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 چكیده

یات یشینه سترگ ادبپمده از قله رفیع برآنه ای و زبان کهن بی تاثیر نبوده، های افسااسطوره، روایتاز شعر دو قرن اخیر  

ثرار آاخیرر  قررن از ادب حماسی می توان آن را مادر ادبیات پارسی دری نامید. در دوشاهنامه فردوسی است که  ،حماسی

شرور رینی های پرحماسی در ادبیات به تبع شاهنامه فردوسی وآثار پیشینیان، در نوع ملی، دینی، تاریخی و نیز حماسه آف

تروان دیرد. های دینری ایرن برجسرتگی را مریاست. حتی در حماسهانقالبی پدید آمد. وجه عام این آثار رنگ و بوی ملی 

 میو دوره تقستوان به د یرا، م ریدر دو قرن اخ یحماس اتیادبنتیجه بررسی آثار حماسی و حماسه گونه ها این است که 

ان سبک در هم یردوسفاز شاهنامه  یبه تأس مایقبل از ن ةدور ی: همه آثار حماسمایو دوره بعد از ن مایکرد. دوره قبل از ن

 فیردها را در رتوان آن یو فقط م ستیجز تفاوت مضمون در آنها ن یچندان یسروده اند و نوآور یو وزن و قالب سنت یزبان

در  شرتریعاصر، بم اتیحماسه در ادب یریبه کارگ یگونه ها ما،یدر دوره بعد از ن اما مقلدان شاهنامه محسوب کرد. نیآخر

 بوده است. بان حماسی و وزن و قالب حماسیسه محور نگرش حماسی، ز

  

 .معاصر، نگرش، زبان، وزن و قالب حماسی ادبیّات حماسی، دوره: کلید واژه ها
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 مقدمه. 1

ترین نوع ادبیات ایران زمین ادبیات حماسی است که ریشه در فرهنگ و تمدن آن دارد. روایرات یرا  از بارزترین و مهم 

ی که مرده ریگ آنها را از روزگار پیش از مهاجرتشان از ایرران ویرت تشر یل مری دهرد در مجموعه خاطرات قوم آریای

و نشریب  طول قرون و اعصار توسعه و ت امل می یابد و پس از ورود به آثار ادبی اوسرتایی و پهلروی و گتشرت از فرراز

ایران به زبان فارسری دری مری  ها زمینه ساز پیدایش آثار حماسی ملی های طوالنی تاریخ و آراستگی ها و پیراستگی

(. از اقبال خوش ایرانیان درخت کهن حماسیشان با نظرم شراهنامه سرترگ فردوسری بره برار 50: 1381شود)رزمجو، 

 نشست.

اثر حماسی شاهنامه فردوسی را که عرالوه برر انرواع حماسره از  شکیباگر رودکی را پدر شعر فارسی دری بدانیم 

و غیره مشتمل بر ادبیّات غنایی، تعلیمی، عرفانی و روایتری نیرز هسرت، بایرد مرادر تمرام ی، پهلوانی، تاریخی ااسطوره

ی غنایی و سرنایی هاجنبهی ح یمانه و فلسفی آن، نظامی هاجنبهادبیّات پارسی دری دانست که بعدها خیّام و حافظ 

د تقلیرد ی ی از انواع ادبی کره مرور ن اخیردر دوقر ی عرفانی و تعلیمی آن را به اوج رساندند.هاجنبهو مولوی سعدی 

قرار گرفته است، نوع حماسی است. به تقلید از شاهنامه فردوسی حماسه های دینی با سبک زبرانی و وزن و قالرب آن 

سروده شده است. حیدرنامه های باذل مشهدی، ابوطالب میرفندرس ی، مال راجوی کرمانی و میرزا مصرطفی اشرتیانی، 

فهانی و خداوندنامه صبای کاشانی، دلگشانامه آزاد دلگرامی از آن دسته اند که جز مضرمون اردیبهشت نامه سروش اص

متهبی و دینی آنها در حماسه سرایی نوآوری و خالقیت ندارند. شهنشاه نامه صربا، سراالرنامه شریخ احمرد کرمرانی و 

ان علیه استبداد و پیرروزی انقرالب قیصرنامه ادیب پیشاوری، حماسه های تاریخی این دوران هستند. مبارزات ملت ایر

اسالمی بروز و ظهور جنبه های پایداری و مبارزه با ظلم و است بار و استبداد را در ادبیات درپی داشرت. در ایرن سریر 

نمادهایی چون ایثار و شهادت و مفاهیم آرمانی و انقالبی به وجرود آمرد کره از نگررش و زبران و نشرانه هرای ادبیرات 

 الب آن برای بیان اندیشه ها و موضوعات جدید بهره جسته اند. حماسی و وزن و ق

 . سوال پژوهش1-1

ت حماسی در سه محور نگرش حماسی، کاربرد زبان حماسی و وزن و قالب حماسی بر ادبیات دوقررن اخیرر چره ادبیا 

 تاثیری گتاشته است؟

 پژوهش پیشینه. 2-1

 د می توان به موارد ذیل اشاره کرد: از آثاری که در حوزه ادبیات حماسی معاصر وجود دار

(: ایرن پایران نامره بره طرور 1376)، پایان نامه کارشناسی ارشد، منصور غفاریان «صر فارسیاحماسه در ادبیات مع »-

به آثار دوره مشروطه و دوره نیما، و گسترده تر به دوره انقالب و جنگ پرداخته اسرت و بیشرتر بره معرفری آثرار  گترا

 .نهاآا تحلیل پرداخته است ت

حماسره تررین کارکردهرای  ربیع رضوی، این مقاله به مهم ، غالمعلی زارع و سید«کارکرد حماسه در دوران معاصر »-

 ، وطن دوستی، دشمن ستیزی و ... دردوران معاصر پرداخته اند: تشجیع و تشویق به قهرمانی
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ه اصرفهان، طراهره نامره کارشناسری ارشرد دانشرگا پایان، «بررسی و تحلیل حماسه و ایثار در شعر شاعران معاصر » -

نتیجه رسیده اسرت  این خوشحال، ضمن بررسی و تحلیل شعر شاعرانی چون قیصر امین پور و سید حسن حسینی به

 که پرکاربردترین مفاهیم در شعر دفاع مقدس مفهوم حماسه و ایثار است.

رسری نمودهرای و کراظم رحیمری نر،اد، بره بر، محمرد رضرا امینری «بررسی جنبه های حماسری در شرعر نیمرا » -

 ، بزرگی ها و افتخارهای قومی در شعر نیما می پردازد.حماسی)اعمال پهلوانی

هرای محتروایی و  های حماسی شعر شاملو را به دو دسته وی،گی گی،وی ، سوسن جبری«حماسه نو در شعر شاملو» -

 زبانی تقسیم می کند.

های نیما شش عنروان بررای  دمی در این مقاله با تقسیم یندی اسطوره پردازی، مهدی خا«اسطوره های شعر نیما » -

 آن انتخاب می کند.

، محمد حسن مالحاجی آقایی، در مقاله اش سیر تطور و ت امل شرعر «حماسه در شعر نو از نیما تا انقالب اسالمی » -

 د. نمایو شعرای شاخص را معرفی می  حماسی نو را در هشتاد سال اخیر از نیما تا انقالب اسالمی برسی می کند

به تاثیر حماسه در ادبیات دو قرن اخیر از منظر نگرشری و زبرانی و وزن و قالرب این آثار بررسی شده، هیچ دام از در 

 می شود، احساس در این خصوص بسیاری خالءِ و پرداخته نشده است.

حماسه را در ادبیات، در سه محور نگرش زبان و وزن  در میان  آثار بررسی شده، این مقاله تنها اثری است که تاثیر

 معرفری راستای در اما خرد، هرچند کاری تحقیق این و قالب حماسی در گستره دو قرن اخیر بررسی کرده است. انجام

 .باشد می اخیر دوسده معاصر ادب در حماسی نگرش بازتاب بیان و

 روش پژوهش. 1-3

گونه های به کارکیری نوع حماسری در دوقررن اخیرر بررسی توصیفی به  –حلیلی شیوه ت با استفاده ازدر این پ،وهش 

 قالب حماسی می پردازیم. در سه محور نگرش حماسی، زبان حماسی و 

 

 . بحث و بررسی2

 قرن اخیرو انواع حماسی در د. 1-2

یرک پهلروان یرا خانردان ی قوم ایرانی است و مطالب آن فقط به نامهی زندگاین نوع حماسه  ی ملی:هاحماسهالف( 

برا سرگتشرت  »ملری حماسره. کشاندیمی ن،اد و قوم ایرانی را به تصویر هاخاندانمحدود نیست بل ه پهلوانان نامی و 

، بیرران انرردکردهیررک ملررت سرررو کررار دارد و سرگتشررت ملررت ایررران را چنرران کرره ایرانیرران برررای خررود تصررور 

تعریفی از حماسره ملری واقعیرت آن اسرت کره پرس از شراهنامه  با چنین«(. حماسه»:ذیل1389،ساالردیام«)کندیم

 پهنرهی که بتوان آن را از ایرن قسرم دانسرت در تمرام انمونهفردوسی که یگانه شاه ار حماسی ملی قوم ایرانی است، 

و در و اغراق نیست اگر تمام ادبیّات حماسی ایران را به شاهنامه فردوسی مخرتص کنریم  شودینمادبیّات فارسی یافت 

ی از ایرن اشراخهپهلوانی را زیرر  حماسهپرتو ش وه و عظمت این اثر مشترك و بی بدیل به شمار آوریم. البته چنانچه 

و پهلوانان بزرگ اختصاص داده اسرت،  هاخاندانی به ادورهی آن و در هیپاحماسه بدانیم که خود فردوسی اثرش را بر 



 1399/  پائیز   20ره شما نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                    108

همن نامه، فرامرز نامه و کوش نامه و غیره را نیز در جهت ت میل حماسره ی اسدی، بگرشاسبنامهآثاری چون  توانیم

هرکدام بره جردّ و جهرد برا تمرام تروان  هانیاملی قوم ایرانی دانست. هرچند که این پ،وهش در مقام  قیاس نیست و 

و زیرسراختی  زبرانی، ف رریحبّ و بغض و بسیاری از عیروب  افراط و تفریط، ضعف و سستی، هاآنولی در انددهیکوش

به هر روی این آثار ملی و حماسی از جهت نگرش و زبان و وزن و قالب برر زبران و ادبیرات دو قررن اخیرر وجود دارد. 

