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1-مقدمه
  انواع ادبی از دستاوردهای جامعه ی مدرن است که مانند سبک شناسی و نقد ادبی از مهم ترین 
 مباحث نظریه ی ادبیات )Theory of literature( و از شاخه های جدید ادبیات )علوم ادبی( است 
که موضوع آن طبقه  بندی آثار ادبی از نظر ماّده) معنی( و صورت )قالب و شکل و لفظ( است؛ انواع 
ادبي در ساده ترین  تعریف عبارت   اند از مجموعه    ي خصایص فني عامي که هر کدام مشخصات و 
قوانین ویژه    ي خود را دارند. گوته درباره    ي انواع ادبی می گوید: مطاله    ي اًشکال) فرم ها و قالب ها(، 

همان مطالعه    ي تغییر شکل هاست. 
  انواع ادبی ترجمه Literary  genres(( است، ژانر در فرانسه به معنی نوع است و در انگلیسی 
هم با همین تلفظ فرانسه به کار می رود و در نظریه     ي ادبیات اروپایی )thearyof( نام دارد؛ ژانر 
یا انواع ادبی از مقوله های بنیادین ادبیات است که از آغاز پیدایش نقد ادبی تاکنون، صاحب نظران 
و منتقدان درباره ی آن، سخن گفته اند. تعریف نورتروپ فرای مبتنی بر برقراری پیوندها، روابط و 
مناسبات ویژه میان اجزای متن و شیوه ی خاص عرضه ی اثر، گویاترین تعریف براي انواع ادبي است. 
نوع ادبی یا ژانر از Genus التین به معنای »نوع« مشتق شده است. )ر.ک. مکاریک، 1385: 371( 
در زبان انگلیسی، برای شناخت و معرفی دقیق     تر ژانر، آن را در برابر چندین کلمه وضع کرده اند؛ 
از جمله Kind )قسم(، Type )سنخ(، Species )گونه(، Mode )وجه یا الگو( و Form )شکل( 

)ر.ک. همان، 373(
نظریه    ي انواع ادبي در غرب، از نظر افالطون درباره    ي شیوه هاي باز نمایي )محاکات( برگرفته 
شده، ولي پدیدآورنده ی اصلي نظریه انواع، ارسطو است. پس از ظهور داروینیسم و رواج نظریه    ي 
تکامل_ با انتشار کتاب معروف اصل انواع از داروین در سال1859_، به انواع ادبی بیش     تر توّجه 
شد؛ فردینان برونتیر -که تحت تأثیر کتاب اصل انواع داروین، در سال 1890 کتاب » تحّول انواع« 
را نوشت- بر این عقیده بود که انواع ادبی )ژانرها و گونه ها( قوانین مخصوص به خود دارند و کم تر 
تحت تأثیر شرایط فرهنگی- اجتماعی ایجاد مي شوند، حتي خواست و اراده    ي شاعران و نویسندگان 

در تغییرو دگرگونی های آن ها تأثیر ندارد و خودجوش آفریده مي شوند. 
درباره    ي پیشینه    ي انواع ادبي مي توان دو دیدگاه کامال متمایز را دریافت کرد: نظریه ی کالسیک 
و مدرن؛ کالسیک ها به حدی درباره ی مرزهای نفوذن اپذیر ژانرها تعصب داشتند که با جزم اندیشی 
کامل حتی اصناف گوناگون مردم را مخاطب جداگانه ی هر یک از ژانرهای ادبی می پنداشتند. رنه 
ولک و آستن وارن در این مورد گفته اند: »نظریه ی کالسیک هم چنین بین انواع نیز تمایز می نهاد. 
حماسه و تراژدی به مسائل پادشاهان و نجبا، کمدی به مسائل طبقه ی متوسط )شهر و بورژوازی( و 
طنز و مضحکه به مسائل مردم معمولی می پردازند« )ولک و وارن،1373: 19( نظریه ی کالسیک نه 
تنها معتقد است که انواع در ماهیت و فخامت با یکدیگر فرق می کند، بلکه بر آن است که باید آن ها 
را از هم مجزا نگاه داشت و در هم نیامیخت. )همان، 130( برخالف نظریه ی کالسیک انواع ادبی که 
دستوری و نظم دهنده است، نظریه ی مدرن و امروزی آن، توصیفی است. این نظریه این امکان را 
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در نظر می گیرد که می توان انواع سنتی را در هم آمیخت و نوع تازه ای پدید آورد و از سویی به جای 
تأکید بر تمایز نوعی، از نوعی دیگر، با تأکید بر یکتایی شعری و هنری و بر قدرت اصیل آفرینش، به 
یافتن وجه مشترک انواع، شگردهای ادبی مشترک و غرضی ادبی آن ها پرداخت. )ر.ک ولک و وارن، 
1373: 123-124( گفتني است در کم تر اثر ادبي مي توان به نمونه    ي ثابت ادبي دست یافت؛ یک 
نوع ادبي ممکن است ویژگي دیگر انواع ادبي را داشته باشد ؛ در بررسی نمونه های ادبی کالسیک 
می توان انواع را یک نوع ادبی دریافت، مثل شاهنامه که نه تنها به علت داستان پردازی درباره ی 
پیشینه ی اشیا و تمدن ها و دالوری قهرمانان، نمونه ای حماسی است که داستان دلدادگی ها و عشق 
در عاطفی ترین  حالت ادبیات غنایی بیان شده است و فردوسی در خردآموزی ها خود، بخشی از 
شاهنامه را به نمونه ی تعلیمی تبدیل کرده است. از این رو گفته اند: »ژانرهای ادبی، صرفاً گونه    ي 
تعمیم یافته    ي اشکال همانند در آثاری خاص نیستند؛ از این رو هرگز نمی توان در آثار ادبی برجسته، 
یکی از گونه ها یا انواع بیان ادبی را شکل یکتای بیان دانست« )احمدی، 1379: 699/2( موریس 
بالنشو اعتقاد دارد که تنها اثر وجود دارد و نه ژانر، و اثر در ژانر )نوع ادبی( زندانی نمی شود. تزوتان 
تودورف نیز گفته است: »ضرورتی وجود ندارد که اثری ادبی وفادارانه در گستره    ي یک ژانر خاص 

باقی بماند« )همان: 289/1، 287(
و  ادبی  تقسیم  بندی مقوالت  پرداز پیش رو در حوزه ی  نظریه  ارسطو مشهورترین  تردید،  بی 
مبدع رسمی اصطالح ژانر است. او به تناسب شرایط محیطی و به حسب اقتضای فرهنگی، اقلیمی 
و تاریخی منطقه ی یونان، انواع ادبی را در عرصه ی کالن ادبیات به سه قسم طبقه  بندی کرده بود1. 

)همان، 372( که عبارت   اند از :
)epic( .1- حماسی     

)LYRIC( .2- غنایی     
)dramatic( .3- نمایشی    

 )tragedy( .الف - سوگنامه یا تراژدی         
)comedy( .ب- شادی نامه یا کمدی         

 )deram( .ج- درام         
اشعار و متن هایي   :)Didactic( تعلیمي  ادبیات  انواع مي دانند؛  از  را  تعلیمي  ادبیات  بعضي 
که با هدف تعلیم و آموزش به وجود مي آیند و بیش تر جنبه حکمي و اخالقي دارند. امروزه در 
ادبیات جهان، آثار ادبی بر اساس اندیشه و محتوا به چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی 
تقسیم  بندی شده است. برخی منتقدان آن انواع را برای ادبیات سایر ملل پذیرفته وگروهی دیگر 
رد کرده  اند.    در مورد عمومیت یافتن سه گانه ارسطویی بر ادبیات فارسی نیز دو نظر کاماًل مختلف 
وجود دارد: 1- تقسیم  بندی انواع برای بسیاری از مباحث ادبی یک اصل ضروري است. 2- نگارش 

تاریخ ادبی با روی کردها و شیوه هاي جدید بدون مشخص کردن انواع اصلی امکان ندارد.
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نقد و نظریه    ي ادبیات را مي توان به سه دوره    ي عمده کالسیک، رمانتیک و مدرن تقسیم کرد؛ 
ادبیات مدرن -که جزئی از فرآیند مدرنیته است با تاثیر پذیرفتن از دیگر زمینه های فرهنگی این 
فرایند، موفقیتی چشمگیر به دست آورده است.نو آوری در انواع ادبی از جمله ی این رویدادهاست؛ 
به جرأت می توان گفت که عصر حماسه ها به سر نیامده و امروزه »رمان ها در شکل گیری تحرکات 
و انقالب های اجتماعی ـ سیاسی، بازآفرینی حاالت ذهنی ـ روانی و کاوش در هستی انسان نقش 

