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بررسی تحوّالت ضدّ قهرمان در حماسههای ملّی ،دینی و تاریخی
با تحلیل شش منظومۀ حماسی
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استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
تاریخ دریافت1400/4/10 :
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چکیده
متون حماسی جزو جدانشدنی ادبيات فارسی هستند که شاهکار اصلی آن شاهنامة فردوسی
است .بعد از شاهنامه ،حماسه سرایی رواج پيدا کرد و به تقليد از آن در دورههای مختلف ،انواع
حماسههای دینی و تاریخی سروده شد؛ امّا در سرایش آنها ،تحوّالت سياسی ،اجتماعی و
فرهنگی که در کشور ایجاد شد ،تأثير گذاشت و به تناسب تحوّالت ،موضوع ،جایگاه ،ویژگیها
و اهداف شخصيتهای حماسی نيز تغيير کرد .در این پژوهش با هدف تأملّی بر تحوّالت ض ّد
قهرمان و تفاوتها و شباهتهای آن در حماسههای ملّی ،دینی و تاریخی ،منظومههای حماسی
بانوگشسبنامه و فرامرزنامه از حماسة ملّی ،علینامه و خاوراننامه از حماسة دینی و تمرنامه،
جنگنامة کِشم و جروننامه از حماسة تاریخی به روش کتابخانهای و بر مبنای نگارش
توصيفی-تحليلی بررسی شده است .نتيجة پژوهش نشان میدهد حماسههای دینی و تاریخی
نيز بر بنياد حماسة ملّی استوار شده؛ امّا در تقابل بنيادین خير و شر ،همسو با مضمون و هدف
قهرمان داستان ،دچار دگرگونی شده است .وجه مشترک هر سه نوع حماسه ،وجود ض ّد قهرمان
انسانی جدال گر با صفات بدنژادی ،اهریمنی و تنومندی است؛ امّا این ضدّ قهرمان در حماسة
دینی و تاریخی با انگيزة قهرمان و روایت تاریخی در اهداف جدال ،کنش و صفات ضدّ قهرمان
و سرانجام ضدّ قهرمان متغيّر گشته است.
کلیدواژهها :تاریخی ،تحوّل ،حماسه ،دینی ،ض ّد قهرمان ،ملّی.
galavijh.jalali@yahoo.com
a.mozaffari@urmia.ac.ir
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مقدّمه
حماسه در اصل صورت تحوّلیافتة اساطير است؛ هر چند «اسطوره همواره و حتم ًا به حماسه
تبدیل نمیشود» (سرکاراتی .)87 :1371 ،امّا در تبدیل حماسه حتماً انگارههای اساطيری وارد
می شود که متناسب با شرایط اجتماعی ،فرهنگی و دینی یک ملّت نوشته میشوند .اسطوره
متعلق به دوران کهن است؛ امّا حماسه امتدادی از اسطوره است که در تاریخ مانده است .در
تبدیل تدریجی اسطوره به حماسه از جلوههای شگفت و وهمناک کاسته شده و در پرداخت
نوین حماسی ،چيزها و کسان جنبة منطقی و مردمانه و این جهانی به خود گرفتهاند (سرکاراتی،
1 :1357ـ  .)2ادبيات ایران از نظر داستانهای حماسی کم نظير است که در هر دوره نيز به تأثير
از تحوّالت سياسی ،اجتماعی ،تاریخی و دینی تغيير یافته که نمونة آن ،رشد حماسههای دینی
و تاریخی در سایة حماسههای ملّی است .وجه مشترک تمامی آنها ،تقابل خير و شر است که
بنمایة اصلی اسطوره است .بر بنياد این بنمایه ،هميشه قهرمانی است که در مقابل ض ّد قهرمان
میایستد و برای حفظ سرزمين ،ناموس ،دین ،عشق و  ...میجنگد .قهرمانپروری و مقابله با
نيروی ض ّد قهرمان به ویژه در حماسههای ملّی و دینی ،پيوند واقعيت یک ملّت با اسطوره و
حماسه است .به گفتة صفا «در منظومة حماسی ،شاعر عواطف شخصی خویش را در اصل
داستان وارد نمیکند» (صفا .)4 :1333 ،میتوان گفت آنچه از قهرمان و ض ّد قهرمان انواع حماسه
می بينيم ،بازیافتی از جامعه و فرهنگ آن ملّت است« .شعر حماسی به این دليل از جالبترین
و ارزشمندترین انواع سخن منظوم به حساب میآید که به منزلة آیينهای است که تصویر بزرگی
ها ،منشهای نيک ،سنّتها و پایبندیهای اخالقی آن ملّت را در آنها میتوان مشاهده کرد»
(رزمجو .) 24 /1 :1381 ،امّا در حماسههای دینی و تاریخی به تقليد از حماسة ملّی ،قهرمان و ض ّد
قهرمان با انگيزههای دینی و حکومتی بازتعریف شدهاست که گاه در نقطه مقابل حماسة ملّی
قرار میگيرد.
در این پژوهش با تأکيد ب ر ضرورت بررسی این تحوّالت ،شش منظومة حماسی ملّی ،دینی و
تاریخی ،تحوّالت ض ّد قهرمان از منظر انواع ضدّ قهرمان ،کنش ،ویژگیها ،صفات و فرجام بررسی
شده است .سؤاالت تحقيق ،موارد زیر است:
1ـ آیا حماسة دینی و تاریخی بر بنياد حماسة ملّی سروده شده است؟
2ـ در شخصيتپردازی ض ّد قهرمان ،چه تفاوتی ميان حماسههای ملّی ،دینی و تاریخی وجود
دارد؟
3ـ تحوّالّت ضدّ قهرمان در صفات ،ویژگی ،اهداف جدال و فرجام آنها در حماسة ملّی ،دینی و
تاریخی چگونه است؟
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روش تحقیق :این مقاله به روش کتابخانهای انجام شده است ،بدین ترتيب که با تکيه بر
مؤلّفههای اصلی تحقيق ،نکات مربوطه از جامعة آماری ،فيش برداری و سپس با تحليل فيشها
بر مبنای هدف تحقيق ،مقاله به صورت توصيفی ـ تحليلی نوشته شده است.
پیشینة تحقیق :در ارتباط با داستانهای حماسی ،کتاب مشخّصی در این زمينه چاپ
نشده است؛ امّا در حوزة مقالهها و پایاننامههای دانشجویی ،پيشينه وجود دارد.
یوسفی و همکاران ( )1386در مقالة «ض ّد قهرمان در شاهنامه و منظومههای پهلوانی ایران» به
بررسی ضدّ قهرمانان در حماسههای ملّی پرداختهاند .حماسههای دینی و تاریخی جزو جامعة
آماری این پژوهش نيستند و البتّه منظومههای ملّی بانوگشسبنامه و فرامرزنامه که در تحقيق
حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند ،در این مقاله بررسی نشدهاند .جعفری و صانع ( )1394مقالة
«بررسی قهرمان و ضدّ قهرمان در حماسههای سامنامه ،برزونامه و بانوگشسبنامه» را در دهمين
همایش بينالمللی ترویج زبان و ادب فارسی ،ارائه دادهاند که در آن ،قهرمانها و ض ّد قهرمانهای
این منظومهها معرّفی و نوع و کنش آنها توضيح داده شده است .مقالة استخراجی از رسالة
خانم صانع به همين نام است که در همان سال در دانشگاه پيام نور فارس دفاع کردهاند .مهراد
( )1399در مقالة «بازنمایی بدن و تحليل کنشهای بدنی ضدّ قهرمان در منظومة کوشنامه»
به تحليل کنشهای بدنی ضدّ قهرمان در منظومة حماسی کوشنامه پرداخته است .بيگ زاده و
گراوندی ( )1394در مقالة «قهرمان و ض ّد قهرمان در حماسة رستمنامة الماسخان کَندولهای
کرمانشاهی» قهرمان و ض ّد قهرمان را بررسی کردهاند.
غير از این موارد ،پژوهش مستقل یافت نشد و در مورد حماسههای دینی و تاریخی ،این موضوع
پژوهش نشده و مهمتر اینکه در هيچ تحقيقی تفاوتها و تحوّالت ضدّ قهرمان با مقایسة سه
حماسة ملّی ،دینی و تاریخی بررسی نشده است و تحقيق حاضر از این منظر نوآوری دارد و
دستاوردی تازه در بررسی حماسهسرایی ادبيات ایران است.
مبانی نظری و جامعة آماری تحقیق :بحث قهرمان و ضدّ قهرمان به عناصر داستان مربوط
میشود که در حوزة شخصيتپردازی قابل بررسی است .در معنی لغوی ،قهرمان به معنی پهلوان
است (معين ،1391 ،ذیل واژة قهرمان) .ض ّد قهرمان در نقطه مقابل قهرمان قرار میگيرد و در واقع
در تضاد با قهرمان است (ابرامز128 :1385 ،؛ کادن.)56 :1380 ،
ضدّ قهرمان کسی است که با قهرمان دشمنی میکند ،یا سر راه او قرار میگيرد و قهرمان
در رسيدن به خواستهاش با او مقابله میکند یا اینکه با قهرمان همعقيده نيست .در متون
حماسی ملّی ،وجود ض ّد قهرمان قطعی است و به همان اندازه که قهرمان شخصيت محوری
دارد ،ض ّد قهرمان نيز از شخصيتهای اصلی داستان است؛ زیرا تقابل بنيادین خير و شرّ اهورایی
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و اهریمنی که از اسطوره به حماسه رسيده است ،تقابل شخصيتها را ایجاب میکند .در حماسة
دینی و تاریخی گاه تأکيد بر قهرمان بيشتر از ض ّد قهرمان است و تقابل از ملّیگرایی به تقابل
مسلّم و مشترک رسيده است .ما برای بررسی این دیدگاه شش منظومه را تحليل نمودهایم.
از حماسههای ملّی ،داستان بانوگشسبنامه و فرامرزنامه انتخاب شده است ،بانوگشسب و
