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1. Introduction  

The Iranian religion changed after Islam, but some of their national 

and religious beliefs remained in the form of mythology and epics in 

the people's culture, and later appeared in Shahnameh and other texts. 

Ferdowsi has not seen any conflicts between being a Muslim and 

Shiite and preserving the ancient glories of the Iranian people and 

adhering to the national identity, and with his knowledge and 

intelligence he has achieved a wise balance between the prehistoric 

Iran culture and the Islamic culture (Afshari, 2000: 30). 

The most influential religious epic is the Ashura incident that affects 

Iranian Muslims, whether consciously or unconsciously, they establish 

a balance between this event and their past culture. 

This process continues with the Qajar government and the importance 

they gave to Ta'zieh and religious poems. And many influential 

Ashuraii poems have been written in this period. 
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This research is an attempt to investigate the reflection of the elements 

of the national epic of Iran in the epic-religious poem book of 

Shahednameh by Elhami Kermanshahi, who viewed Imam Hussein's 

uprising as an epic. 

Elhami is known as "Hosseini Ferdowsi", and this name is given in the 

works of his contemporaries and fellow citizens. Writing this religious 

poem, Elhami is without a doubt one of Ferdowsi's greatest followers. 

He has beautifully established this proportion between the Iranian 

Shia, who loves Hussein ibn Ali (AS) with Iranian nationality (ibid: 

28). 

This great poet known as "King of Karbala's Ferdowsi" or "Husseini 

Ferdowsi" passed away on 1946.  

He was initially a common man and being inspired to write a 

Masnavi, is also very considerable. If we do not hesitate about the 

dream of Mirza Ahmad ibn Rustam and his inspiration to write about 

the Third Imam of the Shiites (AS), the creation of a work with the 

epic side and that imitating Hakim Abolqasem Ferdowsi, is highly 

notable. . As we know, this style has a background in the history of 

Persian literature. We read the story of the changing nature of poets 

such as Nasir Khosrow and Sanai, and the inspiration in sleep 

(whether real or not), and the cutting off of material realities and 

turning to spiritual realities, but the story of being inspired to write an 

epic has a low profile and, as far as we know. 

This again reveals the mystery of the survival of Shahnameh by 

Ferdowsi, which inspires Iranians in the creation of religious works, 

both in the dream and in the awakening.  

 

2. Methodology 

The research methodology is descriptive-analytic and based on the 

library method. 

After introducing Ferdowsi's style in Shahnameh and the quality of the 

application of the epic elements of Shahnameh, the reflection of this 

method in Shahednameh by Elhami Kermanshahi as religious epic is 

discussed. 
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3 Discussion 

Elhami Kermanshahi has been very much inspired by Hakim 

Abulghassem Ferdowsi in writing his poem; As if he had assumed for 

himself not to leave the scope of Shahnameh and to follow exactly the 

master of the Tous. One can refer to Elhami as one of Ferdowsi's best and 

most loyal ambassadors, whether in terms of form and type of literature, or 

in terms of choosing words and describing epic and battle scenes. 

In what follows, some of the similarities of Shahednameh and Shahnameh 

are mentioned: 

The use of weapons and ammunition: 

In Shahednameh, like Shahname, we encounter so many cases of referring to 

weapons used at war. 

Vocabulary: 

There are many vocabularies of Shahnameh used in Shahednameh, such as: 

Dezham, Abnous, Palhang, Badafreh, Angesht, Espahbod, Sandors, Bivar, 

Koupal, Fetrak, Hozhabr, Khoaligaran, Bargastovan, Khaftan, Bighareh, 

Bijadeh, Charmeh, … 

Some of these words have been frequently used in Shahednameh, such as: 

"Binandeh". This word means "eye" in Shahnameh and although it has 

become obsolete in Elhami's time, it is used again with a high frequency and 

with the same meaning. 

Similie: 

According to the necessity of poetry and its epic style and description of the 

battle scenes, beautiful and artistic similies are used, which are more 

imitative of Shahnameh, and there are, of course, some innovative ones. The 

followings are some examples: 

"Be Kerdare Baad", "Daryaye Simab", "Almasgoun", "Kan Bedakhsh", 

"Rakhshandeh Bargh and Khoroushandeh Bargh", "Daryaye Atash", 

"Azargashsb", "Baad Damaan", "Shir Dezhagah", "Daryaye Simab", 

"Ezhdehaye Kalim", "Mahe No", … 

 

4. Conclusion 

Shahednameh or Bagh Ferdows by Elhami Kermanshahi is a long, coherent, 

poetic narrative of the life of the third Imam of Shiite, Hussen ibn Ali (AS). 

This narration begins with the advent of Muawiya's death and Imam 



 734 ...یکرمانشاه یالهام ۀشاهدنام در یملّ ۀحماس بازتاب/ 

Hussein's (AS) decline of allegiance to his son, commemoration of the 

events of Karbala and the martyrdom of Imam and his followers and the 

captivity of his family until his return to Medina. The poet recounts this 

incident in a coherent narrative project, and this narrative never goes away 

from the mainstream. 

Some of Shahednameh's epic elements: 

Marvels 

The hero of the epic, with its extraordinary actions, provokes the reader's 

sense of wonder and awe. Things like killing monsters, divs, lions, dragons, 

long and one-off battle with a massive army that is not normally made by 

ordinary humans. Aristotle writes about why marvels play an important role 

in the epics: "Extraordinary affairs, of course, are a source of pleasure and 

acceptance, and the proof of the proof of it is that all people when they want 

to quote and narrate an incident, add something to it to make it enjoyable and 

acceptable" (Aristotle, 1974: 106). 

The context of Shahednameh is religious and historical, so we should not 

expect marvels in it, yet we encounter some. 

Exaggeration or Hyperbole 

This Kermanshahi poet has used exaggeration over other literary techniques 

and this has increased the epic value of his poem. The remarkable point is 

that these exaggerations are not claimed and inappropriate, and they are in 

the normal course of the story language and are often artistic. 

Prophecy 

In Shahednameh, some prophecies occur in the dream world. When it is 

quoted from the Prophet of Islam (PBUH) and Alin inb Abi Taleb (AS). In 

the fourth street, Mokhtar becomes aware of future through Soroush. 

Rodomontade 

In the rodomontade of Ashura,  the introduction of their name and descent, 

their religious beliefs and ethical traits, expressing their battling power and 

calling on their opponent, and blaming the opponent is the criterion of good 

and bad. 

Elhami also beautifully portrays these spells in the illustration of the battles. 

Revenge  

This feature is also used in religious epics. In his religious epic, the poet 

dedicates his book "The Fourth Street" to the uprising and the taking revenge 

for the martyrs of Karbala. 
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Ferdowsi's Shahnameh is one of the most valuable sources of Persian 

language and the mirror of epic elements of Iran. One can clearly see its 

dominance over all the epic works after that. The effect of the ethical and 

religious attraction of Shahnameh has caused some poets to pay attention to 

wars and religious events, and epic stories with religious themes. 

Shahednameh or "Four Streets of Heaven" has been written with a fine style, 

narrating the Ashura and Imam Hossein's uprising, imitating Ferdowsi's 

Shahnameh. Elements of Iranian national epic are evident in this poem, such 

as battle, marvels, exaggeration, prophecy, rodomontade, revenge and 

narration. 

