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 چکيده:

-در دوران رواج سبک هندي شاعران بسياري به تبعيت از آثار مشهور گذشته، طبع آزمايي کرده

اثر « خّرم و زيبا»ند. يکي از آنها منظومۀ درخور توجهاند.برخي از اين آثار با وجود گمنامي، بسيار 

ص به « محّمد بن مؤمن کرماني»
ّ
هجري است. فدايی اثر  دوازدهماز شاعران سدۀ « فدايي»متخل

بيت سروده است. در اين منظومه داستان  0088خود را به اقتفای خسرو و شيرين نظامي، و در 

ميگيرد به شکلی بديع در اي بسياري که بر سر اين عشق در دلدادگي خّرم و زيبا به يکديگر با جنگه

 هم تنيده شده است.

حاضر  ۀگمنامی بوده است و در مقال ۀاثری ارزشمند است که تا کنون در پرد« خّرم و زيبا» ۀمنظوم 

اين اثر به يک ويژگی ممتاز و قابل توجه آن نيز پرداخته خواهد شد. با اين  ۀضمن معرفی شايست

های حماسی بسياری در داستان به تصوير کشيده ميشود و در اين ه جنگهای مکرر و صحنهتوضيح ک

غنايی،  ۀمنظومه، حماسه همپايه با غنا پيش ميرود. وفور ويژگيهای حماسی و پهلوانی در اين منظوم

های غنايی است. اين مقاله پس از معرفی اثر به تحليل و بررسی خصوصيتی کمياب در ميان منظومه

 ميپردازد.« خّرم و زيبا» ۀيژگيهای حماسی موجود در منظومو
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 :مقدمه

با خلق آثاری اند، اما وی های غنايی پرداختهاگرچه پيش از نظامی ديگران هم به سرودن منظومه

عنوان سرآمد منظومه سرايان غنايی ب «هفت پيکر» و« ليلي و مجنون»، «خسرو و شيرين»چون 

که درميان شاعران پديد آمد. با اين شهرت يافت و موجی از اشتياق برای استقبال و اقتفای آثار او

اند، اّما ادبيات توفيق مقتدای خويش را نيافته ۀمقلدان نظامی همچون هر تقليدگر ديگری در عرص

 ابداعات و نوآوريهايی در سرزمين چيزی افزودههر يک بر بلندای قامت ادبيات اين 
ً
اند، و بعضا

 ۀخود قابل توجه وستايش است. منظوم ۀاند که به نوبساختار يا محتوای حکايات خود ايجاد کرده

ها است. اگرچه شاعر آن خسرو وشيرين نظامی را پيش چشم نيز از اين دست منظومه« خّرم و زيبا»

گيری صنايع ادبي، آيات، احاديث و اصطالحات علوم آن در بکار  ۀر و پختداشته اما به دليل زبان فاخ

-مختلف و نيز ابتکاراتی که در نوع پرداخت داستان دارد، بايد آن را نه تنها تقليدی موفق که منظومه

 ای ستودنی دانست.

اين  يکی از اين ابتکارات که وجه ممّيز اين اثر از مشابهات ديگر است، کثرت ويژگيهای حماسی

غنايی است که با توجه به تعدد عناوين حماسی و حجم قابل توجه ابياتی که به نبردها و  ۀمنظوم

هميشه نميتوان نوع ادبی يک »های کارزار اختصاص يافته، بسيار چشمگير است. از آنجا که عرصه

رک آثار ( ميتوان بر اساس اجزاء مشت94انواع ادبی،شميسا: «)اثر را با دقت و صراحت مشخص کرد

 های متعدد ارائه کرد. ادبی، طبقه بنديهايی به انواع فرعی و يا گونه

خّرم و زيبا که هر دو ناشناخته يا کمتر شناخته  ۀحاضر پس از معرفی کوتاه فدايی و منظـوم ۀدر مقال

که خواهيم ديد اين غنـايـی را بـررسی ميکنيم و چنان ۀاند، ويژگيهای حماسی اين منـظـومشده

يب و امتزاج خوشايند غنا و حماسه که در بادی امر به نظر در تضاد و تقابل با يکدگرند باعث شده ترک

 است سبک اين منظومه در مقايسه با آثار مشابه خود به تشخّصی ديگرگونه و ممتاز دست يابد. 

 «: فدايي»نامه محمد بن مؤمن زندگي

 تولد:

ها يافت نشد. تنها در اواخر کتاب شاعر سال اتمام تذکرهتاريخ دقيق والدت و وفات فدايي کرماني در 

 هجري ميگويد: 6610اثر را در ماده تاريخي، 

ـــــت ـــــدد بي ـــــد در ع ـــــو آم ـــــابم را چ  کت

 خـــــرد را شـــــد چـــــو تـــــاريخش حوالـــــه
 

 ســت و دو صـد بيــت اشـمار  هشــت الـف  

ـــــــا  ـــــــاله»بگفت ـــــــا رس ـــــــّرم و زيب  «خ

 (020)ص
 

تاريخي که در اين ميان به چشم  ۀاست. تنها اشار و بجز آن، تاريخ خاص ديگري را ذکر نکرده  

 ميخورد اين ابيات است:



 

 

 

 

 

 
 12/ای عالی از آمیختگی حماسهو زیبا نمونه منظومۀ خرّم

 
 

ـــــــر نادريـــــــه ـــــــم و جب ـــــــرم از بل  غ

ــــابم ــــت ت ــــو  و از دل رف ــــر ه ــــو از س  چ

ـــــــم جـــــــايي دوات افتـــــــاد جـــــــايي  قل

ــــد ــــري ش ــــم ب ــــالمي از غ ــــا ع ــــين ت  چن

ـــــود ـــــت بهب ـــــردم ياف ـــــم م ـــــه زخ  اگرچ

 شـــد بـــه بخشـــيچـــو هـــر دم خســـروي بـــر

 کــــــه تــــــا از مالــــــک افــــــالک مطلــــــق

ــــــــــدر شــــــــــهي ــــــــــان آل حي  از دودم

 ســــکندر بخــــت و دارا تخــــت و جــــم جــــاه

 

ـــــه  ـــــل بري ـــــر ک ـــــام ب ـــــودي ع ـــــه ب  ک

 نشـــــد فرصـــــت بـــــه اتمـــــام کتـــــابم

ــــــع وحشــــــت زاد جــــــايي  عنــــــان طب

 زوال اقتــــــــــدار نــــــــــادري شــــــــــد

 دو ســـــاليباز شـــــور  در جهـــــان بـــــود

 نياســــــودند زيــــــن رو خلــــــق لختــــــي

 مفـــّوم گشـــت حـــق بـــر مـــن لـــه الحـــق

 قـــدم بـــر تخـــت زد چـــون ســـکه بـــر زر

ـــــاهرواج  ـــــاهر  ش ـــــت ش ـــــن و دول  دي

 (076)ص

که نشان ميدهد فدايي کرماني سالهاي آخر پادشاهي نادر شاه افشار و آشوبهاي پس از مرگ او را 

مري حيات داشته هجري ق6610درک کرده است و هنگام بر تخت نشستن شاهر  شاه به سال 

سرگذشت خود نميکند؛ نميتوان  اي بهاشاره« خّرم و زيبا»که شاعر در خالل داستان است. اما از آنجا

 سال تولد او يا سنش به هنگام اتمام اثر، نظري ارائه کرد. ۀدربار 

 دين و مذهب:

دوازده  ۀافشار و نيز ابيات ذيل، شکي در مسلمان و شيع ۀبا توجه به زمان سرايش اثر در اواخر دور 

امامي بودن او نيست. آغازکتاب با نام خداوند و ذکر مظاهر آفرينش اوست. سپس ذيل اين عناوين 

ابياتي را سروده است مملو از اقتباس و تلميح که نشان از آگاهيش بر آيات و احاديث و همچنين 

 اعتقادات ديني راسخ او دارد.