فرامرز ،فرزندان رستم هستند و منظومهها روایت زندگی آنها است .موضوع بانوگشسب ،داستان
جوانی بانو تا ازدواج با گيو است و موضوع فرامرزنامه ،داستان زندگی فرامرز و سفر او به هند تا
مرگ به دست بهمن است.
شاعر هر دو منظومه نيز ناشناس مانده است .مصحّح کتاب بانوگشسب بر این باور است که
احتماالً این منظومه بعد از سال 520هجری قمری نوشته شده است (بانوگشسبنامه13 :1382 ،ـ
 .)14امّا آیدنلو آن را بخشی از منظومة فرامرزنامه معرّفی کرده است که بعدها به صورت منظومه-
ای مستقل از آن جدا شده است و در واقع ،نقصان نسخههای فرامرزنامه نيز این موضوع را تأیيد
میکند (آیدنلو .)38 :1384 ،در مورد سرایندة فرامرزنامه نيز دوگونه نظر وجود دارد ،از این کتاب
دو تصحيح مهرآبادی و سرمدی موجود است ،مهرآبادی در تصحيح آن گفته است که شخصی
به نام خسرو کيکاووس از ایرانيان شاعر و زرتشتی مقيم هند ،مطالب جمعآوری شده توسّط
شخصی به نام رستم ،پسر بهرام پسر سروش تفتی را در حدود سال  1279به نظم در آورده
است .این منظومه در سال  1324هجری قمری ،در حدود سلطنت مظفّرالدین شاه قاجار در
شهر بمبئی هند به چاپ رسيده است (خسروکیکاوس .)12 :1382،سرمدی گفته است :از گویندة
فرامرزنامه اطالع چندانی در دست نيست؛ امّا مشخّص است این مثنوی در نيمة قرن پنجم و
حداکثر تا اواخر این قرن سروده شده است (فرامرزنامه .)8 :1382 ،صفا سرایش منظومه را قبل از
سال  520هجری قمری بيان کرده است (صفا .)295 :1333 ،امّا در تحقيقی که دربارة مؤلّف آن
انجام شده  ،آمده است« :سرایندة فرامرزنامه باید رفيعالدّین مرزبان فارسی ،شاعر قرن ششم
باشد و این منظومه را در حدود سال  555سروده است» (نحوی .)135 :1381 ،در این پژوهش
تصحيح مهرآبادی در دست بود و استفاده شد.
از حماسههای دینی ،منظومة «علینامه» و «خاوراننامه» انتخاب شده که هر دو دربارة
زندگی حضرت علی(ع) است .علینامه تأليف شاعری با تخلّص ربيع است که آن را در قرن پنجم
هجری سروده است .اطّالعات کاملی از سرایندة آن در دست نيست ،فقط به تصریح خود راوی
در متن کتاب ،متولّد  420هجری است و منظومه را در  62سالگیاش سروده است (ربيع:1389 ،
 .)501خاوراننامه تأليف محمّد بن حسامالدّین الخوسفی معروف به ابنحسام است (783ـ 875
ه .ق) .موضوع علینامه ،خالفت امام علی(ع) و جنگ جمل و صفّين است .در خاوراننامه ،ابن
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حسام جنگها و دالوریهای امام علی(ع) و یارانش را در سفر به سرزمين خاوران ،سرزمين
قهرمان ،ساحل زمين و قام توصيف کرده است.
در حماسة تاریخی« ،تِمُرنامه»« ،جنگنامة کِشم» و «جروننامه» انتخاب شده است .تمرنامه
اثر هاتف خرجردی جامی (822ـ  927ه.ق) است که حوادث زندگی تيمور گورکانی را وصف
کرده است .این حماسه مشهورترین منظومة تاریخی دورة مغول و تيموری است و هاتفی موفّق-
ترین سریندة آن دوره در زمينة حماسههای تاریخی به شمار میرود (مرتضوی .)571 :1370 ،دو
منظومة به هم پيوستة جنگنامة کِشم و جروننامه از شاعری به نام قدری است که در قرن
یازدهم هجری می زیسته و موضوع آنها به ترتيب در جنگنامة کشم ،شرح و وصف جنگهای
امام قلیخان بيگلر بيک فارس ـ سردار شجاع شاه عبّاس صفوی _ با پرتغالیهاست که از سال
 1030به جزیرة قشم که بخشی از بندرعبّاس است ،حمله کردند .در این واقعه ،در سال 27
ربيع اوّل  1031هجری قمری ،جزیره از دست دولت پرتغال گرفته شده و به تسخير ایرانيان در
آمد ،و جروننامه یا هرمزنامه گزارشی مربوط به وقایع بعد از فتح قلعة قشم است (رزمجو:1381 ،
.)193 /1
بحث و بررسی
د قهرمان
 -1تحوّالت شخصیت ض ّ
در اسطوره و حماسه ،با توجه به ویژگیهای خارقالعادگی ،هر چيزی قابليّت ض ّد قهرمان
شدن دارد .در حماسههای ملّی ض ّد قهرمانها از نظر «نوع» به چهار دستة اصلی :انسانی ،حيوانی،
طبيعی و ماوراء طبيعی تقسيم شدهاند و از نظر «کنش» و نقشی که در متن وقایع به عهده
دارند ،در یازده دستة :اصلی ،مشاور ،سپهدار ،جدالگر ،اغواگر ،یاریگر ،م ّتحد ،راهنما ،صوری،
عاشق و ابزاری عمل کردهاند (یوسفی و همکاران .)39 :1386 ،در تحوّالتی که در حماسهسرایی
صورت گرفته ،بنياد اسطورهای ضدّ قهرمان تغيير نيافته؛ امّا در شخصيتپردازی آن تأثير گذاشته
است .این تحوّل در حماسة تاریخی آشکار است؛ امّا در حماسة دینی وقتی که از تاریخ دور شده
و تقليد مستقيم از شخصيتسازی حماسة ملّی کردهاند ،انواع ض ّد قهرمان یا ویژگیها و صفات
آنها ،اعمال و رفتارشان ،به تأثير از حماسة ملّی است .تحوّالت ضدّ قهرمان با توجّه به منظومه-
های انتخاب شده در موارد زیر دیده میشود:
ضدّ قهرمان انسانی :این ض ّد قهرمان ،ضدّ قهرمان قطعی متون حماسی است .تنها در گذر
زمان در حماسه های دینی و تاریخی ،هویّت و صفات شخصيتها تغيير یافته است؛ این ض ّد
قهرمان به دو دستة انسانهای طبيعی و غير طبيعی ـ که چهرة انسانی آنها تغيير یافته _ قابل
تقسيم است:
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ضدّ قهرمان انسانهای طبیعی :ض ّد قهرمانها در منظومة بانوگشسب ،تورانيان و هندیان
میباشند که هر دو گروه ،ضدّ قهرمان جدالگر فرعی هستند که در جنگ با بانو شکست می-
خورند .در فرامرزنامه ،شخصيتهای هندی همچون کيد شاه هند ،اروند شاه ،طهمور ،نوشدار و
سپاهيان کيد شاه ،مارک ،پهلوانان سپاه مارک ،شاه جزیرة فراسنگ و دیگران در مقابل فرامرز و
یاران و سپاه او مقابله میکنند که همگی شکست میخورند.
در علینامه و خاوراننامه ،قهرمان اصلی شخصيت امام علی(ع) است .امام علی(ع) بر پایة
بنياد اسطوره ،قدرت اهواریی دارد و نقش پهلوانی حماسههای ملّی را یافته است .در واقع
«علی(ع) به عنوان ابرمرد و انسان کامل ،جای رستم را گرفت .دُلدل جای رخش را؛ و تقابل خير
و شر در حماسههای ملّی ،جای خود را به مقابلة مسلم و مشرک داد» (شهبازی .)194: 1393 ،در
علینامه ض ّد قهرمانها ،شخصيتهای تاریخی و واقعی ناکثين (اصحاب جمل) و قاسطين
(اصحاب جنگ صفّين) هستند؛ امّا در خاوراننامه ،شخصيتهای تخيّلی شاهان خاور ،مثل قطّار،
جمشيدشاه ،تهماس ،صلصال ،پهلوانان و سپاهيان ض ّد قهرمان شدهاند.
در تمرنامه ،قهرمان داستان ،تيمور است و ض ّد قهرمانان ،مردم ایران و والیهای شهرهای
مختلف ایران و عراق و شام ،روم و هند هستند که تيمور به مقابله با آنها میرود .در جنگنامة
کِشم و جروننامه ،قهرمان منظومه «امام قلی خان بيگلربيک فارس» از سرداران شاه عبّاس
است و ضدّ قهرمانها ،اشغالگران پرتغالی هستند.
انسانهای غیر طبیعی :انسانهای غير عادی در حماسة ملّی و دینی وجود دارند و در
حماسة تاریخی کنار گذاشته شدهاند .در حماسة دینی نيز در داستانهای تخيّلی حضور دارند؛
چنانکه در خاوراننامه که داستانی تخيّلی است ،آمدهاند؛ امّا در علینامه نيستند .در فرامرزنامه
مردم خاورزمين که دیو چهره هستند یا مردم جزیرة فيلگوشان که به دست فرامرز کشته
میشوند (کیکاوس292 :1382 ،ـ  )296ض ّد قهرمانهای غير عادی هستند .همين ض ّد قهرمانها
در منظومة خاوراننامه نيز در سپاه پيل گوشان (خوسفی120 :1382،ـ )122و انسانهای آدمخوار
(همان )185 :دیده میشوند.
حذف ضدّ قهرمان حیوانی و عناصر طبیعت در حماسة دینی و تاریخی :عناصر طبيعت
در حماسة ملّی ،به عنوان ض ّد قهرمان ظاهر شدهاند ،به این صورت که در مسير قهرمان برای
پيروزی مانع ایجاد میکنند .در فرامرزنامه ،خان چهارم و پنجم ،گرما و سرما ضدّ قهرمان هستند.
فرامرز با سپاهش سه روز در گرما راه رفت و بعد از سه روز در کنار جویی اطراق کرد؛ امّا از ابر
سياه برف بارید و همه جا یخ بست ،آنها به درگاه خدا ناله میکنند و سه روز و سه شب در
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برف راه میروند تا به دشت پر آب و گل میرسند و از خطر مرگ رهایی مییابند (کیکاوس،

