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 با تحلیل شش منظومۀ حماسی
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 نویسندة مسؤول()دانشجوی دکتری ادبيات حماسی دانشگاه اروميه، اروميه، ایران  

     رضا مظفری علی

 استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اروميه، اروميه، ایران 

 10/4/1400تاریخ دریافت:  

 21/7/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده 

فردوسی  شاهنامةکار اصلی آن ارسی هستند که شاهنشدنی ادبيات فمتون حماسی جزو جدا    

های مختلف، انواع سرایی رواج پيدا کرد و به تقليد از آن در دوره، حماسهشاهنامهاست. بعد از 

ها، تحوّالت سياسی، اجتماعی و های دینی و تاریخی سروده شد؛ امّا در سرایش آنحماسه

ها گاه، ویژگیایو به تناسب تحوّالت، موضوع، ج گذاشتفرهنگی که در کشور ایجاد شد، تأثير 

کرد. در این پژوهش با هدف تأملّی بر تحوّالت ضّد  های حماسی نيز تغييرو اهداف شخصيت

ای حماسی ههای ملّی، دینی و تاریخی، منظومههای آن در حماسهها و شباهتقهرمان و تفاوت

، تمرنامهنی و از حماسة دی نامهخاورانو  نامهیعلاز حماسة مّلی،  فرامرزنامهو  نامهبانوگشسب

ی نگارش ای و بر مبناخانهاز حماسة تاریخی به روش کتاب نامهجرونو  کِشم نامةجنگ

ای دینی و تاریخی هدهد حماسهاست. نتيجة پژوهش نشان میحليلی بررسی شده ت-توصيفی

سو با مضمون و هدف نيادین خير و شر، هم؛ امّا در تقابل بنيز بر بنياد حماسة مّلی استوار شده

است. وجه مشترک هر سه نوع حماسه، وجود ضدّ قهرمان قهرمان داستان، دچار دگرگونی شده 

گر با صفات بدنژادی، اهریمنی و تنومندی است؛ امّا این ضدّ قهرمان در حماسة انسانی جدال

 قهرمان ف جدال، کنش و صفات ضدّدینی و تاریخی با انگيزة قهرمان و روایت تاریخی در اهدا

 است.  و سرانجام ضدّ قهرمان متغيّر گشته

 تاریخی، تحوّل، حماسه، دینی، ضّد قهرمان، مّلی.  ها:کلیدواژه
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 مقدّمه      

اسطوره همواره و حتماً به حماسه »یافتة اساطير است؛ هر چند حماسه در اصل صورت تحّول     

های اساطيری وارد (. امّا در تبدیل حماسه حتماً انگاره87: 1371سرکاراتی، )« شودتبدیل نمی

شوند. اسطوره شود که متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و دینی یک ملّت نوشته میمی

 متعلق به دوران کهن است؛ امّا حماسه امتدادی از اسطوره است که در تاریخ مانده است. در

 پرداخت در و شده کاسته وهمناک و شگفت هایوهجل از حماسه به اسطوره تدریجی تبدیل

 سرکاراتی،) اندگرفته خود به جهانی این و مردمانه و منطقی جنبة کسان و چيزها حماسی، نوین

های حماسی کم نظير است که در هر دوره نيز به تأثير . ادبيات ایران از نظر داستان(2 ـ1: 1357

های دینی دینی تغيير یافته که نمونة آن، رشد حماسهاز  تحوّالت سياسی، اجتماعی، تاریخی و 

ها، تقابل خير و شر است که های ملّی است. وجه مشترک تمامی آنو تاریخی در سایة حماسه

مایه، هميشه قهرمانی است که در مقابل ضدّ قهرمان مایة اصلی اسطوره است. بر بنياد این بنبن

پروری و مقابله با جنگد. قهرمانن، عشق و ... میایستد و برای حفظ سرزمين، ناموس، دیمی

های ملّی و دینی، پيوند واقعيت یک ملّت با اسطوره و نيروی ضّد قهرمان به ویژه در حماسه

 اصل در را خویش شخصی عواطف شاعر حماسی، منظومة در»حماسه است. به گفتة صفا 

ه از قهرمان و ضدّ قهرمان انواع حماسه چتوان گفت آنمی (.4: 1333صفا، )« کندنمی وارد داستان

 ترینجالب از دليل این به حماسی شعر»بينيم، بازیافتی از جامعه و فرهنگ آن ملّت است. می

بزرگی تصویر که است ایآیينه منزلة به که آیدمی حساب به منظوم سخن انواع ارزشمندترین و

« کرد مشاهده توانمی هاآن در را ملّت آن اخالقی هایپایبندی و هاسنّت نيک، هایمنش ها،

و ضّد  های دینی و تاریخی به تقليد از حماسة مّلی، قهرمان(. امّا در حماسه 24 /1: 1381جو، رزم)

است که گاه در نقطه مقابل حماسة مّلی های دینی و حکومتی بازتعریف شدهقهرمان با انگيزه

 گيرد. قرار می

ر ضرورت بررسی این تحوّالت، شش منظومة حماسی ملّی، دینی و در این پژوهش با تأکيد ب  

ها، صفات و فرجام بررسی تاریخی، تحوّالت ضدّ قهرمان از منظر انواع ضدّ قهرمان، کنش، ویژگی

 است. سؤاالت تحقيق، موارد زیر است: شده 

 است؟ـ آیا حماسة دینی و تاریخی بر بنياد حماسة مّلی سروده شده 1

تاریخی وجود های مّلی، دینی و پردازی ضّد قهرمان، چه تفاوتی ميان حماسهيتـ  در شخص2

 دارد؟

ها در حماسة ملّی، دینی و ـ تحوّالّت ضدّ قهرمان در صفات، ویژگی، اهداف جدال و فرجام آن3

 تاریخی چگونه است؟
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ه با تکيه بر است، بدین ترتيب کای انجام شده خانهاین مقاله به روش کتابروش تحقیق:      

ها های اصلی تحقيق، نکات مربوطه از جامعة آماری، فيش برداری و سپس با تحليل فيشمؤلّفه

 است.  بر مبنای هدف تحقيق، مقاله به صورت توصيفی ـ تحليلی نوشته شده

های حماسی، کتاب مشخّصی در این زمينه چاپ ارتباط با داستان درپیشینة تحقیق:       

 های دانشجویی، پيشينه وجود دارد. نامهها و پایانّما در حوزة مقالهاست؛ ا نشده
به « های پهلوانی ایرانضّد قهرمان در شاهنامه و منظومه»در مقالة  (1386)و همکاران  یوسفی

های دینی و تاریخی جزو جامعة اند. حماسهپرداختههای ملّی حماسه بررسی ضدّ قهرمانان در

که در تحقيق  فرامرزنامهو  نامهبانوگشسبهای ملّی تند و البتّه منظومهآماری این پژوهش نيس

مقالة  (1394جعفری و صانع )اند. اند، در این مقاله بررسی نشدهحاضر مورد بررسی قرار گرفته

 دهمين را در« نامهبانوگشسب و برزونامه ،نامهسام هایحماسه در ضدّ قهرمان و قهرمان بررسی»

 هایضدّ قهرمان و هاقهرماناند که در آن، فارسی، ارائه داده ادب و زبان ترویج للیالمبين همایش

رسالة  از مقالة استخراجی .است داده شده توضيح هاآن کنش و نوع و معرّفی هامنظومه این

اند. مهراد کرده دفاع فارس نور پيام دانشگاه در همان سال در که است نام همين به صانع خانم

 «نامهکوش منظومة در ضدّ قهرمان بدنی هایکنش تحليل و بدن بازنمایی» در مقالة (1399)

است. بيگ زاده و  پرداختهنامه کوشحماسی  ةدر منظومضدّ قهرمان های بدنی به تحليل کنش

ای خان کَندولهالماس ةنامرستم ةقهرمان و ضّد قهرمان در حماس»( در مقالة 1394گراوندی )