او ميگويد و سپس در ابياتي شأن حضرت  در ابياتی از نبوت حضرت محمد و ختم شدن رسالت بر

 علي)ع( را همپايه با رسول الله)ص(  قرار داده و آورده است:

 يکـــــي شـــــد صـــــاحب اســـــراء و معـــــراج

 يکـــــــي بـــــــر دو  پي مبـــــــر قـــــــدم زد

ــــد ــــي ش ــــت متک ــــت بعث ــــر تخ ــــي ب  يک

ــــــد ــــــوالک گردي ــــــاحب ل ــــــان ص  يکيش

ــــــد ــــــالمين ش ــــــتد للع ــــــان رحم  يکيش

 يکــــي خــــتم الرســــل خيــــر البشــــر شــــد

 

 از خـــاک کفـــش، تــــاج گرفـــت افـــالک 

ــــــم زد ــــــان را به ــــــل ط ي ــــــاس اه  اس

 علـــــي عـــــالي القـــــدر آن يکـــــي شـــــد

ــــــد ــــــالک گردي ــــــق ده اف ــــــي رون  يک

 بــــــر آن ديگــــــر اميرالمــــــؤمنين شــــــد

ـــقر شـــد ـــد و س ـــم خل ـــک قاس ـــر آن ي  م

 (5)ص

 امير»و در 
ّ

به بيان ماجرا از نزول وحي بر پيامبر تا « ذکر حديث غدير و نص صريح بر وصايات امير کل

 جانشيني حضرت علي)ع( ميپردازد:اعالم 
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ــــواه ــــه اف ــــوا از جمل ــــن ن ــــر زد اي ــــو س  چ

ـــــا ـــــي ز جانه ـــــدم اول ـــــرکس دان ـــــه ه  ک

 

 نبــــي فرمــــود پــــس مــــن کنــــت مــــواله 

 علــــــي را نيــــــز بايــــــد دانــــــد اولــــــي

 (68)ص

پس از توصيفاتي از فضايل « اطهار عليهم صلوات الله الملک العزيز ال فار ۀدر منقبت ائم»و عنوان 

 دوازده امامي است. ۀن تعليلي از امام مهدي)ع( نام ميبرد که نشان ميدهد او شيعائمه، تنها در حس

ــــر ــــاحب العص ــــل ص ــــم از طفي ــــون ه  کن

 ســـتونشغلـــر کـــردم کـــه خوانـــدم بـــي

 

 معلــق مانــده اســت ايــن بيســتون قصــر 

 چـــو باشـــد حضـــرت مهـــدي ســـتونش

 (66)ص

ص:
ّ
 تخل

ص ميرزا محّمد بن مؤمن کرماني، 
ّ
مرتبه در کتاب ذکر ميشود: يکي در آغاز است. که دو « فدايي»تخل

که در توصيف حضرت علي)ع( وقتي پا را فراتر از آنچه بايد ميگذارد، « در صفت ساقي کوثر»و عنوان 

 ميگويد:

ـــت ـــرم چيس ـــخنهايت غ ـــن س ـــدايي زي  ف

 

 چــه ميگــويي مگــر هوشــت بــه ســر نيســت 

 (0)ص

ص خود 
ّ
 چنين بيان ميکند:و ديگري در ابيات پاياني کتاب که در سبب انتخاب تخل

 بـــــه لفـــــع اهـــــل دل بعـــــد از تـــــرخص

ـــــود ـــــام بنم ـــــابم ن ـــــه ب ـــــد چونک  محم

ــــؤمن ــــد م ــــب گردي ــــمش را لق ــــو اس  چ

 

ــــــص  ــــــد تلخ ــــــدايي ش ــــــتادم ف  ز اس

ـــــاد محمـــــود ـــــامم ب  الهـــــي همچـــــو ن

ـــــيمن ـــــن اي مه ـــــا ک ـــــّمايش عط  مس

 (020)ص

 مطـر  نشـده اسـت کـه ايـن انتسـاب را« فـدايي»در صحت انتساب اثر، شاعري جز محمد بن مؤمن 

انـد تخلص کرده« فدايي»محل ترديد قرار دهد و يا نقض کند. همچنين در ميان آثار شاعران ديگر که 

ص خود را در دو بيت ه اين منظومه، اثري نيست. و چنانهاي مشاببا مشخصه
ّ
که مطر  شد شاعر تخل

 از منظومه بيان ميکند.

 «:خّرم و زيبا»نسخه شناسی 

رو برای معرفی نسخ موجود از اين اثر به اختصار آنچه يده است، از اينکنون به چاپ نرس خّرم و زيبا تا

در کتب فهرست نسخ ذيل نام اين منظومه آمده است و بيشتر اطالعات نسخه شناسی را در بر 

 ميگيرد، بيان ميشود:

 دانشگاه تهران: ۀکتابخانۀنسخ
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مرکزي دانشگاه تهران،  ۀ)فهرست کتابخان« جلد. منظومه ايست به وزن مثنوي.کاغذ فرنگي، بي

 (9617دانش پژوه: ص 

 دانشگاه اصفهان: ۀکتابخان ۀنسخ

( نستعليق، سيد ميرزا بن 60قرن : از محمد بن مؤمن کرماني متخلص به فدايي )1059 ۀبه شمار »

، عناوين به قرمز، بسياري از اشعار در حاشيه نگاشته 6011ربيع الثاني  9مير سيد احمد، چهارشنبه 

شده است، در برگ آغازين و پاياني کتاب چند انشاي پراکنده و اشعاري فارسي ديده ميشود، از 

 01×5/61سطر ،  69برگ،  610 کتابهاي جالل بقائي نائيني. جلد تيماج مشکي فرسوده ،

خطي کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان، حسيني اشکوري: ص هاي فهرست نسخه«) سانتيمتر.

01) 

 کتابخانه مجلس شوراي ملي: ۀنسخ

منظوم. عنواين به قلم و شنگرف.  61ايست به خر نستعليق شکسته قرن : نسخه1948 ۀبه شمار »

 60× 61آغاز و انجام نسخه ناقص است. قطع: خشتي )بيام( برخي از صفات چليپا نگاشته شده. 

. سطور: مختلف. کاغذ: 990اي درون پارچه بوته جقه. صفحات: ال قهوهسانتيمتر. جلد:تيماج يک

-6958: ص 68)فهرست کتابخانه مجلس شوراي ملي، حائري، ج« فرنگي نازک شکري و آبي.

6994) 

 دانشکده االهيات مشهد: ۀکتابخانۀنسخ

ايست بدون آغاز و انجام، گمان ميرود از فدايي قرن نهم يا دهم : ناشناخته، نسخه6091 ۀه شمار ب»

هجري قمري، داراي  60سانتيمتر، تحرير سده  5/60×1سطري،  67هجري قمري باشد. نستعليق 

سانتيمتر، عناوين شنگرف، کاغذ اصفهاني، اول و آخر نسخه ناقص است، جلد  67×5/68برگ،  90

-469: ص 1هاي خطي کتابخانه دانشکده الهيات مشهد، فاضل، ج)فهرست نسخه« سبز.شميز 

461) 

 بخش پاکستان:گنج ۀنسخ کتابخان

 ۀبخش به شمار گنج»چنين آمده است: « هاي خطي پاکستانفهرست مشترک نسخه»در کتاب 

هجريآغاز کمي افتاده، نخستين عنوان: شنيدن شمايل  60: نستعليق تحريري پخته، سده 68069

 شاه خالزاده زيبا از مقصود و به خبر شدن زيبا با عساگر بيشمار ...

 ز هــــــر ســــــو جســــــتجوي او نمودنــــــد
 

ــر کــف از افســوس ســودند  کــه کــف خــود ب

هجـري، در کابـل، آغـاز در ديباچـه  6076رجـب  0: نسـتعليق پختـه، 1451 ۀبخش بـه شـمار گنج

 افتاده:
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 چـــــو نتـــــوانيم کـــــرد اوصـــــافش ادراک
 

 تــــوان گفــــتن نشــــانش مــــا عرفنــــاک 
 

 با سبب نظم در پايان که در آن نام نگارنده و نشانيهاي منظومه آمده است.

 هجري، آغاز: 61: نستعليق تحريري سده 68048 ۀگنج بخش به شمار 

 نـــــــوا خوانـــــــان قـــــــانون حجـــــــازي
 

 عشــــــق مجــــــازي ۀبـــــه ســــــاز پـــــرد 
 

، منزوي، هاي خطي پاکستانفهرست مشترک نسخه« )صفحه. 576و اين سر آغاز داستان است، 

 (6660-6669: ص 1ج

 برلين آلمان: ۀکتابخان ۀنسخ

را به اي که شامل معرفي نسخ خّطي فارسي کتابخانه برلين است اين منظومه آقاي قزويني در مقاله

خّرم و زيبا: سرگذشت عشقي منظوم لمحّمد فداييکرماني، »چنين معرفي ميکند:  6617شماره 

 (59: ص68)يادداشتهاي قزويني، قزويني، ج« 6610مؤلف 

 امامي: ۀنسخ

شخصي به خر نستعليق، عناوين شنگرف، بسياري از ابيات اصلي در هامش نوشته شده  ۀنسخ

سانتيمتر. با کاغذ اصفهانی و جلد ترمه است. 5/08×65بيت در هر صفحه.  16صفحه و  070است. 

