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چکيده
حماسه ،روايت اديبانهای از رشادتهای قهرمانان در قالب سبكی فخیم است .ادبیاات عربای ،باه دیيیای،
از جمیه :عدم گسترش تخیل ،روی آوردن به سبکهای تقییدی و برخوردار نبودن از مییت واحد و جامع،
با فن حماسهسرايی به معنای واقعی كیمه بیگانه بوده است .عدم وجود شاهكار حماسای بیناد در ادبیاات
كهن عربی ،شاعران معاصر عرب را بر آن داشات تاا خاو موجاود در ايان زمیناه را پار كنناد؛ بناابراين
به سرودن اشعار حماسی ،از جمیه حماسههای اسالمی پرداختند .حماسههای اسالمی ،تكیه بر رخادادهای
تاريخی -اسالمی دارند .اين حماسهها ،اشعاری داستانی در قالب شعر تعییمیاند كه تاريخ صادر اساالم و
رخدادهای آن را به تصوير میكشند .برخی پژوهشگران توجه كالسایکهاا باه ايان ناوب ادبای را نتی اة
رويارويی با فرهنگ غرب و گسترش افكار مییگرايانه در جهان عارب مایدانناد؛ هار نناد رخادادهای
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ديگری نیز در اين مهم دخیل بودهاناد .يكای از برجساتهتارين حماساههاای
اسالمی ،حماسة «م د اإلسالم» احمد محارم اسات ،كاه وی باا كااربرد وانگاان و تركیابهاای قرآنای،
حماسه ای درخور توجاه ساروده اسات كاه بحاد ناقادان لقاب «

» را بادان دادهاناد.

همچنین حماسههای «دول العرب وعظماء ایسالم» احمد شوقی و «عید الغادير» باولس ساالمه ،بای

از

ديگر حماسهها درخشیدند.
واژههاي کليدي :شعر معاصر عربی ،حماسههای اسالمی ،م د اإلسالم ،دول العرب و عظماء
اإلسالم ،عید الغدير.

 پست الکترونيك نویسندة مسؤولq-mokhtari@araku.ac.ir :
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 -1مقدمه
حماسه در لغت به معنای دفاب و نیز شدت در كار اسات؛ از ريشاه حممساسم،
حمس الرجل

؛

 :آن مرد ،دلیر و ش اب شد (معیاو1374،،ش .)153 :ابان منظاور در

لسان العرب میگوياد:
(ابان منظاور1990 ،م .)57 /6 :در ادب
عربی ،وانة « میحمه» غالبا متراد ،حماسه بكار میرود و در مورد كتاابهاايی از ناوب
شاهنامه و ايییاد ،وانة میحمه را بكار میبرند كه به معنای جنگ و خاونريزی بازرو و
 .جمع اين وانه،

در اصل به معنای رزمگاه است؛ همانند

مالحم است .شايد كهنترين كتابی كه اين وانه در آن بكار رفته است« ،البیان و التبیین»
جاحظ و فصل پن اه و سوم مقدمة ابان خیادون باشاد (ر.ک :جااحظ326/2 :1968 ،؛ ابان

خیادون 321 :2004 ،و  .)314در اصطالح ادبی ،حماسه به آثاار منظاوم و منراوری ا اال
میشود كاه از رخادادهای پهیاوانی و دیوری و مردانگای قهرماناان و پهیواناان ياک
میت يا يک آيین و كی

سخن میراند و در حقیقت ،توصیف قهرمانانی اسات كاه در

راه اساتقالل كشاور و تكاوين حكومات و آياین خاوي

كوشایدند و باا دشمنانشااان

جنگیدند .تقريبا هیچ تمدنی ،بدون حماسه نیست؛ در تمدن ساومر ،حماساه گاییگم
(جی ااام ) ) (Gilgamesو در تماادن هنااد ،دو حماس اة زيبااای مهابهاراتااا و رامايانااا
)Mahabharata؛  (Ramayanaرا میبینیم .در تمادن يوناان ،دو حماساة معارو،
ايییاد و اوديسة هومر ) Iliade؛ (Odysseخودنمايی میكنند و حماساة روم «اناه ییاد
) (Aeneiseسرودة «ويرنيل» ،شاعر برجستة رومی سدة نخست پای

از مایالد اسات.

در پیشانی تمدن ايران نیز ،بزرو حماسة زبان فارسی ،شااهنامه مایدرخشاد .حماساة
معرو ،فرانسويان «سرودة روین» است .حماسة معرو ،انگییسیها « ،بهشت گمشادة»
جان مییتون و كهنترين حماسة آّناان« ،بیوولاف» اسات .حماساة آلماانیهاا« ،سارودة
نیبیونگن» است .حماسة معرو ،ايتالیايیها نیز «اورشییم» و «كمدی الهی» دانتاه» اسات
(ر.ک :البعیبكاای1980 ،م  152 /3 :و 33 /7؛ موساای 1984،م 110 :؛ نوفاال 1970 ،م10-9 :؛ كاماال،
2009م.)82 :
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در اين حماسهها ،شخصیتهای اسطورهای و خار العاده و گاه غیار معقاول باه اي اای
نق

