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Abstract
Adib Peshawari is one of the most prominent traditionalist poets of the
contemporary era who educated in Afghanistan and Iran under the great
masters of the time. He left behind various literary works in poetry and
prose the most famous of which are the Persian-Arabic Divan and the
Gheysarnameh. Gheysarnameh is a collection of epic poems influenced by
Ferdowsi's Shahnameh in praise of the German Gheysar. In the world of
literature, this epic is considered more related to literary traditions than the
works of other epic writers. It is one of the most famous epics of the
Constitutional Revolution period. In this study, the book is examined in
terms of six main elements of the epic tradition including motivation, hero,
structure, language, mythology and narrative context. The results show that
the Adib’s motive was not nationalistic, and he wrote those poems because
of the hatred and a sense of revenge for the British colonialism. He has used
mythologies and described some of the characteristics of his hero in the
format of epic traditions. Regarding the language, Adib is loyal to the
language traditions, but, when choosing vocabulary, he does not pay
attention to the textual content of the story. Moreover, there is no narrative
structure in Gheysar Nameh, nor has the author paid attention to it at all.
Keywords: Gheysar Nameh, Literary tradition, Historical epic, Adib-ePishavary, Constitutional Revolution poetry.



Date of receiving: 2018/9/15
Date of final accepting: 2019/9/16
1 - email of the corresponding author: vahidrooyani@yahoo.com

فصلنامۀ علمی کاوشنامه
سال بیستویکم ،بهار ،9911شماره44
صفحات 917-991

سنّت مماسهسرایی در هیصرنامه ادیب پیشاورر



دکتر ومید رویانی

2

دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه گلستان

چکیده:
ادیب پیشاوری یکی از برجستهترین شعرای سنت گرای دوره معاصر است که در افغانستان و ایران ،در
محضر بزرگان روزگار خود به کسب علم پرداخت و بر بسیاری از علوم زمان تبحر یافت .از ادیب ،آثار
گوناگونی به نظم و نثر بر جای مانده است که معروفترین آنها دیوان فارسی -عربی و «قیصرنامه» است.
قیصرنامه منظومه ای است حماسی که ادیب آن را به تأثیر از شاهنامۀ فردوسی ،در ستایش قیصر آلمان،
ویلهلم ،سروده است .از آنجا که ادیب شاعری سنتگرا بوده ،انعکاس سنتهای حماسی در قیصرنامه،
فراوان به چشم میخورد.
سنّت ،بازتا

