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 چکيده

ترين کميت و مشهدی، اثری است که در ادبيات حماسي فارسي، بيشباذل حيدریحملة

حمله، به  نسخه 100دارد. در اين جستار، با بررسي  شاهنامة فردوسيتنوع نسخ را پس از 

 بندیهای اين متن و سپس طبقهمعرفي چند تکملة جديد و تعيين ميزان و ترکيب تکمله

کرد بر مبنای روی ايم.پرداخته هدر پنج رد کرد انواع ادبي،بر مبنای رویني تحقيق، پيکرة مت

شد، نسخ حملة حيدری باذل، به علت سبک هندی سراينده و کاربرد نقد متني مشخص 

الحاق  خواني، بر خالف عموم آثار ادبي کالسيک، در طول زمان، به جایآييني متن در حمله

ها دانباند؛ به جز انتهای نسخ که تکمله اسقاط و حذف ابيات شده و افزايش ابيات، متحمل

د: گونه تعريف شسرايي اينگونة حملهبندی انواع نيز، بر مبنای طبقه افزوده شده است.

رکرد ي، با کاسرايي، در سطح کالن، ذيلِ ژانر حماسة ثانويه ديني، و زيرْژانرِ حماسة ادبحمله

ا بهای حماسي تاريخي نين از حيث محتوايي در شمار منظومهچحماسة زبان تبيين شد. هم

يث وب شد که از حعاميانه محس -دو گونة حماسة تاريخِي محض يا حماسة تلفيقي تاريخي

مله ترجمة ح سرايي بر باذل وباذل( سه زيرگونة تکملة باذل، نظيره حملةرابطه با متن معيار )
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 مقدمه -1

 حملة حيدرینسخ های ايران و جهان وجود دارد. خانهبيش از هزار نسخة حمله درکتاب

 ردوسيامة فشاهنو کميت باال، با هيچ متني در ادبيات حماسي فارسي، غير از  از حيث تنوع

-2/844 :1۳۶2،؛ استوری277۶-4/277۵ :1۳۶1 ؛1008-8/0۵10 :1۳۶۵، منزوی)مقايسه نيست قابل 

خر در ًا متأکثرت نسخ اين متن و تنوع باالی نسخ، گواه اهميت کاربرد اين اثر نسبت (.84۶

ترين منظومة مهم»سدة اخير بوده است؛ در حدی که تعبير قلمرو حيات زبان فارسي در سه

 ندبود. بدان، غلط نتوا« کرد مخاطبميزان روی»بر پاية « حماسي فارسي پس از شاهنامه

 اهنامهشپس از  حملهنيز « ميزان تقليد از اثر»عالوه بر کميت باالی نسخ، از حيث 

کل را ش گير سراينده )باذل(، انگيزة تکميل و تقليد از آندومين متن است. شهرت عالم

ر، م رمضان و ليالي قدخواني در ايامتن، برای مراسم حمله« کاربرد آييني»بود. باالخره، داده

کننده در قش تعييننداشت شهادت امام علي )ع(، عاملي ديگر بود که ويژه در بزرگبه

  د داشت.و هن استنساخ باالی اين متن در قلمرو زبان فارسي در ايران، افغانستان، پاکستان

ت نويسي بر باذل و انواعش اشاراتي داشاولين کسي بود که به تکمله ،معانيگلچين

نويسان نيز، بدون ديدن مستقيم متون، تديگر فهرس(. 198: 1۳4۶، ۳18-7/۳1۶: 1۳4۶، گلچين)

 :1۳۶1، منزوی)اند ها را به گواه اسامي مندرج در چند نماية مشهور گزارش کردهتنوع حمله

ي آثار متنوعپس از گلچين، . (2۵4 :1۳۶۵،؛ عباسى847و  2/84۳ :1۳۶2،؛ استوری4/19۶7-19۶8

خوانساری در معرفي ها  منتشر شده است: از جمله دو تأليف مختصر کاشفيربارة حملهد

بزرگي و به ويژه مقالة کچوسنگي، طاهریعبداللهيهای مذهبي و مقاالتي از حماسهعمومي 

ترين ها که تا امروز کاملهای آنها و تکملهحملهذوالفقاری در مورد فهرستي از حسنجامع 

باذل يا حمله گران در مورد چنين تحقيقاتي از ديگر پژوهشست منابع(. هماست )ر.ک: فهر

 کههايي های محتوايي يا سبکي اين متون منتشر شده است؛ پژوهشراجي و برخي جنبه

پرداخته،  حيدریحملهو  شاهنامهيي داشته، يا حداکثر به مقايسة کرد توصيفي و محتواروی

ها يا فهارس جامعي چون دنا و فنخا خانههای کتابرستيا گزارشي از منابع، به واسطة فه

اين جستار  وم مانده است.مکت تا امروز نسخ متن حمله اند، بررسي مستقيمارائه کرده

 ند. کو متون مرتبط فراهم  حيدریحملةبار از نسخ پيکرة متني تحقيق را برای اولکوشد، مي

باذل، در دو مرحله، بازسازی شده است که  در اين جستار، ابتدا برشي از ابيات متن حملة

تحليل شود. در بخش دوم، « زمان»های نسخ در ارتباط با عنصر دامنة تغييرات بين ضبط
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، مجموعة اين نسخ در دو حملة حيدرینسخه از  100شناختي حدود ضمن بررسي متن

های هر يک از دو بخش، در گام سوم، اين بخش تقسيم شده و ضمن حصول شاخص

 شود. بندی متني، در ارتباط با انواع حماسة فارسي تحليل ميخشب

 طبيعت باژگون نسخ حمله در نسبت با زمان کرد نقد متنی وویر-2

ر درسند. هر چه نسبت به هم مي« واگرايي»نسخ حملة باذل، به ويژه در پايان، به اوج 

کنند. گرايي پيدا ميمهم ه رويم، نسخ بااين نسخ به سمت ابتدای استنساخ متن پيش مي

سرايي ملهدليل اين وضعيت، ناتمام ماندن متن اصلي در خامة مؤلف است که وارثان سنت ح

يل ا تحلرا جذب انگيزة تکميل متن ناقص کرده است. در اين بخش، تنوع واريانتي نسخ ر

ل ن تحلياول زمخواهيم کرد. برای اين که بتوانيم نتايج اين قياس بين نسخ را در نسبت با ط

 کنيم:کنيم، بخش منتخب را در دو مرحله تحليل مي

 ان در نمونة ابياترایی نسخ با زمبررسی نسبت واگ 2-1

نبوه يان ادر مرحلة اول از نسخ متأخر متن، دو نسخه را که به هر دليل، تشخّصي در م

کنيم. در ايم و بخشي بر پاية اين دو نسخه بازسازی مينسخ متن داشته باشند، انتخاب کرده

ها همان بخش مرحلة اول را ترين نسخ متن را انتخاب کرده، بر مبنای آنمرحلة دوم، قديم

سبت با تحليل، در ن -کنيم. با قياس اين دو تجزيهکرد نقد متني بازسازی ميمجددًا با روی

يند شود که نمای کلي سير تطور نسخ متن، از حيث ساختاری )برآ، روشن مي«زمان»متغيّر 

 شکل و محتوا( چگونه بوده است. 

، ن بخشبخش انتخابي برای بازسازی، ابيات آغازين سرودة باذل است. علت انتخاب اي

ميت ها محدود شود و در ضمن اهشباهت باالتر نسخ در سمت آغاز متن است تا دامنة تنوع

 ته باشند.تری به کل نسخه داششود، نتايج بررسي قابليت تعميم بيشآغازينة اثر باعث مي

ر آغاز نسخ حملة حيدری باذل مشترک است و با تحميدية معروف او که تحت تأثي

يديه شود. در ادامه، اين تحمتحميدية ديباچة شاهنامة فردوسي سروده شده است، شروع مي

ود ترين نسخ موجدر دو مرحله، مرحلة اول در نسخ متأخر شاخص و در مرحلة دوم در کهن

 بررسي خواهد شد. 
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 متأخر  نسخ 2-1-1

برای بخش اول دو نسخة شاخص انتخاب شده که هر کدام دليلي برای تفرّد نسبت به 

ديگر نسخ دارند. با توجه به کاربرد حملة حيدری در مراسم آييني و اهميت آن در بين عموم 

، عموماً حملة حيدریو عدم تعلق آن به زمينة اشرافي ادبيات ديواني فاخر، نسخ موجود از 

اند. جنس اوراق عمدتاً مجدول نيز نيستند يا حاوی جداول بسيار ابتدايي تهذيبي ندارند؛ حتا

درصد  2-1تر از و کيفيت تجليد و تصحيف نيز گويای ارزش مادی پايين نسخ است و کم

ترين نسخ حملة باذل، نسخة های قابل توجهي دارند. يکي از مهّذبنسخ، تصاوير و تذهيب

ق.، است که در بين نسخ 122۳، مورخ 10۳0ملي فرانسه با شمارة ثبت نةخاکتاب 1مصوّر

حملة های رايج، بخشي از ترين حجم ابيات را داراست، زيرا در کنار تکملهشده بيششناسايي
است. سبک هندی مينياتورهای کتاب نمايندة هنر گورکانيان هند راجي  نيز بدان افزوده شده

 شود:های نسخه ارائه ميتهذيب ای از تصاوير واست. نمونه

       

 
 .دبودن بهذّمو  مصوّرگیل و رضاعباسی، نسخة مکدو  نسخة پیکره، تنها 100در  عالوه بر این نسخه، - 1
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ملی پاریس خانةق. کتاب1223مورخ  حملة حيدریویر نسخة مصور نمونة تصا -1تصویر 

 .1030با شمارة 

ط در ايران، توس حملة حيدرینسخة دوِم منتخب از نسخ جديد، اولين چاپ سربي 

ت؛ ويرايش انتقادی نيس خانة برادران علمي است. اين چاپ محصول يک تصحيح ياچاپ

ای خطي است که به روايت ترقيمة نسخة چاپي، در تاريخ که رونويسي از روی نسخهبل

و  ه بودق. به قلم کاتبي به نام محمدنصيرالدين در محال تفريش )تفرش( تحرير شد12۵9

 شده است. چون مبنای اولين چاپ اثر در ايران شده، قابل اعتماد قلمداد مي

ترين ، تشخّص اين دو نسخة قرن سيزدهمي مزبور اين است که يکي از مفصلبدين ترتيب

ای است که توسط ناشر معتبرِ وقت در حوزة ترين نسخ موجود بوده، ديگری نسخهو مهذّب

طبع کتب ادبي کالسيک، به عنوان مبنای اولين چاپ رسمي اثر در ايران انتخاب شده است. 