پرداختهاند؛ همانند شخصیت آشیل در ايییاد هومر يا رستم و اس نديار در شااهنامة

فردوسی.
 -1-1پيشينة تحقيق
شايان ذكر است كه تاكنون در موضوب حماسه و حماسهسرايی در ادبیات عربی،
مقالههای زير نوشته شده است:
« )1حماسهسرايی در ادبیات عرب» از محمد فاضیی« )2 .تأمیی در ادبیات حماسی
عربی در عصر حاضر» زهرا رفیعی راد « )3نگاهی به عناصر ادبی در منظومة حماسی
كربالء اثر سعید العسییی» عبد الحسین فقهی و سید مهدی نوری كیذقانی « )4بررسی
ويژگیهای حماسه در میحمة عید الغدير بولس سالمه» عیی صابری و سعیده بیرجندی.
در زمینة حماسههای اسالمی به ور خاص ،تاكنون هیچ مقاله و كتاب مستقیی نگاشته
نشده است .البته در نند تحقیقی كه دربارة ادبیات اسالمی نگاشته شده ،بگونهای جزیی
و گذرا به اين حماسهها اشاره شده است كه از آن جمیهاند :كتابهای «
» اثر عدنان رضا نحوی؛ «الشاعر أحمد محرم،
اثر مصط ی ال ار؛ «

»

» اثر شیخ كاظم أزری؛ «

» نوشتة محمد عادل هاشمی؛ «
» اثر بولس سالمه؛ «
محمود البستانی؛ و «

» از

» اثر سعید العسییی؛ و مقاله «
» اثر حسن األمین؛ اما در زمینة بررسی

حماسههای اسالمی ،اين مقاله ،تنها تحقیقی است كه بگونهای مبسوط به نقد و بررسی
حماسههای اسالمی پرداخته است.
الف :حماسههاي اسالمي :تعریف ،ویژگيها و عناصر
تعریف حماسههاي اسالمي
حماسههای اسالمی ،آثار منظوم و به ندرت منروری هستند كه به شرح فضايل و مناقب
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بزرگان دين میپردازند .اين گونه آثار ،كه خالی از خرافهها و افسانهها بوده و از ايمان،
توحید ،قرآن ،سنت و زبان عربی برگرفته شدهاند ،فصل شورانگیزی را در ادبیات عربی
به خود اختصاص دادهاند .اين اشعار بیانگر جان شانیها و م اهدتهای گروهی برای
ح ظ دين ،نبرد با سركشان و ستیزهجويان و بر انداختن آداب و رسومی است كه
خال ،عقايد دينی است .گر نه مدار سخن اين حماسهها دين است؛ اما محور اصیی
آنها ،بزرگانی همچون پیامبر(ص) ،امام عیی(ب) و امام حسین(ب) است .اين سرودههای
بیند داستانی ،آمیختهای از شعر غنايی و شعر تعییمی و روايت مستقیمی از رخدادهای
صدر اسالمند كه تخیل در آنها كم رنگ است.
ايان آثااار در ادبیاات عربای بااا حماساة «م ااد ایسااالم» از أحمااد محاارم كااه بااه

«

» نیز مشاهور اسات ،آغااز گردياد .ساسس أحماد شاوقی باا سارودن

«دول العرب و عظماء ایسالم» و بولس سالمه با حماسة «عیاد الغادير» در ايان عرصاه
گامهای مؤثری برداشته و ادامه دهندة راه او شدند.
ویژگيهاي حماسههاي اسالمي
 -1اين حماسهها به توصیف جنگ و جهاد در راه خدا میپردازند و خرافاه و اساطوره
در آنها راهی ندارد -2 .درونماية آنها بر اساس درستی و حقیقات اسات و تخیال در
آنها كم رنگ است -3 .تصوير حماسه در ادبیات عربی از بیعت زباان عربای ،تااريخ
اسالم ،كتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و ایمه(ب) سرنشامه مایگیارد« -4 .حماساههاای
اسالمی با دين و زبان عربی پیوند خاورده اسات و باا پیاامبر(ص) ،ایماه(ب) و احادياث
شريف آنان ارتبا ی تنگاتنگ دارد -5 .اين حماسهها از عا ه و عشد صادقانة شااعران
به پیامبر(ص) و اهل بیات(ب) و اصاحاب وی ،ساخن مایگويناد» (نحاوی1994 ،م.)210 :

 -6اين حماسهها با بیان تاريخ و رخدادهای آن ،نق

مهمای در جاوداناه سااختن ناام

بزرگان امت اسالمی اي ا میكنند -7 .واقعگرايای از جمیاه ويژگای هاای حماساههاای
اسالمی است ،كه آنها را در نارنوب شعر تعییمی قارار داده اسات -8 .حماساههاای
اسااالمی عصاار حاضاار ،پااارهای از ويژگ ایهااای شاااهكارهای حماس ای جه اان ماننااد
قهرمااانپااروری و تقااديرگرايی را دارا هسااتند -9 .بااا گذشاات زمااان و بااه تااأثیر از
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داستاننويسی غرب ،حماسههاای اساالمی در عصار حاضار ،پختگای بیشاتری يافتناد.
 -10اين اشعار آشكار كنندة حقاايد اساالم و عظمات مباادی آنناد كاه در شخصایت
پیامبر(ص) ت یی يافته است و در واقع اين قصاايد ناوعی دعاوت باه اساالم باا سابک
هنريند -11 .عبارتها در حماسههای اسالمی از فرهنگ اسالمی ،بويژه قرآن باه عناوان
نخستین منبع فرهنگ و شاريعت اساالمی تاأثیر گرفتاه اسات (ر.ک :ضایف189 : 1427،؛
يازجی1995 ،م20 :؛ يعقوب ،بی تا.)1191 / 1:

عناصر حماسههاي اسالمي
 .1موضوع :حماسههای اسالمی به موضوعی از موضوعات جامعة اسالمی و تاريخ آن
میپردازند و بدين سبب با جامعة اسالمی ،تاريخ و انديشههای آن پیوند خورده است
(ر.ک :نحوی1994 ،م200-198 :؛ دقا 1996 ،م .2 .)77 :زمان :رخدادهای حماسههای بزرو
جهان ،در زمانهای دور و نامعیومی كه به هم مرتبط نیستند ،شكل میگیرند؛ اما
حماسههای اسالمی در دورة زمانی محدود و مشخصی شكل گرفته است .3 .هدف:
حماسههای اسالمی ،هد ،مشخصی دارند؛ هد ،ايمانی است كه از توحید و حقیقت
امت اسالمی سرنشمه گرفته است.
ب  :علل گسترش حماسههاي اسالمي در ادبيات معاصر عربي
 -1روحية دیني و وحدت اسالمي
هنگامی كه فرانسه به دولت عرمانی حمیه كرد و فتناههاايی را برانگیخات و ال زايار و
تونس را اشغال كرد ،انگییس نیز هند را از جهان اسالم جدا كرده و مصر و عرا را باه
اشغال خود درآورد .پس از آن ،ديگر كشورهای اروپايی نیز تالش كردند تا كشاورهای
عربی را يكی پس از ديگری اشغال كنند (ر.ک :شارّاد1987 ،م 12 :؛ محماد1972 ،م)329 :؛ در
اين هنگام ،جهان اسالم ،ناره ای جاز گاردآوری نیروهاا و دعاوت باه اي ااد وحادت
اسالمی و گسترش روحیة حماسی دينی در جامعة اسالمی نداشت.
ظهور سرودههای حماسی در خصوص وقايع دينی و تااريخ اساالمی ،مایتوانسات باه
تحقد اين امر كمک شايانی كند؛ زيرا بارزترين و شااخ

تارين ويژگای حماساههاای

اسالمی ،پیوند و ارتباط تنگاتنگ آنها با دين و زبان عربی است .ننین نكتهای حاكی از
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اين است كه حماسههای اسالمی به فراخور موضوب خود ،میتوانستند عامل ماؤثری در
اي اد همبستگی میان مسیمانان و تقويت روحیة دينی باشند؛ بناابراين ،ايان حماساههاا
محركی در جهت ارتقاء روحیة دينی بودند و با ننین هدفی به منصة ظهور رسیدند .باه
نظر می رسد بر همین اساس بود كه جای خود را میان مخا بانشان باز كردند و در نظار
همگان مقبول افتادند.
 -2جبهه گيري در برابر جریان غربگرایي و مليگرایي
غربگرايی در قرن نوزدهم و بیستم میالدی ،مصاد ،با زمانی شكل گرفت كه جهان
اسالم ضعیف شده بود .اين جريان با هد ،از میان برداشتن اتحاد مسیمانان صورت
گرفت و آنان برای اجرای اين نقشة پیید ،از ابزارهای بسیاری است اده كردند .ابتدا برای
نیره كردن فرهنگ غربی و جايگزين كردن آن به جای فرهنگ و شريعت اسالمی،
جهان اسالم را به سرزمینهای متعدد ت زيه كردند و تالش نمودند تا روحیة تعصب
میی يا مییگرايی را در میان سرزمینهای عربی و اسالمی گسترش دهند .سسس برای
احیای میراث كهن فرعونی ،فینیقی و آشوری در سرزمینهای اسالمی و دمیدن روح
مییگرايی و ارزشهای بیدينی تالش كردند .سومین نقشة آنان ،عدم اعتماد مسیمانان
بر گذشته و میراثشان بود .آنان معتقد بودند كه انديشة عربی از گذشته تا به امروز ،غر
در نمونههای انديشة قديمی است كه زمان

از میان رفته و اثری در فرهنگ كنون

عربی ندارد .گرامی داشتن فرهنگ و تمدن اروپايی ،انكار فرهنگ و میراث اسالمی،
همراه با كنار گذاشتن دين از زندگی و جدايی دين از سیاست از ديگر ابزارهايشان بود.
در واقع اين نقشة شوم ،اثر ويران كنندهای در زندگی مسیمانان داشته است .دگرگونی
انديشهها در میان بقة فرهنگی ،نیرگی مادیگرايی بر مسیمانان و دوری از معنويت و
گسترش عادتهای غربی در بسیاری از سرزمینها ،از جمیه عوامل ه وم فرهنگی
غرب بود كه عكسالعمل انديشمندان مسیمان ،روی آوردن به اسالم و است اده از
آموزههای آن در تمامی شئون زندگی بود (ر .ک :هاشمی1986 ،م 97-77 :؛ جندی1975 ،م:
141؛ فرج1979 ،م.)647 :

پیشتر ذكر شد كه هد ،حماسههای اسالمی ،ايمان است؛ ايمانی كه از توحید و
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حقیقت اسالمی سرنشمه گرفته است و اين حماسهها با انگیزة دعوت به اسالم و
حقايد ارزندة آن به وجود آمدهاند .در حقیقت پیداي

