
Journal of Comparative Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 11, No 21, Autumn / Winter 2020 

A Comparative Study of Hamze Nameh and Hamzat-il-Bahlavan  

Origin, main character, content and type 
(Scholarly-Research) 

 

Rashid Khoadmi Afshari*1, Abdollah Toloeiazar2,   

Mohammadamir obaydinia3  

 
1. Introduction 

Stories have a large readership and are of high significance in folklore 

studies. Therefore, studies addressing them carry relevance not only to 

folklore studies but also to different fields of study such as 

anthropology, cultural studies and sociology. One of the well-known 

and popular folklore stories is Amir-al-Muminin Hamzeh. Although a 

few studies have been conducted on it, they are open to criticisms on 

several grounds. 

One such criticism is that the Arabic root or origin of story is 

overlooked except in an Arabic paper by Mustafa Al-bakur (1386) and 

in ‘Iran’s Folklore’ (…… 2009). Others (e.g., Farrokhi, 1389) have 

either taken the root as Iranian or have not touched upon the issue 

(e.g., Zargoush, 1389). Such a negligence and inconsistency has 

resulted in ambiguities, confusions, controversies and sweeping 

generalizations.  

The relationship between Farsi and Arabic versions of this story is 

something beyond a mere from-Arabic-to-Farsi translation. 

Consequently, it is necessary to take into consideration the cultural 

exchange of Iranian people with their southern and western neighbors. 

Additionally, it is equally essential and useful to compare Iranian and 
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Arabic folklore (Adab-al-Shaabi). Both were taken into account in the 

current study. 

 

2. Methodology 

This research is descriptive in nature. For the purposes of this study, 

Arabic (four volumes) and Farsi (two volumes) versions of Hamzat-il-

Bahlavan were studied. As a library research, works and research 

studies addressing Arabic Folklore (Adab-al-Shaabi) were also 

included.  

 

3. Findings and discussion 

Findings of this study indicate that the Farsi Hamzeh-Nameh is in fact 

an Arabic story; it is neither Indian nor Iranian. Despite its Arabic 

origin, there are historical documents suggesting that Arab storytellers 

have been affected by Iranian epics. More specifically, stories about 

Iranian hero, Rostam, have been transferred by Arab storytellers into 

Hamzat-il-Bahlavan. Interestingly enough, Hamzat-al-Arab is the 

Arabic hero for Iranian Rostam.  

It was also found that in Farsi translation, the main character (i.e. 

Hamzat-al-Arab) has been changed into a religious one. In other 

words, the main Arab character in the Arabic version has been 

replaced by another character—a religious one; Hamzat-al-Arab has 

been replaced by Amir-al-Muminin Hamzeh. The latter character is 

Prophet Muhammad’s uncle. The rationale for this change is racial. 

Since the original Arab hero (i.e. Hamzat-al-Arab) defeats Iran’s king 

in a battle, it would be less humiliating and offensive to depict Amir-

al-Muminin Hamzeh as the winner since he is the uncle of the Holy 

Prophet. In other words, Amir-al-Muminin Hamzeh’s affiliation to 

Prophet Muhammad—the holiest man for Muslim Iranians— makes 

this defeat less humiliating to the Iranian reader.  

Arabic and Farsi resources, materials and texts revealed that it is futile 

to look for the creator(s) or writer(s) of this work. It is the content, 

according to an old eastern tradition, that matters most.   

Findings are used to argue that Hamzeh-Nameh or even Hamzat-al-

Arab is a folklore story of a hero only.  Hamzat-il-Bahlavan, in fact, is 

a work of Arab supremacism against Iranians. 
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4. Conclusion 

In this study, it was concluded that unlike the perception of many 

Iranians, Hamazeh-Nameh is Arabic in its root and origin even though 

it has been under the influence of Iranian epics. When getting 

translated from Arabic to Farsi, several important changes pertaining 

to characters and events have been intentionally made to it. This story 

is not a religious or historical epic; rather, it is a folklore of a hero. 
Keywords: Hamza Nama, Hamza Al-Bahlawan, folk tales, Adab 

Al-Sha'bi and Al-Sirat Al-Sha'bey 

 





اتّتطبیّۀنشریّ  قیادبی   
اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد ادبی   

 دانشگـــاهّشهیدّباهنــرّکرمــــان
1398زمستانّوّپاییزّ،12ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ  

 البهلواننامه با حمزةبررسی تطبیقی حمزه

 منشأ قّصه، شخصّیت اصلی، محتوا و گونه 
 (پژوهشیّ-علمی) 

 

 لعبدا، 1*رشید خدامی افشاری
ّ
 3نیادامیر عبیدی محّم ، 2ه طلوعی آذرل

 چکیده:
ّّ ّمشهوّریکیّاز ّّۀعامیانهایّهترینّقص  ّّ«نامههحمّز»فارسی، ّقص  است.ّّامیرالمؤمنینّحمزهّۀیا

رّبهّدستورّاکبرشاهّهندیّۀنسخةّهایّدیگر،ّّتهیّ بهّزبانّترجمه یّویژهّبرایّآدابّداشتنّوّمصو 
ه،ّنشانّدهندۀّاهمیّ  نّتاریخّاست.ّاصلّایایّازّوّشاهانّدرّبرههّدممّربرایّّآنتّنقلّاینّقص 

ّّنامّدارد«ّالبهلوانةحمّز»ّداستانّعربیّاستّو ّو ّیتّاصلیّشخص  پهلوانیّخیالیّاست.ّّ،هقص 

ّ ّواینّقص  ّّتّاصلیشخصیّ ّه ّّ،هقص  ّّمانندّهاییداستانتحتّتأثیر ّدر ّکه ّاسفندیار بهّشرستمّو

ّنقلّمی ّبرایّمردم ّشدهجزیره ّپرداخته ّو ّساخته تّّواستّشد، بدیلّّ،«العربةحمّز»شخصی 

بهّاینّّپرستیّخودنژادمیانّبردنّحسّ یّازکاستنّوّحتّ فرّوایرانیانّبرایّکهّّاستعربیّرستمّ

ّدادهّ،پهلوانّخیالی ّتغییر ّرا ّاو ّنتیجهنام ّدر ّبهترّیفّشدهتّداستانیّتحرشخصیّ ّ،اندّو است.

ّبدانیمّپهلوانیّایهقصّراّ«نامهحمزه»استّ یاّّیحماسۀّمشهورّدینّیاّتاریخیۀّشبه،ّنهّیکّقص 

ّرمانسحتیّ ّام ّ؛ ّقص  ّا ّ جزوّ«البهلوانةحمّز»ۀ ّادب»آثار
 
ّ»ّوّ«عبیالش ةةیّرالس  عبی 

 
ّالش درّّت.اس«

ّبیّ دا ّادب»اتّعرب،
 
ّدرّقرارّمیابرّادبّرسمیّبّردرّ«ّعبیالش ّادب»گیرد.

 
ّمتنّمکتوبّ«عبیالش

ّندارد ّّبنابراینّ؛وجود ّتعداد ّشنونّدبه ّراوی ّمیگان، ّّ.آیدپدید ّاز ّادب»بخشی
 
درّّ«عبیالش

ّ»،ّاصطالحّ ةةیّرالس  بی 
 
ّ»نامّدارد.ّ«ّالش ّةیّرالس 

 
ةالش ّادب»دلّازّّ«عبی 

 
ّجوشدّوّضمنمیّ«عبیالش

 گذرد.میالمیّنیّازّپاالیۀّاعتقاداتّاسوالهایّخیالیّوّپهمندیّازّامکاناتّافسانهبهره

 ادب ۀ عامیانه،، قّص البهلوان ةحمز نامه، حمزه کلیدی:های واژه
ّ

عةیر عبی، الّس الش
ّ

 .بّیةالش
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2:ّ اهّارومیه ّ،دانشگ انی اتّوّعلومّانس ّ،دانشکدۀّادبی ارسی اتّف انّوّادبی ارّبخشّزب ادی   a.toloeiazar@urmia.ac.ir.است
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اتّتطبیقی،ّسال28ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ۀّادبی  1398ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

 مقّدمه -1

ّمیانّ هّ،مختلفّادبّعامیانهّّانواعّدر بهّدلیلّداشتنّمخاطبّفراوانّجایگاهیّّهاقص 

شناسی،ّازّخیلیّجهاتّازّجملهّمردم درّاینّزمینهّبررسیّ؛ّبنابراینّپژوهشّوویژهّدارند

تّّدارایّازّدیدگاهّخودّادبّعامیانهّویژهبهشناسیّوّفرهنگ،ّجامعه .ّفراوانّاستاهمی 

ّ ّمیانّقص  ّامیرالمؤّ،ههایّعامیانهدر ۀ ّّّحمزهنینّمقص  ّاستهقص  ّبرایّنقدّوّایّمشهور .

ّ ،ّنگاشتهّنامهمقالهّوّشماریّپایان،ّشاملّهاپژوهشزّفهرستّبلندیّاّهّنیزبررسیّاینّقص 

ّّداشتنّباّوجودکهّّاستشده ّ.اندنقدّقابلازّبعضیّجهات،ّّ،آنّۀالعاتّمفیدّدرباّراط 

ّبیترینّعیبّاینّمهمّّّّّّ ّبیآثار، ّدرتوخبریّیا ّاست. ه ّاصالتّعربیّقص  هیّبه اینّّج 

ّازّ،میان ّّغیر ّنام ّبا ّعربی ّّةنظّر»یکّمقالۀ ّّةحمّزّتی:فیّقص  ّنامهحمزهوالبهلوان ازّ«

ّبهّ«البکورمصطفی» ّوکتابّکه ّپرداخته ه ّقص  ّاصالتّعربی ات»صراحتّبه عامیانۀّّادبی 

هّّهاّیانامهازّجملهّپایانّ،ّمنابعّدیگراستایّکردهاشارهّگذراّبهّاینّموضوعّکه«ایران قص 

خیّدرّ،ّمانندنداراّیکّاثرّایرانیّپنداشته وّ«ّنامۀّفارسیبررسیّوّتحلیلّحمزه»فاطمهّفر 

تفرم»اند،ّمانندّنصیرّزرگوشّدریاّدرّاینّموردّاظهارّنظرّنکرده پردازی(ّشناسی)شخصی 

ه ّقص  ّبیّخودّ.«حمزههای ّغاین ّو هی ّّ،فلتتوج  ّبررسیّتاّاستشدهباعث ّیهانتیجۀ

یاینّدوّاثرتطبیقّوّمقایسۀّّبدون
 
ّّ.وّتکراریّباشدّابهامگویی،ّ،ّنظراتیّآمیختهّباّکل

ّژرفّّّّّّّ ه، ّفارسیّاینّقص  ّازارتباطّمیانّمتنّعربیّو ّزبانّّتر یکّبرگردانّمعمولیّاز

ّ ّالزم ّلذا ّاست؛ ّفارسی ّزبان ّبه ّدادواستعربی ّباستد، ّایرانی ّاقوام ّفرهنگی ّهای

ّّ،همسایگانّغربیّوّجنوبیّآنها -ادب»عامیانۀّایرانیّباّّادبّتطبیقّ.ّازگیردنظرّقرارّّمد 

عبی
 
ّالش ة»و« عبی 

 
یرةاالش ّعربّ«الس  ات ّنمیّادبی  ّچشمّ،ودشهم ّپوشی بنابراینّکرد؛

ّنظرّقرارّدادبرخالفّپژوهش ّیم.اههایّدیگرّهرّدوّموردّراّدرّتحقیقّمد 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1 -1

تّادبّعامیانه،ّرغمّّعلی  یّوّچهّازّنظرّکیفی،ّپژوهشاهمی  هایّاینّحوزهّچهّازّنظرّکم 