 تاثیر گتار بوده است. بهره گیری از نمادها دائم در ادبیات در جریان است. در این دو قرن اخیر عالوه بر بیران داسرتان

تان آرش کمانگیر سیاوش کسرایی، درفرش کاویرانی حمیرد مصردق، حماسره های حماسی ملی ایران کهن چون داس

آرش مهرداد اوستا، وزن و قالب و زبان فردوسی در حماسه های دینی و تاریخی و بازتاب نگررش ، زبران و نمراد عهرد 

 باستان در آثار شاعرانی چون اخوان و شاملو جلوه می کند. 

 در اشعار معاصر هحماسای از جلوه

 نگیرآرش کما

تیرانرداز در اسراطیر ایرانری  نیترربزرگ« آرش کمرانگیر»ی حماسی ایران زمین به داستان هابخش نیترکهنی ی از 

کند. لقرب آرش در یشرت هرا یممختص است که پرتاب تیر او در زمان منوچهر پیشدادی مرز ایران و توران را تعیین 

در متون فارسی و عربری دوره اسرالمی «(. آرش»: ذیل1384است)خطیبی،« باگ تیر پی»و در پهلوی « تیز تیرترین»

وی یادشرده اسرت از  انرداختن ریرتی رئالیستی دارد. مثالً در ویس و رامین سه برار از آرش و استنادهانیز این روایت 

 جمله:

 که از ساری به مرو انداخت یک تیر  ریگکماناگر خوانند آرش را 

 (.273: 1337)فخرالدین گرگانی،

روایات، آن گاه که آرش تیر و کمان برداشت برهنه شده و تن بی عیرب و نیرومنرد خرود را بره سرماه نمرود بنا به 

گویا تمرام ایرران در  زدیمتیری گتاشت که سرنوشت ایران را رقم آمد و تمام توان خود را در چله سمس به کوه البرز 

ر جان آرش فدای ایران و سرنوشت قوم ایرانی شرد امرا وابسته بود. پس از پرتاب تی رشیو تمقابل تمام انیران به آرش 

درخت گردویی نشست و لش ر توران  ساقهتیرش از بامداد تا نیمروز روز دیگر در پرواز بوده تا این ه برکنار جیحون بر 

بره که نیمی از خاك ایران را گرفته بود به سرزمین پشت این تیر عقب نشست و بار دیگر این کهنسال تنومنرد مریهن 

که در ایران سه تن به تیراندازی نامبردار شدند؛ نخستین  اندگفته»یاری اهورامزدا و به یمن تیر آرش از اغیار تهی شد.

آرش، دومررری سررروخرا )از سرررمهبدان دوره ساسرررانی( و سرررومی بهررررام چررروبین. بررره روایرررت طبرررری و  هررراآن

امرا جرای شرگفتی اسرت کره داسرتان  ؛گاشرتانیم( بهرام چوبین خود را از نر،اد آرش 366،بیت 32،ص9فردوسی)ج

بی گمان فردوسی از این داستان نیک آگراه بروده و بردان تلمری   همه نیاتیراندازی آرش در شاهنامه نیامده است. با 

 «(.آرش»:ذیل1384خطیبی،«)کرده است

مه داسرتان آرش پهلوان شاهنا نیتربزرگآن است که فردوسی به سبب یگانه کردن رستم به عنوان ر مهرداد بهار ب

(؛ اما مأخت اصلی فردوسی یعنی شراهنامۀ 114: 1373و برخی پهلوانان دیگر مانند گرشاسب را حتف کرده است)بهار ،

 «(.آرش»: ذیل 1384ی فاقد این داستان بوده و فردوسی از این اغماض بری است)خطیبی،ابومنصور
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انگیر برخی از شاعران و نویسندگان بردان پرداختنرد آرش کم حماسهدر ادبیّات معاصر فارسی به منظور بازآفرینی 

به سبک نیمایی و بهرام بیضایی با نثرر هنرری و زیبرای  ریگکمانآرش  منظومهسیاوش کسرایی با  هانآ نیترمهمکه 

و آرش در قلمرر»اثر نثر ارسالن پویا، داستان کوتاه « آرش شیواتیر»یا « آرش تیرانداز» آثار دیگری چون .نمایشی است

 مهرداد اوستا موجود است. سروده« آرش حماسه»نادر ابراهیمی و  نوشته« تردید

شرعری و زبران حماسری شراید پختگری الزم را نردارد و  جروهرهسیاوش کسرایی از نظرر  ریگنکماآرش   منظومه

امرا  -پنداشتندیمده آمرچنان ه برخی بازار حماسه و روزگار حماسه پردازی را س -اندگرفتهآن ن ته ر منتقدان زیادی ب

 وارد شرعر ایرن بر که اش الی ترینعمده»اهمیت دارد. در زبان و سبک شعری نو  رفته ادی از یاحماسهاحیای  جنبهاز 

 ایرن زبران در اسرت نیازمند سخت بدان کمانگیر آرش مثل شعری که حماسی روح آن. است آن زبان به مربوط است،

 اخروان ش وهمند و توفنده زبان با شعر این اگر حماسه، تا است ترنزدیک غنا تساح به شعر، زبان. شودنمی حس شعر

 (.489: 1383زرقانی،) «شدمی چندان صد آن حماسی حس شدمی سروده آتشی حتی یا

 روزگاری بود،»

 روزگار تلخ و تاری بود؛

 بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره 

 دشمنان بر جان ما چیره

 کردیجو م شمخانه هر طرف را جست وها با وحشتی در چچشم

 کردیوین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو م

 آخرین فرمان آخرین تحقیر 

 .سامان دهدیمرز را پرواز تیری م

 :چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن... 

 سماهی مردی آزاده  ،منم آرش

 به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده

 رمگیکمانداری کمان

 هاب تیزرو تیرمش

 پس آنگه سر به سوی آسمان بر کرد 

 به آهنگی دگر گفتار دیگر کرد 

 درود ای واپسین صب  ای سحر بدرود 

 که با آرش ترا این آخرین دیدار خواهد بود 

 به صب  راستین سوگند 

 به پنهان آفتاب مهربار پاك بین سوگند

 که آرش جان خود در تیر خواهد کرد
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 شامگاهان 

 ها پیگیر آرش را به روی قله جستندیانی که مراه جوی

 باز گردیدند 

 بی نشان از پی ر آرش 

 با کمان و ترکشی بی تیر 

 آری آری جان خود در تیر کرد آرش 

 ...شمشیر کرد آرشی کار صدها صد هزاران تیغه 

 (94-88: 1337)سیاوش کسرایی، اسفند 

« سرر  همهرر»به بازآفرینی دیگری از داستان رستم و سهراب بره نرام  ادبی خود کارنامهالبته کسرایی بعدها در پایان 

. دانردیمی اش خوردگسرالرا میراث « سر  مهره »فاصله هافرسنگجوانی و با  وهیمو خود آرش کمانگیر را  پردازدیم

هنرری اسرت  -سفیی درخشان در شعر معاصر خواهد ماند روایتی نو، نگرشی فلهاچ امهگمان ی ی از بی »سر  مهره

 ایرادات مترتب بر این اثر حماسی است.که موید  (26: 1380انزابی ن،اد،«)و سهراب اثر تراژدی رستمر ب

 از آثار دیگری که قبل از انقالب اسالمی در زمینه موضوعات حماسی به وجود آمرده اسرت منظومره ای از مهررداد

هایی است که ساکنان قاره آسیا در طول تاریخ کهنسرال و  موضوع آن شرح دالوری اوستا به نام حماسه آسیا است که

: 1)رزمجو، جلرد ش و آزادگی از خرود نشران داده انردپرفراز و نشیب خود به منظور برقراری صل  و دوستی و نشر دان

356). 

درفش کاویانی سروده حمید مصدق، که به گفته خود از شاهنامه فردوسی و آثار سیاوش کسرایی متراثر اسرت بره 

های ضحاك می پردازد. ابتدا اشاراتی دارد به روزگار خفقان برار آکنرده از  بیان داستان قیام کاوه آهنگر علیه ستمگری

ظلم ضحاك و با استفاده از صور خیال زیبا و قابل تامل ، اوضاع آن روزگرار را توصریف مری کنرد و بره بیران شرخنان 

 ه کاوه می گوید: حماسه آفرین و شور انگیز کاوه می پردازد. آنگاه ک

 به فرمان خرد از جای بر خیزیم

 و با دیو ستم آنگونه بستیزیم

 که تا از بن بنای اژدهاکی را براندازیم

 .(358)مصدق:و طرحی نو دراندازیم

آنجا که بعرد ز چنان ه گفته شد شاهنامه فردوسی منبع آثار حماسی پس از خود بوده است و ا ی دینی:هاحماسهب(

ی از تراریخ اسرالم در ادبیّرات اترازهی ااسرطورهی هاتیشخصرادات دینی و پایبندی به عناصر حماسی و از اسالم اعتق

فارسی گسترش یافت، حوادث و وقایع غزوات پیامبر)ص( و نیز نبردهای موالی متقیان علی)ع( که محبوبیرت خاصری 

دینری  ت و بیشترین قسمت ادبیّات حماسیدر میان ایرانیان داشت، رواج زیادی در ادبیّات حماسی دینی و متهبی یاف

 را از آن خود کرد.