فرهنگی تجربهها ،دستاوردها و بینشهای نی اکان است که از نسلی به نسل دیگر سپرده

میشود و هر مؤلفی نه با یاری ذهن خود ،بلکه با تکیه بر آن است که دست به آفرینش میزند .پژوهش
حاضر قیصرنامه ادیب را با شش عنصر اصلی سنت حماسی یعنی انگیزه ،قهرمان ،ساختار ،زبان ،کاربرد
اساطیر و بافت روایی بررسی نموده است.
نتیجۀ بررسیها نشان میدهد که انگیزه ادیب از این حماسهسرایی ،ملی نبوده و بیشتر به خاطر نفرت
و انتقامجویی از استعمار انگلیس این منظومه را سروده است .او در زمینۀ کاربرد اساطیر و توصیف برخی از
ویژگیهای قهرمان در قالب سنت حماسهسرایی دست به آفرینش زده است .هرچند ادیب در کاربرد زبان ،به
سنت وفادار مانده ،اما هنگام گزینش واژگان ،به بافت کالم و محتوای داستان توجهی ندارد .در زمینۀ
ساختار حماسی و بافت روایی نیز باید گفت قیصرنامه بافت و ساختار روایی ندارد و ادیب پیشاوری به این
مسأله اصالً توجه نکرده است.
واژگان کلیدی :قیصرنامه ،سنّت ادبی ،حماسۀ تاریخی ،ادیب پیشاوری ،شعر دوره مشروطه.
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 -0مقدّمه
 -0 -0تعریف مسأله
دوره مشروطه یکی از ادوار ادبی خاص در تاریخ ادبیات فارسی است که مالیتالوان
از آن با عنوان دوره تضادهای عمی یاد کرد؛ زیرا از یالک سالو جامعالۀ ایالران باله سالبب
تحوالت جهانی ،از جمله جنگ بالا روسالیه و آشالنایی بالا غالرب و جنالگ جهالانی اول،
ناگهان ،با دنیایی نو روبرو شد که شکافی عمی در مبالانی فکالری و عقیالدتی برخالی از
ایرانیان ایجاد کرد و آنها را واداشت بالا مقایساله شالرایط و اوضالاع سیاسالی ،اجتمالاعی،
فرهنگی و ...ایران با غرب به فکر تحوالتی در مبانی مختلف فکالری و از جملاله مبالانی
ادبی بیفتند که برجستهترین آنها آخوندزاده ،ملکم خان و طالبوف هستند.
از سوی دیگر ،چون این دوره پس از عصر بازگشت ادبالی قالرار گرفتاله بالود ،کالم
نبودند کسانی که همچون گذشته ،با استواری ،پای بر رکاب سنت میفشردند و حاضالر
نبودند حتی ذرهای ،از موض خود ،عقبنشینی کنند و دنیا را با نگاهی نو بنگرند.
ادیب پیشاوری یکی از این چهرههای سنتگرا اسالت کاله در پیالروی از سالنت باله
کمتر از تقلید از خاقانی و انالوری و ناصرخسالرو رضالایت نمالیدهالد .بنالابراین ،نالوعی
ناسالازگاری و ناهمالالاهنگی در اندیشالاله و زبالالان و آثالار ادبالالی (در شالالکل و محتالالوا) ایالالن
اندیشمند نهفته است ،یعنی همان نداشتن پرقاعده و ن ر معالین کاله نیمالا آن را «صالفت
عمومی افکار همه نویسندگان و شاعران این دوره» میداند(امین پور.)929 :9989 ،
سید احمد رضوی ،مشهور به ادیب پیشاوری ،در سالال  9931قمالری میالان عشالایر
جنگجوی پیشاور ،دیده به جهان گشود(عبدالرسالولی .)9 :9939 ،پیشالاور در سالالهالای
تسلط انگلستان بر هند ،روزهای خالونینی را پشالت سالر گذاشالت و باله تصالرف قالوای
انگلستان درآمد؛ چرا که برای انگلستان دارای اهمیت استراتژیک بود .تصرف پیشاور ال
که در شمال غربی هندوستان قرار داشت سدی ایجاد کالرد کاله از لحالاظ دسالتانالدازی
بیگانگان بر هندوستان به کارگزاران دولت انگلستان در آن سرزمین کامال اطمینان خاطر
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میداد(طاهری .)9 :9924 ،در قیالام پرشالور سالالهالای 8الال9827م کاله باله «نبالرد بالزرگ
استقالل» مشهور است ،پیشاور نیز حضوری پررنگ داشت.
خاندان ادیب در این نبرد ،پیشاهنگ امر جهاد بودند .ادیب نیز که نوجالوان بالود در
این جهاد شرکت داشت .با سرکوب نبرد استقالل ،پدر و بنالیاعمالام و غالالب اقالارب و
ارحام ادیب به قتل رسیدند (عبدالرسولی )9 :9939 ،و ادیب با اصالرار مالادرش از میاناله
قتلگاه بیرون رفت و به کابل گریخت(.ابوالحسنی .)93 :9979 ،او در اف انستان و ایالران
در محضر بزرگان آن روزگار از جمله مالهادی سبزواری ،باله کسالب علالم پرداخالت و
سپس به تهران رفت و تا آخر عمر در همانجا ماند.
احاطۀ ادیب بر بسیاری از علوم زمان خود و تبحر فراوان در ل ت پارسالی و تالازی
و نیز برخورداری از حاف ۀ بسیار قالوی ،او را از برجسالتهتالرین ادیبالان عصالر خالویش
ساخت .فروزانفر شاعری را از کمترین هنرهای وی شمرده و ادیالب را پالس از خواجاله
نصیرالدین طوسی ،در تاریخ علم و ادب ایران بیهمتا دانسته است»(میرانصالاری:9982 ،
.)938
از ادیب ،آثار گوناگونی به ن م و نثر بالر جالای اسالت کاله معروفتالرین آنهالا دیالوان
فارسی -عربی و قیصرنامه است .او اگرچه در دورۀ مشروطه میزیست ،سرودههایش از
ن ر زبان ،ساختار ،وزن و درون مایۀ شعری با سبک رایج متفاوت اسالت .زبالان شالعری
ادیب به خالف زبان شعر مشروطه که از سالادگی و روانالی برخالوردار بالود ،پیچیالده و
دشوار است .در مجموع ،از شیوۀ سخنسرایی ادیب برمیآید که در کنالار نالوآوریهالای
ویژۀ خود ،هنوز به سنتهای «بازگشالت ادبالی» پایبنالد بالوده و در سالرودن بسالیاری از
قصایدش به شاعرانی چون خاقانی ،انوری و ناصرخسرو ن ر داشته است»(میرانصالاری،
.)938 :9982
قیصرنامه من ومهای است حماسی به بحر متقارب که ادیب پیشالاوری آن را تحالت
تأثیر شاهنامه فردوسی در ستایش ویلهلالم ) (Wilhelmقیصالر آلمالان کاله درگیالر جنالگ
جهانی اول با متفقین و از جمله انگلیس بود ،سروده است .نام ایالن من وماله نیالز از نالام
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قیصر پیشوای آلمان گرفته شده است و آنچنان که علی عبدالرسولی-گردآورنالده اشالعار
ادیب پیشاوری -در مقدمه دیوان او ذکر کرده(عبدالرسولی )92 :9939 ،ادیب این نام را
به پیشنهاد او ،بر قیصرنامه نهاده است.
قیصرنامه کمی بیش از چهارده هزار بیت دارد و به دو بخش تقسیم میشود :بخش
اول آن شر فتوحات ن امی آلمان و پیالروزیهالای قیصالر ویلهلالم و هالمپیمانالانش بالر
انگلیس و سایر دول متحد است .این بخش را ادیب با شور و هیجانی حماسی توصیف
کرده و به ن م درآورده است؛ ولی در بخش دوم که به شکستهای ن امی آلمان و هم-
پیمانانش ختم میشود ،دیگر از آن توصیفات حماسی و شور و هیجان خبری نیسالت و
ادیب با آوردن داستانها و حکایات و تمثیالت گوناگون تنهالا باله بالدگویی از انگلالیس
می پردازد .این اثر که نام حماسه بر خود دارد و در دورۀ برخورد سنت با نوگرایی و باله
قلم یکی از سنت گراترین شاعران این دوران سروده شده اسالت ،از دیالدگاه سالنتهالای
حماسهسرایی در ایران ،قابل بررسی است تا مشخص شالود کاله شالاعر در ایالن من وماله
چقدر به سنتهای ادبی وفادار مانده و چه نوآوریهایی داشته است.
 -0 -0پیشینۀ تحقیق
مرتضی کامران در مقاله «عالمه ادیب پیشالاوری» ( ،)9929ضالمن معرفالی ادیالب و
قیصرنامۀ او ،در چند سطر ،ویژگیهای برجستۀ زبانی و ادبی ایالن اثالر را معرفالی کالرده
است .اع م پویندهپور ،سیدمهدی خیراندیش و سعیده سام در مقالۀ «شاهنامه فردوسی
در آیینۀ شعر ادیب پیشاوری» ( ،)9919به بررسی ویژگیهای سبک خراسالانی در زبالان
ادیب پرداخته و برخی واژگان و تصالاویر مشالابه در قیصالرنامه و شالاهنامه را مشالخص
کردهاند .نرگس بیاتی نیز در بخشی از پایاننامۀ دورۀ کارشناسی ارشالد خالود بالا عنالوان
«حماسهسرایی در عصر قاجار با تکیه بالر حماسالههالای تالاریخی» ( ، )9914باله معرفالی
قیصرنامه و توصیف ویژگیهای زبانی آن پرداخته است ،ولی تاکنون کسالی سالنّتهالای
حماسهسرایی را به طور کامل و جام در این اثر بررسی نکرده است.
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 -0سنّت چیست؟
سنّت ،بازتاب فرهنگی تجربهها ،دستاوردها ،تواناییهالا ،دانسالتنیهالا و بیالنشهالای
نیاکان است که از طرف نسلی به نسل دیگر ،سپرده میشود و از مجموع پیوند یافتاله آن
استمراری پدید میآید که به یک معنا همان آگاهی تاریخی افراد یک قوم یا ملت اسالت.
از چنین ن ر گاهی ،سنت یک جنبه اساسی بقای فرهنگی انسالان اسالت(عبادیان:9987 ،
.)914
سنت امری نیست که به یک جامعه خاص تعل داشته باشد ،بلکه در همۀ جوامال
و فرهنگها نمود و بروز دارد و فالسفه و متفکّران بزرگ دربارۀ اهمیت آن در نالوآوری
سخن گفتهاند .به عنوان مثال ،گادامر ) (Gadamerمعتقالد اسالت کاله در ژرفالای تمالامی
تاریخ ،گوهر وحدتبخشی به نام سنّت حرکت میکند کاله باله آرامالی گذشالته ،حالال و
آینده را به یکدیگر پیوند میزند .یا الیوت ) (Elliottمیگوید هماله آثالار معتبالر باله ایالن
سنت تعل دارند؛ زیرا هم از درون آثار گذشتهای صحبت میکنند کاله مالن باله آن مالی-
اندیشم و هم از درون من صحبت می کننالد کاله عمالل اندیشالیدن معتبالر را انجالام مالی-
دهم(ایگلتون.)919 :9919 ،
ژولیا کریستوا ) (Julia Kristevaنیز اعتقاد داشت که هالیچ مال لفی باله یالاری ذهالن
اصیل خود ،دست به آفرینش هنری نمیزند؛ بلکه هر اثر واگویهای از مراکالز شالناخته و
ناشناختۀ فرهنگ است(احمدی .)997:9971،بارت ) (Barthesنیز هالیچ متنالی را اصالیل
نمیدانست و معتقد بود که هر متن ،تنوعی از نوشتهها و نقل قولهای برگرفته از مراکالز
مختلف فرهنگ است که هیچ یالک اصالالت ندارنالد(بارت .)943:9177 ،بنالا بالر ن ریالۀ
مکالمهباوری باختین ) (Bakhtinهر سخن با سخنهالای پیشالین کاله موضالوع مشالترکی
داشته باشند و با سخنهای آینده که به یک معنا ،پیشگویی و واکنش به آنهاسالت،گفتگو
میکند» (احمدی.)19:9971،
در این میان ،گاه برخی محققان ،دو کفّه سنّت ونوآوری را روبروی هم قرار داده و
وزن سنت را بیشتر دانستهاند؛ به عنوان مثال ،هوراس ) (Horatiusمنتقد رومی قالرن اول
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پیش از میالد ،به شاعران توصیه میکند که پیوستن به سنت ،امنتر است و اگر شاعر باله
جای تالش برای نوآوری ،مضامین کلیشهای را به شیوهای نو بالازآفرینی کنالد اعتبالارش
بیشتر خواهد شد .اول ،به دلیل اینکه مضامین قدیمی رضایتبخش تر هسالتند و دیگالر
اینکه لذّت واقعی ادبیات ،حاصل توانایی شالاعر در دیالدن چیزهالا باله شالیوهای جدیالد
است(.)Hall, 1963: 13