داشته اند.«  )فرهنگ نامه ادبی فارسی:530 ـ 531(
 چنان چه درصدد باشیم ادبیات مدرن را در پیوند با ادبیات کالسیک تعریف کنیم، الزم است ضمن 
جمع نگرش ها، باورها و تعریف هایی که از گذشته تاکنون درباره ی ادبیات بوده است ـ با اندیشه ها و 
نظریه های ادبی قرن معاصر، گستره ی آن را مشخص کنیم. از این رو توجه به نظریه های جدید ادبی 

بسیار سودمند خواهد بود.
می توان گفت انواع ادبی از ضرورت های جامعه ی مدرن است و مطالعه به شیوه ی موضوع  بندی 
شده نه تنها مطالعه ی ادبی را آسان     تر می کند، بلکه موجب تخصصی شدن متون ادبی می شود. در این 
پژوهش حماسه را به عنوان یکی از انواع مهم ادبی بررسی کرده، به شیوه ی توصیفی و تحلیلی به دیگر 

انواع مشابه با آن پرداخته، شکل جدید آن را در قالب رمان تعریف می کنیم. 

2-بحث و بررسی

2-1-حماسه
حماسه از ماده ي »َحَمس«، واژه اي تازي و به معناي دالوري، دلیري، شجاعت و شدت و صالبت در امر 
دین و جنگ، تندی در کار و دلیری، دالوری و شجاعت است. حمیس و حمس به معنی دلیر است و 
کسی که در کار سخت و استوار باشد. )ابن منظور، ج6، ص57-58،  لغت نامه دهخدا،  ج6  :8074( 
در ادب عربی در برابر اپیک )Epic( واژه ی الملحمه را به کار  می برند که به معنی جنگ های خونین 
در آخرالزمان است. )شمیسا، 1372: 113( در ادبیات قدیم عربی،  واژه ی حماسه به کار می رفت، اما 
نوعی شعر رزمی گفته می شد که  شعرای هر قبیله در شرح افتخارات قبیله ی خود می سرودند. تاریخ 
کاربرد واژه ی حماسه در ادب فارسی به سال1313 هم زمان با برگزاری کنگره ی هزاره ی فردوسی باز 
می گردد. در آن سال این لفظ در برابر اصطالح غربي آن و به معنی »منظومه ي پهلواني« به کار رفت.

اصطالح حماسه را چنین تعریف کرده اند: 
شعری بلند و روایتی را گویند که بر محور موضوعی جدی و رزمی به سبکی با ارزش سروده شده 
باشد. به تعبیری گونه ای از متون توصیفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی های 
قومی یا فردی می پردازد، از دالوري هاي پهلوانان و شاهان بلند آوازه و قهرمانان قوم در زماني بسیار 
کهن - البته نه آغازین بدان گونه که در اساطیر وجود دارد- یا در عصر تاریخي و از فتوحات جهان 

گشایانه ی آنان یاد مي کنند. )بهار، 1385: 94(
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همواره مهم ترین  موضوع حماسه، قهرماني است خداگونه که سرنوشت یک قبیله و یا حتي 
یک ملت را به دست دارد.:Clark(  )7,1964 در حماسه کنش و کارکرد پهلوان قوم و افتخارات 
به  که  بود  آن  قوم  بزرگ  و جایگاه  موقعیت  زیرا  توصیف می شود،  فردی  یا  قومی  بزرگی های  و 
عنوان جد و نیا، نماینده و حافظ قبیله این بود که بزرگی و جالل را می بخشید گاهی تا مرتبه ی  
خدای قبیله ستایش می شد. )Hagin, 1966:4-7( بسیاری خاست گاه حماسه را سرود پهلواني 
بدون  پهلواني،  کارهاي  توصیف  در  است  کوتاهي  روایي  پهلواني شعر  مي دانند. سرود  یا چکامه 
گفتگوهاي  ماجرا  اصلي  نکات  به  تنها  بلکه  شود،  درگیري  یا شرح  و  ماجرا  جزئیات  وارد  آن که 
»دراماتیک« بسنده مي کند. از این روست که  بعضي، حماسه را »شعر پهلواني« خوانده اند که در 
باره ی شخصیتي پهلواني یا نیمه خدایي که سرنوشت آن ملت یا قبیله و نژاد وابسته به اوست، 
تدوین شده است. از مجموعه ي سرودهاي پهلواني یا از روایات حماسي شفاهي یا مدون، حماسه 
یا داستان پهلواني به وجود مي آید که البته بیش     تر منظوم است. موضوع حماسه شرح اساطیر و 
توصیف هاي آرماني شده ي کارهاي خدایان و پهلوانان و وصف نبردهاي سرنوشت ساز میان اقوام 

است. 
گروهی از محققان، شعر حماسی را نتیجه و دنباله ی شعر غنایی می دانند و معتقدند که بیش تر 
آثار حماسی از ترکیب سروده هایی که شاعران پیشین در طول زمان برای قهرمانان و سرداران 
سروده اند، تشکیل شده است. به گفته ی المارتین، حماسه شعر ملل به هنگام طفولیت است، آن گاه 
که تاریخ و اساطیر،  خیال و حقیقت به هم آمیختند. با این توضیح که شعرحماسی جنبه آفاقی 
دارد و نه انفسی و در این نوع شعر هیچ گاه هنرمند از من خویش سخن نمی گوید و از همین رهگذر 

است که حوزه ی حماسه بسیار وسیع است.
درست است که یکی از مهم ترین  ویژگی حماسه، توصیف و شرح تمدن است2، اما باید به این 
نکته اشاره کرد که در ادواری که تمدن قوم به مراحل کمال ترقی رسیده باشد نیز ممکن است 
بر اثر بحران های شدید اجتماعی یا مذهبی )مانند انقالب بزرگ انگستان و انقالب کبیر فرانسه( 
افکار حماسی بسیار شدید در میان ملل پیشرفته پدید آید و به پیدا شدن حماسه های ملی تازه ای 

منجر شود،  اما در ادوار جدید، غلبه بیشتر با حماسه مصنوع است. )ر.ک. صفا، 1363 :31ـ30(
هگل معتقد است که اثر حماسي، »کتاب« یک قوم است... حماسه   هاي کهن، تمام  روح یک 
قوم را بیان مي کنند در حماسه به معناي ویژه ی آن براي نخستین بار آگاهي دوره ی کودکي یک 
قوم به صورت شعر بیان مي شود، بنابراین شعر حماسي واقعي در دوره    اي خلق مي شود که قومي از 
حالت ناآگاهي بیرون آمده و به وجود خود و ویژگی های خویش آگاه شده باشد. دوره    اي که روح 
آن قوم چنان قوت یافته باشد که بتواند جهان خاص خود را بیافریند تا در آن زندگي کند. همه    ی 
حماسه هاي کهن،  بینشي در مورد روح قومي ارائه مي دهند و جنبه    هاي مختلف آن مانند آگاهي 
دیني،  مناسک،  اخالق خانوادگي، رفتار آن قوم به هنگام جنگ و صلح، نیازها، هنر، عالیق، رسوم 
و عادات و خالصه تصویري از شیوه    ی تفکر آن قوم و مرحله    ی تمدنش را نشان مي دهند. گاه ممکن 
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است قومي  در عصر قهرمانيـ  که گهواره حماسه است ـ  به سر برد، اما نتواند خود را با بیان شعري 
توصیف کند، زیرا بودن در وضعیت حماسي یک چیز است و داشتن قوه    ی خیال و آگاهي از مصالح 
شعري براي توصیف جهان حماسه، چیزي دیگر. به کار گرفتن تصورات نیروي خیال در ارائه    ی اثر 

