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  مقدمه- 1-1

را از  هاآنهمه چیزهایی که در جهان هستی وجود دارد داراي نقاط اشتراك و افتراقی هستند که 

. دنیاي شعر و ادب نیز از این اصل مستثنی نیست. هر اثري دهدیموند پی به هم یا کندیممتمایز  گریکدی

تفاوت و تشابهی  ،اندشده نوشتهبا اثرهایی که در آن موضوع  حتماً شودیمدر هر موضوعی که خلق 

داراي ویژگی مشترك و متفاوت با این اثرها  ندیآیدرماثرهایی که در آینده نیز به نگارش  بساچه .دارد

معنوي به دلیل محکم و استوار بودنش و با مقایسه و بررسی آثار است که آوازه یک اثر مثل مثنوي .باشند

و اثر دیگر مانند حمله حیدري به دلیل پرداخته  کندیمعالم را پر پر طنطنه و هیمنه بودنش به عبارتی 

زیادي در  يهاپژوهشکنون . تاماندیمجویان ادبیات ناشناخته دانش ازنشدن به آن حتی براي بسیاري 

آثار ادبی صورت گرفته است. در مقام مقایسه و تحلیل آثار ادبی است که میزان ارزش یا  يسهیمقاباب 

 گریکدیآثار ادبی با  يسهیمقاولی این هرگز بدان معنا نیست که  شودیمیک اثر نمایان  يهایتکاسمیزان 

دیگري است بلکه مراد از مقایسه،  يمطالعهبراي نشان دادن برتري و ارجحیت یک اثر بر اثر مورد 

ک اثر است. سالست و روانی ی ،روشن و آشکار ساختن زوایاي پنهان اثر، زبان، مفاهیم، میزان پختگی

است. این  مذهبیي حماسهي عرفانی و حماسهمشترك مضامین  يبررسی و مقایسهنامه انیپاعنوان این 

ي حیدري نیست چرا که مثنوي معنوي خود پژوهش به معناي نشان دادن برتري مثنوي معنوي بر حمله

ی هم صورت گیرد قیاس گویاي برتري خود است و نیازي به مقایسه با دیگر آثار ندارد و اگر قیاس

از  متأثرحیدري که  يحمله يمنظومهبلکه مراد از این پژوهش این است که تا چه میزان  است؛ الفارقمع

خلق مثنوي معنوي است تا چه میزان توانسته عرفان موالنا را در خود جاي دهد؟ و راجی تا چه حد در 

  خود موفق بوده است؟ يحماسه

  

  بیان مسأله - 1-2

انواع ادبی که به فتح اول در لغت به معنی شجاعت و دالوري است حماسه  نیتریمیقدیی از سراحماسه

  .شودیمیی و پهلوانی را شامل کشورگشااما امر جنگ و  ردیگیدر برممعانی و مفاهیم متعددي را 
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ي هـا آرمانحوادث و اوضاع روزگار نخست و احوال مردمان نخستین است که  کنندهمیترسحماسه 

  .)63: 1381(شمیسا،  ردیگیدر برمآن ملت را 

و  هـا یمردانگـ کـه بـر توصـیف اعمـال پهلـوانی و       شـود یماشعار وصفی را شامل  حماسه آن نوع

  . )23ص : 1374(صفا، قومی یا فردي مبتنی باشد يهایژگیوافتخارات و 

  ر اشاره کرد:به موارد زی توانیمي حماسی که در هر زمان پایدار است هامنظومهاز عناصر 

  وجود دارد. هاآنابهام زمان و مکان در همه  -1

ي ملی و خوارق عادت اافسانهو ها داستاندر حماسه که یک موضوع تاریخی با اساطیر مذهبی و  -2

  آن موضوع در روزگاري داراي حقیقت خارجی بوده است. کهیدرحال شودیمآمیخته 

که به ایام و لحظات خاصی از  دنریپذیمصورتی کمال ي حماسی پهلوانی و دینی در هامنظومه -3

  د.نحیات ملی یک قوم منوط باش

(همـان،   ردیـ گیمـ شـکل   ،نـد یگویمـ سخن  هاآنپس از حوادثی که از  هامدتي حماسی هامنظومه -4

  .)30 – 28ص : 1374

خـاطر  حوادث شکوهمند رزمی و دالوري هسـتند کـه بـه     ينندهیآفري حماسی هاداستانقهرمانان 

ی و کرامت خواهعدالتي معنوي چون: آزادگی، هاارزشآن و همچنین  وخاكآبسرزمین خود و حفظ 

  .کوشندیمانسانی 

: چـون  دیـ آیمـ  حسـاب بـه انواع سخن منظوم  نیترسازندهو  نیترجالببدین دلیل از  شعر حماسه

ي اخالقـی آن  هـا يبندیپاو  هاتسني نیک، هامنش، هایبزرگي است که تصویر انهییآي منزله به درواقع

به سه دسته تقسـیم   هاحماسه ،قدمت بر اساس. )24ص : 1381مشاهده کرد (رزمجو،  توانیمرا  هاملت

  :شوندیم

انـواع   نیتـر لیاصـ کـه از  انـد  گرفتـه شـکل ي قدیم هازماندر  هاحماسهي سنتی: این هاحماسه -1

ي شـفاهی نیـز   هـا حماسـه ابتـدایی و یـا نخسـتین و    ي هـا حماسه هاآن. به شوندیممحسوب  هاحماسه

  شاهنامه فردوسی، ایلیاد و ادیسه. مثل ندیگویم
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، شـاعر یـا   هاحماسه گونهنیا. در اندشدهساختهي قدیمی هاحماسهي مبنا بري ثانوي: هاحماسه -2