Keywords: Epic, Shahnameh, Religious Epics, Shahednameh, Elhami 

Kermanshahi 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1382 زمستانو  پاییز، چهارمو  سیارۀ ، شمهفدهمسال 

 
 بازتاب حما ة ملّی در  اهدنامة الهامی کرمانشاهی

 9 نویسنده مسئول()هو وگ م مدج اآشاردکتر                                                                                      

                                                                                           دکتر امير  هادج حسيوی0

                                                                                                         م مدرتا يعقوبی چترودج3

                                                                                                    

 چکيده

امروز ادامه و به فرهنگی و ادبی تا  شاهنامۀ فردوسی همواره به صورت یک جریان فرخندۀ  
ای و حماسی ایران، بر آثار حماسی و به عنوان یک منبع ارزشمند از عناصر اسطوره استمرار داشته
در دورۀ قاجار  به دلیل نهضت  است.فراوان گهاشته های مههبی ت ثیرمنظومهویژه ب ،پس از خود

های حماسی فراوانی با موضوع بازگشت ادبی و وقوع انقالب مشروطه و تحوّالت آن، منظومه
مههبی مهمّ  این عصر، شاهدنامۀ الهامی -های حماسی. یکی از منظومهعاشورا سروده شده
در پژوهش  است.ه شرح وقایع کربال پرداختهکه با تقلید از حماسۀ ملّی ایران ب کرمانشاهی است

پهیری این منظومه از  ثیرومیزان ت بررسی ،ت بازتاب حماسۀ ملی ایران در شاهدنامهحاضر، کیفیّ
دیدگاه زبانی، بیانی، ادبی و فکری و وجوه شباهت و میزان تقلید و ابتکار گویندۀ آن به شیوۀ 

هدف از این جستار، معرفی  گردد.ا معرفی میای، بر اساس فن تحلیل و توصیف محتوکتابخانه
بیشترین تاثیر را از شاهنامه  ،های حماسی مههبی است که از جنبۀ لحن و بیانیکی از منظومه

ازجمله:  ،ت بازتاب عناصر حماسی شاهنامهحاصل دستاوردهای پژوهش، بیان کیفیّست. اپهیرفته
که شاهدنامه الهامی  نان در میدان نبرد استاغرا  ومبالغه، خر  عادت، پیشگویی ومفاخرۀ قهرما

 هاست.های مههبی در بیان این ویژگیترین منظومهیکی از موفّق
 

هرررای مرررههبی، شررراهدنامه، الهرررامی حماسررره، شررراهنامه، حماسررره: ههههاج کليهههدجواژه
 .کرمانشاهی

                                                           

 02/02/1382 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ               07/07/1386: مقاله دریافت تاریخ 
 h.afshaar@gmail.com                 :ۀ مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، ايران. هيد باهور، کرمان ا تاديار بخش زبان و ادبيات آار ی دانشگاه .9

 ، ايران.کرمان ، هيد باهور بان و ادبيات آار ی دانشگاه. ا تاديار بخش ز0

 . کار وا ی ار د زبان و ادبيات آار ی دانشگاه  هيد باهور، کرمان، ايران.3
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 مممقدّ. 9
برقرار آمدن حکومت قاجار و ثبات حکومت مرکزی، آرامش نسبی در ایران کاربا روی 
شود و ادبیّات بعد از دوران پرآشوب فترت، که مجالی برای هنر و شعر باقی نگهاشت، می

 رسد.به رونق مطلوبی می
مندی شاهان قاجاری و به تبع آنان، شاهزادگان به شعر، یکی از دالیل رونق ادبیّات عالقه

وسیلۀ ثروتی که از هدر این دوره است. برخی شاهان قاجار برای رقابت با دستگاه غزنوی، ب
خزاین افشاریه و زندیه به ارث برده بودند، بساط شاعرپروری را رواج دادند. از هفت 

 ( 41-47: 1370کار،پادشاه قاجار، چهار نفرشان شاعر بودند.)تجربه
التواریخ اسامی یکصد و چهل و هشت نفر از پسران و دختران نویسندۀ کتاب ناسخ

توان ( می773-771: 1، ج1322،آورد.)سپهردر کتاب خود میزئیات شاه را با جفتحعلی
گفت این شاهزادگان با مناصبی که داشتند، با تقلید از پدر خود به نوعی باعث رواج شعر 

 درباری شدند.
اوّل ادب فارسی و نهضت بازگشت،  توانمندشاعران  هاییوانلزوم تتبّع و دقّت نظر در د

محالتی و   اتّفاقات مههبی این دوره، مانند: قیام آقاخان و اعتقادات مههبی پادشاهان قاجار
 فتنۀ باب از عوامل رونق شعر مههبی، در این عصر است.    

نگاه  های گوناگونی است. در روزگار قاجار باحادثۀ عاشورا دارای ابعاد ارزشی و قرائت
قالن قصیده در کنار  گرفتن قرائت حماسی و عرفانی از عاشورا،بازگشتی به ادبیّات و رونق

، برخی  از شاعران به شعر حماسی الشعراییگیرد و با احیای رسم ملکغزل رونق می
 آورند.تاریخی و مههبی( روی می)

های فراوان با واقع دورۀ قاجاریه عصر طالیی شعر مههبی است. سرایش منظومهدر
های متعدّد ها و قالننکارگیری وزاشورا با دید حماسی و عرفانی، بهموضوع خاصّ شعر ع

توان است. میبی را در عصر قاجار برجسته نمودهو متنوّع در شعر مههبی، این گونۀ اد
است و تقریب  نیمی از  توجّهسرایی مههبی و عاشورایی این دوره قابل گفت که سهم حماسه

: 1399)کافی، اندهای دینی موجود در ادبیّات فارسی در این عصر سروده شدهحماسه
784). 

به لحن حماسی و رجزگونه،  توجّههای مثنوی و قصیده و از بُعد حماسی، با احیای قالن
شد که شعر عاشورا از ضجۀ و ناله و مالل جدا شود و لحنی فاخر و حماسی به خود باعث 
 گیرد.

ها در دورۀ قاجار، مههبی و درواقع آخرین آن -های حماسییکی از این منظومه
خیابان فردوس( سرودۀ میرزا احمد بن رستم متخلّد به الهامی کرمانشاهی شاهدنامه)چهار 
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های است. الهامی کرمانشاهی  با تقلید از فردوسی، دست به خلق یکی از زیباترین حماسه
 مههبی زده است.

 بيان مسئلم رح و .9-9

آنان به  دین ایرانیان بعد از اسالم تغییر کرد، ولی  برخی از عقاید ملّی و آیینی گهشتۀ
های بعد در شاهنامه و ها در فرهنگ مردم باقی ماند و در دورهصورت اساطیر و حماسه
 دیگر متون نمایان گردید.
بودن و حفظ افتخارات کهن قوم ایرانی و پایبندی به بودن و شیعهفردوسی بین مسلمان

پیش از اسالم بیند و با دانش و هو  خود، در جمع فرهنگ ایران ملّی تعارضی نمی هویّت
 .(30: 1398)افشاری،تعادلی خردمندانه دست یافته است و فرهنگ دورۀ اسالمی به یک

ایرانیان مسلمان شده را تحت گهارترین اتفاقات مههبی، واقعۀ عاشورا است که از ت ثیر
دهد و چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تناسباتی بین این واقعه و فرهنگ ت ثیر خود قرار می

 کنند.ود برقرار میگهشتۀ خ
دادن به تعزیه و نواختن شاعران مههبی، این  اهمیّتبا روی کار آمدن حکومت قاجار و 

 شود.های عاشورایی ت ثیرگهاری در این دوره سروده میکند و منظومهادامه پیدا می جریان
این پژوهش تالشی است برای بررسی بازتاب عناصر حماسۀ ملّی ایران، در منظومۀ  
 است.سی به قیام امام حسین)ع( پرداختهدنامۀ الهامی کرمانشاهی که از دید حماشاه
 .پيشيوة پژوهش9-0

دربارۀ بازتاب حماسۀ ملّی در آثار شاعران پس از فردوسی، مقاالت متعدّدی نوشته شده 
از هوشنگ محمّدی  «بازتاب حماسۀ ملّی در شعر مسعود سعد»است از جمله مقالۀ 

  (.1398افشار)بهار
نوشتۀ وحید رویانی و منیره  ،«ت ثیر شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی»مقالۀ 
( که نویسندگان به بررسی اجزا و عناصر شاهنامه و حماسۀ 1384)تابستان شوبفرضی