هنري و تحول هنر، ضرورتاً پس از عصر حماسه پیش مي آید.
زیرا  است،  قوم  دو  میان  جنگ  حماسي  شعر  براي  موضوع  ترین  مناسب  هگل،  اعتقاد  به 
جنگ    هاي داخلي،  یا جنگ بر سرتاج و تخت یا آشوب هاي درون قومي،  موضوعي مناسب براي 
درام است نه حماسه. هر گونه جنگي میان اقوام، حماسي شناخته نمي شود، بنابراین چنین جنگي 
باید خصوصیتي داشته باشد که آن را، از دیگر جنگ    ها متمایز کند. خصوصیت رزم حماسي این 
است که یک طرف درگیر در آن، بتواند در دادگاه تاریخ از مشروع بودن آن جنگ دفاع کند و نیز 
اثبات نماید، آن طرفي است که حامل اصل برتر است، اما نه به شیوه    اي ذهني یا با تزویر و ریاکاري 
و به منظور سرپوش نهادن بر مقاصد توسعه طلبانه    ی خود، بلکه بر عکس این مشروعیت مي باید بر 
ضرورتي برتر، یعني بر چیزي في نفسه مطلق متکي باشد، حتي اگر واقعه اي صرفاً اتفاقي همچون 
اهانت یا تجاوزي منفرد یا کین خواهي موجب آن جنگ شده باشد. چنین وضعیتي در رامایانا و 
به ویژه در ایلیاد مشهود است. واقعه    ی حماسي باید شکلي پیدا کند که سرشت اساسي آن )یعني 
ضرورت واقع شدنش( به طور مؤثر نشان داده شود. از این رو در حماسه حوادث بر اثر ضرورتي 
اراده    ی خدایان روي مي دهند.  و  نیروهاي جاودان  اثر مداخله ی آشکار  بر  یا  پنهان  ولي  دروني، 
و طراوت  تازگي  قومي در  تمامي روح  آن،  در  که  قومي است  امري  تقبل  شالوده    ی جهان حماسه 
آغازین خود و در موقعیت هاي قهرماني نمایانده مي شود،  اما بر این شالوده مي باید هدفي خاص 
استوار شود که تحقق آن، چنان با حیات تمام قوم عجین شده باشد که همه    ی جنبه هاي خصایل 
قومي و دین و کردار را نشان دهد. براي تحقق کامل این هدف، تمامي قوم به حرکت در مي آید، 
اما تحقق این هدف، بر عهده    ی قهرمانان است. افراد و کردار ها و رنج    هایشان است که در حماسه 
توصیف مي شوند، زیرا فقط افراد ـ خواه افراد انساني باشند خواه خدایان ـ مي توانند دست به عمل 

زنند. )نقل به تصرف و تلخیص.آکسفورد، 1975 1070-1090( 

2-2-ویژگی های شعر حماسي
حماسه یا شعر حماسي، شعري است که این ویژگي ها را دارد: یک شعر روایي بلند است، موضوعي 
کاماًل جدي دارد. اغلب منظوم است و با زباني فاخر و لحني بسیار ادبي بیان مي شود. حماسه وزن 
خاصی ندارد،  ولی هر ملتی وزن ویژه ی خود را دارد. مثاًل وزن شعر ایلیاد را »ِهکساِمتر« می    نامند 
که از شش پایه و هر پایه از یک هجای بلند تکیه دار و یک هجای بلند یا دو هجای کوتاه تشکیل 
از جمله ویرژیل )9-7ق.م( قرار گرفت. در زبان  تقلید دیگران  این وزن بعدها مورد  شده است. 

فارسی معموالً در بحر متقارب مثمن محذوف سروده می شود.
  درونمایه    ی حماسه معموالً تراژیک است. ارسطو در فن شعر در باره    ی شباهت    ها و تفاوت    هایی 
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که بین حماسه و تراژدی وجود دارد، می    نویسد: 
وجه مشترک حماسه و تراژدی در این است که هر دو انسان های بزرگ و جدی را به نمایش 
می    گذارند و حماسه نیز نوعی تقلید است، اما تفاوت بین حماسه و تراژدی از آن جا آشکار می گردد 
که بدانیم حماسه از وزن واحدی بهره می برد و بر خالف تراژدی خود را در حصار زمان، محدود 
نمی    کند با توجه به مطالب گفته شده می    توان گفت که حماسه، دارای سبکی برجسته و مانند 
تراژدی تقلیدی است از مردان بزرگ و  از شیوه بیان منظوم بهره می برد- حوادث و اتفاقات در آن 
روایت می شود- در به کار گیری زمان دارای محدودیت نیست. )به نقل از جواری، 1383: 21-22( 
در هر حماسه، میان شرایط داستان وحدت کامل وجود دارد. این وحدت نتیجه    ي نکته هاي 
زیر است: نخست این که یک حادثه    ي اصلي در آن وجود داشته باشد تا حوادث دیگر را به دنبال 
آن بیاورد. دوم این که یک قهرمان اصلي در آن باشد که حوادث و ماجراها را راهبري کند. و  
حوادث  در چهار حالت نمایان مي شوند: 1- آغاز؛ معموالً با خطابي به الهه یا یکي از قدیسان آغاز 
مي شود: » اي خداي شعر« یا »اي .... « که در آغاز هر بخش دیده مي شود. 2- تغییر ناگهاني در 
وضع قهرمانان؛ مثاًل کناره گیري ناگهاني قهرمان یا دخالت عناصر غیرطبیعي که مسیر حادثه را 
دگرگون مي کند. 3- گره حماسه : زماني که حوادث به گونه اي تصویر مي شود که نیروها برابر 
به نظر مي رسند و خواننده  دچار حالت حیرت مي شود. 4- باز شدن گره؛ یعني لحظه اي که آن 

موقعیت حساس با یک اقدام یا با یک حادثه باز مي شود.

2-۳-انواع حماسه
   پژوهش گران، حماسه را به انواع مختلف از جمله اسطوره ای، پهلوانی، دینی، تاریخی، کمدی و... 
تقسیم کرده  اند.    در ایران نخستین بار ذبیح اهلل صفا، حماسه را به سه نوع ملی، دینی و تاریخی 
و  طبیعي  سنتی/  حماسه هاي  به  را  حماسه ها  ایران  ادبیات  در  این  بر  عالوه  کرد.  تقسیم    بندی 
مصنوعي/ ثانوی یا ادبی تقسیم کرده اند: حماسه سنتي به حماسه هاي ابتدایي یا نخستین و شفاهي 
نیز معروف است. حماسه های سنتی که به آن ها حماسه های ابتدایی یا نخستینه و حماسه های 
شفاهی نیز گویند. در زمان های قدیم شکل گرفته   اند و آن را از اصیل    ترین حماسه    ها دانسته    اند. 

بیش    تر مربوط به چالش هایی که موجب ایجاد تمدن شده    اند، بوده است.
شده  اند.  ساخته  قدیمی  حماسه    های  مبنای  بر  که  ادبی  حماسه های  یا  ثانویه   حماسه های 
اما  کرده،  استفاده  قدیمي  موضوع    های  از  این حماسه ها شاعر  در  از حماسه طبیعي    اند.     تقلیدي 
معیارهاي حماسه هاي کهن را رعایت مي کند، در حقیقت بازآفریني حماسه ها نه آفرینش آن ها 
به عنوان حماسه هاي ادبي شناخته می شوند که شاعر انتخاب گر و خالق عمل مي کند و در واقع 
تقلید آگاهانه اي از حماسه هاي سنتي است3. انه اید یا آنه اید، ویرژیل که بر مبناي ایلیاد و ادیسه 
نیز بهشت گمشده میلتون که براساس اساطیر مسیحي نوشته شده  هومر ساخته شده است و 
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است. به عنوان حماسه ي مصنوعي نیز شناخته می شوند. حماسه های متاخر یا سومین که از روی 
حماسه های ثانوی در ادوار متأخر ساخته شده است،  مانند رستم و سهراب که ماثیو آرنولد از رستم 
و سهراب شاهنامه ساخته یا نمایش نامه رستم و سهراب حسین کاظم زاده که بر مبناي شاهنامه 
نوشته شده و یا داستان هاي عامیانه مرسومي که به نثر ساده در شرح پهلواني هاي رستم به نام 

رستم نامه موجود است.
گاهی حماسه را از نظر موضوع دسته  بندی کرده اند: حماسه اساطیری، قدیمی    ترین و اصیل    ترین 
نوع حماسه است. این گونه حماسه مربوط به دوران پیش از تاریخ است و بر مبنای اساطیری شکل 
گرفته است. به دوره    های بسیار کهن و گاه پیدایش مربوط می شوند، این حماسه مربوط به دوران 
ماقبل تاریخ است و بر مبناي اساطیر شکل گرفته    است. در این گونه حماسه ها مسایل فلسفی نیز 

مطرح می شود. مثل حماسه سومری گیل گمش.
 - حماسه های پهلوانی: 

درباره    ی زندگي پهلوانان سخن رفته است و ممکن است جنبه ي اساطیري داشته باشد و قهرمان 
معموالً یک پهلوان مردمی است.