  میلتون.بهشت گمشده  مثل ،کندیمیا موضوعی را ابداع  دیجویمآزادانه از موضوعات قدیمی سود 

اسـت. مثـل رسـتم و     شدهساختهي ثانوي هاحماسه: در قرون جدید از روي متأخري هاحماسه -3

 :1381(شمیسـا،   رستم و سهراب شاهنامه ساخته اسـت  سهرابی که ماتیو آرنولد شاعر انگلیسی، بر مبناي

  .)67ص 

  موضوع برحسبتقسیم حماسه 

و  نیتـر یمیقـد قبـل تـاریخ اسـت و    ان مـا اساطیري: این حماسـه مربـوط بـه دور    هايحماسه -1

  . مثل بخش اول شاهنامه فردوسی.رودیمنوع حماسه به شمار  نیترلیاص

از  ي پهلوانی: این نوع حماسه ممکن اسـت جنبـه اسـاطیري داشـته باشـد کـه در آن      هاحماسه -2

  مثل زندگی رستم در شاهنامه. زندگی پهلوانان سخن رفته است،

مذهبی: ساخت داستان حماسه بر مبناي اصول یکـی از مـذاهب اسـت کـه      ي دینی یاهاحماسه -3

 حسام (شـاعر قـرن نهـم).   خاوران نامه ابن مدي الهی دانته ومثل ک ی از رجال مذهبی است،کیآنقهرمان 

  .اندزدهنظیر مهابهاراتا و رامایانا را مثال  و آثاري ي اخالقی هم قائل هستندهاحماسهبرخی از محققان، به 

ي دینـی  هـا حماسهي اخالقی همان هاحماسهکه «شمیسا در کتاب انواع ادبی، آورده است  روسسی

مثال عمیق تفکر بشري از قبیـل   هاآنزیرا در ؛ ي فلسفی هم گفتهاحماسه هاآنبه  توانیمهستند حتی 

 ح داشتندمعموالً اقوامی که ماجراهایی از قبیل جنگ و صل» است شده مطرحی و خیر و شر زندگ ومرگ 

امـا اقـوامی   ؛ ي پهلوانی هستند مانند ایران و یونان باستانهاحماسهند صاحب اهگی فعال بوددو داراي زن

مانند چینیـان و   ي دینی و بومی دارند،هاحماسهي نداشتند بیشتر مرزبروني هاتیفعالبوده و  در خودکه 

  مصریان.

والن و تیموریان به ایـران زنـدگی درونـی و    ي از قبیل حمله غزان و مغسوزخانمانبعد از حمالت 

ي پهلوانی را هاحماسهي عرفانی، جاي هاحماسهیی بر زندگی بیرونی و برونگرایی غالب آمد و گرادرون

  گرفت.
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ي عرفانی: در این حماسه، قهرمانان بعد از شکست دادن دیو نفس و عبور از سفري هاحماسه -4

، نهایتاً به پیروزي که از طریق فناي باهللا که همان جاودانگی نهدیمطریقت قدم  يجادهدر  زیآممخاطره

هم یک حماسه عرفانی است، منتها  ریالطمنطق -االولیا تذکرة. مثل حماسه حالج در ابندییم است دست

  ).69- 68ص  :381به شیوه تمثیلی سروده شده است (شمیسا،

  ي دینیهاحماسه

س از خود او بر ادبیات فارسی و شخصیت وي در فردوسی پ يشاهنامهي که ریتأثنفوذ و 

اي از عده ي ملی از اواخر قرن پنجم،هاحماسهانحطاط  با افول و گذاردیم باورنیدي شاعران هاشهیاند

و از طرفی اعتقادات راسخ دینی فردوسی و  کندیمي تاریخی متمایل هاحماسهگویندگان را به سرودن 

  پیدا است. وضوح بهاسالم و خاندان عصمت و طهارت  قدریعالارادت قلبی او به پیامبر 

ي انسانی و دفاع هاارزشحفظ  منظوربه ي دینی است کههاحماسهي صدر اسالم خاستگاه هاجنگ

و محتوا و ساختارهاي زبانی، فکري و  هیمادرون لحاظ از. این آثار ردیگیماز حریم آئین الهی انجام 

و ارادت  باورندنیداز: نخست اینکه  اندعبارت که ي هستندهایژگیوي این ي زیبا شناسانه داراهاجنبه

و تقدیس اکثریت  احترام مورددینی که  يهاتیشخصعمیق نسبت به پیامبر و خاندان او دارند بدین دلیل 

  مردم هستند را انتخاب کردند.

ازم رخ دادها و شعر حماسی شاعرانه که از لو يهااغراق دوم اینکه به قدرت خیال و گاه با غلوها و

داستان  يهاصحنهکردن موجوداتی چون دیو، جن و پري و فرشته در برخی از  با وارداست، همچنین 

به ویژه در حیاط متعالی و  -آثار جالبی را خلق کردند که در زندگی قهرمانان منتخب آنان وجود داشته

ن أکه در ش يقدریعالب (ع) شخصیت ابیطالابنبزرگ دالور دنیاي اسالم حضرت علیپرماجراي 

 »الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار«چون  ییهاشیستاواالیش از لحاظ شجاعت و کرامت، 

  ).215-218ص  :1381(رزمجو،
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  حمله حیدري بمانعلی راجی کرمانی

- ي امام علیهايدالورکه در سی هزار بیت به بحر متقارب درباره  دینی - است حماسی يامنظومه

  ابیطالب سروده شده است.ابن

است.  سرودهیماشعاري را  البداههیفعی روان است که طبراجی کرمانی در سرودن شعر داراي 

  نام برد. توانیمکه فردوسی ثانی و حکیم کرمانی را  انددادهبدین دلیل القابی به او نسبت 