 407 :1382ـ .)408
در ضدّ قهرمان حيوانی ،حيوانات با قهرمان جنگ میکنند .در بانوگشسبنامه ،شير جادو با
بانو میجنگد و کشته میشود .در فرامرزنامه گرگ ،مار ،اژدها ،کرگدن و شير ،حيواناتی هستند
که فرامرز و قهرمان یاریگران به نبرد آنها میروند و همه را میکشند .این ضدّ قهرمان در
حماسة دینی و تاریخی وجود ندارد ،فقط در خاوراننامه که داستان تخيّلی دارد ،امام علی(ع) و
قهرمان یاریگران با شير ،پيل ،اژدها و گرگ مبارزه میکنند.
دگردیسی ضدّ قهرمانهای اهریمنی و فراطبیعی در حماسة دینی و تاریخی:
موجودات فراط بيعی و اهریمنی ،نيروی شرّ اسطوره است که اغلب به صورت ضدّ قهرمان دیو،
اژدها و جادو ظاهر شدهاند و در حماسة ملّی دیده میشوند؛ البتّه همين موجودات در دگردیسی
به شخصيتهای انسانی ض ّد قهرمان نيز تبدیل شدهاند؛ چنانکه در تبدیل اسطوره به حماسه،
دیوان و اژدهایان به تورانيان؛ و ایزدان و فرشتگان به شهریاران زمينی تبدیل شدهاند (کارنوی،
 .)116 :1383امّا همچنان به صورت ض ّد قهرمان در حماسه حضور دارند .در بانوگشسب ،بانو در
جنگل شير جادو را که در واقع شاه جنّيان بود میکشد (بانوگشسبنامه .)57 :1382 ،در فرامرزنامه،
فرامرز «کنّاس دیو» که دختران شاه هند را ربوده بود ،میکشد (خسروکیکاوس.)103 :1382 ،
سيهدیو که دختر شاه کميال را دزدیده بود ،میکشد (همان ،)277 :در کالن کوه با سپاه دیو و
جادو مواجه میشود و آنها را شکست میدهد (همان363 :ـ  .)366همچنين با مرغ شگفت
غولپيکر و با اژدها میجنگد (همان 310 :ـ .)313
این موجودات فراطبيعی در منظومة خاوراننامه که منظومهای تخيّلی است ،دیده میشود و
در منظومههای دیگر حذف گردیده است .هفت خانی که در فرامرزنامه میبينيم و شبيه هفت
خان رستم است ،در این منظومه نيز آمده است .امام علی(ع) در کوه بلور ،با سپاه دیوان و اژدها
و جادو میجنگد (خوسفی .)190 :1382 ،یا حضرت علی(ع) و قهرمانان یاریگر به حصارهایی
می رسند که طلسم و جادو و موجودات اهریمنی به مقابلة ایشان میآیند .مالک در رفتن به
حصار برنج در راه با طلسماتی چون دیو سياه ،اژدها ،شير و پيل مواجه میشود و مبارزه میکند
و سرانجام با جادو ،اسير دست زال میگردد (همان .)250 :امام علی(ع) برای نجات مالک از طلسم
جادو به دنبال او میرود و با افسون زال ،چوبی تبدیل به اژدها میشود و حضرت با ذوالفقار آن
را میکشد (همان.)255 :
در حماسة تاریخی ،موجودات وهمی و فراطبيعی از ضدّ قهرمانی درآمدند؛ امّا در دگردیسی
شخصيت تاریخی به این نامها ناميده میشود .باید گفت دیوان بعد از حماسة ملّی همچنان در
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انواع حماسه وجود دارند و حضور آنها به صورت خود دیو یا اشخاص دیوصفت آمده است .در
واقع تکرار این موجودات در حماسة تاریخی در حافظة جمعی ،شخصيت تاریخی ،انگارة اساطيری
قهرمان در اسطوره است و به گفتة الياده حافظة جمعی به شخصيت تاریخی دورانهای جدید،
معنی و اعتباری میبخشد که بایستة اوست؛ یعنی فرد تاریخی را به صورت قهرمانی حماسی در
میآورد که نمونههای ازلی را تقليد ،و افعال مثالی را تکرار میکند (الياده88 :1365 ،ـ .)90
در علینامه ،تمرنامه و جنگنامة کشم و جروننامه ،قهرمانها با هيچ موجود وهمی مبارزه
نمیکنند؛ امّا در توصيف ضدّ قهرمانها ،صفات دیو و اژدها تکرار شده است .برای نمونه در
تمرنامه ،تيمور ،قبچاق را اژدها ناميده است:
عنــان کرد بر بــاد صــــرصــــر رهــا