- حماسه های دینی یا مذهبی:
  قهرمان آن یکي از رجال مذهبي است و ساخت داستان حماسه بر مبناي اصول یکي از مذاهب 

است، مانند کمدي الهي دانته و خداوند نامه صباي کاشاني. 
- حماسه های عرفانی: 

قهرمانان پس از شکست دادن دیو نفس و طی سفری مخاطره آمیز در جاده طریقت در نهایت به 
پیروزی -که همان حصول به جاودانگی، از طریق فنا فی اهلل است – دست می یابند. )ر.ک.شمیسا، 
1375: 53-51( منطق الطیر عطار نیز نوعي حماسه عرفاني است که به شیوه تمثیلي سروده شده 

است. بهگو دگیتا از متون مذهبي هند، ساخت عرفاني دارد. 
حماسه های تاریخی:

 مربوط به روی دادهای مهم تاریخی هستند  مانند ظفرنامه حمداهلل مستوفي و شهنشاه نامه صبا 
که قهرمان هاي شان وجود تاریخي دارند از دیگر نمونه ها می توان به آثار حماسی تاریخی دیگر اشاره 
کرد،  مانند حماسه ی تاریخی فرانسوی شانسون دوژست که تورولدوس در چهار هزار بیت، سروده 
است نیبلونگن معروف ترین حماسه به زبان آلمانی است، موضوع آن مربوط به جنگ هایی است که 
میان ژرمن ها و هومن ها در سال 436 میالدی رخ داده است.در زبان آلمانی، حماسه ی دیگری به 
نام مسیاد،  اثر فریدریش گوتلیب کلوپستوک  شاعر بزرگ آلمان است. مشهورترین اثر شعری در 
ادبیات ایتالیا که رنگ حماسی دارد، کتاب کمدی الهی، اثر دانته الیگیری،  شاعر مشهور ایتالیایی  

است. )همان:30-31 (
گفتنی است،گاهي معناي حماسه را گسترش داده و آن را به آثاري که در یکي از ابعاد داراي 
روح حماسي باشند  اطالق مي کند  مانند کمدي الهي دانته و موبي دیک ملویل و جنگ و صلح 



7۳ /

تولستوي،  حتي نورتروپ فراي انجیل را نیز »حماسه« خوانده است.
حماسه    ی طنز: در ادبیات اروپایی نوعی از حماسه هست که با عنوان»حماسه طنز و مسخره« 
Mock( )epic شناخته می شود. این نوع حماسه برخالف حماسه های واقعی، از زندگی امروزی 
انسان مایه می    گیرد و جنبه طنز و مسخره دارد. بودلر می گوید: »حماسه طنز آن است که از زندگی 
امروز بیش    تر،  ابعاد حماسی را استخراج و مشخص کنیم و به خود نشان دهیم که چگونه با کراوات 
و پوتین های واکس زده شاعرانه زندگی می کنیم و بزرگیم.« معادل آن ما نیز نوعی حماسه مسخره 
داریم که قهرمان آن به اصطالح یک »پهلوان پنبه « است یا کسی است که در توهمات خود اوضاع 
و احوال دیگری را می بیند مثل رمان معروف دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزش کزاد، دن کیشوت 

اثر سروانتس را از این نمونه دانسته  اند.    )به نقل از الهیجی، 1377  :85(

2-4-موضوع حماسه و ویژگی های آن:
حماسه، داستان شکوه و عظمت افراد است و جنبه ی قهرماني، اساطیري، تاریخي یا مذهبي دارد 
از دیگران ممتازند و می توانند کارهاي  از لحاظ جسمي و روحي  افرادي سخن مي راند که  از  و 
بزرگ انجام دهند. حماسه،  صورت هنري از مجموعه عواطف و احساسات مردمان یک سرزمین 
است که طي روزگاري دراز در ادبیات ملل پدیدار شده است. آن چه که این عواطف و احساسات را 
بیش     تر تحریک مي کرد، مانند جنگ، نابرابري، فداکاري و میهن پرستي، بازتاب آن در شکل و رنگ 
حماسه ها بیش     تر ظاهر مي شد. حماسه ها ویژگي ملي دارند و از زماني که ملتي در راه کسب تمدن 
گام مي نهد، سخن مي گویند و مربوط به دوراني هستند که قبیله ها و اقوام گونا گون یک سرزمین 

با یکدیگر متحد شده، کم کم ملت و سرزمین یگانه اي را تشکیل داده اند.
از آن جا که اساس داستان هاي حماسي مربوط به ستایش و توصیف قهرمانان و رییس هاي 
قبیله بوده است که افتخارات آنان، موجب هماهنگي و وحدت سایر افراد قبیله بوده است. مردم 
و  بزرگي ها  یادکرد  چه  مي رسیدند،  فرهنگي  اشتراک  به  شخصیتي  چنین  حال  شرح  طریق  از 
دالوري هایشان برانگیزاننده ي احساسات یگانگي سایر افراد قبیله بوده است. قهرمان یا قهرمانان، 
کارکردی بنیادی در روند حماسه دارند. پیدایش حماسه و هستی بخشی به قهرمان یا قهرمانان 
نیازی است که به دنبال شکست ها، نامالیمات،  تحمیل قدرت های بیگانه ایجاد می شود. داستان 
حماسی همواره چنان لحظاتی از زندگانی قهرمان را ثبت می کند که گویا همه ی کنش های او 

معنادار هستند. 
حماسه، به زایش یک فرهنگ به نخستین روزهاي یک ملت یا یک امپراتوري و گاه حتي به 
آفرینش جهان ارتباط دارد. )رستگار فسایي،  7:1383( حماسه، مربوط به زمانی است که قومی به 
شعور قومی و فرهنگی می رسد و تاریخ خود را بیان می کند و از قهرمانی های یک قوم یا یک ملت 
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به خاطر حراست از سرزمین، ننگ و ناموس و در مجموع از ارزش های معنوی و مادی آن ها  حکایت 
می کند  که هویت تاریخی،  آداب و رسوم آن قوم و ملت در آن نهفته است. 

پدید آمدن حماسه، نیازمند جامعه ای است متناسب با اقتصاد و فرهنگی پویا که بتواند وجود 
اشرافیتی نیرومند، جنگاور و پیروزمند را که به صورت شاهان و دالوران حماسی در این آثار ظاهر 
می شوند، تضمین و تأمین کند. الزمه ی یک منظومه ی حماسی،  تنها جنگ و خونریزی نیست، 

بلکه چنین است: 
منظومه ی حماسی کامل آن است که درعین توصیف پهلوانی ها و مردانگی های قوم، نماینده ی 
عقاید و آرا و تمدن او نیز باشد و این خاصیت در تمام  منظومه های حماسی مهم جهان موجود 
است. هم چنین حماسه، تجلی گاه تمدن و یا قسمتی از تمدن یک ملت در لحظه ای است که به 

وجود می آید یا در حال وجود یافتن است. )صفا، 1363 : 10- 9(
قهرمان یا قهرمانان، کارکردی بنیادی در روند حماسه دارند. پیدایش حماسه و هستی بخشی 
به قهرمان یا قهرمانان نیازی است که به دنبال شکست ها، نامالیمات، تحمیل قدرت های بیگانه 
ایجاد می شود. داستان حماسی همواره چنان لحظاتی از زندگانی قهرمان را ثبت می کند که گویا 
همه ی کنش های او معنادار هستند. شاید از این رو به عنوان سروده هاي قهرماني شناخته می    شود 
که شامل روایت ها و داستان هایي است که درباره ي توصیف منش و کنش قهرماناني ـ که آرزوها 
و امیدهاي قومي را در شخصیت و رفتار خود،  متجلي کرده اند ـ ساخته و پرداخته شده اند. این 
روایت ها هر چند ممکن است در جهان واقعیت، باور نکردني به نظر رسند و توصیف ویژگي هاي 
قهرمان در قلم روي واقعیت،  اعتبار نداشته باشد، اما از آن رو که همه ي این توصیف ها و داستان 
پایه گذاري  و  تمدن  ایجاد  در  را  ملتي  اسطوره وار  و  فرهنگي  نظم  و  دروني  باورهاي  پردازي ها،  
مرکز قدرت و سامان دهي به مرزهاي سرزمین متجلي مي کنند در خور توجه و ارزش گذاري است 
و پسندیده است به این گونه روایت ها به عنوان آینه ي انعکاس دهنده ي نظام فکري و آرمان ها، 
آن چه موجب هویت و شخصیت  از  پاس داري  براي  زیرا  توجه شود  انسان  تردیدهاي  و  ترس ها 
فرهنگي و اجتماعي اوست، شخصیت هاي الگو و نمونه را آفریده تا به اعتبار آن ها به هستي خویش،  