 اند. قهرمان و ضّد قهرمان را بررسی کرده «کرمانشاهی

های دینی و تاریخی، این موضوع غير از این موارد، پژوهش مستقل یافت نشد و در مورد حماسه

ها و تحوّالت ضدّ قهرمان با مقایسة سه که در هيچ تحقيقی تفاوتتر اینپژوهش نشده و مهم

يق حاضر از این منظر نوآوری دارد و است و تحقحماسة مّلی، دینی و تاریخی بررسی نشده 

 سرایی ادبيات ایران است.     دستاوردی تازه در بررسی حماسه

مربوط  بحث قهرمان و ضدّ قهرمان به عناصر داستانمبانی نظری و جامعة آماری تحقیق:     

ن پهلوا به معنیقهرمان پردازی قابل بررسی است. در معنی لغوی، شود که در حوزة شخصيتمی

گيرد و در واقع ضّد قهرمان در نقطه مقابل قهرمان قرار می(. ، ذیل واژة قهرمان1391معين، است )

  (.56: 1380کادن، ؛ 128: 1385ابرامز، قهرمان است ) با تضاد در
گيرد و قهرمان کند، یا سر راه او قرار میضدّ قهرمان کسی است که با قهرمان دشمنی می

عقيده نيست. در متون که با قهرمان همکند یا اینا او مقابله میاش بدر رسيدن به خواسته

حماسی مّلی، وجود ضّد قهرمان قطعی است و به همان اندازه که قهرمان شخصيت محوری 

های اصلی داستان است؛ زیرا تقابل بنيادین خير و شرّ اهورایی دارد، ضدّ قهرمان نيز از شخصيت



 

 62  1400پاییز و  زمستان ، 32پیاپی هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

کند. در حماسة ها را ایجاب میه رسيده است، تقابل شخصيتو اهریمنی که از اسطوره به حماس

گرایی به تقابل تر از ضّد قهرمان است و تقابل از مّلیدینی و تاریخی گاه تأکيد بر قهرمان بيش

 ایم. مسلّم و مشترک رسيده است. ما برای بررسی این دیدگاه شش منظومه را تحليل نموده

و  انتخاب شده است، بانوگشسب فرامرزنامهو  نامهشسببانوگهای ملّی، داستان از حماسه

ها است. موضوع بانوگشسب، داستان ها روایت زندگی آنفرامرز، فرزندان رستم هستند و منظومه

، داستان زندگی فرامرز و سفر او به هند تا فرامرزنامهجوانی بانو تا ازدواج با گيو است و موضوع 

 مرگ به دست بهمن است.    

بر این باور است که  بانوگشسب ناشناس مانده است. مصحّح کتاب نيزمنظومه هر دو شاعر 

ـ 13: 1382نامه، بانوگشسبهجری قمری نوشته شده است ) 520احتماالً این منظومه بعد از سال

-منظومه صورت به بعدها که معرّفی کرده است فرامرزنامه منظومة از بخشی را آن (. امّا آیدنلو14

 تأیيد موضوع را این نيز فرامرزنامه هاینسخه نقصان و در واقع، است شده جدا آن از مستقل ای

از این کتاب  دارد، وجود نظر دوگونه نيز فرامرزنامهدر مورد سرایندة . (38 :1384آیدنلو، )کند می

 که شخصی است دو تصحيح مهرآبادی و سرمدی موجود است، مهرآبادی در تصحيح آن گفته

 توسّط شده آوریجمع مطالب هند، مقيم زرتشتی و شاعر ایرانيان از کيکاووس خسرو نام به

 در آورده نظم به 1279 سال حدود در را تفتی سروش پسر بهرام پسر رستم، نام به شخصی

 در قاجار شاه مظفّرالدین سلطنت حدود در قمری، هجری 1324 سال در منظومه این. است

 گویندة است: از گفته . سرمدی(12 :1382کاوس،خسروکی) است رسيده چاپ به هند بمبئی شهر

 و پنجم قرن نيمة در مثنوی این است مشخّص  امّا نيست؛ دست در چندانی اطالع فرامرزنامه

 از قبل را منظومه سرایش . صفا(8: 1382، فرامرزنامه)است  شده سروده قرن این اواخر تا حداکثر

(. امّا در تحقيقی که دربارة مؤلّف آن 295 :1333، صفا)است  کرده هجری قمری بيان 520 سال

 ششم قرن شاعر فارسی، مرزبان الدّینرفيع باید فرامرزنامهسرایندة »انجام شده ، آمده است: 

. در این پژوهش (135: 1381نحوی، )« است سروده 555 سال حدود در را منظومه این و باشد

 تصحيح مهرآبادی در دست بود و استفاده شد.

انتخاب شده که هر دو دربارة « نامهخاوران»و « نامهعلی»های دینی، منظومة حماسه از

شاعری با تخلّص ربيع است که آن را در قرن پنجم تأليف  نامهعلیزندگی حضرت علی)ع( است. 

هجری سروده است. اطّالعات کاملی از سرایندة آن در دست نيست، فقط به تصریح خود راوی 

: 1389ربيع، اش سروده است )سالگی 62هجری است و منظومه را در  420ولّد در متن کتاب، مت

 875 ـ783) است حسامابن به معروف الخوسفی الدّینحسام بن محّمد تأليف نامهخاوران (.501

، ابن نامهخاوران، خالفت امام علی)ع( و جنگ جمل و صفّين است. در نامهعلیموضوع  .(ه. ق
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خاوران، سرزمين  سرزمين به یارانش را در سفر و( ع)علی امام هاییدالور و هاحسام جنگ

 توصيف کرده است.   قهرمان، ساحل زمين و قام

 تمرنامهانتخاب شده است. « نامهجرون»و « نامة ِکشمجنگ»، «تِمُرنامه»در حماسة تاریخی، 

وصف  را گورکانی تيمور زندگی حوادث ه.ق( است که 927ـ 822جامی ) خرجردی هاتف اثر

-موفّق هاتفی و است تيموری و دورة مغول تاریخی منظومة مشهورترین حماسه این کرده است.

 . دو(571: 1370 مرتضوی،)رود می شمار به تاریخی هایحماسه زمينة در دوره آن سریندة ترین

 قرن در که است قدری نام به از شاعری نامهجرونو   کِشم نامةجنگمنظومة به هم پيوستة 

 هایجنگ وصف و شرح ،کشم نامةجنگ در ترتيب به هاآن موضوع و زیسته می هجری یازدهم

 سال از که هاستپرتغالی با _صفوی  عبّاس شاه شجاع سردار ـ فارس بيک بيگلر خانقلی امام

 27 سال در واقعه، این در است، حمله کردند. بندرعبّاس از بخشی که قشم جزیرة به 1030

 در ایرانيان تسخير به و شده گرفته دولت پرتغال دست از جزیره قمری، هجری 1031 اوّل ربيع

: 1381 جو،رزم) است قلعة قشم فتح از بعد وقایع به مربوط گزارشی هرمزنامه یا نامهجرونآمد، و 

1/ 193). 

 بحث و بررسی

 تحوّالت  شخصیت ضّد قهرمان  -1

العادگی، هر چيزی قابليّت ضّد قهرمان های خارقدر اسطوره و حماسه، با توجه به ویژگی

اصلی: انسانی، حيوانی، ة چهار دست به« نوع»از نظر ها ضدّ قهرمان های ملّیدر حماسه شدن دارد.