 یرنامره از شراع نق( و بعدها صاحبقرا830خوسفی)سروده  ابن حسامین نامهاز قرن نهم پس از اثر برجسته خاورا

اثری بسیار زیبا و هنری و در عین حال باش وه در نوع حماسی دینی پدید آمرد کره  قمری دوازدهم سدهناشناس، در 
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 حیردری حملرهعدها تأثیر بسیاری در رونق بخشیدن به این نوع حماسی و پدیدآمدن آثاری دیگر در این زمینه شرد. ب

ی حضررت هاجنگی غزوات حضرت محمد)ص( و دربارهی دینی احماسهرفیع خان باذل مشهدی  محمد رزایم سروده

دارد که در آغاز پانصد بیت آن به حمد خداوند،  علی)ع( ملقب به حیدر کرّار است. این منظومه حدود بیست هزار بیت

ی برای ظهور امام زمران)ع( تعالحقنعت خاتم پیامبران، منقبت امام علی)ع(، وصف یازده امام دیگر و مناجات به درگاه 

کره دوشرادوش پیرامبر  هراآنو داستان نبردهرای علری)ع( چره  پردازدیماختصاص دارد. پس از آن به موضوع اصلی 

ی پس از آن در دوران خلفای اسالم را بسیار مبت رانه و زیبا بره سرلک نظرم درآورده هایآوررزم( بوده و چه اکرم)ص

ی، وی الیرنرازك خعراری برودن از ر اسرت. عرالوه بر کم ت لفی نسبتاً خوب و هایرپردازیتصواست. شعر باذل دارای 

برره جررای « شرریریزدان»، «یررداه»، «ضرررغام دیررن»، «شرریرخدای ودود»اصررطالحات و ترکیبررات جدیرردی همچررون 

رفته باذل در سرودن ایرن اثرر حماسری دینری توفیرق زیرادی  همیرو. ندیآفریمدر شاهنامه فردوسی را « شیرژیان»

وی بره مروالی  شرائبهیبداشته است که شاید عالوه بر ذوق و استعداد فردی بتوان گفت ناشی از اعتقرادات خرالص و 

کره شراعر  مانردیمقتل عثمان به سربب فروت وی ناتمرام  واقعهمنظوم باذل با ذکر  حماسهامّا متقیان)ع( بوده است؛ 

( یا به قول اته شخصری بره نرام نجرف برا اسرتعانت از ابوطالرب 380: 1252ی)صفا،رفندرس یمدیگری به نام ابوطالب 

 (.36: 1259این حماسه را به اتمام رسانید)همانجا و گلچین معانی،  کار ناتماممیرفندرس ی 

به سلک نظم درآمد کره بره عظمرت و شروکت و اسرتواری « حیدری حمله»پس از باذل دو اثر دیگر با عنوان های

ی سرود که عنروانی نداشرته اسرت و ایمتهبی حماسی منظومههجری  1222راجی کرمانی در سال  باذل نبودند: مال

ی در ایرام عاشرورا اواقعرهکه فردی زردشتی برود مطرابق  . اوانددادهرا دیگران بدو « حیدری حمله»ظاهراً بعدها عنوان

ی حردود اسررودهی موالی متقیان)ع( هایدالورو با همان مضمون  شودیم طالبیابی علی بن فتهیشسخت متحوّل و 

 «(.حمله حیدری»:ذیل1286)کیوانی،ندیآفریمهفده هزار بیت 

از افاضل و شرعرای بنرام اواخرر « صهبا»و متخلّص به « افتخار»دیگری از میرزا مصطفی آشتیانی ملقب به  منظومه

حملره »غافلگیرانه در حضرت عبدالعظیم کشرته شرد، بره نرام قمری چهاردهم که در سال  سدهسیزدهم و اوایل  سده

ی هراچاپبوده است که ظراهراً پرس از « حیدری ر نامهافتخا» برجای مانده است؛ البته این منظومه در اصل« حیدری

منتشر یافت. این منظومه در دو مجلّد ی ی با داستان والدت علی)ع( آغاز و برا شررح « حمله حیدری» با عنوانمتعدد 

و دیگری در حاالت و غزوات امیرالمؤمنین)ع( و  شودیمانتصاب او به مقام وصایت رسول اه و رحلت پیامبر)ص( تمام 

ی دستوری است. اسلوب بیان او حاکی از هاضعفوان و خالی از شعر افتخار العلما نسبتاً استوار، ر»نهروان است.  جنگ

 «(.حمله حیدری»:ذیل1286کیوانی،«)تبحّر او در زبان فارسی و قواعد بالغت و فنون شعری است

قاجار و  در دروه« الشّعراشمس»ق( متخلص به سروش و ملقّب به 1285-1228ی سروش اصفهانی)محمد علمیرزا 

سروده است که متضرمن « اردیبهشت نامه»ی بر وزن شاهنامه فردوسی با عنوان امنظومهسته و عهد ناصرالدین شاه زی

)ع( و سمس امامان شیعه تا  امرام زمران بروده اسرت. امرا ایرن اثرر بره طالبیابسرگتشت پیامبر اسالم)ص( و علی بن 

ی نامرهاردیبهشرت  همره نیراسرانجام نرسیده و تنها تا حوادث و وقایع سال ششم هجری را منظوم کررده اسرت؛ برا 

ی ترازی هراواژهوس کمترر تی استاد وهیشی متهبی شعر پارسی است. وی به پیروی از هامنظومهسروش از شیواترین 
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بیت است به ظنّ غالب، کتاب  9219به کار برده و در این کار به ت لف دچار نشده است. مأخت اصلی این اثر که حدود 

 (.187: 1340بوده است)محجوب، باقر مجلسید حیات القلوب محم

ی دربار فتحعلی شاه قاجار و از بنیانگرتاران سربک بازگشرت الشعراملکهر.ق(، 1238فتحعلی خان صبای کاشانی)

در « صربا»را به سبک شاهنامه فردوسی در سی و سه هزار بیرت سرروده اسرت: برا این ره« خداوند نامه»ادبی، مثنوی

اسرت، امرا بایرد « نامره شهنشراه»ر خاصی داشت و خالق حماسه دیگری به نام حماسه سرایی نادره ی عهد بود و تبحّ

اذعان کنیم که اثر او در مقام قیاس با شاه ار بزرگ ادب فارسی استاد توس ران ملخی پیش سرلیمان اسرت. چنان ره 

ه اسرت کره ی دربرار بروده، گفترالشرعراملکمحض خوش آمدِ شاعر که  دیگویمدیوان بیگی در حدیقه الشعرای خود 

فردوسی کتابش را در سی سال سرود و صبا خداوندنامه را که برابر با نیمی از شاهنامه است در سه سال به پایان بررد. 

اثرری معتبرر  ،آن رو که در منقبت پیامبر اسالم)ص( سرروده شردهز ولی بی درنگ افزوده است که خداوند نامه فقط ا

 «(.خداوند نامه»ذیل :1388یافت)آل داوود، توانینممانند شاهنامه  نه در مجموع ابیات آن حتی هفت بیتراست وگ

روز قبرل از ر که چها کنندیمو روایتی دیگر  انددادهالبته در برخی منابع دیگر این را به فاضل خان گروسی نسبت 

بخوانند و چرون ایرن  از شاهنامه فردوسی نیز کندیمکه اصرار  خوانندیمبرای وی  اشیحماسوفات صبا ابیاتی از آثار 

 اگر بشنود نام افراسیاب  شود کوه آهن چو دریای آب بیت آمد:

 1382اثر این کسالت و مرض قبلی که داشته بعد از چهار روز درگتشرته اسرت)ریاحی،ر احوالش دگرگون شده و ب

:404.) 

اسرت. بخرش اول شرامل  حال صبا به تقلید از شاهنامه اما با مضمون متهبی به سررودن ایرن اثرر پرداخترهر به ه

گزارش زندگانی پیامبر)ص( از تولد تا وفات و بخش دوم حاوی شرح غزوات و احوال حضرت علی)ع( اسرت کره شراعر 

ی صرحی  پیرامبر)ص( فرراهم آورده اسرت. برخری هانامرهاین اخبار و روایات را با توجه به کتب اصیل تاریخی و سِیَر 

 2/2ج 1340آن اسرت)هدایت، ندهیسراخلوص نیّت و صفای عقیدت دینی  انهنش نامهدآنند که خداونر ب سانینوتتکره 

:572) 

، از ادیبران مقریم هنرد در قررن دوازدهرم میرغالمعلی بن نوح حسینی واسطی، ملقّب به آزاد بلگرامی از شاعران و

خونخرواهی امرام  ی با موضوع قیام مخترار ثقفری برهامنظومهشاعران بسیارگوی زبان فارسی است که در بحر متقارب 

دارد و از آنجا که این قیام همچون آبی بر آتش کینه از قاتالن ملعون واقعه کربالسرت و « دلگشانامه»حسین)ع( به نام 

بدین نام تسمیه یافته است. آزاد بلگرامی آثار بسیاری به نظرم و نثرر  شودیمسبب خن ی دل و گشایش صدر مؤمنان 

عر و حدیث و سیره ی نبوی از عالمان طرراز اول بروده اسرت و دو دیروان بره زبران دارد. وی در لغت و فنون ادبی و ش

سربک نگرارش  »شودیمپارسی و عربی نیز دارد. اما با این اوصاف در نوع حماسی از مقلّدان ضعیف شاهنامه محسوب 