اعتبار بخشد و به تأسي از رفتار نمونه ي آنان، زیستن خود را معنادار کند.
اولین عنصر حماسه مانند اسطوره،  اعمال خارق العاده است که به تدریج با توصیفات اغراق آمیز 
به خرافات و جادو می رسد، از سویی بیش تر اسطوره ها بنابر این که نیروهای فوق طبیعی در آن ها 
دخالت دارند ـ مانند اساطیر هندی ـ به مسائل مذهبی مربوط هستند. در تمام اساطیر از گوشه و 
کنار دنیا، الهه ها یا نیروهای مافوق طبیعی، نقش رابط میان قدرت های آسمانی و بشر خاکی را بازی 
می کنند. گاهی نیز خدایان بخشی از کارکردهای اسطوره ای خود را به قهرمانان و پهلوانان حماسه 

می بخشند و این کارکردها با ورود به دنیای پهلوانان، شکل انسانی به خود می گیرند.
هگل در تحلیل حماسه نه تنها آن را یکی از انواع ادبی می داند، بلکه آن را از نیازهای آدمی 
ابتدایی هستی انسان را در وحدت  ارایه می دهد، مطابق با نگرش انسان  برشمرده، توصیفی که 
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اولیه    ی کاینات قرارمی دهد. به اعتقاد او هنگامی که معنا یا ماهیت با هستی انضمامی انسان یا 
زندگی روزمره    ی او یکی است، حماسه ایجاد می شود که در آن، زندگی روزمره با همه جزئیاتش 
به نظر با معنا و قابل فهم است. در حماسه همه چیز بی پایان است و جان آدمی به دنبال حادثه و 
ماجراست. او از خطر واقعی و رنج غافل است، بنابراین او به فکر یافتن خویش نیست، سفر در خارج 
او و در دنیایی بیرونی و عینی جریان دارد. در حماسه، معنا و زندگی با هم تنیده شده اند؛ یعنی 
میان ذهن و عین،  درون گرایی و برون گرایی، معنا و زندگی هیچ شکافی نیست و انسان در یگانگی 

مطبوع با جهان به سر می    برد. )ر.ک. آکسفورد، 1975 :1045( 
حماسه مانند اساطیر، معموالً دارای نقشی ایدئولوژیک، اخالقی و رفتاری در جامعه است و 
بسیاری از کهن نمودگان فرهنگی جامعه    ی خویش را به همراه دارد و قادر است این کهن نمودگان 
فرهنگی را با نقش ایدئولوژیک اخالقی و رفتاری که دارند، به طور غیرمستقیم به جوامع سنتی 
انتقال دهد. نه تنها بسیاری از قوانین تطّور اساطیر به تطّور حماسه ها نیز حاکم است، بلکه اصوالً 
ارتباط نزدیکی میان اسطوره و حماسه وجود دارد. عالوه بر نقشی که خدایان در اغلب حماسه ها به 
عهده دارند،  بسیاری از خدایان اقوام کهن به صورت شاهان و پهلوانان در حماسه ها ظاهر می شوند 
و بسیاری از شاهان و پهلوانان بزرگ یک قوم در اساطیر آن قوم به صورت خدایان پدیدار می شوند. 

)همان: 374(  
حماسه را شعري دانسته اند که درباره ي قهرماني ـ که قدرت هاي مافوق طبیعت در داستان آن 
دخالت دارند  ـ سخن مي گوید. کل داستان حماسه،  درباره    ی کارهای یک قهرمان در صحنه    ي 
نبرد یا ماجراجویی ها و رویداد های سفر قهرمان است. در داستان هاي حماسي،  قهرمانان چهره ي 
پیدایش جهان  و  آفرینش  درباره ي  دارند، چرا که در حماسه ها  اسطوره ها  به  نسبت  نمایان تري 
هستي،  سخن به میان نمي آید و توصیف و شکل گیري داستان بر شخصیت قهرمان،  استوار است. 

از سویی باید به این نکته توجه داشت.  
روي داد، مرکز اصلي حماسه است که در آن انسان، براي رسیدن به ایده آل خود،  جانبازي 
مي کند. از این رو مهم ترین موضوع روي دادها نبرد و جنگ است و اما هم نبرد مي تواند انسان باشد 
یا طبیعت )رود، دریا، برف، گرما( و یا جانوران حقیقي )شیر،  کرگدن،  گراز،  گرگ( و یا افسانه اي 

)اژدها، سیمرغ( و یا دیوان، غوالن و پریان. )خالقي مطلق، 37:1386(
با یک دیگر مشخص  اقوام  ارتباطات  ابتدایی جامعه بشری،  از نهاد های  در حماسه، بسیاری 
می شود. با آداب و رسوم و چگونگی ایجاد آن آگاه می شویم. به تعبیری در حماسه به مراسم و 
آداب و رسوم، توجه خاص مي شود:رسم پیش باز، نخستین برخورد و خوشامدگویي ها و هدیه  دادن 
و پذیرایي و آداب جهان داري و نیز همراهي کردن، روانه کردن او با هدیه اي خاص. در حماسه 
همچنین به مراسم آییني نیز اشاره مي شود. به عنوان مثال بزم و جشن هایي که با مي خواري و 
ساز موسیقي همراه است یا مراسم نذر و قرباني براي آتش، نیز در حماسه به رویداهای تاریخی 
مهم که موجب دگرگونی تاریخ و ایجاد تمدن شد، توجه می    شود. ذکر این نکته خالی از فایده 
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نیست که تمدن به معنای امروزی در حماسه، ایجاد می    شود، البته به معنای خاستگاهی، ایجاد 
نخستین پدیده ها در اسطوره ها سخن می آید  در هر صورت همچنان که گفته    اند: موضوع حماسه    ی 
ملی نخستین دوره    های تمدن آن قوم است.نه ادوار ترقی وکمال استقالل و تمدن ایشان. به بنیان 
گذاری تمدن در حماسه تأکید شده است. از این رو در حماسه مي توان با رفتارهاي اجتماعي و 

ساختار قومي آشنایي پیدا کرد.
اصل  در  را  عواطف خویش  گاه  هیچ  شاعر  منظومه ی حماسی،  یک  در  می گویند  که  چنان 
داستان، وارد نمی کند و آن  را به پیروی از امیال خویش تغییر نمی دهد و به شکلی چنان تازه که 
خود بپسندد یا معاصران او بخواهند در نمی آورد. همین ویژگی نمایش دهنده ی آن است که شاعر 
سروده های حماسی نماینده ی باور های قومی است و با منعکس کردن آن در اثر خود،  از سّر و راز 
دل آدمیان پرده بر می دارد و منعکس کننده ی نیاز ها، خواهش ها و آرزوهای مردم زمان خویش 
است. بخشی از اسطوره های ملی را اسطوره های حماسی تشکیل می دهند که مهم    ترین جنبه ی 
این اسطوره ها طرح انسان آرمانی است که در آن از ویژگی هایی مانند خرق عادت و قهرمانی بودن 

بهره می گیرند.

2-5-بررسي شباهت و تفاوت حماسه با اسطوره، قصه، رمانس و رمان:
این رو حماسه  از  اساطیر دارند  از حماسه    ها ریشه در  ادامه ي اسطوره است و بسیاری  حماسه، 
تنها در فرهنگ و ادب مردمی پدید می آید که دارای تاریخ کهن و اسطوره    ی دیرینه    اند. چنان که 
می دانیم، نخستین شعرهایي که بشر سروده، سرودهاي مذهبي بوده است. این سرودها احساس و 
ادراک اقوم بدوي راـ  که اعتقادات ساده اي داشته اندـ  بیان مي کرده اند. در میان این سرودها، آن ها 
که در وصف پهلواني ها و نبردها بوده با گذشت زمان به هم پیوسته شده و پایه ي شعر حماسي 
را گذارده است. به گفته ا    ی وقتی اسطوره کارکرد اجتماعي آییني خود را،  از دست مي دهد به 
حماسه تبدیل مي شود. شاید بتوان حماسه را ورود اسطوره ها به تاریخ یا به عبارتی، تاریخمند شدن 
اسطوره ها دانست، زیرا به گفته ی زرین کوب عبور از اسطوره به تاریخ در فرهنگ متحرک، حماسه 
و ادبیات دینی را به وجود می آورد. در هرصورت ساختار آن با اسطوره یگانه است. به گفته ی ژرژ 
گیدرف،  اسطوره ممکن است، تنزل یافته و به صورت افسانه    ی حماسي و منظومه    ی حماسي مردم 
پسند  یا رمان در آید و یا به شکل اعتبار باخته و عادیات مستمر و دل تنگي و حسرت و غیره باقي 