بــه انــداز آن ســــهــمــگــيــن اژدهــا
(هاتفی خرجردی)192 :1398 ،

در جنگ با قيصر در وصف سپاه آنها صفت «دیوساران» آورده است:
از آن دیــوســــاران یســــار ســــپــاه

یــکــی کــوه آهــن در ابــر ســــيــاه
(همان)292 :

در علینامه ،امام علی(ع) به طلحه که با جانشينی امام مخالف است و گرایش به عایشه دارد
میگوید« :دلت را بر دیو دشمن مکش» (ربيع. )9 :1390 ،
در جنگنامة کشم و جروننامه ،شاعر توپ دشمن را به اژدها مانند کرده است:
بــود تــوپ چــون اژدهــای دمــان

کــه بــر قلعــه داران بــود پاســبان
(قدری)147 :1384،

یا سپاه دشمن را افراسياب ناميده است:
بــه مــانــنــد افــراســــيــاب زمــان

به نقب اندرون شد گذارا گذران
(همان)133 :

 -2کنش های ضدّ قهرمانان
در حماسه ،مهمترین محوریّت ارتباط ضدّ قهرمان با قهرمان ،جدالگری است .انواع ض ّد
قهرمان مانند تمرتاش و خواستگاران بانو در بانوگشسبنامه؛ در فرامرزنامه شاه کيد ،طورگ
تورانی ،تجانوی هندی ،ده پهلوان ،رای هند ،مهارک ،پهلوانان هندی ،شاه جزیرة فراسنگ؛ در
علینامه ،اصحاب ناکثين و قاسطين؛ در خاوراننامه ،شاهان سرزمين خاور ،سرزمين قهرمان،
ساحل زمين و قام که با سپاه اسالم میجنگند؛ در تمرنامه افردی چون ميرحسين والی بلخ،
اصفهانيان ،قبچاقيان که با دلی پر از کينه ،ایکوتمر را میکشند و تيمور همه را میکشد ،شاه
منصور و غيره .در جنگنامة کشم و جروننامه ،سپاه پرتغالیها ،همگی در جایگاه ض ّد قهرمان
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جدالگر قرار دارند .این ضدّ قهرمان به جنگ رودررو با قهرمان آمدهاند .موجودات اهریمنی و
فراطبيعی و حيوانات نيز در این گروه قرار دارند .ضدّ قهرمانهای یاریگر نيز در جدال با قهرمان،
یاریگران ضدّ قهرمان اصلی هستند که اغلب سپاهيان و پهلوانان لشکر میباشند و کنش ضدّ
قهرمان اصلی را انجام میدهند.
کنش مشاور و صلحطلب ،کنش دیگر ضدّ قهرمانها است که اغلب از سوی ضدّ قهرمانهای
یاریگر انجام میشود و ضدّ قهرمان اصلی کمتر این کنش را دارد .این ض ّد قهرمان در حماسه
ملّی ،پيران ویسه ،وزیر افراسياب است که ویژگی خردمندی و دانایی دارد و سعی دارد جدال را
با دیپلماسی حل کند .در بانوگشسبنامه ،وقتی میبيند بانو و فرامرز به سرزمين توران آمدند،
از د ِر صلح میآید و به مهمانی آنها میرود .به عقيدة او صلح بهتر از جنگ است که «مگر بيخ
کين از جهان برکنيم» (بانوگشسبنامه .)90 :1382 ،در آن مهمانی ،شيده پسر افراسياب عاشق بانو
میشود و پيران با آگاهی از عشق شيده ،متوجّه عواقب ناگوار آن میگردد و او را به نزد افراسياب
می برد .افراسياب ،تمرتاش را برای جنگ با رستم و آوردن بانوگشسب میفرستد؛ بانو تمرتاش
را میکشد و افراسياب خودش قصد جنگ میکند؛ امّا پيران او را منصرف میسازد.
در فرامرزنامه ،وزیر شاه کيد برای صلح نزد فرامرز میآید و تقاضای بخشش میکند .او که
قدرت فرامرز را شناخته ،به کيدشاه توصيه میکند «مکن جنگ و پيرامن بد مگرد»
(خسروکیکاوس.)160 : 1382،
در علی نامه ،کنش صلحطلبی وجود ندارد و دشمنان زمانی که شکست میخورند کنش
حيلهگری میگيرند و صلح آنها از روی حيله است ،چنانکه در جنگ صفّين ،معاویه به یاری
عمرو عاص حيله به کار بردند .در خاوراننامه وزیر شاهان و گاه همسرانشان ،در نقش ض ّد
قهرمان یاریگر ظاهر شدهاند که قهرمان اصلی را از جنگ با امام علی(ع) منع کردهاند.
در تمرنامه ،کنشهای ض ّد قهرمانها کمتر است و تنها کنش جدالگری دیده میشود که
قهرمان با شکست سریع آنها به مقصود میرسد .در جنگنامة کشم و جروننامه ،فرماندة
پرتغالیها وقتی شکست را احساس میکند ،با کنش صلحطلبی با قهرمان ارتباط میگيرد که
قهرمان نمیپذیرد.
کنش دیگر ،کنش جادوگری است که فقط در حماسة ملّی و خاوراننامه که تأثيری مستقيم
از حماسة ملّی دارد ،دیده میشود و در حماسة تاریخی کنار رفته است .در بانوگشسبنامه،
فرامرزنامه و خاوراننامه ،طلسمات و جادو از ویژگیهای خارقالعادگی ضدّ قهرمانان است که
برای نيل به مقصود سر راه قهرمان میگذارند.
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د قهرمانان
 -3ویژگی های ض ّ
در ویژگیهای ضدّ قهرمانها از نظر چهرة ظاهری ،رفتار ،اخالق ،نژاد و هویّتشان در حماسهها
اشتراک وجود دارد و اختالف آن کمتر است .در حماسههای ملّی ضدّ قهرمانها چهرة منفور
دارند و نژاد آن ها اهریمنی و اندیشه و کردارشان بد است .در حماسة دینی با تغيير اهورایی و
اهریمنی به کافر و مسلمان تبدیل شدند و در حماسة تاریخی با تأثير از حماسة ملّی یا دینی
خطابها آمده است .در این حماسهها دو ویژگی زیر برای ضدّ قهرمانها تکرار شده است:
بدنژاد و بداندیش و اهریمنی بودن :در این ویژگی ،خطابهایی که قهرمانها نسبت به
ضدّ قهرمان ها دارند ،صفات بدنژاد و بداندیش ،اژدها و دیو تکرار شده است .در بانوگشسبنامه،
د قهرمان صوری است ،صفت «بدنژاد» (بانوگشسبنامه:1382 ،
بانو در مقابل پدرش ،رستم که ض ّ
« ،)68دیو سفيد» و «دیو دون» (همان )71 :را به کار برده است .در معرفی رستم به زال میگوید:
«تو گویی که اژدها بُد به جنگ» (همان .)78 :یا تمرتاش که ضدّ قهرمان تورانی است ،خود را از
نژاد اژدها معرفی میکند« :به زور و هنر اژدها پشت من» (همان .)101 :در فرامرزنامه ،فرامرز در
مبارزه با شاه هندی به او میگوید« :هندی بدنژاد» (خسروکیکاوس .)138 :1382،در خطاب به
طورگ ،صفت «بداندیش» را به کار میبرد (همان .)190:حتّی افراسياب در نکوهش طورگ می-
گوید« :ناکس بدرگ بد نژاد» (همان« ،)192 :بد بد نژاد» (همان .)193:فرامرز به ض ّد قهرمان
«تجانوی هندی» میگوید« :بدکنش دیو تيره روان» (همان .)212:در مورد مهارک از زبان رای
هند خطاب «بد رگ بد تن بدنژاد» (همان« )236 :مهارک بدنژاد» (همان )257 :را میگوید.
در مقابل ،قهرمان ها بر نژاد پاک و نسب پهلوانی خود تأکيد میکنند .در بانوگشسبنامه و
فرامرزنامه ،نژاد رستم داشتن آنها مکرّر آمده است« :من آن رستم زال را دخترم» (بانوگشسب-
نامه« .)69 :1382،فرامرز پور تهمتن منم» (همان .)83 :در فرامرزنامه ،فرامرز در نامهای که به ض ّد
قهرمان _کيد شاه هند_ مینویسد ،در معرّفی خود میگوید:
ز نـــزد فـــرامـــرز گُـــرد دلـــيـــر
ز جــنــگــی نــریــمــان ســــام ســــوار