ۀّامیرالمؤمنینّحمزهّنیزدراصاًلّقابلّمقایسهّباّادبّرسمیّنیست.ّ ّآثارباّوجودّموردّقص 

ّزیادی،ّهنوزّپرسشدرّاینّزمینهّگوناگون بهّمددّتطبیقّوّّفقطکهّاستّّباقیّهایّمهم 

ّاثر ّدو ّآنّد،وشمیّمقایسۀ ّپاسخبه ّمثال،ّ؛دادّها ّمعتبرّبیشتردرّبرای ّکهّّمآخذ آمده

ّ ه، تّاصلیّقص  عمویّسپسّاستّوّّسیستانّاهلّوّخارجی،ّشخصیّ«حمزه»شخصی 

ّنظریّّاینّسببّۀباّراست.ّدرگرفتهّایرانیّراّپیامبر)ص(ّجایّاینّسردار
ً
تغییرنامّ،ّمطلقا

هّنیز.ّطبقهاستچراییّپیدایشّداستان،ّکسیّچیزیّنگفتهّۀباّروّدرّیافتّنشد ّبندیّقص 



 
 
 
 
 
 
 
 

29ّ                                                                                                                           البهلواننامهّباّحمزةبررسیّتطبیقیّحمزه

 

تّدر ّبراساسّواقعی  ّو ّعلمی ّمنابع ّهایّمحتوای ّاینّپرسشّ.یستناثر ّدر هایّمطرح

ّتحقیقّعبارتندّاز:

ّتواندّباشد؟البهلوانّچهّمیآورنده)گان(ّحمزةانگیزۀّاصلیّپدیدّ–1

هّبهّمتنّعربیّ،ّّ-2ّ هّنامهحمزهباّتوج  ّهاّدانست؟راّبایدّجزوّکدامّدستهّازّقص 

لبّچیست؟ّدلیلّتغییرّنامّحمزة-3ّ ّالبهلوانّبهّحمزةّبنّعبدالمط 

  پیشینۀ پژوهش -2-1

ّشاملّپرداختهنامهّهاّفقطّدرّبخشیّازّصفحاتّخودّبهّحمزهبیشترّمقاله
ً
اندّکهّعمدتا

هگوییکلی ّقص  فی ّمعر  ّحد  ّدر ّتکراری ّمانندهایی ّاند؛ ه» ّقص  ّعامیانهبررسی ّهای ازّ«

ّّازّویلیامّهانویّو...ّّّّّّّّّّّ«ّهایّپیشّازّعهدّصفویهایّرمانسویژگی»ّرضاّشمسّیامحمد

مقایسهّوّ»ّاثرّرسالۀترینّنامه،ّمهمهایّدانشگاهیّباّموضوعّحمزهدرّمیانّپژوهشّّّّّّ

البکورّدرّاینّّاست.«ّالعربنامهّوّحمزةترینّمضامینّدوّاثرّحماسی:ّحمزهبررسیّمهم

ّاجتماعی ّسیاسی، ّمضامین ّمقایسۀ ّدنبال ّبه ّفقط ّدرّّوّاثر ّاست؛ ...ّ ّو ّنظامی ی حت 

ّمسائلّمهمحالی ّبه ّداستانکه ّتأثیر ّپیدایشّتریّچونّنقشّو هایّحماسیّایرانیّدر

ه، تّحمزهّوّچراییّتغییرّنامّپهلوانّعربّبهّنامّچگونگیّشکلّخودّقص  گیریّشخصی 

هّراّبهاست.ّهمنپرداختهّ)ص(عمویّپیامبر فیّچنینّهرّدوّقص  عنوانّاثریّحماسیّمعر 

ّهاّتناسبیّندارد.کهّباّمحتوایّداستانّاستکرده

خیّدرّّّّّّّ ّّّشناسیفرم»ّدروّنصیرّزرگوشّ«ّنامۀّفارسیبررسیّوّتحلیلّحمزه»فاطمهّفر 

ت) هشخصی  ه«ّهایّحمزهپردازی(ّقص  هّبهّاصالتّقص  موضوعاتّدیگریّراّّ،نیزّبدونّتوج 

اندّکهّهمسوّباّموضوعّپژوهشّحاضرّنیست؛ّدرّاینّمیانّفاطمهّبررسیّوّتحلیلّکرده

خیّ رویّآوردهّّهامایهبنّعناصرّداستانیّوّایّمثلمضامینّپراکندهّوّسلیقهّبهّبررسیفر 

تاستّ ّها.وّنصیرّزرگوشّبرّرفتارّشخصی 

 پردازش تحلیلی موضوع -2

ّیکیّازّمشهورترینّّ نظمّّگوناگونّهایروایتّباّ،نامهّاستفارسی،ّحمزهّۀعامیانّهایهقص 

ّنثر ّازآنّازّو ل؛ ّمفص  ّروایتیّبسیار ّجمله ّتر ّنام ّهفتّجلدّ«ّحمزهّرموز»با )ذکاوتی،ّدر

1387ّ :67ّ ّّو( ّنام ّدیگریّبا ّّ.«نامهقرانصاحب»روایتّمنظوم 1386ّ)محجوب، :1258)ّ

رتهیّ ّ،(847ّ:)همانّ...ایّومثلّاردو،ّجاوهّهاییزبانبهّّترجمه دستورّباّآنّّةّنسخةّمصو 

ّ ّهندی ّشاه ّاکبر 1348ّ)غروی، :32ّ ّویّژداشّو( ّآداب هّۀتن ّقص  ّاین ّدهندۀنشانّ،نقل

ّاست.ّایّازّتاریخدرّبرههّیّشاهانمردمّوّحتّ ّبراینامهّحمزهفردّّبهّجایگاهّمنحصر



 
 
 
 
 
 
 
 
اتّتطبیقی،ّسال30ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ۀّادبی  1398ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

ّّّّّّّ ّاط  ّپدیدپدیدّۀباّردرّالعاتنبود ّیا ّحمزهآورنّدآورنده ّدیگّرنامهگان ّهمچون ّادبّ، آثار

مّمعرفیّآنّاست.عامیا
 
ّازّموانعّطبیعیّوّمسل ّّنه، ّترینمهمشایدّّ(1387ّ:77)فتوحی،

فّّاعتناییبی،ّمربوطّبهّۀّاینّاثرآورندپدیدّماندنّناشناختهدلیلّ
 
مردمّشرقّنسبتّبهّمؤل

ف»وّزمانّپیدایشّاثرّباشد.ّ تّئنشازّاینّاندیشهّّ،بیّاعتناییّبهّشخصّآفرینندهّوّمصن 

ّناقلّتصادفیّگفتاریّبیمی ّزمانیّموهوم، ّاز ّفالنّدقیقه ّدر ّکه ّجاییّگیرد ّدر جسم،

فیّّبنابراینّ؛(1384ّ:9،ّشواب)«ّمعینّبودن،ّواقعهّایّبهّیادماندنیّنیست. ّمعر 
 
یّفمؤل

ه،ّچندانّقابلّاعتمادّنیستبرایّاینّّ«الممالکنقیب»مانندّ جالبّاستّبدانیمّ».ّقص 

فّامیر252ّص11ّّعهّ)جّالذریدرّ
 
فّرموزحمزه،ّنقیبّالممالکّمعرفیّشدهّکهّمؤل

 
(،ّمؤل

ّ(1387ّ:67ذکاوتی،ّ«)ارسالنّاست.

کهّاصلّاینّداستانّعربیّنداریمّتردیدیّّدیگرّاکنونّعربیّالبهلوانةحمّزّباّوجودّّّّّّ

پیشّرویّماّنبود،ّطرحّاصالتّهندیّآنّبرّمبنایّّهمّاگرّاینّروایتّیحتّ ّولیّ؛است

ّ ّیوجود ّنام ّاصطالحّهندی،چند قانیّّا ّسویّمحق  ّشعار،ّماننداز چندانّمنطقیّّدکتر

داستانّراّبرّوّاصطالحات،ّروندّحوادثّّهانامحذفّاینّّزیراّ؛(1362ّ:11)شعار،ّّنیست

ّ ّّزندنمیهم ّنقشّهاآنّتوانمیو ّّۀمایرا ّدانستّکه ّمرورآزاد ّّبه ّوسیلو ّّۀبه پردازانّهقص 

دّمایههایّآزادّراّبرخالفّنقشمایهنقش»ّ.اندشدههندیّبهّاصلّداستانّافزودهّ هایّمقی 

آنکهّطرحّمیّتوانّبدونّازّبینّبردنّتوالیّروایت،ّازّداستانّحذفّیاّکمّوّزیادّکرد،ّبیّ

ّیابد. یّداستانّخدشه
 
ّکل »ّ ّنسب، 1388ّ)پارسا ّمبنایّتعیینّّ(18-19: ّضمنّاگر در

وّاصطالحاتّعربیّوّّهاناماصالتّاینّاثر،ّوجودّچندّنامّوّاصطالحّهندیّباشد،ّنبایدّ

ّنام ّاز ّبیشتر ّبسیار ّمقایسه ّمقام ّدر ّکه ّاصطالحاتّّهاایرانیّرا ّدورّاندهندیو ّنظر ّاز ،

ّداشت.

ّّحّنظریۀطّرّّّّّّ ّهاصالتّایرانیّبرایّاینّقص  ّنامِی ّمبنایّتشابه ّفقطّبر ّخش، لّاوّ ّیِتّص 

ّ ّّةحمّز»ّ،هقص 
 
ّعبدالل ّخارجیبن ّه »ّ ّبا ّسیستان ّّةحمّز»از

 
ّعبدالمطل ّببن عمویّ«

ّپیامبر ّو ّاست ّ)ص(
ً
ّشخصیّ ّظاهرا ّکه ّکسانی ّقص  ّاول ّت ّایرانی ّرا ّفراموشّدانندمیه ،

ّّاندکرده ّخارجیّةحمّز»که ّعبدالله ّّ«بن ّعباسی ّخلفای ّاستجنگیدهمیبا ّباّنه،

ّتّاوّ ؛ّبنابراینّاگرّشخصیّ انوشیروان ّشایستهّاست،ّنامیممی)ص(ّعمویّپیامبرّراّهلّقص 

ّّکه ّبدانیم
 
ّکل ّدرپردازافسانهّیبراساسّاصل ّعموّۀباّری ّنام ّتاریخی، ّبهّافراد ّپیامبر ی

استّکهّدرّشدهّجانشینّپهلوانیّخیالیّازّنژادّعربّ،مشهورتیّتاریخیّوّعنوانّشخصیّ 

تّتاریخیّکهّدرّباره»ّ؛نیستنشانیّازّاوّوّّتاریخّهیچّنام پردازندّاشّافسانهّمیشخصی 



 
 
 
 
 
 
 
 

31ّ                                                                                                                           البهلواننامهّباّحمزةبررسیّتطبیقیّحمزه

 

ّ؛(1385ّ:37تی،ّ)سرکاراّ«باشدّتاّدرّافسانهّمشهورّترّگرددنخستّبایدّدرّتاریخّمشهورّ

ّبودنّاینّپهلوانّبهپسّایرانی
 
ّاساسّاست.بیمنطقیّوّیّغیرکل

 خارجی کیست؟ ۀحمز  -1-2

ّّ ّامرایّمحلیّسیستان ّاز ّرا ّحمزه
ً
ّنفسّواردّکهّدانندمیعموما ّخلفایّجدالی ّبا گیر

ّوّحتّ ّشدهعباسیّ اگرّ(1380ّ:27ّشمس،ّ)ّاست.هّبهّدستورّخودّاوّنوشتهّشدهیّاینّقص 
ّتزندگیّاینّشخصیّ ّۀچهّازّاصلّوّنسبّوّدورانّاولیّ 