يخهاي متعدد براي کاتب و زمان کتابت در اول و آخر نسخه ذکر شده است: سيد جعفر ولد رنامها و تا

جمادي 4همچنين ميرزا جواد ولد حاجي ميرزا محمود  6074و  6070شوال 65حسن  حاجي سيد

و عبدالوهاب ولد اسدالله بدون ذکر تاريخ. که برخي از آنها در ترقيم با دستخطي  6198الثاني 

 اند.متفاوت از سطور نظم اصلي، نوشته شده

 داستان: ۀخالص

به دنيا ميايد. در هجده سالگی به قصد تجارت خّرم از پدری پير و مادری رومی از خويشان قيصر 

همراه با غالم پدر  َمحَرم راهی هندوستان ميشود. زيبا، دختر پادشاه سرانديب را به خواب ميبيند 

ای گرفتار ميشود و بار ديگر او مـيشـود. بـه دريـا کـشتيهايش غرق ميشوند و او در جزيره ۀو دلبـاخت

جزيره و زنده بودن غالمش را به او نويد ميدهد. خّرم در راه محترم شاه زيبا در خواب، راه نجات از 

بيگ او به ميرشب خلف ۀپادشـاه دکـن را از مرگ نجات ميدهد و در دبار او به مقام ميرسد. با دسيس

فتد. از دربار قيصر، معيـار برای جستـجوی او راهـی هنـد ميشود. در مواجه با محرم تصميم 
د
زندان ميا

اری خواستن از قيصر برای نجات خّرم ميشود. محرم با سياست چينی، خّرم را از زندان فراری بر ي

فتد و خّرم 
د
ميدهد و راهی سرانديب ميشوند. شب هنگام در پای حصار شهر پالسی از قلعه به زير ميا

ان ميکند. آنان زيبا را در آن ميشناسد. اما زيبا تبار خود و آنچه بر او رفته است را پنه ۀتن زخم خورد

راهی سرانديب ميشوند. شمايل، پسر خال زيبا وارد شهر ميشود، به جای زيبا بر تخت مينشيند و به 

جستجوی او برميآيد. خّرم از بيم جان قصد بازگشتن به ديار خود را ميکند و همراه زيبا و محرم از 
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در جدال با آنان مهراورنگ، پسر سرانديب خارج ميشوند در بيرون شهر با نگهبانانی روبرو ميشوند و 

عم شمايل شاه کشته ميشود و اين سرآغاز جنگهاست. با يور  سپاه مهراورنگ و تنگ شدن عرصه، 

محرم به نزد خواجه کافور ميرود و با سيصد غالم به خّرم ياری ميدهد. با رسيدن اين خبر به 

ّرم و همراهانش بسياری از سپاه سرانديب، شمايل شاه، تهمتن خان را به تعاقب آنان ميفرستد. خ

تهمتن خان را ميکشند و با شبيخون آنان، زيبا و محرم در بند ميشوند و خّرم زخم خورده از ميدان 

دکن و سپس  ۀجان به در ميبرد. از سويی دگر با رسيدن خبر به روم، لشکری به سرداری سعد روان

ای تقاضای بازگرداندن يآيد. شمايل در نامهسرانديب ميشود. و در نبردی شبانه تهمتن خان به بند م

ای پناه ا  به قصد جنگ لشکر ميکشد. سعد در قلعهزيبا و تهمتن خان را ميکند. با رد خواسته

 ميگيرد. و از محترم شاه طلب امداد ميکند.

شاه  خّرم نزد پيری زبان مرغان را فرا ميگيرد و با خبر از اوضاع، راهی دکن ميشود. در راه با محترم

مواجه ميشود که به قصد ازدواج با دختر ملک شاه عازم بنگاله است. خّرم سه مرتبه او را از مرگ 

فتد. با دستوری از پير 
د
حال او مرتام نجات ميدهد و با فا  کردن راز مرغان، خود به حال مرگ ميا

و خّرم نيز پس از بهبود او بهبود مييابد. محترم شاه، ملک شاه و محرم را به امداد روانه ميکند. تا خود 

راهی شوند. از آن سو در پای قلعه نبردهايی در ميگيرد. سعد اسيران را شبانه به رويای رويی با سپاه 

شمايل را تاراج ميکند. شمايل برای نفوذ در قلعه به نيرنگی دست  ۀخودشان وارد ميدان ميکند و خزان

ميکند. با زهر خوراندن بهادر به سعد و سرداران و يور  ميزند و بهادر خان مهتر قلعه را با خود همراه 

شمايل، اهل قلعه با شمايل ساز  ميکنند. هوشنگ، سعد را از مهلکه ميرهاند اما در ادامه محاصره 

ميشود و محرم به ياری او ميرسد. سعد نيز به پادزهرری بهبود ميابد. شمايل از بيم رسيدن دو لشکر، 

يرد. در رويارويی دو گروه، کار بر سپاه ملک شاه دشوار ميشود که خّرم از از خلخال زنگی امداد ميگ

راه ميرسد و شمايل عقب نشينی ميکند. خلخال نيز به اردوی شمايل وارد ميشود. افراد بسياری از 

سپاه ملک شاه، محترم شاه و سعد در جنگ با زنگيان از بين ميروند اما در نهايت با کشته شدن 

ای پناه ميبرند و روز دگر قعله فتح ميشود. و اين پايان جنگهاست مايل به قلعهخلخال؛ سپاه ش

هرچند داستان با رفتن خّرم و لشکر  به سرانديب، ازدواج او با زيبا، ترک آن شهر به قصد روم و در 

 نهايت باز گشتن به موطن پدری خود به اتمام ميرسد.

گر قرار يبسياری در نبردهای متعدد روياروی يکد در جنگهای دو سپاه مخالف با يکدگر، پهلوانان

ميگيرند و وقايع با فراز و نشيب بسياری منجر به شکست يا پيروزی هر يک از آنان ميگردد که در اين 

 مجال به اختصار بسيار بيان شده است.

 نوآوريهای بالغی:

ق دارد ولی  ۀدور که خرم و زيبا از نظرگاه سبکی و تاريخی به با اين  
ّ
بينابين سبک هندي و بازگشت تعل

سـبک هنـدی  ۀابتذال زد ۀمختصات سبک هندی در آن بيشتر ديده ميشود. اين ويژگيها البته از گون



 

 

 

 

 

 

 49بهار  -02شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/02

 

 ۀجنبه های عالی و ممتاز ايـن سـبک در خـرم و زيبـا نمـودار اسـت؛ از جملـه: اسـتفادنيست و بيشتر

ن حال پخته، کشف برفيتهای تازه در تشبيه و اسـتعاره، زبردستانه از صنايع ادبی، زبان روان و در عي

گيـری از فرهنـگ مـردم در مضـمون پـردازی. اينـک بـرای نمونـه کنايـات و بهـره ۀبکارگيری هنرمندان

 شواهدی ارائه ميگردد:

 مجاز:

 دکن را پايتخت آن سرزمين است»

 

 سرت را برده است اين دزد از راه»

 

 «مرا آن مملکت زير نگين است 

 (17)ص

 «فريبش از چه بايد خورد اي ماه

 (79)ص

 تشيبه:

ــت» ــوي دس ــدان ق ــد در مي ــود را دي ــو خ  چ

ــــــــــاه ــــــــــرم آن م ــــــــــوزناک خ  ز آه س

 

 چـــو ديـــد آن را شـــتابان شـــد ز جـــايش»

 

ـــــي» ـــــش در آب ـــــون آت ـــــنش در درع چ  ت

 

ـــت  ـــتر مس ـــون اش ـــف چ ـــب آورد ک ـــه ل  ب

 «ز جـــا برخاســـت  چـــون شـــمع ســـحرگاه

 (41)ص

 «بوســـــــيد پـــــــايشرنـــــــگ آبله بـــــــه

 (17)ص

ـــــابي ب ـــــر آن آب گـــــران خـــــود  حد  «ب

 (41)ص

 استعاره:

ـــــبحدم آب» ـــــک زد ص ـــــر روی فل ـــــو ب  چ

 

 کــــــف از بنهــــــاده را لــــــو  عطــــــارد»

ــــزم و رقــــص چشــــمش خيــــره بهــــرام  ز ب

 

 «بر آمد ديدۀ خورشيد از خواب 

 (05)ص

 دف چون آواز بر گو  ستاده

 «برای سير کيوان رفته بر بام

 (09)ص

 کنايه:

ـــــتاده» ـــــدمت س ـــــه در خ ـــــران جمل  امي

 

 مـــــــرا گفتـــــــي ز روي نـــــــاز و انـــــــداز»

 

 «تمــــامي دل بــــه مــــرگ خــــويش داده 

 (094)ص

ـــاز ـــدم س ـــر ق ـــوايم س ـــر داري ه ـــه گ  «ک

 (54)ص

 ايهام:
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ـــد» ـــتري ش ـــاجر مش ـــره ت ـــر آن زه ـــو ب  چ

 

 مـــدام از شـــرب عشـــرت  پـــر  ســـبويش»

 

ـــــد  ـــــري ش ـــــر  را برت ـــــوان اخت  «ز کي

 (67)ص

ـــــش ـــــي  آرزوي ـــــان ه ـــــودي در جه  «نب

 (61)ص

 حسن تعليل:

 گشـــــــته ابـــــــرويم هاللـــــــيرو از آنـــــــ»