حماسههای اسالمی نقطة مقابل

دو جريان مییگرايی و غربگرايی است كه بیدينی و اسالمستیزی را سرلوحة كار
خود قرار داده و حاكمیت اضطراب و ناآرامی بر انديشههای مردم و گريختن آنان از
دين و معنويت را خواستار بودند؛ بنابراين شاعران در جبههگیری در برابر اين دو
گراي  ،حماسههای اسالمی را آفريدند .دعوت به اسالم به سبک هنری در قالب
اشعاری حماسی و بعبارت ديگر دعوت با ابزاری ادبی و فرهنگی ،برای مقابیه با اين دو
جريان و ممانعت از گسترش آثار و نتايج زيانبار آنها ،بسیار مرمر ثمر بود.
 -3ترجمه
در اوايل قرن نوزدهم میالدی ،ادبیات عربی از راه ترجمه و ا الب مستقیم از دان ها و
ادبیات غرب ،افدهای تازهای را در برابر خود گشود .با ترجمة متون ادبی ،از جمیه
ترجمة منظوم ايییاد هومر توسط سییمان بستانی و نوشتن مقدمهای م صل بر آن ،ن خة
حماسهسرايی در ادبیات عربی دمیده شد و سبب شد كه حماسه ،به ادبیات عربی راه
يابد .برخی معتقدند ترجمة كتاب «اسطورة قرنِ» ويكتور هوگو نیز ،به دلیل برانگیختن
احساسات میهن پرستانه ،توانسته است در رشد و گسترش حماسههای اسالمی نق
بسزايی داشته باشد (ر.ک :دقا 1996 ،م  .)77 :همچنین ترجمة شاهنامه به عربی توسط فتح
بن عیی بسنداری در قرن ه تم میالدی و نیز ترجمة بخ هايی از شاهنامه به همراه
توضیحات مبسو ی توسط دكتر عبدالوهاب عزام در عصر حاضر ،نق

بسزايی در

تحريک شاعران برای سرودن حماسههای اسالمی داشت؛ تا بدين وسییه خو موجود
در موضوب حماسه را در ادبیات عربی پر نمايند (ر.ک :مختاری 34 :1389 ،به بعد؛

جمالالدين 12 :1389 ،به بعد).ترجمة اين آثار ،شاعران عرب را با شاهكارهای حماسی
جهان آشنا كرد و ذو و قريحة سرشارِ آنان را به وادی حماسه و حماسهسرايی كشاند.
عالوه بر آن ،ترجمة حماسههای برجسته ،بويژه حماسة عظیم فردوسی يعنی شاهنامه و
آشنايی با آن ،روحیة ادبی مناسب با آن را نیز به فرهنگ اسالمی و ادبیات عربی انتقال
داد و حماسه به دلیل زمینة مناسبی كه در دورة معاصر نسبت به دورههای پیشین پیدا
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كرد ،بی

از پی

مورد توجه شاعران عرب قرار گرفت؛ بنابراين ،شاعران معاصر عرب

با نظر به سبک و مضمون آثار برجستة حماسی ،برخی م اهیم شعری خود از جمیه
قهرمانپروری و تقديرگرايی را از آن آثار گرفته و اقدام به خید حماسه كردند ،كه اين
مهم به مدد ترجمة اين آثار فراهم آمد.
ج :بررسي برجستهترین حماسههاي اسالمي در ادبيات معاصر عربي

 -1حماسة «مجداإلسالم» یا «

»

حماسة «م دایسالم» با سه هزار بیت ،به زيبايی ،زندگانی پیامبر(ص) را از زمان تولد
تا وفات ترسیم میكند .اين حماسه به درخواست «سید محب الدين خطیب» برای ثبت
م اخر اسالم سروده شده است .أحمد محرم ،موضوب حماسهاش را از جنگهای صدر
اسالم ،ه رت و جهاد پیامبر(ص) برگرفته است .شاعر ،اين اثر جاودان را به نند فصل
تقسیم كرده و همراه هر فصل ،مقدمهای به نرر آورده تا خوانندهای كه با تاريخ اسالم
آشنايی ندارد ،به راحتی بتواند از آن بهره گیرد .شاعر برجسته ،در اين حماسه به تمامی
رخدادهايی كه بر پیامبر(ص) گذشته ،اشاره میكند .اشعار او به سبب موضوعی كه بدان
پرداخته ،مورد استقبال نويسندگان و اديبان جهان عرب قرار گرفت و ديری نسايید كه
اين اشعار در ص حات روزنامههای مختیف عربی به ناپ رسید.
«احمد زكی ابوشادی ،اين حماسه را دسرّ يگانة ادبیات عربی میداند؛ زيرا نه تنها
تاريخ را به تصوير میكشد ،بیكه بیان هنری زيبايی از روح جهان اسالم است كه در
تمامی جهان سايه افكنده است» (ال ار2007 ،م .)57-56 :

احمد محرم در بخ
اقامت

نخست حماسهاش از زندگانی پیامبر(ص) در مكه ،ه رت ،

در مدينه ،دوستی و برادری میان مهاجران و انصار ،غزوات پیامبر(ص)

و رخدادها ،قهرمانیها و رشادتهای وی سخن میگويد .وی حماسهاش را با اين
ابیات آغاز میكند:
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( محرم  1982 ،م )45 :

«ای محمد! زمین را از نور هدايتت سرشار نما و جامة حكمت و هدفمند زيستن را بر مردمان بسوشان/.
غیبها و نا آشكارها ،تو را در ح اب سری قرار دادهاند كه آن سِر ،برای تو آشاكار گردياد و تماامی
ح ابها و پردهها را زدود /.سیلِ فساد و تباهی از هر سوی سرازير گشت؛ بگونهای كاه نزدياک باود
همگان در نرفای آن فروروند /.آمدی (با پرنم هدايتت)تا موج سهمگین آن سیل فسااد و تبااهی را از
مردمان دورنمايی؛ موج سهمگینی(از فساد و تباهی) كه تمامی درياها و سارزمینهاا را فراگرفتاه باود/.
موج استوار رسالتت ،دنیای غر شده در فساد و تباهی را ن ات داد و نیز همگان را از نشایدن عام
ناگوار هالكت و نابودی رهانید».