 
قّنداریمّوّنامّاوّنیزّبهّ،ّخبریّموث

ّّهایصورت ّّاستشدهمختلفّضبط ّّ،(44ّ:1380)مفتخری، ّمنابع، ّتاریبعضی خّمثل

درّّ:ّهمان(همان)رسانند.ّمیّسیستانیاصیلّّهایخاندانّبهّیکیّازراّنسبّاوّّ،سیستان

تاریخّتّازّبعضیّنیزّبهّتبعیّ (42ّّ:)همان.ّدانندراّخارجیّمیّاوّبیشتراعتقادیّنیزّّۀزمین

ّاندکردهعباسیّذکرّّۀبودنّراّقیامّویّعلیهّخلیفانستان،ّدلیلّانتسابّاوّبهّخارجیافغ

ّ اّ؛(1364ّ:564)الهامی، ّۀکهّخطابّبهّخلیفّایّمنسوبّبهّاوهغازینّنامآّازّجمالتّام 

ّبرّخارجیّهایینشانهّتوانمیاست،ّعباسیّنوشته
 
.ّیافتّراّاو(ّمعنایّرایجّدر)ّبودندال

«ّ ّرا ّّامپذیرفتهکتابّخدا ّبه ّآنّرا فّاز
 
ّتخل ّجزّدانمنمیوجهّجایزّهیچو آنّحکمیّراّّو

جزّآنّ»ّۀدرّاینّنامه،ّجمل(ّهمانّ:همان)...«ّّخوانممیوّمردمّراّهمّبدانّبازّّشناسمنمی

ّ»عبیرّمعروفّخوارج،ّت«ّشناسمنمیحکمیّراّ
 
ّّ.آوردمی،ّراّبهّذهنّ«للهّالّحکمّاال

گیرّ،ّذهنّراّباّاینّپرسشّدّر)ص(یّپیامبرتّبهّنامّعموتغییرّنامّاینّشخصیّ ّۀفرضیّّّّّّ

ّدرّکندمی
ً
ّبریرانیّنتّانامّیکّشخصیّ ّگذاشتنّآنّزمان،ّاحساسّایرانیّازّکهّحقیقتا

ّدربردهمیچهّسودیّّییراناّپهلوانی ّاهدافّساختنّاینّحالیاست؟ ّیکیّاز
ً
ّعموما که

ه ّهاقص  ّپس، ّکهنیک ّدوران ّبه ّاست.ّنگری ّطالیی ّعصر ّرمانس»ّیا ّپدیدّاین ّیا ها

اندّکهّبهّزمانّحالّمعنیّوّایّبودههاّبرایّایرانیانّدرّصددّگذشتهآنآورندگانّوّناقالنّ

یاّدرّحقیقتّ«ّعصرّطالیی»یاّ«ّدورانّکهن»هاّیکّپسّنگریّبهّجهتّببخشد.ّرمانس

ّبازتاب ّو ّطالیی ّعصر ّجاری ّمفهوم ّداشتندبه ّرا ّآن ّّ«.های 1377ّ)هانوی، ّپسّ(67:

ّعوضّ،بپرسیمّطبیعیّاستّکه کردنّنامّیکّسردارّدالورّخودّبهّنامّیکّنژادّایرانیّبا

ّ کدامّعصرّطالییّراّزندهّکند؟ّّخواست،ّمی)ص(چندّعمویّپیامبرهرّ،یتّتازیشخص 

ّزمانیّکهّزیرّانواعّتحقیرّوّتوهینّآنّنژادّبهّسرّ
ً
دانیمّمیّچندهرّ.بردمیآنّهمّدقیقا

ّعباسیّهایخلیفهّویژهبهّوّ)ص(ّوّخاندانّایشانّراّازّدیگرّاعرابایرانیانّحسابّپیامبر

ّ
 
تّتغییرّنژادّپهلوانّایرانیّدرّجایّخودّّبازّ،بودندویّجداّکردهم ّوّا

 
برانگیزّاستّالّؤسعل

ّپوشیّکرد.راحتیّازّیافتنّجوابّآنّچشمبهّتواننمیوّ



 
 
 
 
 
 
 
 
اتّتطبیقی،ّسال32ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ۀّادبی  1398ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

رّپذیرفتنیدرّبررسیّاحتمالّباال،ّاینّّّّّّّ ّاستّکهّشخصیّ ّترتصو  هّدرّاصلّتّاصلیّقص 

ّبهّدلیلّپهلوانیّتازیّبوده
ً
ّبنّعبدّةحمّزّهایپهلوانیّآوازۀاستّوّایرانیانّاوال

 
بّوّالمطل

ّفروکّ،آنّازّترمهم ّحتّ برای ّو ّنسبتبردنّحسّنژادیّازمیاناستن اینّّبهّپرستیّخود

ّخیالی ّّ،پهلوان ّتغییر ّرا ّاو ّنتیجهّانددادهنام ّدر ّتحریفّشخصیّ ّ،و ّداستانی ّّّّّّّّّّّّّت

ّشخصیّ گونهّاست.شده ّتحریف ّنوع ّاین ّاز ّای ّاتفاقّّۀباّردرّترپیشت، ّهم ّّّّاسکندر

،1376ّّ،فردوسی)ّبینیممیشاهّکهّدرّشاهنامهّست.ّرساندنّنژادّاسکندرّبهّداراباافتاده

6ّج ّدرّ،(377: ّهاستیونانیحقیقتّبرایّجبرانّشکستّایرانیانّاز ّکسیّ».
ً
ّاحیانا اگر

ّگشودهّهایدروازه ّفاتحانه ّرا ّباستان ّایران ّخودی»، ّنیست« ّبیگانه ّو ّّ؛است ّۀتخماز

هّرساندنّنژادّامیرّحمزهّالبتّ ّ(1390ّ:196)آموزگار،ّ«ّداراستّوّازّفرزندانّاینّسرزمین!

یکسانّّهایونانیوّّیانتازّبهّایرانیانّنگاهچونّّاستهبهّیکیّازّشاهانّایرانیّممکنّنبود

اّاینّامکانّوجودّداشتّکهّاینّتوانستّباشدنمی گیّبرّانوشیروانّراّچیّرّوّهادالوری؛ّام 

دلّبرنیاشوبدّوّبهترینّفرصتّبرایّاینّنسبتّدهندّکهّحساسیتّنژادیّراّدرّبهّکسیّ

ّّهایداستانتابّوزمانیّبودّکهّآرامّآرامّتبّ،کار
 
اعتقادّّ،بهّاینّترتیببود.ّیّفرونشستهمل

ّ ّ.ّرسدبهّنظرّمیّهّبیشترّمنطقیبهّاصالتّعربیّقص 

ّّّّّّّ ّقص  ّاین ّپیدایش ّزمان ّیافتن ّبرای ّپدیدّ،هکوشش ّجستجوی آنّّۀورندآهمانند

ّهایروایتشفاهیّنسبتّبهّّهایروایتتّ،ّبرتریّوّاهمیّ دلیلّعمدۀّآناستّوّّنتیجهبی

کهّّایّدیگرّاست؛ّکتاببهّگونهّدرآسیاّوضع»ّجملهّایرانّاست.آسیاّوّازّشدهّدّرنگاشته

ّنوشته ّآنّکه ّبیشّاز ّمکتوبّو ّبیشترّشفاهیّاستّتا ّمنتقلّمیهمواره ّازّشود، شود،

بهّاینّ(1384ّ:11ّ،ّشواب)«دارد.حرکتّوّجنبشیّاستّکهّشناختّراّزندهّنگهّمیّۀمقول
ّنیزّبایدّندادنّبهّنویسندتعادتّاهمیّ ،ّتسنّ  ماّّ(9)همان:ّّ.افزودهّوّزمانّتألیفّآثارّرا
هّازّزبانّشفاهیّبهّزبانّنوشتاریّدرآمدهّدانیمنمییّحتّ  اگرچهّّاست.چهّزمانیّاینّقص 

ّترینّنسخهیدکترّمحجوبّقدیم
 
داندّقّبهّقرنّپنجمّوّششمّهجریّمیهایّآنّراّمتعل

ّ ّهایاینّاثرّباّویژگیسبکّنثرّّبعضیّپژوهشگرانّباّمقایسۀّو(1386ّ:1258ّ)محجوب،

ّقرنّ،صرفی ّمتون ّدر ّزبانیّرایج ّهفتمنحویّو ّتا ّاوّ،هایّپنجم ّتّنظر ّمیأرا ّکنندیید

ّ ّنویسندگان، ّسایر ّو ّزاده 1389ّ)غالمحسین ّّّاثریّ،نامهحمزهّکهّفراموشّنکنیمّ،(207:

ّّدستّنیستیک 1363ّ)شعار، ّکتابّوّ(20: ّبررسیّسبکّنثر زمانّدقیقّّتوانینمّ،با

ّّنگارش قدیمیّّهایداستانمانندّّکهّگفتّتوانمیّبهّتقریبّ،ازّاینّروّ.زدهّراّحدسّقص 
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ّ :1387ّعابدینی،ّ)میّرغزنویانّوّسلجوقیانّاست.ّّۀّرهّدودیگر،ّابتدایّزمانّکتابتّاینّقص 

44)ّ
 دینی؟ ۀعامیانه، رمانس یا حماس ۀقّص -2-2

ّهاینشانهچونّّمیّپذیرندعامیانهّّحوزۀّادب بهّعنوانّاثریّدرنامهّراّحمزهّاکثرّمنابع،

اتادب ّّی  ّزیادی ّحدود ّتا ّرا ّدرّتوانمیعامیانه ّکّ؛یافتآن ّدستوری ّساختار مترّمانند

ّ.ترّازّصنایعّکالمیّوّواژگانّعربیمکّۀه،ّاستفادروزمرّ ّۀپیچیده،ّشباهتّبهّزبانّمحاوّر

ّ 1377ّ:66ّ)هانوی، ّانواعّادبّعامیانهّاست( هّیکیّاز ّنامیّعامّولیّّ؛قص  ه، چونّقص 

ّ ّّهایگونهبرای ّمتعد  ّروایت ّحمزهّکهّیمناچارّ،استد ّعنوانیبرای ّتردقیقّنامه

ّ.کنیمپیشنهاّد

ّّّّّّّ ّردیف ّدر ّرا ه ّقص  ّاین ّنامهداراب»گاهی »ّ ّنامهشاهفیروّز»و ّمعرفیشبِهّ« ّتاریخی

ّّ:همان)ّ.کنندمی ّشبِهّهمان( ّیا ّتاریخی ّمبنای ّقص  ّدانستن ّّآنّ،هتاریخی کهّاست

ّّنبّةخارجیّیاّحمّزّۀتّحمزهّراّحمّزصیّ شخ
 
اّوجودّروایتّعربیّبکهّبّبدانیمّعبدالمطل

ّةحمّز ّنیست.البهلوان ّقابلّطرح ّّهمّگاهیاصاًل ّاینّقص  ّاز ّعنوان ّبه دینیّّۀحماس»ه

ّشودمییادّ«ّمشهور .ّ 1389ّّ،یفسای)رستگار ّاینّ(357: ّّجادر قبلّازّّکهّرسدمیبهّنظر

ّ:راّبررسیّکردّهاآن،ّبایدّعناصرّدینیّوّنوعّکاربردّبارههرگونهّداوریّدرّاینّ

ّکلیبهّّّّّّ ّدینیّ،طور ّعنصر ّنوع ّّدو ّقص  ّدر )...ّ ّو ّمفاهیم ّاشیا، ّقابلّ)شخصیت، ه