 

 ز بـــــــيم آمـــــــد و رفـــــــت مگـــــــس زن»

 

ــالي  ــرده خ ــان ک ــاي مهم ــمم ج ــه چش  «ک

 (19)ص

 «بـــه کـــوه قـــاف عنقـــا کـــرده مســـکن

 (46)ص

 ارسال المثل:

ــــــته» ــــــعد خجس ــــــا س ــــــت ب  دالور گف

 

ــــته» ــــار خس ــــن زنه ــــق م ــــا  از عش  مب

 

 «وبــــال ســــر  بــــود دســــت  شکســــته 

 (000)ص

ـــم شکســـته ـــه خد ـــه افتـــاده خـــري ن  «ن

 (18)ص

 بخشي:شخصيت 

 بــــــور ۀز نــــــوک نيــــــزه هــــــا و شــــــيه» 

 

ـــــــوانش شـــــــب و روزدو خـــــــدمت»  کار اي

 

 «فلــک کــر گشــت و چشــم اختــران کــور 

 (46)ص

 «افـــــروزفشـــــان و عـــــالملقـــــب عنبـــــر

 (61)ص

 تضاد:

ــــــّما » ــــــل س ــــــتي آن خي ــــــل کش  ز نق

 

ـــه شـــب گـــم گشـــته از بـــاالي مســـند»  ب

 

  
ّ

 «چـــو شـــيرين شـــد لـــب پـــر شـــور مـــال

 (16)ص

ـــه  ـــر روز  چ ـــه ب ـــس ک ـــد ک ـــدندان  «آم

 (11)ص

 جناس:

ــــد» ــــک ش ــــامش مل ــــره ن ــــه داي ــــر آن ن  ب

 

ـــــو بـــــابم» ـــــرده در بـــــاب ت ـــــيت ک  وص

 

ــــد  ــــک ش ــــأواي مل ــــدس و م ــــل ق  «مح

 (1)ص

 «اگـــــر مــــــانع نبــــــودي بــــــر عتــــــابم

 (07)ص

 اغراق:
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ــرز» ــر او گ ــن زد ب ــن،  اي ــر اي ــربي او ب ــه ض  ب

ـــد ـــاک ميش ـــنگش خ ـــت و س ـــد  پس  بلن

 

ــک شــد» ــر فل ــان ب ــدان س ــتي ب ــي کش  گه

 

ـــي   ـــوردي يک ـــر خ ـــه گ ـــرزک ـــوه الب ـــر ک  ب

 «غبــــار  ابــــر و بــــر افــــالک ميشــــد

 (49)ص

ـــد ـــک ش ـــال مل ـــاحتش ب ـــر  س ـــه ف  «ک

 (10)ص

 تلميح:

 آســـــا گهـــــي بـــــر اوج ميرفـــــتخليـــــل»

 

 آســـا ز بـــس گرديـــده بـــي تـــو کلـــيم»

 

 «بـــــه روي منجنيـــــق مـــــوج ميرفـــــت 

 (11)ص

ــــو  ــــاده بيه ــــدا افت ــــه ناخ ــــه عرش  «ب

 (10)ص

 :4نوع آميخته

هاي عاشقانه و ادب غنايي قرار دارد اما بسياری از خصوصيات هرچند اين داستان در زمرۀ منظومه

ادب حماسي در جنگهاي ميان سپاهيان روم و سرانديب و جنگآوريهاي شخصيتهاي اصلي و 

پهلوانان به چشم ميخورد که هم سبک اثر و هم فضاي داستان را تا حدودي حماسي ميکند. و به اين 

ي از اشعار وصفي است که مبتني بر توصيف اعمال حماسه نوع»تعريف از حماسه نزديک است: 

پهلواني و مردانگيها و افتخارات و بزرگيهاي قومي يا فردي باشد به نحوي که شامل مظاهر مختلف 

( هرچند رو  غنايي حاکم براثر اجازه بسر 09،صفا:صحماسه سرايي در ايران«)زندگي آنان گردد.

موضوع سخن در اينجا امر جليل و مهمي »گفت:  ويژگيهای حماسي را چندان نميدهد که بتوان

 ( 05،همان«)است که سراسر افراد ملتي در اعصار مختلف در آن دخيل و ذينفع باشند.

از خصوصيات ممتاز اين منظومه که شاعر با مهارتی تمام بدان پرداخته است، به کار بردن ويژگيهاي 

که نگاوريها اختصاص يافته است؛ چنانج اي از اثر است که به نبردها وحماسي در حجم گسترده

و ميتوان نوعی از آميختگی حماسه و غنا را در آن همپاي غنا و گاه حتي پررنگتر از آن به چشم ميآيد 

شاهد بود. از اين رو اختصاص داستان خرم و زيبا تنها به يک نوع ادبی خاص با دشواری همراه 

 خواهد بود.

يات حماسي موجود در اين اثر نگاهي گذرا داشت و وجوه تشابه در اينجا ميتوان به برخي از خصوص

 و تمايز آن را با آنچه در غالب متون حماسی ميبينيم برشمرد. 

                                                           
در دانشگاه پيام نور استان اصفهان در  «ماسه در آثار غنايی بررسی درآميختگی عناصر ح» . طرحی پژوهشی با عنوان 4

  تحرير درآمده است. ۀبه قلم نگارنده ) دکتر محمد ابراهيم ايرج پور( به رشت 3141اسفند 
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اثر مرحوم « حماسه سرايي در ايران»اينک با استناد به آنچه از ويژگيها و مختصات حماسه در کتاب 

های آن ا بيان شده است، شواهد و نمونهاز آقای سيروس شميس« انواع ادبي»ذبيح الله صفا و کتاب 

 را در خّرم و زيبا مورد بررسی و انطباق قرار خواهيم داد:

بهترين توصيفهای شاهنامه خاص ميدانهای جنگ است. در ميدانهای » جنگ و جنگاوری: -1

حماسه ( »014،صفا:صحماسه سرايي در ايران«)جنگ شاهنامه غوغای عجيبی برپاست.

بارزترين نمود و  ( اين75)انواع ادبي،شميسا:ص .«جنگاوری،بهادری وشهسواريهاستمتضمن 

در بخشهاي زيادي از داستان خّرم و زيبا نيز شاهد اين جنگاوريها ،شمار ميرودويژگی حماسه ب

هستيم. تقابل پهلوانان با يکديگر، نبردهاي متعدد و طوالني، آرايش لشکر در جناحهاي مختلف، 

ن و ديده باني، جاسوس فرستادن و شبيخون زدن به اردوي يکديگر، استفاده از طاليه فرستاد

ادوات جنگي مختلف و آالت موسيقي حربي و ... در ابيات بسياري با توصيفاتي مناسب و زيبا 

 بيان شده است. برای نمونه: 

ـــــرداز ـــــه پ ـــــد ن م ـــــان ش ـــــر رومي  نفي

ــــر ــــا ب ن ــــرو  َکرب ــــالکخ ــــر اف ــــد ب  ش

 ـه ســــر کـــوسز ماتــــم دستهــــا ميــــزد بـــ

 شــده بــر دشــت کــين از مــرد جــا تنــگ

ـــــه رنـــــگ ـــــر آين ـــــرق خنج ـــــوا از ب  ه

ــــامون ــــت و ه ــــرد دش ــــرا ز گ ــــک غب  فل

ـــحر افســـرده وهـــم از فهـــم حـــد   چــو ب

  آن را
ّ

 فنــــــا کشـــــــتي اجـــــــل مـــــــال

ــــــش ــــــور آب ــــــتگان پرش ــــــون کش  ز خ

 ا  بانــــــگ غيــــــورانخــــــرو  لّجــــــه

ـــــود ـــــزف ب ـــــر خ ـــــاده پ ـــــپرها کوفت  س

ـــــــر ـــــــوه پيک ـــــــل گرزهـــــــاي ک  حماي

 عــــد و بــــرق شمشــــيرصــــداي گــــرز ر 

 شــــناور گشــــته در آن بحــــر پــــر جــــو 

 سرافشـــــان گشـــــته شمشـــــير ســـــواران

 ز جــــان عــــاري تــــن در خــــون نشســــته

 دو دريــــــاي پــــــر از کــــــين در تالطــــــم

 

 دهلچـــي کـــرد زيـــر و بـــم بـــر آن ســـاز 

ــاک ــد خ ــبش گنب ــه جن ــد ب ــوس آم  ز ک

 به کـف ميسـود کـف را سـنج ز افسـوس

ـــگ ـــا تن ـــرد ج ـــک از گ ـــک را در فل  مل

 بـــر دلـــش زنـــگفلـــک از گـــرد لشـــکر 

 زمــــين دريــــا ز فــــر  بــــار  خــــون

ـــّد  ـــذر و م ـــبان ج ـــت اس ـــد رف  ز آم

ـــــــــــــم قـــــــــــــابض اروا  آن را
ّ
 معل

ــــابش ــــوج حب ــــالن م ــــود ي ــــه خ  کل

 بــــه فلکــــش بادبــــان گــــرد ســــتوران

ـــود ـــدف ب ـــر در ص ـــر را پ ـــر آن بح  مگ

ــــر ــــته لنگ ــــان گش ــــک بادپاي ل
د
ــــه ف  ب

ــــر ــــاوک تي ــــراد  ن ــــاد م ــــبک ب  س

ـــــگ ـــــران زره پـــــو نهن ـــــا دلي  آس

 بـــــاران بلـــــي از بـــــرق ريـــــزد تنـــــد

ـــــته ـــــک شکس ـــــدا فل ـــــد ناخ  نخواب

ــــزم ــــحون و قل ـــد مگـــر جي ـــراهم ش  ف

 (605)ص
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چون در اين جنگها حفع سرزمين و دوستي پادشاه محوريت ندارد، بسياري از پهلوانان و جنگاوران 

که آغاز جنگها با چنان (096،صفا:صحماسه سرايي در ايران)ر.ک:براي حفع نام و ننگ ميجنگند.

