ج5981خردوسی، شاهنامه. )

ــه، عمــر ررــا. ــا(. میجــم المــؤلیین. ج ) زحال ــی ت ــراث  8ب ــاء الت ــی و دار إمی ــۀ الم ن ــروت: میتک . بی

 الیربی.

 م.(. خی اردب المقارن. بیروت: دارالنهضه الیربیّه. 5335) زیاخی، محمّد عکدالس م.

. نشـر مرزـز دایـرح المیـار      8م. دایـرح المیـار  بـزرگ اسـ می. ج    موسو  بجنورد ، محمـد زـای  

 بزرگ اس می. مقاله ازر  از ایران ناز زاشیان.

ش(. خوــال رســتم در شــاهنامه. مجلــه علمــی پژوهشــی دانشــیده ادبیــات 5989نهچیــر ، اصــغر. )

 .656-531. ب98و علوم انسانی دانشگاه اصیهان. دوره دوم. شماره 

ــولس  «عیــد الغــدیر» یمماســ(.  بررســی و تحلیــل و مقایســۀ منظومــۀ 5983) نــور  زیــدیانی. از ب

ــ مۀ  ــام »و س ــۀ اام ــی )ملحم ــازی.   «ع(عل ــی  ارنح ــد المس ــپااز عک ــهانی ــگاه  نام ــر  دانش دزت

 تهران. رشته زبان و ادبیات عربی.

ــد. ) ـــ. ش 5933هاشــمی، امم ــران.    (. جــواهره ــل. چــا. دوّم.  ته ــه. اشــرا : صــدیی جمی الک غ

 ام.اله

ــاد. )  ــومر، ایلی ـــ. ش. 5981ه ــه ــا. دوّم.     (. ترجم ــاد . چ ــرا مهرآب ــحی  میت ــی. تو ــیید نییس ۀ س

 تهران: دنیا  زتاب.  

 م(. نظرح جدیدح خی موسیقی الشیر الیربی. الهیهتۀ الموریۀ الیامۀ للیتاب.5339یونس، علی. )
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 (ران، إیسبزوار، الحکيم السبزواِریفي قسم اللغة العریية و آدابهابجامعة  مساعدالستاذ ال)ا 1سيد مهدي نوري کيذقانيالدکتور 

 
 دراسۀ العناصر الملحمیۀ فی ملحمۀ األزریۀ

 الملخّص

قصةةيت  األز ية ل ةة ع    ال ح  ال ةةي  ک ظم األز ي قظ  ِوق  ع ل  يف األ ل  األد  والتيين.  ذ  
ا ةةته     ةةته  ا عظيم  و عتی لب  لحمة  ن   الم ال ةةع  الع  .  بيت َ  581اهل  ية ال ويلة الت   بلغ 

 ووقت بتأ ال ةةةةةةةة ع  قصةةةةةةةةةيت ه  ذ  ب لغزل على ع د  ال ةةةةةةةةةع  الع   القت    ختل   ل   ت  الن  )   
بعت       يف ُ عظمه   ل   ت  اإ  م عل  )   و و ةةف ب و    يف غزوا   ةةت  اإسةة م و ع  که . 

  بأسةةلو  فايم وأل  سةة  اليض ُاي  ب مللحمة الکی  وق آ  ال ةةع  و ال ةة ع  ال ول أ     األز ية  تمت
 ي سم ب و   اإ  م عل )   و ج عته  للق ا  کأف      يصو     ع .

يف  ةذا املق ل ال ولن  ب ملنه  الو ةةةةةةةةةةةةةة   والتحليل  أ  نعی عن أ م  امليزا  امللحمية هلذ  القصةةةةةةةةةةةةةةيت  
الو ةةةةةةف -0کنن  القول     ذ  القصةةةةةةيت  قظ  بعت   يزا   لحميةَ  نه   ونت سةةةةةةه . يف نظ   ع ب    

 کب  األق ا . يعين    ال ةة ع  ال ول أ  يصةةو   -2ا م سةة  لأب  ل و و ةةف سةة الة القت ل و أجزا ه .
قت   ب   ا م سةةةة و  ةةةج عته   ن   ل  ظه   قت   أق انه يف سةةة الة الوغ  کم  فع  يف قصةةةة عم وبن 

اإغ ا  ال ين -4اخل و  العجيبة واخلوا   للع دا  کقل  ب   قلعة اليهود -3  اخليیي. عبةتود  و   ال
 ا کم و األ ث ل. -6التغز ل و النسي  -5و األد  يف و ف األب  ل و ال جع   و قت ا م.

      ذ  العن  ةةة  وامليزا  زاد  القصةةةيت  بعتا   لحمي   وجعله   ن أ و  امل الم التينية يف األد  الع
 کم  أهن   عت   ن بواک  فن امللحمة يف األد  الع  . 

 امللحمةَ قصيت  األز يةَ امليزا  امللحمية. الکلمات الدليلية:         
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