و میزان ت ثیرپهیری و  ین دو حماسه را با یکدیگر مقایسهمههبی حملۀ حیدری پرداخته و ا
اما این مقایسه و ت ثیرپهیری  اند مۀ فردوسی را مشخد کردهتقلید باذل مشهدی از شاهنا

تنها از نظر توصیف شخصیت، نوع روایت و مواردی از این قبیل است و به ت ثیر عناصر 
 است.شاهنامه بر این منظومه نپرداخته حماسی
 محبوبه شمشیرگرها اثر «های دینی در ادب فارسیشناسانه حماسهبررسی سبک»مقالۀ  
های دینی از دید مختصات معنایی و به بررسی سبکی حماسهکه نویسنده  (1398)بهار
 است. توایی، زبانی و ادبی همّت گماردهمح
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ای در مورد بازتاب اسطوره و حماسه، در شعر پس از انقالب اسالمی، مقاالت پراکنده
از  «ع مقدّسهای ملّی و حماسی در شعر شاعران دفابازتاب اسطوره»منتشر شده است  مانند 

( که همچنان که از 1384چشمه)بهار و تابستانسید کاظم موسوی و حمزه محمدی ده دکتر
 پردازد. آید به بررسی این بازتاب در آثار برخی از شاعران انقالب اسالمی مینام آن برمی

مههبی دورۀ  -در خصوص بازتاب حماسۀ ملّی و عناصر  حماسی آن بر آثار حماسی
 است.ی، تاکنون هیچ پژوهشی انجام نشدهشاهدنامۀ الهامی کرمانشاهویژه قاجار ب

 .ترورت انجام پژوهش 9-3

شاهنامه و دیگر آثار شود که در و فرهنگ ایرانی را شامل می هویّتحماسه بخشی از 
گاهِ شکوه همچنین شعر و ادب فارسی نیز بیش از هر زمینۀ دیگری، تجلی است تجلّی یافته

ست. با انجام این تحقیق، اشعار عاشورایی مطرح دوران قاجار، مانند حماسۀ عاشورا ا
شوند و ارتباطِ بین ای شناخته میشاهدنامۀ الهامی کرمانشاهی از دیدگاه حماسی و اسطوره
 گردد.ایرانی و تشیّع و عالقۀ ایرانیان به اهل بیت )ع( مشخد می

موجن شناخت بیشتر و بهتر  های ایرانی ادب عاشورایی،عالوه بر این، شناخت جنبه
شود و ارتباط این عناصر با شعر عاشورایی، روحیّۀ آزادگی و و فرهنگ ایرانی می هویّت

 کند.های دینی و فرهنگی را بیشتر میخود باوری را نسبت به اعتقادات و ارز 

 .ب ث0
 .حما ة ملّی 9- 0 

شدّت و »ین به معنی همچن« دالوری، دلیری و شجاعت»در لغت به معنی  (epic)حماسه
 .(، ذیل واژه1330)دهخدا،ای عربی استدر کار آمده که واژه« سختی
ها و مضامین شود که به روایت جنگاصطالح، حماسه به یکی از انواع ادبی گفته میدر

نوعی »حماسه به تعبیر ارسطو پردازد. انگیز میپهلوانی و خوار  عادات و کارهای شگفت
به وسیلۀ وزن که از احوال و اطوار مردان بزرگ و جدّی به عمل تقلید و محاکات است 

 .(37: 1373ارسطو،«)آیدمی
ریشه در ادبیّات ایران باستان دارد و خاستگاه آن به دوران پیش از  بنیاد حماسۀ ملّی ایران

رسد. برخی از رخدادهای حماسی که در شاهنامه و دیگر  .م( می600زرتشت)
است. پس از آن ها، ثبت شدهویژه در یشترسی آمده در اوستا بپهلوانی فا هایمنظومه
مردم ایران  توجّهگیرد. انجام می« زند و پازند»های هایی از اوستا به زبان پهلوی به نامترجمه

های حماسی و پهلوانی و عالقۀ اغلن شاهان ساسانی به تدوین این گونه روایات و به داستان
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هایی در های ملّی به شکل داستانتدریج حماسهبی اوستا، ببه کتاب مهه توجّهاز طرفی 
 .(48-63: 1391)رزمجو،گرددها مدوّن میکتن ادبی و مههبیِ پهلوی و خداینامه

-های منظوم حماسی ایران را به اوج رفعت و زیبایی میفردوسی با نظم شاهنامه، داستان

-47: 1369)رزمجو،یابدندی نمیرساند که نه از باد و باران و نه از گهشت روزگاران گز
41). 

اهلل صفا، اند. ذبیحبندی کردهانواع مختلفی تقسیم حماسه را به اعتبار موضوع و قدمت به
بندی دیگری نیز به اعتبار تاریخ دارد: ها به طبیعی و مصنوع، تقسیمعالوه بر تقسیم حماسه

خی. او عقیده دارد که اگر های تاریهای اساطیری و پهلوانی و دوم حماسهاوّل حماسه
های موضوع حماسۀ تاریخی، زندگی قهرمانان دینی باشد و دارای خصوصیّات منظومه

 (72-79: 1393نامند.)صفا،های دینی میآن را حماسه د،حماسی باشن
 هاج ديویحما م .0-0

سرودن  ای بهابتدا عدّه ،شودهای ملّی که از اواخر قرن پنجم آغاز میبعد از زوال حماسه
شوند و از طرفی اعتقادات دینی و ارادت عمیق فردوسی به های تاریخی متمایل میحماسه

های موجود در کالم پیامبر)ص( و امام علی)ع( و محتوای اخالقی و دینی شاهنامه و زیبایی
های مههبی صدر اسالم باور به جنگای از شاعران دینفردوسی موجن گردید تا عدّه

ز استاد توس به نظم  درآورند. های حماسی با مضمون دینی به تقلید اداستانکنند و  توجّه
 61واقع در این آثار دالور مردانی چون امام علی)ع( و شهدای واقعه کربال در سال در

 .(717-712: 1391)رزمجو،شوندهجری به جای قهرمانان ملّی و تاریخی انتخاب می
هایی در مدح امامان قصیده« مناقبیان»روهی به نام از زمان خاندان ایرانی نژاد آل بویه گ

های خواندند و مناقن علی)ع( و داستان پهلوانی و جنگاوریشیعه را در کوی و برزن می
های دینی در ادب تدریج زمینۀ فراهم آمدن حماسه  بدین ترتین بکردندایشان را بیان می

معروفی در این یسّر گشت تا آثار های ملّی، مفارسی پس از شرایح به وجود آمدن حماسه
 .(777-776)همان: زمینه به وجود آید

یکی از این آثار حماسی مههبی، شاهدنامۀ الهامی کرمانشاهی است که در دورۀ قاجار 
 سروده شده است.

 . الهامی کرمانشاهی و  اهدنامم0-3

ای معتقد ههجری قمری در خانواد 1764میرزا احمد کرمانشاهی فرزند آقا رستم در سال 
از جملۀ علمای بهبهان »و مههبی در تویسرکان چشم به جهان گشود. اجداد میرزا احمد 

جا به افاده و تدریس اشتغال داشته، ها نقل به اصفهان کرده و در آناند که بعضی از آنبوده
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زی ، به ها گسیخته شدهبعد به اقتضای انقالب زمان به تویسرکان افتاده رشتۀ علم هم از آن
 .(160: 1364بیگی شیرازی،دیوان«)عوام درآمدند

میرزا احمد در پنج سالگی، به همراه خانواده به کرمانشاه مهاجرت کرد و خواندن و  
نوشتن را در مدّت شش ماه فراگرفت، امّا به علّت تنگی معا  و شرایح سخت زندگی، 

 .شددوزی مشغول به شغل و حرفه کفش ،و برای کمک به خانوادهکرد مدرسه را رها 
 با از دست دادن پدر در سنّ بیست سالگی، کفالت مادر، برادر و خواهر  بر عهدۀ او 
افتاد. پس از چندی مادر پیر او نیز بدرود حیات گفت. احمد پس از ازدواج در کسن امرار 