تر اساس و جديدتر بدل تصحيح قرار نسخه، نسخة قديم بر مبنای مقايسة زمان استنساخ دو

است(. نسخة اساس، گرفت )اساس: پاريس و بدل: علمي که با شناسة ب در پانوشت درج شده

در شمار نسخ ديواني است که در دوران حمايت از اين آثار در هندوستان اواخر عصر 

ليکن نسخة بدل، يک نسخة معمولي گورکاني، به قلم کاتبان و نگارگران توانا خلق شده است. 

شاه در شهری که شواهدی برای عليمتأخّر است که بر حسب زمان کتابت، در دورة فتح
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حمايت از ادبيات ديواني در آن موجود نيست، تحرير شده است. در ادامه، تحميدية باذل بر 

 مبنای اين دو نسخة متأخر بازسازی و سپس تحليل شده است:

 سههههيار بخههههشنههههام خداونههههد ب بههههه
 

 دينههاربخش بخههش و  و ديههن بخههش خههرد 
 

 دنيههها و ديهههن، کردگهههار 1کهههام همهههه
 

 از ايهههن هرسهههه نعمهههت نمهههود آشهههکار 
 

 واکنهههي 2خهههرد داد تههها چشهههم جهههان
 

 آفهههههرينش تماشههههها کنهههههي ۳کهههههه در 
 

 ببينههههي ز روی زمههههين تهههها سههههپهر
 

 مهرهای تهههههها درخشههههههندز هههههههر ذرّه 
 

 ههههر نقهههش ک يهههد تهههو را در نظهههر 4بهههه
 

 تهههههربهههههه دل بيش ۵فزايهههههد يقينهههههت 
 

 جههههدا ۶ز هههههر کههههار گيههههری شههههمارِ
 

 خههههدا 7ها کههههرده نههههامببينههههي چههههه  
 

 عناصهههههر، مواليهههههد کهههههردن پديهههههد
 

 8وز آن، آفريههههههدن، سههههههياه و سههههههفيد 
 

 10گسهههههههتری، کرم9سهههههههپهر آفرينهههههههي
 

 بههه تههن جههان دهههي، جههان و تههن پههروری 
 

 مهههههه و مههههههر را منتخهههههب 11نمهههههودن
 

 يکهههي، بههههر روز و يکهههي، بههههر شهههب  
 

 ب و روز آراسههههههتنشهههههه  12جهههههههان از
 

   14آن را فههههزودن، گَهههههي کاسههههتن  1۳گَههههه 
 

 اثهههر  1۶دادن، دگرگهههون  1۵بهههه ههههر حهههال
 

 گههرم و تههر گهههي سههرد خشههک و گهههي 
 

 
 ب: کار. - 1
 ب: که در قدرتش چشم ودل. - 2
 ب: در اين. - ۳
 ب: ز. - 4
 ب: يقينش. - ۵
 ب: شماری. - ۶
 ب: صنع. - 7
 ه است.آمد 12بيت در ب بعد از بيت  - 8
 ب: سما آفريني. - 9
 گستری.ب: زمين - 10
 ب: نموده - 11
 ب: بر - 12
 ب: که. - 1۳
 ب: که آراستن. - 14
 ب: جای. - 1۵
 ب: به هر کوی. - 1۶
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 بههههه هههههر موسههههمي از خههههزان و بهههههار
 

 1شهههههمارنمهههههودن عطههههها، گهههههوهر بي 
 

 چنهههههههين ديگهههههههر آال و نعمهههههههای او  
 

 کهههه عقهههل اسهههت عهههاجز ز احصهههای او 
 

 2دات برخههوربههه هههر صههنع کههه انديشههه
 

 بسههههنجي بههههه ميههههزان عقههههل و خههههرد 
 

 وزان پهههههههي بهههههههری آفريننهههههههده را
 

 ۳صههههانعي نيسههههت صههههنعت رواکههههه بي 
 

 نباشهههي چهههو حيهههوان در ادراک، سسهههت
 

 بههههداني از آن نقههههش هههههای درسههههت 
 

 بنهد ايهن همهه نقهش نيسهت که بهي نقهش
 

 4سهههتبنهههدی پرستيدني چنهههين نقهههش 
 

 ولههههي از خههههرد ايههههن بيههههان ۵نيايههههد
 

 ۶سههههانا چهکههههه بايههههد پرسههههتيدن او ر 
 

 پيغههههام کههههرد  و  پيمبههههر فرسههههتاد
 

 نههام کههرد« ديههن»يکههي رسههم بنهههاد و  
 

 بههههه نههههور يقههههين دل برافروختههههت
 

 7پرسهههههههتيدن خهههههههويش آموختهههههههت 
 

 طريههههق سههههلوکت نمههههود از کههههرم
 

 گونهههه در حهههقّ ههههمکهههه باشهههند زين 
 

 يههک شههمردنيههک را بهها تههو يک و  بههد 
 

 تههههو را عههههذر نههههاداني از لههههب سههههت رد 
 

 ازکهههههج جهههههدا ره راسهههههت را کهههههرد
 

 وز آن هههههر دو ره کههههرد آگههههه تههههو را 
 

 ره راسهههت را تههها بهههه جنّهههت رسهههاند
 

 خوشههههي هههههای آن راه را بههههر توخوانههههد 
 

 ره کهههج  بهههه سهههوی جههههنم گماشهههت
 

 نيههههز پنهههههان نداشههههت 8های اوبههههدی 
 

 زاديَهههههتچهههههه محتاجيهههههت داد و بي
 

 داد آزاديَهههههههت 9از آن رنهههههههج ههههههههم 
 

 از کهههرم 1جهههوهر پديهههد آوريهههد 10چهههو
 

 وجههههودت از آن محتههههرم کههههه باشههههد 
 

 
بيت و بيت بعد در ب موجود نيست، به جای آن بيت ذيل هست: تعالي چه حکمت چه دانايي است/   اين- 1

 ست.به هر کارش اين چه توانايي ا
 که انديشه بهر خرد )قافية غلط!(. ب: - 2
 ب: ورا. - ۳
 ب: پرستنده نيست. - 4
 ب: نبايد. - ۵
 ب: چنان. - ۶
 اين بيت و بيت بعد در نسخة ب موجود نيست. - 7
 ب: بر. - 8
 ب: همه. - 9
 ب: دو. - 10
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 مههاه  چههوچههو مهههر و يکههي هههميکههي هم
 

 های روز سههههههياهضههههههيابخش شههههههب 
 

 اعتبهههار 2بهههه چشهههم تهههو دادش چنهههان
 

 کهههههه يهههههابي از آن اعتبهههههار، اقتهههههدار 
 

 بپوشهههي بنوشهههي ببخشهههي بهههه غيهههر
 

 رسهههاني بهههه درمانهههدگان نفهههع و خيهههر 
 

 طريهههق ۳چهههو شهههد داده زاد و نمهههوده
 

 نمهههها و رفيههههقسههههان خههههرد ره بههههه 
 

 تهههو داد اختيهههار تهههو را دسهههت بهههه
 

 ره کههههه خههههواهي درآ   بهههههر»بگفتههههت:  
  

 کنهههون پهههيش فهميهههده، بگهههذار گهههام
 

 4کههه عههذر تههو لنههح اسههت و حجّههت تمههام 
 

 گههههذاری بههههه راه سههههقر اگههههر پهههها
 

 بههههه جنّههههت رسههههيدن مبههههر  ۵گمههههان 
 

 کهههه ههههر منزلهههي راسهههت راههههي جهههدا
 

 ۶ز يهههههک ره رسهههههيدن نشهههههايد تهههههو را 
 

 يههههاننمههههودم ز احسههههان و لطفههههش ب
 

 بههههه توحيههههد جههههرنت نههههدارد زبههههان 
 

 چهههه گهههويم ز ذاتهههش کهههه آگهههه نهههيم
 

 چههههو دهههههری و زنههههديق گمههههره نههههيم 
 

 دگهههههر از صهههههفاتش کهههههنم ابتهههههدا
 

 صههفش سههزا گههويم کههه باشههد بههه و چههه 
 

 در ايههن جهها مههرا جههای گفتههار نيسههت
 

 نيسههههت 7بههههه از راسههههتي هههههيچ کههههردار 
 

 همههان بههه کههز ايههن حههرف بنههدم زبههان
 

 بيهههههان را  کهههههنم وصهههههف مخلهههههوق او 
 

 نخسههههت آفريننههههده عقههههل آفريههههد
 

 آدمش برگزيههههههههد  بههههههههرای بنههههههههي 
 

 رحمههت نظههر کههرد بههر عقههل پههاک بههه
 

 خهاک  مشهت بهر ايهن   را حهق  چه لطف است 
 

 بفرمههههود پههههس عقههههل را کردگههههار
 

 کههههه او جههههوهر پههههاک کامههههل عيههههار 
 

 روی کهههن راه فرمهههان نوشهههت بهههه مهههن
 

 بگفهههتش کهههه برگهههرد در دم بهههه کِشهههت 
 

 دود وَ بفرمههههههود پههههههس کردگههههههار
 

 9وجهههههود 8بهههههها د رّ بحهههههرکهههههه ای بي 
 

                                                                                                                                    
 ب: آفريد. - 1
 ب: چنين. - 2
 ب: چو دادت ره و هم نمودت. - ۳
 بيت در ب موجود نيست. - 4
 ب: گمانت. - 5
 اين بيت و دو بيت بعد در ب موجود نيست. - ۶
 ب: در اين ره مرا پای رفتار. - 7
 ب: بهر. - 8
 دو بيت بعد در ب موجود نيست. - 9
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 امبهههههه حهههههق خهههههدايي و يکتهههههايي
 

 امبههههههه جههههههاه و جههههههالل و توانههههههايي 
 

 بهههها  کهههه چهههون تهههو دگهههر گهههوهر بي
 

 نيايههههد بههههه سههههلک وجههههود از خفهههها 
 

 تههههو را آفريههههدم بههههه قههههدرت تمههههام
 

 جهههههان را بههههه دسههههت تههههو دادم زمههههام 
 

 بهههههد و نيهههههک از بنهههههدگان بنگهههههرم
 

 1بشههههههمَرَمز تههههههو جملههههههه کردارههههههها  
 

 ای گهههر خطههها يههها صهههوابکنهههد بنهههده
 

 تهههو باشهههي معاقهههب، تهههو باشهههي م ثهههاب 
 

 ز هههر کههس هههر آنههچ آيههد انههدر جهههان
 

 بههههه قههههدر تههههو باشههههد مکافههههات آن 
 

 هههوش  و  صههاحب عقههل ای  تههو بهها   کنههون
 

 يکهههي حهههرف دارم بهههه مهههن دار گهههوش 
 

 بههر مههدار ۳دسههت خههود از خههرد 2دمههي
 

 بههههه او کههههار دنيهههها و ديههههن واگههههذار 
        

 مي در پانوشت(تفاوت متني با نسخة عل ۵۳بيت بر مبنای نسخة پاريس با درج  ۵۳)                    

بيت  42تر الف با ب، بخش متناظر در نسخة جديدتر بيت بين نسخة قديم ۵۳در قياس 

 تنهادل ببالً در بيت وجود دارد که در اساس مذکور بوده، در بدل وجود ندارد و متقا 12دارد. 