شمايل براي يافتن او و از سوي ديگر پايداري خّرم و محرم در برابر سپاهيان گم شدن زيبا و تال  

سرانديب است. آن هدف واال در جنگآوريهاي حماسي براي حفع کيان و شرف با پاسباني از مرزهاي 

که مقتضاي يک اثر غنايي ن اين دلداگي رنگ ميبازد. و چنانسرزمين و بيرون راندن دشمن، در داستا

 است دلدار نقش پررنگي در سبب سازي بسياري از افعال دارد.و عاشقانه 

 حس انتقام بزرگترين محرک اساسي تمام جنگها و اعمال جنگجويان است»
ً
حماسه سرايي «.)اصوال

کشي براي کشته شدن جوان يا عزيزي به که در جريان جنگها کينه( چنان092ص:در ايران،صفا

شبيخون، متداول است. در  ۀيا توام با حيله و يا به واسط دست سپاه دشمن در جريان جدالي نابرابر

گيريها با کشته شدن مهراورنگ به دست خّرم آغاز ميشود و پس از داستان خّرم و زيبا نيز سير انـتـقام

شدگان لشکر خوانيها و نبرد با دشمن از کشتهآن جنگجوياني که در تعاقب به ميدان ميآيند و در رجز

 آنان ياد ميکنند. خويش و خونخواهي

در ميدانهای جنگ گاه سخن از جنگهای تن به تن است. در اين »استفاده از انواع سالح:  -2

دو جنگها از گرز و شمشير و خنجر و کمند وخشت و ژوبين هر يک به جای خود استفاده ميشود. 

حذر ميداشتند و به مبارز پيش از مقابله، يکديگر را معرفي ميکردند و همآورد را از جنگ خود بر 

 پس از باريدن 
ً
خودداري از اين کار ميخواندند و از عواقب محتوم مرگ خويش آگاه مينمودند و معموال

تير بر يکدگر خشت و ژوبين بر هم ميافکندند و آنگاه با شمشير به جنگ ميپرداختند و يا گرز بر سر و 

در » (098،صفا:صسه سرايي در ايرانحما«)يال مبارز ميکوفتند و سرانجام به کشتي دست ميزدند.

 نبردهاي تن به تن، از انواع و اقسام سال  استفاده ميشود.
ً
انواع «)جنگهاي حماسي خصوصا

( در داستان خرم و زيبا نيز در نبرد تن به تن  محرم با بهرام قلماق که هر دو در 00ادبي،شميسا:ص

 ی مختلف به ميان ميآيد :مهارت و توان با يکدگر برابري ميکنند، سخن از سالحهاي
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 کشـــــيدند از کمـــــر بّرنـــــده شمشـــــير

ــــد ــــب رو نمودن ــــر دو جان ــــم از ه ــــه ه  ب

 ]يکــــي بــــاالي ســــر ميبــــرد شمشــــير

ـــــّفاک ـــــير دو س ـــــيب شمش ـــــد از آس  ش

ـــرور ـــر دو م  ـــد آن ه ـــم زدن ـــر ه ـــس ب  ز ب

 نشــد چــون هــي  يــک از ديگــري پســت

ـــــــدگر دور ـــــــدند از يک ـــــــاوکزن ش  دو ن

 خــــدنگ از جــــانبين آمــــد بــــه پـــــرواز

 پــــــر در بــــــر کشــــــيده عقــــــاب تيــــــز

ــــزود ــــن اف ــــر ت ــــس ب ــــر از ب ــــوم تي  هج

ـــــتند ـــــديگر نجس ـــــم يک ـــــي از خش  بس

ــــد  چــــو خــــالي کيششــــان از تيــــر گردي

ــــد ــــامي نديدن ــــان ک ــــر و کم ــــو از تي  چ

ــــــرور ــــــر هــــــم آن دو م  ــــــد ب  بپيچيدن

ــــــــد ــــــــم گرفتن ــــــــديگر محک  دوال يک

 

ــــــار فتنــــــه درگيــــــر   دگــــــر گرديــــــد ن

 بســـــــــي شمشـــــــــيرها را آزمودنـــــــــد

ـــدبير ـــک ز ت ـــيد آن ي ـــر کش ـــر س ـــپر ب  س

ــ ــاکس ــد چ ــرگ ص ــد ب ــل ص ــون گ  پرها چ

 بـــه کـــف شمشيرهاشـــان گشـــت ســـاطور

ـــر چـــاچي کمـــان دســـت ـــد از قهـــر ب  زدن

 مقابــــــــل ايســــــــتادند آن دو م ــــــــرور

 اجــل گفتــي مگــر کــرده اســت بــر بــاز 

 و يـــــا پيـــــک اجـــــل جـــــان را رســـــيده

ــــدود ــــت مس ــــان گش ــــد ج ــــد ش  ره آم

ــــتند ــــي نبس ــــک طرف ــــي  ي ــــيکن ه  و ل

ــــــان ــــــدحميتشــــــان گريب ــــــر گردي  گي

ـــــدي ـــــوي يک ـــــان را س ـــــيدندعن  گر کش

ـــــــۀ زور ـــــــب در خان ـــــــتند از غض  نشس

ـــد ـــم گرفتن ـــر ه ـــب ب ـــتي عج ـــر و دس  س

(49) 

اقوامی که از ايشان در شاهنامه بيش از همه سخن رفته است، جمله » اقوام و ملل: -3

حماسه «)اند و از قديم االيام با آنان دوستی و دشمنی داشتند.همسايگان ايرانيان بوده

ي يا نژادي است.قهرما»(. 051صفا:صسرايي در ايران،
ّ
« ن حماسه قهرماني قومي و مل

(. در خرم و زيبابراي همزاد پنداری خواننده و القاي حسی ملی 74)انواع ادبي،شميسا:ص

نسبت به شخصيت اصلي داستان، همچنين بيگانه انگاري سپاه مقابل، شاعر جنگ ميان 

ن انتخاب سعي شده خّرم شخصيت ايراني را با سپاه سرانديب به تصوير ميکشد که با اي

ي و نژادي بدهد.
ّ
 است به خّرم رنگ و بوي مل

اند، در داستان خرم و زيبا ميتوان گفت تورانيان که از دشمنان قديم ايران زمين در شاهنامه بوده

ذهنی اين دشمنان را ميتوان در  ۀاند. بن مايجاي خود را به هنديان و همسايگان شرقي ايران داده

ی از زندگی شاعر دانست که مقارن با لشکرکشی نادر شاه افشار به هند در پی افضای سياسی دوره

: 3شعبانی،جتاريخ اجتماعی ايران در عصر افشاريه،اخراج اف انها و نبرد سخت کرنال است.)ر.ک:

گيرد. اي نيز ميان ايرانيان و هنديان شکل مي( هرچند در سير داستان پيوندهاي برادرانه42 – 22

محترم شاه پادشاه دکن و ملک شاه پادشاه بنگاله در جنگ عليه شمايل، با خّرم همراه  عنوان مثالب

نشان از تعاملي دو سويه اي که در اين ميان شکل ميگيرد ميشوند. خويشاونديها و روابر دوستانه
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اي از گذشته، به دشمني قديمي ميان دو سرزمين و کينه که در هي  کجاي داستان اشارهاست چنان

 (051صفا: ص حماسه سرايي در ايران،)ر.ک:ده است.نش

اند مثاًل جوانبخت پدر خّرم تاجري هرچند شخصيتهاي داستان از سرزمينها و قومهاي درهم آميخته

است از نيشابور که دختري از خويشان قيصر را به زني ميگيرد و پس از مدتي به دربار او ميرود. و خّرم 

وصلت ميکند. همچنين در معرفي جنگجويان در دو لشکر از شهرها و با زيبا دختر پادشاه سرانديب 

قومهاي بسياري نام برده ميشود. مثاًل ترک، کابلي، ابدالي، مصري، چيني، زنگي، اف ان و هندي. 