 ررار و فراوانری تشربیه از وی در نثر مت لّف و مملو از صنایع ادبی و استشهاد از اشعار و احادیث و آیات قرآن اسرت. ت

تسلّط او بر ادب و زبان و شعر عربری اسرت و بره همرین  دهندهی نثر اوست. آثار عربی او به نظم و نثر نشان های،گیو

. بلگرامی در شعر فارسی صراحب اندداده« حسّان الهند»سبب و نیز به سبب اشعاری در ستایش پیامبر)ص( به او لقب 

 «(.آزادبلگرامی»: ذیل 1384دسترنجی، «)سبک هندی است سبک نیست و پیرو متقدمان
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ق( فرزند نجفقلی خان دُنبلی از شراعران و فاضرالن اواسرط قررن سریزدهم بروده اسرت وی 1240عبدالرزاق بیگ)

ی به نرام امنظومهی مختاربن ابی عبیده ثقفی به خونخواهی امام حسین)ع( را در هاجنگاست و « مفتون»متخلص به

 قریب پنج هزار بیت سروده است. مختارنامه در

کره برا شرا  و بررگ دادن بره  شودیمی تاریخی به آن دسته آثار حماسی گفته هاحماسهی تاریخی: هاحماسهپ( 

زندگی نامه ی ی از اشخاص یا دودمانی در تاریخ به طور اغراق آمیرزی روایرت آن را بره سرلک نظرم و یرا گروهر نثرر 

بره تقلیرد از بخرش تراریخی  هااس ندرنامهیی همچون هاحماسههنامه فردوسی بعدها . چنان ه بیان شد از شانشاندیم

ی سردهق( را سرود و به تبع ایرن آثرار در آغراز 735حمداه مستوفی قزوینی، ظفرنامه) پس از آنشاهنامه پدید آمد. 

ار فتحعلیشراه قاجرار ی دربرالشعراملکسیزدهم فتحعلی خان صبای کاشانی به سرودن شهنشاهنامه پرداخت. وی که 

سررود کره  ی بلند که به قول خودش چهل هزار بیت بوده، به تقلید از شاهنامه فردوسی در بحر متقراربامنظومهبود 

 :                         دیگویماما خود شاعر  اندخوانده« صباشاهنامه » برخی آن را 

 (3)صبا، بی تا: « ز شه نام یافت به نام شهنشه چو انجام یافت              شهنشاهنامه»

و نبردهای او با روسریه  هاجنگاز محتوای کالم پیداست موضوع آن تاریخ فتحعلیشاه و ذکر اجداد قاجار،  همچنان که

ی آقامحمردخان برا هراجنگی عباس میرزا؛ با لشر ریان روس، هاجنگو دشمنان شرقی و شمال شرقی ایران گزارش 

-شاهنامه فتحعلی خان به زبان حماسی است. صبا در شهنشراه ،ی اوستهاعشرتم عیش و لطفعلی خان زند و سرانجا

ی تاریخی که بعد از فردوسی به سرلک نظرم درآمرده، هاحماسهدر میان  »کندیمنامه به طور کامل از فردوسی تقلید 

(. هرچند 203: 1ج1381زمجو،)ر «صبا از لحاظ لفظ و معنی، از زیبایی و استح ام خاصّی برخوردار است نامهشهنشاه 

و گروسری حتری  اندسرتودهمعاصران صبا از جمله هدایت، نشاط اصفهانی و فاضل خان گروسی، شهنشاه نامه را بسیار 

ی دهیبرکشرجز مشتی تعارفات پوچ نیست، زیرا او خود  هانیا، اما دهدیمشهنشاه نامه را بر شاهنامه فردوسی ترجی  

ل  انردگفتهی او. امّا کسرانی دیگرر های ینن الطاف و ی صباست و مرهوالشعراملک  منظومرهکره در برین ابیرات مفصرّ

 یافت. چنان ه به نظر آرین پور شهنشاهه نامره توانینمشهنشاه نامه حتّی هفت بیت هم مثل اشعار شاهنامه فردوسی 

ایرن اثرر  همره نیرا(. برا 24: 1375ی بلند در وصف و ستایش شاه قاجار و دودمران اوسرت)آرین پرور،ادهیقصهمانند 

زبان او پخته و سلیس و روان است و بی شرک در جریران تقلیرد از شراهنامه  ،ی خاصی داردهاییبایزحماسی لطف و 

 آثار ادب حماسی است. نیترموفقی ی از 

لشر ر ق( سراالر 1334-1269قاجاری و سلطنت مظفرالدین شاه) دورهشیخ احمد کرمانی که در  سروده، «ساالرنامه»

 -ی حماسریاصربغهبوده است. تاریخ ایران تا دوره خود را به تقلید از شاهنامه فردوسی در حدود شش هرزار بیرت برا 

ی شاهنامه و این ه از نشر تاریخی بسیاری هایکاستتاریخی به سلک نظم درآورده است. البته شاعر با آوردن ابیاتی در 

خرود را  شراهنامهوت شده یا همخوانی با مستندات تراریخی نردارد، نظرم از آن ف هاسرگتشتو  هاداستاناز روایات و 

آقاخان کرمانی و ناظم دومین بخش آن شیخ احمد  . به نظر صفا سراینده  بخش نخست ساالرنامه میرزاکندیمتوجیه 

امررا بنابرره ابیرراتی در بخررش دوم سرراالرنامه نرراظم آن ی رری و آن شرریخ احمررد کرمررانی ؛ ادیررب کرمررانی اسررت

 (.197: 1ج1381)رزمجو،است
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ق( اسرتاد مسرلّم و مبررّز و شراعری توانرا برود کره 1349 –1260سید احمد رضوی معروف بره ادیرب پیشراوری)

سرتیزی و مبرارزه برا الزمان فروزانفر را پروراند. او ترا پایران عمررش سرتمی و بدیعنیمحمد قزوشاگردانی چون عالمه 

فردوسری و خاقرانی در شرعر نظرر داشرت امرا ترأثیر وی از فردوسری در  ستمگران را نصب العین خود قرار داد. وی به

بره پیرروی از شراهنامه فردوسری و برا همران  نامهصرریقی به نام امنظومهتاجایی که  شودیماشعارش بیشتر احساس 

ه ای است تاریخی امرا مربروط برحماسه نامهصریقیعنی ظلم ستیزی و جنگ با استبداد سرود.  اشعالقهمضمون مورد 

ی دیگرر برا شرهامت هرادولتی قیصر ویلهلم دوم و در سرتایش او و سرردارانش کره برا ملرت ژرمرن علیره هایدالور

 دربراره» (. امرا چنان ره پیداسرت رزمجرو در دو مرتبره بره صرورت ی سران، گویرد88:  1383ی فر،باقرریمجنگیدند)

و او را مجبرور  شرورندیمردم آلمان علیه وی م یالدیم 1918ی ویلهلم دوم اممراتور جاه طلب آلمان که سال هاجنگ

تاریخی زندگی ویلهلم باشرد و گرنره چنان ره گفتریم  جنبهشاید مراد مؤلف این اثر «. کنندیمبه استعفای از سلطنت 

میرزا عبداه شرهاب ترشریزی  سرودهعلی مردان نامه، نیز  (.211-207: 1381جز این است)رزمجو نامهصریقمضمون 

 (.210ی کریم خان است)همان: برادرزاده( 1199خان زند)ف : جنگ علی مردان دربارهازدهم شاعر قرن دو

 ی پایداری و انقالبهاحماسهت( 

ی ادبیّات انقالب است که در رستاخیز بزرگ فرهنگی ملت ایران هاشاخصه نریتمهمی ادبی از هاسنتنوآوری بر مدار 

 هراابانیخی دهه پنجاه مردم ایرران کراوه ماننرد بره انهیدر منشست ر به بابا پیروزی نهضت اسالمی امام خمینی )ره( 

ی پایداری و حماسی آن را بره هاجنبهکه  دیطلبیمریختند و بساط شاهی و ظلم را برچیدند. این مبارزه خود ادبیاتی 

ار و انقالب پدیردار شرد و ی چون شهادت و ایثاتازهتصویر ب شاند. در فضای ذهن شاعران و ادیبان این دوره نمادهای 

ی از مفاهیم انقالبی و آرمانی شر ل گرفرت. شراعران و نویسرندگان متعهرد بره انقرالب اسرالمی اتازهالگو و نمادهای 

ی اسرتواری را در ایجراد فضرای بهرره منردی از هراگامی متفاوتی به ادبیّرات اسراطیری و حماسری داشرتند و هانگاه

ی شرعر و ادب فارسری برود و آثراری عرصرهشتند که از جمله بازگشت اسطوره به ی زبان و ادب فارسی برداهاتیظرف

نصراه مردانی از پیشگامان شعر انقالب است که برا دفترهرای  چون موارد ذیل را با محتوای حماسی به وجود آوردند:

یّرات حماسری در (، طرحی نرو از ادب1376( و قانون عشق)1370(، آتش نی)1364(، خون نامه)1360شعری قیام نور)

. مردانری در ارائره مری کنردی انقالب اسالمی و احساسات ملی و باورهای متهبی هاآرمانمعاصر همراه با تلفیق  دوره

دوباره احیا و برجسته کرده  را  ملی حماسه ، اینبهار پیروزی انقالب اسالمی سروده است آستانهشعر آرش بهار که در 

 است:

 بخوان که مرز خزان آرش بهار ش ست  ه باران دادبه خاك تشنه بشارت دوبار

 (6ب 19نور: )قیام               

 :دیسرایمو چنین  ردیگیمفردوسی مدد  شاهنامهی هاتیشخصی دیگر از هاتیبوی ضمن 

 تهمتنی که در قفل این حصار ش ست            طلسم بسته دیوان روزگار ش ست

 سترررصف سماه مخالف به کارزار ش    خررررربگو که گیو زمانه دالور تاری

 (2و1ب19)همان:            
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و امام خمینی)ره(  دهدیمرا سمبل غرور و سرکشی در جایگاه ح ومت تا دندان مسل  ستم شاهی قرار « اسفندیار»او 