 تنها يک بيت هست که در اساس نيست. به طور متوسط در هر بيت، بين اين دو نسخه که

صل اقرن فاصلة زماني دارند، يک ضبط متفاوت موجود است؛ تفاوتي که برای متني که نيم

سخ نهای متن در آن متعلق به قرن دوازده است، بسيار باالست و از تنوع باالی واريانت

 ۳0شود. از هر ن سطح از تنوع در فقط در نسخ متون معروف يافت ميکند؛ ايگواهي مي

وده بتر( در نسخة بدل ضبط متفاوت نيز تنها يک مورد تفاوت، محتمل ضبط دشوارتر )اصيل

تری دارد. تعداد ابيات، ها در نسخة اساس ارجحيت و اصالت بيشاست و کيفيت بقية ضبط

درصد( از نسخة جديدتر  20تری )حدود بيش عکس اين فرايند است و نسخة اقدم ابيات

 تر دارند.دارد؛ در حالي که معموالً نسخ جديدتر، ابيات الحاقي بيش

های تر )که گاه ضبطالذکر بايد گفت، ابيات اضافة نسخة قديمدر توجيه تناقض فوق

اند که ودهصيلي با: آال و نعما و احصا( نه الحاقي که ابيات 1۳دشوارتری نيز دارند: مثل بيت 

ر نسخ ديات، در اقدم نسخ حمله نيز عمدتاً وجود دارند )در بخش بعد خواهيم ديد(. اين اب

 اند. جديدتر بعضاً با هدف تلخيص و تقليل حجم کنار رفته

 
 دو بيت بعد در ب موجود نيست. -۵
 ب: ولي. - 2
 ب: کرم. - ۳
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ر قياس با د، بايد ديد، اقدم نسخ حملة باذل، چه کيفيتي، 1۳حال بعد از اين نسخ قرن 

 نسخ جديد دارند.

 منسخ متقد   2-1-1

 کرد نقد متني، بررسيانتخاب شده، با روی حملة حيدریدر گام دوم، چند نسخة کهن 

موجود  قدسملي و آستانخانةر ايران در دو کتابترين نسخ حملة حيدری دشدند. بيش

ة متعلق به سد اند، غالباً ملي که عمدتًا از اقصي نقاط ايران مجتمع شدهخانةاست. نسخ کتاب

ه علت بقدس نيز با وجود نسخ متأخر، خانة آستاناند. در کتابچهارده ، حتادوازده، سيزده

پيری( نسخ خواجهای از نسخ باارزش از هند در دو دهة اخير )مجموعة مهدیتهية مجموعه

 شود. تری يافت ميکهن بيش

کاتبش، است که  2۳417۵8شناسه ای با ملي، نسخهخانةترين نسخة کتابقديم

جلدی بودن نسخة مادر اشارة ق. در ترقيمه به سه117۵شريف، در محمدبنامحمدحسين

يت، بهزار 12ميرزامحمدرفيع اين کتاب را به سه جلد، جلد اول »نويسد: مهمي داشته، مي

وشش بيت و مجموعاً سه جلد را در هزار و سيهزار بيت، و جلد سيوم هشتجلد دويم ده

 ( ۶2۵)برگ« ده است.شش بيت کتابت نمو وهزار و سيسي

کتابت شده، ابيات باذل  ق.1192در ، 817۶11شناسه ملي، با خانةنسخة قديم ديگر کتاب

ة بيت و تکمل ۵۶0هزار بيت مضبوط داشته، در ادامه، واسطة نجف را در28را  در 

 هدشد. بيت دارد. از اين دو نسخه، با شناسة ل و م ياد خوا ۵200ميرفندرسکي را در 

 ،41008نسخة  شود:ميچهار نسخة باارزش و قديمي ديده  قدسسخ آستاندر بين ن

برای  ،هندی داشته، در قصبة پِرَجا از کوسرکار تکملهبدون  هزار بيت28را در  باذلحملة 

ظهر يکشنبة غرّة  خان به تاريخ نظرعلي ِ شانعاليخانبه نام ی محلي گورکاني يکي از امرا

بيات ، عالوه بر اa 27۶۳1 مفصل بعدی، نسخة نسخة است.استنساخ شدهق 117۶رجب 

منثوری موسوم  ويلبحر طي و در پايان هزار بيت8نامة يعسوبسرودة باذل، به عنوان تکمله، 

 است که کامالً علوی ةس و مديحو جدول اسماء الهي و چند مخمّ «درويش خاکي» به

 اللهي و نوراللهيون نعمتقي چاللهي در فِرَ نمايندة آرای شيعيان غالي و تصوف شيعيِ علي

  . را دارد، يعني متعلق به سه دهه پس از مرگ باذل است. ق11۵9 ةترقيماست و 

رضوی نيز متعلق به همين دهة پنجاه سدة يازدهم قدسدو نسخة ديگر نيز در آستان

 وبدون تکمله، با اندکي ابيات برافزوده، . ق11۵4با تاريخ کتابت  12۶vموجود است: نسخة 
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بيتي  ۵000راه يک تکملة است که متن باذل را هم ۵0۶۶۵aاقدم نسخ موجود، نسخة 

کتابت کرده است، پس نسخة اقدم است که از آن به الف، از  ق.11۵2ناشناخته در سال 

سال جديدتر که از ل، يک ق117۶. به ج و از نسخة ق11۵9. به ب، از نسخة ق11۵4نسخة 

ترين نسخ حمله به ترتيب ادامه تصوير صفحة نخست قديماست، به ق تعبير شده است. در 

 شود:قدمت ديده مي

 
ترین نسخ موجود که کتابت آنها در فاصلة سه تحميدیة قدیم تصاویر صفحة -2تصویر 

به ترتيب مور خ  27631aو  126v؛ 50665aنسخ  دهه پس از مرگ باذل تمام شده است:

 .ق1159و  1154 ،1152
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ست، و اسال پس از مرگ باذل نوشته شده  29نای نسخة اساس الف که ابيات ذيل بر مب

 نسخة قديمي ديگر تنظيم شده است:  ۵قياس با 

 تعالی جل  شأنه و اعظم سبحانهدر توحيد باری

 نههههام خداونههههد بسههههيار بخههههش بههههه
 

 دينهههاربخش بخهههش و  و ديهههن بخهههش خهههرد 
 

 کههههام دنيهههها و ديههههن، کردگههههار همههههه
 

 شهههکاراز ايهههن ههههر سهههه نعمهههت نمهههود آ 
 

 خههههرد داد تهههها چشههههم جههههان واکنههههي
 

 در ايههههههن آفههههههرينش تماشهههههها کنههههههي 
 

 ببينهههههي ز روی زمهههههين تههههها سهههههپهر
 

 1مهرای تههههههها درخشهههههههندهزههههههههر ذرّه 
 

 بهههه ههههر نقهههش ک يهههد تهههو را در نظهههر   ۵
 

 تههههههرفزايههههههد يقينههههههت بههههههه دل بيش 
 

 جههههدا 2ز هههههر کههههار گيههههری شههههمارِ
 

 ها کهههههرده نهههههام خهههههداببينهههههي چهههههه 
 

 اسهتايي چه قدرت، چهه حکمهت، چهه دانه
 

 بههه هههر کههارش ايههن چههه توانههايي اسههت 
 

 عناصهههههر، مواليهههههد کهههههردن پديهههههد
 

 ، سههههههياه و سههههههفيد۳وز آن، آفههههههرينش 
 

 گسههههههتریسههههههپهر آفرينههههههي، زمين
 

 دهي، جهههان و تهههن پهههروریبهههه تهههن جهههان 
 

 نمههههودن مههههه و مهههههر را منتخههههب 10
 

 يکههههي، بهههههر روز و يکههههي، بهههههر شههههب 
 

 جهههههههان از شههههههب و روز آراسههههههتن
 

 ن، گَههههههي کاسهههههتن گَهههههه  آن را فهههههزود 
  

 بهههه ههههر حهههال  دادن، دگرگهههون  اثهههر
 

 گهههرم و تهههر گههههي سهههرد خشهههک و گههههي 
 

 بههههه هههههر موسههههمي از خههههزان و بهههههار
 

 شههههههماربي 4نمههههههودن عطهههههها، گههههههوهر 
 

 چنهههههههين ديگهههههههر آال و نعمهههههههای او
 

 کههههه عقههههل اسههههت عههههاجز ز احصههههای او 
 

 ات برخههوردبههه هههر صههنع کههه انديشههه  1۵
 

 و خههههرد ۵بسههههنجي بههههه ميههههزان عقههههل 
 

 ان پهههههههي بهههههههری آفريننهههههههده راوز
 

 نيسهههههت صهههههنعت روا ۶صهههههانعيکهههههه بي 
 

 
 اين بيت در ق موجود نيست. - 1
 ب: شماری. - 2
 ق: آفريدن. - ۳
 ت.ب و م: نعم - 4
 ج، م و ق: عدل. - ۵
 م: صانع. - ۶
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 نباشهههي چهههو حيهههوان در ادراک، سسهههت
 

 ههههههههای درسهههههههتنقش 1بهههههههداني از آن 
 

 بنههد ايهن همههه نقهش نيسههت کهه بههي نقهش
   

 سههههتبنههههدی پرستيدني چنههههين نقههههش 
 

 نيايههههد ولههههي از خههههرد ايههههن بيههههان
      

 سهههههانکهههههه بايهههههد پرسهههههتيدن او را چه 
 

 پيغههههام کههههرد  و پيمبههههر فرسههههتاد   20
 

 نهههام کهههرد« ديهههن»يکهههي رسهههم بنههههاد و  
 

 بهههههه نهههههور يقهههههين دل برافروختهههههت
 

 پرسهههههههتيدن خهههههههويش آموختهههههههت 
 

 