که نه تنها نشان از گستردگي قلمرو و عظمت جنگها دارد، شايد شاعر نگاهي به فراگير شدن داستان 

ج رافيايي داستان وسعت بخشيده  ۀدن آن نيز داشته است. و اينچنين بر داير پسند بوو سعي بر همه

 جنگآوريها را با عظمت بيشتري نشان داده است. ۀو عرص

گونيست که در آن شده گوييهای گونهکی از مسائل مهم حماسه حديث پيشي» پيشگويي: -4

بيني و پيشگويي  در حماسه سخن از آينده( »055صفا:صحماسه سرايي در ايران،«)است.

در خواب به خّرم نويد دادن زيبا گويی در خرم و زيبا، پيش ۀ(نمون29شميسا:صانواع ادبي،«)است.

نمود ديگر آن، پيشگويی است که نجات يافتن غالمش و راه گريز از جزيره را به او ميگويد. همچنين 

ر برخي حوادث و ت يير سبب تصرف او ددانستن زبان مرغان است که  ۀوقايع توسر خّرم به واسط

در سه واقعه خّرم با اين توانايی هاي اسالمي دانست. ميتوان آن را به تأثير از انديشهآنها ميشود که 

جان محترم شاه را نجات ميدهد. نمونۀ ديگر آن در آغاز داستان است که جوانبخت به نزد پيري 

 ند.منجم ميرود، او آنچه را از طالعش معلوم ميگردد، بيان ميک

 در آن کشـــــــور مـــــــنجم بـــــــود پيـــــــري

 بــــــه نــــــزد پيــــــر آمــــــد مــــــرد تــــــاجر

ــــــيش ــــــطرالب در پ ــــــر آورد اس  چــــــو پي

 

ــــــري  ــــــي نظي  در احکــــــام رياضــــــي ب

 بـــــر او احـــــوال خـــــود را کـــــرد بـــــاهر

ـــــويش ـــــت تش ـــــالع او ياف ـــــش از ط  دل

 (61)ص

شاه پهلوانان ايرانی به دروغ و ترفند و مکر و فريب دست نمييازند مگر برای نجات ايران و »فريب: -5

( 090،صفا:صحماسه سرايي در ايران«)ای جز آن نباشد.و حفع نام، و اين در صورتی است که چاره

 (.21شميسا:صانواع ادبي،«)يکي از ابزار جنگ فريب است.»

ميدانند اما مرحوم صفا معتقد است، پهلوانان « ابزار جنگ»که ديديم، آقای شميسا فريب را از چنان

بدان دست ميزنند. هرچند مواردی از ترفند و مکر و « يران و شاه و حفع نامبرای نجات ا»ايرانی تنها 

 فريب در داستان خرم و زيبا وجود دارد اما اين سه عامل، سبب ساز فريب در جنگ نيست. 

قتل خّرم توسر خلف بيگ با انداختن شمشير او بر  ۀاز مکر و نيرنگ ميتوان برای نمونه به دسيس

 ۀساختن معيار با پوششي زنانه براي داخل شدن به اردوي شمايل، استفاد بالين دختر شاه، حيله

تهمتن خان در  ۀاي براي فريب تهمتن و نجات از دست ايشان و يا حيلزيبا از مهر شمايل بر نامه



 

 

 

 

 

 
 22/ای عالی از آمیختگی حماسهو زیبا نمونه منظومۀ خرّم

 
 

پنهان داشتن سعد و محرم و به آتش افکندن سرهايی ديگر برای تظاهر به قتل اين دو اشاره کرد. و 

گر که دو لشکر مخالف براي پيشبرد مقصودشان از آن بهره ميجويند. برای نمونه هايی دينمونه

 صحبتهای خلف بيگ در ميان سرهنگان لشکر:

ــــــايم ــــــدبيری نم ــــــه ت ــــــر و حيل  ز مک

 کـــــــــنم کـــــــــاری ز روی کـــــــــاردانی

 

ــــــــم  ــــــــاه را از او زداي ــــــــر ش ه ــــــــه مر  ک

 کــــــــه خــــــــرم را ســــــــرآيد زنــــــــدگانی

 (98)ص

 در ادامه اين ابيات در توصيف خلف بيگ:

 بــــه بــــاهر پيکــــر  چــــون نــــّره ديــــوی

ـــــار ـــــه عّي ـــــرون از خان ـــــد ب ح ش
ّ
ـــــل  مس

 

ـــوی  ـــگ و ري ـــر رن ـــيطانش درون پ ـــو ش  چ

ــــار ــــو زنه ــــتی دي ــــيما  جس ــــه از س  ک

 (96)ص

 :ر در اروی شمايلو باهر سازی معيا

 چو پاسی در گذشت از آن شب تار

 پريشان ساخت گيسو را ز شانه

 به سر انداخت چادر رو به ره شد

 

 غالم و خواست معيارجا ماند آن ب 

 به بر آراست پس رخت زنانه

 به اين تمهيد داخل در سپه شد

 (669)ص

گاه حيله نميکردند، بـراي فـتح قالع بـزرگ به يرانيان که در جنگهاي ميداني هيچا»چنانکه ميدانيم 

سعد ( در اين داستان نيز پس از آنکه 091حماسه سرايي در ايران،صفا:ص«)حيـله متـوسل ميشوند.

سردار خود تهمتن خان،  ۀبه دليل قلت نيروهايش در حصن بهادر پناه ميگيرد، شمايل شاه به توصي

ميآيد. او با نيرنگ، اي به مهتر قلعه بهادر مينويسد و با جلب همراهي او در صدد تصرف قلعه برنامه

راند و با ساز  نمودن خود را به سعد نزديک نشان ميدهد و در بزمي به او و ديگر سرکردگان زهر ميخو

 اهل قلعه با شمايل، قلعه به تسخير ايشان در ميآيد. گفتگوی تهمتن با شاه:

 عمــــــر عــــــدو پــــــر ۀکنــــــد پيمانــــــ

ـــــد ـــــرار گردن ـــــرم اس ـــــان مح ـــــر ايش  گ

 تـــوان در حصـــن ايشـــان رخنـــه افکنـــد

 

ـــــادر  ـــــزمش به ـــــاقی ب ـــــر س ـــــود گ  ش

 بـــه مـــا يـــار و بـــه غيـــر اغيـــار گردنــــد

 و گــــر نــــه بايــــد از ايــــن کــــار دل کنــــد

 (614ص)

انواع «)قهرمان حماسه، جانور مهيبي يا هيواليي را ميکشد.»کشتن جانوری مهيب:  -6

هد، ( آنچه از حوادث خارق العاده و جانوران غيرمعمول در اين داستان ر  ميد71ادبي،شميسا:ص

شاه توسر خّرم است که در واقع ماري است که دايۀ او از کودکي با ماجراي بريدن گيسوي دختر ملک

موهايش پرورانده است و به قصد جان محترم شاه بر گردنش ميپيچد. البته به طور طبيعی فضاي 



 

 

 

 

 

 

 49بهار  -02شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/19

 

هاي اساطيري نيست که انتظار بودن جانوران مهيب و هيواليي را غنايی داستان نزديک به حماسه

 هايی از آن در اين ماجرا به چشم ميخورد.داشت. اما بارقه

ــــي  ــــه طفل ــــهب ــــاهداي ــــتاي آن م  رو داش

ـــــمنبر ـــــوي س ـــــود گيس ـــــه ب ـــــو کوت  چ

 

ــــت  ــــويش را در راه او داش ــــان خ ــــه ج  ک

 بـــــه افعـــــي تربيـــــت داد آن ســـــتمگر

 (611)ص

( در اين 06انواع ادبي،شميسا:ص«)آميز ميرود.هاي دراز مخاطرهقهرمان حماسه به سفر» سفر: -7

داستان نيز سفر تجاري خّرم به هندوستان با غرق شدن کشتيهايش در دريا و گرفتاري او در جزيره 

آغاز ميشود. سپس رفتن خّرم به دکن و سرانديب تا آوارگي او در صحرا پس از شبيخون زدن سپاه 

 يار غريب روي ميدهد.  شمايل و حضور  در بسياري از جنگها که در د

حماسه سرايي در «)خوارق عادت در ميان پهلوانان بسيار است.» خوارق عادت: -8

حماسه سرايي در )«در شاهنامه بسياری از امور نيز از حد عادت فراتر است.»( و 095،صفا:صايران

است و به اعمال قهرمان حماسه، خارق العاده و غير طبيعي »(. به عبارت بهتر 091،صفا:صايران

( در توصيف پهلوانان 08انواع ادبي،شميسا:ص«)هر حال با منطق متعارف قابل سنجش نيست.