 . شودیماو نابود  کشرتریتکه طاغوت با  داندیمانقالب و پایداری  حماسه« رستم دستانِ»را 

 کهنه کار ش ست« دستان»ز تیر ترکش  روئین تن« اسفندیار»غرور سرکش 

 (3ب19)همان:                

ضمن ستودن رهبری نهضت اسالمی، مبارزان و شهیدان انقالب را به « غزل سر  شهادت»حماسی به نام  غزلدر 

 :دیگویمو در پایان  کندیمیاد « الله بهار و خون»

 درفش وحدت رزم آوران به باره خون  برافرازد پیروز تا کاوهبگو به 

 (8ب26)همان:              

ی حماسی برای شهیدان انقالب است و در مجموع از اساطیر و درونمایه های اهیمواو نیز سوگ « محراب خونین»شعر 

 ه گرفته است:یی چون دیو، دستان، سهراب، قابیل، ابلیس، و... بهرهاواژهدینی فضای خاصی یافته است و از 

 افتاده در گودالِ شب مهتاب خونین          ی ابرصخرهاز پرترررگاه آسمرران بر               

 درگور نفرین می نهد سهراب خونین         مغلوب« دستان»در رزمگاه خشم و خون             

 (3و2ب 27)همان:           

مردد بهرره گیرری از زبران  و حماسه است. این توفیق نیرز بره لفیق غزلحال نصراه مردانی شاعری ماندگار در ترهبه

خاص قوام یافته از اوضاع دینی و اجتماعی و سیاسی روزگارش پیوند آن با میراث ماندگار و کهن الگوهاسرت. بررسری 

 های ملی است.هشاخصاشعار مردانی از ابعاد مختلف اهمیت دارد ی ی از این ابعاد، 

ی ملری و اسرالمی هاآرمانی کهن در طلوع انقالب اسالمی را به واقعیت پیوستن حقایق و هاسانهاف، تداعی مردانی

-56: 1387)عمرانی، کندیماشاره  هانشانو  هانامیی از فرهنگ اساطیر ایران در قالب هابخشو به  داندیمملت ایران 

59.) 

 :پردازدیمن راه آزادی به ستایش مبارزا« در فصل مردن سر »علی موسوی گرمارودی نیز 

 درون شهر ی ی گفت : رستم آمده است

 و نیز همراه او چند و چند مرد دگر

 زریر و نوذر و گیو و بومسلم

 و المقنع و طاهر پلنگ خشمگین آذر و تبر: بابک

     نگر و کاوه های دگرهو آن دوگانه سگزی و کاوه آ

 (33-53)در فصل مردن سر : 

و  گرفتکه بسیار مورد استقبال قرار « ی نیشابورهاباغکوچه در »در شعر چری ی)شفیعی کدکنی(  سرشک م.

 :، می سراید شدچون کاغت زر دست به دست 

 بخوان به نام گل سر  

 در صحاری شب

 همه بیدار و بارور گردند هاباغکه 
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 بخوان، دوباره بخوان

 تا کبوتران سمید

 به آشیانۀ خونین دوباره برگردند

 (10-9ی نشابور: هاباغچه )در کو     

 

 ی حماسه در ادبیّات معاصرریگرکای به هاگونه -3

ی تاریخی ادبیّات پارسری را مترأثر از خرود کررده هادورهش وه و عظمت ادبیّات حماسی ایران تا بدانجاست که سراسر 

عالوه بر قالب هرای کهرن  ،ادبیّات به ظهور پیوست عرصهاست، اما بی شک در دو قرن اخیر با تحوّالت عظیمی که در 

عناصرر حماسری بری ترأثیر از زیررا متجلّری شرد.  نیرز اشزمانهی نو و زبانی جدید و ف ری سازگار با انسان هاقالبدر 

ی مختلفری در هاگونرهاجتماع نیستند. لتا همگام با این تحوالت در ادبیّات حماسی جدید نیز تحوالتی پدید آمد و به 

 ی حماسه در ادبیّات قرون اخیر را در سه محور الف(ریکارگت معاصر هضم شد. در اینجا ما به ساختار و محتوای ادبیّا

 می کنیم:وزن و قالب حماسی بررسی  ج(زبان حماسی؛  ب( ؛نگرش حماسی

 الف( نگرش حماسی

شرتگان های سیاسی و اجتماعی نگاه خاصی به آثار حماسی گت در طول دو قرن گتشته به فراخور تحوالت و دگرگونی

ارزه برا ، ظلم سرتیزی، مبرت تقویت روح ملی گراییبه وی،ه شاهنامه فردوسی شده است. از طرف دیگر، شاهنامه ظرفی

رایی و ... همه را ی جا در قالب اسطوره و تاریخ به جامعه ایران و بشریت تقدیم کرده است. با استبداد و استعمار، خردگ

شعرای معاصر به فراخور سلیقه و اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر خرود بره  های متفاوت به آثار حماسی، توجه به نگاه

ه حماسره رنرگ برمادها و کهن الگوهای حماسی پرداختره انرد. و بره نروعی باز آفرینی و یا بهره گیری از ن آفرینش یا

و به حماسره نگرشی ن« سرباز پوالدین »و « شهید گمنام»، «محبس ». برای مثال نیما در شعرهایه انددیبخشعینیت 

 دارد.

 :کندیم، توصیف طلبدیمنوعانش را به یاری  انسانی را که در طوفان دنیای مادی هم حماسه« هاآدمآی »در شعر 

 د!یها که بر ساحل بساط دلگشا دارآی آدم

 تان بر تن؛نان به سفره،جامه

 خواند شما را.نفر در آب می یک

 ... کوبدن را به دست خسته مییموج سنگ

 (.389)مجموعه آثار:      

 :دیسرایمآزادی انسان را  حماسه« ناقوس »یا در شعر

 بانگ بلند دل ش ناقوس

 در خلوت سحر 

 بش افته ست خرمن خاکستر هوا 

 خود یهاوز راه هر ش افته با زخم
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 سرد سحر را یوارهاید

 ...دردیهر لحظه م

 (.436)همان:    

رهبری خلق با پادشاه فت  است که با خنده اش انفجاری ایجراد مری شرود کره » ا و یا در شعر پادشاه فت ، از نگاه نیم

 (146)شمیسا:« صدای مستبدان را خاموش و امید مردم را زنده می کند و دیو سیاه دیرسال استبداد فرو می ریزد

شرنوند بانرگ ، غم خفتگانی که ضربه های ظلم و ستم را نمی امید و پیروزی است. در شعر مهتاباین شعر مبشر 

رضا براهنی، نیمرا ( و یا به قول 155)همان:« ت مردم عادی استبیانگر نگرانی و تالش مبارزان برای نجا »می زند که 

با همان دید تاریخی، یعنی همان اسطوره سازی در موازات تاریخ در این شرعر کره بره رغرم زیبرا » در شعر صبحدمان

( شعر مررغ آمرین، 156)همان:«. برخوردار نیست با جهان روبرو می شود بودنش از چندان شهرتی در میان اشعار نیما

ی ی از سیاسی ترین اشعار نیماست که یاد آور مبارزات سیاسی مردم ایران از مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت است. 

اهی بخشی اسرت، مضمون اشعار سیاسی و اجتماعی نیما، نجات انسان، آزادی، مبارزه با استبداد و فقر، بیدارگری و آگ

 که متعالی ترین اهداف انسانی آثار حماسی است. 

احمد شاملو شاعر سیاسی و اجتماعی است و به زبانی متفاوت حماسه می سراید یا حماسه های زمران خرود را بره 

و ا» رو  تصویر می کشد. حوادث عصر او از قبیل اعدام ها و مسائل سیاسی همه در شعر او منع س شده اسرت. از ایرن

 (623)همان: « را شاعر ملی کرده است.

ح ایرت همیشرگی شرب گسرتران تراریخ  شیهاشربانهسرشار از اشعار حماسری اسرت و « ابراهیم در آتش »دفتر

 استبداد است:

 مردی چنگ در آسمان اف ند

 اد و یهنگامی که خونش فر

 . دهانش بسته بود

 نیخنجی خون

 ناباور ِ آبی  یبر چهره

 . ن اندیچن عاشقان

 (.15)ابراهیم در آتش:             

 :و به اعدام مهدی رضایی در چیتگر اشاره دارد ستایش حماسی مبارزان زمان شاعر است« ابراهیم در آتش»سرود 

 

 در آوار خونینِ گرگ و میش 

 مردی آنک، دیگر گونه

 خواستیکه خاك را سبز م

 ...زیباترین زنان یستهیو عشق را شا

 از این گونه عاشقشیر آهن وه مردی 
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 میدان خونین سرنوشت

 آشیل در نوشت به پاشنه

 (.28-27)همان:     

از جلوه های ف ری آثار حماسی، مبارزه با استبداد، آزادی خواهی و درد وطن است که درون مایه عمومی اشعار شاملو 

 در طول عمرش بوده است.  