و پس از این توحیدیه،  دشویمبیت در توحید آغاز  22شامل  ياباچهیدحمله حیدري راجی با 

ابیاتی در وصف آفرینش موجودات و گفتگوي خداوند در مورد خلقت انسان، بعد از این بخش، 

  ).230ص  :1381(همان، ردیگیمپی ییهانامهو مغنی  نامهیساقخویش را با  يمنظومه

  ي عرفانیهاحماسه

وقوف به دقایق  م عام این کلمهمفهو» ی استتعالحقشناختن، معرفت و شناسایی «عرفان در لغت: 

یافتن و شناختن حقایق اشیاء از  ی خاص آن کهمقابل علم سطحی و قشري و معن در و رموز چیزي است

  ).201ص  :1368رزمجو،است (طریق کشف و شهود 

به کمک  ي رزمهادانیمدر ي ملی، تاریخی و دینی نظیر رستم و امام علی (ع) هاحماسهقهرمانان 

بر سپاه دشمن پیروز زمانی که  و دهندیمون: شمشیر و تیر و نیزه با دشمنانشان انجام چ ییهاسالح

 دي و معنوي رهاورد این کشمکش است.. امتیازات ماشوندیمرا متصور  هاآني هانیسرزم ،شوندیم

به  هاآنروح  به کمال و حقیقت برسند. خواهندیمیی هستند که هاانساني عرفانی هاحماسهقهرمانان 

در درون جان و دل قرار دارد و جنگشان  هاآنچون ذکر و فکر مجهز است و میدان رزم  ییافزارهاجنگ

ي هاجنبهساختار فکري و روانی و  لحاظ ازي عرفانی هاحماسه و رهزنان و دیوان است. امارهبا نفس 

هوم وطن در معنی عام حائز اهمیت است براي مثال: مف هاآنو رمز و رازهاي موجود در  شناسانهبایز

ي عرفانی مفهوم وطن که در هاحماسهاما در  شودیمخاص با حدود معینی اطالق  يهانیسرزمخود به 

بلکه  ، مقصود سرزمین خاکی نیستاست شده اشاره» حب الوطن من االیمان«حدیث معروف نبوي: 

  و نفوس است.مقصود از وطن جاي ابدي انسان یا عالم ملکوت و جهان متعلق به ارواح 
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 شودیمراهی واحد قرار دارند که از ایران باستان آغاز  واین رمز و رازها در امتداد یک خط فرضی 

 و خود مبین رشد فکري و تحولی است ابدییمعصر طالیی تمدن اسالمی ایران بعد از اسالم ادامه  تاو 

ص  :1381(رزمجو، شودیمیدار هشتم و نهم هجري پد يهاقرنتاریخ تا  هايزمان نیتریمیقداز  که

312 -297(.  

  مذهبی يحماسهعرفانی و  يحماسهموضوعات مشترك 

ي حماسی مذهبی و عرفانی فارسی به مشترکات فکري و اعتقادي فراوانی هامنظومهبا سیري در 

که  شودیمحماسه عرفانی ادب فارسی و جهان محسوب  نیتربزرگمعنوي . مثنويمیکنیمبرخورد 

را به نظم کشیده  بیپرفرازونشي خداوند و موانع و مشکالت این راه سوبهتکامل انسان و سیر موالنا 

  است.

-یدربرمي مذهبی بار معنایی متفاوتی را هاحماسهي عرفانی و هاحماسهبیشتر مفاهیم مشترك در 

ختلف آن در ي مهاجلوه، عشق و ضدقهرمانگیرد. مفاهیمی چون پیر و رهبر، نبرد خیر و شر، قهرمان و 

  ، سروش و ...ریرستاخ، مرگ و العادهخارقهستی و عالم ملکوت، اعمال 

 صورت بهي عرفانی هاحماسهظاهري و بیرونی و در  صورت بهي مذهبی هاحماسهاین مفاهیم در 

  .شوندیمدرونی مطرح 

  مرگ و زندگی در حماسه عرفانی و مذهبی

 دارد ياژهیودو حماسه مذهبی و عرفانی جایگاه  مرگ و زندگی از جمله مفاهیمی است که در هر

. مولوي از مرگ به عنوان ردیگیممتفاوتی دربر  معناي بار مرگمفهوم  هاحماسهاما در هر یک از این 

جوهر مجردي است که در ذات نیاز به ماده « :اندگفته. در تعریف نفس کندیمنفس و مرگ نفسانی یاد 

اي است در غالب که مودعه فهیلطنفس «. ابوالقاسم قشیري گوید: »اده داردندارد ولی در فعل نیاز به م

نفس  –(عبداللهی، محبوبه » که روح محل اخالق محموده است طورهماناست  يامذمومهمحل اخالق 

  و بازتاب آن در مثنوي معنوي مولوي، پیک نور، سال پنجم، شماره سوم).