ماند، اما در هر حال ساختار و برد و تأثیرش از دست نمي رود.
اعمال  اسطوره،  مانند  عنصرحماسه  اولین  می شود.  دیده  شباهتی  حماسه  و  اسطوره  میان 
خارق العاده است که به تدریج با توصیفات اغراق آمیز به خرافات و جادو می رسد، از سویی بیش تر 
نیروهای فوق طبیعی در آن ها دخالت دارند ـ مانند اساطیر هندی ـ به  بنابر این که  اسطوره ها 
به  را  خود  اسطوره ای  کارکردهای  از  بخشی  خدایان  نیز  گاهی  هستند.  مربوط  مذهبی  مسائل 
قهرمانان و پهلوانان حماسه می بخشند و این کارکردها با ورود به دنیای پهلوانان، شکل انسانی به 
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خود می گیرند. به عبارت دیگر پهلوانان، صفاتی مانند خدایان را دارند و نماینده    ی آنان بر روی 
زمین می شوند. 

تفاوت اساسی و اصلی حماسه با اسطوره این است که »حماسه مربوط به دوره مشخصی از 
تحوالت روابط اجتماعی است. یعنی وقتی این روابط اجتماعی متحول شد، دیگر امکان این که 
کسی بتواند حماسه به وجود بیاورد، نیست.« ) بهار به نقل از اسماعیل پور،  1377 :378( مسأله ي 
قداست اصلي ترین عامل تفاوت اسطوره با حماسه است. به این معني که در اسطوره ها تأکید بر 
قداست قهرمان است در حالی که در بحث چهره ي قهرمان در اسطوره به حماسه معموالً در کم 
رنگ شدن معناي قدسي آن است به این اعتبار در تعریف اسطوره، تقدس الهي و ازلیت خیلي 
مهم است. در سیر تحول اسطوره به حماسه، عنصر تقدس دینی، مهم    ترین امکانی است که از 
اساطیر سلب می شود. در واقع اسطوره روایتی است که درباره ی خدایان شکل می گیرد، در حالی 
آنان، شکل می گیرد.  انسانی  با بیش تر ویژگی های  پهلوانان  بر گرد  روایتی است که  که حماسه 
البته این گونه نیست که همه    ی اسطوره ها درباره ی خدایان و موجودات ملکوتي سخن گویند، چه 
بسا اسطوره های دیگري هستند که با روایات گوناگون درباره ي ماجرهاي پهلوانان یا بدبختي ها و 
نگون بختي هاي انسان هاي خودخواه نمونه و الگوهایي از رفتارها و طرز سلوک بزرگ منشانه ارایه 
مي دهند. از این رو، روایت های حماسی پهلوانی ازلی و ُقدسی بودن خود را، از دست داده و انسانی 
شده و در جامعه،  کیفیت و اعتباری دیگر یافته اند. روایت اسطوره و حماسه مي تواند شبیه به هم 
باشد،  اما در اصل با هم متفاوتند. تفاوت در کیفیت آن هاست. تفاوت میان اسطوره و حماسه این 
است که اسطوره،  داستان مینوی و حدیث واقعیت های ازلی و سرمشق نمونه وار همه ی آیین ها 
و فعالیت های معنادار آدمی است. در صورتی که حماسه نه تنها جنبه ی ازلی و قداست ندارد،  و 
زمینه ی انسانی دارد که رویدادهای آن مربوط به بنیاد و فرجام آفرینش نیست، بلکه روایت آن 

برشی مقطعی از تاریخ در دوره    ای خاص است.
حماسه همواره با داستان های پهلوانی و خارق العاده پیوستگی دارد. قهرمان این داستآن ها 
معموالً از شخصیت های حقیقی و تاریخی آن قوم که در زمانی بسیار کهن می زیسته اند،  گرفته 
قهرمانان  و  نیست  آن  فرجام  یا  آفرینش  تاریخ  آغاز  درباره ی  اسطوره  برخالف  شده  اند.    حماسه 
آن گرچه گاهی از چهره ی ماورای طبیعی برخوردارند، خدا یا فرزند خدا نیستند. آن ها، مدت 
محدودی زندگی می کنند و پس از انجام دادن کارهای شگفت آور، سرانجام مرگشان فرا می    رسد، 
بر همین اساس، اسطوره ها می توانند از حقایق تاریخ یا از چهره های افسانه ای برگرفته شده باشند.

  زماني که اسطوره،  قداست ازلي خود را، از دست مي دهد و از شکل آییني و مینوي خود، 
تغییر یافته و در آداب و رسوم اجتماعي ظاهر مي شود، حماسه نمودار مي شود. با توضیح این نکته 
که در نظر انسان ابتدایي، اسطوره، خاست گاه آیین هاي مقدسي است که رعایت نکردن و یا نادیده 
گرفتن آن، نابخشودني است، اما رعایت آداب و رسوم در تمدن،  کاري پسندیده است و حریم 
مقدسي چون اسطوره را ندارد. هیچ یک از حماسه هاي جهان بر تکرار پذیري آییني رفتار و کردار 
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شخصیت قهرمانان، تأکید ندارد و گویي هر یک از داستان ها، شرح حال یک قهرمان و یا قهرماناني 
در دوره ي خاص است و برش مقطعي زمان رویدادها، مفهوم امتداد زمان اساطیري را دربر ندارد و 

گویي زمان تاریخي است.
به دنیای  خدایان اسطوره ای به دو شکل در حماسه ها حضور می یابند: گاهی خود مستقیماً 
حماسه پا می نهند و در جریان حوادث تأثیر می گذارند. در ایلیاد و اودیسه دو حماسه    ی یونانی 
گاهی نیز خدایان بخشی از کارکردهای اسطوره ای خود را به قهرمانان و پهلوانان حماسه می بخشند 
و این کارکردها با ورود به دنیای پهلوانان، شکل انسانی به خود می گیرند،  به عبارت دیگر پهلوانان، 
صفاتی چون خدایان دارند و نماینده    ی آنان برروی زمین هستند. از همین روست که پژوهشگران 
اسطوره و حماسه، یکی از موضوعاتی که در پژوهش های خود در نظر دارند، یافتن ویژگی های 
مشترک بین خدایان اسطوره ای و پهلوانان حماسی است. برای مثال به شباهت    های میان رستم و 

ایندره )خدای هند و ایرانی( پرداخته  اند.    
  علل تحول اسطوره به حماسه احتماالً مربوط به دوراني است که نسبت به اسطوره ها،  باور 
کمتري است و اسطوره ها به عنوان اسطوره ي دین مي میرند و تقدسشان را،  از دست مي دهند،  
اما به صورت روایات پهلواني در ذهن و خاطره ي جمعي باقي مي مانند و به صورت حماسه روایت 
مي شوند. علت دیگر تبدیل اسطوره به حماسه، شاید این باشد که یک روایت اسطوره ای در جامعه 
به  با تبدیل آن اسطوره  و  از دست بدهد  را،  اعتقادی اش  ارزش  اعتبار و  اثر عوامل مختلف  در 
حماسه، پیام اساطیری به نحو زیرکانه ای حفظ شود و رنجش و آزردگی اذهان عمومی را که دیگر 
به آن اسطوره باور ندارند،  از میان ببرد، در این حال عمل پیام رسانی که پیش از این با اسطوره 
انجام می    گرفت، از طریق حماسه صورت می گیرد، مثال در شاهنامه جم)جمشید( نقشی را بر عهده 
می    گیرد که در اسطوره بندهشنی اهرمزد عهده    دار است و ضحاک صورت حماسی اهریمن محسوب 

می    شود. )ر.ک.بهار،  133:1376؛ بهار، 1371:87(
دالیل اصلی کلّی تبدیل اسطوره به حماسه را بر پایه ی منابع ایرانی خصوصاً شاهنامه در چند 