او آیرین خرود را » تشت و مرانی و مرزدك عشرق مری ورزدزراخوان، شیفته فرهنگ و آیین ایران باستان است. به 

رو روح حماسی در کلمات و کالم او نمود دارد و آزادی و مبارزه با استبداد  از این .(475شمیسا: ) «می خواندمزدشت 

امیدانره را بیران  ش ست است و نگرشی نرا و خفقان را فریاد می زند. حماسه او از نوعی دیگر است. حماسه او حماسه

قررن  حماسره »و به قول فروغ فرخزاد کشدمرداد را به تصویر می 28او پس از کودتای  «آخر شاهنامه». اشعار کندیم

 (.21: 1345)فروغ، «دیسرایمما را  

 هان کجاست 

 پایتخت این کج آئین قرن دیوانه ؟

 با شبان روشنش چون روز 

 تنگ و تارش چون شب اندر قعر افسانه یروزها

 ...ستوارش  مگین سخت وبا قالع سه

 مییما برای فت  سوی پایتخت قرن می آ

 غم را  بی ه توی فرا  این غبارآلودتا که هیچستان نُ

 تیز  هامان، ك مهیب تیغابا چ اچ

 سهم  هامان، ان کوسغرش زهره درّ

 تند  ،پرش خارا ش اف تیرهامان

     میینیک بگشا

 (.82)آخر شاهنامه:              

خسرو گلسرخی را شاعری دانست که خود بیشرتر از شرعرش حماسره اسرت و آن هرم  توانیماخوان،  اما برخالف

و شرعرش طالیری اسرت  کوشردیمکن کردن آن با تمام وجود  شهیتا ری مردانه در نبرد با سیاهی و ظلم که احماسه

 ی و هنرپردازی شاعرانه باشد:به ف ر هنرمند ن هیتا ا، سازدیمعریان از هرگونه شائبه که خون سرخش را نمایان 

 باید که دوست بداریم یاران

 فریادهای ما اگرچه رسا نیست

 باید ی ی شود

 باید که چون خزر بخروشیم

 باید تمیدن هر قلب

 اینک سرود
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 باید که سرخی هر خون

 اینک پرچم

 باید که قلب ما

 سرود و پرچم ما باشد

 (.24)بیشۀ بیدار:    

نسان است و نگرش او معطوف به انسان معاصر و دوران ساز است وی رفتن در کام خطر ا حماسهسرشک نیز  شعر م.

 :دهدیمو فریاد کردن حضور خود را بر خاموشی مرداب وار ترجی   دیآزمایمرا 

 که درختی باشم دهمیمترجی  

 در زیر تازیانه کوالك و آذرخش

 ش فتن و گفتنبا پویه  

 تا  

 یارام صخره

 باران  در ناز و نوازش

 ش فتنخاموش برای 

 (.54-52)از بودن و سرودن:    

. او با همان ماندینمحمید مصدق نیز اگرچه لحن و زبان حماسی ندارد، اما در نگرش و ف ر حماسی از قافله عقب 

 :دیسرایمشعرهایی حماسی « سیاه آبی خاکستری،»و « درفش کاویان » مجموعهزبان عاطفی و لطیف خود در 

 خواهدیم چه کسی

 من و تو، ما نشویم

 ویران باد! اشخانه

 من اگر ما، نشوم، تنهایم

 تو اگر، ما نشوی،

 -خویشتنی-

 من اگر برخیزم

 تو اگر برخیزی

  همه برمی خیزند...            

 (40-39سیاه:  خاکستری، )آبی،                 

 ب(زبان حماسی

آشنا که مربوط به قررن اوّل مریالدی بروده  ی نااسندهینواز « وه سخنباب ش ر د»ی ارسالهدر قرن شانزدهم میالدی 

لونگینیوس مشهور شد. بیشتر گفتارهای این رساله در بیران عظمرت و شر وه سرخن یرا  رسالهبه  بعدهاکشف شد که 

و آن  دشرونیماین معایب مزاحم، تنها به یرک علرتِ واحرد واردِ گفترار  همه »:دیگویمهمان زبان حماسی است. وی 
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جوی اف ار تازه است که بیماری مشتركِ نویسرندگانِ امرروز اسرت. حقیقرت ایرن اسرت کره آنچره و  اصرار در جست

معایب ما نیز هست و از این روست که آنچره سربب موفقیرت  سرچشمهصفات نی وی ماست، در عین حال،  سرچشمه

موفقیرت اسرت، در عرین  هیپاطفِ بیان، که جوی ش وهِ سخن و همچنین لو ، یعنی زیبایی سبک و جستهاستنوشته

ی زبران کهرن و ریکرارگ؛ شر ّی نیسرت کره بره (23: 1379)سیدحسینی، «شودیممع وس نیز منجر  جهینتحال به 

. برای مثرال شراملو در آثرارش اندبردهحماسی در ادبیّات معاصر بسیار رایج است و شاعران زیادی از این گنجینه بهره 

تغزّلی را با کمک لحن پیامبرانه و زبان اساطیری که متأثر از کتب مقدس و ادبیّرات کالسریک  -همواره شوری حماسی

 :ندیآفریمپارسی است، 

 آن گاه

 س وت مقدسِ خورشید بشسته روی

 ی خاك،سجادهبر 

 و درنِگ سنگیِن ساتورِ خونین

 ی فلقهیداعدر قربان گاه بی 

 (.1003)مجموعه آثار دفتری م:    

ک یا نمادین معاصر بیشتر نیازمند زبانی با واژگان کهن و لحنی مطنطن برود کره در اشرعار شراعرانی شعر سمبولی

چون نیما، شاملو، شفیعی، زُهری و اخوان ثالث نمود پیدا کرد. از آن میران شرعر اخروان بره نسربت بریش از دیگرران 

آشرنایی کامرل و  هرانبا ظرایف و دقایق زبان آاو نه تنها » ، گرایی زبانی است و آمیخته با زبان کهن و باستان مأنوس

برا بهرره گیرری از  زمرانهمدیرینه دارد، بل ه این زبان استوار و پرصالبت چنان بر یاد و ذهن او چیره گشته که شاعر، 

(؛ 1383:15قرویمی،«)ردیرگیمو ترکیبات کهن را با مهارت و سهولت تام به کار  هاواژهمردم عصر خود، مانهیصملحن 

 »، «بفرروز »، «خسربند »، «فترادهوا »، «نهشرت »، «خرامیدن» یی چونهاواژهای مثال می توان به کاربرد افعال و بر

 »، «بشر وه »، «گوسرمند» ، «پروالد »، «آمدسرتم »، «سر برنیرارد کررد »، «غرقه کردن» ، «دست یازیدن »، «موید

 اشاره کرد.« زهرآگین

، اسرتفاده از سراخت «مزی  »، «سلی  »ی سب ی شاهنامه بوده است، ماننداهی،گیواستفاده از کلمات ممال که از 

ه سربب و غیرر« در »به جرای« اندر» تشتگان مانند رای فک اضافه و حرفهای نحوی کهن، کاربرد حروف به شیوه گ

اسرت، اف نرده ( اشعار اخوان را که بر سراسر آثارش سایه Dominant) «عنصر مسلّط»اگر بخواهیم» شده است که  

خواهد بود، که اشعار اخوان را به نحو بارزی برجسته و پرشور و حماسی ساخته « باستانگرایی »معرفی کنیم، بی گمان

 (.69: 1384)مدرسی و احمدوند،« است

یی که زبان حماسی شرعر را بیافرینرد ماننرد شرعر هاواژهدر زبان شعری نیما نیز بسامد باستانگرایی کم نیست، اما 

ی صامت و مصوت مانند بیهده به جای بیهوده، کهسار به جای هافیتخف حوزهرد چندانی ندارند و در همان اخوان کارب

، پادشه به جای پادشاه، غمگرن بره جرای غمگرین و گراهی کراربرد به جای افگار، فسون به جای افسونکوهسار، فِگار 

ف راه راه( است و با این ه چشرمی بره کراربرد زبران ی ابریشمی دستباپارچهواژگانی نامأنوس مانند زی، اَلیجَه)=نوعی 
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ی بالقوه و بالفعل زبان و ادب کهن فارسی بهرره گیررد و در هاتیظرفکه از  استاما تنها کوشیده  استحماسی داشته 

 (.112: 1390)محمدن،اد عالی زمینی، «شودیمی زبانی را مرت ب هاییافزاانواع هنجارگریزی و قاعده  »این زمینه

سرشک از شاعران کم نظیر مسلّط بر ادبیّات کهن و نو پارسی است کره دانرش عمیرق او سربب شرده اسرت ترا در  م.

 ی زبانی کمک گیرد و فراخور محتوا، زبانی را که مناسب آن باشد برگزیند:هاتیظرفشعرهایش از تمام 

 پیشِ آهنگ سماهم

 صد هزاران گرد رویین تن

 با درفشِ کاویانِ جاودان پیروز

 گتشته از حریر ابرر غ هاشان بتی

 سر به سر روی زمین زیر نگین من

 (110ی برای صداها: اهیینآ)    

امّا با توجه به روحّیات غنایی و حاالت عارفانه ی این شاعر، اغلب زبانی نرم و غیر حماسی را برای بیان مضامین خود 

ی و گاه چاشنی اسطوره پیوند و نرما را با لطافت ی قدموهیشبرمی گزیند و باستانگرایی و کاربرد سبک زبانی به 

 د:دهیم

 یی و در باران رگبارانآیمتو 

 صدای گامِ نرمانرمِ تو بر خاك

 سمیداراِن عریان را

 به اسفندارمت تبریک خواهد گفت.

 (414ی برای صداها:انهییآ)    

ت و ی ی از رموز موفقیت وی در همین ی زیادی گرفته اسهابهرهشاملو نیز از زبان حماسی در اشعار موفق خود 

. برای مثال در کندیمزبان حماسی نهفته است و برای اشعارش از همان آغاز زبانی حماسی انتخاب 

و  ندینشیمزیادی دارد اما زبانش حماسی است که بعدها به بار  فاصله( اگرچه هنوز تا کمال 1330قطعنامه)سال

 «:طرح »کوتاه مانند شعر سازدیمی موفقی هانمونه

 شب

 با گلوی خونین

 خوانده ست دیرگاه

 دریا

 نشسته سرد.