نــژاد وی از رســــتــم زال شــــيــر
پــدر بــر پــدر پــهــلــو و نــام دار
(کیکاوس)128 :1382،

در علینامه اصطالح ناکثين (پيمانشکنان) و قاسطين (ستمگران) برای دشمنان به کار رفته
است ،امّا ویژگیهای بدنژادی و دیو بودن نيز فراوانی دارد؛ مانند صفتهای «عمرو دون»
(همان« ،)4:بدنژاد» (همان« ،)63 ،45:بدسگاالن» (همان« ،)48:دیو دون» (همان« ،)64:مروان دون»
(همان« ،)65 :گبر دون» (همان«، )66 :پور سفيان دون» (همان« ،)68 :پور سفيان دشمن نژاد»
(همان« ،)70 :عاص دشمننژاد» (همان« ،)85 :دیو لعين» (همان )99 :و  ...تکرار شده است .در
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مقابل امام علی(ع) با صفتهایی مانند «شير فرّخ نژاد» (همان« ،)69 :یل پاکزاد» (همان،)83 :
«حيدر پاکدین» (همان )84 :توصيف کرده است.
در خاوراننامه نژاد عرب ستوده شده است .ابن حسام در وصف امام علی(ع) صفت تازی دلدل
سوار آورده است (خوسفی .)291 :1382،و از زبان حضرت در معرّفی خودش ،صفات حيدر و شير
خدا گفته است« :منم مير سيّاف شمشير زن» (همان« ،)92 :منم حيدر و شير پروردگار» (همان:
 )168و ف ّر شاهی نيز دارد« :همه ف ّر و فرهنگ و فرازنگی» (همان .)123:در مقابل ض ّد قهرمانها،
دیوزاده ،بدنژاد و بد اندیش هستند« :دیوزاده سوار» (همان« .)292 :زبان برگشاد کای بدنژاد»
(همان« .)73 :بداندیش پاسخ نياورد باز» (همان« .)108 :سپاه بداندیش را کرد پست»( .همان:
« ،)162بداندیش را روز وارون کنيد» (همان« .)163 :بداندیش را دل پر از بيم شد» (همان.)293 :
یا صفتهایی که مضمون دینی دارد ،مانند «ستمکاره قطّار» (همان« .)84 :ستمکاره تهماس»
(همان.)207 :
در تمرنامه نيز صفت بداندیشی و اهریمنی برای ض ّد قهرمان تکرار شده است .در وصف تغلق
تمرخان ،ترکيب «سهمگين اژدهای دمان» به کار برده شده است (هاتفی خرجردی.)63 :1398،
ميرحسين والی بلخ صفت «تيزدندان» (همان )67:و صفت «بداندیش» (همان )70 / 69 :دارد .والی
خوارزم هم «بداندیش» است (همان .)83 :در وصف گردنکشان تبریز «گریزان بداندیش ز
آوازهاش» (همان )125 :آورده است .همچنين دیگر ض ّد قهرمانها« :بداندیش را دید پنهان در
آن» (همان« .)70 :بداندیش غافل در آن روی آب» (همان« )174 :بداندیش را لشکر غم رسيد»
(همان« .)245 :که کرده بداندیش در کينه کند» (همان .)251 :والی مازندان در مقابل تيمور
لشکرآرایی میکند ،او و سپاهيانش ،صفت دیو دارند «به جنبيد از آنجا به خيل گران /به تسخير
دیوان مازندران» (همان .)122 :از زبان تيمور در وصف هندیان کوهستان میگوید« :همه
دیوساران ژوليدهموی (همان .)205 :در جنگ آنها را اژدها و دیو خطاب میکند «بکشتند چندان
از آن دیو و دد» (همان .)209 :و «ز دیوان رهزن بپرداخت راه» (همان.)210 :
در مقابل ،تيمور صفت «رویينهتنی» دارد (همان .)62 :و چون پهلوانان حماسی ،تنومند است
(همان . )61 :حتّی صفات پهلوان ایرانی را دارد ،هاتفی او را «صاحبقران فریدوناساس» (همان:
 )144و لشکریانش را رستم و باالتر از رستم خطاب کرده است (همان .)145 :در وصف نژادش نيز
او را «قراخان نژاد» (همان« ،)146 :نژادان ترک» (همان« ،)158 :جغتانژاد» (همان162 :و )190
ناميده که در مقابل او ض ّد قهرمان «بی خرد بینژاد» (همان )242 :است.
در جنگنامة کشم و جروننامه ،توصيف ها با نگرش دینی آمده است و اطالق صفت کافر و
گبر بر ض ّد قهرمانها ،فراوانی دارند؛ امّا در اطالق ویژگیها ،بدذاتی و شوم بودن تکرار شده است.
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اصطالحهای «گبران شوم»( قدری« ،)4: 1382،کافر بدنهاد» (همان« ،)5:فرنگان شوم سگ
بدسگال» (همان« ،)7:مرتد نابکار لعين» (همان« ،)131 :کافران لعين» ( )132پر تکرار است:
ز بــدذاتــی آن ســــگــان لــعــيــن