حرفه وشغلش کساد شد و قرض و بدهکاری  ،معا  برای خانواده، دچار مشکل گردید
در سنّ سی سالگی شبی دست به دامان شفیع قیامت،   در این حال ماند.او باقی  زیادی برای

 جست و در عالم خواب به او الهام شدو به ایشان توسّل  شد ،حضرت ابا عبداهلل حسین)ع(
را برای خود انتخاب « الهامی»که به نظم کتاب بپردازد. با این الهام در خواب، او تخلّد 

 صائن امام سوم)ع( شیعیان پرداخت..کرد و به مدح و ذکر م
است. آورده شدهاست و در آثار معاصران او این لقن « فردوسی حسینی»الهامی ملقّن به 

اغماض یکی از مقلّدان موفق حکیم توس در زمینۀ سرودن ، بیوی با سرودن این منظومه
انیِ عاشق حسین بن آید. او این تناسن بین شیعۀ ایرشمار میمههبی به -های حماسیمنظومه

 است.یت ایرانی به زیبایی برقرار کردهعلی)ع( را با ملّ
 الممالک فراهانی در پایین عکس الهامی سروده است:ادین 

 ایررن عکررس کرره در صررفحۀ نیکونررامی اسررت    

 آن کو که به علم و معرفرت چرون جرامی اسرت    
 

 معروف خررد چرو عرارف بسرطامی اسرت      

 فردوسررری شررراه کرررربال الهرررامی اسرررت   
 

 (79: 1364ه نقل از دیوان بیگی شیرازی،)ب
)ه. ( 1377، در سال«فردوسی حسینی»یا « فردوسی شاهِ کربال»این شاعر آیینی ملقّن به 

 با جانی سرشار از عشق سیدالشهدا)ع(، به دیدار معبود شتافت.
های شعری بازگشت ادبی در ایاالت الشعرای بهار وقتی که از شاعران و انجمنملک
 گوید که نشان از شهرت این شاعر است:از الهامی نیز می ،بردزمان را نام میایران آن 

ا  و بعدها شوریده و فصیح الملک  در خراسان صبوری در شیراز وصال و خانواده»
ملک الشعرا  در کرمانشاه سلطانی، الهامی و خسروی  در اصفهان هما، سها، طرب، محیح، 

 .(77: 1377بهار،.«)عمان، دهقان و غیره به وجود آمدند
الهامی در ابتدا عامی بوده و الهام شدن به او برای سرایش مثنوی، آن هم از نوع حماسی،  
است. اگر دربارۀ واقعۀ خواب و رؤیای میرزا احمد بن رستم و ملهم شدن وی به  توجّهقابل 
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حماسی و آن  نظم اثری در ثنا و رثای امام سوم شیعیان)ع(، تردید نکنیم  خلق اثری با جنبۀ
دانیم این طور که میهم با تقلید از حکیم ابوالقاسم فردوسی، بسیار قابل ت مّل است. همان

است. داستان تغییر احوال شاعرانی مانند  دارسابقهشیوه در تاریخ ادبیات فارسی 
ی ه( و بریدن از عوالم مادّو الهام در خواب)فارغ از واقعی بودن یا ن« سنایی»و « ناصرخسرو»

ولی سرگهشتی که حکایت از  الهام شدن به  ایم،ن به عوالم روحانی را خواندهآوردو روی
 سابقه است.سابقه و در حد معلومات ما، بینوع حماسی داشته باشد  کم

کند که ایرانیان در این موضوع باز، راز ماندگاری شاهنامۀ فردوسی بزرگ را آشکار می
و چه در بیداری از این بزرگمردِ مسلمانِ ایران زمین،  خلق آثار مههبی هم، چه در رؤیا

 گیرند.الهام می
، «باغ فردوس، چهار خیابان»)ه. ( با عنوان 1372اوّلین نسخۀ چاپی این کتاب در سال 

به کوشش علی انسانی، این منظومه با نام  1398در سال  و دیدرکرمانشاه چاپ گرد
. انسانی بدون هیچ توضیحی نام شدلد، منتشر شاهدنامه و با انتشارات منیر در چهار ج

بار، با انتشارات انسانی دوباره و این 1384سال  .کرده استشاهدنامه را برای این اثر انتخاب 
« چهار خیابان فردوس»بار عنوان  . او ایناقدام کرد الملل به چاپ این کتابچاپ و نشر بین

 را در کمانک گهاشته است.
هامی است، بناچار در این پژوهش همین چاپ انسانی از منظومۀ ال منبع ما از آنجا که

یا « باغ فردوس»ولی به شهادت منابع معاصر شاعر، نام این کتاب  شود،همین نام آورده می
داند که است نه شاهدنامه! خود مؤلّف، در ابتدای کتاب شایسته می« چهار خیابان فردوس»

 باشد:« باغ فردوس»نام کتابش 
 وس گفتررررار را زان مقررررام چررررو فرررررد 

 

 سررزد کررش بررود برراغ فررردوس نررام    
 

 (16: 1384)الهامی،             
در شانزده هزار بیت، در چهار قسمت با عنوان « چهار خیابان فردوس»شاهدنامه یا همان 

در ادبیّات فارسی « خیابان»بندی با عنوان سروده شده است. این تقسم« خیابان اوّل تا چهارم»
 است. سابقه بی
 .  اهوامم و  اهدنامم  0-8

سرای الهامی کرمانشاهی برای سرودن منظومۀ خود از حکیم ابوالقاسم فردوسی، سخن
که گویا بر خود فرض نموده که پا از حیطۀ شاهنامه صورتیاست  به، ت ثیر بسیار گرفتهتوس

را یکی از بهترین و  توان الهامیبیرون نگهارد و دقیقای به پیروی از استاد توس بسراید. می
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چه از لحا  قالن و نوع ادبی و چه از نظر گزینش   وفادارترین مقلّدان حکیم توس برشمرد
 های حماسی و نبرد.واژگان و وصف صحنه

 کند:تشبیه می« دُرّی گرانمایه»الهامی سخنان استاد توس را به 
 همانرررا چرررره دُرّی گرانمایرررره سُررررفت »

 

 «در این ره خداونرد شرهنامه گفرت    
 

 (132)همان: 
 بیند:گاهی اعمال قهرمانانش را از قهرمانان باستانی و شاهنامه برتر می

 در وصف کار ابراهیم اشتر گوید: 
 ندیررررررررردیم در نامرررررررررۀ باسرررررررررتان 

 
 چو کاری که کردی تو یک داسرتان  
 

 (766)همان:  
 دربارۀ مختار:

 گرانمایرررررررره فردوسرررررررری نامرررررررردار 

 همانررررا سررررتایش برررره مختررررار کرررررد    
 

 ایرررزد  بررراد یرررار  کررره آمررررز    

 شررهوار کرررد  ایررن دُرّ ،سررفتهکرره بر
 

 (674)همان:  
 گردد.شاهدنامه با شاهنامه اشاره می ای از این تشابهات و تناسباتدر ادامه به پاره

 .براعت ا تهالل0-8-9

براعت استهالل اختصاص به مقدّمه و سرآغاز سخن دارد و مقصود این است که دیباچه 
اصل مقصود تناسن  لمات و مضامینی شروع کنند که باو ابتدای کالم  را با ک

 .(303: 1391)همایی،باشدداشته
درآمد و یا تمهید مقدّمه و براعت استهالل از مختصّات شاهنامه است. در آغاز پیش

 سراید:داستان رستم و سهراب، خداوند شاهنامه می
 اگررررر تنررررد بررررادی برآیررررد زکررررنج  

 

  برره خرراک افگنررد نارسرریده ترررنج... 
 

 (112 :7ج1381)فردوسی،، 
 و در داستان رستم و اسفندیار : 

 برررررره پررررررالیز بلبررررررل بنالررررررد همرررررری

 شررررن تیررررره بلبررررل نخسررررپد همرررری    

 چررررو از ابررررر بیررررنم همرررری برررراد و نررررم
 

 گرررررل از نالرررررۀ او ببالرررررد همررررری  

 گررل از برراد و بررراران بجنبررد همررری   

  نرردانم کرره نرررگس چرررا شررد دژم...  
 