مثلّّ؛آیدبهّحسابّمیبوطّبهّپیامبرانّپیشّازّاسالمّچهّمرآنّ،نخستّ.تشخیصّاست

ّ
 
ّحضورّمستقیمّقاتّاینّپیامبرانّابزارّوّمتعل

ً
ّّهاآنوّبعضا ّاینّّۀه.ّازّجملدرّقص 

 
ّ،قاتمتعل

ّموّزنبیّقبهّاسبّوّکمربندّاسحاّتوانمی ّزرهّتنگّداود، هودّنبیّّخوِدّصالح،ّکالهّۀ،

ّو164ّ)همان:ّ اشارهّکرد.ّاویاّکالهّوّچابکّوّجواهراتّسلیمانّنبیّ(1362ّ:80ّ)شعار،ّ

258)ّ
یّازّاینّبخشّیراّنیزّبایدّجزّمختلفّداستانّهایقسمتخضرّدرّّۀباّرچندینّحضورّّّّّّ

برّدیوهاّّ،وّحمزهّباّراهنماییّاوّشتابدمیازّجملهّجاییّکهّخضرّبهّیاریّحمزهّّ؛دانست

رفیقّیاّ»باهتّبهّنقشّاوّدرّداستانّخضرش.ّنقشّخضرّدرّاینّداستانّبیکندمیغلبهّ

ّو(12ّ:553ّ،ج1384،ّوّهمکارانمکارمّشیرازیّ)کهفّنیست.ّّۀسوّرّدر«ّاستادّموسی)ع(

ّفرهنگ ّتحتّتأثیر ّّباید ّشدهاسالمیّبه ّافزوده ّداستان ّ»باشد. ّاز ّایّامیر ّپرسید: پیر

)شعار،ّ«ّ.امآمده،ّبرایّتلقینّتوّمالسالعلیهّپیغامبرمنمّخضرّّ:بزرگوارّتوّکیستی؟ّگفت

1362ّ:255ّ)ّ



 
 
 
 
 
 
 
 
اتّتطبیقی،ّسال34ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ۀّادبی  1398ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

،ّشودمیرنگیّدارد.ّاگرچهّبیشترّدرّخوابّظاهرّدرّداستانّحضورّپّرنیزّّنبیابراهیمّّّّّّّ

مهرنگارّّدادنمّازدستغوّاوّراّازّآشفتگیّحاصلّازّّآیدمیمثلّزمانیّکهّبهّخوابّحمزهّ

.ّهرّجاّحمزهّبینیممیحمزهّنیزّّویژۀنامّابراهیمّراّدرّشهادتینّّ(381)همان:ّّ.رهاندمی

ّازّاوّدهدمیپهلوانیّراّشکستّ ّشدن،شرطّاصلیّمسلمانّومسلمانّشودّّخواهدمی،

ّجملهّازّ؛است)ص(ّنشستهجایّنامّپیامبرهّنامّابراهیمّبهایّاستّکگفتنّشهادتینّویژه

ّ(490و215)همان:ّّ.شدنّمالکّاشتریاّمسلمانشدنّقیصرّزمانّمسلمان

ّبنّّّّّّ ّو ّپیامبراِنّّهایمایهعناصر ّّدینیّمربوطّبه ّّدرّ)ص(پیامبرپیشّاز درّّ،هاینّقص 

ّحمّز ّبا ّوّالبهلوان،ةمقایسه ع ّّتنو  ّبیشتری ّنمونهّ؛داردبسامد ّیکّّ،برای ّجلد در

ّ؛خوریمبرمیوّعناصرّدینیّّهامایهگونهّبنشماریّازّاینالبهلوانّبهّتعدادّانگشتةحمّز

ابزارّبهّاشارهّّایّ(1ّ:15،ج1985،ّالبهلوانةحمّز)گوییّاوّپیشّمانندّدیدارّخضرّباّحمزهّو

ّپیشین ّزیادّاسماعیلّۀتوبّرّوّخنجرّمانندّ؛پیامبران ّدفعات ّّبه ّو124،125ّ)همان:

.ّدرّجلدّدوّبسامدّاینّاشاراتّخواستنّحمزهّازّخداّوّحضرتّخضررییاّو(182،183ّ

یاّزینّوّ(2ّ:48ّجّ،1985،العربةحمّزسلیمانّ)گنجّحضرتّّمثلّاشارهّبهّ؛شودمیکمترّ

ّّ.اولگامّمخصوصّ ّابراهیمّخلیل»ازّ،العربةحمّزّدرّ(48)همان: ّالله،
 
ّاال ّالاله

 
ّهالل ّهم«

ّّۀساختهّوّپرداختّ،کهّاینّشهادتینّدهدمیخبریّنیستّوّاینّنشانّ گویانّایرانیّهقص 

)ص(ّبهّمویّپیامبرعّعنوانبهّزبانّدرّپذیرشّحمزه،استّکهّبرایِّاقناعّمخاطبّفارسی

ّاست.کارّرفته

هّبهّّاکنونّبایدّپرسید،ّّّّّّ ّّوجودآیاّباّتوج  راّّنامهحمزهّتوانمیهّاینّعناصرّدرّهرّدوّقص 

درستّاستّکهّعناصرّمربوطّبهّپیامبرانّپیشّّدینیّنامید؟ّدرّپاسخّبایدّگفت،ّۀحماس

ّبعضیّویژگی ّاسالم ّبرجستهمانندّتکراّرّ،مایگیهایّبناز ّدخالتّدرّشوندگی، نماییّو

ّدارند ّا)پارسّ،حرکتیّداستانیّرا ّپیّ(1388ّ:26نسب، ّچونّدر ا ّام  هّهیچّنقشیّرنگّقص 

ّ ّو ّّندداآّزّهایمایهنقشّازندارند 18ّ)همان: ّّتواننمیّ،(19،
ً
ّاینّّصرفا براساسّوجود

ّدینیّقلمدادّکرد.ّۀحماسّ،«نامهمختار»یاّّ«حیدریّۀحمل»آنّراّمثلّّ،هامایهبن

یاّّدداّرّمنشأّاسالمیّ،رسدمیکهّبهّنظرّّاستدینیّعناصرّگونۀّدیگریّاّزّ،مدوّ ّۀدستّّّّّّّ

ّّکمدست ّآن ّارتباطّتنگاتنگبا ّحمزهاستّدر ّدر ّّۀنام. ّاین ّراّفارسی ّعناصر ّاز ّّّّّگروه

ّشیعیّتفکیکّکرد.ّموضوعاتّشیعیّوّغیرِّّتوانّبهمی

)ص(ّدوعاتّمربوطّبهّاسالمّوّحضرتّمحم ّحضورّمسائلّوّموضّ،گفتّبایدّترپیشّّّّّّ

ّّاستّمشکوکانگیزّوّشگفت کهّاصاًلّّدشویممطرحّّهچونّدرّحالیّاینّمسائلّدرّقص 
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هّ)ص(ّدبهّنامّمحم ّپیامبریّ طورّرسمیّبهّمردمّمعرفیّوّوجودّنداردّوّاسالمّبهّدرّقص 

ّنشده ّعرضه ّپنجاهپیامبراست. ّداستان ّاز ّو)ص( ّقص  ّوارد ّنه ّزمانّشودمیه ّاین ّدر ّاو .

ّخاکّپایشّمایلچه ّو ّاست ّجبزرّکورّچشمانّشفایّۀروزه ّاولیّ ّشودیممهر ّاین نّو

،ّازّمسائلّمختلفّشرعیّوّفقهیّقبالًّّحالیّکه(ّدر1362ّ:552ّ)شعار،ّاوست.ّّۀمعجّز

واهرّنزدیکیّباّخّحرمتّدینیّ،(141همان:ّ)ّوّنمازوضوّمانندّّ؛استآمدهسخنّبهّمیانّ

ّ(382ّهمان:ّ)ّ.کردنّمجاورتّبرّقبرّکسیپرستیّتلقییاّبتّ(368)همان:ّّهمسر

کهّدرّاصلّبایدّزمانّزیادیّدرّّکندیمراویّبهّحوادثیّازّتاریخّاسالمّاشارهّّیگاهّّّّّّ

ّ ّقص  ّآنّواقعه ّتا ّسپریّشود ّخالفتّحسّ؛اتفاقّبیفتده ّبه ّاشاره ّ.)ع(نّبنّعلییمانند

ّه) ّقرآنّمیّ(272مان: ّبزرجمهر ّدرجاییّدیگر ّهّدرحالیّخواند،یا ّمحم ّکه )ص(ّدنوز

ّ)همانّ.استبرانگیختهّنشده ّبرایّّرّ(522: ّاصاًل ّناسازیّرویدادها
ً
ّاوظاهرا ه مهمّیّقص 

ّاین ّشاید ّذهنیّشنوندگانّ،نیستّو ّسببّنوعّساختار ّدرستیّّیبه ّبه
ً
ّاساسا استّکه

رّ مّوّتأخ  ّّیاوّهرّواقعهّدادهنمیتّاهمیّ ّهاواقعهتقد  ؛ّاندکردهمیتلقیّّهّممکنراّدرّقص 

ّاینّزمینهّمشکلّعمده ّدر ّچونّاگر ّراویانّقص  ّایّبود، ّبرطرفّّیاینّدوگانگه
ً
ّحتما را

ّ.دندکّریم

ّگفتههمانّّّّّّ ّکه ّگونه ّحمزهّۀدستشد، ّدینی ّعناصر ّاز ّراّۀنامدوم ازّّتوانمیّفارسی

اشارهّّبرایّمثال،ّ؛تقسیمّکردشیعیّشیعیّوّغیرِّّمسائلّوّموضوعاتبهّّ،دیدگاهّمذهبی

)ع(ّهنگامّنمازّعلیّکشیدنّتیرّازّپایروایتّبیرونّیاّبیانّ)ع(بهّخالفتّحسینّبنّعلی

ّ ّّ(587)همان: ّزمانیّکه ّیا ّبا ّایشانّرا ّ:همان)ّدهدمیعنوانّامیرالمؤمنینّخطابّقرار

ّّ،شدنّعناصرّشیعیکهّزمانّافزودهّدانیمميّوّ،ّشیعیّاستمضامیناینّهمان(ّ رّمتأخ 

ّ(1378ّ:52ّ،یدشت)ّ.شودمیاستّوّبهّزمانّصفویّمربوطّ

ّرضیّ»توانّذکرّی،ّمتعناصرّمذهبیّاهلّسنّ ّوّازّعمدهّمسائلّّّّّّّ
 
پسّازّنامّ«ّهّعنهاالل

ّشعار)ّ،عایشه ،1362ّ ّدّ(568: ّعکاربرد ّرضوان»ای
 
ّاجمعینعلیهّهالل ّم ّخلفایّ« برای

ّشاهدّآوردپیامبرّۀصحابّداشتگرامیّچهارگانهّو ّرا ّ)ّ.)ص( چهّداستانّهرّ(579همان:

ّشود.یبیشترّماسالمیّ،ّبسامدّعناصّررودمیجلوّ

ّضروریّتردقیقبرایّداوریّّّّّّّ ّکتاب، ّدو ّاسالمیّدر ّتشخیصّاصالتّعناصر ستّاّو

ّدینیّحمزه ّعناصر ّنوعّمسائلّو ّحمّزّۀناممیزانّو ّبا البهلوانّعربیّمقایسهّةفارسیّرا

ّ هّبهّاینّکهّقص  فارسیّاستّوّّۀنامازّحمزهّترطوالنیعربیّّالبهلوانّةحمّزّۀکنیم.ّباّتوج 



 
 
 
 
 
 