حماسة م د ایسالم يا ايییاد اسالمی ،عناصر حماسة اسالمی را كه پیشتر ذكر شد،
بخوبی در خود گن انده است .احمد محرم در حماسهاش به وقايع و رخدادهای حیات
پیامبر(ص) كه برهه ای بسیار مهم از تاريخ اسالم را به خود اختصاص داده است،
میپردازد؛ بنابراين از حیث موضوب ،با جامعة اسالمی و تاريخ و انديشههای آن پیوند
خورده و زمانِ حماسه نیز كامال مشخ

است .هد ،حماسة او بیان دیوریها و

رشادتهای پیامبر(ص) برای تحكیم و ح ظ كیان اسالم و تحقد وحدت اسالمی است
تا بدين وسییه گوشهای از فراز و فرودهای تاريخ اسالم را در آن دورة حساس به
تصوير كشد و مخا بان خود را با سبكی هنری به دين و ايمان و معنويتی كه دستاورد
ننین رشادتها و از خود گذشتگیهايی است ،فراخواند .احمد محرم با كاربرد وانگان
و تركیبهای قرآنی و بهرهمندی از قرآن كريم بعنوان غنیترين منبع حماسة خود،

حماسهای عالی و درخور توجه سروده است كه بحد ناقدان بدان لقب «
» را دادهاند .بررسی اشعار حماسة او نشان میدهد كه وی از معانی و وانگان
و تركیبهای قرآن متأثر بوده است و با كاربرد صريح اين وانگان در جهت ارتقاء
حماسهاش گام برداشته و حماسة اسالمی خود را قوت بخشیده است .برای نمونه وی
در قسمتی از ايییاد اسالمی میگويد:
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(همان)113 :

كه عبارت «يهديهم السبال» تداعی كنندة آية  69سورة عنكبوت است« :وَ الَّذِينَ جاهَدُوا
فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا» است.
با توجه به موارد فو  ،برداشت ما ننین است كه «م د ایسالم» ،هرنند يک حماسه به
معنای واقعی كیمه نیست؛ ولی عناصر حماسههای اسالمی را داراست و از برجستهترينِ
آنها به شمار میرود .ننین امری حاكی از آن است كه يک سروده ،ممكن است يک
شاهكار حماسی نباشد؛ ولی میتواند يک حماسة اسالمیِ برجسته باشد و اين به دلیل
آن است كه حماسههای اسالمی در برخی عناصر و ويژگیها از جمیه اسطوره ،تخیل و
نیز زمان ،مكان و ...از اصلِ سرودههای حماسی فاصیه گرفتهاند.
«-2دول العرب وعظماء اإلسالم»
«دول العرب وعظماء اإلسالم» حماسة تاريخی اسالمی است كه شاعر برجستة معاصر،
أحمد شوقی آن را در بیست و پنج بخ

و هزار و نهارصد بیت سروده است .شوقی

در اين قصیده به سبک شعر تعییمی ،رخدادهای برجستة تاريخ اسالم را از زمان
پیامبر(ص) تا عصر عباسی ترسیم میكند .شعر تعییمی به عیت آزادی شاعر در بیان
شعری و قافیهها ،مقاصد شعر حماسی را بهتر برآورده میساخت و به همین دلیل مورد
است ادة شعرای حماسه سرا قرار گرفت .احمد شوقی نیز از جمیه افرادی بود كه اشتیا
وافری نسبت به كاربرد شعر تعییمی در داستانهاي

نشان داد و كاربرد همین اشعار

تعییمی كه به منظور سهولت فراگیری ،در بحر رجز سروده میشوند ،به سهم خود در
پیشرفت حماسه سرايی اثر گذار بود.
شاعر پس از حمد و ثنای پروردگار ،نوجوانی را مورد خطاب قرار داده ،میگويد:
وَ بـعدُ فاسمَع يا

وَافـهَمِ

ال تـــأخُذِ االُمـــورَ بالتوهُّمِ
(شوقی2005 ،م)65 :

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

پس از اين مقدمه ،شاعر قصیدة «

» را آغاز میكناد و زباان عربای را ريسامان
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اتحاد و ارتقادهندة برجسته میشمارد و به مراحال پیشارفت زباان عربای از بازارهاا و
س ع كاهنان در عصر جاهیی و انتخاب آن به عنوان زبان دين و قارآن اشااره مایكناد؛
سسس به رشد و گسترش اين زبان در زمان عباسیان مایپاردازد .پاس از آن در قصایدة
«التاريخ» شاعر ،جوان را به پند گرفتن از تاريخ و زندگی گذشتگان فراخوانده ،میگويد:
«تاريخ ،كتابی نیست كه پايان

نزديک باشد» (همان .)71 :پس از آن ،قصیدة «الاو ن» را

میآورد و معتقد است و ن جايگاه نشمها ،قیبها و هوشهاست؛ مكان استخوانهای
پیشینیان و برانگیزانندة فداكاریهای بزرو برای دفاب از ارزشها و مقدساات اسات .در
اين قصیده بیان میكند كه نگونه اسالم ،امتهاای مختیاف را گارد هام آورده اسات.
سسس در قصیدة «البیت الحرام» خانة خدا را مهد هدايت میخواند؛ مكاانی كاه قادمگاه
پیامبران است و مؤمنان و مشركان در جاهیی و اسالم آن را گرامی مایداشاتند .آخارين
قصیده از اين فصل «

» است كه به زندگانی پیامبر(ص) از زمان نوجاوانی تاا

انتخاب وی به عنوان امین و هادی برای رسالت میپردازد .زمانی كه او يتیم بود ،عنايت
اله ای شااامل حااال
خويشاوندان

شااد و در كنااار پاادربزرو و سااسس عمااوي

پاارورش يافاات.