 طريهههههق سهههههلوکت نمهههههود از کهههههرم
 

 مگونههههه در حههههقّ هههههکههههه باشههههيد زين 
 

 رهائيههههههت از جههههههور و بيههههههداد و داد
 

 همههههه عههههدل و احسههههان تههههو را يههههاد داد 
 

 نمهههههههودت ره بهههههههيم و راه اميهههههههد
 

 ياه و سهههههفيدخبهههههردار کهههههرد از سههههه 
 

 يههک شههمردنيههک را بهها تههو يک و  بههد   2۵
 

 تههههو را عههههذر نههههاداني از لههههب سههههت رد 
 

 ره راسهههههت را کهههههرد ازکهههههج جهههههدا
 

 آگهههههه تهههههو را 2وز آن ههههههر دو ره کهههههرد 
 

 ره راسههههت را تهههها بههههه جنّههههت رسههههاند
 

 خوشههههي هههههای آن راه را بههههر توخوانههههد 
 

 ره کهههج  بهههه سهههوی جههههنّم گماشهههت
 

 نيهههههز پنههههههان نداشهههههت ۳های اوبهههههدی 
 

 زاديَههههههتمحتاجيههههههت داد و بي 4چههههههه
 

 از آن رنههههههههج هههههههههم داد آزاديَههههههههت 
 

 دو جههههوهر پديههههد آوريههههد از کههههرم  ۳0
 

 کهههههه باشهههههد وجهههههودت از آن محتهههههرم 
 

 مههاه  يکههي همچههو مهههر و يکههي همچههو
 

 های روز سهههههههياهضهههههههيابخش شهههههههب 
 

 بهههه چشهههم تهههو دادش چنهههان اعتبهههار
 

 کهههههه يهههههابي از آن اعتبهههههار، اقتهههههدار 
 

 غيههههر بنوشههههي بپوشههههي ببخشههههي بههههه
 

 رسههههاني بههههه درمانههههدگان نفههههع و خيههههر 
 

 طريههههق ۵چههههو شههههد داده زاد و نمههههودی
 

 رفيهههههق ۶نمهههههایسهههههان خهههههرد ره بهههههه 
 

 تهههو داد اختيهههار تهههو را دسهههت بهههه  ۳۵
 

 ره کهههه خهههواهي درآ   بهههه ههههر»بگفتهههت:  
  

 
 م: اين. - 1
 ق و م: ساخت. - 2
 م: آن. - ۳
 م: چو. - 4
 ب، ج، ل، ق و م: نموده. - ۵
 ل و م: رهنمائي. - ۶



 

 ۳00  1401 پایيز و زمستان، 34پياپی ، )ویژه نامه( هجدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

 
 

 کنهههون پهههيش فهميهههده، بگهههذار گهههام
 

 کههه عههذر تههو لنههح اسههت و حجّههت تمههام 
 

 گهههههذاری بهههههه راه سهههههقر اگهههههر پههههها
  

 بهههههه جنّهههههت رسهههههيدن مبهههههر گمهههههان 
 

 کهههه ههههر منزلهههي راسهههت راههههي جهههدا
 

 1ز يهههههک ره نشهههههايد رسهههههيدن تهههههو را 
 

 نمههههودم ز احسههههان و لطفههههش بيههههان
 

 بهههههه توحيهههههد جهههههرنت نهههههدارد زبهههههان 
 

 چههه گهههويم ز ذاتهههش کهههه آگهههه نهههيم  40
 

 چههههو دهههههری و زنههههديق گمههههره نههههيم 
 

 از صههههههفاتش کههههههنم ابتههههههدا 2اگههههههر
 

 صهههفش سهههزا گهههويم کهههه باشهههد بهههه و چهههه 
 

 جههها مهههرا جهههای گفتهههار نيسهههتدر ايهههن 
 

 بههههه از راسههههتي هههههيچ کههههردار نيسههههت 
 

 همههان بههه کههز ايههن حههرف بنههدم زبههان
 

 را بيهههههان  کهههههنم وصهههههف مخلهههههوق او 
 

 نخسهههههت آفريننهههههده عقهههههل آفريهههههد
 

 آدمش برگزيهههههههههد  بههههههههرای بنهههههههههي 
 

 رحمههت نظههر کههرد بههر عقههل پههاک بههه  4۵
 

 خهاک  مشهت بهر ايهن   را حهق  چه لطف است  
 

 اربفرمهههههود پهههههس عقهههههل را کردگههههه
 

 عيهههههار!ای جهههههوهر پهههههاک کامل»کهههههه:  
 

 نوشههههتروی کههههن راه فرمان بههههه مههههن
 

 «بگفهههتش کهههه برگهههرد در دم بهههه کِشهههت. 
 

 دود  بفرمهههههههود پهههههههس کردگهههههههار و
 

 ! ۳بهههههها د رّ بحهههههر وجهههههودای بي»کهههههه:  
 

 امبهههههه حهههههق خهههههدايي و يکتهههههايي
 

 امبههههههه جههههههاه و جههههههالل و توانههههههايي 
 

 بهههها  کهههه چهههون تهههو دگهههر گهههوهر بي  ۵0
 

 4سهههههلک وجهههههود از خفهههههانيايهههههد بهههههه  
 

 تههههو را آفريههههدم بههههه قههههدرت تمههههام
 

 جهههههان را بههههه دسههههت تههههو دادم زمههههام 
 

 بهههههد و نيهههههک از بنهههههدگان بنگهههههرم
 

 ز تههههههو جملههههههه کردارههههههها بشههههههمَرَم 
 

 وابثهههای گهههر خطههها يههها کنهههد بنهههده
 

 تهههو باشهههي معاقهههب، تهههو باشهههي م ثهههاب 
 

 ز هههر کههس هههر آنههچ آيههد انههدر جهههان
 

 بهههههه قهههههدر تهههههو باشهههههد مکافهههههات آن 
 

 ههوش  و  صهاحب عقهل ای  تهو بها   ونکن  ۵۵
 

 يکهههي حهههرف دارم بهههه مهههن دار گهههوش 
 

 
 ل و م: دو جا. - 1
 ق دگر؛ م: و گر. - 2
 اين بيت در ل موجود نيست. - ۳
 م: جفا. - 4
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 دمهههي دسهههت خهههود از خهههرد بهههر مهههدار
 

 .«بههههه او کههههار دنيهههها و ديههههن واگههههذار  
             

 پانوشت(تفاوت متني با ديگر نسخ قديمي در  1۵با درج  قدسق. آستان11۵2بيت بر مبنای نسخة مورّخ  ۵۶)

 شود، تداوم افزايش ابيات در نسخ، با نسخ جديد ديده ميچه در قياس اقدم نسخنآ

وند عکس دیگر متون اتفاق ر حملة حيدریدر نسخ کند تر است که ثابت ميقديم

لت عکه به  واردی، کاتبان به جای الحاق ابيات، ابيات اصلي شاعر را نيز، خصوصاً در مافتاده

قدم اند. اوی داشته است، حذف کردهنزديکي سبک شاعر به جغرافيای سبکي هند، تقعيد معن

آور است، چراکه در تری دارد و اين رقم شگفتدرصد ابيات بيش 12نسخ از جديدترين نسخ 

چنين در بين سه نسخة متعلق به دهة عکس آن گزارش شده است. هم شاهنامهمتوني چون 

دهد، اين سه ها در حد دو تفاوت جزئي در صد بيت است که نشان ميپنجاه، ميزان تفاوت

ها در فاوتاند. ميزان تنسخه محتمالً به نسخة مادر )نسخة تحريری به قلم باذل( نزديک بوده

هت مين جدو نسخة دهة هفتاد، دو برابر و در نسخة دهة نود چهار برابر شده است. به ه

 های دو نسخة جديد مورد بررسي درتر از نصف تفاوتها در اين شش نسخه کمکميّت بدل

ها بين سه نسخة تفاوت وجود داشت. تفاوت ۵۳شان، ش اول اين تحقيق است. که در بينبخ

نسبت به  90-70دهم و بين نسخ دهة ، حدود يک1۳نسبت به نسخ سدة  12سدة  ۵0دهة 

 پنجم است.، يک1۳نسخ سدة 

ول ه سمت آن در طبباذل متني است که به علت کاربرد و اقبال باال  حملةترتيب، بدين

مده است. به وجود آ 1۵-1۳های سدة پيشين، تنوع واريانتي بااليي در نسخ آن در سده سه

ماني دارند، سال با نسخة مادر فاصلة ز 80تا  ۳0که بين  12اين در حالي است که نسخ سدة 

شده است. در ميان اين تر ها به نسبت زمان بيشبسيار به هم شباهت دارند و تفاوت

اق است که به جای الح معمول کاهش کميت ابيات در نسبت با زمان ها، نکتة خالفتفاوت

)بخش  درپي داشته است. البته اين کيفيت در بخش پايان متن« اسقاط»)در عرض متن(، 

اتمام به ن ، روند معکوس دارد؛ به نحوی که در انتهای متن حملة باذل، با توجه«(تکمله»

ات را ين عامل، حجم ابيرحال تزايد است و همنسبت زمان دماندنش، الحاق در طول متن، به

هزار افزايش داده است. نتايج اين 90رسد، بعضًا تا هزار مي28که در نسخ قرن دوازده به 

از سدة  ، ده نسخه1۳نسخه از سدة  10نسخة ديگر نيز تکرار شد ) ۳0قياس در بين حدود 

طات و کاهش ، افزايش اسقاها( و نتايج مشابه از رشد واريانت1۵و ده نسخه از سدة  14

 الحاقات عرضي و افزايش الحاق در طول نسخ )تکمله( به دست آمد. 
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 کنيم.بررسي مي در بخش بعدی، انواع نسخ را از حيث الحاق در طول و انواع تکمله

 واگرایی نسخ در طول و انواع تکملة پایانی در نسخ: 2-2

 حملة حيدریي وسيع از نسخ متن بندی در نسخ، يک پيکرةبرای بررسي انواع پايان

، و بعضاً برخي قدسملي، مجلس و آستاننسخه( عمدتاً از سه کتابخانة 100)حدود 

های داخلي و خارجي ديگر انتخاب و بر مبنای تفاوت در عرض و طول بررسي شد. خانهکتاب

رج دمله کتدر ادامه نتايح اين بررسي در قالب جداول ذيل در دو بخش نسخ مستقل و حاوی 

 شد. 