 
 
اتّتطبیقی،ّسال36ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ۀّادبی  1398ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

کهّعناصرّوّمضامینّمربوطّبهّاسالمّدرّفته،ّطبیعیّاستّانشوّوّنماّیّاسالمیّمحیطدر

ّ ّفارسیّوّنوعّآنّمضامینّنیزّمتفاوتّباشد.ّۀنامهّبیشترّازّحمزهاینّقص 

ّّمهم ّّّّّّّ ّقص  ّدر ّکه ّبدانیم ّّۀاست ّمیانّالبهلوانةحمّزعربی ّتفکیکّمذهبی ّاز ّاثری ،

ّ ّو ّپیامبر ّنه ّهمچنین ّنیست، ّاسالم ّسنّ ّهایتشخصیّ پیروان ّاهل ّقص  ّدر ّشیعه ّو هّت

حد
 
ّجنگّا ّمانند ّاسالم، ّتاریخیّصدر ّحوادث ّنه ّو ّدارند درّّ.دشویمتحریفّّ،حضور

حدّمیانّرومیانّوّاعرابّرویّّۀنامحمزه
 
طورّهمانّ(583)همان:ّ.ّدهدمیفارسیّجنگّا

ّدیدیم هّ،که ّاینّقص  ّگفتنّکسیّبرایّاسالمّ،در ّبه ّ»آوردنّمجبور
 
ّالل ّاال ّابراهیمّالاله ه

ّخلیل
 
ّنیستّوّبه«ّهالل

 
مطرحّنیست؛ّبلکهّبحثّآوردنّبهّمعنایّمعمولّآنّیّاسالمطورّکل

مقابلّّۀنقطّوبیشترّبهّمعنایّیکتاپرستیّّ،آوردنّبهّخدایّیکتاستّوّدینبرّسرّایمان

ّکفرّوّشرکّاست.

ّّّّّّّ ّهرّالبهلوانةحمّزّۀقص  ّباّرودیمّترپیشچه ّمقایسه ّدر ّدینی ّمضامین ّطرح ّنوع ،

ّ ّابتدایّقص  ّمیه، ّکندتغییر ّّابتدا. ّمضمون ّموضوعاتّدینیّو ّبهّ،هاآیهمسائلّو
ً
ّصرفا

لّ؛ّیعنیداستانّوّقومّعربّاختصاصّداردّهایتشخصیّ معرفیّاعتقاداتّ ّ،درّجلدّاو 

ّدارای ّمضامین، ّّۀماینقشّاین ّپیشّکهّاندفرعیکاماًل ّنقشیّدر ّداستان ّحوادث برد

ّ.انددارّوّهدفمندجهتّوّدنگذاّریمفاقاتّتأثیرّاتّ درّبروزّّمضامینّاّدرّادامه،امّ ّ؛ندارند

ّبهبرایّاثباتّاینّنظرّّّّّّ لّهایکارگیریّعناصرّدینیّجلد،ّچگونگیّطرحّو سومّّتاّاو 

ّهمّمقایسهّّراّعربیّالبهلوانةحمّز ّدرّجلدّمیّکنیمبا ّاوّ . ّۀباّردینیّدرّلۀلینّمسئیک،

دیگرانّناخشنودّوالّچونّخداوندّازّغارتّوّدزدیّامّ،اعتقادّحمزهّاست.ّبهّنظرّحمزه

ّباید ّپس ّاصلیّهاآناست، ّصاحبان ّبه ّرا ّکافّر، ّایرانیان ی ّةحمّز)ّ.گرداندباّزّ،کیشحت 

ّالبهلوان 1ّ،ّج1985، :30ّ ّّمهرجبزر( ّیگانهّبردمینیزّجمالتیّبهّکار پرستیّکهّنشانّاز

ّ»ّ:اوست
 
ّالل ِّمن  هّکان  ّأناّوّإنَّ ّ،ادامهّوّنیزّدر(45ّهمان:ّّ)«ّعبدهّهذاّاالمیریهّالهیّاعبده 

ّجمله ّّخوریمبرمیایّبه ّاعرابّرا ّقومیّیکتاپرستّمیبهکه ّعنوان ّ»شناساند.
 
ّالل ّهّ ِِلنَّ

ّتعا ّّ)ّ«.لیّیرضیّعلیّالعربّلطاعتهمّلهسبحانهّو 66ّهمان: )ّ ّمضمونّآیاتّنیزّّنص  یا

روند؛ّمانندّعبارتیّچنینّکاربردیّدارندّوّبرایّشناساندنّاعتقادّافرادّداستانّبهّکارّمی

تّناراحتیّبرّزبانّمیکهّحمزهّدرّهنگامّترکّکسریّ وّسوفّیکشفّلکّ»ّ:آوردازّشد 

اوّراّّۀنوعّسوگندّحمزهّنیزّعقیدّ(151همان:ّّ)«ّاالیامّوّیعلمّاعدائیّأیّمنقلبّینقلبون.

ّ»کند:ّآشکارّمی
 
یّاقسمّبالل ّالبیتّإن  ّو ّالحجر ّبالرکنّو ّابراهیمّو ّموسیّو هّالعظیمّرب 

ّ«.ّالعتیقّالمطهر
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ّّدرّّّّّّ ّچشم ّموضوعاتیّبه ّمسائلّو ّاینّموارد، ّکنار ّدر م ّدو  ّنشانّازّّخوردیمجلد که

ّسو ّو ّسمت ّبهّتغییر ّنوع ّعناصرکارو ّایمانّبستن ّبه ّاجبار ّمانند ّاست؛ آوردنّدینی

ّسویّحمزه ّاز ّ»ّ:پهلوانان
 
ّآمنتّبالل ّقلبکّحللتکِّمنّفاذا ِّمن ّترکتّالحقد ّتعالیّو ه

ّاطلقتکّقیدک ّو ّج1985ّالبهلوان،ة)حمّز«. ،2ّ :203ّ ّایمان( ّبه ّاجبار آوردنّمردمّیکّیا

یّ»:یکّشهرّمردمّکافرّشریعتّبهّآموختنیاّاهتمامّبهّ(204ّ)همان:ّشهرّ فقالّحمزهّان 

ّعلیّقولک ّاّلّاشکرک  ّاالساتذو ّالیکم ّادفع ّأن ِّمن دَّ ّب  ّقومکّشریعته  ّتعلم ّلتعلمکّو ه

ّ«ّ.تعالی ّهمان)تعریفّوّتمجیدّازّدینّاعرابّّهمچنین،ّ(121)همان: ّپّر:ّهمان( -رنگو

ّنامهشدنّمایه ّیکتاپرستیّدر ّآنوبهّ،هاهایّمسلمانیّو ّآغاز ّدر ّاستّ،هایژه ّ:قابلّذکر

«ّ
 
ارّ...ّّهّالواحدّالقهارّالعزیزبسمّالل درّجلدّسومّمضامینّدیگریّبهّوّّ(25)همان:ّ«ّالجب 

ّمی ّافزوده ّشده ّیاد ّمثلموارد ّمردهّشود، ّقبر ّسر ّبر ّ)ّ،خواندنّکتابّ)؟( ّةزحماالمیر

3ّ:104ّ،ج1927ّ،البهلوان ّروزهّبرایّنجاتّفرزندّّدرّخانۀّکعبهّتوسلّبهّخدا( ّو ّنماز با

ّوّ...(114ّ)همان:ّ

توانّآیاّمیّکهّخواهیمّبدانیممیّ،مضامینّمربوطّبهّدینّاسالمّوّذکرّمسائلّبعدّازّّّّّّ

ه فارسی،ّعاملّایجادّجدالّّۀنامدینیّمشهورّدانست؟ّدرّحمزهّۀراّیکّحماسّاینّدوّقص 

ردّبهاّوّتازیانّوّنیزّعاملّپیشیعنیّحمزهّوّانوشیروانّیاّایرانیّ،میانّدوّنیرویّخیرّوّشر

هاّحمزهّاستّکهّکسریّنسبتّبهّتازیانّوّدرّرأسّآنحوادثّداستانی،ّحسّبرتریّنژادیّ

عربیّّۀیاّهمانّپهلوانّحمّزّ)ص(شودّدخترش،ّمهرنگارّراّبهّعقدّعمویّپیامبرمانعّمی

ّپافشاریّحمزهّبر موجبّبروزّّ،زدنّکسریسرباّزّخود،ّعشقّمهرنگارّوّۀخواستّدرآورد.

ّشود.هاّمیانّاعرابّوّایرانیانّمیهاّوّکشمکشجنگّایّازسلسه

ّوزیرّّّّّّ ّتداعیّکنندذاتّوّشروریکیّکاماًلّخوبّوّدیگریّبدّ،وجودّدو باورّقدیمیّّۀ،

شرّدرّوجودّّوّتّهمیشگیّدوّنیرویّخیرفعالیّ ّۀشانیّناستّیاّحتّ ّ«تثنویّ »ایرانیانّبهّ

جاّکهّآهنگّتّذاتیّداردّوّهرباّایرانیانّسنخیّ ،ّبختکّشریرانسان.ّفراموشّنکنیمّکهّ

ّدشمنیّمیان ّو ّمیّجدال ّکسریّآرام ّو ّاندیشهشودحمزه ّبا ّاو ّآتشّّهای، ّخود، شوم

ّبرمی ّّافروزدجنگّرا ا ّکند؛ّام  نژاد،ّبیشترّبهّتازیانّمهرّایرانیجبزرتاّداستانّادامهّپیدا

ّآنانّحمایتّمینزدیک ّتوانّاز ّتمام ّبا ّاستّو ّموجبّاستمرارّکندتر ّهمینّامر هّّو قص 

ّشود.می

ّمیّّّّّّ ّکه ّهیچّۀهستبینیم ّبه ّانگیزهاصلیّداستان، ّدینیّنیستّو هایّدینیّدرّوجه

رسدّکهّد،ّاگرچهّدرّچندّجاّبهّنظرّمیجلویّداستان،ّکمترینّسهمّراّداّرّحرکتّروّبه



 
 
 
 
 
 
 
 
اتّتطبیقی،ّسال38ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ۀّادبی  1398ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

ّمبنایّانگیزهجنگ ّبر ّمّ؛ددهیهایّدینیّرویّمها ّایرانیان، ّزمانیّکه ّکفرّانند سپاه

ّمی ّس»ّ:شوندمعرفی ّکرد ّاشارت ّحمزه ّامیر ّخود ّراّ:راپاه ار ّکف  ّاین )شعار،ّّ.«بزنید

1362ّ ّمی147: عا ّاد  ه ّراویّقص  ّزمانیّکه ّیا ّعربّبرایّخشنودیّخداّ( ّسپاه ّکه کند

ّتازیانّجاهلیّکهّدرّاصلّازّهاییجنگدّوّایرانیانّبرایّبتمی یکیّّ:دوّلشکر»ّ:اندآِن

ّجاللهّّیبرایّرضایّخدا
 
ل ّّ...(ّو236ّ)همان:ّ«ّ.هبلّدومّازّبرایّالتّوّمناتّوّوتعالیّج 

توانّحذفّکرد،ّراحتیّمیهایّدینیّراّبهمّاینّرنگّوّلعابتّاینّاستّکهّتماواقعیّ ّّّّّّ

ّطورّحتمّبهد.ّمانّ داستانّازّحرکتّبازّوداستانّآسیبّبرسدّّۀآنکهّبهّهستّبی گویان،ّهقص 