درست است که هر نویسندۀ بزرگی تحت تأثیر سنّتها دست به آفرینش مالیزنالد؛
اما نویسندهای موف خواهد بود که هنگام برخورد با سنّت ،باله دو نکتاله اساسالی توجاله
داشته باشد :یکی اینکه الزمۀ دریافت سنت در نخستین گام ،داشتن شم تالاریخی اسالت
که هنرمند راستین گزیر و گریزی از آن ندارد .شم تاریخی مستلزم ادراکی است نه فقط
از گذشته بودن گذشتهها ،بلکه از حضالور آن در لح الۀ حالال(امین پالور )22 :9989 ،و
دیگر اینکه همیشه در درون سنّت ،فردیت هنرمندان خودنمایی میکند و در این میالان،
هنرمندانی موف خواهند بود که بتوانند در عین استفاده از عناصر سنتی ،فردیت خالود را
حف کنند و دست به نوآوری بزنند« .مردانی مانند دانته یا شکسپیر بر شالکل کالسالیک،
بر ماده خام کالسیک یا بر هر دو تساللط داشالتند .پالس آنهالا را در بوتاله تخیالل خالالم
خویش میریختند و به هم میآمیختند و ترکیبی به وجود میآوردند که ماننالد هالر مالاده
مرکب شیمیایی در عین حال که از عناصر معلومی ساخته شده بود ،کیفیتالی متفالاوت بالا
اصل داشت و اساسا چیز تازهای بود»(هایت.)931 :9973 ،
مسأله سنّت در ادبیات فارسی نیز از دوره مشروطه و به خاطر برخالورد بالا تجالدّد،
اهمیت زیادی پیدا کرد؛ زیرا «تا زمان نیما ،آنچه در عرصۀ شعر مانند عرصههالای دیگالر
سیاسی و ...دیده میشد ،التقاط و آمیختگی ارزشهای نو و کهنه به من ور تالداوم سالیطره
و تسلط کهنه بود و ما شاعرانی داشتهایم که برغم آرزوها و کوششالها و نالوگراییهالا،...
گاه ،قادر نشدهاند تار و پود عرف و عادت و ارزشهای کهن را بتمامی ،از ذهالن و زبالان
شعر خود بگسلند و یا بزدایند»(مختاری.)941 :9919 ،
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ادیب پیشاوری نیز که به عالم حماسه قدم نهاده است یکی از همین شاعرانی اسالت
که سنت حماسه سرایی در اثر او نقش بسیار پر رنگی دارد.
 -1سنّت حماسهسرایی
نوع حماسه نیز ،مانند سایر انواع ادبی ،دارای سنتهایی با بنیانهای استواری اسالت
که در ادبیات مکتوب و شفاهی ایران باستان وجالود داشالته و در اثالری چالون شالاهنامۀ
فردوسی ،به اوج نمود و تبلور خود رسیده است .پس از آن نیز سیطرۀ خود را تالا دورۀ
معاصر چنان گسترانیده که هر کس که در عالم حماسه سرایی قدم نهاده اسالت ،اعالم از
حماسه ملی ،مذهبی یا تاریخی خودآگاه یالا ناخودآگالاه ،تحالت تالأثیر ایالن سالنّت ،قلالم
فرسایی نموده است.
دربارۀ سرچشمۀ این سنّتها ،نمیتوان به طور دقی  ،اظهار ن ر کرد؛ ولی با توجاله
به متون موجود ،میتوان گفت که سنتهای حماسی از چند منب متفاوت گرفتاله شالده-
اند :یکی داستانهای اساطیری اقوام هندواروپایی 9که آریاییان هنگام مهاجرت به فالالت
ایران ،با خود آوردند .دیگری داستانهای اقوام ساکن در فالت ایران کاله هنگالام جالدال
آریاییان و ایرانیان با هم آمیخته شد و سوم داستانهالای مالذهبی کاله عمومالا برگرفتاله از
آیین زرتشتی است.
این داستانها همراه با قالب ،وزن ،صورت ،محتوا و سایر ویژگیهای خاص خالود
در طول تاریخ به دو صورت شفاهی و مکتوب در زبالان فارسالی اسالتمرار داشالتهانالد و
شاعران حماسهسرا ،مادّۀ کار خود را از این مناب مکتوب و یا شفاهی گرفته و بالا مایاله-
های هنری خود که البته ،خالی از تصرفهای فردی و حتی گونهای تزری عالاطفی هالم
ص
نیست ،پردازش میکنن د .شالاعر در فراینالد ایالن آفالرینش هنالری ،جالدا از زبالان خالا ّ
متناسب با زمینهی حماسی ،تصویرهای حماسی ،عواطف حماسی و ساختار حماسی اثر
نقش مهمی دارد(امامی.)73 :9911 ،
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البته این ویژگی خاص زبان فارسی نیست و در ادبیات سراسر جهان دیده میشود؛
به عنوان مثال« ،بررسی داستان تروا نشان مالیدهالد کاله ویرژیالل ) (Virgileدر اناله ایالد
) ،(Aeneisجزئیات را به صورت جدا جدا بجز چند استثنا ،از سنت گرفته؛ امالا انتخالاب
و ترکیب آنها کار خودش بوده است .میتوان گفت او پیش از آنکه دست به قلالم ببالرد،
همۀ اطالعات مرتبط را در ذهنش جای داده و به آنها مدلی تالازه بخشالیده تالا داسالتانی
نسبتا تازه خل کند که با انگیزههای شخصی خودش هماهنگی داشته باشد.
به عنوان نمونه ،بسختی ،میتوان گفت که حتی یک صحنه از ماجرای اسب چالوبی
ابتکار خود ویرژیل باشد ،اما اعمال سینون ( )sinonو مرگ الئوکالون ( )Laocoonرا بالا
دیدگاه جدیدی مطر کرده و ساختار هنری جدیدی به صحنههالا داده اسالت( Heinze,