و نقشی که در متن وقایع به عهده « کنش»و از نظر اند تقسيم شدهطبيعی و ماوراء طبيعی 

نما، صوری، حد، راهگر، متّ گر، اغواگر، یاریسپهدار، جدال : اصلی، مشاور،ةدر یازده دست دارند،

سرایی (. در تحوّالتی که در حماسه39: 1386یوسفی و همکاران، اند )عمل کردهعاشق و ابزاری 

آن تأثير گذاشته  پردازیای ضدّ قهرمان تغيير نيافته؛ اّما در شخصيتصورت گرفته، بنياد اسطوره

است؛ امّا در حماسة دینی وقتی که از تاریخ دور شده  است. این تحوّل در حماسة تاریخی آشکار

ها و صفات اند، انواع ضّد قهرمان یا ویژگیسازی حماسة ملّی کردهتقليد مستقيم از شخصيتو 

-تحوّالت ضدّ قهرمان  با توجّه به منظومهها، اعمال و رفتارشان، به تأثير از حماسة ملّی است. آن

 شود:دیده میهای انتخاب شده در موارد زیر 

این ضّد قهرمان، ضدّ قهرمان قطعی متون حماسی است. تنها در گذر ضدّ قهرمان انسانی: 

ها تغيير یافته است؛ این ضّد های دینی و تاریخی، هویّت و صفات شخصيتزمان در حماسه

ابل ق _ها تغيير یافته های طبيعی و غير طبيعی ـ که چهرة انسانی آنقهرمان به دو دستة انسان

 تقسيم است: 
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، تورانيان و هندیان بانوگشسبها در منظومة ضّد قهرمان های طبیعی:ضدّ قهرمان انسان

-گر فرعی هستند که در جنگ با بانو شکست میباشند که هر دو گروه، ضدّ قهرمان جدالمی

و  های هندی همچون کيد شاه هند، اروند شاه، طهمور، نوشدار، شخصيتفرامرزنامهخورند. در 

شاه، مارک، پهلوانان سپاه مارک، شاه جزیرة فراسنگ و دیگران در مقابل فرامرز و سپاهيان کيد

 خورند. کنند که همگی شکست مییاران و سپاه او مقابله می

پایة  بر علی)ع( ع( است. امام)علی امام ، قهرمان اصلی شخصيتنامهخاورانو  نامهعلیدر 

های مّلی را یافته است. در واقع نقش پهلوانی حماسهارد و د اهواریی قدرت اسطوره، بنياد

 خير تقابل را؛ و رخش جای ُدلدل. گرفت را رستم جای کامل، انسان و ابرمرد عنوان به( ع)علی»

. در (194: 1393شهبازی، ) «داد مشرک و مسلم مقابلة به را خود جای ملّی، هایحماسه در شر و

قاسطين های تاریخی و واقعی ناکثين )اصحاب جمل( و ها، شخصيتضّد قهرمان نامهعلی

های تخيّلی شاهان خاور، مثل قطّار، ، شخصيتنامهخاوران)اصحاب جنگ صفّين( هستند؛ امّا در 

 اند.  شاه، تهماس، صلصال، پهلوانان و سپاهيان ضّد قهرمان شدهجمشيد

های شهرهای دم ایران و والی، قهرمان داستان، تيمور است و ضّد قهرمانان، مرتمرنامهدر  

 نامةجنگرود. در ها میمختلف ایران و عراق و شام، روم و هند هستند که تيمور به مقابله با آن

از سرداران شاه عّباس  «فارس بيکبيگلر خان قلی امام» منظومه ، قهرماننامهجرونو  کِشم

 گران پرتغالی هستند.  ها، اشغالاست و ضدّ قهرمان

های غير عادی در حماسة مّلی و دینی وجود دارند و در انسان ای غیر طبیعی:هانسان

های تخيّلی حضور دارند؛ اند. در حماسة دینی نيز در داستانحماسة تاریخی کنار گذاشته شده

نيستند. در فرامرزنامه  نامهعلیاند؛ اّما در که داستانی تخيّلی است، آمده نامهخاوران درکه چنان

گوشان که به دست فرامرز کشته خاورزمين که دیو چهره هستند یا مردم جزیرة فيلمردم 

ها های غير عادی هستند. همين ضّد قهرمانضّد قهرمان( 296ـ 292: 1382کاوس، کیشوند )می

خوار های آدم( و انسان122ـ120: 1382خوسفی،نيز در سپاه پيل گوشان ) نامهخاوراندر منظومة 

 .   شونددیده می( 185همان: )

عناصر طبيعت حذف ضدّ قهرمان حیوانی و عناصر طبیعت در حماسة دینی و تاریخی: 

اند، به این صورت که در مسير قهرمان برای در حماسة مّلی، به عنوان ضّد قهرمان ظاهر شده

هستند. ، خان چهارم و پنجم، گرما و سرما ضدّ قهرمان فرامرزنامهکنند. در پيروزی مانع ایجاد می

 ابر امّا از کرد؛ اطراق جویی کنار در روز سه از بعد و رفت راه گرما در روز فرامرز با سپاهش سه

 در شب سه و روز سه و کنندمی ناله خدا ها به درگاهآن بست، یخ جا همه و بارید برف سياه
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کاوس، کییابند )رسند و از خطر مرگ رهایی میمی گل و آب پر دشت به روند تامی راه برف

 (. 408ـ  407: 1382
، شير جادو با نامهبانوگشسبکنند. در در ضدّ قهرمان حيوانی، حيوانات با قهرمان جنگ می

گرگ، مار، اژدها، کرگدن و شير، حيواناتی هستند  فرامرزنامهشود. در جنگد و کشته میبانو می

کشند. این ضدّ قهرمان در را میروند و همه ها میگران به نبرد آنیاریکه فرامرز و قهرمان 

که داستان تخيّلی دارد، امام علی)ع( و  نامهخاورانحماسة دینی و تاریخی وجود ندارد، فقط در 

 کنند.گران با شير، پيل، اژدها و گرگ مبارزه مییاری قهرمان

های اهریمنی و فراطبیعی در حماسة دینی و تاریخی: دگردیسی ضدّ قهرمان

بيعی و اهریمنی، نيروی شرّ اسطوره است که اغلب به صورت ضدّ قهرمان دیو، موجودات فراط

شوند؛ البّته همين موجودات در دگردیسی اند و در حماسة ملّی دیده میاژدها و جادو ظاهر شده

حماسه،  به اسطوره تبدیل که دراند؛ چنانهای انسانی ضّد قهرمان نيز تبدیل شدهبه شخصيت

 کارنوی،)اند شده تبدیل زمينی شهریاران به فرشتگان و ایزدان تورانيان؛ و به اژدهایان و دیوان

، بانو در بانوگشسبچنان به صورت ضّد قهرمان در حماسه حضور دارند. در (. امّا هم116: 1383

، فرامرزنامهدر   (.57: 1382نامه، )بانوگشسبکشد جنگل شير جادو را که در واقع شاه جّنيان بود می

(. 103: 1382کاوس، خسروکیکشد )که دختران شاه هند را ربوده بود، می« کّناس دیو»مرز فرا

(، در کالن کوه با سپاه دیو و 277: همانکشد )دیو که دختر شاه کميال را دزدیده بود، میسيه

چنين با مرغ شگفت (. هم366ـ 363همان: دهد )ها را شکست میشود و آنجادو مواجه می

 (.313ـ  310همان: جنگد )و با اژدها میپيکر غول
شود و ای تخيّلی است، دیده میکه منظومه نامهخاوراناین موجودات فراطبيعی در منظومة 

بينيم و شبيه هفت می فرامرزنامههای دیگر حذف گردیده است. هفت خانی که در در منظومه

ر کوه بلور، با سپاه دیوان و اژدها خان رستم است، در این منظومه نيز آمده است. امام علی)ع( د

گر به حصارهایی یاری(. یا حضرت علی)ع( و قهرمانان 190: 1382خوسفی، جنگد )و جادو می

آیند. مالک در رفتن به رسند که طلسم و جادو و موجودات اهریمنی به مقابلة ایشان میمی

کند شود و مبارزه میمواجه می حصار برنج در راه با طلسماتی چون دیو سياه، اژدها، شير و پيل