 (787)همان:  
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اکبر)ع( ین خصیصه بهره برده و در مقدّمۀ شهادت علیالهامی نیز برای فضاسازی، از ا
 گوید: 

 برررآ، ای دل از سررینه، وقررت غررم اسررت   

 یکررری خطبررره آغرررازم ایررردون بررره درد  

 کرره یررک لحظرره بررر کررام نیکرران نگشررت

 برویانرررررد از بررررراغ، شررررراخی بلنرررررد   

 چررررو پُرمایرررره گردیررررد برررراال کشررررید 

 بپیچررررررد در آن شرررررراخ او بشررررررکند 
 

 بره هُرش برا  هنگامرۀ مراتم اسرت       

 گررررداز ایرررن گنبرررد گِرد  بنرررالم

 بدان را همی نیک بَد سرگهشت...

 کنررررد باغبرررران را برررردو پایبنررررد  

 یکررری بررراد جانکررراه آرد پدیرررد   

  دل باغبررانش پُررر از خررون کنررد...  
 

 (302: 1384)الهامی،
 سراید:در آغاز شهادت اباعبداهلل)ع( می

 ترررررو نیرررررز ای نیوشرررررای آوای مرررررن 

 گررر ایررن داسررتان را بخرروانی برره کرروه     

 ر  ز انرررده، سررررابسررراشرررود چشرررمه
 

 چررو آهنررگ غررم برکشررد نررای مررن   

 کمررر خررم کنررد، وز غررم آیررد سررتوه

 ز دامرران او خررون بجوشررد نرره آب... 
 

 (381)همان:  
 طلوع و غروب خور يد .0-8-0

فردوسی در شاهنامه، طلوع و غروب خورشید را به زیبایی و با توصیفات حماسی به 
 انگیزند:تصویر کشیده است. برای نمونه ابیات زیر شگفت

 چرررو از کررروه بفروخرررت گیتررری فرررروز 

 از آن چرررررادر قیرررررر بیررررررون کشرررررید
 

 دو زلررف شررن تیررره بگرفررت روز،   

 خررون کشررید دربرره دنرردان لررن مرراه 
 

 (126 ،7، ج 1381)فردوسی، 
 در شاهدنامه نیز: 

 طلوع
 شررره مررررز خررراور چرررو روز دگرررر   »

 

 بررره دیبرررای زربفرررت آراسرررت برررر   
 

 (790: 1384)الهامی، 
 سررروار سرررپهر چرررو برررر زیرررن برآمرررد   

 

 سررررپاه سررررتاره بپوشررررید چهررررر   
 ججج

 (741)همان:  
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 غروب
 همررری ترررا نهررران گشرررت شمشررریر مهرررر

 

 بررره مشرررگین نیرررام سررروار سرررپهر  
 

 (744)همان:    
 چرررو خورشرررید از پشرررت شررریر سرررپهر  

 

 نهررران در دم اژدهرررا کررررد چهرررر  
 

 (630)همان:  
 ها.پود و اندرز در خالل دا تان0-8-3

گشاید. در آخر کار ضحّاک ها، لن به اندرز میم داستانسرای توس بعد از سرانجاسخن
 گوید:

 بیرررا ترررا جهررران را بررره برررد نسرررپریم    

 نباشرررد همررری نیرررک و برررد پایررردار   

 فریررررردون فررررررّخ فرشرررررته نبرررررود  

 بررره داد و دهرررش یافرررت آن نیکررروی 
 

 به کوشش همره دسرت نیکری برریم     

 همرران برره کرره نیکرری بررود یادگررار   

 ز مُشرررک و ز عنبرررر سرشرررته نبرررود

 کرن فریردون تروی    تو داد و دهرش 
 

 (97: 1، ج 1381)فردوسی، 
 دهد که:در پایان روزگار رستم پندمان می 

 کند که:نصیحت می« عون بن علی» شاعر آیینی کرمانشاهی پس از شهادت
 چررره بنررردیم دل در سررررای غررررور؟   

 

 پرور  گکه بس مرام بنشراند در سرو    
 

 (770: 1384)الهامی، 
 یا بعد از ذکر شهادت احمد بن حسن:

 وانررران بسررری کشرررتی ای روزگرررار  ج

 خردمنرررد آن کرررز ترررو برتافرررت روی 
 

 به رخ هرر یکری چرون شرکفته بهرار      

 برره دل نامررد  از تررو هرریچ آرزوی 
 

 (720)همان:  
 .ابياتی  بيم  اهوامم0-8-8

سبک شاهدنامه تقلیدی از شاهنامه است و الهامی از این کتاب سترگ، چه از نظر فرم و    
برای نمونه چند بیت که شاعر درآنها   استبرده ی فراوانهابهره زبان و چه ازجنبۀ محتوایی
 آید.است، در پی میهایی از شاهنامه آوردهترکیبات و تعابیر و مصراع

 شاهنامه: 
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 یکررری پهرررن کشرررتی بسررران عرررروس 
 

 بیاراسرررته همچرررو چشرررم خرررروس  
 

 (10: 1، ج1381 )فردوسی،
 شاهدنامه:

 ز گرررررد سررررپاه و زغوغررررا و کرررروس
 

 شد همچو چشم خرروس  جهان تنگ 
 

 (746: 1384)الهامی، 
 شاهنامه:

 مرررا مررام مررن نررام، مرررگ تررو کرررد     
 

 «زمانرره مرررا پُتررگ ترررگ تررو کرررد     
 ج

 (193: 1381، 3، ج)فردوسی 
 شاهدنامه:

 زاد مرررامبررردان روزگررراران کررره مررری 
 

 مرررا مرررگ ایررن فرقرره کردنررد نررام     
 

 (631: 1384)الهامی،    
 شاهنامه:

 خواسرررتهابرررا پیرررل و برررا گرررنج و برررا  
 

 برررره درگرررراه شرررراه آمررررد آراسررررته 
 ج

 (130: 1، ج 1381)فردوسی، 
 شاهدنامه:

 ابرررا گررروهر و گرررنج  و برررا خواسرررته »
 

 «ز اسرررررربان و خرگرررررراه آراسررررررته 
 جج

 (638: 1384)الهامی، 
 را از حکیم توس تضمین کرده است: ابیات زیر مصراعیدر 
 «بتررررس از جهانررردار یرررزدان پررراک  »

 

 ک؟چره خررواهی بره دنیررا دریرنم هررال    
 

 (34: همان) 
 یا: 

 بررردو گفرررت سررریمرغ قررراف سرررپهر   
 

 «فروزنرررردۀ مرررراه و ناهیررررد و مهررررر» 
 

 (363)همان:  
 .نفرين0-8-7

ها، از گفتاری که قهرمانان شاهنامه هنگام خشم و قدمعلی سّرامی در مبحث گفتار داستان   
که شاهنامۀ به همان اندازه »نویسد: می کند ویاد می -نفرین–آورند خرو  به زبان می

 .(794-797: 1369سرّامی،«)نامۀ بیداد نیز هست.نامۀ داد است، نفرینفردوسی،آفرین
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گونه گفتار در شاهنامه بسیار نیست، ولی در آغاز این نامورنامه، کیومرث داغدار، لن این
( و در پایان نیز رهبانان بر دودۀ ماهوی، 74 :1، ج1381، گشاید)فردوسیبه نفرین می

 (468-427: 9کنند.)همان،جزدگرد، نفرین میکشندۀ ی
 گشاید:الهامی نیز بعد از روایت شهادت نزدیکان امام، لن به نفرین می

 جهانررا! پررس از ایررن جوانرران، ممرران   »
 