 .)1993: 198البته باید بین سنت حماسه سرایی با دیگر سنن ادبالی تفالاوتی قائالل شالد؛
زیرا «اتکا به سنت همانند گذشتۀ مطل برای قالب حماسه ،امری ذاتالی محسالوب مالی-
شود.
دنیای حماسه صرفا ،در قالب سنت به مالا ارزانالی شالده اسالت- ،سالنتی مقالدس و
محترم که همگان به دیده احترام به آن مینگرند و از کسالانی کاله باله بررسالی آن مالی-
پردازند نیز انت ار برخوردی احترامآمیز داریم»(باختین .)21 :9987 ،این تقدس و احترام
حاصل جنبۀ فوم طبیعی حماسه است ،زیرا «بخش اساسی حماسه جنبه فوم طبیعی آن
است و همین به کردارهای پهلوانی ،صب ۀ معنوی مالیبخشالد .روشالن اسالت کاله بالرای
حماسههای عهد رنسانس که بر اساس مضامین همان عصر ساخته میشد ،ایالن اسالاطیر
یونانی و رومی بود که همه این عناصر فوم طبیعی را فراهم میآورد ...اما بخالش اع الم
عنصر فوم طبیعی حماسههای رمانتیک از قبیل اعمال جادوگری ،ساحران ،اشیاء افسون
شدهای چون کالهخود و شمشیر و اسبان بالدار افسانهای ،ریشه در اوهام قرون وسطایی
دارد»(هایت.)929 :9973 ،
عناصر فوم طبیعی در سنت حماسه سرایی ادب فارسی ،خصوصا در حماسههالای
ملی عمدتا از اساطیر پیش از اسالم و یا عناصر فوم طبیعی کیش زرتشالت گرفتاله شالده
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است -همچون جام جهانبین کیخسرو یالا رویالینتنالی اسالفندیار و یالا تخالت پیالروزه
فریدون -ولی در حماسههای مصنوع و مذهبی ،اینها ترکیبالی اسالت از اسالاطیر پالیش از
اسالم و فولکلور و سنن و اعتقادات اسالمی.
در پایان این بخش باید گفت شاهنامه در میان متون مختلف ادبیات حماسالی ایالران
بیش از هر متنی به لحاظ دارا بودن تمام خصلتها و ویژگیهای مورد ن ر حماسه ملی
به تعریف علمی که از حماسه وجود دارد نزدیک است 9و باله همالین جهالت مالا بالرای
بررسی ویژگیهای حماسی قیصرنامه به شاهنامه رجوع میکنیم.
 -4عناصر سنّت حماسی
 -0 -4انگیزه
س الی که شاکله و بنیان هر اثر حماسی بر آن بنا نهاده شده است و یکی از عوامالل
موفقیت اثر حماسی میتواند باشد این است که انگیزه و هدف سراینده از سالرودن ایالن
اثر چه بوده است زیرا آنچه در نگاه اول یک حماسه واقعی را ماندگار میکنالد انگیالزه
سراینده است ،باختین مرج حماسه را «سنّتی ملالی» مالیدانالد و «گفتمالانی در خالدمت
سنت»( )43 :9987و اینکه اثر حماسی در پاسخ به نیاز روحی یالک قالوم سالروده شالده
باشد .اگر حماسههای بزرگی چون شاهنامه و ایلیاد و مهابهاراتالا و ...باله چنالین شالهرتی
رسیدهاند یکی از دالیلش توجه به همین نکته است و دیگری تطاب اثر حماسی با رو
زمانه است که این نکته خارج از اراده و اختیار شاعر اسالت و بیشالتر بایالد باله حسالاب
تقدیر و شانس گذاشت که شاعر حماسهسرا در روزگاری زنالدگی کنالد کاله رو زماناله
حماسی باشد .امّا این دو نکته در قیصرنامه دیده نمیشود.
هرچند ادیب پیشاوری انگیزهای بسیار قوی برای سرودن این من ومه داشته اسالت،
اما انگیزه او بیشتر محدود به نفرت شخصی از استعمار انگلیس است که در مقدمه بدان
اشاره شد و به خاطر حملۀ انگلیس به هند و کشته شدن خانوادهاش و آوارگی خالود او
به وجود آمده بود .اگرچه آلمان دوستی در این روزگار در ایران رواج داشت و عالدهای
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چون ادیب به پیروزی آلمان و نفی و دگرگونی ن ام سلطهای که روزگاری دراز توسالط
امثال انگلیس غلبه یافته بود دل بسته بودند ،ولی این مسأله چنان فراگیر نبود که ستایش
از قیصر آلمان پاسخ به نیاز روحی قوم ایرانی باشد .به همین جهت ،این اثالر بالا آرمالان-
های حماسی همفکری ندارد.
 -0 -4ساختار
رابرت اسکولز ) (Robert Scholesاثر ادبی را حاصل «ارتباط تمامی عناصر ادبالی و
هنری در پیوند یکپارجه با کلیت اثر» میداند که این ارتباط نویسنده و شاعر را با بهالره-
گیری از شگردهای خاص به سمت آفرینش ادبی سالوم مالیدهالد .از من الر اسالکولز و
ساختارگرایانی چون او ،آنچه یک اثر را تا سطح ادبی و هنری ارتقالاء مالیبخشالد ن الام
زیبایی شناختی و قالب و ساختار حاکم بر آن اسالت ،ناله مفالاهیم انسالانی و واقعیتالی از
پیش تعیین شده (اسکولز .)92-99 :9989 ،جاناتان کالر ) (Jonathan Cullerنیز دربالارۀ
کمال مطلوب در شعر بر همین ارتباطات ساختاری تأکید کرده و شعر مطلوب را شعری
می داند که تمام اجزای تشکیل دهندۀ آن قابل توجیه باشد و از میان این توجیهات قابالل
در نیز به آنهایی ارجحیت میدهد که به بهترین وجه ،میان اجزای متن ،رابطاله برقالرار
میکنند -نه به آنهایی که توضیحات مجزا و نامربوط به هم ارائه مالیدهنالد(کالر:9988 ،
.)991
در حماسه نیز همانند سایر انواع ادبی ،ساختار ،اهمیالت زیالادی دارد و منتقالدان ،از
گذشته تاکنون ،بر آن تأکید داشتهاند .قدیمیترین ن ر در این باره به ارسطو برمالیگالردد
که در «فن شعر» ،هنگام سخن گفتن از حماسه بر ساختار آن تأکیالد کالرده و مالیگویالد:
«مضمون افسانه باید مثل درام باشد؛ یعنی که فقالط متضالمن عمالل و کالرداری واحالد و
کامل و تام باشد و همچنین دارای آغاز و میانه و پایانی هم باشد تا ن یر موجودی زنالده
و جاندار ،دیدارش لذتی را که مخصوص آن است بتواند به انسان بدهالد»(زریالنکالوب،
 .)927 :9987مختاری میگوید« :در شناخت حماسه ،پیش از هر چیز ،باید به این نکتاله
توجه داشت که حماسه اساسا خود یک ساختار است .ساختاری که هم محالور داسالتان
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ها را شامل میشود و هم در اپیزودها به چشم میخورد و از همالین روسالت کاله غالبالا،
فرجام حماسه با آغاز آن هماهنگ است (مختاری  ،943 :9931به نقل از امالامی:9911 ،
.)73
امامی معتقد است که« :این ساختار از انسجام خاصالی برخالوردار اسالت؛ آنجالا کاله
عرصه تضادهاست ،نمود این تضاد در همه جا به چشالم مالیخالورد و آنجالا کاله میالدان
نمایش دسیسهها و بیخردیهاست ،رشتههای دسیسه و بیخردی درهم تنیده میشالود.
رویدادها زیرساخت عاطفی خود را دارند و در هرجا ،به تناسب و اقتضای حالال ،خالود
را نشان میدهند و سرانجام ،در صحنۀ چنین ساختاری است که شاعر به مثابالۀ آهنالگ-
سازی توانا ،موسیقی پرتنّوع حماسه را میسازد(امامی :همان).
در میان حماسههای ایرانی تنها شالاهنامه اسالت کاله از چنالین سالاختار منسالجمی