(. امام علی)ع( برای نجات مالک از طلسم 250همان: گردد )و سرانجام با جادو، اسير دست زال می

شود و حضرت با ذوالفقار آن رود و با افسون زال، چوبی تبدیل به اژدها میجادو به دنبال او می

 (.255همان: کشد )را می

وهمی و فراطبيعی از ضدّ قهرمانی درآمدند؛ اّما در دگردیسی در حماسة تاریخی، موجودات  

چنان در دیوان بعد از حماسة مّلی همشود. باید گفت ها ناميده میشخصيت تاریخی به این نام
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ها به صورت خود دیو یا اشخاص دیوصفت آمده است. در انواع حماسه وجود دارند و حضور آن

 اساطيری انگارة تاریخی، شخصيت جمعی، حافظة تاریخی درواقع تکرار این موجودات در حماسة 

 جدید، هایدوران تاریخی شخصيت به جمعی الياده حافظة گفتة به و است اسطوره در قهرمان

 در حماسی قهرمانی صورت به را تاریخی فرد یعنی اوست؛ بایستة که بخشدمی اعتباری و معنی

   .(90ـ 88: 1365 الياده،)کند می تکرار را مثالی الافع و تقليد، را ازلی هاینمونه که آوردمی

ها با هيچ موجود وهمی مبارزه ، قهرماننامهجرونو  کشم نامةجنگو  تمرنامه، نامهعلیدر  

ها، صفات دیو و اژدها تکرار شده است. برای نمونه در کنند؛ اّما در توصيف ضدّ قهرماننمی

 است: دهنامي را اژدها ، تيمور، قبچاقتمرنامه
ــاد بر کرد عنــان  رهــا صــــرصــــر ب

 

ــه  ــداز ب ــــهــمــگــيــن آن ان  اژدهــا س
 (192: 1398هاتفی خرجردی، )            

 آورده است: «دیوساران» صفت هاآن سپاه وصف در قيصر با جنگ در
ــــاران آن از ــــار دیــوس ــــپــاه یس  س

 

ــــيــاه ابــر در آهــن کــوه یــکــی   س
 (292)همان:                         

 دارد عایشه به گرایش و است مخالف امام جانشينی با که طلحه به علی)ع( ، امامهنامعلیدر 

 . (9: 1390ربيع، ) «مکش دشمن دیو بر را دلت» گوید:می

 ، شاعر توپ دشمن را به اژدها مانند کرده است:نامهجرونو  کشم نامةجنگدر 
 دمــان اژدهــای چــون بــود تــوپ

 

ــر  ــود داران قلعــه کــه ب  پاســبان  ب
   (147: 1384)قدری،                    

 است:یا سپاه دشمن را افراسياب ناميده  

ــان    ــاب زم ــــي ــراس ــد اف ــن ــان ــه م  ب

 

 ارا گذرانبه نقب اندرون شد گذ 

 (133همان: )                         

 کنش های ضدّ قهرمانان  -2

گری است. انواع ضّد ترین محورّیت ارتباط ضدّ قهرمان با قهرمان، جدالدر حماسه، مهم 

شاه کيد، طورگ  فرامرزنامه؛ در نامهبانوگشسبقهرمان مانند تمرتاش و خواستگاران بانو در 

تورانی، تجانوی هندی، ده پهلوان، رای هند، مهارک، پهلوانان هندی، شاه جزیرة فراسنگ؛ در 

رزمين قهرمان، ، شاهان سرزمين خاور، سنامهخاوران، اصحاب ناکثين و قاسطين؛ در نامهعلی

افردی چون ميرحسين والی بلخ،  تمرنامهجنگند؛ در ساحل زمين و قام که با سپاه اسالم می

کشد، شاه کشند و تيمور همه را میاصفهانيان، قبچاقيان که با دلی پر از کينه، ایکوتمر را می

گاه ضّد قهرمان ها، همگی در جای، سپاه پرتغالینامهجرونو  کشم نامةجنگمنصور و غيره. در 
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اند. موجودات اهریمنی و رو با قهرمان آمدهدرگر قرار دارند. این ضدّ قهرمان به جنگ روجدال

گر نيز در جدال با قهرمان، های یاریطبيعی و حيوانات نيز در این گروه قرار دارند. ضدّ قهرمانفرا

باشند و کنش ضدّ لشکر می گران ضدّ قهرمان اصلی هستند که اغلب سپاهيان و پهلوانانیاری

 دهند.  قهرمان اصلی را انجام می

های ها است که اغلب از سوی ضدّ قهرمانطلب، کنش دیگر ضدّ قهرمانکنش مشاور و صلح

تر این کنش را دارد. این ضّد قهرمان در حماسه شود و ضدّ قهرمان اصلی کمگر انجام مییاری

که ویژگی خردمندی و دانایی دارد و سعی دارد جدال را  ملّی، پيران ویسه، وزیر افراسياب است

بيند بانو و فرامرز به سرزمين توران آمدند، ، وقتی مینامهبانوگشسببا دیپلماسی حل کند. در 

مگر بيخ »رود. به عقيدة او صلح بهتر از جنگ است که ها میآید و به مهمانی آناز دِر صلح می

(. در آن مهمانی، شيده پسر افراسياب عاشق بانو 90: 1382نامه، بانوگشسب)« کين از جهان برکنيم

گردد و او را به نزد افراسياب شود و پيران با آگاهی از عشق شيده، متوجّه عواقب ناگوار آن میمی

فرستد؛ بانو تمرتاش برد. افراسياب، تمرتاش را برای جنگ با رستم و آوردن بانوگشسب میمی

 سازد. کند؛ اّما پيران او را منصرف میخودش قصد جنگ می کشد و افراسيابرا می

 که کند. اومی بخشش آید و تقاضای، وزیر شاه کيد برای صلح نزد فرامرز میفرامرزنامهدر 

 «مگرد بد پيرامن و جنگ مکن»کند می توصيه کيدشاه شناخته، به را فرامرز قدرت

 (.160:  1382کاوس،خسروکی)

خورند کنش طلبی وجود ندارد و دشمنان زمانی که شکست میحنامه، کنش صل علیدر 

که در جنگ صّفين، معاویه به یاری ها از روی حيله است، چنانگيرند و صلح آنگری میحيله

وزیر شاهان و گاه همسرانشان، در نقش ضّد  نامهخاورانعمرو عاص حيله به کار بردند. در 

 اند.ن اصلی را از جنگ با امام علی)ع( منع کردهاند که قهرماگر ظاهر شدهقهرمان یاری

شود که گری دیده میتر است و تنها کنش جدالها کمهای ضّد قهرمان، کنشتمرنامهدر 

، فرماندة نامهجرونو  کشم نامةجنگرسد. در ها به مقصود میقهرمان با شکست سریع آن

گيرد که بی با قهرمان ارتباط میطلکند، با کنش صلحها وقتی شکست را احساس میپرتغالی

 پذیرد.قهرمان نمی

که تأثيری مستقيم  نامهخاورانکنش دیگر، کنش جادوگری است که فقط در حماسة مّلی و 

، نامهبانوگشسبشود و در حماسة تاریخی کنار رفته است. در از حماسة مّلی دارد، دیده می

العادگی ضدّ قهرمانان است که های خارقگی، طلسمات و جادو از ویژنامهخاورانو  فرامرزنامه

 گذارند.می برای نيل به مقصود سر راه قهرمان
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 ویژگی های ضّد قهرمانان -3

ها ها از نظر چهرة ظاهری، رفتار، اخالق، نژاد و هویّتشان در حماسههای ضدّ قهرماندر ویژگی  