 بدینسررران مگررررد ای بلنرررد آسرررمان   
 

 ببرررررّاد دسررررتی کرررره بگشرررراد تیررررغ  
 ج

 «بررردین هاشرررمی زادگررراه ای دریرررغ  
 

 (732: 1384)الهامی،      
 زتاب حما ة ملّی در  اهدنامم.با0-7

پردازد و های خاص خود به داستان مخصوصی میحماسه روایتی بلند است که با ویژگی
 رسد.شود و پس از روایت، داستان به پایان میای خاص آغاز میاز نقطه

شاهدنامه یا باغ فردوس الهامی کرمانشاهی نیز یک روایت منظوم منسجم از زندگانی 
یان، حسین بن علی)ع( است. این روایت با ماجرای مرگ معاویه و بیعت امام سوم شیع

شود تا ذکر اتّفاقات کربال و شهادت امام و نکردن امام حسین)ع( با فرزند او آغاز می
و بازگشت ایشان به مدینه. الهامی در یک طرح  ارانش و به اسارت رفتن خاندان اوی

گاه از مسیر پردازی هیچکند و در این روایتمی روایی منسجم این واقعه را بازگو-داستانی
 شود. اصلی خارج نمی

 .نبرد0-7-9

ترین مختصۀ نبرد با یک دشمن، چه بیگانه، چه ظالم و چه دشمن دینی و عقیدتی، شاخد  
 های بزرگ نمایان است. ها و حماسهآثار حماسی است که در اسطوره

است که توانایی شاعر را در فاتی زیبا بیان شدهنبردها با توصی ها ودر شاهدنامه نیز جنگ
بن توان به نبرد قاسمدهد. از زیباترین این توصیفات میها نشان میتوصیف این صحنه
-783(، جنگ عباس بن علی)ع( در کنار رود فرات)همان: 778: 1384حسن)ع()الهامی،

پیکار علی  (،307ان :(، جنگ امام)ع( همراه با برادر  عباس)ع( با سپاهیان کوفه)هم787
( و ... نام 377-322های مبارزۀ امام)ع( با اشقیا )همان: (، صحنه316-374اکبر)ع()همان :

 برد. 
 .خرق عادات0-7-0

گیرد یا در جریان داستان ای که به دست قهرمان حماسه انجام میالعادهبه اعمال خار 
العادۀ خود باعث سه با اعمال فو شود. قهرمان حماافتد، خوار  عادات گفته میاتّفا  می

گردد. کارهایی از قبیل کشتن هیوال، دیوان، برانگیختن حسّ شگفتی و اعجاب خواننده می



/مطالعات ایرانی جلّۀم  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

748 

های تنه با لشکری انبوه که در حالت عادی از انسانشیر، اژدها، نبردی طوالنی و یک
ا نقش مهمّی هکه چرا خوار  عادات در حماسهمعمولی ساخته نیست. ارسطو در مورد این

هّت و قبول خاطر است و گواه صد  این لالعاده، البته موجن امور خار »نویسد: دارند می
ای را نقل و روایت کنند، از پیش خواهند واقعهست که تمام خلق وقتی که میا دعوی آن

 .(106: 1373ارسطو،«)افزایند تا سبن لهّت و قبول خاطر گردد.خود بدان چیزی در می
العاده داشته اهدنامۀ الهامی، مههبی و تاریخی است و نباید توقّع اعمال خار فضای ش

 کنند.خوار  عادات خودنمایی می   با این حالباشیم
زمانی که سر مطهّر امام در تنور خولی قرار دارد، شباهنگام زن خولی، نوری از تنور و   

 «:ز حیرت بمالید بر دیده دست»کند که مطبخ مشاهده می
 مطرربخ بسرری مرررغ موینررده دیررد   برره

 

 ز خون، سرخ منقار و پرهرا سرپید   
 

 از آن نور و مرغان شد اندر شرگفت 
 

 شتابان بدان سروی ره برگرفرت...   
 

 گفررت حررق را درودز حیرررت همرری
 

 برره ناگرراه آمررد ز گررردون فرررود   
 

 یکرری سرربز هررودج، در آن چررار زن 
 

  پرو  چرون طررّۀ خویشرتن...    سیه 
 

 (473: 1384)الهامی، 
آورد که یادآور ماران ضحّاک میزیاد، دو مار از دو گو  او سر برهنگام بریدن سر ابن

 است: 
 بریدنررررد سررررر چررررون ز بیرررردادگر

 

 دو مار از دو گوشش برآورد سرر  
 

 دگررر برراره گشررتند  انرردر دهرران    
 

 دو پیچنرررده مررررار گزنرررده نهررران 
 

 از آن مارهررررا کررررز سررررر اهرررررمن 
 

 بدیدنرررررد آن نرررررامور انجمرررررن 
 

 همررره لرررن گشرررودند برررازشررگفتی  
 

 نیرررازده بررریبررره تسررربیح نیکررری  
 

 (638)همان:  
 .اغراق و مبالغم0-7-3

اغرا  در سایر انواع ادبی نیز وجود دارد اما در حماسه یک ویژگی اصلی است و از   
با اعمال محیّرالعقول »شود و نه به عنوان یک صنعت بدیعی. حماسه ذاتیات آن محسوب می

های غریبی است. آوریها و جنگه است و در آن سخن از بهادریالعاده همراو خار 
شمیسا، «)خود با اغرا  و غلو همراه خواهد بود.بهبدیهی است که بیان چنین وقایعی، خود

1383 :170). 
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زیرا تشبیه و استعاره حادثه  ،گیرددر حماسه اغرا  شاعرانه جای همۀ انواع تصویر را می»
 .(442: 1327شفیعی کدکنی،«)یند.نمارا محدود و کوچک می

، عقیده دارد که استاد شفیعی کدکنی در مقایسۀ کار فردوسی با دقیقی و اسدی
اغرا  شاعرانه است که با استفاده از تخیّل آن را هنری  ،ترین تصویر خیال در شاهنامهوسیع

  .(449)همان:  های مشابه خود فر  داردو محسوس کرده است و با نمونه
رمانشاهی اغرا  و مبالغه را بیش از سایر صناعات ادبی به کار برده و با این کار شاعر ک

ها این است که این اغرا  توجّهخود را افزایش داده است. نکتۀ قابل  ارز  حماسی سرودۀ
 روند و اغلن هنری هستند.ادعایی و نامناسن نیستند و در روند طبیعی زبانِ داستان پیش می

 بررر شرره گماشررت نگهبرران و جاسرروس 
 

 به عیّو ، منجرو  کرین برر فراشرت     
 

 (148: 1384)الهامی، 
 ز رخ سرررودنش برررر رکررراب هیرررون   

 

 رکاب آهنین برود، شرد سریمگون    
 

 (767)همان:  
 بدانسان بگشتند بر گرد هم

 

 که گاو زمین را بشد پُشت، خم 
 

 (319)همان:  
 برره ناگرره برآمررد غررو بررو  و کرروس    

 

 «بشرررد گررررَد ترررا گنبرررد آبنررروس    
 ج

 (479)همان:  
 بيوی و پيشگويی.آيوده0-7-8

های حماسه خبر دادن از آینده به وسیلۀ خواب و رؤیا و یا به کمک از دیگر ویژگی
شناسان و پیشگویان، بسیاری از وقایع را ستارگان است. موبدان، خوابگزاران، ستاره

دن خود به دست دهند. در شاهنامه، ضحّاک از نابود شپیشاپیش به قهرمان اطاّلع می
 کند.شود و جاماسن سرنوشت اسفندیار را پیشگویی میفریدون در خواب آگاه می

افتد. زمانی از زبان پیامبر)ص( و ها گاهی در عالم خواب اتفا  میبینیدر شاهدنامه پیش
زمانی از علی بن ابیطالن)ع( نقل شده است. در خیابان چهارم، مختار، بوسیلۀ سرو  از 

 شود. بر میآینده باخ
 فرماید:داند و به او میحسین بن علی)ع( آیندۀ عمربن سعد را می
 ز خشرررم خررردا برررر ترررو آیرررد نهیرررن 

 