9

برخوردار است و شاعر به تمام جزئیات داستان توجه داشالته و ارتبالاط سالاختاری بالین
اجزاء را در ن ر گرفته است .چون « شالاهنامه دارای یالک طالر بالزرگ اسالت کاله هماله
من ومه را به منزله کل یگانه و یکپارچه و اثری هنری که همۀ جزءهالای آن از آغالاز تالا
انجام ،پیوندی ساختاری و انداموار دارند در برمالیگیالرد»(دوسالتخواه .)944 :9981 ،در
میان حماسههای پس از شاهنامه ،این ساختار انداموار یا بسیار ضعیف است و یالا اصالال
به چشم نمیخورد.
به عنوان مثال ،در اثری چون سام نامه این انسجام سالاختاری وجالود نالدارد؛ چالون
داستانهای فرعی بیشماری با موضوعهای مختلف ،در خالل داستان اصلی آمده اسالت
که هر یک به عنوان جزء ،ارتباطی انداموار با کلیت اثر ندارد و حذف آنها هیچ خدشاله-
ای به جریان داستان وارد نمیکند(سام نامه :9919 ،سی و هفت).
در حماسههای تاریخی نیز این انسجام وجود ندارد؛ زیرا سرایندگان به داستانها و
اپیزودهای من ومه به صورت جدا جدا و داستانهای مستقل ،ن ر دارند و نه ارتبالاط آنهالا
با کل مجموعه و همین نکته ساختار من ومهها را ضعیف کرده است .در قیصرنامۀ ادیب
نیز ساختار به همین شکل است؛ چون شاعر طرحی کلی برای اثر خود ندارد ،بسالته باله
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موقعیت و حال خود ،مطالب گوناگونی را در خالل روایت داستان مالیآورد کاله باعالث
گسستگی و عدم انسجام روایت میشود.
به عنوان مثال ،هنگامی که داستان آغاز جنگ آلمان با ایتالیا را روایت میکنالد پالس
از دوازده بیت ،به سراب توصیف خزان و زمستان رفته است -بیآنکه ارتبالاط مسالتقیمی
بین این دو مسأله باشد .دوازده بیت این داستان با این بیت که دربارۀ خیانت ایتالیاسالت
به پایان میرسد:
تن بیوفا مالرد چالون دو

بالاد

همه سور او شالیون و سالوگ بالاد

و سپس توصیف پاییز را با این بیت آغاز میکند:
مه مهر بگذشالت و آبالان رسالید

که گلهالا باله آبالان درون ،پژمریالد
(قیصرنامه)998 :

موضوع دیگر اینکه مطالبی خطاب به محبوب و ساقی نامه با محتوای غنایی و
عاشقانه که جزو عناصر آثار ادب غنایی فارسی است و در حماسههای ملی سابقه
ندارد ،در قیصرنامه فراوان به چشم میخورد .به عنوان مثال دو صفحه پس از آغاز
داستان جنگ آلمان چند بیت خطاب به محبوب آورده است:
تو ای گل به چهر و به رفتن تذرو