کــه نــاپــاک بــودنــد و نــاپــاک دیــن
(همان)100 :

تنومندی و بزرگی :ضدّ قهرمانها به ویژه ض ّد قهرمانهای فراطبيعی و موجودات اهریمنی
در حماسة ملّی و دینی ،عظيمپيکر ،قوی و نيرومند هستند و قهرمان با کنار گذاشتن آنها،
قدرت پهلوانی و قهرمانیاش را نشان میدهد .در فرامرزنامه در وصف مار جوشا گفته است:
«چهل زرع بود از دمش تا به سر /دهانش به مانندة قارتار /شود زهر بیهوش از آن زهرمار /دو
چشمش مهی تر ز گيتی گهر» (خسروکیکاوس .)119 :1382،در وصف سپاه کرگدنها گفته است:
«یکایک همه ژنده پيالن به تن» (همان .)123:و در وصف «تجانو» ،پهلوان هندی« :یکی پهلوان
بد تجانو به نام /چو دیو بد آن سهمگين دیو زشت /به باال ز سی رش بدی او فزون /چو پيالنش
دندان ،دو دیده چو خون» (همان .)209 :و در وصف مرغ گفته است« :درازی و پهناش باشد دو
ميل /گریزان ز چنگال او شير و پيل» (همان.)310 :
ض ّد قهرمانان انسانی نيز تنومند و پهلوان هستند .در بانوگشسب در معرّفی تمرتاش آمده است:
«که بودی دلير و بسی زورمند /به توران نبد مرد همتای اوی /چهل تن نبرداشتی پای اوی /دلير
و جهانگير و با رای و کام» (بانوگشسبنامه .)97 :1382 ،در منظومة فرامرزنامه ،طورگ (از
خویشاوندان افراسياب) را چنين وصف میکند« :یکی پهلوان بود نامش طورگ /دلير و سرافراز
و گرد سترگ» (کیکاوس.)181 :1382،
تنومندی ض ّد قهرمانها در علینامه و خاوراننامه هم تکرار شده است ،ولی اغراقهایی که در
حماسة ملّی وجود دارد ،در این منظومهها کمتر است .در خاوراننامه موجودات فراطبيعی،
پهلوانهای سپاه ضدّ قهرمان تنومند هستند؛ در وصف پهلوان زنگی گفته است:
یکــی تنــد زنگــی در آمــد چــو قــار

چــو کــوهی کــه بــر کــوه گــردد ســوار
(خوسفی)80 :1382 ،

در وصف قطّار «گرانمایه قطّار جنگآزمای» (همان .)86 :در قدرت صلصال میگوید« :چو من
چرخ چاچی بگيرم به چنگ» (همان .)283 :امّا در حماسة تاریخی ض ّد قهرمانها کمتر صفت
تنومندی دارند .در تمرنامه ،توصيف تنومندی از آنها نيست .در جنگنامة کشم و جروننامه،
تأکيدی برآن نشده است؛ امّا صفت رستم بودن و شير بودن دیده میشود ،برای نمونه در بيت
زیر در وصف فرنگان گفته است:
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بماننـــدة نـــرّه شـــير آمدنـــد
(قدری)11 :1384،

 -4اهداف جدال قهرمان با ضدّ قهرمان
جدال با ض ّد قهرمانها در متون حماسی در سه حالت است:
1ـ ضدّ قهرمان به مقابله با قهرمان میآید و مبارزه میکند.
2ـ قهرمان به مقابلة ض ّد قهرمان میرود.
3ـ ضدّ قهرمان با قهرمان کاری ندارد؛ بلکه قهرمان در مسير حرکت سفر با او مواجه میشود
و مقابله میکند.
جدال این شخصيتها در حماسة ملّی نيز بر بنياد اسطوره ،تقابل خير و شر است .در اساطير
هر قومی همواره یک اسطورة شاخص وجود دارد که بر همة روایات اساطيریاش میتابد و
شناخت این اسطورة مادر ،روشنگر رسالت و محتمال ًسرنوشت فرهنگی آن قوم است
(ستاری .)24 :1388،و «اسطوره پيکار بی امان ميان نيکی و بدی ،روشنایی و تاریکی که سرانجام
به پيروزی اهورا بر اهریمن و فرشکرد (نوسازی نهایی جهان در آخر زمان) میانجامد ،جان کالم
در فرهنگ اساطيری ماست» (ستاری . )51 :1388،در هر نوع حماسی ،همين اسطورة مادر تکرار
شده است؛ امّا بازتعریف جدال قهرمان و ضدّ قهرمان و تقابل خير و شر بعد از حماسة ملّی،
دچار تحوّالت جامعهشناختی شده است.
در بانوگشسبنامه و فرامرزنامه که نمونة حماسة ملّی هستند ،رفتار ض ّد قهرمانها با انگيزة
شرّ همراه است .در بانوگشسبنامه ،تمرتاش ،الف جنگاوری میزند و از جنبة زنانگی بانو را به
ناتوانی در برابر مردان تحقير میکند .بانو در مقابل این یاوهگویی:
برآشفت ازین گفته بانوگشسپ
ز بيمش نهان شد به زیر سپر
برون کرد از ترگ خود سرش

ز جا جست مانند آذرگشسپ
روان تيغ تيز از سپر شد بدر
ببرّید سر تا به سر پيکرش
(بانوگشسبنامه)102 :1382 ،

در فرامرزنامه ،فردی از طرف نوشاد (شاه هند) که باجگزار ایران است ،از راه میرسد و از
کيکاووس برای دفع دشمنان یاری می خواهد .فرامرز دواطلبانه برای کمک به او به هند میرود
و با ض ّد قهرمانهای شرور مبارزه میکند و پيروز میشود.
در منظومة علینامه و جنگنامة کشم ،ضدّ قهرمانها حمله میکنند و قهرمانها به مقابله
میروند؛ امّا در حماسة خاوراننامه و تمرنامه ،قهرمانها خودشان اقدام به سفر میکنند و با ض ّد
قهرمانها روبهرو میشوند .در خاوراننامه ميان سرکردگان سپاه اسالم بر سر اینکه کدام یک
جنگاور هستند ،مجادله میشود .دو نفر از آنها ـ سعد وقاص و ابوالمحجن ـ به خاور زمين سفر
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میکنند و با ضدّ قهرمانها روبهرو میشوند و گرفتار میگردند .پيامبر اسالم(ص) ،حضرت
علی(ع) را به دنبال آنها می فرستد و بدین وسيله حضرت در سفر به سرزمين خاور با ضدّ
قهرمانها مبارزه میکند.
در تمرنامه ،کامالً بنياد خير و شر با انگيزههای شخصی در جدال به هم ریخته است ،تيمور
همچون پهلوانان حماسی توصيف شده؛ در حالی که در واقعيّت تاریخی یک فرد خونریز است
که با کشورگشایی به قتل و غارت مردمان بی گناه پرداخته است .در این جدالها بر اهداف ذیل
با تفاوتهای ماهيّتی تأکيد شده است:
کینهجویی :در حماسة بانوگشسب ،وقتی رستم در قالب ض ّد قهرمان صوری از طرف تورانيان
به مبارزه با فرزندان میرود ،عامل کينه در دشمنی آنها تکرار میشود« .ز کينه دهانشان پر از
گرد شد» (بانوگشسب نامه« .)74 :1382،ببودند از کينه همچون پلنگ» (همان« .)75 :بکوشيم با
دشمن کينهخواه» (همان« .)78 :پر از کينه نزدیک بانو رسيد» (همان« .)73 :همان بانو از کين
گرفتش کمر» (همان« .)80 :فرا رفت پيش زواره به کين» (همان« .)81:که گر کينه ورزند ما آن
کنيم» (همان« .)89 :تو گفتی به کين رزمساز آمدند» (همان .)89 :در فرامرزنامه نيز تمام مبارزات
فرامرز با دیو و اژدها و شاهان هند ،به دليل کين است که در هر بار ،مبارزه از جانب طرفين
تکرار میشود؛ به ویژه در مبارزه با ضدّ قهرمان انسان ،عقيده این است:
کســی کــو ســر کينــه خــارد همــی