دسته می توان تقسیم    بندی کرد:
 نخست این که با تکامل تمّدن فرهنگ انسان به تبع آن،  جهان بینی ها و باور هایش و نیز 
تغییراتی که در محیط پیرامونی او پدید آمده،  حرکت فکری بشر از عصر اسطوره زیستی/باوری 
اساطیر مبنای باورها و استنباط های انسان در متن زندگی فردی و اجتماعی او بود و آن ها را به 
عنوان حقایق مطلق،  ازلی و مقّدس می نگریست. اّما در دوره دیگر،  اسطوره ها به تأثیر از نگاه 
خردمدار     تر و تعّقلی انسان به آن ها،  اندک اندک جنبه باور شناختی و مینوی خود را تا حدی از 
دست داده است و تفّکر اسطوره باوری بشر نسبتاً ضعیف    تر شده، بنابراین اسطوره ها برای این که 
ملموس     تر شوند و بتوانند در چنین فضایی باقی بمانند به قالبی در آمده   اند که بیش تر به زندگی 
و شرایط انسان نزدیک بوده است،  چنین آئین ها و معتقدات، ارزش اعتقادی و آسمانی خود را به 
شکل این جهانی اّما مثالی و نمونه وار ترسیم کرده   اند و طبیعی است که در این ساختار جدید، رنگ 
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و بویی از ویژگی های تاریخی و اجتماعی هر دوره را نیز پذیرفته    اند. )به نقل ازآیدنلو، 1385 :27( 
  گاهی اسطوره با افسانه و قصه یکی انگاشته می شود. در این مورد باید گفت که اسطوره با 
نقل  اخالقی  نتیجه    ای  با  معموالً  و  روزمره  در چهار چوب  را  عادی  غیر  کارهای  که  افسانه هایی 
می    کنند و نیز با قصه و خیال بافی    های شاعرانه و ادبیات داستانی تفاوت دارد. افسانه ها که زمانی 
نامشّخص در گذشته دارند، عمدتاً بازمانده ی تباهی گرفته ی روایات اسطوره ای اعصار کهن    اند که 
بر اثر تحوالت مادی و معنوی جامعه و پدید آمدن عصر دین،  نقش مقّدس اسطوره ای خویش را 

از دست داده و به صورت روایاتی  غیر مقّدس در جوامع باز مانده    اند.
این  )به  می بیند  »اسطوره گون«  را  جادو  قصه ي  روس،  نامدار  فولکلورشناس  پراپ  والدیمیر 
اعتبار که قصه از اسطوره پدید آمده است(. لوی استروس در قصه،  به دیده ي اسطوره ای »ضعیف« 
می نگرد و بنا را بر این می گذارد که اسطوره برخالف دیگر پدیده های زبان به معنای اعم از مقوالت 
دوگانه    ی زبان به معنای اخص و گفتار یا کالم، محسوب می شود؛ یعنی به عنوان نقل تاریخ گذشته 
است، بنابراین بازگشت ناپذیر است، ولی به عنوان وسیله توضیح و تبیین وضع حال )و آینده(،  

همزمان و بازگشت پذیر است. 
به علت پیچیدگی و دوگانگی اسطوره، واحدهای اصلی متشکله ي آن، اگر به صورت اضافات و 
روابط منفرد درنظر گرفته شوند، معنایی ندارند،بلکه معنای آن ها برعکس،  وقتی آشکار می گردد 
که به صورت بسته های اضافات و روابط ترکیب شده با هم که دو بعدی اند،یعنی هم زمان گذارند و 

هم    همزمان، مورد نظر قرارگیرند. )باستید،126:1370( 
قصه هاي اساطیري سرشار از نمادها و صورت هاي مثالي اند. در واقع هر یک از اجزاي سازنده ي 
این قصه ها نمادي است که با رمزگشایي، فهمیدني خواهد شد. با توجه به جهان شمول بودن رمزها 

مي توان به پستوهاي پنهان هر یک از قصه ها راه یافت.
گاهی اسطوره را با نمونه داستان های قهرمانی ابتدایی )ساگا( برابر می کنند. در این مورد باید 
 )saga( گفت که اسطوره از جهاني ایزدي و نیمه ایزدي سخن مي گوید، در حالي که روایت ساگا
واقع گرا و تاریخي  است. ساگا نوعي حماسه است که معموالً آن را به هر نوع روایتي که رویدادهاي 
تاریخي یک ملت را بازسازي کند،  مربوط می دانند. داستان های حماسی از جنگ های بزرگ بین 
زمین داران می گوید. گاهی ساگا را با حماسه یکی می انگارند. درست است که شکل روایي ساگا 
و حماسه یکي است و به عصر قهرماني مربوط است، اما حماسه با ساگا از این نظر تفاوت دارد که 
حماسه بیشتر منظوم است، در حالي که ساگا مي تواند به نثر روایت شود،  دیگر آن که ساگا در 
اصل روایتي تاریخ دار و از آن یک سرزمین و ملت ویژه است، اما حماسه گستره اي جهاني دارد. 
اسطوره ها عموماً تجسم خاص منافع سیاسی و اجتماعی هستند. داستان های حماسی از جنگ های 
بزرگ بین زمین داران می گوید، افسانه ها از سرنوشت شهدای مسیحی،  حماسه ها از پهلوانان بزرگ 
و پادشاهانشان، قصه های پریان درباره ی پریان و کوتوله ها و پسران و دختران فقیری که پادشاه 
و ملکه  می شوند، سخن می گویند. روحانیان معموالً ارزش ها و عقاید مذهبی را مطرح می کنند،  
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داستان های اشراف با جنگاوری و دالوری مربوط است. )نقل به مفهوم از اسماعیل پور،  34:1377(
اسطوره به هر حال داستان و قصه نیز هست و این داستآن ها و روایت ها شکل ابتدایی بیان 
و ارتباط درجامعه سنتی است و پس درهر تحلیل و تبیین، این جنبه    ی اسطوره نیز باید در نظر 
بر  تأکید  بلکه  نیست،  اسطوره  و  قصه  گرفتن  یکی  این سخن  مفهوم  که  پیداست  شود.  گرفته 
وجه اشتراک روایی آن هاست که خواه ناخواه هر دو را به بیان »سرگذشت« معطوف می    کند. 

)ر.ک.مختاری، 1369: 28 - 27(
حماسه و رمانس نیز بسیارشبیه هستند. در رمانس مانند حماسه از نبرد با اژدها و دیوان و 
غوالن سخن می    آید، نیز درباره    ی  ابزار جادویی و سحر و جادو سخن می    آید. از این رو می    توان 
گفت که رمانس همان حماسه در دوره    ی جدید است. پس از سپری شدن دوره    های حماسی و 
اساطیری کهن،  انسان قرون وسطی تفکر حماسی و بینش اساطیری خود را به صورت رمانس 
ادامه داد. می توان گفت که حماسه ها در پایان تاریخ خود، سرانجام در هر کشوری به رمانس تبدیل 
می شوند. علی رغم شباهتی که این دو دارند،  باید این مطلب را در نظر گرفت که در حماسه اعمال 
پهلوانی بنیاد های اساطیری دارد، اما در رمانس اعمال بیش تر غیر واقعی می نماید. حماسه معموال 
شرح تاریخ ملی است،  اما رمانس معموالً از دروغ پردازی های نویسنده است و به هر حال ریشه ی 
تاریخی ندارد. قهرمان حماسه گاهی در نبردها شکست می خورد یا حتی کشته می شود،  حال آن 
که قهرمان رمانس همواره در نبردهای خود پیروز است و سرانجام به خواسته خود دست می یابد 
و از این رو رمانس لحنی شاد و موضوعی سرگرم کننده دارد. به طور کلی می توان گفت که در 
رمانس عمل )آکسیون( بر شخصیت )کاراکتر( برتری دارد. کوتاه سخن این که حماسه به هر حال 
اثری جدی است در حالی که رمانس جنبه سرگرم کنندگی دارد. امروزه هر چند به ظاهر عصر 
حماسه و رمانس به پایان رسیده است اما ذهن بشر مطابق الگوهای کهن هنوز به خلق این گونه 
آثار مشغول است. فیلم هایی از قبیل ماجراهای سوپرمن یا قهرمانی،  که یک تنه بر خیل عظیمی 
فایق می    آید،  مبتنی بر همان پروتوتایپ    های حماسی و اساطیری است. )نقل به تصرف ازشمیسا، 