یکی سوی من چم چو بالنده سرو

درشالالتی مکالالن؛ خالالوی نرمالالی بیالالار

از ایالالن بیشالالتر دلفگالالارم مالالدار
(همان)94 :

یا در خالل همین جنگ ،ساقینامهای طوالنی درباره رسالیدن بهالار و آمالدن نالوروز
سروده است که ارتباطی با موضوع اثر و همچنین با سنتهای قهرمان داسالتان کاله یالک
خارجی است ،ندارد:
مه فروردین اسالت و نالوروز شالاه

بیاسالالالای بالالالا جالالالام انالالالدوهکالالالاه

بهالالار اسالالت و دل مالالیبرانگیالالزدم

که مالیگیالر کالم زن ز پرهیالز ،دم
(همان)31 :
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نکتۀ دیگر درباره ساختار حماسه توجه به جزئیالات و دوری از کلّالیگالویی اسالت،
زیرا «در حماسه به ریزهکاریهایی پرداخته میشود که هر چنالد در سرگذشالت اصاللی،
نقشی ندارند؛ ولی برای پیوند و انسالجام رویالدادها یالا شالناخت بهتالر کسالان داسالتان و
پیرامون آنها م ثرند و در عین حال به داستان گیرایی مالیدهنالد (خالالقی مطلال :9983 ،
.)39
نبرد تن به تن یکی از ریزهکاریهایی است که در قیصالرنامه وجالود نالدارد ،ولالی در
متون حماسی فراوان به چشم میخورد و نه تنها باعث جذابیت داستان مالیشالود ،بلکاله
وسیلهای است برای شناخت بهتر قهرمانان داستان.
ادیب هنگامی که در خالل متن صحنهای حماسی را توصیف میکند ،توصالیفش در
حد وصف اشخاص و یا اسب قهرمان باقی مالیمانالد و از ایالن حالد ،فراتالر نمالیرود و
هیچگاه به توصیف صحنۀ رزم و یا نبرد تن به تن پهلوانالان نمالیپالردازد .انگالار ،تخیالل
نویسنده قصد ندارد ساختی نمایشی همراه با شخصیتهای متنوع و صحنهپردازی به اثر
بدهد .به عنوان مثال ،هنگام جنگ با متفقین ،سه صفحه را باله توصالیف سالپهدار لشالکر
قیصر و اسب او و آمدنش به میدان جنگ اختصالاص داده است(قیصالرنامه)991 :؛ ولالی
در این سه صفحه هیچ اثری از توصیف میدان جنگ و یا نبرد تن به تن نیست.
در هنگام ورود هندن برگر یکی از فرماندهان لشکر قیصر ،همراه با لشالکریانش باله
میدان جنگ ،ابیات زیادی را به توصیف ویژگیهالای جسالمانی و توانمنالدیهالای آنالان
اختصاص داده است:
جوانالالان جالالرمن بالاله پالالیش انالالدرون

شالالالمار انال الدرون از سالالالتاره فالالالزون

به تن ،هر یکی همچو پالوالد سالخت

به بالاال ،چالو از کالوه رسالته درخالت

رونالالالده بالالاله دریالالالای آتالالالش فالالالرو

ز دل ،داده هالالر تالالرس را شستشالالو

به تازِش شهاب و باله تیالزی عقالاب

پلنگالالالالان کالالالالوه و نهنگالالالالان آب
(کلیات دیوان)949 :

__________________________________________________________________
کاوشنامه ،سال بیستویکم ،بهار ،9911شماره44

991

 -1 -4قهرمان
یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده اثر حماسی ویژگیهالای قهرمالان آن اسالت کاله
معموال حوادث داستان حول سرگذشت این قهرمان شکل میگیرد و همچنان که خالقی
مطل میگوید« ،در حماسه آنچه در مرکز اهمیت قرار دارد ماجراهای پهلوان اسالت ،ناله
هنر شاعری»(خالقیمطل  .)29 :9983 ،اینکه قهرمان حماسه و حالوادث پیرامالون او در
چه قالبی قرار گیرد و سرگذشتش چگونه روایت شود باز به سنت حماسهسرایی برمی-
گردد.
جان کوین نیومن ) (john Kevin Newmanهنگام تعریف حماسه ،بسیار بر نقالش
قهرمان تأکید میکند .او حماسه را شعر یا روایتی بلند درباره قهرمانی آرمانی میداند که
در نبردی سرنوشت ساز ،ع یم ،ملی و بشالری شالرکت نمالوده اسالت و در ایالن میالدان
جدال با خصم ،روایت عمل ،زبان ،کردار و شخصیت او بازگو میشالود (1986: 253-4
.)Newman,

کوین مکگرا ) (Kevin MC Gratهنگام بررسی شخصیت کارنا ،یکی از قهرمانالان
مهابهاراتا ،میگوید کال قهرمان حماسه پدیدهای شاعرانه است کاله بالر اسالاس الگوهالای
متنوع سنتی یا قالبهای سنت هندواروپایی شکل گرفته اسالت( .)MCGrath, 2004: 6و
چون حماسه بر فصل مشتر اسطوره و تاریخ قرار دارد ،در عین گالرایش باله تالاریخی
شدن قهرمان ،وضعیت اساطیری او را حف میکند(مختاری.)948 :9971 ،
باختین قهرمان را فردی با موجودیت و شمایل فراتر از جهان انسانی و در تراز ملی
و جهانی میداند( .)48 :9987در اینجا دوباره ،مرز باریک سنت و نوآوری به میان مالی-
آید و اینکه شاعر در آفرینش قهرمان خود ،تا کجا به سنت و الگوهای سالنتی آفالرینش
قهرمان وفادار مانده و کجا نوآوری داشته است .زیرا آنچنان کاله مختالاری معتقالد اسالت
«شعر و هنر نو در هر دورهای تصویر نوی از انسان بوده است .تصور و کشف انسان نو
تنها به حوزه علم و ...اختصاص ندارد ،بلکه کارکرد طبیعی شعر و هنر نیز هسالت .ایالن
انسان تا آنجا که بر جنبههای تجربی و شناختی حال و گذشته مبتنی است ،رنگ و بوی
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حالالال و گذشالالته دارد .و هرچالاله حضالالور ارزشالالها و مشخصالالات فرهنگالالی گذشالالته در او
نیرومندتر باشد ،یا هرچه به الگوهای ذهنی گذشته وابستهتالر باشالد ،درجالۀ نالو بالودنش
فروتر است .از سوی دیگر ،اگر از در موقعیت حال و تجربههای گذشته مایه نگرفتاله
باشد ،البته تو خالی و ساختگی و بی ریشه است؛ اما اگالر فقالط نمالودار مشخصالههالا و
خصالاللتهالالا و ارزشالالهای ایسالالتای گذشالالته باشالالد ،تبلالالوری از ارتجالالاع بالالیش نخواهالالد
بود»(مختاری.)99 :9919 ،
اگر از جنبۀ خارجی بودن قهرمان قیصرنامه بگذریم که برخالف سنت حماسه ملالی
است ،میتوان گفت که ادیب پیشاوری در سایر موارد ،کامال باله ایالن سالنتهالا وفالادار
مانده است ،در اینجا به چند مورد از آنها اشاره مالیکنالیم )9 .قهرمالان او ،یعنالی قیصالر،
فردی است با شمایلی در حد جهانی؛  )9قیصر همانند شاه – قهرمانالان سالنت حماساله
سرایی ایران -دارای فرّه ایزدی است و همچنان ،بالر اسالاس دسالتگاه فکالری مبتنالی بالر
سلسلهمراتب و فرّۀ ایزدی حکومت میکند:
چو شالد طالبعم از فالرّه شالاه شالاد