تّیکّپهلوانمایهعناصرّوّبن نژادّبهّعمویّتازیّهایّدینیّوّدرّرأسّهمه،ّتغییرّماهی 

ّبناّراّدرّطولّزمانّوّتحتّتأثیرّمحیطّفرهنگی،ّاجتماعیّوّسیاسیّوّالبتهّ)ص(پیامبر

ّوّیقینّاندبهّداستانّافزودهّ،اقتضایّوقتّبر
ً
ّۀماینقشّ،مثلّهمیشهّنیزّعناصرّدینیاینّّا

ّ.ّآزادند

تّمیّ،هنظریّ اینّّّّّّّ البهلوانّعربیّمقایسهّةفارسیّراّباّحمّزّۀنامکهّحمزهّگیردزمانیّقو 

ّّکنیمّتاّعناصرّدینیّراّکهّراویانّایرانی بشناسیم.ّعناصریّچونّّاند،ّبهترهّافزودهبهّقص 

شدهّوّ...ّکهّدرّتاریخیّتحریفحوادثّوّچهارّخلیفه،ّشهادتینّویژه،ّّ)ص(حضورّپیامبر

دینیّمشهورّّۀالقّنامّحماساطف،ّاوصاهاّنیست.ّباّاینّآنعربیّخبریّازّّالبهلوانةحمّز

ّنیستّۀنامحمزهّبر ّمناسب ّّفارسی، ّعربةحمّزدرچون ّنشانهّ،البهلوان ّو ّهایعناصر

ّنژادّاینّاست.ّقویّبسیارّنژادپرستانه ّقوی ّگرایش ّقص  ّدر ّغیرهپرستانه ازّّ،

ّایرانیانفروشیفخّر ّبه ّتازیان ّّاستّهایّمعمول
ً
ّتقریبا ّکه ّدر ّجایّقص  ّچشمّهمه ّبه ه

ّّوّخوردمی ّقص  ّمیمواردیّدر ّه ّّۀپرستانگرایشّنژادتوانّیافتّکه ّپیشّقص  ّبیشّاز ّرا ه

ّتوهینّشخصیّ ّ؛کندعیانّمی ّتازّجمله ّمثلّهایّاصلیّقص  ّایرانیان، ّبه ّوّ»ه نا ّالز  اوالد

ّ،بهّاحتمالّزیاد(2ّ:12ّ،ج1985ّ،العربةحمّز)ّ.انّازّسویّحمزهخواندنّایرانی«ّالحرام

ّتوهین ّّاین ّدر ّبّباورریشه ّازدواج ّرواج ّمیانّابه ّّایرانیانّمحارم ّو توهینّمعمولیّدارد

پوشید.ّنژادّحلبّبهّدستورّحمزهّچشمدامّبهّتغییّرتوانّازّاقنمیّ،.ّدرّهمینّزمینهنیست

تاّّکننددخترّحلبّازدواجّمیّهزارسیّاعرابّباّ،درّطولّچندّروزّ،برّمبنایّاینّدستور

ّنژادیّتمامّعیار.سازیّپاکبهّعبارتی،ّّ؛(218همان:ّ)ّافزونیّیابدنژادّعربّ

ّّئلۀمسّّّّّّّ کنند،ّخداوندّقدریّژرفّاستّکهّتازیانّگمانّمیبهّ،هنژادپرستیّدرّاینّقص 

هّویژه ّاِّ»ّ:ایّبهّآنهاّداردنیزّحامیّنژادّعربّاستّوّنگاهّوّتوج 
 
ّالل هّالیترکّشأنّالعربّنَّ

ّفهمّاخصاءه ّ 3ّ،ج1927،العربةحمّز)« :111ّ )ّ ّ»و
 
ّالل ّالعربّإنَّ ِحبُّ ّی  ّیه «ّلمّبهالکهمسو
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ّّاصالًّوّّشودمیوّنژادّعربّدرّتمامّداستانّدیدهّافتخارّبهّقومّ(308)همان:ّ ّ،ههدفّقص 

ّالبهلوانّفأناّماّحمزةا»ّ؛تریّنژادّعربّبرّنژادّایرانیّاستاثباتّبّر
 
نهاّکتبتّکروایةّاریّا

ّّّ«لتردّعلیّسیرةّفیروزّشاهّوّلترفعّمنّشأنّالعرب. ّ(1991ّ:12اجی،ّ)الحج 

ّعامیانهّّّّّّ ّفقط ّتاکنون ّقص  ّّۀبودن ّبپذیریمحمزه ّتوانستیم ّدیگرّّرا ّکنار ّدر ّّّّّّچون

ّ(1394ّ:100)میرّصادقی،ّمردمّمعمولیّاست،ّّنیزّ،ّمخاطبّآنبودنهایّعامیانهویژگی

ّب»ّّکهّادبیاتّرسمیّوّکالسیکّبرخالف
ً
اشراف،ّثروتمندان،ّدانشمندانّوّّۀهّطبقمعموال

ّ«ّروحانیونّاختصاصّدارد ّتاریخیّیاّّ؛(1393ّ:60)سیپک، ّافزودنّعنوانّدینیّو ّاز ا ام 
ّتوانّدفاعّکرد.ایّمعمولّآن،ّنمینامهّدرّمعنیّشبهّتاریخیّبهّحمزهحتّ 

ّاثریّّّّّّّ ّرا ه ّرمانسّّگاهیّاینّقص  ّاینّموردفیّمیمعرّ حماسیّیا ّدر ّباّکنند. بهّّهتوج 

ه،ّ ّآنّراّنیزّدرّنظرّگرفت.ّۀلیبایدّمحیطّفرهنگیّوّشرایطّپیدایشّاوّ اصالتّعربیّقص 

کهّّّداندمیفرهنگیّبسیارّبزرگّّۀیکّحوّزّراّازّسندّتاّمدیترانهّدکترّبهار،ّغربّآسیاّّّّّّ

نشانّاسنادّزیادیّّ(1393ّ:406)بهار،ّّ.طوالنیّداردایّستدّفرهنگیّدرّآنّسابقهدادو

ّبخشیّازّاینّافسانهدهد،ّمی ازّراهّهمینّدادوستدّفرهنگیّواردّّ،هایّایرانیههاّوّقص 

ایفاّکردند.ّایرانیانّّهایلحم،ّموردنقشّاصلیّراّدرّاینّ»اند.ّعربستانّشدهّۀجزیّرشبِهّ

توانستندّبرّفرهنگّوّادبّدیگرّکشورهاّتأثیرّکزّتجاریّوّبازرگانیّمیااینّمّرّخاطرنیزّبه

ّبدینّت ّصحرانشینّافسانهّ،رتیببگذارندّو ّبدویّو ّاقوام ّپهلوانیّایرانیّبه ّاساطیر ّو ها

ّ)«یافت.انتقالّ 1393ّسیپک، ّهم26: ّنامّّ،چنین( ّجاییّبه ّدر ّکه قیّداریم
 
ّموث اخبار

ّداستان«دوهدارالنّ » ّمی، ّنقل ّمردم ّبرای ّاسفندیار ّو ّرستم ّمثل ههایی ّعد  ّاینّشد. ای

ّمجموعهداستان ّدر ّو ّترجمه ّرا ّها ّآوریّمیجمعهایی ّکردند. 1988ّ)خورشید، :269-

ّّکهّبعیدّنیستّ(270 ّافسانهحمزهّتحتّتأثیرّهمینّافسانهّۀقص  ّو هایّهایّسرزمینها

ّآمده ّپدید ّمجاور ّشخص  ّبنابراین ّباشد؛ ّدرّمیّالعربةحمّزیت ّرستم، ّتازی ّبدیل تواند

ّافسانهشبِهّ ّشنوندگان ّذهن ّدر ّابتدا ّیعنی ّآید؛ ّحساب ّبه ّجزیره ّشخصیتّ ها، یّچنین

ّشرایطّسرزمینّ ّمطابقتّآنّبا ّذهنّجمعیّو ّتکاملّتدریجیّدر ّپسّاز ّو شکلّگرفته

ّ ّاست.هاییّبرایّاوّساختهّوّپرداختهّشدهّوّشاخّوّبرگّگرفتههجدید،ّآرامّآرامّقص 

هدوّّهرّدرّّّّّّّ بهّّکهّکندرستمّراّتأییدّمیّحمزهّباّکهّهمسانیّ،ّشواهدّزیادیّاستقص 

تّحمزهّدرّّ،هایکیّازّاینّهمسانیّ.شودیاشارهّمّموردچندّ پیروزیّّکسبنقشّوّاهمی 

حضورّرستمّّمانندّ؛بستهّبهّحضورّحمزهّاستّدرّنبرد،ّهادرّمیدانّجنگّاست.ّپیروزی

ّ»ّ:هاستیروزیپترینّعاملّمهمّکه العجمّّلتّالّتظهرّنفسکّفجیشّزفقالّاندهوقّما



 
 
 
 
 
 
 
 
اتّتطبیقی،ّسال40ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ۀّادبی  1398ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

ّاّل ّنیزّچونّهمّ(2ّ:64،ج1985ّ،العربّةحمّز)ّ«.ینکسرواّلیرتعبّالیتفرقّو چنینّحمزه

هانّرادیّج»؛دنشینبرّتختّپادشاهیّنمیّ،باّوجودّپهلوانیّوّداشتنّقدرتّزیادّ،رستم

ّفریدون،کیکاوس،کیقباد،ّکیخسروّپهلوانّدرّاینّاستّکهّدشواری ّراهّبرگیردّتا ّاز ّرا ها

رستگار،ّ)«ّرّکرسیّسلطنتدادنّبمردّمیدانّنبردّاستّنهّاهلّتکیهّو...سلطنتّبرانند.ّاو

ّّوّنشاندبلکهّشاهّبرتختّمیّ(1355ّ:751
ً
دختریّانوشیروانّّۀقباد،ّنوّاینّپادشاه،ّاتفاقا

ربایدّوّدرّنیانّراّمیحمزهّپرچمّمخصوصّایرایاّّ(2ّ:207،ج1985ّّ،العربةحمّز)است.ّ

ّ،اینّپرچمّرسدبهّنظرّمیّ(1ّ:77،ّج1985،ّالعربةحمّز)ّافرازد.خودّبرمیّۀمقابلّخیم

.ّ)همان:ّگزینندویژهّبرایّخودّبرمیّدرّنهایت،ّاعرابّآنّراّپرچمّکاویانیّباشدّکهدرفشّ

206)ّ
ّّّّّّّّ ّنبرد، ّمیدان ّدر ّرستم ّمثل ّحمزه ّالز ّدر ّبدیع ّناشناسّخود، ّفرزند ّقرارّبرابر مان،

وّّشناسدالزمانّپدرّراّمیبدیعّ؛ّچونروییّمتفاوتّاستاتّاینّرویاییجزگیرد.ّاگرچهّمی

ّاینّجالبّۀنکتّ.دهدایّرویّنمیفاجعه ّدر ه ّّۀلحنّدلسوزانّ،جاتوج  ّدر ّفرزندّپدر برابر

ّقلبی»ّ:ناشناسّاست إنَّ
 
:4ّ،ج1927العرب،ّ)حمزة«ّینعطفّالیکّانعطافّالوالدّللولدّف

ّّتمایلیّبهّنبردّباّفرزندّناشناسّخودّندارد.ّ،برعکسّرستمّ،جاّحمزهندرّایّ(75

ّّّّّّّ ّمهّرآغاز ّدخترّکسری، ّو ّنیزّشبیهّداستانّعشقّدماجرایّعشقیّمیانّحمزه یّکار،

اینجاّنیزّدخترّشاهّدرّابرازّعشقّخودّبهّپهلوانّپیشقدمّّدرّ.میانّرستمّوّتهمینهّاست

،ّپهلوانّنامیّایرانمانندّّ،عربّۀجالبّاستّبدانیمّکهّحمّزّ(1393ّ:16)آیدنلو،ّشود.ّمی