  :دیگویممولوي 
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  دتفرقه در روح حیوانی بو

  

  نفس واحد روح انسـانی بود  

  )188دوم، بیت  دفتر (مثنوي معنوي،

که با مصاحبت اهل طلب و  شودیمشروع  غلبه بر هواي نفس موالنا معتقد است زندگی تازه با

پس منظور از مرگ جسم و  ؛کندیممعنا پیدا ن از پیر و مرشد در طی طریق سالکان راه حق و کمک گرفت

بلکه غلبه و مجاهدت و ریاضت نفس در مقابل  گ در مقابل شمشیر و نیزه نیستجن تن در میدان خاکی

 وهواي نفس، شیطان و دیو است که هواي نفس را باید بمیراند و این کشمکش و جنگ و این مرگ 

  ی در درون سالک است و به چشم دیدنی نیست.زندگ

  :دیگویمموالنا 

  ـم در کمــینمـردم نفـس از درون

  

  ــردم بتــر در مکــر و کیـــناز همــه م  

  )906ص  :1383اول، دفتر (مثنوي معنوي،       

. خوردیممبارزه با نفس سخت است. مبارزه با نفس در حماسه عرفانی بیشتر از مباحث دیگر به چشم 

  یی چون شمشیر و نیزه است.هاصالحارزش مبارزه با نفس بیشتر از مبارزه در میدان جنگ با 

نفسانی دم مسیحایی  يهاحجابدر اصل آفرینش و قبل از آلوده شدن به  هاانسان يهمهنا از نظر موال

 يهاحجابو کنار زدن  هایآلودگاما شرط آن دست برداشتن از  مردگان را زنده کنند توانندیمدارند و 

  ظاهري است و تا مبارزه با نفس صورت نگیرد به این مقصود نخواهد رسید.

  :دیگویمموالنا 

  ل خود عیسی دم استــدر اص هاجان

  بــرخـواستـی هاجانجاب از گــرحـ

  

  گر مـرهـم استیک دمــش زخـم است و دیـ  

  یـانــی، مسیـــح آســاستــــرجـگــفت هـ

  )1598-9(همان، بیت                             

و هر دو طرف با  شودیمز ی و مفاخره در میدان جنگ آغارجزخوانمذهبی مبارزه با  يحماسهدر 

ی کرمانی آمدن عبدالعزي به میدان هیجا و راجدر اینجا  .کنندیمجسم خاکی خود در رزم زورآزمایی 

  .کندیممنظوم بیان  صورت بهمبارز طلبیدن او و رفتن شیر خدا و چگونگی کشتن کفار را 
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  ـکی نــامـجــوياز آن نـامداران یـ

  

  ـزي نــام اويد عبـدالعـکــه خـوانــدنـ  

  )4344،بیت:1383(راجی کرمانی،           

  

  والدونیکــــــی آهنـــــــین کــــــوه فــــــ

  

  ال و پــیـلیـنـه تــــنپـلنـگـینـه چنــگ  

  )4367(همان:                                  

  .و به درك اسفل فرستادن او ریبد سدر بیان رفتن امام علی (ع) به جنگ آن 

  وارن سپیاده روان شد سوي آ

  

  راـقـریــن شــد بـــه پــرورده پـروردگ  

  )4385(همان:                                  

 

  ـدايـــربـنـد دست خـگــــرفـتـش کــــم

  

  ايـشیـدش پـــر از خــشــم از بــادپک  

  )4422(همان:                                  

  

  ــکنــدـن بـــــسرش بــپـیـچـیـد و از تــ

  

  دــنـان فــکسوي لـشکــر کـفــر کیـش  

  )4438(همان:.                                 

. امام علی (ع) افتدیممذهبی نبرد ظاهري در میدان خاکی اتفاق  يحماسهکه بیان شد در  طورهمان

ي حماسهقهرمان اما همین  دهدیمی شکست راحت به خود رادر حماسه مذهبی پهلوانی است که دشمن 

وارد میدان  آن از پسو  دهدیمدر حماسه عرفانی قهرمانی است که نفس خود را ابتدا شکست  مذهبی

  .شودیممبارزه ظاهري 

صرف حماسه مذهبی و نبرد ظاهري و  توانینمع) ( یعلدر شرح احواالت و پیکارهاي امام  

مام علی (ع) این عالم و هم عالم روح و ی ازندگ وچون حاالت، احوال  ،قرار دارد مدنظرخاکی را 

  .شودیمملکوت را هم شامل 

گفت: در بین دو شاهراه اصلی که حماسه عرفانی و حماسه مذهبی به ترتیب  توانیمبه همین دلیل 

. دهدیمراهی فرعی را جستجو کرد که این دو شاهراه را به هم پیوند  توانیمدرونی و ظاهري هستند 
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ي امام علی (ع) پیوندي مستحکم میان این دو نوع حماسی و عالم دنیوي و ظاهري و اهمبارزهزندگی و 

  .کندیمعالم باطنی و ملکوتی برقرار 

مرگ در عرفان مردن قبل از مردن است یعنی قبل از اینکه این تن خاکی بمیرد باید در درون 

  خویش نفس خود را کشت.

  عرفانی و مذهبی يحماسهپیر و مرشد در 

به مفهوم پیر اشاره کرد. در  توانیم ،حماسی مشترك است دو نوعکه در این  ياهیم دیگراز مف

. در شوندیمقطب و راهبر محسوب  ،ي مذهبی پیر خاصه امام علی (ع) و پیامبر است و این دوهاهحماس

نائل  به مقام و درجه مرشد و پیري توانندینمو سلوك  ي عادي از طریق سیرهاانساناین نوع حماسه 

  شوند.

ي عرفانی هر انسان عادي که مراتب سیر و سلوك را با موفقیت و سربلندي طی هاحماسهاما در 

  پیر و مرشد یا همان راهنما باشد. تواندیم ،کند و به مقام فناي باهللا برسد

بنابراین باید ؛ شودیمي سالک، صرف سرگردانی هافرصتو راهنما نباشد بسیاري از  استاداگر 

  ید نداشت که در سیر و سلوك وجود یک راهنما الزم و ضروري است.ترد

  دانبر نویس احوال پیر راه

  

  راه دان نیعو  نیرا بگز ریپ  

  )2938:تیب ،1381وي معنوي، دفتر اول،(مث

   

ي براي اژهیواست و جایگاه  باالبردهراجی در حماسه مذهبی خود، مقام امام علی (ع) از هر پیر و عارفی 