را به آيات روشن پروردگارش فرا خواند .خدي ه ،عیای (ب) ،حمازه و...

به او ايمان آوردند .با دعوتشان مستضع ان را جذب كرد و به اين پندار واهی كه اساالم
تنها با شمشیر بدست میآيد،پايان داد .در ذيل مطیع قصیدة «

» ذكر میشود:

(همان)95 :

«محمد (ص) از ساللة پیامبران است .وی فرزند اسماعیل (ب) اسات كاه پادری پااک و معصاوم
داشت».

اين حماسة ارزشمند در بیست و پنج بخ

گاردآوری شاده اسات كاه باه اور كیای

میتوان آن را به پنج فصل تقسایم كارد )1 :زنادگانی پیاامبر(ص)  )2زنادگانی خی اای
راشدين  )3خالفت امويان  )4خالفت عباسیان  )5دولت فا میان.
حماسة شوقی ،از حیث محتوا ،اساالمی اسات و عناصار و ويژگایهاای حماساههاای
اسالمی را داراست .منظومة حماسی او در حین تعريف و توصیف بزرگیها ،دیوریها

 /272ادب عربي ،شمارة  ،2سال  ،7پایيز و زمستان 1394

و مردانگاایهااا ،نمايااانگر انديشااههااا و عقايااد و ارزشهااای اسااالمی اساات؛ هرننااد
واقعگرايی ،عنصر پررنگ و ماؤثر ايان حماساه اسات و ساادگیِ بیاانِ حماسای در آن
مشهود است؛ ولی از تخیل و اسطوره كه از ويژگیهاای حماساههاای برجساته اسات،
خبری نیست .بطور كیی ،احمد شوقی از مهارتها و تواناايیهاای یزم بارای سارودن
شعر حماسی بهرهمند بود و حماسة او در شمار برترين حماساههاای اساالمی موجاود
است .تالش شايان او گام جديدی در ادبیات معاصر عربی بود كه راه را بارای سارودن
ديگر حماسههای معاصر و ديگر حماسهپردازان مانند بولس سالمه گشود.
 -3عيد الغدیر
حماسة «عید الغدير» بولس سالمه از حماسههای مشهوری است كه جايگاه ويژهای را در
ادبیات عربی به خود اختصاص داده است .اين حماسه به دلیل رعايت بسیاری از
ويژگیهای هنری حماسه ،در جهان ادب از مقبولیت برخوردار شده است ،به گونهای كه
به «سالمه» ،لقب «شاعر میحمی» دادهاند (ر.ک :قب  ،بی تا .)377 :نامگذاری اين حماسه به
نام «عید الغدير» از باب نامگذاری جزء بر كل است؛ نرا كه سیر داستان ،ترسیم زندگی
اهل بیت(ب) از آغاز تا پايان حادثة كربالست و بخشی از حماسه به حادثة غدير
اختصاص يافته است .بولس سالمه ،شاعر و نويسندة برجستة مسیحی لبنانی ،اين اشعار را
دومین اثر حماسی خود میشمارد و آن را اجابت دعوت «سید عبدالحسین شر ،الدين»
میداند (ر.ک :سالمه2004،م .)10-9 :نخستین اثر حماسیاش ،حماسة «عید الرياض» است.
او پیشاپی  ،به سؤال مقدر كسانی كه از حماسهسرايی يک مسیحی برای مسیمانان در
شگ تند ،ننین پاسخ میگويد« :درست است كه من يک مسیحیم؛ ولی تاريخ به همة
جهان تعید دارد» و میافزايد« :من آن مسیحیم كه در برابر عظمت مردی كه میییونها
انسان در شر و غرب ،روزی پنج نوبت نام او را فرياد میزنند ،كرن

میكند» (همان:

 .)13-12اين حماسه در سه هزار بیت ،در بحر خ یف سروده شده و به بیان سیرة
پیامبر(ص) ،جنگهای بدر ،أحد و خند  ،تولد امام عیی(ب) ،ازدواج  ،رخدادهای مهم
در زندگی

و واقعة كربال میپردازد و در اين زمینه از برجستهترين حماسههای

جاويدان تاريخ اسالم است.
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رح كیی داستان در ترسیم زندگی اهل بیت (ب) ،از ديدگاه هنری ،ماهراناه راحای
شده است .از ورود به داستان و جرقة نخستین حوادث كه شاعر آن را به دورة جااهیی
و صدر اسالم باز میگرداند ،تا انتقال از رخدادی به رخداد ديگار ،تاالش بارای تقابال
حد و با ل و رويارويی خیر و شر آشكار است و در اين راستا ،حوادث برجسته ماورد
توجه او بوده و از ورود به جزییات يا ماجراهاايی كاه نقا