ّیعربّنژادهایّاوّزنّکدامّازهیچگزیندّوّهیچّزنیّراّازّسرزمینّخودّبهّهمسریّبرنمی

ّ.ندارند

بّالجمیعّ»ّّ:هّیکّپهلوانّایرانیّچونّرستمّاستاخالقیّحمزهّنیزّشبیّصفاتّّّ قدّتعج 

ّصفا ّّءِمن ّو ّاالمیر ّباطن ّو هحلمه ّحب  ّو ّعدله ّو ّطویته ّّحسن
 
ّاعتقادهلل ّو ّّه «ّ...و

ّج1985ّ،العربةحمّز) ،2ّ :119ّ ّپهلوانّدرحمزهمیانّّیهاشباهت( بهّچشمّنامهّهمّدو

ّخورد.می

ّحالّباّعلمّبهّاینّّّّّّّ ّّ،گویانّعربهکهّقص  اسیّهایّحمهّبهّداستانهمّدرّچهارچوبّقص 

است،ّچونّرستمّبودهّپردازیّحمزه،ّپهلوانیتهاّدرّشخصیّ اندّوّهمّالگویّآننظرّداشته

ّآیاّبهترّنیستّاینّ ّۀازّواژّتوانعامیانةّپهلوانیّبدانیم؟ّطبیعیّاستّکهّنمیّۀروایتّراّقص 

هاییّویژگیّ،حماسهّدرّمعنایّمعمولّۀماسیّبهّجایّپهلوانیّاستفادهّکردّچونّواژح



 
 
 
 
 
 
 
 

41ّ                                                                                                                           البهلواننامهّباّحمزةبررسیّتطبیقیّحمزه

 

ّمایهچونّدرون
 
فاخر،ّرویدادهایّفراطبیعی،ّبنیادّیّوّعامّبشری،ّسبکّایّباّمسائلّکل

ّ(1390ّ:142ّ)مدرسی،ّداردّعادیّکنشّداستانیّوّ...غیرِّ ّ.بینیمنمیهّکهّدرّاینّقص 

ّآبّرّّّّّّّ ّگفتهاساس ّشدنچه ،ّ ّرمانس ّتعبیر ّاطالق ّنیز ّقص  ّاین ّبرای ّعامیانه، مانندّة

برایّّ؛هایّرمانسّاستپوشیّازّبعضیّویژگیتاریخیّوّدینی،ّنیازمندّچشمّهایصفت

ّ(1386ّ:4ر،ّباشند.ّ)بیهایّرمانسّبایدّهمهّازّطبقاتّاشرافّتدانیمّشخصیّ میّ،مثال

ّحمزهدرحالی ّدر ّهمکه ّیاّاصلیّبهّهایتشخصیّ ّۀنامه، ّو ّاشرافّنیستند ّاز ّحتم طور

نامهّبهّحسابّهایّحمزهمایهعشقّجنسیّراّیکیّازّدرونّ،مانندّرمانسّغربیّتواننمی

ّدرونمایه»ّ.آورد ّوجودّاین،ّ؛(6ّ:همان)ّ«هایّمهمّرمانسّاستعشقّجنسیّیکیّاز ّبا

مانندّّ؛گنجدکهّدرّچهارچوبّرمانسّمیّنامهّدیددیگریّدرّحمزههایّتوانّویژگیمی

ّتیاّشباهتّبرخیّشخصیّ ّگیّدکننرمسرگ هایّرمانسّوّ...ّکهّبهترّتهّباّشخصیّ هایّقص 

ّاست،ّهمانندی ّویژگیّازحمزهّراّّۀهایّمیانّرمانسّوّقص  تیّهایّسنههایّمشترکّقص 

ّواقع ّرمانسّبدانیم. ّبا ّّخواهدبودبینانه ّپیّمطابقتّیکّقص  ّدر انه ّمصر  ّباّاگر ّشرقی ة

ّ ّرمانس ّمانند ّغربی ّادب ّنوع ّیک ّّ؛باشیمنالگوهای ّادبحتّ چون ّدر اتی ّنیزّّی  ّّّّّّّّغرب

ّ(16:ّ)همانآید.ّندرتّچنینّهمسانیّکاملّپیشّمیبه

 ادب -3-2
ّ

عبّیةةیر عبی و الّس الش
ّ

 الش

ّمیّ ّمسامحه ّکمی ّعامیانۀبا ّادب ّّتوان ّمعادل ّ ّرا ّالشعبیادب»فارسی »ّ ّداد. درّقرار

ّادب»بیاتّعرب،ّدا
 
گیرد.ّادبّرسمیّعربیّازّسهّدرّبرابرّادبّرسمیّقرارّمی«ّعبیالش

ّ«آورندهپدید»عنصرّ ّّ«خواننده»، اینّمتنّثابتّاستّوّّ؛آیدپدیدّمیّ«متنّنوشتاری»و

والّیتبدلّبمجردإکتمالّانّالعملّاِلدبیّیستقرّ»ّتواندّدرآنّدستکاریّکند.مخاطبّنمی

ّوالوسیطّالذیّیجمعّ ّالمؤلفّوالقاریء، ّطرفینّإثنین: ّبوجود ّإال ّیوجد ّال ّهو ّو کتابه؛

ّادبّ،درّبرابرّ(1989ّ:50بروب،ّ«)بینهماّوهوّالکتابّأوّالمخطوطّأوالعرض
 
عبیّتنهاّالش

ّشنونده ّو ّداردّراوی ّادبرا ّدر .ّ
 
ّنداردّ،عبیالش ّوجود ّمکتوب ّدرّحالیدرّ،متن که

ّادب
 
ّمتنّشفاهیّدستّمیبهّراویعبیّالش ّادبراحتیّدر ّدر ّبرد.

 
ّتعدادّّ،عبیالش ّبه ما

کلّمستمعّلألدبّالشعبیّمشروعّراوّمحتمل،ّفیّالمستقبل؛ّ»:ّدگان،ّراویّداریمشنون

همان:ّ«)ولسوفّیدخلّبدورهّبعضّالتغییراتّعلیّماّیسمع،ّسواءّعنّوعیّأوّغیرّوعی

ّهایّیکیّدیگرّازّتفاوتهمان(ّ
 
بودنّ،ّناشناسعبیادبیاتّدرّمعنایّمعمول،ّباّادبّالش

،ّ»ّ:استّآورندهپدید
ً
ّمختفیا

ً
ماّالفیصلّهوّوجدانّالجماعةّالذیّیجعلّالمولفّمجهوال ان 

بینّلهّخصوصیة ّ(1961ّ:46یونس،ّ)«الّت 



 
 
 
 
 
 
 
 
اتّتطبیقی،ّسال42ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ۀّادبی  1398ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

ّهایّادبّرسمیّباّادبیکیّازّتفاوتّشدّکهگفتهّترپیشّّّّّّ
 
درّبودّوّنبودّمتنّّ،عبیالش

ّبودنّبرایّادبشفاهیّکهّاست.ّبایدّدانستّمکتوب
 
یکّتفاوتّاتفاقیّباّادبّّ،عبیالش

ّ(1922ّ:69)ابراهیم،ّبلکهّیکّشرطّالزمّاست.ّّیسترسمیّوّمعمولّن

ّادبّعامیانه،ّمعادلّاصطالحّدّرّّّّّّ
ً
درّادبّّ.رودبهّکارّمی«ّفولکلور»ادبّفارسیّمعموال

ّاین ّعربی ّنیست ّگونه ّشاملادبو عبی
 
ّعامیانهّالش ّنصِّ ّ»ّ:استّهر

َّ
ل ّک  ّاعتبروا اذا

ّاِلدبالنصوصّالعا ّتحتّمصطلح ّتندرج عبمیه
 
ّلقبّأدباءّالش ّعلیّمبدعیها ّاطلقو ّو ی

ین. عبیِّ
َّ
ّ(1994ّ:21)خورشید،ّ«ّالشعبّأوّأدباءّالش

ّأدبّ،بهّنظرّفاروقّخورشیدّّّّّّ
 
بایدّبیشّازّیکّّباشد:داشتههاّراّعبیّبایدّاینّویژگیالش

ّ ّباشندنسل ّآشنا ّآن ّبا ّیکّسرزمین ّّ،مردم ّو ّراّشرایط ّسرزمینی ّمردم موقعیتّعموم

هایّنسلّدرّطولّزمانّبهّروزّشود؛ّیعنیّهمیشهّمسائلّوّخواستهّوّتابدّنهّیکّفردّراباّز

ّ(22)همان:ّحاضرّراّبیانّکند.ّ

ّادبّّّّّّ ّبخشیّاز
 
ّاصطالحالش ّ»ّ،عبیّدر ةةیّرالس  عبی 

 
ّالش »ّ ّدارد. ّ»نام ةةیّرالس  عبی 

 
ازّّ«الش

ّ ّادب»دل
 
ّافسانهّاستفادهضمنّّوّجوشدمیّ«عبیالش ّمواد ّامکاناتّو هایّخیالیّوّاز

)خورشید،ّشود.ّگذردّوّدرّشکلیّجدیدّعرضهّمییاعتقاداتّاسالمیّمّۀازّپاالیّ،وانیلپه

1994ّ :54ّ ّحقیقت( ّّ،در ةةیّرالس  عبی 
 
ّطریقّاآنّالش ّاز ّرا ّاسطورهّفسانهچه هایّخرافیّاز

ّگرفته ّاسالمی ّعقاید ّبا ّافسانهمیّ،برایّمثالّ؛آمیزدمیدراست، ّدر لیّهایّخیادانیم

ّدارد ّوجود ّجن  ّنام ّبه ّّموجودی ّالس  ّدر ّموجود ّاین ا ةةیّرام  عبی 
 
ّپاالیّالش اسالمیّّۀاز

ّ(1994ّ:76)خورشید،ّهاّمؤمنّوّکافرّدارد.ّگذردّوّمانندّانسانمی

ّادبّّّّّّ ّاز ّمنظور ّدانستیم ّکه ّاکنون
 
ّالش ّالس  ّو ةةیّرعبی عبی 

 
ّچندّّ،چیستّالش ّبه باید

ّّالبهلوانّةحمّزارتباطّّموردپرسشّدرّ ةةیّرباّالس  عبی 
 
ّۀباّرلینّپرسشّدراوّ ّ.پاسخّدهیمّالش

ّطبقه ّالعربةحمّز»بندی »ّ ّتوج  ّبا ّباالاست. ّتوضیحات ّبه ّمیّ،ه ّکهّاکنون ّّّّّّّّّدانیم

ّادبیّ ةحمّز ّالبهلوانّجزو ةةیّراتّالس  عبی 
 
ّحسابّمیّالش ّّآیدبه ّاینّقص  ّدر ّعناصرّ،هچون

ّعقایدّاسالمیّدرآمیخته ّّ؛استخرافیّبا ّولیّبایدّّ؛ذکرّشدکهّّمانندّجن  ّ،هّداشتتوج 

ّدینیّحمزهّهایمایهعناصرّوّبنّگونهّکهّدرّمقایسۀهمان هّگفتیم،ّنامةّفارسیّباّاینّقص 

ّالعربّبهةدرّحمّز ّایّنشدهصّبهّدینّاسالمّاشارهطورّمشخ  درّّ،هاستّوّدینّدرّاینّقص 

ّم ّقرار ّکفر ّبرابرّشرکّو ّاینکهّیرد.گیمفهومّعامّخداپرستیّدر ّاینّّبا پهلوانّحمزهّدر

ّاستّ،کتاب ّعیار ّتمام د ّموح  ّبنّ،یک ّو ّخاصّمایهعناصر ّمعنای ّدر ّرا ّاسالمی های