ها چهرة منفور ی ضدّ قهرمانهای ملّتر است. در حماسهاشتراک وجود دارد و اختالف آن کم

ها اهریمنی و اندیشه و کردارشان بد است. در حماسة دینی با تغيير اهورایی و دارند و نژاد آن

اهریمنی به کافر و مسلمان تبدیل شدند و در حماسة تاریخی با تأثير از حماسة مّلی یا دینی 

 ها  تکرار شده است:  قهرمان ها دو ویژگی زیر برای ضدّها آمده است. در این حماسهخطاب

ها نسبت به هایی که قهرماندر این ویژگی، خطاببدنژاد و بداندیش و اهریمنی بودن: 

، نامهبانوگشسبها دارند، صفات بدنژاد و بداندیش، اژدها و دیو تکرار شده است. در ضدّ قهرمان

 :1382نامه، بانوگشسب)« بدنژاد»بانو در مقابل پدرش، رستم که ضّد قهرمان صوری است، صفت 

گوید: ( را به کار برده است. در معرفی رستم به زال می71همان: )« دیو دون»و « دیو سفيد»(، 68

(. یا تمرتاش که ضدّ قهرمان تورانی است، خود را از 78همان: )« تو گویی که اژدها بُد به جنگ»

، فرامرز در فرامرزنامه(. در 101مان: ه)« به زور و هنر اژدها پشت من»کند: نژاد اژدها معرفی می

. در خطاب به (138 :1382کاوس،خسروکی) «بدنژاد هندی»گوید: مبارزه با شاه هندی به او می

-می طورگ نکوهش در افراسياب (. حتّی190همان:برد )را به کار می« بداندیش»طورگ، صفت 

. فرامرز  به ضّد قهرمان (193ن:هما) «نژاد بد بد» ،(192 همان:) «نژاد بد بدرگ ناکس»گوید: 

. در مورد مهارک از زبان رای (212همان:) «روان تيره دیو بدکنش»گوید: می« تجانوی هندی»

 گوید. ( را می257همان: )« مهارک بدنژاد( »236همان: )« بد رگ بد تن بدنژاد»هند خطاب 
و  نامهبانوگشسبند. در کنها بر نژاد پاک و نسب پهلوانی خود تأکيد میدر مقابل، قهرمان

-بانوگشسب)« من آن رستم زال را دخترم»ها مکرّر آمده است: ، نژاد رستم داشتن آننامهفرامرز

ای که به ضّد ، فرامرز در نامهفرامرزنامه(. در 83همان: )« فرامرز پور تهمتن منم(. »69: 1382نامه،

 :گویدنویسد، در معّرفی خود میمی_ کيد شاه هند_قهرمان 
ـــزد ز ـــرامـــرز ن ـــرد ف ـــيـــر گُ  دل

ــــام نــریــمــان جــنــگــی ز ــــوار س  س

 

ــژاد  ــــتــم از وی ن ــــيــر  زال رس  ش

ــدر ــر پ ــدر ب ــو پ ــل ــه ــام و پ  دارن
 (128: 1382کاوس،کی)                   

گران( برای دشمنان به کار رفته شکنان( و قاسطين )ستماصطالح ناکثين )پيمان نامهعلیدر  

 «عمرو دون»های دیو بودن نيز فراوانی دارد؛ مانند صفتهای بدنژادی و است، امّا ویژگی

« مروان دون»(، 64)همان:« دیو دون»، (48:همان) «بدسگاالن»، (63، 45)همان:« بدنژاد»، (4همان:)

« پور سفيان دشمن نژاد»(، 68)همان: « پور سفيان دون»، (66)همان: « گبر دون»(، 65)همان: 

در ( و ... تکرار شده است. 99)همان: « دیو لعين»، (85ان: )هم« نژادعاص دشمن»، (70)همان: 
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، (83: همان) «زادپاک یل»، (69: همان) «نژاد فرّخ شير»هایی مانند مقابل امام علی)ع( با صفت

 توصيف کرده است.  (84: همان) «دینپاک حيدر»

فت تازی دلدل نژاد عرب ستوده شده است. ابن حسام در وصف امام علی)ع( ص نامهخاوراندر 

(. و از زبان حضرت در معّرفی خودش، صفات حيدر و شير 291: 1382خوسفی،سوار آورده است )

همان: )« منم حيدر و شير پروردگار»(، 92همان: )« منم مير سيّاف شمشير زن»خدا گفته است: 

ها، قهرمان (. در مقابل ضدّ 123:همان)« همه فّر و فرهنگ و فرازنگی»( و فّر شاهی نيز دارد: 168

« نژادزبان برگشاد کای بد(. »292همان: )« دیوزاده سوار»دیوزاده، بدنژاد و بد اندیش هستند: 

همان: )«. سپاه بداندیش را کرد پست(. »108همان: )« بداندیش پاسخ نياورد باز(. »73همان: )

(. 293همان: )« شد بداندیش را دل پر از بيم(. »163همان: )« بداندیش را روز وارون کنيد»(، 162

« کاره تهماسستم(. »84همان: )« کاره قطّارستم»هایی که مضمون دینی دارد، مانند یا صفت

 (.207همان: )

 تغلق وصف نيز صفت بداندیشی و اهریمنی برای ضدّ قهرمان تکرار شده است. در تمرنامهدر  

. (63 :1398فی خرجردی،هاتاست ) برده شده کار به «دمان اژدهای سهمگين»تمرخان، ترکيب 

 دارد. والی (70 / 69: همان) «بداندیش» ( و صفت67همان:) «دندانتيز» بلخ صفت والی ميرحسين

 ز بداندیش گریزان»تبریز  کشانگردن وصف . در(83: همان)است  «بداندیش» هم خوارزم

 در پنهان دید را اندیشدب»ها: چنين دیگر ضّد قهرمانآورده است. هم (125: همان) «اشآوازه

« رسيد غم لشکر را بداندیش( »174همان: )« آب روی آن در غافل بداندیش(. »70همان: )« آن

 تيمور مقابل در مازندان والی (.251همان: )« کند کينه در اندیشدب کرده که(. »245همان: )

 تسخير به /نگرا خيل به جاآن از جنبيد به»صفت دیو دارند  کند، او و سپاهيانش،می لشکرآرایی

 همه» گوید:کوهستان می هندیان وصف (. از زبان تيمور در122همان: )« مازندران دیوان

 چندان بکشتند»کند می خطاب دیو و اژدها را هاآن جنگ . در(205 همان:) مویژوليده ساراندیو

 .  (210: همان) «راه بپرداخت زنره دیوان ز» . و(209: همان) «دد و دیو آن از

است  تنومند حماسی، پهلوانان چون . و(62 همان:) دارد« تنیرویينه» مقابل، تيمور صفتدر 

: همان) «اساسفریدون صاحبقران». حتّی صفات پهلوان ایرانی را دارد، هاتفی او را (61: همان)

در وصف نژادش نيز  (.145همان: کرده است ) خطاب رستم و باالتر از رستم و لشکریانش را (144

( 190و 162همان: )« نژادجغتا»(، 158همان: )« نژادان ترک»(، 146همان: )« قراخان نژاد»ا او ر

 ( است.242همان: )« نژادبی خرد بی»ناميده که در مقابل او ضّد قهرمان 

ها با نگرش دینی آمده است و اطالق صفت کافر و ، توصيفنامهجرونو  کشم نامةجنگدر 

ها، بدذاتی و شوم بودن تکرار شده است. انی دارند؛ امّا در اطالق ویژگیها، فراوگبر بر ضدّ قهرمان
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فرنگان شوم سگ »، (5)همان:« کافر بدنهاد» (،4: 1382قدری،) «گبران شوم»های اصطالح

 پر تکرار است: (132« )کافران لعين»، (131)همان: « لعين نابکار مرتد»، (7)همان:« بدسگال
ــن   ــي ــع ــان ل ــی آن ســــگ ــدذات  ز ب