 دهد:جدول اول، نسخ مستقل را نمايش مي

نام محل 

داری نگه

 نسخه

شمارة 

 ثبت نسخه

تاریخ 

 استنساخ

 1یا تحویل

 نسخه

الحاقات  2اسقاطات نوع نسخه

 )تکمله(

ذکر هویت کاتب 

 در انجامه

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة   ق1223 1320943

 مستقل

سيداحمدابن  - -

 محمدباقر اخوان

 خانةبکتا

 ایرانملی

حملة  ق 1237 1829800

 مستقل

نبی محمد - -

 اهللاسدبن

 القزوینی

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة   ق1366 1559439

 مستقل

- - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

 سدة   1048647

 سيزدهم

حملة 

 مستقل

+ - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1226   1076590

 مستقل

 یمصطفی نور - -

 
وراق متن تقريرات مالکان دربارة تحويل و خريد و فروش نسخ اند؛ اما در ابرخي نسخ فاقد انجامة مورّخ  -1

 دهد.سال پس از استنساخ را نشان مي ۵0وجود دارد؛ تاريخي که به طور ميانگين کمتر از 

اند دارای اسقاط نسخي بودهنسخ  هزار بيت است 28که حجم متن اصلي اصلي سرودة باذل با توجه به اين -2
 .اندابتدا، ميانه يا انتها، به طور پراکنده يا مجتمع از دست داده که بخشي از اين حجم را در
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 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1221 1096019

 مستقل

حيدربن مرحوم  - -

 علیعين

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1284   1103683

 مستقل

+ - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1236 1121871

 مستقل

+ - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1240   1274770

 مستقل

مالکریم بن  - +

ی کربالی

 عباسعلی

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1261   1900008

 مستقل

+ - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1175     2341758

 مستقل

محمدحسين بن  - -

 محمدشریف

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1254   2428990

 مستقل

+ - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

حملة  ق.1131   2943111

 مستقل

- - - 

خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

حملة  ق.1228 79139

 مستقل

محمدعلی  - -

حاجی سيد بن

 مهدی عطار

خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

حملة  ق.1218 87662

 مستقل

عباداهلل بن ملک  - -

محمد 

 خوانساری

خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

 سدة 209522

 سيزدهم

حملة 

 مستقل

+ - - 

حملة  سدة a 32819 قدس آستان

 مستقل

+ - - 
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 سيزدهم رضوی

 قدس آستان

 رضوی

34313 a سدة 

 سيزدهم

حملة 

 مستقل

+ - - 

 قدس آستان

 رضوی

47936 a سدة 

 سيزدهم

حملة 

 مستقل

+ - - 

 قدس آستان

 رضوی

حملة  ق.1250 209522

 مستقل

+ - - 

 قدس آستان

 رضوی

41008a 1176.حملة  ق

 مستقل

- - - 

 قدس آستان

 رضوی

 سدة 209522

 سيزدهم

حملة 

 مستقل

+ - - 

 قدس آستان

 رضوی

79v سدة 

 سيزدهم

حملة 

 مستقل

+ - - 

کدة دانش

الهيات 

گاه دانش

 فردوسی

حملة  ق.1261     1912

 مستقل

- - - 

 ای در امتداد روایت باذل.حملة حيدری باذل فاقد تتمه/ تکمله« مستقل»سخ ن -1جدول
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 دهد:جدول دوم، نسخ غيرمستقل  و حاوی تتمّه را نمايش مي

نام محل 

نگهداری 

 نسخه

شمارة 

ثبت 

 نسخه

تاریخ 

 استنساخ

 1یا تحویل

 نسخه

الحاقات  2اسقاطات نوع نسخه

 )تکمله(

ذکر هویت 

کاتب در 

 انجامه

 قدسآستان

 رضوی

20168a 1223حملة باذل و  ق

ابياتی از 

 نامهیعسوب

+ + - 

 قدسانآست

 رضوی

27631a  1159حملة باذل و  ق

و  نامهیعسوب

 ملحقاتی دیگر

- + - 

خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

حملة باذل و  ق.1255   209876

 نامهیعسوب

سيد  + -

نظيرالدین 

ضعلی ربن ف

 رضوی

خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

سدة  62063

 سيزدهم

حملة باذل و 

ابياتی از 

 نامهسوبیع

+ + - 

خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

سدة  61412

 سيزدهم

حملة باذل 

)مصور( و 

ابياتی از 

 نامهیعسوب

- + - 

 
اند؛ اما در اوراق پس و پيش متن تقريرات مالکان دربارة تحويهل برخي نسخ فاقد انجامة مورّخ برای استنساخ -1

ن سهال پهس از استنسهاخ را نشها ۵0طهور ميهانگين کمتهر از و خريد و فروش نسخ وجود دارد؛ تاريخي که به

 دهد.مي

انهد هزار بيت است نسخ دارای اسقاط نسهخي بوده 28که حجم متن اصلي اصلي سرودة باذل با توجه به اين -2

 اند.ميانه يا انتها، به طور پراکنده يا مجتمع از دست داده ،که بخشي از اين حجم را در ابتدا
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خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

 سدة 20168

 سيزدهم

حملة باذل و 

ابياتی از 

 نامهیعسوب

+ + - 

قدسآستان

 رضوی

حملة باذل و  ق.1284   50665

 امهنیعسوب

- + - 

خانة کتاب

مجمع ذخایر 

 اسالمی

حملة باذل و  ق.1288 994

 نامهیعسوب

- + - 

قدسآستان

 رضوی

126v 1154.حملة باذل و  ق

ابياتی از 

 نامهیعسوب

+ + - 

قدسآستان

 رضوی

50665a سدة 

 سيزدهم

حملة باذل و 

ابياتی از 

 نامهیعسوب

مالکریم بن  + +

کربالیی 

 عباسعلی

 لیمکتابخانة

 ایران

 سدة   817749

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة آزاد 

 کشميری

+ + - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

سدة  817701

 دوازدهم

حملة باذل و 

تکملة آزاد 

 کشميری

 نر بظفم + +

را خف

 یازرونک

 خانةکتاب

  ایرانملی

105566

3 

 سدة

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة آزاد 

 کشميری

+ + - 

 خانةکتاب

 تبریز

 

 سدة 107026

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة آزاد 

 کشميری

+ + - 

 خانةکتاب

  ایرانملی

122675

3      

سدة 

 چهاردهم

حملة باذل و 

تکملة آزاد 

کشميری و 

غالمرضا  - -

 کاتب
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ابيات واسطة 

 نجف

خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

حملة باذل و  ق.1210 207050

تکملة آزاد 

 ميری کش

محمدرضا بن  - +

رمضانعلی 

 بابلکناری

 قدسآستان

 رضوی

33458
a 

 سدة

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة آزاد 

کشميری و 

ابياتی از 

 نامهیعسوب

- - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی
 

حملة باذل و  ق.1192    817611

 1تکملة ابوطالب

د محم - -

 ندیالنيام

 نب نيسح

 انزمالحيسم

 یانهفاصانخ

خانة کتاب

س لجم

شورای 

  ایراناسالمی

192633

3     

 سدة

 سيزدهم

حملة باذل و 

 تکملة ابوطالب

عباداهلل بن  - -

ملک محمد 

 خوانساری

خانة کتاب

س لجم

شورای 

 ایراناسالمی

 سدة 207292

 سيزدهم

حملة باذل و 

 تکملة ابوطالب

+ - - 

خانة کتاب

 س شورایلجم
 ایرانمیاسال

 ق.1207 207292

 

حملة باذل و 

 تکملة ابوطالب

عبداهلل بن  - +

 ابوطالب

خانة کتاب

س لجم

 ق.1207 16546

 

حملة باذل و 

 تکملة ابوطالب

- - - 

 
 .ت واسطة نجف نيز هميشه وجود دارنددر نسخي که تکملة ابوطالب به حملة باذل افزوده شده است، ابيا -1
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شورای 

 ایراناسالمی

 خانةکتاب

 ایرانملی

242899

0 

 سدة

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة 

عبدالعلی  

و ابياتی بنگالی 

 نامهیعسوباز 

- - - 

 کتابخانة

 ایران ملی

108093

4  

 سدة

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة 

عبدالعلی  

بنگالی )جذبة 

 حيدری(

- - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

 سدة 6790

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة 

عبدالعلی  

بنگالی )جذبة 

 حيدری(

- - - 

 قدسآستان

 رضوی

24105 a 1215.حملة باذل و  ق

تکملة 

عبدالعلی  

گالی )جذبة بن

 حيدری(

نورمحمدبن  - -

مالحاجی 

محمدنوری 

 الرجانی

 قدسآستان

 رضوی

105566

3 

 

 سدة

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة 

 آزادکشميری

+ - - 

 قدسآستان

 رضوی

حملة باذل و  ق.1250 2013162

نامة فارغ

گيالنی و ابياتی 

 نامهیعسوباز 

+ - - 

 قدسآستان

 رضوی

151808

8     

 سدة

 زدهمسي

حملة باذل و 

تکملة 

- - - 
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کرم)حربة 

 حيدری(

خانة کتاب

 گيلمک

 سدة __

 سيزدهم

حملة باذل و 

تکملة 

و  آزادکشميری

ابياتی از 

 نامهیعسوب

+ - - 

 خانةکتاب

 پاریس ملی

 سدة 1030

 سيزدهم

حملة باذل 

بخشی از حملة 

راجی و تکملة 

و ابياتی از  آزاد

 نامهیعسوب

+ - - 

 خانةکتاب

 ایرانملی

 

 سدة 61412

 سيزدهم

حملة باذل و 

یک مثنوی 

دربارة ناشناخته

 )ع(علیحضرت

- + - 

حملة حيدری باذل حاوی تتمة/ تکملة مشخصی یا حداقل الحاقاتی « یافتةتوسعه»نسخ  -2جدول

 در انتها برای امتداد دادن روایت باذل.