  نظر گرفته است. او در

 رینظیبدر شأن امام علی (ع) است او را رهبر و پیري  کهچنانآنخود  رینظیبو غلوهاي  هااغراقبا 

  .بردیمتا جایی که در بعضی ابیات او را تا مقام خدایی باال  کندیممعرفی 

  داستیدا ز بازوش دست خهو

  

  ت راستشود دین یزدان از آن دس  

  )286بیت: ،1383(راجی کرمانی، 
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  بـــه هـــر کـــار کـــار خــدایـی کـند

  

  کــه گـــویی خـــدا خــودنمـــایی کنــد  

  )287(همان، بیت:                            

عرفانی که  لحاظ ازي مذهبی در نگاه اول هاحماسهي عرفانی و هاحماسهمفاهیم مشترك میان 

 تأملاما در بعضی از این مفاهیم با  رسندیمبیگانه به نظر متفاوت و  ،درونی و مذهبی ظاهري است

  دیگري است. سازنهیزمبیگانه نیستند بلکه یکی  تنهانهدریافت که  توانیم

و... ارتباط  ضدقهرماني گوناگون آن، قهرمان و هاجلوهمفاهیمی چون پیر و مرشد، خیر و شر، عشق و 

  بررسی خواهد شد. نامهانیپافانی در این ي مذهبی و عرهاحماسهمیان این مفاهیم در 

  

  پژوهشسؤال  - 1-3

  ي عرفانی و مذهبی در چه موضوعاتی مشترك هستند؟هاحماسه -1

  ؟دهدیمي مذهبی و عرفانی را تشکیل هاحماسهیی چه سطحی از مضامین گرادرونیی و گرابرون -2

ضدقهرمان، مرگ، نیروهاي  و ماندیدگاه راجی در حمله حیدري نسبت به مفاهیمی چون عشق، قهر -3

  ماوراي طبیعی و... چه تفاوتی با نگاه موالنا در مثنوي دارد؟

  

  

  هدف پژوهش - 1-4

  هدف کلی

  مانی و مثنوي معنوي مولويسی موضوعات مشترك بمانعلی راجی کربرر -1

  هدف جزئی

  عرفانی و مذهبی يحماسهوجه تشابه  يسازروشن -2
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مذهبی راجی  يحماسه يبرجستهط و نزدیکی موضوعات و مفاهیم ارتبا يسازروشنبررسی و  -3

  کرمانی و عرفانی مثنوي معنوي

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

در حال  روزروزبهي اخالقی و مذهبی که هاارزشدر جامعه کنونی ما به دلیل ضعف و سقوط 

د داراي جایگاه واالیی در ي مذهب، اخالق و عرفان باشنهیزم درافزایش است، پژوهش و نگارشی که 

اعتقادات یک ملت است. جوانان و قشر جدید به جهت مطالعه کمتر در حوزه عرفان و مذهب، از اصول 

 تواندیمدر عصر حاضر  نامهانیپا. لذا این برندیمي دوران گذشته در ناآگاهی به سر و اعتقاداخالقی 

ی به رساناطالعات یک ملت نیازمند تحقیق، پژوهش و بیانگر این امر باشد که هنوز علم، ادبیات و اعتقاد

  ی شدیدي به تعلقات دنیوي و مادي دارند، است.بستگدلمردمی که 

  

  ي پژوهشپیشینه - 1-6

است اما اثري که  گرفته قرارمحققان و ادیبان  توجه موردي عرفانی و مذهبی همواره هاحماسه

بسیار ناچیز است. مخصوصاً بررسی  ،ن نوع ادبی بپردازدمستقل به بررسی وجوه تفاوت و تشابه ای طوربه

 موردمتقابل حماسه مذهبی چون حمله حیدري راجی کرمانی با حماسه عرفانی مثنوي معنوي موالنا 

  قرار نگرفته است. قیتحق

  ی حمله حیدري بمانعلی راجی دکتر محمود فضیلتشناسسبک -

مجله  ل مشهدي، نویسنده: دانشور، حکیمه،باذ مقایسه تطبیقی در حمله حیدري راجی کرمانی و -

  105شماره  -1392رشد زبان و ادب فارسی بهار 

رشد مله حیدري، نویسنده: گراوند، علی، مجله نبرد نبردها مقایسه سبک شناسانه شاهنامه و ح -

  55شماره  -1379پاییز  ،آموزش و ادب زبان فارسی

  نوي، نویسنده: دوراندیش، محمدعلی،ی و مثنوي معي اخالقی در شاهنامه فردوسهاارزشمقایسه  -
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  مواد و روش پژوهش - 1-7

ي هاحماسهاز نوع توصیفی و تحلیل محتوا. ابتدا به مطالعه کتب مربوط به  -استقرایی –ي اکتابخانه

ي مربوط به موضوع استفاده کرده که ملزم به هانامهانیپاعرفانی و مذهبی پرداخته سپس از مقاالت و 

  .شوندیمي و ارائه بندفصلموضوعی  صورتبهي هستند و بنددسته –ي بردارشیف
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  حماسه فیتعر - 2-1

 شجاعت دالوري، دلیري، -2 نمودن شجاعت کردن، دلیري - 1 معنی به» حمس« از لغت در حماسه

 شعر رزمی، شعر. رودمی سخن هادالوري و هاجنگ از آن در که شعر از نوعی -4 ارجوزه رجز، -3

 بر مبتنی که است وصفی اشعار از نوعی« صفا دکتر تعبیر به و اصطالح در و) معین فرهنگ ذیل( حماسی

 شامل کهينحوبه باشد فردي یا قومی هايبزرگی و افتخارات و هامردانگی و پهلوانی اعمال توصیف