زمانــــه بــــدو تيــــغ بــــارد همــــی
(کیکاوس)161 :1382،

فرامرز وقتی به کشتن کنّاس دیو میرود ،میگوید« :که خود گُرز کين برفرازم به کين»
(فرامرز .)103یا در جنگ با اژدها «ز کينه بجوشيد و پيشش دوید» (همان.)105 :
در علینامه دو لشکر با هدف کينهورزی ،مقابل هم قرار گرفتهاند ،ابتدا دشمنان جانشينی
امام علی(ع) را از کينه قبول نکردند:
ولــــيکن نکردنــــد از کــــين طلــــب
ز شـــورا نگـــویم ســـخن بـــيش از ایـــن

رضــــای وصــــیّ پيمبــــر ،عــــرب
چـــو دارد کمينگـــه خداونـــد کـــين
(ربيع)2 :1390،

در ميدان جنگ نيز دليل کينه تکرار شده است:
ز کـــين طبـــل جنگـــی فـــرو کوفتنـــد

بـــه تيـــغ آتـــش کـــين برافروختنـــد
(همان)39:

در خاوراننامه ،شاه خاوران میگوید«:مگر کينة خویش بازآورم» (همان .)110 :زال میگوید:
«بخواهم ز حيدر بسی کينهها» (همان .)251 :پهلوان جمشيدشاه خطاب به مالک میگوید« :تو
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را من کنون کينهخواه آمدم» (همان .)143 :امام علی(ع) به سپاه کفّار میگوید« :بدین کينه
اکنون ميان بستهام» (همان .)100 :هر دوگروه با کينه با هم میجنگند« :یکی رزم کردند با کين
دل» (همان.)158 :
در حماسة تمرنامه نيز تيمور «وارث تخت توران زمين» (هاتفی خرجردی )135 :1398،است که
با کينه مقابل ضدّ قهرمانانش به جنگ میرود:
بـــــه ســـــوی ســـــمرقند آورد روی

ســـپاهی بـــه او پـــر دل و کينـــهجوی
(همان)63 :

البتّه رسالت کينهورزی او متناقض با رسالت تقابل خير و شرّ قهرمان و ض ّد قهرمان در اسطوره
و حماسههای ملّی است .وی بعد از تولّد پسرش آرزوی فتح کشور ایران میکند:
بـــه آهنـــگ ایـــران عنانتـــاب شـــد

مَـــه فـــتحش از نـــو جهانتـــاب شـــد
(هاتفی خرجردی)102 :1398،

از تورانيان می خواهد که برای کشورستانی لشکر آماده کنند و میگوید:
قناعـــت نـــدارم بـــه تـــوران و بـــس

بُــــوَد ملــــک روی زميــــنم هــــوس
(همان)103 :

بعد از ایران هم تمایل پيدا میکند هندوستان را بگيرد و بعد روم و ملک عرب و چين که در
راه چين از دنيا میرود .او خود را چنان باال می بيند که میگوید:
اگــــر بشــــنود صــــيتم افراســــياب
چــو بــر رســتم آرم بــه ایــران کمــين

بــر آرد ســر از خــاک تــوران ز خــواب
ز ترســـم نهـــان تـــر شـــود در زمـــين
(همان)269 :

در محاربه با ميرحسين ـ والی بلخ ـ میگوید والی آتش کين انگيخته است« :برانگيخت آن
آتش کين ،شرار /که سوزد تن خصم در کارزار» (همان .)68 :عاقبت والی را میکشند« :بکشتند
و رستند از کينهاش» (همان .)70 :وقتی اصفهانيان ترکان جنگاورش را کشتند با «رخ از آتش
کينه افروخته » (همان )128 :به جنگ میرود و آنها را قتل عام میکند و هاتفی میگوید« :به
شمشير کين کشته شد فتنهگر» (همان.)130 :
در جنگنامة کشم و جروننامه ،عامل کينه ،در حملة هر دو طرف تکرار شده است ،در وصف
پرتغالیها گفته است:
ســر آن ســپه بُــد کپيتــانتمر

دلــی داشــت از کينــه و خشــم پــر
(قدری)5 :1384،

در وصف نواّب در مقابل دشمن گفته است:
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چــو او درگــه جنــگ کــين آورد

ســـر چـــرخ را بـــر زمـــين آورد
(همان)13:

مقابله با اهداف توحیدی و دینی :خواستة دیگر قهرمان در جدال با ض ّد قهرمان طبق
منظومههای بررسی شده ،دعوت قهرمان به دین یکتاپرستی و اسالمی است که ض ّد قهرمان در
صورت پذیرش آن ،بخشيده میشود .نمونة آن در حماسة ملّی ،در فرامرزنامه آمده است .فرامرز
شاهان هند را به دین یکتاپرستی دعوت میکند .او بعد از تسليم کيدشاه ،وی را به دین یزدان
دعوت میکند؛ امّا کيد در ابتدا نمیپذیرد و فرامرز چندین بار با برهمن مناظره میکند ،تا اینکه
برهمن دین را میپذیرد (کیکاوس171 :1382،ـ  )172و کيدشاه نيز مجاب میشود و یکتاپرست
میگردد:
در آمـــد بـــه دیـــن خداونـــد هـــور
ز روی جهــان جملــه بــتهــا شکســت

کــه یــکســان بــرادر بــود پيــل و مــور
همـــه بـــتگران را یکایـــک بخســـت
(همان)172:

دعوت به دین اسالم حقيقی و مبارزه با اسالم جاهلی در علینامه ،هدف اصلی مبارزة قهرمان
با ض ّد قهرمان است .در خاوراننامه نيز حضرت علی(ع) هر جا میرود ،اهالی را دعوت به اسالم
میکند و در جدال با ض ّد قهرمان سخن او این است که «چو مؤمن شدید از من ایمن شوید»
(خوسفی« ،)183 :1382،هر کاو مسلمان شود ،همه کارش از من به سامان شود» (همان.)242 :
فقط در جنگنامة کشم و جروننامه ،مبارزه با کافر و بيرون راندن از کشور هدف جدال قهرمان
با ضدّ قهرمان است که سرانجام با شکست ضدّ قهرمان تمام میشود .در تمرنامه ،انگيزة اصلی
تيمور ،کشورگشایی است که کامالً با حماسة ملّی و دینی متناقض است؛ امّا انگيزة گسترش
دین در دیار غير اسالمی نيز مورد نظر تيمور بوده ،همانگونه که در انگيزة سفر به هندوستان
و فتح آنها ،گسترش دین را بهانه میکند:
مجوســـــی و نصـــــرانی و بتپرســـــت
برانـــدازم از بـــيخ و بـــن بـــی حســـاب
ز رهگشـــــــتهگان را در آرم تمـــــــام