 یک شاخه

 در سیاهی جنگل

 به سوی نور

 .کشدیمفریاد 
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 (54)آیدا در آینه:   

 و یا در ابراهیم در آتش، می سراید: 

 آه اسفندیار مغموم

 تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی 

 (15ابراهیم در آتش:)                                  

یی هراییتواناکاشانی، فاطمه راکعی، عبدالمل یان و دیگران نیز هرچند  دهیسمشاعران انقالب از جمله قیصر امین پور، 

 هراآنان از زبان حماسی بی بهره مانده و زبان غنایی بیشتر در شعر نولی به طور کلی اشعار انقالبی آ اندآوردهبه دست 

 همرهنیز در همین ن ته اسرت، اگرچره  طلبدیمی شعر انقالبی که زبانی حماسی را هاضعفی از رسو  کرده است. ی 

 در این زمینه ی سان نبوده اند. هاآن

 ج( وزن و قالب حماسی

ی قاجرار و دورهی هرایمثنواشراره شرد  تررشیپرایج بوده است و چنان ره  امیاالمیقدقالب مثنوی در شعر حماسی از 

ن و قالب حماسی سنتی را داشتند و حتی تا این اواخر نیز شراعران بررای حماسره سررایی از آن سرود مشروطه نیز وز

از حماسره هرای  ،. تا قبل از ظهور نیما آثار حماسی که به تبع شاهنامه ح یم طوس سروده شرده اسرتاند جستهیم

، پرس از د. بهمن کرمری، شراعر گمنرامکرده اندینی و تاریخی و یا اشعار حماسی بیشتر از وزن و قالب مرسوم پیروی 

جزالرت و »سی از شاهنامه سروده است که أجنگ ایران و عراق، منظومه ای دوهزار و پانصد بیتی به نام شاهد نامه به ت

)رزمجرو، جلرد « استواری کالم فردوسی را فرایاد می آورد: بود جنگ ز آثار وحشیگری       دفاع است آیین پیغمبرری

1: 379 )  

ی اجتمراعی و بیگانره هاضررورتی بهار و فرخی یزدی بنا به الشعراملکلب قصیده و قطعه نیز شاعرانی چون در قا

» مشرروطه دورهستیزی و علیه ظلم و استبداد و چماول وطن اشعاری سرودند که گاهی چاشنی حماسری داشرتند. در 

؛ نوعی ف ر حماسری و ملری و فخرر زدندیمی شاعران غالباً برای تهییج و تحریک خواننده به شعر نوعی چاشنی حماس

 (.31: 1358)زرین کوب، «شدیمغرور شاعر  هایمی ایران، گتشتهبه گتشته و بیان افتخارات 

برا شرعر سرنتی  هانهیزمنیما و رواج قالب و وزن شعر نو هرچند که پیوند ناگسستنی خود را در تمام  آمدنبا پیدا 

مضمون خاصی نبود بل ه در قالب شعر نو هم مضامین غنایی، حماسی، عرفانی و ... حفظ کرد، اما دیگر متعلق به هیت 

رواج داشت. طوری که مثالً بیشتر اشعار نیما و فروغ مضامین غنایی و اجتمراعی داشرت و در شرعر اخروان و شراملو و 

شعر شرفیعی کردکنی بره  ی اساطیر کهن ایرانی درریکارگ. برای مثال به میابی یمگاهی شفیعی حماسه در شعر نو را 

. سیاووش، بی،ن، کراوه و درفرش کاویرانی، تهمرتن، کراووس، سریمرغ، زرتشرت، اهرورامزدا، مرانی، شودیموفور یافت 

 :ابندییم، از نو تبلور ردیگیمافراسیاب و غیره هرکدام در ذهن شاعری نوگرا که در قالب شعر نو این اساطیر را به کار

 ی از این حصار پیرار گوشهه

 صد بی،ن آزاده در بند است

 جوشدیمخون سیاوش جوان در ساغر افراسیاب پیر 

 صد صب  پیوند است. اشقطرهخونی که هر 
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 (.125ی برای صداها: انهیآ)     

اخوان با استفاده از وزن و قالب نو و زبان حماسی و گرایش به باستان گرایی همانگونه که زرتشرت و مرزدك را آشرتی 

 28با زبان واندیشه های کهن در هم آمیخت. شعر زمستان او سروگواره ای اسرت برر ش سرت سیاسری  داد، شعر نو را

 و به تعبیری حماسه ش ست است. 32مرداد 

نیز در قالب و وزن شعر نو شعری حماسری اسرت هرچنرد کره از « رگیکمانآرش  »نیز گفتیم شعر ترشیپچنان ه 

 اداتی رواست.ی زبانی بر آن ایرهاارزشنظر هنری و برخی 

یی که شاعران انقالب بدان دست یافتند سرودن شعر حماسی در قالب غزل است که این قالرب هاتیموفقاز جمله  

و « اسرتقامت»و « جنگ»به مفاهیمی چون « زلف نگار»و « معشوق»و « می»سنتی را از قالب ظریف و لطیف آن و از 

عصرر انقرالب و  »ادبی بود. یش نی قدیمی و سنت هاچارچوبور از عب هاآنپرداختن به  الزمهسوق داد که « انقالب»

دفاع مقدس، عصر تلفیق حماسه و غزل است. کاربرد وسیع عناصر حماسی در قالب غزل به پیدایش سرب ی جدیرد از 

 ندپیو ندهینمابا سبک و ساختاری لطیف، استوار و ش وهمند « حماسه -غزل »انجامید.« حماسه -غزل»غزل با عنوان 

 (.49: 1388براتی و نافلی،)  «آش ار بین دو نوع ادبی حماسه و غنا است

 ی فرید است:هاغزلی بارز تلفیق حماسه و غزل این شعر زیبا از هانمونهی ی از 

 رددرار برگعرام را شر سوختهرصفی  بخوان حماسه، که از دل قرار برگردد »

 رددر ار برگره سخن، آشصراحتم ب  دررالم بنشینررر کررم به سریصداقتر 

 رددرکه صبر خشم کشم را عتار برگ  ل اندازدرگ چنان غیرت تب امچهره به 

 رددرزار برگکه ننگ رفته بر این الله  درای تا چنهرت نشستوقاحر رهگتار به 

 ردد؟رار، کار برگرراد ستم رکه بر م  کوشیمی خیره چه عدالت بهشت این در 

 دردرقسم به خون که اگر روزگار برگ   درربگردانن ارا آسیرا و شمرون مزخر 

 رددرار برگرر به یمین و یسرگمان مب   ارت مرود قامران ببارد اگر بر عمسنر 

 رددرار برگرا مگر از کردگرخلوص م  گشت نخواهد بر کفر شهیدسرا این بر 

 رددردار برگردت مروح رۀمگر زقبل  رددگرنمی بر ملک این بر رفته جفای 

 بر آن سراست به اصل و تبار برگردد  ما همت سوار چابک که حماسه، وانبخ 

 رددرگ نه از کارزار برگررد جنرکه م  ترپشبی جوشن و زینبی مرکب بیار 

 رددرسوار برگیرا برب مرگر که مرکرم   میردرگنمی بر فت  بی مدافعه این از 

 ن شب می هوشیار برگرددکسی که از ای   ترسایثار، کز دماغ تهی باده ی بریز 

 ردد؟رار برگرادت خمرمسرای شهرزخُ  درن تا چنردای مخر! من زده سر امید 

 !رددرردار برگرسی، داغرد نفرر چمراگ  چنان در آتشم امشب که در حریم دلم

 ؟رددرار برگرر ن ند شرمسرن سفراز ای  سر  نهایت ای آیدمی تو سوی «فرید» 

 4(.187: 1385)فرید،         
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 نتیجه گیری. 4

قبرل  دورهآن را به دو دوره تقسیم کررد:  توانیمادبیّات حماسی در دو قرن اخیر سیری کامالً متفاوت داشته است و  

 ی بعد از شعر نیمایی.دورهاز شعر نو نیمایی و 

نامره و داونسرروش اصرفهانی، خد نامرهی ملی، دینی و تراریخی از اردیبهشرت هاحماسهقاجار و مشروطه  دورهدر 

 اششراهنامهس و تروی فرزانرهی ادیب پیشاوری جملگی به تأسی از استاد نامهصریقفتحعلی خان صبا تا  نامهشهنشاه 

را در  هراآن تروانیمفقرط  ی چنردانی ندارنرد.هاینوآورکه  اندشدهدر همان سبک زبانی و وزن و قالب سنتی سروده 

 ردیف آخرین مقلّدان شاهنامه محسوب کرد.

ی معاصر با نوآوری های نیما یوشیج و شاگردان او که خرود را از سرالله شراعران کهرن دورهما ادبیّات حماسی در ا

ی دورهیی در هراینوآور، سیری تازه یافت که بعدها با دانستندیمیی در شعر و ادب فارسی هابدعتالبته با دیدی نو و 

ی ادبی حماسی و بازگشرت اسرطوره بره شرعر و ادب هاتفیظراز  ی استواری در ایجاد فضای بهره مندیهاگامانقالب 

 برداشته شد.

ی حماسه در ادبیّات معاصر بیشتر در سره محرور نگررش حماسری، زبران حماسری و وزن و قالرب ریکارگی به هاگونه

 حماسی است. 