  .)3:1352صفا،( »گردد آنان زندگی مختلف رمظاه

 مردان اطوار و احوال از که وزن يلهیوسبه است محاکات و تقلید نوعی«: حماسه ارسطو، تعبیر به

  .)102:1351،کوبنیزر( »آیدمی عمل به جدي و بزرگ

  

  هاي حماسهویژگی - 2-2

، رجز و ... است که در آن با توجه به معانی لغوي و اصطالحی حماسه که شامل دالوري، شجاعت

اعمال  هاي حماسهویژگی جمله ازشود که رود؛ چنین استنباط میها سخن میها و دالورياز جنگ

است و در کل از مشخصات اثر حماسی عظمت و جالل  زیانگشگفتپهلوانی، خوارق عادات و کارهاي 

 کهيطوربهز هر لحاظ کامل باشند جنگجویانه آن و برجستگی موضوع و قهرمانان حماسی است که باید ا

هاي یکی دیگر از ویژگی .)1375:37(رزمجو، ي قهرمانی نباشدها نیز خالی از جنبهحتی خطاهاي آن

هاي واالي هاي باستانی در طول تاریخ پرماجراي خود، با اعتقاد به ارزشحماسه این است که چون ملت

اند و در این رهگذر، ناگزیر با بدخواهان و فاع کردهانسانی، همواره از استقالل ملی و مذهبی خود د

اند، مجموعه هایی یافتهها و شکستها و جنگ و ستیزهایی داشته و پیروزيدشمنان خویش درگیري

توان در آئینه اند که میاز خود بر جاي گذارده ،اي از اسطوره و تاریخ استحوادث حماسی را که آمیزه

را  شانیهاینیبجهانثر حماسی به وجود آمده، سیماي فکري و اعتقادي، آرزوها و ا گریدیعبارتبهها و آن

بنابراین الزمه یک  .)38(همان،  موقعیت اجتماعی آنان آگاهی یافت مشاهده کرد و از ارزش فرهنگی و

ي حماسی کامل آن است که در عین ي حماسی تنها جنگ و خونریزي نیست بلکه منظومهمنظومه

  .)1352:3(صفا، ي عقاید و آرا تمدن آن نیز باشدهاي قوم نمایندهها و مردانگیانیتوصیف پهلو
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  حماسه انواع - 2-3

  :کندمی تقسیم دسته سه به را حماسه کزازي دکتر

  

  اياسطوره هايحماسه یا راستین هايحماسه -1- 2-3

 از و دارند باستانی ينهپیشی که هاییحماسه. است آن راستین معناي در حماسه حماسه، از گونهنیا«

 هااست، چهره راستین نژاد يحماسه که حماسه از گونهنیا در. اندبرآمده و برشکافته اسطوره درون

 یبارگکی به یا باختهرنگ و مکان زمان آن در يرو نیا از. اندشده نمادین هاسرزمین و رویدادها

 و اياسطوره هايپدیده جایگاه و زمان اي،حماسه چنین در تواننمی یآسان به. است شده فراموش

 خاستگاه و بنیاد به را حماسی ورآشگفت پهلوانان و نمادین هايچهره یا داد نشان را حماسی

-هاله در زیچهمه اي،حماسه چنین در. بازشناخت و بازیافت تاریخ در را آنان و برد پس باز شانیخیتار

 و گزارش به نیاز که است حماسه از گونههمین. است شده پوشیده افسون از مهی و افسانه از اي

. گشود را حماسه از گونهنیا هاينشانه و نمادها بایدمی اياسطوره نمادشناسی یاري به. دارد ییرازگشا

 عبارتی به و شودمی سروده فقط که است ايحماسه اي،اسطوره یا راستین يحماسه سو، دیگر از

 و مردمان و است نیاورده پدید تنها تنی را ايحماسه چنین زیرا؛ نیست آن ينندهآفری حماسه این سراینده

 راستین، يحماسه پس. اندآورده پدید ناآگاه و ناخواسته خویش، زندگانی درازناي در را آن تبارها،

 این که گفت توانمی عبارتی به. نیست گسترسخن آورانزبان پرداخته و آفریده که است ايحماسه

  .)191:1372کزازي،( »پردازانحماسه نه اندانیسراسخن آوران،خنس

  

  تاریخی هايحماسه یا دروغین هايحماسه -2- 2-3

 برون و پیکره تنها ايحماسه چنین در. نیست آن راستین معناي در حماسه حماسه، از گونهنیا«

 گرو در ايحماسه ساختار و تسرش که نمادهایی و هاارزش و هامایهجان و ماندمی حماسه به سروده

- حماسه یعنی است؛ تاریخی يحماسه دروغین، يحماسه. ندارند جایی حماسه از گونهنیا در هاستآن

 تاریخ از شاعرانه گزارشی هاحماسه گونهاین. سازدمی تاریخ را آن زمینه و برنیامده اسطوره دل از که اي
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 اي،اسطوره وتابتب از بهرهبی هاحماسه این. اندتاریخی همه هاسرزمین و رویدادها ها،چهره و هستند

 و شاعرانه نغز ترفندهاي و سراینده آوريزبان که گونه بدان اندافسرده و خشک تاریخ همچون

 حماسه، از گونهاین. برهاند افسردگی و پژمردگی از را هاآن تواندنمی چندان نیز ادبی هايهنرورزي

 هايحماسه وارونه و اندخودآگاهانه هاییحماسه ،اندبازنموده و سروده را تاریخ هاآن در که يروازآن

- سروده کالبد تنها حماسه، این از گونهاین سراینده. گسترسخن پندار و ذهن آفریده اي،اسطوره و راستین

 يحماسه گاه که پایهبی و برساخته ايشیوه به کوشدمی و گیردمی وام به راستین حماسه از را خویش ي