هّدید.ّنمی ّتوانّدرّقص 
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باّیکّنظرّّهباّرپدیدّآورندگانّاست.ّگفتیمّدرّاینپدیدّآورندهّیاّّۀباّردردومینّپرسشّّّّّّّ

برایّیافتنّشخصّیاّّایبیهودهّهرکوششروّهستیمّکهّماّراّازّبینانهّوّمشخصّروبهواقع

فّبی
 
توّآنّعادتّشرقیّکندینیازّماشخاصیّبهّعنوانّمؤل فّهاّدرّاهمی 

 
ندادنّبهّمؤل

ّشواب)ّاست. ،1384ّ ّبلکهّالبهلوةحمّزّۀباّرفقطّدرّ،اینّحقیقتّ(9: ّنیست؛ انّصادق

هایّعربیّوّایرانّنیزّهایّشرقیّازّهندّتاّسرزمینآورندگانّآثارّسایرّسرزمینپدیدّۀباّردر

ّ(10)همان:ّکند.ّیصدقّم

ّادبّۀآورند،ّناشناسّبودنّپدیدگونهّکهّقباًلّاشارهّشدهمانّّّّّّ
 
عبیّیکّاصلّاستّالش

ّاتّ  ّیکّتفاوت ّساینه ّبا ّمقایسه ّدر ّعادی ّو ّبنابراینفاقی ّآثار؛ ّدرّ،ر ّّاگر ّرهگذر بهّاین

ّبههاییّبرمینام ّازّخوریم، ّپسّاگر ّنیستند؛ ّحتمّاینّاشخاصّپدیدآورندگانّقصه طور

خّّ،اثیرابن فّل،ّبهالکامنامیّقرنّهفتمّوّصاحبّتاریخمور 
 
یادّالبهلوانّةحمّزعنوانّمؤل

آوریّبهّمعنایّجمعّ،تألیفّدرّاینّمقامّنویسندگیّنیست.شود،ّاینّتألیفّبهّمعنایّمی

ّتأتیّ»ّ:است ّالتجمیعو ّمرحله ّبکلمبعد ّنحنّنقصد ّالتألیفّو ّمرحله التألیفّهنا،ّّّة،

ّ ّو ّالمادّالترجمةالجمع ّالصیاّةو ّّغةو ّبها ّنقصد ّال ّنفسها.ّعملیةو ّاالبداع )خورشید،ّ«

1988ّ:558)ّ
هایّمایهالبهلوانّجزوّنقشةهایّدینیّحمّزمایهبنّ،نوشتیمترّکهّپیشباّاینّ،درّنهایتّّّّّ

ّاآّز اّچونّدرّمعرفیّالس  ةةیّردند؛ّام  عبی 
 
ّّ،گفتیمّالش هاییّترکیبّحکایاتّخرافیّهچنینّقص 

ّاند،ّشایدّاینّپرسشّپیشّآیدّکهّباّاینّاوصافّآیاّبهترّنیستوّپهلوانیّباّعقایدّاسالمی

اّبهّاینّپرسشّمنفیّاستّچونّبدانیم؟ّپاسخّمدینیّّۀالبهلوانّراّنوعیّحماسةحمّزّکه

ّدرّادبّعربّجایگاهّچنینّآثاریّبهّاولّاینکه ةةیّرعنوانّالس  عبی 
 
ّ؛استمشخصّشدهّالش

انّفرضّکردّهرّاثریّتونمیدومّاینکهّّ.برّاینّاصطالحّبیفزاییمچیزیّپسّالزمّنیستّ

ّّۀکهّزیرمجموع ةةیّرالس  عبی 
 
ّیکّاثرّباّموضوعّدینیّاست.ّدرّحقیقتّفرقّّالش

ً
است،ّحتما

ّ
 
ّالش ّادب ّالس  ّبا ةةیّرعبی عبی 

 
ّنشانهایّ،الش ّاولی ّدر ّکه ّاست ّجهانن ّاسالمیّبینیهای

ّمنعکسّاستّوّدرّدیگریّنه.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّّ،نامۀّفارسیحمزهّکهّدهدمقایسۀّدوّمتنّفارسیّوّعربیّنشانّمیّ.1 ۀّدرّاصلّیکّقص 

ّّ؛ّنهّهندیّوّنهّایرانی.استعربیّ

هعربیّاصالتّّباّوجودّ.2 ّّاسنادّوّشواهدّتاریخیّحاکیّازّآنّاستّ،قص  پردازانّهکهّقص 

اندّوّهایّمربوطّبهّرستمّساختههّروایتهایّایرانیّازّجملراّتحتّتأثیرّافسانهّآنّ،عرب

ّ،ّرستمّاست.بدیلّعربیّپهلوانّایرانیّ،العربةحمّز

ّبّ.3 ّایرانیان ّنامتحساسیّ ّسببه ّنژادی ّراّیکّهای ّخیالی ّعمویّّپهلوان ّنام به

ّ.دانتغییرّدادهّ)ص(پیامبر

ّآنّ.4 ّبه ّتوجه ّگفتهبا ّشدچه ّحتّ حمزه، ّیا ّپهلوانیّةیّحمّزنامه ّعامیانۀ العربّیکّقصۀ

ّنهّچیزّدیگر.ّاست

ّاست.آمدهبرابرّنژادّایرانیّپدیدّدرّاصلّبرایّابرازّتفاخرّنژادّعربّدرّّالبهلوانةحمّز.5ّ

ّ

ّ

 :منابع
ّ.معینّ:تهرانّ.سومچاپّ.ّزبان فرهنگ اسطورهّ(.1390)ّ.ژالهّ،رآموزگاّ-

ّمشابهاتّحماسۀّارمنیّدالورانّساسونّوّشاهنامه»ّ(.1393)ّسجاد.ّآیدنلو،ّ- جستارهای «.

ّ.42-1صص،185ّشمارۀّّ..ّدانشگاهّفردوسیّمشهدادبی

.ّالهیئةّالمصریةّالعامةّالکتاب.ّفصول«.ّالشعبیخصوصیاتّاإلبداع(ّ»1992)ّابراهیم،ّنبیلة.-

ّ.82ّ-6صصّّ،40-39العددّ

ّالثانیّ،ّالعرب(ةالبهلوان )حمز ةاالمیرحمز ّ- ّو ّاالول دارالکتبّّ:بیروتّ(.1985)ّ.الجزء

ه ّ.العلمی 

ّالرابع.ّ،ّالعرب( ةالبهلوان )حمز ةاالمیر حمز ّ- ّو ّالثالث ّمکتبهّّ.(1927)ّالمجلد بیروت:

ّّ.صادر

ّداوود.ّ- ّ»1364)ّالهامی، ّقهرمانّ(. ّحمزه ّقیام ّآزادی: ّو ّاستقالل ّبرای ّپیکار دویستّسال

ّ.37-31صصّّ،8.ّشمارۀّهایی از مکتب اسالمدرس«.ّسیستانی

ّفالدیمیر.ّ- ّ»1989)ّبروب، ّواِلصولاِلدب(. ّالشعبی:المنشأ ّّۀترجم«. ّقندیل. ّادبابراهیم

ّ.62ّ-54صصّ،53.ّقاهره.ّالعددونقد

ّّ.چشمهّتهران:ّ.هشتمچاپّّ.از اسطوره تا تاریخّ(.1393)ّ.ردادبهار،ّمهّ-

ّّ.مرکزّ:تهرانّ.ترجمۀّسودابهّدقیقیّ.رمانسّ(.1386)ّ.بیر،گیلیانّ-
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ّ،5.ّشمارۀّنقد ادبی....«.ّها،ّکارکردهاّوّمایه:ّتعاریف،گونهبن(.ّ»1388)ّد.پارسانسب،ّمحم ّّ-

ّ.14-7صصّ

دینّ.)الحجاجیّ،ّاحمدّشمسّ-
 
ّجا:دارالهالل.ّبی.مولدالبطل فی السیره الشعبیه .(1991ال

ّشعارّ.(1362)ّ.(ۀ امیرالمؤمنین حمزه)قّص  نامهحمزهّ- ّجعفر ّّ.تصحیح ّ.دومچاپ

ّ.تهران:کتابّفرزان

یرة(.ّ»1988)ّخورشید،ّفاروق.- ةالس  عبی 
 
ةالش ّالعددّعالم الفکرّ«.العربی  دّالتاسعّعشر.

 
ّالمجل .

ّ.278-249صصّّ،الثانی

ّمحم ّسیّ ّدشتی،ّ- ّ»1378)ّد.د ّصفویقصه(. ّعصر ّدر ّعامیانه ّهای .ّادبیات داستانی«.

ّ.17ّّ-10صصّّ،52شمارۀ

ّ..ّتهران:ّسخنهای عامیانۀ ایرانیقصهّ(1378.ّ)،ّعلیرضاذکاوتیّقراگزلوّ-

ّ.تهران:ّسمتّ.مدوچاپّّ.انواع نثر فارسیّ(.1389.)رستگارّفسایی،ّمنصورّ-

ّم.ّتهران:ّطهوری.چاپّدوّ.های شکارشدهسایهّ(.1385.ّ)سرکاراتی،ّبهمنّ-

ّییریّ- ّتهران:ّچهارم.چاپّّ.ترجمۀّمحمدّاخگریّ.ادبیات فولکلور ایرانّ.(1393ّ.سیپک،

ّ.سروش

کودک ّپژوهشنامۀ ادبیات«.ّبررسیّچهارّقصۀّعامیانۀّایرانی(.ّ»1380)ّدرضا.شمس،ّمحم ّّ-

ّ.33ّّ-25صصّّ،27.ّشمارۀّو نوجوان

ورّفارسینامه:ّبزرگحمزه»(.1348ّ)ّغروی،ّمهدی.ّ- 85ّ.ّشمارۀّهنر و مردم«.ّترینّکتابّمص 

ّ.34ّ-31صصّ،

ّغالمحسینغالمحسینّ- ّزاده، ّفاطمه. خی، ّفر  ّذوالفقاری،ّحسن؛ ّ»1389)؛ ساختارشناسیّ(.

ّ.232ّ-205صصّ،12و11.ّشمارۀّنقدادبی«.ّنامههایّحمزهمایهبن

ّ.سخنّتهران:ّ.نظریۀ تاریخ ادبیاتّ(.1387).،ّمحمودفتوحیّ-

ّ.تهران:ّقطرهّ.بهّکوششّسعیدّحمیدیانّ.6جلدّ،شاهنامهّ.(1376)ّ.فردوسی،ّابوالقاسمّ-ّ

-730صـصّ،48.ّشـمارۀّجستارهای ادبیی«.ّجهانّپهلوانی(.ّ»1355)ّفالحّرستگار،گیتی.ّ-

756ّ.ّ

ّمحم ّّ- ّادبیات عامیانۀ ایرانّ(.1386)ّ.جعفردمحجوب، ،ّ ّو ل ّاو  ّکوششّحسنّّ.دومجلد به

ّّ.تهران:ّچشمهّ.سومچاپّّ.ذوالفقاری

ّوّ- ّناصر ّ:تهرانّ.چهلمچاپّّ.دوازدهجلدّّ،تفسیر نمونهّ(.1384)ّ.همکارانّمکارمّشیرازی،

ّدارالکتبّاالسالمیه.

ّحسین.ّ- 1380ّ)ّمفتخری، «ّ ّخراسانّ(. ّو ّسیستان ّآذرکّخارجیّدر ّبن ّحمزة قیام

ّ.49-41صصّ،7شمارۀّرشد آموزش تاریخ. «.ّه.ق(213ّتا179)
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