نشان  لهحمشناختي نسخ نحليل متت -بدين ترتيب، نتايج به دست آمده از تجزيه

 ذيل است: دهد، تنوع اين نسخ محصول عواملمي

کنند، داليلي ر خالف غالب متون که در گذار زمان با الحاقات، افزايش حجم پيدا ميب -1

 مکتب)چون اختالف سبکي بين سبک سراينده در هند و سبک معاصر در حال رشد در ايران 

انش ای از ابيات )به ويژه برای مخاطبان با دپارهبازگشت( و برخي تقعيدهای معنوی در 

چنين حجم باالی دادند(، همتر که به کاربرد آييني متن بيش از اهميت ادبي آن بها ميپايين

ن د. بديباذل روندی معکوس مشاهده شو حملهمتن و نياز به تقليل آن باعث شد، در نسخ 

، شاعر، در هر سده، در عرض متنصورت که نسخ موجود در سه سدة اخير پس از وفات 

 دهند.تری از ابيات منظومة ناتمام سرودة باذل را نشان مياسقاطات و حذف بيش
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متن،  کرد فوق، ناتمام ماندن اثر و اهميت آن باعث شد، الحاق در طولبا وجود روی -2

رة رباود دشاعر در دو مسير آغاز شود: استفاده از متون منظوم موج بسيار زود پس از مرگ

رسول )ص( برای تکميل متن )توسط کاتبان( و حضرت علي )ع( و حتاتاريخ حيات حضرت

 سرودن ادامة اثر باذل در قالب تکملة جديد )توسط شاعران(. 

اند. نسخي هست که دو تکمله با ابياتي دست به متن اضافه نشدهها به طور يکتکمله -۳

مله سخ حنن باذل افزوده شده است. تنوع حجم از يک يا دو متن مستقل ترکيب شده و به مت

 نويسان با شگفتي از آن ياد کرده، خود محصول همين تنوع است. نسخ محتویکه تذکره

ودة شاعر، هزار بيت دارند که ميزان دقيق ابيات اصيل سر ۳0تنهايي، حجم زير باذل، به ةحمل

 ز در عرض متون نيست که باعثاين حجم، الحاقاتي ني هزار بيت است.  در28به گواه نسخ، 

تر داشته باشد؛ برعکس، نسخي هستند که اسقاطات قابل مستقلي حجم بيش شود، حمله

تر کم هزار بيت و حتا20ادگي اوراق، به ها، بدون افتتوجهي دارند و حجم بخش اصيل آن

د. حجم اندازه نيستنای کامالً همرسد. در مورد نسخ محتوی تکمله نيز هيچ دو نسخهمي

 دارند. ن رانهايي نسخه ضريبي از نوع تتمة افزوده است. نسخي هستند که ترکيبي از چند مت

 ترين نسخ، نسخ پاريس و رضاعباسي بودند که حجم باالیدر پيکرة متني جستار، بزرگ

ای از ، بخش عمدهنامهيعسوبهزار بيت داشته، عالوه بر تکملة آزاد، ابوطالب و ابياتي از 80

 راجي را نيز مضبوط کرده بودند.  هحمل

ن چنين نکتة ديگری از نسخ مستفاد شد که با توجه به وجود شباهت نسبي بيت عناويهم

ر متن دشود و بايد گفت منثور در اثنای داستان، وجود يک شکل اولية مشترک اثبات مي

 بندی بوده است.نسخة مادر نيز دارای عنوان

 ند:ه از حيث تکمله به چند بخش ذيل قابل تقسيم ادر نهايت بايد گفت، نسخ حمل

 «حملة مستقل»ون تکمله: نسخ بد -1 

است؛ از نسخ باذل، فاقد تکمله بوده درصد از نسخ حمله4۳بررسي نشان داد که حدود 

ام ايم. اين نسخ، با روايت ناتمياد کرده« مستقل حمله»با عنوان  ،الحاقي در انتها فاقد بخش

 اند.الفت خليفة سوم پايان يافتهان خباذل از پاي
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 «یافتهحملة توسعه»نسخ حاوی تکمله:  -2

تتمه( « )تکمله»ای به سرودة باذل، موسوم به ، حاوی متن وابستهحملهبيش از نيم نسخ 

اند؛ از وی های الحاقي در انتهای ابيات باذل برای تکميل متنيا حداقل ابياتي به عنوان بخش

ها به معرفي گران در مورد تکملهايم. پژوهشياد کرده« يافتهحملة توسعه»ان اين نسخ با عنو

 ملهنسخ ح گاه اين متون درتکمله از فهارس بسنده کرده، هيچ تحقيقي در مورد جای 4کلي 

 اند. باذل نکرده

خه( نس ۵۵ها )تر از صد نسخة حمله که بيش از نيمي از آندر اين پژوهش با بررسي کم

ر چها لي بيش از آنول فوق مندرج بود، مشخص شد، اوالً متون منضم به حمله خيدر جدا

 يي کند.ها را شناسابرخي از متون در نسخ پيدا شد که نگارنده نتوانست آن متن هستند؛ حتا

. ه بودنده نشدبرخي از متون نيز در مقام تکمله شناسايي شد که تا امروز بدين عنوان شناخت

 فا کرده،ترين حضور در نسخ، در بيش از نيمي از نسخ، نقش تتمه را ايبيشمثالً متني که با 

 محتمالً ) نامهيعسوبتا به حال در هيچ منبعي بدان اشاره نشده بود، متني ناشناخته به نام 

نامة يعسوبچون که البته متفاوت با متوني ديگری با همين نام، همق.( بود 11۳۶تأليف 
ت يات امام علي )ع( تا شهاديي از سيرة حضرت رسول )ص( و حفقير و محتوی فرازهاحسن

يا  ختلف،مايشان بوده، به علت ايجاز و فشردگي، مناسب الحاق تشخيص داده شده، در نسخ 

نظيری، به حملة باذل طور کامل يا بخش آخر آن )بخش مربوط به غزوات(، با تنوع کمبه

 افزوده شده است. 

 و جَنح چاه بئرالعلم، افسانة نماگيتيجام، قزوينيالصّفدری حسنغزواتچنين هم

که  ود. اين در حالي استبنيز به عنوان تکمله در متون وارد شده  نامهفارغهايي از بخش

گيرند، برميکدام از اين متون، ادامة کار باذل نيستند؛ بعضاً زمان حضرت رسول را درهيچ

ين ای که خود گواه کاربرد باالی ااند؛ نکتهدهليکن با وسائط بسيار متنوعي به نسخ الحاق ش

در  سال گذشته در بين جوامع شيعي است که نهضتي برای استنساخ حمله 200متون در 

 ايران و هند در جريان بوده است.

اند. متون راه يافته به ادامة اند يا موقتًا در اين نقش قرار گرفتهها يا ذاتًا تکملهتکمله

 اند:اند که حاوی يکي از عناوين ذيلبندی روشن شدهاين تقسيمحملة باذل نيز در 
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 )کامل یا بخشی از متن( نامهیعسوب 2-1

  تکمله آزاد کشميری  2-2

 ابوطالب ميرفندرسکی با ابيات واسطة نجف غزوات حيدری 2-3

  الص فدریغزوات  2-4

 نيشابوریابوالعلی احسن بنگالی جذبة ]تتم ة حملة[ حيدری 2-5

 بيگکرمعلی حربة حيدری 2-6

 کرمانیراجی حملة حيدریبخش از  2-7

 وق...تلفيقی از متون ف 2-8

ای از )و در صورتي که نسخة اصلي اندمتون منظومی که هنوز شناسایی نشده 2-9

 آنها نيابيم، ناشناخته باقي خواهند ماند.(

مثل حملة باذل سروده شدند )بتدا با انگيزة تکميل اند: بخشي از اها خود دو نوعاين تتمه

تری بيح( و بخش بيشنيشابوری و کرمعليخان بنگالياحسنتکملة آزاد کشميری، عبدالعلي

 ق شدهمحتوی متوني مجزايند که توسط کاتبان يا بخشي از مخاطبان به حملة باذل ملح

ايت رو امةميرفندرسکي، اتفاقا دقيقًا محتوی اد غزواتاست. از اين گروه دوم تنها متن 

ز زمان ضاً ابع ابتدای حيات حضرت امير )ع( يا حتاتاريخي باذل است و بقية متون ملحق از 

خ، هر ، ادامة منطقي باذل نيستند؛ به همين جهت در اين دسته از نسحضرت رسول آغاز شده

ا ساني از يک متن رای حجم يککاتبي بخشي از ابيات را حذف کرده است و هيچ دو نسخه

 اند.دهضبط نکر

شناختي قلمرو شناسي نسخ حمله را در خدمت تحليل گونهدر بخش بعدی، نتايج متن

 دهيم.سرايي قرار ميحمله

   یبندی ژانر حماسة شيعبيين جایگاه گونة حمله در طبقهت-3

گانة بندی سهتا امروز مشهورترين تبيين ژانر در حوزة حماسة فارسي، نظر صفا در تقسيم

مالک تعيين طبقات و تحديد و مرزبندی انواع حماسة  ، تاريخي و ديني است.حماسه به مّلي

کرد محتواگرا نبوده است. روی« محتوای متون»بندی سنتي صفا، چيزی جز فارسي در طبقه

شناسي انواع ادبي، طبيعت ساختاری متون و تنوع در تبيين انواع، ضمن غفلت از هستي
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 از پيکرة متون حماسي حماسه را به دنبال خواهد داشت.های خلق آثار در هر زمينه انگيزه

معتقدند که در  يژانر در شعر حماسمختلف  یهاجنبه در بررسي گران حوزة ژانر،پژوهش

 -جامع به شعر قهرمانانه ينگاه بندی، باتقسيم کاماًل واضح باشد که ديبا تعيين حوزة انواع،

اثر بر  کردو سبک عمل ياجتماع طيکند که توسط محيم فيرا تعر یژانر ي،حماس

و  ساختار ی،وجودبا ذات  اين عوامل ارتباط ، محتوا، اخالق، وآن ي، سبک درونمخاطبان

(. ساختار و تنوع مرتبط با Hainsworth،... 1980 :2901های خلق آثار پشتيباني شود )انگيزه

کند متون حماسي، در اين نظام ژانری، نقش مستقل محتوا و شکل را محدود مي

(Tymieniecka ،201۳ :17۵-17۶). چنين نکتة مهمي که در خصوص ژانرهای حماسي هم

 گريدکيمتفاوت از  ارياختار بسو س ياز نظر سبک، قوام موضوعبايد گفت که اين متون بعضاً 

دهد و زمينة اين در حماسه رخ مي که گرددبازميمداوم ژانرها  بيترک و اين به هستند

 .(Jones، 2007 :9۵) است رتريگحماسه چشم در، گريهر نوع ژانر د در مقايسه با ترکيب،

را با  مضمونيو  کيدئولوژيا زوايایدهنده است که سازمان ستميس کيژانر  نيابنابر

 طبيعي متون و در شناخت هنجارهای دهديم ونديپ آن مضامين گرانيخاص ب یساختارها

های يک نظامي از روابط ميان گونه روابط ميان محتوا و ساختار را در ،دارد فهي، وظيحماس

 (.Conte، 199۶ :147که تنوع اين متون قابل تفسير باشد )طورینوع تبيين کند؛ به

 شناختي حملةبا چنين نگرشي، در اين جستار، پس از توصيف دقيقي که از طبيعت متن

اً اقبتعحيدری انجام داديم: اثری حماسي که گسترش آن در ادبيات فارسي يک جريان و م

 ر حماسها ژانبيک گونة ادبي را ايجاد کرده است، حال حدود پيکرة متون حمله را در ارتباط 

 بيين، برتکنيم. با توجه به وجود بازتاب باورهای شيعي در اين اشعار حماسي، اين تبيين مي

 هایزههای حماسي متضّمنِ محتوای ديني و انگيتنظيم روابط اين گونة ادبي با کل منظومه

 برآمده از ايدئولوژی تشيع استوار است. 