 در را حماسه شگرفی و شکوه بیهوده و ناکام به داردمی ماننده هزل و شوخی و الغ به را دروغین

 يرونیازا. دردمند آن مرده فرو و افسرده تن در تپش و شور از جانی و بازآفریند خویش يسروده

 توانمی گریدانیببه. دارند ديکالب حماسه از تنها که انندجبی هاییحماسه تاریخی و دروغین هايحماسه

 »هستند آن ذهن يپرداخته و ساخته و نیستند واقعی قهرمان ها،حماسه از نوع این قهرمان که گفت

  .)192همان،(

  

  میانین هايحماسه یا دینی هايحماسه -3- 2-3

. گیرندمی جاي تاریخی و اياسطوره هايحماسه میان در و اندمیانین هاییحماسه ها،حماسه این«

 هايخاستگاه و هازمینه هنوز اما اندشده اياسطوره ايشیوه به که اندهاییحماسه دینی، هايحماسه

- تاریخی هنوز آنکه با هاسرزمین و رویدادها ها،چهره ها،حماسه این در .اندنداده دست از را شانتاریخی

 نکهیا با حماسه این قهرمانان که آنجاست از .اندیافته اياسطوره و نمادین و رنگ افسانه نمودي اند

 پهلوانان زیبنده تنها که یازندمی دست کردارهایی به و دارند هاییویژگی اندتاریخی و آشنا هاییچهره

  ).194:1372کزازي،( »است باستانی هايحماسه

  

  موضوع برحسبتقسیم  - 2-4

  کند:دکتر شمیسا حماسه را به چهار دسته تقسیم می



١٨ 
 

  هاي اساطیريحماسه -1- 2-4

ي است؛ مثل حماسه گرفتهشکلتاریخ و بر مبناي اساطیر  ماقبلاین نوع حماسه مربوط به دوران 

  ).52-53: 1375و بخش اول شاهنامه (شمیسا، گمشسومري گیل

  

  هاي پهلوانیحماسه -2- 2-4

اهنامه و ممکن مثل زندگی رستم در ش ؛ي اساطیري داشته باشدي پهلوانی ممکن است جنبهحماسه

  ).53مثل ظفرنامه حمداهللا مستوفی (همان،  ي تاریخی داشته باشد؛است جنبه

  

  هاي مذهبیحماسه -3- 2-4

ی از کی آندر این نوع حماسه ساخت داستان حماسه بر مبناي اصول یکی از مذاهب و قهرمان 

  ).53ي ابن حسام (همان، نامهرجال مذهبی است؛ مثل خاوران

  

  هاي عرفانیهحماس -4- 2-4

ي آمیز در جادهحماسه، قهرمانان بعد از شکست دادن دیو نفس و طی سفري مخاطره گونهنیادر 

  ).54-53(همان،  ریالطمنطقي نهند؛ مثل حماسهطریقت قدم می

  

  هاي مذهبیحماسه -5- 2-4

آن  ي مذهبی یکی از انواع و اقسام حماسه است که رنگ و بوي تاریخی دارد و موضوعحماسه

 تبعبهاز حماسه  گونهنیاهاي قهرمانان دینی و مذهبی است. با توجه به اینکه ها و رشادتوصف دالوري

، حضور تنبهتناهمیت نام، جنگ  جمله ازهایی ها و ویژگیمایهشود؛ دروني ملی سروده میحماسهاز 

ي ملی به وام گرفته از حماسه نیروهاي ماورایی و فوق طبیعی، خرق عادت، پیشگویی، رجزخوانی و... را

ها داراي ویژگیپردازد، هاي بزرگان دینی میاست. عالوه بر این چون این نوع حماسه، به وصف دالوري

  ).140-140: 1389ي ملی است (شمشیرگرها،هاي حماسهیی سواي ویژگیهاهیمابنو 
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ال جنگ و صلح بودند، داراي معموالً اقوامی که داراي زندگی فعال بودند و با اقوام دیگر در ح

اند هایی نبودهاما اقوامی که داراي چنین فعالیت ،ي پهلوانی هستند؛ مانند ایرانیان و یونانیان باستانحماسه

  ).53: 1374هاي دینی و فلسفی دارند؛ مانند چینیان و مصریان باستان (شمیسا،بیشتر حماسه

  

  مذهبیي هاي حماسهویژگی - 2-5

باور هستند که قهرمانان آثار خویش را از میان ها شاعرانی دینرایندگان آننخست اینکه س

: دوم اند.کرده انتخاب ،اندرانیاو تقدیس اکثریت مردم مسلمان  احترام موردهاي دینی که شخصیت

 واردکردنهاي شاعرانه که از لوازم و رخداد است، با و اغراق غلوهابا قدرت خیال و گاه همراه 

-داستان محتواي برخی هرچنداند. سوم: ي و ... آثار جالبی را خلق کردهپری چون دیو و جن و موجودات

است،  شده ختهیآمالعاده و معجزگونه یا خرافات ي فوقکارها باتاریخی دور است و  هايها از واقعیت

که در زندگی  را ايو آموزنده که سرشار از عواطف لطیف دینی و سجایاي اخالقیاما این مزیت معنوي 

  ).217،218 :1381توان نادیده گرفت (رزمجو، قهرمانان منتخب آنان وجود داشته است را نمی
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رود، ي عرفانی به کار میکه در ترکیب حماسه» عرفان«و » حماسه«ي: با توجه به معنی دو واژه

 بهاز راه و روشی است که جویندگان حقیقت  ی و آگاهیتعاليباربه شناسایی ذات » عرفان«مفهوم 