خرم و زيبا اغراقهاي بسياري به چشم ميآيد که نيرو و توان قهرمانان و اعمال و افعال آنان را بسيار 

مبال ه آميز ها موجب توصيفی ها و استعارهباالتر از حد طبيعی، نشان ميدهد. در واقع تشبيه

ميگردند. اين اغراق الزمۀ هر اثر هنري است که چه در حماسه و چه در غنا تصويري تازه را پيش روي 

 خواننده قرار ميدهد.

هايی عالی از اين شگفت ملی و طبيعی است و با اين حال نمونه ۀهر حماس ۀخوارق عادت الزم

 آفرينيها را ميتوان در خرم و زيبا ديد:

 کـــين مـــوج زن شـــد دگـــر دريـــای پـــر

ـــــت ـــــر  پيوس ـــــر ع ـــــا ب ـــــر و کّرن  نفي

ـــگ ـــی جن ـــاده پ ـــم افت ـــر ه ـــکر ب  دو لش

 صــــدای گــــرز هــــو  از ســــر ربــــوده

 ز خـــــون بـــــرق حســـــام آورده بـــــاران

 ز جــــــوالن کــــــردن اســــــبان ســــــرکش

 ســــــپاه روم و هنـــــــدو گــــــرم نـــــــاورد

ـــر  از خـــون ـــاهی س ـــرد و گ ـــياه از گ  س

 

ــــــد  ــــــن ش ــــــابوت و کف ــــــتور و درع ت  س

 ســـتزمــان شــد هـــو  و از م ــز مکــان ج

ـــگ ـــا تن ـــته ج ـــور گش ـــر خ ـــرد ب ـــر  گ  ز ف

ـــــود خـــــود را آزمـــــوده  ز بـــــس بـــــر خد

ــــان ــــه طوف ــــک مشــــرف ب ــــک فل ل
د
 و زان ف

ــــــش ــــــاد و خــــــاک و آب و آت ــــــک را ب  فل

ـــدا کـــرد ـــبی از هـــم ج ـــه کـــس روز و ش  ن

 فلـــــک را هـــــر زمـــــان رنگـــــی دگرگـــــون

 (645)ص

 

حماسه سرايي در «)ای آغاز شده است.داستانهای شاهنامه اکثر با مقدمه»براعت استهالل :  -9

 با براعت استهالل آغاز ميشود.» (010،صفا:صايران
ً
انواع «)در شاهنامه قصص حماسي معموال
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بسياري از عناصر طبيعت، ميتواند در ايجاد فضاي غنايي يا حماسي در شعر (05شميسا:صادبي،

وجود حال و هوا ب به مناسب تأثيرگذاري بيشتري را براي القاي اينمؤثر باشد. و شاعر با انتخاب مشبه

ميآورد که زمينۀ الزم براي بيان هنرمندانۀ داستان است. مثاًل در وصف صبح بنا بر موقعيتهاي 

هاي متفاوتي استفاده شده است. که ذهن خواننده به فراخور آن مهيای مواجه با مختلف از واژه

که در نهايت به « به ميدانآمدن خّرم »داستان ميشود. برای نمونه اين ابيات در مطلع عنوان  ۀادام

 کشته شدن خلخال زنگی و شکست سپاه هند منجر ميشود.

ــت ــرون تاخ ــّرم ب ــون خ ــيد چ ــبک خورش  س

 يــــالن از خــــواب غــــم بيــــدار گشــــتند

 

 ز کـــــين هنـــــدوی بلمـــــت را برانـــــداخت 

 دليـــــــران مايـــــــل پيکـــــــار گشـــــــتند

 (091)ص

ويز قرار خرم با دزديدن و دستاقتل  ۀشاهد ديگر در خرم و زيبا اين ابيات است که در ادامه دسيس

 دادن خنجر او را در پی دارد.

ـــردون ـــه گ ـــت پيش ـــين دنائ ـــه ک ـــحر گ  س

ر ــــــدن دد ــــــی دزدي ــــــت از پ ــــــر بس  کم

 

ـــون  ـــر خ ـــ  پ ـــف تي ـــبح در ک ـــت از ص  گرف

ـــــت از پنجـــــۀ خـــــور ـــــوی شـــــب گرف  گل

 (96)ص

عروسی  که در ادامه به مهيا شدن او برای مراسم« حمام رفتن زيبا»و يا اين ابيات در آغاز عنوان 

 ميپردازد.

 چــــو زد مشــــاّطۀ ايــــن حجلــــه خانــــه

ــــر ــــر س ــــداخت ب ــــور رواق ان ــــروس خ  ع

 

ـــــانه  ـــــبح ش ـــــحر از ص ـــــوي س ـــــه گيس  ب

ـــــر  بـــــه تخـــــت آبنـــــوس چـــــر  شـــــد ب

(016) 

 

زبان فردوسی در بيان افکار مختلف ساده و روان و در عين حـال بـه نهايـت جـزل و » زبان فاخر:-11

حماسه داراي سبکي عالي، معنايي جـدي و (. »078،صفا:صحماسه سرايي در ايران« )متين است.

هـا و اسـتفاده از واژهدر خـرم و زيبـا هـم  (22شميسـا:صانواع ادبي،»)الفابي سنگين و فاخر است.

معانی در داستان به سادگی و صالبت تمام چنان است که از زبان عادي فاصـله ميگيـرد و برجسـتگي 

هاي بسيار زيبا، بدون کوچکترين لطمه به بافـت روان و استعارهها خاصي پيدا ميکند. اغراقها، تشبيه

انـد و و يکدست داستان، آن را به پيش ميبرد. در واقع اين صنايع با مهارت تمام در ابيات تنيـده شـده

 وجود آورده است. ز سبک هندي را در منظومه سرايي باي استوار و وزين اشاعر نمونه

 خرم و زيبا و تفاوتهای آن با حماسه: ۀمنظوم

که پيشتر مطر  شد به دليل تأخر زمانی داستان نميتوان وجود ويژگيهايی چون حضور قهرمانان چنان

نيمه خداگونه و فوق طبيعی يا حيواناتی با تواناييهای غير معمول و گياهانی با خواص جادوئی که 
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های ديگری اين اثر انتظار داشت. در اينجا نمونه های اساطيری است را دربيشتر متبلور در حماسه

 از وجوه افتراق اثر با ويژگيهای حماسی ذکر ميشود.

های حماسی عالم، مقام و مرتبتی دارند. وقتی سر و کار ساحری و ساحران نيز در منظومه» جادو:-1

-وان گشت، ناچار چارهدشمنان با پهلوانی بزرگ باشد که با ايشان به نيروی شمشير و بازو برابر نميت

حماسه سرايي در «)جويی آنان را به سحر و ساحری متوسل ميسازد.گری و چاره

انواع « )در حماسه سخن از ديوان، غوالن، جادوان و جادويي است.(. »050،صفا:صايران

هاي اسالمي در منافات است، شاعر در پيشبرد (.از آنجا که جادو با نص آميزه29شميسا:صادبي،

که خّرم راز دانسـتن علم مرغان را به دلـيـل آن بهره نجسته است. تنها هنگامي ن به هي  روي ازداستا

بن محترم شاه و بيم بدنام مردن بر مال ميسازد، طلمسي بر او عارم ميشود که رفته رفته سـوء 

ل به شماي« شمايل به سعد ۀنام»هو  ميشود. ذيل عنوان نور و گوشش ناشنوا سپس بيا  بيديده

 بدگويي از خّرم ميپردازد، آنچه ميگويد خود نشان از قبيح بودن اين امر دارد:

ــــهر ــــن ش ــــي در اي ــــد ايران ــــه دزدي آم  ک

ــــن شــــهر ناگــــاه ــــد در اي ــــه شــــب دزدي  ب

ــــــــريبش داد از ســــــــحر و فســــــــونش  ف

ــــو کــــرده ــــا چــــه مکــــر و ري  ز ســــحر  ت

 

ـــــه ســـــحر و جـــــادويي افســـــان   دهـــــر ۀب

ــــــاه ــــــير ش ــــــر  س ــــــر ف ــــــه دخت  يگان

 کشــــــور بــــــرونشهــــــم آخــــــر بــــــرد از 

 کـــــه الفـــــت آن پـــــري بـــــا ديـــــو کـــــرده

 (609)ص

های حماسی جهان آثار عشق و افکار غنائی بسيار ديده در منظومه»التفات به عشق:  -2

ايزدبانو يا زني عاشق قهرمان حماسه ميشود، اما »(. 058،صفا:صحماسه سرايي در ايران«)ميشود.

( بر خالف آنکه قهرمان حماسه به 70ا:صانواع ادبي،شميس«)قهرمان به عشق او وقعي نمينهد.