 نصررینهررم از گنرردم ری شرروی برری 
 

 (171: 1384)الهامی، 
 گیرد:هنگامی که شمر برای جدا کردن سر مبارک امام)ع( بر بالین ایشان قرار می
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 بفرمود: یکسر درسرت اسرت و راسرت   
 

 هرا کره از لعرل جردّم بخاسرت     سخن 
 

 بپرسررید دژخرریم: جرردّت چرره گفررت؟  
 

 بگررو بررا مررنش گررر ببایررد شررنفت     
 

 بگفترررررا: شرررررنیدم از ایرررررن پیشرررررتر 
 

 کرره بررا شرریر حررق گفترره خیرالبشررر    
 

 کسررری کرررو سرررر از پرررور ترررو بفکنرررد
 

 وز آن کرررار پشرررت مررررا بشرررکند   
 

 رُخش زشت و پُر پیسری و اعرور اسرت   
 

 گوهر اسرت ک و بدپلید است و ناپا 
 

 به پوزه، سگ است و به دنردان، گرراز  
 

 درسررت آمررد آنررچ او بفرمررود راز    
 

 (384-387)همان:  
 ر ز .0-7-7

های تن، رجزخوانی است و شعرهای حماسی که در میدانبههای تنهای جنگاز ویژگی
 شود.  رجز نامیده می ،خواندندنبرد برای خودستایی و مفاخره می

ی رستم در میدان جنگ از زیباترین رجزهای حماسی فارسی است که هارجزخوانی
 شود:هایی از طنز برای تمسخر و تضعیف روحیۀ حریف، همراه میگاهی با مایه

 خروشرررید کرررای فررررّخ اسرررفندیار  
 

 همرراوردت آمررد، برررآرای کررار    
 

 چررو بشررنید اسررفندیار ایررن سررخن    
 

 از آن شررریر پرخاشرررجوی کهرررن  
 

 سررتمبخندیررد و گفررت: اینررک آرا  
 

 بدانگرره کرره از خررواب برخاسررتم  
 

 ( 322 : 7، ج 1381)فردوسی، 
توان به رجزهای نبرد رستم با اشکبوس و نبرد رستم با از دیگر رجزهای شاهنامه می

 سهراب اشاره کرد.
در رجزهای عاشورایی معیار مفاخره و رجز، معرفی نام و نسن خود، ذکر عقاید مههبی 

لبیدن، سرزنش حریف و پند و جنگی خود و حریف طو صفات اخالقی، ابراز قدرت 
 گویی است.اندرز

 است.ها را به زیبایی به تصویر کشیدهالهامی نیز در تصویرسازی نبردها، این رجزخوانی
هنگامی که حضرت عباس)ع( به فرمان برادر  سیدالشهدا)ع(، برای آوردن آب، 

رفداری از امام، معرّفی خود و خواند که در آن طرجزی کوبنده می ،کندآهنگ فرات می
 شود:افتخار به فرزند علی )ع( و یادآوری روز قیامت دیده می

 کرره ای قرروم، عبرراس نررام مررن اسررت    
 

 هیون توسن چرخ، رام مرن اسرت   
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 علمررررردار شررررراه شرررررهیدان مرررررنم
 

 فرردای ره اوسررت جرران و تررنم...   
 

 همیرررنم بررره مرررردی برررس گرررواه    
 

 خررواه...کرره بررابم برروَد حیرردر رزم 
 

 د ای مردمرررررران بَرررررردنهادبیاریرررررر
 

 های محشر بره یراد  خود از تشنگی 
 

 (787-781: 1384)الهامی، 
 .انتقام0-7-6

ترین اصوأل حس انتقام بزرگ»خواهی و انتقام است. های حماسه، کیناز دیگر ویژگی  
 (747: 1393)صفا،« ها و اعمال جنگجویانست.محرّک اساسی تمام جنگ

خوریم. انتقام اجداد: فریدون ها برمیسه، به انواعی از انتقامدر شاهنامه، نمونۀ اعالی حما
انتقام نیای خود جمشید و منوچهر، انتقام نیای خود ایرج را گرفت. انتقام پدر: بهمن کین 

از  -قهرمان شاهنامه -گیرد  انتقام از کشندۀ خود: انتقام رستمپدر را از خاندان رستم می
 خونخواهی رستم در کین سیاو . برادر خود شغاد  همچنین داستان

رود. شاعر کرمانشاهی در حماسۀ دینی کار میههای مههبی نیز این ویژگی بدر حماسه
به قیام مختار و به خونخواهی شهدای « خیابان چهارم»خود، فصل پایانی کتاب را با عنوان 

 دهد.کربال اختصاص می
 سر پر نور امام شهید)ع( در کوفه و بر باالی نیزه:

 به ناگه لن شاه، چرون گرل شرکفت   
 

 برردو پاسررخ از راز پوشرریده گفررت 
 

 خرواه که بگهر از این کرام ای نیرک  
 

 بهرل تررا کرره ایررن مررردم دیررن تبرراه  
 ج

 کننررد آنچرره خواهنررد بررا مررن ز کررین
 

 آفرررینکرره زود اسررت دادار جرران 
 ج

 از ایشررررران کِشرررررد انتقرررررام مررررررا
 

 بررره جرررایی رسررراند مقرررام مررررا    
 ج

 (447: 1384)الهامی، 
 . بزم 0-7-5

ها، های حماسه است. در شاهنامه به مناسبت ظرفیت بعضی داستانبزم از دیگر ویژگی
هایی نامهتوان ساقیکنند و در برخی دیگر از آثار حماسی میتصاویرِ بزمی خودنمایی می
نواختیِ افزایند و آن را از حالت تکرار و یکگونه آثار میدید که به جنبۀ غنایی این

 آورد.ها برون میثِ جنگحدی
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سرایی از قرن دهم به بعد رواج واقعی پیدا کرده و تا قرن سیزدهم هجری در نامهساقی
ها، مثنوی و نامه سروده شده است. قالن اکثر آنایران و هند، بیش از یکصد و پنجاه ساقی

 .(340 -338: 1390مدبّری،ر.ک: ) در بحر متقارب است
وجود دارد. در شاهدنامه که  نامهههبی دورۀ قاجار نیز، ساقیسرایان مدر آثار حماسه

شود و سراسر ها و نبردهای مههبی و عقیدتی است، در ظاهر بزمی دیده نمیحکایت رزم
هایی به نامها ، ساقیمرثیه  است  اما الهامی نیز برای پیروی کردن از این شیوه، در منظومه

ها، با بیان عرفانی و سراییها و مرثیهدر خالل روایت است. او عالوه بر این،تناسن آورده
فضای پُرمالل و یکنواخت منظومۀ حماسی خود را تلطیف «  عشق»استفاده از واژگانی نظیر 

 است. کرده
ای خطاب به ساقی حقیقی و استدعای نامهدر آغاز منظومه و در تحمیدیۀ کتاب، ساقی

سی و چهار بیت و دارای مضامینی همچون: مدح  نامه درآورد. این ساقیبادۀ حقیقت می
 امیرالمؤمنین علی)ع(، توبه، دعا، مفاخره و عناصر حماسی است:

 برررده سررراقی آن جرررام یررراقوت فرررام   
 

 که چونان ندیده است جمشید، جام... 
 

 بیررررراور مررررررا سررررراقیا جرررررام مررررری
 

 دمرررادم بررره یررراد وی و نررررام وی    
 

 چررره جرررام؟ از خررردا پُرررر مررریِ باقیرررا  
 

 خُمرررررش سررررراقیاامیرررررر غررررردیر  
 

 چه جامی؟ که خورشرید از آن منجلری  
 

  پُرررر ز برررادۀ صررراف مهرررر علررری...  
 ج

 (12-19: 1384)الهامی، 
 
 گيرجنتيجم .3
یکی از منابع ارزشمند زبان فارسی وآینۀ عناصر حماسی ایران است  شاهنامۀ فردوسی،  

، به وضوح توان سیطرۀ آن را بر تمام آثار حماسی بعد از خود با شدت و ضعفکه می
مشاهده کرد. ت ثیر جهّابیت های اخالقی و دینی موجود در شاهنامه موجن شده است که 

های حماسی با کنند و داستان توجّهها و اتّفاقات مههبی گروهی از سخنوران به جنگ
 مضامین دینی بسرایند.