 

ــن  ــاک دی ــاپ ــد و ن ــودن ــاک ب ــاپ  کــه ن
  (100)همان:                                 

های فراطبيعی و موجودات اهریمنی ها به ویژه ضّد قهرمانضدّ قهرمانتنومندی و بزرگی: 

ها، پيکر، قوی و نيرومند هستند و قهرمان با کنار گذاشتن آندر حماسة ملّی و دینی، عظيم

 است: گفته جوشا مار وصف در فرامرزنامهدهد. در اش را نشان میمانیقدرت پهلوانی و قهر

 زهرمار/ دو آن از هوشبی زهر شود /قارتار مانندة به دهانش /سر به تا دمش از بود زرع چهل»

 :است گفته هاسپاه کرگدن وصف . در(119: 1382کاوس،خسروکی) «گهر گيتی ز تر مهی چشمش

 پهلوان یکی»، پهلوان هندی: «تجانو». و در وصف (123:همان) «نت به پيالن ژنده همه یکایک»

 پيالنش چو /فزون او بدی رش سی ز باال به /زشت دیو سهمگين آن بد دیو چو /نام به تجانو بد

 دو باشد پهناش و درازی»گفته است:  مرغ وصف . و در(209: همان) «خون چو دیده دو دندان،

 .(310: همان) «لپي و شير او چنگال ز گریزان /ميل
در معّرفی تمرتاش آمده است:  بانوگشسبضدّ قهرمانان انسانی نيز تنومند و پهلوان هستند. در 

که بودی دلير و بسی زورمند/ به توران نبد مرد همتای اوی/ چهل تن نبرداشتی پای اوی/ دلير »

، طورگ )از رزنامهفرام(. در منظومة 97: 1382نامه، بانوگشسب)« گير و با رای و کامو جهان

 سرافراز و دلير  /طورگ نامش بود پهلوان یکی»کند: خویشاوندان افراسياب( را چنين وصف می

 .(181: 1382کاوس،کی)« سترگ گرد و

هایی که در هم تکرار شده است، ولی اغراق نامهخاورانو  نامهعلیها در تنومندی ضّد قهرمان

موجودات فراطبيعی،  نامهخاورانتر است. در ها کمحماسة ملّی وجود دارد، در این منظومه

 های سپاه ضدّ قهرمان تنومند هستند؛ در وصف پهلوان زنگی گفته است:پهلوان
ــار ــو ق ــد چ ــی در آم ــد زنگ ــی تن  یک

 

ــوار  ــردد س ــوه گ ــر ک ــه ب ــوهی ک  چــو ک
 (80: 1382)خوسفی،                 

چو من »گوید: (. در قدرت صلصال می86 همان:)« آزمایگرانمایه قّطار جنگ»در وصف قّطار 

تر صفت ها کم(. امّا در حماسة تاریخی ضّد قهرمان283همان: )« چرخ چاچی بگيرم به چنگ

، نامهجرونو  کشم نامةجنگها نيست. در ، توصيف تنومندی از آنتمرنامهتنومندی دارند. در 

شود، برای نمونه در بيت ده میتأکيدی برآن نشده است؛ امّا صفت رستم بودن و شير بودن دی

 زیر در وصف فرنگان گفته است:
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ـــد   دليـــر قلعـــه ز فرنگـــان  آمدن

 

ـــدة  ـــرّه بمانن ـــير ن ـــد ش  آمدن
 (11: 1384)قدری،                   

 اهداف جدال قهرمان با ضدّ قهرمان    -4

 ها در  متون حماسی در سه حالت است:جدال با ضّد قهرمان

 کند.آید و مبارزه میبله با قهرمان میـ ضدّ قهرمان به مقا1

 رود. ـ قهرمان به مقابلة ضّد قهرمان می2

شود ـ ضدّ قهرمان با قهرمان کاری ندارد؛ بلکه قهرمان در مسير حرکت سفر با او مواجه می3 

 کند.و مقابله می

 اساطير ها در حماسة ملّی نيز بر بنياد اسطوره، تقابل خير و شر است. درجدال این شخصيت 

 و تابدمی اشاساطيری روایات همة بر که دارد وجود شاخص اسطورة یک همواره قومی هر

 است قوم آن فرهنگی سرنوشت ًمحتمال و رسالت گرروشن مادر، اسطورة این شناخت

 سرانجام که تاریکی و روشنایی بدی، و نيکی ميان امان بی پيکار اسطوره» . و(24: 1388ستاری،)

 کالم جان انجامد،می( زمان آخر در جهان نهایی نوسازی)فرشکرد  و اهریمن بر هوراا پيروزی به

. در هر نوع حماسی، همين اسطورة مادر تکرار (51: 1388ستاری،) «ماست اساطيری فرهنگ در

شده است؛ امّا بازتعریف جدال قهرمان و ضدّ قهرمان و تقابل خير و شر  بعد از حماسة ملّی، 

 شناختی شده است.امعهدچار تحوّالت ج

ها با انگيزة که نمونة حماسة مّلی هستند، رفتار ضّد قهرمان فرامرزنامهو  نامهبانوگشسبدر 

زند و از جنبة زنانگی بانو را به ، تمرتاش، الف جنگاوری مینامهبانوگشسبشرّ همراه است. در 

 گویی:بانو در مقابل این یاوه  کند.ناتوانی در برابر مردان تحقير می
 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
 (102: 1382نامه، )بانوگشسب             

از  ورسد از راه می ایران است،( که باجگزار شاه هند) نوشاداز طرف  ، فردیفرامرزنامهدر 

رود خواهد. فرامرز دواطلبانه برای کمک به او به هند مییاری میکيکاووس برای دفع دشمنان 

 شود. کند و پيروز میهای شرور مبارزه میو  با ضّد قهرمان

ها به مقابله کنند و قهرمانها حمله می، ضدّ قهرمانکشم نامةجنگو  نامهعلیدر منظومة 

کنند و با ضّد ها خودشان اقدام به سفر می، قهرمانتمرنامهو  نامهخاورانروند؛ امّا در حماسة می

که کدام یک ميان سرکردگان سپاه اسالم بر سر این نامهخاورانشوند. در رو میبهها روقهرمان

اور زمين سفر ها ـ سعد وقاص و ابوالمحجن ـ به خشود. دو نفر از آنجنگاور هستند، مجادله می
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گردند. پيامبر اسالم)ص(، حضرت شوند و گرفتار میرو میها روبهکنند و با ضدّ قهرمانمی

فرستد و بدین وسيله حضرت در سفر به سرزمين خاور با ضدّ ها میعلی)ع( را به دنبال آن

 کند.ها مبارزه میقهرمان

در جدال به هم ریخته است، تيمور  های شخصی، کامالً بنياد خير و شر با انگيزهتمرنامهدر  

ریز است همچون پهلوانان حماسی توصيف شده؛ در حالی که در واقعّيت تاریخی یک فرد خون

ها بر اهداف ذیل که با کشورگشایی به قتل و غارت مردمان بی گناه پرداخته است. در این جدال

 های ماهيّتی تأکيد شده است:با تفاوت

، وقتی رستم در قالب ضدّ قهرمان صوری از طرف تورانيان نوگشسببادر حماسة جویی: کینه

ز کينه دهانشان پر از » شود.ها تکرار میرود، عامل کينه در دشمنی آنبه مبارزه با فرزندان می

بکوشيم با (. »75همان: )« ببودند از کينه همچون پلنگ(. »74: 1382بانوگشسب نامه،)« گرد شد

همان بانو از کين (. »73همان: )« پر از کينه نزدیک بانو رسيد(. »78همان: )« خواهدشمن کينه

که گر کينه ورزند ما آن (. »81همان:)« فرا رفت پيش زواره به کين(. »80همان: )« گرفتش کمر