های ها به دو نوع حماسهحماسي در منابع غربي در اولين سطح، حماسهدر تعريف انواع 

ها در رشد اجتماعي يک ملت هايي که شرايط توليد حماسه آن، حماسه2اصيل يا ابتدايي

 
های کرد جامع بررسي ژانر در شعرحماسي، بر مبنای مطالعة روابط ميان متون و زمينهدربارة روی - 11

ها با ساختار، محتوا، سبک و مرزهای ميان نوع حماسه از ديگر انواع که با حماسه در متون ژانرهای سرايش آن
 Hose؛  Martin ،200۵ :9-19کرد مطالعاتي در حماسة يوناني: اين روی اند و نمودهایمرکب تشکيل داده

 .280-1۳9: 2020و...، 
2  .primitiveepic 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+B.+Hainsworth%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frederick+Jones%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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هايي که در ، حماسه1أخرهای ثانويه يا متاند و حماسهوجود دارد و به تدريج تکوين يافته

موضوعاتي با اهميت ملي و گروهي، به انتخاب و کوشش شاعران و در تطبيق محتويات آثار 

های اصيل تنظيم و تزيين شده، به زبان هنری ملهم از بعدی با قواعد و ساختارهای حماسه

های بندی، حماسهدر سطح اول تقسيم شوند.بندی ميشود، تقسيمآثار اصلي نوشته مي

  روند.ديني، يکسره ثانويه به شمار مي

ها به يک اعتبار انواعي چون حماسة ملي، زبان و فراملي و به در سطح ديگری، حماسه

 شعر ملي، حماسهاند. اعتباری ديگر، به حماسة شفاهي، عاميانه و ادبي يا هنری قابل تقسيم

نه لزوماً  -ملت يا اثر ادبي حماسي است که به دنبال بيان يک باور، ذات و يا روح خاص يک

ادپردازی بخشي از تاريخ ، اما حداقل يک گروه قومي يا زباني است که با نم2«ملتدولت» يک

بازگو  را بزرگ گروه يک هایآرمان قومي، -آن جامعه يا يک واقعة مهم در توسعة هويت ملي

های ملي پيشين يابد ، حماسههايي که در اقوام و ملل مختلف توسعه ميکند. برای زبانمي

 يبرای افراد داخل يک جامعة زبان کرده،عمل  ۳ملل کهن و ديرپا، به عنوان حماسة زبان

های ملي انگلستان مانند کنند. به عنوان مثال حماسههويتي ايفا مي وسيع، کارکرد

شاهنامة زبان امروز و های کانتربری يا آثار شکسپير در سراسر جهان انگليسيداستان
ر زبان افغانستان، ازبکستان و تاجيکستان يک حماسة زبان است، د، در جوامع فارسيفردوسي

زبان )مثل کردها و لرهای رای ايرانيان غيرفارسيب اکه به عنوان حماسة ملي حتحالي

 بختياری( نيز اهميت تاريخي دارد. 

نيز متني است که فراتر از کارکرد ملي يا زباني برای بخشي از اقوام بشر،  4حماسة فراملي

ای از ملل، با مرزهايي نقش مهمي در شکل گرفتن يک هويت جمعي مشترک بين مجموعه

هومر يا  اديسهو  ايليادمذهبي و ايدئولوژيک خاص آن ملل، دارد. مثاًل  در جغرافيای تمدني يا

ويرژيل فراتر از يک حماسة ملي برای يونان يا رم باستان، پس از رنسانس حماسة  انئيد

آيد. برخي متون مهم مقدس از اين منظر کارکرد دوسويه فراملي تمدن غربي به شمار مي

برای جامعة يهوديان يک حماسة فراملي و برای   مقدس عبری کتاب تناخ،يا  تََنخدارند. مثالً 

 
1  .later epics 
2  .nation-state 
۳ . Language Epic 
4  .Pan-national epic 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Epic_poetry&usg=ALkJrhiqVUNwfFY411lBhOFdmNdlUg6eGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Epic_poetry&usg=ALkJrhiqVUNwfFY411lBhOFdmNdlUg6eGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nation&usg=ALkJrhhoscfi0s9Nkn15M0oRgNCeblnOGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nation&usg=ALkJrhhoscfi0s9Nkn15M0oRgNCeblnOGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nation_state&usg=ALkJrhi58WZfS_uPhT6AaVmLqYSoODsMtg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/National_symbol&usg=ALkJrhjPD18XpFKJhpBfkLz5xjxKJwpmQg


 
 

  ۳1۵ آن یهاواع تکملهباذل و ان یدريح حمله ینسخ خط یشناختمتن ليتحل
 

 

کتاب مقدس زبانان و برای انگليسي 1جيمزکتاب مقدس شاهاست. زبانان حماسة زبانعبری
های برای اعراب يک حماسة زبان است؛ در حالي که ترجمه قرآنزبانان و برای آلماني 2لوتر

برای مسلمانان يک حماسة فراملي  قرآنکتاب مقدس برای کل جهان غرب يا مسيحيت و 

)از طريق سنت  حملة حيدریهای ديني، به ويژه است. جالب است که برخي حماسه

خواني(، در بين جوامع شيعة ايران، هند و افغانستان و پاکستان، نقش يک حماسة زبان حمله

روضه نيز بعضًا چنين  خواني( و انواعي از آثار مقتل وها )حمزهنامهکرده است. حمزهرا ايفا 

به اردو، کارکرد آن را گاه تا حد يک حماسة  حمله اند. ترجمة وسيعکارکردهايي داشته

 اردوزبان( گسترش داده است. -فراملي محدود )از حيث محدوديت جامعة شيعي فارسي

های عاميانه، ادبي بندی، تفکيک اشعار و متون حماسي، به حماسهباالخره سومين سطح طبقه

 هنری است. و

در اصل بيان آن  عصر کتابت و از پيش جوامع محصولی بشری که هاحماسه نوع از اولين

شعر حماسي  است،بودهگفتاری )موسيقايي( -نمايشياجرای طريق از  ،به صورت شفاهي

با گذشت زمان،  گويند. 4حماسة عاميانه ها را غالباًاشکال نوشتاری آناست؛  ۳شفاهي است

 کس ازهيچ ، وليحفظ کنند اریلب نوشترا در قاحماسةشفاهي تالش کردند تا  ينويسندگان

  .اطالع ندارد هاآندقيق نويسندگي  روند

گيرد که محصول هنر شاعراني است جای مي ۶يا هنری ۵در مقابل اين نوع، حماسة ادبي 

های ادبي و بيان هنری، برای حفظ تاريخي که ملهم از روايات مردمي و با تکيه بر سنت

کردند. اگر پيشين، اشعار زيبای حماسِي انديشيده توليد مي کارهای بزرگ قهرمانان اعصار

است که شاعر  اين ، ليکنکنداز مصاديق حماسه عاميانه تقليد مينيز  ادبيحماسه چه 

های يک قوم، گروه يا ناحيه افسانه -حماسه عاميانه مبتني بر اسطوره. کندداستان را ابداع مي

حماسه . است توسعه يافته های نويسندهر اساس ايدهادبي ب -است، در حالي که حماسه هنری

 -اگر رونويسي شده باشد )مانند طومارهای نقالي( حتا -عاميانه اساسًا به صورت شفاهي است

 
1  .King James Bible 
2  .The Luther Bible 
۳  .Oral epic poetry 
4  .Folk Epic 
۵  .Literary epic 
۶  .Artistic epic 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Societies&usg=ALkJrhitogp9vmQ2sKGL_CXYZD6PrNJhAQ
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 درپيامد هابرخالف عاميانهو با زباني آراسته و  که حماسه ادبي به صورت نوشتاریدر حالي

 مهماز نظر ادبي   تر وقلي، منسجم و فشردهاز نظر ساختار و سبک، صي خلق شده،نبوغ شاعر 

حماسه عاميانه يک  ةکه نويسندشده است، در حاليحماسه ادبي شناخته ةنويسند. است

 است.  نامو اغلب گم انسان عادی

بحث ترکيب ژانرها به طرز جدی مطرح است. که در شناخت انواع حماسه، در نهايت اين

خوريم که يکي از مصاديق مهم آن در متون برمي« يژانرهای ترکيب»ما در اين متون به 

است که از ترکيب دو ژانر حماسه و تاريخ ايجاد شده است  1حماسي فارسي، حماسة تاريخي

 (.Hudson ،200۶ :10۵-110 :)دربارة انواع ژانر حماسه

های های حماسي فارسي مرتبط با قهرمانان مذهبي نيز عمدتاً با ژانردر مورد منظومه

لي در علت اين است که دورة تکوين اين متون نسبت به رشد حماسة م مواجهيم.بي ترکي

در اولين های ادبي انجاميده است. ها در سنتايران متأخر است و رشد انواع، به ترکيب آن