فردوس( مههبی اواخر دورۀ قاجار شاهدنامه)چهار خیابان  -های حماسییکی از منظومه 
سرودۀ الهامی کرمانشاهی است. این منظومه با قرائت حماسی از واقعۀ عاشورا و قیام امام 

 است.ۀ فردوسی به سبکی فاخر سروده شدهحسین)ع(، با تقلید از شاهنام
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نخست وفادار به شیوۀ  ،که دارای موضوع مههبی است، نه ملیبه رغم این شاهدنامه،
توان به اختصار به موارد زیر اشاره ی وی از شاهنامه، میحکیم توس است. ازجمله تقلیدها

 کرد:
موقع و فضاسازی های بجا و بتوصیف ظاهری و روحی قهرمانان، رعایت براعت استهالل

آوایی سپهر و ها و نبردها و به تصویر کشیدن احساس زمین و زمان و همدر سرآغاز داستان
ها، آغاز نبرد ن این تمهیدات و براعت استهاللافالک با موضوع هر داستان. یکی از زیباتری

 و شهادت اباعبداهلل است.
مل  ها به شیوۀ شاهنامه، نیز تهمچنین صور خیال حماسی و توصیف طلوع و غروب

ها وار و نفرینها و تکرار تعابیر و ترکیبات فردوسیحکیمانه و  پند و اندرز در میانۀ داستان
   اما با صبغۀ دینی و مههبی.های شبیه به حکیم توسو آفرین

که در این شیوه هم بیشتر به این توجّهرعایت عناصر و مختصات حماسی. الهامی با
است  ازجمله: در شاهنامه را پیش چشم دارد، اما به ابتکار و آفرینش شخصی هم دست زده

هم به نحو توصیف قهرمانان اهل بیت، عالوه بر نیروی بدنی، تایید الهی و ایمان قوی ایشان 
و اعمال خار  عادت بر دست ایشان را  استبسیار چشمگیر و زیبا به تصویر کشیده شده

ها و دیگر عناصر داند. دربیان اغرا  و مبالغه، پیشگویینتیجۀ قدرت روحی آنان می
ر از شاهنامه ثّ که متها، عالوه بر اینکشیها و کینخوانیها، رجزحماسی، ازجمله: مفاخره

است و کارهای بزرگ نمایی را مراعات کردهت و حقیقتانن اعتدال، عقالنیّاست، ج
و دیگر شهیدان روز عاشورا را نتیجۀ حکمت بالغۀ الهی و عشق راستین مردم به  سیدالشهدا

 داند.خاندان پیامبر می
                        

 واممکتاب

. چاپ چهارم. تهران: بنگاه ترجمه و کوبترجمۀ عبدالحسین زرّین .آنّ  عر(. 1373. )ارسطو -
 نشر کتاب.

هايی بم موظومة خوانی و ا اره ستجويی در تاريخ مواقم(. »1398افشاری، مهران. ) -

رسانی در حوزۀ مجلۀآیینۀ میراث. دو فصلنامه ویژۀ کتاب شناسی، نقد کتاب و اطالع«. ناممعلی
 .33 -2، صد70متون. دورۀ جدید، سال هشتم، ضمیمه شمارۀ 

)چهار خیابان فردوس(. روایتی منظوم از  اهدنامم(. 1384الهامی کرمانشاهی، احمد بن رستم. ) -
 الملل. قیام سیدالشهداء)ع( به کوشش علی انسانی. تهران: چاپ ونشر بین
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. از امام حسین)ع( تا مختار. به کوشش  اهدنامم(. 1398. )الهامی کرمانشاهی، احمد بن رستم -
 تهران: منیر. علی انسانی.

. شرح منظوم حماسۀکربال به سبک شاهنامه. ديوان(. 1328. )الهامی کرمانشاهی، احمد بن رستم -
 مقدّمه، تصحیح و تحقیق امید اسالم پناه. تهران: میراث مکتوب. 

الشعرای بهار(. به )مجموعۀ یکصد مقاله از ملکبهار و ادب آار ی(. 1377تقی. )بهار، محمّد -
های جیبی با همکاری گلبن. با مقدّمۀ غالمحسین یوسفی. چاپ دوم، تهران: کتاب کوشش محمّد

 فرانکلین.

 . تهران: توس. بک  عر در ع ر قا اريم(.  1370تجربه کار، نصرت) -

 . زیر نظر دکتر محمّد معین. تهران: دانشگاه تهران. نامملغت(.  1330اکبر.)دهخدا، علی -

با تصحیح و تکمیل و تحشیۀ   .حدیقۀالشعرا(. 1364حمد. )بیگی شیرزای، سید ادیوان -
 عبدالحسین نوائی. ج اوّل. تهران: زرّین. 

. ج اوّل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ادبيات حما ی ايران(. 1391رزمجو، حسین.) -
 مطالعات فرهنگی.

. ی آار یانسان آرمانی و کامل در ادبيات حما ی و عرآان(. 1369) ) رزمجو، حسین. -
 تهران: امیر کبیر. 

بررسی ت ثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل (. »1384شوب، منیره. )رویانی، وحید و فرضی -
، تابستان، صد 198، شمارۀ 49. دانشگاه فردوسی مشهد، سال مجلة  ستارهاج ادبی«. مشهدی
113- 138. 
اوّل. به اهتمام جمشید چریخ قاجاریه(. )تاالتواريخنا خ(. 1322الملک. )تقی لسانسپهر، محمّد -

 کیانفر. تهران: اساطیر.
های شاهنامه(. تهران: شناسیِ داستان)شکلخاراز رنگ گل تا رنج  (.1369سرّامی، قدمعلی. ) -

 علمی و فرهنگی.  
 . چاپ ششم. تهران: آگاه.صور خيال در  عر آار ی(. 1327شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -
مجلة . «های دینی در ادب فارسیشناسانۀ حماسهبررسی سبک(.»1398بوبه. )شمشیرگرها، مح -

 .64.شمارۀ تاريخ ادبيّات
 . چاپ دوم از ویراست سوم. تهران: میترا.نقد ادبی(. 1383شمیسا، سیروس. ) -
 . چاپ سوم. تهران: فردوس. رايی در ايرانحما م(. 1393اهلل. )صفا، ذبیح -
. به کوشش جالل خالقی مطلق. چاپ چهارم. هشت جلد.  اهوامم(. 1381فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 تهران: دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی. 
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. نقد و تحلیل شعر عاشورایی از آغاز تا امروز.  رح موظومة ظهر(.  1399کافی، غالمرضا. )-
 چاپ دوم. تهران: عاشورا. 

مجلة مطالعات  ،«عر مسعود سعدبازتاب حماسۀ ملّی در ش» (.1398.)محمّدی افشار، هوشنگ -

 ، بهار.12. شمارۀ سال نهم .دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان .ايرانی

مجموعة مقاالت همايش بزرگدا ت مال . «سرایینامهتاریخچۀ ساقی»(. 1390مدبّری، محمود. ) -

آثار و مفاخر فرهنگی استان  . به کوشش یحیی طالبیان. کرمان: انجمنبمانعلی را ی کرمانی
 کرمان و عماد کرمانی. 

های ملّی و حماسی در شعر بازتاب اسطوره(. »1384. )محمدی موسوی، سید کاظم و حمزه -
. شمارۀ دوازدهم، بهار نشرية ادبيّات پايدارج دانشگاه  هيد باهور کرمان «.شاعران دفاع مقدّس

 و تابستان.
 . چاپ بیستم. تهران: هما.آوون بالغت و صواعات ادبی(. 1391الدین. )همایی، جالل -
 