دل شه به نیالکاختالری شالاد بالاد

خرد پالرورش مهالر و زاووش بالاد

به کام اندرش جام می نالوش بالاد
(قیصرنامه)991 :

 )9یکی از ویژگیهای قهرمان در حماسههای ایرانی ،پرداختن به شکار ،خصوصا شکار
درندگان ،است که هم یادآور میدان جنگ و هم بیالانگر زور بالازو و دالوری قهرمالان و
هم تمرینی است برای آمادگی رزمهای جدی .ادیب نیز به پیروی از این سنت و بالدون
توجه به ارزشها و مشخصات فرهنگی روزگار معاصر ،با توجه به همان الگوهای ذهنی،
قیصر را در صحنههای گوناگون به شکار فرستاده است:
چالالو قیصالالر بسالالیج شالالکار آورد

به گالردش ز زوبالین حصالار آورد

شکارش همه گالرگ بالدخواه بالاد

به یالک تیالر او خسالته پنجالاه بالاد
(کلیات دیوان)919 :
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همچنین ،هنگام گزارش تمام شدن جنگ آلمان با روس و شروع جنگ با فرانسه چنالین
میگوید:
چو از ش ل روسی بپرداخت شالاه

بالالاله رزم فرنسالالالیس بگشالالالاد راه

چو برکند بیخ و بن از شاخ رنالگ

بالاله صالالید گوزنالالان بیازیالالد چنالالگ

گوزنالالالان پالالالرورده در سبزدشالالالت

پلنگی نکالرده بالدانسالو گذشالت
(همان)991 :

 -4 -4اساطیر
کوین مک گرا دربارۀ اسطوره ،میگوید« :اسالطوره زنالدگی خالودش را دارد و هالر
شاعری همچون شعرای نسلهای پیش از خودش ،به این سنت کمک میکنالد تالا زنالده
بماند»( .)MC Grath, 2004: 239اغلب حماسالههالای باسالتانی بالر اسالاس یالک الگالوی
ساختار دوگانه شکل میگیرند که معموال اساطیری 4اسالت .در ایالن سالاختار ،دو قبیلاله،
یکی انسان و دیگری دیو ،در مقابل هم قرار دارند .همچنان کاله داسالتان پالیش مالیرود
قبایل دیگر با شخصیتهایی دیگر میآیند و میروند ،اما عمل داستان بالر روی ایالن دو
لشکر تمرکز یافته است (.)Meletinsky, 1998: 243
این الگوی دوگانه که در اساطیر ایرانی و خصوصا کیش زرتشتی با عنوان اعتقاد باله
دو بن ،شناخته میشود در شاهنامه به طور کامل تجلی یافتاله و در قیصالرنامه نیالز نمالود
دارد .به عنوان مثال ،در مورد انسان میگوید:
بالالود در نهالالاد تالالو دیالالو و سالالروش

یکی رام و دیگر پر از خشالم و جالوش

یکالالالی شالالالرمنا و دگالالالر در سالالالتیز

یکالالی آزرمجالالوی و دگالالر جنالالگ تیالالز
(قیصرنامه)8 :

مورد دیگر اینکه دشمنان قیصر را همچون اهریمن و دیو میبیند و هیچ حقی برای
آنها قائل نیست:
رده برشالالالالکافیم بالالالالر دشالالالالمنان

جهالالان ویالالژه داریالالم ز اهریمنالالان

بدانسان که قیصالر باله کالار جهالان

کم الر بسالالته دارد همالالی بالالر میالالان
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یا
بپیچالالالد سالالالر دیالالالو از خیرگالالالی

بشالالوید جهالالان پالالا از تیرگالالی

(همان)48 :
در جای دیگری میگوید:
سالالتوهی گالالرفتم از ایالالن دیالالوزاد

تهی کن جهان زین سالتمگر نالژاد

تو را کردهام زان باله گیتالی خالدیو

که تالا بشالکنی تالو شالتالنگ دیالو
(همان)941 :

عالوه بر این نگاه دو بنی ،ادیب از سایر اساطیر ایرانالی نیالز در قیصالرنامه -چاله در
قالب تشبیه و تمثیل و جز آن -استفاده کالرده اسالت .باله عنالوان مثالال داسالتان گذشالتن
فریدون از اروند رود و غلبه بر ضحا

را اینگونه یادآوری کرده است:

به من گفت اختالر ناله اخترشالناس

که قیصر کالزو شالیر دارد هالراس،

بدان اختالر آمالد باله میالدان بالرون

به دسالت انالدرون خنجالر آبگالون

کالاله بالالاره فریالالدون ز ارونالالد رود

بالالدان اختالالر نیالالک بگذشالالت زود
(همان)81 :

در جای دیگر ،اسطورۀ آذرگشسب را در قالب مشبهبه آورده:
عنالالانافکنانالالت چالالو آذرگشسالالب

چو پای اندر آرند بر پشت اسالب
(همان)913 :

و نیز اسطورۀ افراسیاب و آبزی بودن او:
بالالرد خجلالالت از تی الالت افراسالالیاب

دگربالالاره گالالر بالالاره رانالالد در آب
(همان)89 :