ی: رخدادهاي توأم با پهلوانی همراه با طورکلبه» حماسه«کنند و دستیابی به کمال انتخاب می منظور

ها و کارهاي عظیمی که نموداري است از شجاعت» حماسه عرفانی« شود.خوارق عادات را شامل می

دهند. قهرمان هاست، انجام میترین دشمن آنره خود که دشمنپویندگان وادي کمال در پیکار با نفس اما

جنگند و امتیازات مادي و ي ملی، تاریخی و دینی در میدان پیکار ظاهري با شمشیر و نیزه میحماسه

هاي آوردند؛ در حالی قهرمانان حماسهمعنوي براي کشور یا حکومت و آیین خویش به دست می

ي شان عرصهمجهز به صالح ذکر و فکر، آوردگاه هستند کهقیقت و کمال هایی جوینده حعرفانی، انسان
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ي حرص و حسد و کینه است (رزمجو، و جنگشان با نفس اماره و صفات ناپسندیده ودلجاندرونی 

1381 :297 -298.( 
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رهنگی و دینی ایران با هاي موجود در فضاي فها و باورداشتنخست اینکه میان اغلب اندیشه

دهند، مشترکات و هاي اعتقادي و عناصر معنوي که عرفان ایرانی را پس از اسالم تشکیل میبرداشت

ایران بعد از  تان تا به عصر طالیی تمدن اسالمیاز ایران باس هایهمسانهایی وجود دارد. این مشابهت

در ایران پیش و بعد از تمدن اسالمی هستند، ی همگونابد. دوم: موضوعاتی که داراي یاسالم ادامه می

شهر  هفت اي رستم و اسفندیار، هفت وادي یپرمخاطره خوانهفتي ایزدي، سیمرغ، از: فرّه اندعبارت

هاي عرفانی انسان کامل و این آوردگاه درون وجود انسان و عشق و ... سوم: قهرمان آوردگاه حماسه

 و روانی ساختار فکري لحاظ از هاي عرفانیمتون عرفانی و حماسه پیکار با نفس اماره است. چهارم: در

هاي ملی وطن به سرزمین رمز و رازهایی وجود دارد، براي مثال در حماسه شناسانهبایزهاي و جنبه

ي عرفانی به وطن اصلی و اتصال به در حماسه کهیدرحالشود ي معین اطالق میثغور و با حدودخاص 

  ).312- 311-310: 1381ست (رزمجو،ا مدنظرعالم علوي، 
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ي او بر ادبیات فارسی و شخصیت وي در ي که شاهنامهریتأثنفوذ و  واسطه بهپس از فردوسی 

هاي ملی گذارد، همگام با انحطاط و زوال حماسهمی باورنید خواهلتیفضي گروهی از شاعران هااندیشه

هاي تاریخی متمایل اي از گویندگان را به سرودن حماسهشود؛ ابتدا عدهپنجم آغاز می که از اواخر قرن

ص) و اسالم (سراي بزرگ و ارادت عمیق او به پیامبر کند و از طرفی اعتقادات راسخ دینی آن حماسهمی

م هاي وجود در کالحضرت علی (ع) و نیز جاذبیت و زیبایی ژهیوبهخاندان عصمت و طهارت (ع) 

هاي مذهبی صدر اسالم و باور مسلمان، به جنگاي از شاعران دینگردد تا عدهفردوسی موجب می
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ترویج دین  راه دري دالور چون امام علی (ع) توجه کنند که شمشیر و توان رزمی خود را جز هایپهلوان

  ).216-215: 1381رزمجو اند (الهی و بسط عدالت مردمی به کار نبرده
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ي غزان و مغوالن و تیموریان زندگی درونی و از قبیل حمله سوزدر ایران بعد از حمالت خانمان

هاي پهلوانی را هاي عرفانی، جاي حماسهیی بر زندگی بیرونی و برونگرایی غالب آمد و حماسهگرادرون

 ).53: 1374شمیسا،( گرفت

ها از سوي قرآن در ی و لغو امتیازات نژادي با شعار برابري انساندر این میان نفوذ تعلیمات اسالم

 ي از تربیت و افتخارات نژادي چونی اقوام عارغلبه و حکمفروای تضعیف احساسات تند ملی و قومی و

- شود که ملت ایران سوابق درخشندهو تواتر همین وقایع باعث می غزنوي، سلجوقی، خوارزمشاهی و ...

  ).101،102، 100 : 1375رزمجو،(یت و سیاست فراموش کنند ي خود را در مدن

عرفان بزرگ ایران پس از  گذارهیپاي خود برخی از محققان عقیده دارند که فردوسی در شاهنامه

ي او به تاریخ بشري و حسرت وي که هر بار با مرگ شهریاري بیان زیرا نگرش حکیمانه؛ خویش است

اه به سرنوشت و عقاید قهرمانان عارف منشی مانند ایرج و کیخسرو شود و سرانجام گرایشی که گهگمی

پروراند. در ادبیات یک همتاي بعدي ایران را در اثر خود میي عرفان بینطفه واقع درسازد، آشکار می

که قدم  جلوه عرفان دقیقاً شکل حماسی دارد. قهرمان حماسه عرفانی، پهلوانی است در آرزوي جاودانگی

ي بیان در عرفان گاه آشکارا خود را جاودانه سازد. نحوه اهللا یفنهد تا از طریق فناء رخون میی پراه در

 ).293-294-295در آثار موالنا بسیار قوي است (همان،  مخصوصاًحماسی است، این جنبه، 
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هدف از بیان  طرح مسائل قومی و ملی است، ترها بیشهاي ملی که هدف از آندر مقابل حماسه

  ها، هاي دینی و عرفانی فراتر از آن است. در این نوع حماسهها و نقل رخدادها در حماسهروایت
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