اساسای در ارح داساتان

ندارد ،خودداری كرده است .او به جای ذكر سیسیهوار رخدادها ،به توصیف مهامتارين
آنها پرداخته است .وی از بكارگیری قهرمانان متعدد كه موجاب ساردرگمی خوانناده و
عدم انس ام داستان میشود ،پرهیز كرده و به نند قهرماان اصایی و نامادار در داساتان
بسنده كرده است .شاعر ،نه به دنبال نقل يک رخداد تاريخی اسات و ناه در پای ح اظ
امانت در بیان رخدادها ،بیكه آنچه را با جان و دل دريافته و پذيرفته ،در سااختار ادبای
حماسهاش آورده است .وی از معدود افراد غیر مسایمانی اسات كاه بایباكاناه م اساد
حاكمانِ جور و خیانت آنان را بر مال كرده و در پردهپوشی و توجیه اعمال آنان ،تاالش
نمیكند .خود در مقدمه میگويد«:برخی ممكن است گمان كنند كه من بنیامیه را ماورد
اتهام قرار دادهام ،ولی خدا میداند جز آنچه در كتب سیره و تاريخ وجود دارد و ادباای
معاصر بدان معترفند ،نگ تهام ...بیه ،بنیامیه در شر و غرب تمدنهايی برپا كردناد كاه
برای دنیا یبان نشمگیر است ،اما كسی كه به فضايل روحی میانديشد ،همة كاخهاای
جهان را در برابر آن ،بیارزش میشمارد» (همان.)20:

شاعر در پاسخ به اين سؤال كه نرا امام عیی (ب) و فرزندان

را بدين منظور برگزيده

است ،به دیوری ،صبر ،ش اعت و حدگويی آن بزرگان اشاره كرده و خود را عاشد و
شی تة ص ات و ويژگیهای وایی آنان میداند .وی اين عشدِ بیشایبه را در ابیات
پايانی حماسهاش به نماي

میگذارد:
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( همان ) 230 :
«صدای حد و حقیقت در دل شخصی مسیحی مذهب به صدا درآمد؛ تاا جاايی كاه از شادت
دوستی عیی(ب) ،عیوی مذهب به شمار آمد /.من شی تة دیوری ،شا اعت ،عادالت و خیاد و
خوی نیكو و پسنديدة عیی(ب) هستم /.اگر عیی(ب) پیامبر نبود؛ ولای از خیاد وخاوی نیكاوی
پیامبر(ص) برخودار بود /.ای آسمان! گواهی بده و ای زمین! نشمانت روشن بااد و خاشاع و
فروتن باش؛ نرا كه من از عیی(ب) (و ص ات نیكوی او در اشعارم) ياد كردم.

ننانكه پیشتر ذكر شد ،عید الغدير از میان ساير حماسههای اسالمی ،درخش
يافته است و بی

بیشتری

از ساير آثار ،از عناصر و ويژگیهای حماسه بهره برده است .موضوب

اين حماسه ،دیوریها و فداكاریهای دو تن از برترين شخصتهای اسالم يعنی امام
عیی(ب) و امام حسین(ب) است كه از اين ريد با تاريخ اسالم پیوند خورده است.
حوادث ذكر شده در حماسه؛ فتح قیعة خیبر و حماسة كربال ،هر يک از حوادث
خار العاده و فراتر از عقل و انديشة بشری است كه اين امر ،جنبة حماسی اثر را
تقويت كرده و رنگ و بوی حماسی آن را افزوده است .سالمه با بكارگیری بحر خ یف
كه متناسب با ننین موضوعی است ،موسیقی حماسهاش را با موضوب آن متناسب كرده
است .وی از خیالبافی پرهیز كرده و حماسهای مستند و مطابد با واقعیت سروده؛ نرا
كه خیال بافی و بیان حوادث غیر حقیقی را با روح حماسة اسالمی سازگار نمیبیند.
همچنین شور و هی ان و پويايی كه یزمة آثار حماسی است ،در حماسة غدير ،بويژه
در ابیاتی كه از شكستن درب خیبر ياد میكند ،تا حد زيادی مشهود است .سالمه در
عین حال از سادگی و روانی سبک حماسی نیز غافل نبوده است و سبک و وانگان
به تناسب موضوع

را

برگزيده است .تمامی موارد مذكور سبب شده كه حماسة وی از

مقبولیت بیشتری برخوردار شود و او را شاعر میحمی لقب دهند (ر.ک :صابری و بیرجندی،
.)98-87 :1389
* **

البتااه حماسااههااای اسااالمی ديگااری نیاز سااروده شااده اساات كااه از شااهرت كمتااری
برخوردارند ،در پايان مقاله به آنها اشارهای خواهد شد:
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 -1حماسة األُزریة از شيخ کاظم أزري؛ با اين مطیع:
لِمَنِ الشمسُ

شَفَّ جسمُ الدُّجَي بِروحِ ضِياها

قبابِ قباها

(األزری1989 ،م)115 :

«آن خورشید تابان كه در بیندای گردون جای دارد ،از آنِ كیست؟ خورشید تابانی كه نور
درخشان  ،تنِ تاريكیهای جهالت و گمراهی را رن ور كرده است(مقصود شاعر ،پیامبر(ص)
است كه با رسالت

 ،جهالت و گمراهی را از میان مردمان زدود)».

« -2

» اثر زکي المحاسني (ر.ک :شبر2001،م .)270/10 :وی در حماسهاش

رشادتهای قهرمانان اسالم را به تصوير میكشد .ابیات اين حماسه از هشتاد بیت فراتر
نمیرود .مطیع حماسه «

»:
(همان)270 :

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

 -3حماسة «

» از حل يم دم و

(ر.ک :البعینای1991،م:

)115-111؛ با مطیع ذيل:
(همان)111 :

«نغمههای شگ تانگیزی را برای مردمان سرودم كه اگر قوم عرب سعادت را بخواهد ،میتواند
با آن سعادتمند شود».