 انددهیکوشر ی متفراوتاگونرهدر محور نگرش حماسی نیما، اخوان، شاملو، شرفیعی و برخری دیگرر هرر کردام بره 

ی انسانی، آزادیخواهی و مبارزه طلبی را با ف ری حماسی بیان کنند. برای مثال شعر اخوان نمودار ش سرت و هاگرشن

اما برع س شعر خسرو گلسرخی نگررش  ؛ی آن دوره بوده استالزمهنگرشی ناامیدانه و غمگنامه اما حماسی است که 

 ی دارد.ادوارانهیامحماسی 

که از واژگان فاخر و کهن کمک گیرند و در این زمینه سهم اخروان، شرفیعی و  انددهیکوشنیز اغلب در محور زبانی 

امرا  ؛در نگرش و ف ر حماسی از قافلره عقرب نمانرد کوشدیماز دیگران بیشتر است. مثالً حمید مصدق با این ه  شاملو

 آن ه، شعر حماسی باید فاخر باشد. بل ه زبان عاطفی و لطیفی دارد. برخالف  ندیآفرینماصالً لحن حماسی 

رایج بوده اسرت، امرا « فعولن فعولن »قالب مثنوی و وزن پرشور امیاال میقددر محور قالب و وزن حماسی با آن ه از 

استبدادستیزی  ویی از  ملک الشعرای بهار و فرخی با مضمون آزادی خواهی هاقطعهدر این سبک سنتی تنها قصاید و 

ی از تمرام انرواع ادبری منردبهره. ولی در شعر نو هرچند که قالرب آن ظرفیرت ردیگیمی به خود گاهی چاشنی حماس

ولی در اغلرب  اندیاجتماعغنایی و  فروغگفت که اغلب اشعار نو نیما و  توانیمحماسی، عرفانی، غنایی و غیره را دارد، 

ی برارز روایتری نمونرهو نیرز « زمسرتان »نند شرعرما میابییماشعار اخوان، شاملو و شفیعی حماسه در قالب شعر نو را 

 از سیاوش کسرایی است.« ریگکمانآرش »حماسی را در قالب شعر نو، شعر 

اما ن ته پایانی در این محور، موفقیت بی نظیر شاعران انقالب با سرودن شعر حماسی در قالب غرزل اسرت و از آن 

شاعران بردان خرو کررده بودنرد در  باز ریدلب لطیف غزل را که از غزل یاد کرد که وزن و قا -به پیوند حماسه توانیم

خدمت حماسه که برخالف آن زبانی استوار و ش وهمند برای بیان مفاهیم واالیی چون جنگ و نبرد و شهادت و ایثرار 

ی آشرنایی معاصر در ادبیّات پایداری آن هرم در قالرب غرزل نروع این پیوند حماسه و غنا در دوره ، قرار داد وطلبدیم

 .شودیممحسوب ( defamilarzation)زدایی



 125                                                              ی اینالوعلی بالغ/  اخیر قرن دو ادبیات در حماسه هایجلوه

125 

 

 منابع

 تهران: زوّار. ؛از صبا تا نیما. (1375یحیی) آرین پور،

فرهنگستان زبان و ادب  زبان و ادب فارسی، به کوشش اسماعیل سعادت تهران: دانشنامه ؛خداوند نامه. (1388سیدعلی) آل داوود،

 فارسی.

 مروارید. تهران:؛ هنامهآخر شا(. 1338، مهدی)اخوان ثالث

 اسالمی. المعارفدائرهعادل، تهران:بنیاد به کوشش غالمعلی حدادجهان اسالم،  دانشنامه؛ حماسه. (1389ساالر، محمود)امید

 .31-26صص ، مهرماه،کتاب ماه: ادبیّات و فلسفه مجله، «صبغه حماسی در شعر معاصر فارسی(. » 1380انزابی ن،اد، رضا)

 ناتهران: بی ؛حیدری حمله. ]تابی[میرزامحمدبن رفیع ،باذل مشهدی

 هینشر، «در ادب انقالب و دفاع مقدس« حماسه –غزل »حماسه در بزم غزل بخشی پیرامون» (.1388براتی، محمود و مریم نافلی)

 .50-29اوّل، صص شمارهادبیّات دانشگاه باهنر کرمان، سال اوّل،  دانش ده، ادبیّات پایداری

 ف ر نو. تهران: ؛چند در فرهنگ ایرانجستاری . (1373) مهرداد ،بهار

 المعارف بزرگ اسالمی. رهیداتهران: مرکز  ؛حماسه، پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی .(1386جالل) خالقی مطلق،

 گستان زبان و ادب فارسی.فرهن تهران: ،زبان و ادب فارسی، به کوشش اسماعیل سعادت دانشنامه؛ حماسه(. 1386رررررررررررررررررر)

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ،زبان و ادب فارسی، به کوشش اسماعیل سعادت دانشنامه ؛آرش (.1384ابوالفضل) خطیبی،

ادب  و فرهنگستان زبان زبان و ادب فارسی، به کوشش اسماعیل سعادت تهران: دانشنامه ؛دلگشانامه(. 1384ح یمه) دسترنجی،

 .فارسی

 پ،وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران:؛ قلمرو ادبیّات حماسی (.1381حسین) رزمجو،

 پ،وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران: ؛ی فردوسی شناسیهاسرچشمه(. 1382محمدامین) ریاحی،

 و ادبیّات فارسی.شورای گسترش زبان  تهران:؛ چشم انداز شعر معاصر ایران. (1383سیدمهدی) زرقانی،

 تهران:توس. ؛چشم انداز شعر نو فارسی. (1358زرین کوب، حمید)

جالل همایی،  مقدمهمحمد جعفر محجوب، با  به کوشش ؛دیوان سروش اصفهانی(. 1340میرزا محمدعلی خان) سروش اصفهانی،

 تهران: مجمع ذخایر اسالمی.

 تهران: نگاه.؛ وه سخنرسالۀ لونگینوس در باب شك. (1379سیدحسینی،رضا،مترجم)

 تهران:کتاب رزمان.؛ ابراهیم در آتش (،1352احمد) شاملو،

 تهران: نگاه.؛ دفتر یكم و اشعار مجموعه آثار،(. 1385احمد) شاملو،

 تهران: سخن.؛ ی برای صداهاانهییآ. (1377) «م.سرشک »کدکنی، محمدرضا،شفیعی

 تهران: توس.؛ ودن و سرودناز ب. (1357ررررررررررررررررررررررررررررررررررر)

 تهران: توس. ؛ ی نشابورهاباغدر کوچه (. 1357ررررررررررررررررررررررررر)رررررررررر

 تهران: فردوس. ؛انواع ادبی. (1378سیروس) شمیسا،

 تهران: امیر کبیر. ؛سرایی در ایرانحماسه. (136ذبی  اله) صفا،

 مهر)وابسته به حوزه هنری(. سورهران: انتشارات ته؛ هاستارهپری (. 1385«)فرید»طهماسبی، قادر ،

 ؛61تا56صص، 267شمارة  ،کیهان فرهنگی، «نماد در قیام نور» (.1387عمرانی، خلیل)

 سینا و بنگاه نشر اندیشه.ی ابنکتابخانهجعفر محجوب، تهران: کوشش محمد(،ویس و رامین، به1337گرگانی)فخرالدین اسعد

 .21ص ،12ش ،مجلۀ آرش ،«دنامهیا»(. 1345فروغ) فرخزاد،



 1399/  پائیز   20ره شما نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                    126

، شماره ادب فارسی و فصلنامه پژوهش زبان، «ی ی از انواع ادبی در ادبیّات فارسی حماسه عرفانی،»(. 1381حسینعلی) قبادی،

 .20-1اوّل، صص

 هرمس. تهران: ؛رهیافتی به شعر اخوان ثالث آوا و القا، (.1383قویمی، مهوش)

 تهران: مرکز.؛ اسطوره حماسه، ؤیا،ر (.1376کزازی، میرجالل الدین)

دانشنامه زبان و ادب فارسی، به کوشش اسماعیل سعادت، تهران: فرهنگستان زبان و ادب ؛ حیدری حمله(. 1386مجدالدین) کیوانی،

 فارسی.

 تهران: کتابخانه سنایی. ؛پیمانهتذکره (. 1359گلچین معانی، احمد)

 تهران:توس. و انتخاب مجید روشنگر، کوششبه بیداد؛ بیشه(. 1380گلسرخی،خسرو)

ادبیّات پارسی معاصر،  مجله، «ی آنهاخاستگاهباستانگرایی واژگانی در شعرهای آزاد نیما و  ».(1390یوسف) زمینی، محمدن،اد عالی

 .114-89دوم، صص شماره، سال اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 توس. تهران:؛ عر معاصرانسان در ش .]تابی[محمد مختاری،

، پژوهشی -علمی مجله، «بازتاب باستانگرایی در اشعار نیمایی اخوان ثالث»(. 1384فاطمه و غالمحسین احمدوند) مدرسی،

 .72-45صص چهل و ی م، شمارهدوم،  دورهدانش ده ادبیّات دانشگاه اصفهان، 

 اسالمی. تهران:حوزه اندیشه و هنر؛ قیام نور(. 1360مردانی، نصراه)

 مروارید. تهران:؛ گزینۀ اشعار حمید مصدق(.1384مصدق،حمید)

 تهران: راه امام. ؛در فصل مردن سرخ. (1358موسوی گرمارودی،علی)

احمد رضوی)ادیب  فرهنگی ادیب آزاده سید و نامه و خدمات علمیزندگیشرح احول، (. 1383اصغر)فر،سیدعلیمیرباقری

 ار و مفاخر فرهنگی. تهران: انجمن آث پیشاوری(؛

 نگاه. تهران: به کوشش سیروس طاهباز، ؛مجموعۀ آثار نیما یوشیج(. 1369نیمایوشیج)

 فرهنگ نشر نو و انتشارات معین. کوشش مظاهر مصفا، تهران:به ؛الفصحاءمجمع (.1340خان)رضا قلی هدایت،

 

 