نيز تمام مبارزات  فرامرزنامه(. در 89همان: )« ساز آمدندتو گفتی به کين رزم(. »89همان: )« کنيم

اژدها و شاهان هند، به دليل کين است که در هر بار، مبارزه از جانب طرفين  فرامرز با دیو و

 :شود؛ به ویژه در مبارزه با ضدّ قهرمان انسان، عقيده این استتکرار می
 همــی خــارد کينــه ســر کــو کســی

 

ــــه  ــــدو زمان ــــغ ب ــــارد تي ــــی ب  هم
 (161: 1382کاوس،کی)             

 «کين به برفرازم کين گُرز که خود»گوید: ود، میردیو می کّناس کشتن به فرامرز وقتی

 .(105: همان) «دوید پيشش و بجوشيد کينه ز». یا در جنگ با اژدها (103فرامرز)

 اند، ابتدا دشمنان جانشينیورزی، مقابل هم قرار گرفتهدو لشکر با هدف کينه نامهعلیدر  

  :نکردند قبول کينه از را علی)ع( امام
ــــيکن ــــد ول ــــين از نکردن ــــب ک  طل

  ایـــن از بـــيش ســـخن نگـــویم شـــورا ز

     

ــــای  ــــیّ رض ــــر، وص ــــرب پيمب  ع

ـــهکمين دارد چـــو ـــد گ ـــين خداون  ک
 (2: 1390)ربيع،                      

 :در ميدان جنگ نيز دليل کينه تکرار شده است
ـــل کـــين ز ـــرو جنگـــی طب ـــد ف     کوفتن

 

ـــه  ـــغ ب ـــش تي ـــين آت ـــد ک  برافروختن
  (39:همان)                             

گوید: زال می .(110همان: )« مگر کينة خویش بازآورم»گوید:، شاه خاوران مینامهخاوراندر 

تو »گوید: شاه خطاب به مالک می(. پهلوان جمشيد251همان: )« هابخواهم ز حيدر بسی کينه»
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بدین کينه »: گوید(. امام علی)ع( به سپاه کفّار می143همان: )« خواه آمدمرا من کنون کينه

یکی رزم کردند با کين »جنگند: (. هر دوگروه با کينه با هم می100همان: )« اماکنون ميان بسته

 (.158همان: )« دل

( است که 135 :1398هاتفی خرجردی،) «زمين توران تخت وارث» نيز تيمور تمرنامهدر حماسة 

 رود:با کينه مقابل ضدّ قهرمانانش به جنگ می
ـــــه ـــــوی ب ـــــمرقند س  آورد روی س

 

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

ورزی  او متناقض با رسالت تقابل خير و شرّ قهرمان و ضدّ قهرمان در اسطوره البتّه رسالت کينه

 کند:می ایران کشور فتح آرزوی پسرش توّلد از های ملّی است. وی بعدو حماسه
ـــه ـــگ ب ـــ آهن ـــابعنان رانای ـــد  ت  ش

 

ـــه  ـــتحش مَ ـــو از ف ـــابجهان ن   شـــد ت
 (102: 1398هاتفی خرجردی،)          

 :گویدکنند و می آماده لشکر کشورستانی برای که خواهد می تورانيان از
ـــت ـــدارم قناع ـــه ن ـــوران ب ـــس و ت  ب

 

ــــوَد  ــــک بُ ــــنم روی مل ــــوس زمي  ه
 (103: همان)                             

کند هندوستان را بگيرد و بعد روم و ملک عرب و چين که در هم تمایل پيدا میبعد از ایران 

 گوید:می که بيند می باال چنان را خود رود. اوراه چين از دنيا می
ــــر ــــنود اگ ــــيتم بش ــــياب ص   افراس

ــو ــتم چ ــر رس ــه آرم ب ــران ب ــين ای  کم

 

ــر  ــر آرد ب ــوران از س ــاک ت ــواب ز خ  خ

 زمـــين در شـــود تـــر نهـــان ترســـم ز
 (269: همان)                             

 آن برانگيخت» است: انگيخته گوید والی آتش کينبلخ ـ می ميرحسين ـ والی با محاربه در

 بکشتند» کشند:را می والی . عاقبت(68: همان) «کارزار در خصم تن سوزد که /شرار کين، آتش

 آتش از رخ» با کشتند را ورشجنگا ترکان اصفهانيان . وقتی(70: همان) «اشکينه از رستند و

 به» گوید:کند و هاتفی میها را قتل عام میرود و آنبه جنگ می (128: همان) « افروخته کينه

 .(130: همان) «گرفتنه شد کشته کين شمشير

، عامل کينه، در حملة هر دو طرف تکرار شده است، در وصف نامهجرونو  کشم نامةجنگدر 

  ها گفته است:پرتغالی

 تمرکپيتــان بُــد ســپه آن ســر

 

ــت  ــی داش ــه از دل ــم و کين ــر خش    پ
 (5: 1384)قدری،                             

 در وصف نواّب در مقابل دشمن گفته است:
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ــو ــه او چ ــگ درگ ــين جن  آورد ک

    

ـــر را چـــرخ ســـر   آورد زمـــين ب
  (13ان:)هم                                     

خواستة دیگر قهرمان در جدال با ضّد قهرمان طبق ی: توحیدی و دینف اهدا مقابله با 

تاپرستی و اسالمی است که ضدّ قهرمان در های بررسی شده، دعوت قهرمان به دین یکمنظومه

آمده است. فرامرز  فرامرزنامهشود. نمونة آن در حماسة ملّی، در صورت پذیرش آن، بخشيده می

 یزدان دین به شاه، وی راکيد تسليم از کند. او بعدی دعوت میتاپرستشاهان هند را به دین یک

 کهکند، تا اینمی مناظره برهمن با بار چندین فرامرز و پذیردنمی ابتدا در کيد امّا کند؛می دعوت

تاپرست شود و یکو کيدشاه نيز مجاب می (172 ـ171: 1382کاوس،کی)پذیرد می را دین برهمن

 گردد:می
 هـــور خداونـــد دیـــن بـــه آمـــد در

ــان روی ز ــه جه ــت جمل ــاب ــت ه  شکس

 

 مــور و پيــل بــود بــرادر ســانیــک کــه 

ـــت همـــه ـــک را گرانب  بخســـت یکای
 (172همان:)                                

، هدف اصلی مبارزة قهرمان نامهعلیدعوت به دین اسالم حقيقی و مبارزه با اسالم جاهلی در  

رود، اهالی را دعوت به اسالم نيز حضرت علی)ع( هر جا می نامهنخاورابا ضّد قهرمان است. در 

« چو مؤمن شدید از من ایمن شوید»کند و در جدال با ضّد قهرمان سخن او این است که می

 (.242همان: )« هر کاو مسلمان شود، همه کارش از من به سامان شود»(، 183: 1382خوسفی،)

ارزه با کافر و بيرون راندن از کشور هدف جدال قهرمان ، مبنامهجرونو  کشم نامةجنگفقط در 

، انگيزة اصلی تمرنامهشود. در با ضدّ قهرمان است که سرانجام با شکست ضدّ قهرمان تمام می

تيمور، کشورگشایی است که کامالً با حماسة مّلی و دینی متناقض است؛ امّا انگيزة گسترش 

در انگيزة سفر به هندوستان  گونه کههمانمور بوده، دین در دیار غير اسالمی نيز مورد نظر تي

 کند:ها، گسترش دین را بهانه میو فتح آن
  پرســـــتبت و نصـــــرانی مجوســـــی و

ـــدازم ـــيخ از بران ـــن و ب ـــی ب   حســـاب ب

  تمـــــــام آرم در را گانگشـــــــتهره ز

 

ــانم  ــوم دران نم ــر  ب ــا ه ــت ج ــه هس   ک

ــــــش پرســــــتندگان ــــــاب و آت   آفت

الم عليــــه محمّــــد دیــــن بــــه  الســــّ
 (202 ـ201: 1398هاتفی خرجردی،)   