)110-112 :1375
باور است که »حماسه های قرون وسطایی، مادام که در دین در »هستی  این  بر  پارکینسن 
برتر« ریشه داشتند باقی ماندند، اما این نوع حماسه در عصر مدرن رو به فنا رفت، ولی    رمان های 
پهلوانی که جایگزین این حماسه ها شدند در بهترین صورت،  افسانه های پریان و در بدترین صورت 
قطعات مبتذل و سطحی و »سرگرم کننده ای « بیش نبودند.« )پارکینسن، 1977 : 42( توضیحی 
که در دانشنامه    ی ادبی آمده به نوعی توجیه مناسبی برای تحول معنایی حماسه به رمان است: 
»رمان های پهلوانی یا شهسواری در قرون میانه، بیش    تر پیرامون زندگی شوالیه ها بود. این گونه ادبی 
به داستان های تخیلی منظوم یا منثوری که ماجراهای شگفت انگیز و نامحتمل اشخاص آرمانی را 

در زمینه ای جادویی و دور از واقعیت نشان می دهد.« )انوشه، 1381: 669 (
از بین نظریه پردازان، لوکاچ که هرگز نمی تواند از حماسه چشم بپوشد، هنگامی که در ارزش 
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رمان سخن می گوید، آن را حماسه دوران مدرن قلمداد می    کند. برای لوکاچ رمان یک گذرگاه 
شورانگیز است که در نهایت باید از آن گذشت و به حماسه بازگشت. با آن که در رمان پست مدرن 

به هیچ روی نشانه های بازگشت ساختار اسطوره و کلیت حماسه را با خود ندارد.  
اگر بپذیریم که اسطوره ها،  گونه هاي هنري و ادبي اعصار باستان بوده و حماسه ها گونه ي ادبي 
ـ هنري اعصار متأخرتر به شمار مي روند، در عصر واحد یعني از دوران نوزایي )رنسانس( به بعد،  که 
دیگر عصر حماسه را پشت سر نهاده ایم، رمانس و آثار ادبي کالسیک جاي حماسه را مي گیرد.« به 
نظر می رسد، وضعیت رمان در دنیای مدرن، صورت دیگری از تئوری های حماسه و اسطوره باشند،  
زیرا اگرچه عصر اسطوره و حماسه به ظاهر تمام شده است، اما در باطن امر،  تاریخ به حقیقت خود 
باز خواهد گشت. تخیل در رمان برخالف افسانه که ملهم از سحر و جادو است،  تخیلی حقیقت 
نماست. بنابر این »رمان ها در شکل گیری تحرکات و انقالب های اجتماعی ـ سیاسی،  بازآفرینی 
حاالت ذهنیـ  روانی و کاوش در هستی انسان نقش داشته    اند.« )انوشه، 1381:530ـ  531( لوکاچ 
فرهنگ باستان را به سه دوره: حماسي، تراژدي و فلسفي تقسیم کرد و درسال 1914 م مطرح کرد 
به نظر او دوران حماسی به سر رسیده است و دیگر کسی نمی تواند حماسه بسراید. لوکاچ رمان را 
حماسه دوران مدرن قلم داد می کند با این نکته که قهرمان رمان آن بهشت گمشده را در مقابله با 

جهان پاره پاره شده جدید جست جو می کند. وی معتقد است:
 رمان بیان نوعي سرگشتگی و بي    وطني احساسي و فکري انسان مدرن است. هر چند، رمان 
قهرمان خاص خود را دارد،  مانند قهرمان حماسه همیشه در حال جستجوي راه و هدف است، 
ولي قهرمان حماسه یقین داشت که به هدفش مي رسد و یا در راه هدف مشخص خود، شکست 
مي خورد در حالی که قهرمان رمان سرگشته است. رمان، فارغ از ویژگی منثور خود که آن را در 
مقابل اسطوره و حماسه منظوم قرار می دهد، خصوصیاتی دارد که آن را به کلی از اسطوره و حماسه 
جدا می کند. از جمله این خصوصیات می توان به تاریخ مندی رمان در برابر بی تاریخی اسطوره و 
حماسه اشاره کرد. در رمان،  زمان جنبه خطی دارد حال آن که در اسطوره زمان دور می زند. یک 
رمان در صورتی می تواند خواننده را به کسب بصیرت مشخص تری نسبت به واقعیت هدایت کند 
که از درک اشیا براساس شعور متعارف صرف فراتر رود. یک اثرادبی نه فقط پدیده های مجزا را که 
کل فرآیند زندگی را منعکس می کند. اما خواننده همواره آگاه است که اثرخود واقعیت نیست،  بلکه 

شکل خاصی از بازتاب واقعیت است. )نقل به تلخیص از ایگلتون 55:1368(
در پایان بحث الزم است بر این موضوع درنگ کنیم که انواع ادبی برای دسته  بندی موضوع 
ادبیات با توصیف های جزمی کافی نیست. اگر بپذیریم که ادبیات بر اثر جریان سیال ذهن آفریده 
شده و آفرینش ادبی گاه از اختیار نویسنده و شاعر فراتر است می تواند در برگیرنده ی انواع ادبی 
باشد و شاعر یا نویسنده به عنوان وجدان دسته جمعی درباره ی احساس ها و حسرت ها، نیازها و 

آرزو های دیگر انسان ها سخن می گوید.
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۳- نتیجه گیري
از مجموع مباحث مطرح شده  می توان چنین نتیجه گیری کرد که دسته  بندی موضوعی ادبیات به 
به انواع ادبی یک ضرورت انکار نشدنی است، اما باز نگری آثاری که با ساختار و ویژگی های تعریف 
شده ی انواع توصیف شده اند، این نکته را مشخص می کند که می توان آثار ادبی را در انواع ادبی 
بررسی کرد و محدود کردن اثر به یک نوع، مانع پژوهش در دیگر انواع نیست و چه بسا یک اثر 
بزرگ گنجایش پژوهش در انواع را داشته باشد. حماسه به عنوان نوع ادبی کهن، منحصر به پیدایش 
تمدن و شرح دالوری های بزرگان قوم نیست و در دوران جدید نیز وجود دارد و جریان های سیاسی 
و اجتماعی جامعه ی مدرن با تعریف آن مطابقت دارد. میان اثرحماسی و دیگر انواع مرز پایداری 
نیست و می توان حماسه را با دیگر نمونه های ادبی مطابقت داد. حتی گمان است که حماسه شکل 
کمال یافته ی ادبیات غنایی است؛ شباهت حماسه با اسطوره و قصه و داستان موضوعی همیشگی 
بوده است، اما رمان -که امروزه به عنوان ادبیات داستانی تعریف می شود- بنابر نگرش های فلسفی 

در قالب حماسه نیز جایی برای گفتگو دارد و بسیاری آن را نمونه ی حماسی مدرن می دانند. 
پی نوشت:

1-نورتروپ  فرای«  به چهار نوع عمده ادبی: نمایشی ، پهلوانی، هجایی و غنایی معتقد بود.
2- مشهورترین حماسه های موجود در ادبیات جهان،  ابتدا در ایران و هند و بین النهرین در 
قاره ی آسیا و یونان و رم باستان در مغرب زمین و سپس در کشورهای اروپایی،  مانند انگلستان،  
آلمان،  فرانسه و ایتالیا شکل گرفته است. قدیمي ترین منظومه ی حماسی در قلم رو ادب جهان را 
اسطوره ی گیلگمش  پادشاه اوروک،  سرزمین واقع در جنوب بابل در بین النهرین قدیم  دانسته اند. 
قدمت این منظومه،  به دو هزار سال قبل از میالد مسیح می رسد. )رزمجو، 1381، ج1 :27-28( 

3-  از جمله آثار که به تقلید از نمونه های حماسه ی طبیعی ایجاد شده اند عبارت اند از :آذربرزین 
نامه،  از شاعر گمنام/بانوگشسب نامه،  از شاعر گمنام/برزونامه،  از عطایی رازی/بهمن نامه،  از 
ایرانشاه بن ابی الخیر/بیژن نامه،  از عطایی رازی/جهان گیرنامه،  از قاسم مادح/داستان جمشید،  از 
شاعر گمنام/داستان شبرنگ،  منسوب به آزاد سرو/داستان کک کوهزاد،  از شاعر گمنام/سامنامه،  از 
خواجوی کرمانی/سوسن نامه،  از عطایی رازی/شهریارنامه،  از مختاری غزنوی/فرامرزنامه،  از شاعر 

گمنام/کوش نامه،  از حکیم آذری/لهراسب نامه،  از شاعرگمنام.
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مطالعات ایرانی دانش کده ادبیات و علوم انسانی دانش گاه شهید باهنر کرمان، سال پنجم،  

شماره    ی 10.
2- ابن منظور، ابوالفضل و جمال الدین، محمد بن مکرم رویفعی افریقی. ) 1904(. لسان العرب، به 
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