نمــانم دران بــوم هــر جــا کــه هســت
پرســــــتندگان آتــــــش و آفتــــــاب
بــــه دیــــن محمّــــد عليــــه السّــــالم
(هاتفی خرجردی201 :1398،ـ )202

 -5سرانجام ضدّ قهرمان ها
سرنوشت ضدّ قهرمانها در حماسه مشخص است که از دو گونه خارج نيست:
شکست ،مرگ و کشته شدن :ض ّد قهرمانهای فراطبيعی ،حيوانات ،موجودات اهریمنی و
جادوگران عاقبت کشته میشوند و از ضدّ قهرمانهای انسانی ،جدالگران که تسليم نمیشوند
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و خواستة قهرمان را قبول نمیکنند ،کشته میشوند؛ مثل تمرتاش در بانوگشسبنامه ،طهورگ
در فرامرزنامه ،قطّار در خاوراننامه ،شاه منصور در تمرنامه که همگی کشته میشوند.
بخشش و صلح کردن :از انواع ضدّ قهرمان ،فقط ضدّ قهرمانهای انسانی هستند که گهگاه
بخشيده میشوند؛ امّا در ازای بخشش باج میدهند و زیردست میشوند .در فرامرزنامه ،فرامرز
بعد از شکست طهورگ تورانی راهی هند میشود و از شاه آنجا تقاضا میکند که تحت امر
کیخسرو شود و باج بدهد ،او نمیپذیرد و جنگ میکند .بعد از جنگهای متوالی و کشته شدن
چندین پهلوان و سختتر شدن جنگ ،رستم به یاری فرامرز میآید ،رای هند را به بند میکشد
و به ایران میآورد ،در آنجا فرامرز دلجویی میکند و کیخسرو رای را به فرامرز میبخشد و
او باجگزار ایران میگردد .در تمرنامه ،تيمور چند بار ض ّد قهرمانها را عفو میکند .برای نمونه
وقتی بر قيصر روم غلبه میکند ،او را بخشيد و زبردست شاهزادگان نشاند و ملک قيصر را به او
داد:
نســــــازیدش از ســــــرزنش منفعــــــل
شـــویدش همـــه مـــرهم جـــانِ ریـــش

کــه او هســت از کــردة خــود خجــل
بـــه اعـــزاز و اکـــرامش آریـــد پـــيش
(هاتفی خرجردی)300 :1398 ،

در خاوراننامه وقتی کفّار مسلمان میشوند ،از ض ّد قهرمانی بيرون میآیند و کينه کنار میرود.
وقتی شاه زنگی مسلمان میشود ،صفت «شاه پيروز بخت» برای او آورده است (خوسفی:1382،
 .)81ولی آنها که ایمان نمیآورند ،کشته میشوند؛ مانند قطّار دیو منش که به دست سعد
وقاص کشته شد (همان.)87 :
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،تحوّالت حضور ضدّ قهرمانها در مقایسة حماسة ملّی با حماسة دینی و
تاریخی مورد تحليل قرار گرفت .سؤال اصلی تحقيق این بود که آیا ض ّد قهرمان حماسة دینی و
تاریخی بر بنياد حماسة ملّی صورت گرفته است؟ نتایج پژوهش نشان داد :ض ّد قهرمانسازی در
حماسة دینی و تاریخی بر بنياد حماسة ملّی صورت گرفته است؛ امّا در انواع ض ّد قهرمان ،کنش،
صفات و اهداف جدال ،تفاوت وجود دارد .در حماسة تاریخی ،عناصر حيوانی ،طبيعی ،موجودات
وهمی و فراطبيعی از عنصر ض ّد قهرمان درآمدند و به جای آن در دگردیسی ،شخصيت تاریخی
به نام و صفات این موجودات ناميده میشود؛ فقط در حماسة خاوراننامه که داستانی تخيّلی با
تأثير از شاهنامه است ،این موجودات وجود دارند ،امّا هرچه تأکيد به هویّت تاریخی میشود،
ضدّ قهرمانها نيز شخصيت تاریخی و ملموس یافتهاند.
با توجه به انواع ضدّ قهرمان ،تحوّالت آن را در موارد زیر میتوان خالصه کرد:
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حماسة ملّی :هر چيزی قابليت ضدّ قهرمان شدن دارد.
حماسة دینی :وقتی تأثير مستقيم از حماسة ملّی دارد ،هرچيزی قابليت ض ّد قهرمان شدن را
یافته است.
حماسة تاریخی :ضدّ قهرمانها انسان هستند و عناصر حيوانی و طبيعی و موجودات فراطبيعی
از ضدّ قهرمانی بيرون آمدهاند؛ امّا ضدّ قهرمانهای انسانی ،صفات موجودات اهریمنی را همچنان
دارند.
کنش مشترک در انواع حماسهها ،جدالگری است .در کنار آن کنش ،صلحطلبی ،حيلهگری
و جادوگری آمده است که در ارتباط با هدف و پيشروی قهرمان انجام شده است .ض ّد قهرمان
در مقابل شکست در برابر قهرمان از این کنشها استفاده کرده است .در تحوّل ضدّ قهرمانی،
کنش جادوگری در حماسه ملّی و حماسة تخيّلی خاوراننامه است و در روایت تاریخی جای
خود را به کنش حيلهگری داده است .در صفات ضدّ قهرمانها نيز اشتراک در صفات بدنژادی
و بداندیشی در حماسهها دیده میشود که در مقابل ،قهرمانها از نژاد پاک و نسب پهلوانی
هستند؛ امّا بر صفت تنومندی ضدّ قهرمانها در حماسة ملّی تأکيده شده و در حماسة دینی و
تاریخی کمتر است .در تمرنامه ض ّد قهرمان قوی نيست؛ امّا در علینامه و جنگنامة کشم و
جروننامه ،قدرت آنها توصيف شده است .در خاوراننامه نيز به تقليد از حماسة ملّی بر تنومندی
آنها تأکيد شده است.
در اهداف جدال ،کينه عامل اصلی کشاکش قهرمان و ضدّ قهرمان در هر سه نوع حماسه است
که در حماسة ملّی با هدف دفاع از سرزمين و شکست دشمن؛ و در حماسة دینی دفاع از دین
و شخصيتهای غير دینی؛ و در حماسة تاریخی گاه با هدف شخصی است که نمونة آن تمرنامه
است و گاه با انگيزة ملّیگرایی است که نمونة آن جنگنامة کشم است .هدف دیگر ،دعوت
قهرمان به دین یکتاپرستی است که ض ّد قهرمان در صورت پذیرش آن ،بخشيده میشود .در
سرنوشت ضدّ قهرمان ها ،کسانی که دشمنی آشکار دارند ،حيوانات ،جادو ،موجودات فراطبيعی
و ض ّد قهرمان انسانی شرور عاقبت کشته میشود؛ امّا ضدّ قهرمانهایی که تسليم میشوند و به
دین و خواستة قهرمان روی میآورند ،بخشيده شده یا فرار کردهاند.
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