خود بهايی نميدهد، اکثر حوادث داستان از عشق خّرم و زيبا به يکديگر منشأ ميگيرد  ۀعشق دلباخت

و علت اصلي آغاز جنگهاي متعدد نيز همين است. هر چند جنگهايي متعاقب آن به خونخواهي 

م اير است و « انگيزۀ جنگها واالست»سه که پهلوانان کشته شده، درميگيرد. در کل با اين ويژگي حما

وجه غنايي بر آن غالب و عشق در سرتاسر داستان جاري است و شاعر با فراز و فرودي عاطفي فضاي 

اصلي داستان حفع شود. اما آنچه مبناي عمل قرار  ۀجنگي را تا حدودي تلطيف ميکند تا بن ماي

عدي فراتر  گر در آغاز داستان، يکه در رويارويي ايشان با يکدد. چناندو سويه دار  ۀاز اين رابطميگيرد، بد

زيبا از ديدار خّرم خود را نميبازد و در صدد امتحان او برميآيد. همچنين در جنگها تصميمات خّرم 

 رسيدن به زيبا يا رها ساختن او از بند دشمن. 
ً
براي حفع لشکر و پيروزي در جنگ است و نه صرفا

 خصايص پهلوانی در منظومۀ غنايی دانست.  ميتوان خّرم را عاشقی با

هاي طبيعي و ملي، زمان و مکان را ارج و بهايي در شاهنامه مانند ساير حماسه» زمان:-3

( برخالف آنچه در 24شميسا:صانواع ادبي،( )092صفا:ص،حماسه سرايي در ايران«)نيست.
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دارند. و شاعر در ميان حماسه معمول است زمان در اين داستان، بعدي حقيقي و سيري منطقي 

توجه از آن نميگذرد. بارزترين آن مثالي است در عنوان شخصيتها و ماجراهاي گوناگون، بي

براي رساندن نوشدارو به خّرم و طي فاصله مکاني در « زاهد مرتام شيخ نمودن را خّرم تدبيرمعالجه»

ه ضرورت داستان و طلسم حادث راه ب ۀيک ماه ۀزماني محدود از پرندگان بهره ميگيرند. و آن فاصل

که اين فواصل مکاني طي ميشوند از اه و مختصر نميشود. همچنين زمانيشده، در مسير بازگشت کوت

 منطق بيشتري پيروي ميکنند.

هاي طبيعي و ملي، زمان و مکان را ارج و بهايي در شاهنامه مانند ساير حماسه» مکان: -4

( به جز آنچه از 24شميسا:صانواع ادبي،( )092صفا:ص،حماسه سرايي در ايران«)نيست.

 نام برده ميشود چون ايران، شام، سرانديب، دکن و بنگاله؛ موقعيت ج رافياي
ً
ي در سرزمينها مشخصا

که خّرم پادشاه دکن را نجات ميدهد، کهساري که محرم بدان گرفتار باقي داستان مبهم است: جايي

ن ميرسد. در کل محل دقيق قرارگيری شهرها و ميشود، صحرايي که خّرم پس از شبيخون به آ

 ۀبين آنها به واسط ۀنام بردن از جهتهای ج رافيايی و يا فاصل ۀسرزمينها به نسبت يکديگر به واسط

طی کردن مسافت، مشخص نميشود که بتوان تصويری نقشه مانند از آن شکل داد و با واقعيت قياس 

زماني سرزمينهايي که از آنها  ۀموقعيت مکاني و فاصلکرد. هر چند سندي مبني بر آگاهي شاعر از 

ها از سفر شاعر به هند، در دست نيست اما در اين دوره نام برده است جز تصديق قول برخی تذکره

مکاني نزديک بهم حادث ميشوند و  ۀبه دليل افزايش عمومي آگاهي ج رافيايي، وقايع در محدود

 ار است. قبول صحت آنها از منطق بيشتري برخورد

 نتيجه:

 در آثار غنايي ميبينيم لحظات وصل به نسبت حجم اثر، اندک و 
ً
در اين داستان بنابر آنچه غالبا

محدود به چند عنوان در اوايل داستان و مالقات خّرم و زيبا، و پس از آن در پايان داستان و وصل اين 

دارد که ميتوان در آن بسياری از  های نبرد اختصاصدو است. عناوين و ابيات فراوانی نيز به صحنه

ويژگيهای حماسی را در خصايص پهلوانان، وقايع و ماجراها، ساخت داستان، حتی در کاربرد صنايع 

غنايی انتظار ميرود، شاعر در  ۀطور که از يک منظومهمان ادبی، الفاظ و زبان روايت شاهد بود. اما

ساس در آميخته است و در ساير عناوين داستان هم در بيان آنها با لطافت و زيبايی تمام واژه را با اح

که اين منظومه است. چنان ۀبخش شالودهايی از غنا پيوند های حماسی، رگهخالل جنگها و صحنه

دو دلداده هر يک جداگانه متأثر از وقايع در وصف دلتنگي خود، دشواري فراق، بيتابي ديدار يار و... 

ي را بر فضاي کلي داستان حاکم ميکند. اين در هم آميختگی سخن ميگويند و شاعر جرياني عاطف

ای که التزام بيان نوعی آميخته يا گونهنوع ادبی خاص دشوار ميکند. چنان قرار دادن اين اثر را در يک
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تلفيقی برای آن مطر  ميشود. زيرا نميتوان اين بينابينی و آميختگی را تنها مربو  به سبک شخصی 

 داستان دانست. نويسنده در پرداخت 

 فهرست منابع:
 6106انواع ادبي، شميسا، سيروس، تهران، انتشارات فردوسي، چاپ نهم،  -6
 .6171تاريخ اجتماعی ايران در عصر افشاريه، شعبانی، رضا، نشر قومس،  -0
 6114الله، تهران، انتشارات فردوس، چاپ پنجم، تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ذبيح -1
 3122ملي، مختاري، محمد، تهران، نشر قطره، چاپ اول، حماسه در رمز و راز  -9
 6179 تهران، انتشارات فردوس، چاپ ششم، ،صفا، ذبيح الله،حماسه سرايي در ايران -5
 6104داستانهای عاشقانه ادب فارسی، قاسم زاده، محمد، تهران، نشر هيرمند،  -1
 6179سبک شناسي شعر، شميسا، سيروس، تهران، انتشارات فردوس، چاپ اول،  -7
مرکزي دانشگاه تهران، دانش پژوه، محمد تّقی،تهران، انتشارات دانشگاه  ۀفهرست کتابخان -0

 6195تهران، 
فهرست کتابخانه مجلس شوراي ملي، حائري، عبدالحسين، جلد دهم بخش سوم، تهران،  -4

 .6190انتشارات مجلس شورای ملی، 
سيد عارف، جلد اول،  گنج بخش،نوشاهي، ۀفهرست کتابهاي چاپ سنگي و کمياب کتابخان -68

اسالم آباد،ناشر مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، مرکز تحقيقات فارسي ايران و 
 6115پاکستان، 

-،منزوي، احمد،جلد ششم داستانها، اسالمهاي خطي پاکستانفهرست مشترک نسخه -66

 6115آباد،
د سوم، تهران، هاي خطي کتابخانه دانشکده الهيات مشهد، فاضل، محمود، جلفهرست نسخه -60

 6116مرکز نشر دانشگاهي، 
هاي خطي کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان، حسيني اشکوري، سيد جعفر، فهرست نسخه -61

 6105دفتر اول، اصفهان،انتشارات دانشگاه اصفهان با مشارکت مجمع ذخائر اسالمي قم، 
رساپور، زهرا، تهران، مقايسه زبان حماسي و غنايي با تکيه بر خسرو وشيرين و اسکندر نامه، پا -69

 . 6101انتشارات دانشگاه تهران، شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه ، 
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 22/ای عالی از آمیختگی حماسهو زیبا نمونه منظومۀ خرّم

 
 

Poem of "Khorram&Ziba" 

The great sample of saga and lyric blend 

 

Abstract 

 

Based on previous famous literatures, a lot of poets have done temper test 

during the period of Indian poem style prevalence. In spite of the fact that 

some of them are unknown, they are important; one of them is the poem 

of "Khorram and Ziba" belonging to 

"MogammadebneMoemeneKermani" whose pen name is "Fadaee" and 

he is one of the poets of 12thcentery. Fadaeecomposed his poem with 

effect of Nezami's "Khosro&Shirin" and it includes 8200 distiches. This 

poem was written exquisitely about the love story of Khoram and Ziba 

and numerous wars associated to their love. 

The poem of "Khoram and Ziba" is a valuable literature which have been 

obscure until now. In addition to introducing this poem properly, one of 

its outstanding and notable feature is studied in this research. The 

numerous wars and epic situations is depicted in the story; in this poem, 

saga and lyric is flourished simultaneously. The substantial amounts of 

epic features in this lyrical poem can set this apart from a lot of poems. 

After introducing the poem of "Khoram and Ziba", this study carries out 

the analysis of its epic features.  

 

Keywords:Khoram&Ziba, FadaeeKermani, Lyrical poem, Emotional 

features. 