 اند: بندی شدههای ثانوية محتوی داستان قهرمانان شيعي در دو سطح ردهرده، حماسه

 نة شيعیحماسة عاميا -1-3

سمي مثل شود: نظم غيرراين نوع، به دو صورت، در تنوع بسيار باال در ميان نسخ ديده مي

هايي با سبک شعری نزديک به شعر هجايي و در نامههای منظوم و واليتها، روضهتعزيه

ر های بعضاً گويشي )خارج از پوشش زبان رسمي مسلط( که گاه به خسروانيات و شعقالب

ع ای که به نثر سادة محاوره و غيرادبي در انواو متون عاميانه دشدنهجايي نزديک مي

 اند.های منثور نوشته شدهها و غزانامهنامهها، مقاتل، حمزههای منثور، مختارنامهنامهروضه

 ماسة ادبی شيعیح 2-3

 نظم کالسيک با شکل بحر متقارب نگاشتهر قالب متوني که به صورت منظومه، د

بخش شده بودند که الهاميدر ابتدا همان روايات شفاهي يا عاميانة رونويس شدند. قطعاً مي

های ادبي شدند. از اين حيث، خوسفي برای خلق اين حماسهحسامشاعراني چون ابن

 شيعي خود به دو نوع تفکيک خواهد شد: های حماسي ادبيمنظومه

 

 

 
1  .historical epic. 
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 متن شفاهی(منظومة حماسی دینی عاميانه )با پيش 3-2-1

متن تاریخی؛ نوعی حماسة تاریخی )با پيش دینی تاریخیمنظومة حماسی  3-2-2

 با زمينة تاریخ مذهب(

های ادبي اند. در نوع اول، يک حماسة عاميانه در ترکيب با سنتهر دو نوع فوق ترکيبي

ن ا زبابمسلط بر شعر حماسي فارسي متبلور در شکل بحر متقارب، تبديل به شعر حماسي، 

ص آن هايي در وصف قهرمانان ديني شده است؛ نمونة شاخيغ ولي محتوی افسانهآراسته و بل

بان زهای ادبي، به است. در نوع دوم، شاعر يک متن تاريخي را با همين سنت نامهخاوران

اريخي ز روی متني تباذل است که احملة حماسي منظوم کرده است که نمونة کالسيک آن 

 الدينمعيناز  الفتوةالنبوة و مدارجعارجم است: منبع آن ذکر شده سروده شده، حتا

به همين جهت، اثر باذل  .(.ق9۵4 م) مسکينيا معين مالمسکين به ، معروففراهىمحمدبن

های عياری است؛ مضاميني های ويژة داستانمايههای عاميانه و مضامين و بنعاری از افسانه

 ريز است.ها لباز آن نامهخاورانکه اثری چون 

اد را ايج «(گونة متني)»اين دو زيرژانر حماسة منظوم ديني فارسي، سه سطح از متون  

 :کندمي

و  نامهفارغ، نامهقرانصاحب، نامهرانخاو)مثل  های حماسی دینی عاميانهمنظومه -1

 آتشي( نامةجنح

 باذل(حملة ربيع و  نامةعلي)مثل های حماسی دینی تاریخی منظومه -2

کرماني؛ حاوی تلفيقي از اجيرحملة )مثل  های حماسی دینی تلفيقیمنظومه -3

 روايات شفاهي حماسي و تاريخ منظوم با شکل و لحن و زبان حماسي(

ديني  و در زيرژانر حماسة شاهنامة فردوسياگر متن معيار در ژانر حماسة فارسي، 

ذل با ملة حيدریحمتن معيار، خوسفي باشد، در حماسة ديني تاريخي،  نامةخاورانعاميانه، 

ون حمله سرايي، از حيث رابطة اين جريان با متن معيار فوق، متاست. در تحليل جريان حمله

 شوند:بندی ميذيل طبقه« زيرگونة»در دو 

 های حملهونهزیرگ -3-3

چون منظومة باذل ناتمام مانده بود، پس از او شاعران ديگر به تکميل آن پرداختند و 

ها ها و نظيرهبر آن افزودند. از اين گونه افزوده را )ع(های عليالفت و جنحوقايع خ
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يا  «نوع فرعی»توان کرد تبيين نظرية انواع ميکه از روی است شناخته شدههايي مثنوی

 بندی کرد:طبقه «زیرگونه»حمله را به دو  ادبی« گونة»

 ایی بر حملة باذل(سرحملة باذل )متون ناشی از تکمله زیرگونة تتمة-1-3-3

اند. شود که با انگيزة تعلق به ادامة حملة باذل سروده شدهاين زيرگونه متوني را شامل مي

چه هستند که باذل بنابراين شامل روايت مستقلي از زندگي و غزوات امير نبوده، فاقد آن

نها ق.، ت11۳1آزاد کشميری سرودة  حملة حيدریسروده است. اولين متون اين زيرگونه 

نهاد متني است که برای تکميل متن باذل، به طور رسمي از جانب خاندان باذل به او پيش

سروده بود، اين سفارش را  گشانامهدلای موسوم به داده شده، او که پيش از آن مختارنامه

را نيز اگر چه مقدم بر باذل بوده، به  ق.110۵ميرفندرسکي، سرودة قبل از غزوات پذيرفت. 

جذبة رين متن در زيرگونة تکمله در ايران تبديل شده است. همين اتفاق برای تمعروف
که در اصل تتمة حمله نام داشت، افتاد  .ق11۵1 سرودة بنگالياحسن خانعبدالعلي حيدری

ابياتي در  ه،پسنديد آن را ،گذشتکوثر که به قصد زيارت نجف از بنگاله ميشاه و زائری به نام

کوثر را از حيث نوع به عنوان نجف و شاهموسوم کرد.  بدين نامرا  آن ،آن سروده ستايش

حربة  نما،گيتيجامنامه، يعسوببخشي از مؤلف بايد نگريست. در اين زيرگونه عالوه بر 
 صولت صفدری، بايد از که در بخش قبل طرح شد الّصفدریغزوات وحيدری 

  ، نيز يادکرد.(ق.114۳حکمت )تأليفخانعليمحب

 زیرگونة تقليدهای حمله  2-3-3

با شهرت يافتن حملة باذل و گسترش شهرت از هند به ايران، فارغ از تکميل متن باذل، 

شعرايي با انگيزة تقليد از وی، به خلق مشابهات حملة باذل در بحر متقارب کوشيدند. 

اذل، ق. است که بر خالف ب1240کرماني، سرودة راجيحملة ترين شاعر اين زيرگونه، شاخص

است و در دورة قاجار بسيار محبوبيت پيدا کرد. حملة گاه به سنت شفاهي نيز نزديک شده

ق.(. فارغ از اين دو 1۳04صهباست )سرودة افتخارنامة حيدری تقليدی شهير ديگر دورة قجر، 

، (11۳۶از تتوی )تأليف  حملة حسينييا  اعالم ماتمتوان موارد ذيل را افزود: متن، مي

، ق.(12۳8 قبلکاشاني )یصبا خداوندنامهق.(، 12۳0)فقير قهدريجاني  هنامعسوبي

ي، نيقزو عيمحمدشف ذوالفقار ةشعشع، ق.(1219) اصفهانيميرزاسيدجعفرصافي نامهشهنشاه

 چهارمحاليةقطر غزواتيا  غزونامه ،عيانيحيدری( ارمحاربات حيدرکرّ) خان حيدریهفت
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يزدی خاموش نامهخالفتو  ق.(1277)رضاقلي هدايت  م بهشتخرّ، ق.(1240)

 ..ق.(1۳79قبل)

 های حملهجمهزیرگونة تر 3-3-3

رود، قاره به شمار ميدر منطقة شبه« حماسة زبان»که حملة حيدری، يک با توجه به اين

 های اين متن به زبان اردو قلمداد کرد. برخييک گونة متني ذيل آن را بايد ترجمه

، (ق.12۵2از بلگرامي )پسحسن حرب حيدریمتن شامل های شاخص اردوی اين ترجمه

، (ق.12۶۵اَوَده ) اخترشاه هيبت حيدری، (ق.12۶0قبلصفا )سيدذوالفقار عليحمله 

سندی خانعلياز حسن حمله ترجمة منظوم، (ق.1۳00قبل) سيدابرارحسين حيدریحمله

چاپ هر دو ي )علسيدمحسن غزوات حيدریو حيدرميرزا  حيدریة غزو، (ق.1۳24قبل)

 .شاهعليتجلي غلبة حيدریو  حکمهت محاربة صفدری، لکهنو(

 گيرینتيجه

های اختارادبياتي که از حيث ايدئولوژيک با فرهنح شيعي مرتبط است، در ارتباط با س

 حتوایممرسوم ادبيات حماسي، در وحدت با قالب کالسيک متبلور در بحر متقارب، و با 

ردان السالم، و ديگر رادممحسين، عليهعلي و امامامامچون  يانقهرمان حماسي قداست تبلور

حنيفه، بنهای تاريخي نزديک به ايشان، چون مختار ثقفي، محمدو شخصيت بيتاهل

داری به داری، رزم و ميدانعقيل و اشکالي مثل رجز، ميدانبنخراساني و مسلمابومسلم

اند، نوعي شعر حماسي را با ين متون شدهاد هايي که از ادبيات عيّاری وارانضمام کيفيت

در اين  توان گفت.« حماسة منظوم ديني )شيعي(»زمينة مذهبي ايجاد کرده است که بدان 

های و کميت هر جستار، ضمن بررسي پيکرة نسخ صدگانة متن حملة باذل، تنوع تکمله

، اين نوع هناموبيعسهای جديدی چون تکمله در نسخ روشن شد و ضمن شناسايي تتمه

 حماسة ثانويه، به دو زيرنوع عاميانه و ادبي تقسيم شد. 

ا ارکرد حماسة زبان، در جغرافيای ايران تهنری و با ک -سرايي از انواع حماسة ادبيحمله

تاريخي  قاره است، در ردة بعد، در شمار انواع منظومة حماسي تاريخي و دارای دو گونةشبه

سرايي چنين نسبت به متن معياِر گونة حملهيانه است. هممحض يا تلفيقي با روايات عام

 ت. سرايي بر باذل و ترجمة حمله اس)حملة باذل( حاوی سه زيرگونة تکملة باذل، نظيره
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بنای مطالعة مرده، از حيث سطوح نظرية انواع، بر  ۵بدين ترتيب، پيکرة متني تحقيق، در 

های شفاهي، بت منظومه با حماسهگاه و نسمتني، وجه تخييلي داستان، خاستدرون

 شد.بندی تقسيم

 تشکر:

وران کشور گران و فن اصندوق حمایت از پژوهشاین مقاله تحت حمایت مالی 

(INSF با شمارة طرح ،)انجام گرفته است. 95836506 
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