حماسة شاعر ،شبیه به ايییاد هومر شاعر يونانی و شاهنامة فردوسی است و به عنوان
المعار ،شعری از تاريخ عرب است كه به توصیف رشادتها و قهرمانیها از
زمان جاهیی تا دورة معاصر میپردازد.
 -4دو حماسة «محمد» و «خالد» از عمر ابو ریشه
عماار ابااو ريشااه بااا دو قص ایدة حماس ای بااا عنااوان «محمااد» و «خالااد» در عرص اة
حماسهسرايی گام نهاد .قصیدة «محمد» وی از صد بیت ،در وزن و روی يكسان تشكیل
شده است كه به شرح زندگانی پیامبر(ص) از زمان كودكی تا وفات وی میپردازد .ابیاتی
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از حماسة محمد(ص):

«

»

(ابوريشه  1988 ،م )502 :

«ناگهان بانگی برآمد كه بخوان؛ بانگی كه انعكاس

در تمام گیتی پیچید / .آن امّی ،با خشوب و

فروتنیاش ،رسالتِ وحی را بر همگان خواند /و ناگهان زمین و آسمان به سخن درآمدند و باه
مدح و ثنای سرور و سایر پیامبران پرداختند».
قصیدة «خالد» نیز شرح زندگانی خالد بن ولید و نبردهای اوست (ر.ک :همان 502 :به بعد؛

دندی1988 ،م )154-153 :كه مطیع آن ،اينست:

(ابوريشه 1988 ،م)545-544 :

« آيا دانستید :كیست مبارزی كه جنگاوري

در میدان كارزار ،زينت بخا

شمشایر اوسات؟ /

وی خالد بن ولید است كه پیوسته پیروزی را فرا مایخواناد(همواره در میادان كاارزار پیاروز
است) و اوست سرودة جهاد در راه خدا».

 -5حماسة «حدیث کربال» از نصيراوي
«حديث كربال» با مقدمهای از زندگانی امام حسین(ب) آغاز شده و به حاشیههايی كه به
شرح شخصیتها و رخدادها میپردازد ،زينت يافته است .شاعر پس از نقل برخی
سخنان امام با اصحاب و اصحاب با يكديگر ،بخ هايی از خطبة امام حسین(ب) را
خطاب به لشكريان «عمر سعد» نقل كرده و كوش

امام را در اتمام ح ت بر آنان به

تصوير میكشد .پس از ترسیم صحنهها و كشته شدن يكايک اصحاب امام ،صحنة
شهادت امام و منظرة جانگذار پس از آن را به نظم در میآورد .هد ،شاعر ترسیم
رخدادهای روز عاشورا با همة جزییات بوده است (ر.ک :النصیراوی ،بی.تا 12 :به بعد).

نصیراوی حماسة خوي

را با اين ابیات به پايان میبرد ،كه زبان حال ما و زينت بخ

پايان نوشتارمان نیز هست:
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يـا ربِّ فارحَمنا بِحقِّ أحــمد

وحــــيدرو وفــاومَ والســيدِ

وبالحسينِ صـاحِِ المُاـابِ

ومَن هُمُ عـدٌ للـي الاتـابِ

وآلِهِ األخيارِ مِن أهــلِ العَبـا

الطّيــبينَ الطاهـــرينَ النُـــاَبَا
(همان)176 :

 -3نتيجه
در آغاز قرن نوزدهم میالدی ،دگرگونیهای بسیاری در همة زمینهها بويژه در زمینة
ادبیات رخ داد .كشورهای عربی نیز همانند ديگر كشورها درآستانة شكوفايی قرار
گرفتند .نمونهای از اين شكوفايی در ادبیات عربی ،رشد و گسترش اشعار حماسی
اسالمی بود .نوپايی حماسههای اسالمی در جهان عرب و آمیختگی آن با واقعیتهای
تاريخی و روايی ،سبک خاصی را به اين نوبِ ادبی و تاريخ ادبیات معاصر عربی
بخشیده است كه موجب تمايز آن از حماسههای ايرانی و يونانی شده است.
بسیاری از آنچه به عنوان حماسههای اسالمی در جهان عرب مطرح شده است ،شبیه
نظم متون است و سرايندگان آنها كوشیدهاند كه سیر تاريخی خاصی را به شیوة نظم
دنبال كنند و كمتر از آرايههای ل ظی و خیالپردازی بهره بردهاند .شاعران ،بیشتر به
ترسیم و بیان مع زات و ذكر كرامات شخصیتها پرداختهاند و خیال در آنها بندرت
ديده میشود .آنان از موقعیتهايی كه برای برانگیختن تخیل در دسترسشان بوده است،
كمتر بهره بردهاند .در حقیقت ،اين حماسهها كه بیشتر رنگ دينی و مذهبی دارند ،اشعار
داستانی هستند كه شكل شعر تعییمی به خود گرفتهاند و تاريخ صدر اسالم و
رخدادهای آن را به تصوير میكشند .اين حماسهها در عصر حاضر با هد ،دعوت به
میراث اسالمی بسیار راه گشا بودند و بدين ترتیب حماسههای اسالمی ،رسالت خود را
در دوره معاصر اي ا كردند.

منابع
ابن خیدون،

 ،بیروت ،دارال یل،

2004 ،م.

ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد الساد  ،بیروت ،دارصادر،

1410،ها1990/م.
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ال ار ،مصط ی ،شاعر أحمد محرم؛
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