 سرانجام ضدّ قهرمان ها  -5

 ها در حماسه مشخص است که از دو گونه خارج نيست:سرنوشت ضدّ قهرمان

های فراطبيعی، حيوانات، موجودات اهریمنی و ضّد قهرمان شکست، مرگ و کشته شدن:

شوند گران که تسليم نمیالهای انسانی، جدشوند و از ضدّ قهرمانجادوگران عاقبت کشته می
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، طهورگ نامهبانوگشسبشوند؛ مثل تمرتاش در کنند، کشته میو خواستة قهرمان را قبول نمی

 شوند.  که همگی کشته می تمرنامه، شاه منصور در نامهخاوران، قطّار در فرامرزنامهدر 

گاه ستند که گههای انسانی ه: از انواع ضدّ قهرمان، فقط ضدّ قهرمانبخشش و صلح کردن

، فرامرز فرامرزنامهشوند. در دهند و زیردست میشوند؛ امّا در ازای بخشش باج میبخشيده می

کند که تحت امر جا تقاضا میشود و از شاه آنبعد از شکست طهورگ تورانی راهی هند می

کشته شدن های متوالی و کند. بعد از جنگپذیرد و جنگ میخسرو شود و باج بدهد، او نمیکی

 کشدمی بند به را هند آید، رایتر شدن جنگ، رستم به یاری فرامرز میچندین پهلوان و سخت

بخشد و خسرو رای را به فرامرز میکند و کیجویی میجا فرامرز دلآورد، در آنمی ایران به  و

کند. برای نمونه میها را عفو ، تيمور چند بار ضّد قهرمانتمرنامهگردد. در گزار ایران میاو باج

 او به را قيصر ملک و نشاند زادگانشاه زبردست و بخشيد را کند، اووقتی بر قيصر روم غلبه می

 داد:
 منفعــــــل ســــــرزنش از نســــــازیدش

ـــویدش ـــه ش ـــرهم هم ـــانِ م ـــش ج  ری

 

 خجــل خــود کــردة از هســت او کــه 

ـــه ـــزاز ب ـــرامش و اع ـــد اک ـــيش آری   پ
 (300: 1398هاتفی خرجردی، )         

رود. آیند و کينه کنار میشوند، از ضدّ قهرمانی بيرون میوقتی کّفار مسلمان می نامهورانخادر 

 :1382خوسفی،برای او آورده است )« شاه پيروز بخت»شود، صفت وقتی شاه زنگی مسلمان می

شوند؛ مانند قّطار دیو منش که به دست سعد آورند، کشته میها که ایمان نمی(. ولی آن81

 (.  87همان: ته شد )وقاص کش

 گیرینتیجه

ها در مقایسة حماسة مّلی با حماسة دینی و در پژوهش حاضر، تحوّالت حضور ضدّ قهرمان

تاریخی مورد تحليل قرار گرفت. سؤال اصلی تحقيق این بود که آیا ضّد قهرمان حماسة دینی و 

سازی در د: ضدّ قهرمانتاریخی بر بنياد حماسة مّلی صورت گرفته است؟ نتایج پژوهش نشان دا

حماسة دینی و تاریخی بر بنياد حماسة ملّی صورت گرفته است؛ امّا در انواع ضدّ قهرمان، کنش، 

صفات و اهداف جدال، تفاوت وجود دارد. در حماسة تاریخی، عناصر حيوانی، طبيعی، موجودات 

، شخصيت تاریخی وهمی و فراطبيعی از عنصر ضّد قهرمان درآمدند و به جای آن در دگردیسی

که داستانی تخيّلی با  نامهخاورانشود؛ فقط در حماسة به نام و صفات این موجودات ناميده می

شود، تأثير از شاهنامه است، این موجودات وجود دارند، امّا هرچه تأکيد به هویّت تاریخی می

 اند.   ها نيز شخصيت تاریخی و ملموس یافتهضدّ قهرمان

 توان خالصه کرد:  ع ضدّ قهرمان، تحوّالت آن را در موارد زیر میبا توجه به انوا
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 حماسة مّلی: هر چيزی قابليت ضدّ قهرمان شدن دارد.

حماسة دینی: وقتی تأثير مستقيم از حماسة ملّی دارد، هرچيزی قابليت ضّد قهرمان شدن را 

 یافته است.

ی و طبيعی و موجودات فراطبيعی ها انسان هستند و عناصر حيوانحماسة تاریخی: ضدّ قهرمان

چنان های انسانی، صفات موجودات اهریمنی را هماند؛ امّا ضدّ قهرماناز ضدّ قهرمانی بيرون آمده

  دارند.  

گری طلبی، حيلهگری است. در کنار آن کنش، صلحها، جدالکنش مشترک در انواع حماسه

قهرمان انجام شده است. ضّد قهرمان  رویو جادوگری آمده است که در ارتباط با هدف و پيش

ها استفاده کرده است. در تحوّل ضدّ قهرمانی، در مقابل شکست در برابر قهرمان از این کنش

نامه است و در روایت تاریخی جای کنش جادوگری در حماسه مّلی و حماسة تخيّلی خاوران

يز اشتراک در صفات بدنژادی ها نگری داده است.    در صفات ضدّ قهرمانخود را به کنش حيله

ها از نژاد پاک و نسب پهلوانی شود که در مقابل، قهرمانها دیده میو بداندیشی در حماسه

ها در حماسة مّلی تأکيده شده و در حماسة دینی و هستند؛ امّا بر صفت تنومندی ضدّ قهرمان

و  کشم نامةجنگو  نامهعلیضّد قهرمان قوی نيست؛ اّما در  تمرنامهتر است. در تاریخی کم

نيز به تقليد از حماسة ملّی بر تنومندی  نامهخاورانها توصيف شده است. در ، قدرت آننامهجرون

 ها تأکيد شده است. آن

در اهداف جدال، کينه عامل اصلی کشاکش قهرمان و ضدّ قهرمان در هر سه نوع حماسه است 

ست دشمن؛ و در حماسة دینی دفاع از دین که در حماسة ملّی با هدف دفاع از سرزمين و شک

 تمرنامههای غير دینی؛ و در حماسة تاریخی گاه با هدف شخصی است که نمونة آن و شخصيت

است.  هدف دیگر، دعوت  کشم نامةجنگگرایی است که نمونة آن است و گاه با انگيزة ملّی

شود. در ن، بخشيده میتاپرستی است که ضّد قهرمان در صورت پذیرش آقهرمان به دین یک

ها، کسانی که دشمنی آشکار دارند، حيوانات، جادو، موجودات فراطبيعی سرنوشت ضدّ قهرمان

شوند و به هایی که تسليم میشود؛ امّا ضدّ قهرمانو ضّد قهرمان انسانی شرور عاقبت کشته می

 اند. یا فرار کرده آورند، بخشيده شدهدین و خواستة قهرمان روی می
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 کتاب. دنيای: تهران مهرآبادی.

 آگاه.: تهران ،ایلخانان عصر مسایل. (1370)منوچهر.  مرتضوی، -

 ، تهران: اميرکبير.فرهنگ معین(. 1391معين، محمّد. ) -

 بازنویسی، ، گورکانی تیمور امیر نامةزندگی بازنمود تمرنامه. (1398)خرجردی.  هاتفی -

 شکرایی. منصور از ویراست و پيراست

ضدّ قهرمان در »(. 1386) .طالبيانیحيی  ،صرفی، محمّدرضا مدبّری، محمود هادی ،یوسفی -

. 1،  دورة (های ادب عرفانی )گوهر گویاوهشپژ، «نهای پهلوانی ایراشاهنامه و منظومه

.39ـ60شمارة چهارم، صص