ادیب گاه ،همانند شاعران مد پردازی چون فرّخی و عنصری و ،...از اساطیرایرانی به
عنوان وسیلهای برای ع مت بخشیدن به ممدو خود ،استفاده میکند:
دگربالالاره گالالر در جهالالان برچمنالالد

فریالالالدون و طهمالالالورث دیوینالالالد

فریالالدون ز تالالو کالالار لشکرکشالالی

بیالالالالالالاموزد و راه بیورکُشالالالالالالی
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بسی سال گالر پالور هوشالنگشالاه

به افسونگری بسالت بالر دیالو راه،

تو نگذشته چندی که از چند دیالو

برآوردی از جالان ،ف الان و غریالو
(همان)948 :

 -0 -4زبان
زبان یکی از شاخصهها و وجوه ممیّزه اثر حماسی از سایر انالواع ادبالی اسالت و در
تمام تعاریفی که از گذشته تاکون درباره حماسه ارائه شده است بر زبان باشکوه و فاخر
این نوع ادبی تأکید کردهاند« .کیفیت ساختار زبان در متون حماسی برخاسالته از عناصالر
شکوهمند رزمی و حماسی است که در قالالب کاربردهالای زبالانی و باله صالورت انالواع
واژگ ان ،ترکیبات ،موسیقی کالم و دیگر عناصر حماسی ،لحن و فضای حاکم بالر اثالر را
به وجود میآورد»(نیکخو ،جاللی پندری.)912 :9914 ،
از سوی دیگر ،بخشی از فخامت و شکوه زبان حماسی حاصل نگاه باله گذشالته و
باستانگرایی است؛ چون زبان در سنت شعر پهلوانی به صورتهای قدیمی تمایالل دارد
و بخشی از ساختاری است که سنت را حف میکنالد .باله عنالوان مثالال ،در آثالار هالومر
( ،(Homerواژههایی وجود دارد که در گذشته ،فقط در گویشهای مناط بالومی یالا در
مناط دوردست و بسته قبرس و آرکایا ،از آنها استفاده میشالده اسالت .پالس ،مالیتالوان
نتیجه گرفت چنین واژههایی از گذشته دور در زبان حماسه وجود داشتهاند و باله رغالم
سرنوشت نامبارکشان در گویشهای محلی در حماساله بالاقی مانالدهانالد( Hainsworth,

 .)1989: 12نولدکه ) (Noldekeمعتقد است که فردوسی نیز به اصطالحات قدیمی کهنه
و کلمات پارسی همچون «باژ»« ،نیایش»« ،بادفره» و «پتیاره» میل و رغبت داشالته و ایالن
واژگان به طور یقین ،جزو زبان معمولی و مصطلح آن روز نبالوده اسالت(نولدکه:9984 ،
 .)989در دیگر آثار حماسی ادب فارسی نیز از این واژهها فروان باله چشالم مالیخالورد
خصوصا در قیصرنامه که سرایندهاش عالقه خاصی به باستان گرایی دارد .این واژهها در
قیصرنامه به سه دسته تقسیم میشوند:
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 ) 9برخی واژگان جزو ذات حماسه هستند و در سنّت شعر سبک خراسانی ،فراوان به
کار میرفته اند .شاید بتوان گفت که در روزگار معاصر و هنگام جنگ قیصر با متفقین،
کاربردی نداشتهاند ،ولی ادیب به خاطر تبعیّت از سنّت شعر خراسانی در قیصرنامه از
آنها ،بسیار استفاده کرده است مانند خشت ،سنان ،خدنگ و شمشیر تیز(قیصرنامه:
.)928
 )9برخی واژگان قدیمی در این اثر به چشم میخورد که جزو ذات حماسه نیستند و
احتماال ،در گویش روزگار ادیب نیز کاربرد نداشتهاند -مانند:
شخودن :شخوده به دندان یکی پهلویم(همان.)93 :
وخشور :خداوند وخشور اندر ذکر(همان.)8 :
ترنجیده :ز خصمت که رویش ترنجیده باد(همان.)73 :
توفیدن :ز هر سو بتوفید اتشکده(همان.)31 :
سپوزیدن :جگر اندرون دشنه بسپوزمت(همان.)31 :
همچنین است به کار بردن ترکیب «گاو زمین» در بیت زیر:
از آن کوب و آشوب از هر دو رو

بلرزیالالالد گالالالاو زمالالالین را سهالالالرو
(همان)31 :

چنانکه میبینیم ،ادیب با وجود پیشرفتهای بسیار زیاد علوم تجربی و آگاهی از کم و
کیف چرخش زمین و افال هنوز تحت تأثیر سنت اینگونه سخن میگوید.
 ) 9واژگانی که صورتهای کنونی آنها هنوز در زبان مردم رواج دارد و جزو ذات حماسه
به حساب نمی آیند ،ولی ادیب به خاطر باستان گرایی حماسه و تعل خاطر به پیروی از
سنت ،اشکال قدیمی این واژگان را به کار برده است که مطمئنا در زبان معیار روزگار
ادیب کاربرد نداشته است .مانند« :ابر» به جای «بر».
کاربرد دو حرف اضافه با یک متمم :به جامه درون شیر و شمشیر دید( ،)922زمانه به
دل اندرون خشم داشت( ،) 923به م ز اندرش خایه بنهاده دیو(« .)29استاره» به جای
«ستاره»(« .)973اسپیده» به جای «سپیده»(« .)32اشکسته» به جای «شکسته»(،)999
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«شناه» به جای «شنا»(« .)78همی» به جای «می»(« .)89دشخوار» به جای «دشوار»()994
که همه این صورتهای قدیمی عالوه بر جنبۀ تعل به سنت حماسه سرایی ،موسیقی
شعر حماسی را نیز تقویت میکنند.
نکتۀ شایان توجه دیگر درباره زبان آثار برجسته حماسی و خصوصالا شالاهنامه ایالن
است که « در بافت پروردۀ کالم فردوسالی ،کلمالات بالا یکالدیگر ،همگنالی دارنالد و بالار
موسیقایی هر واژه تقویت کننده بار موسیقایی واژه دیگر است .صامتهالا و مصالوّتهالا
با مضمون حماسالی سالخن سالازواری دارنالد و در مالوارد ژرف هنالری ،تقویالت کننالدۀ
تصویرسازیهای شاعر و عامل القاء قویتر سخن او هسالتند(امامی .)939 :9931 ،مالثال
بیت اول مقدمه داستان بیژن و منیژه را در ن ر بگیرید:
شبی چون شبه روی شسته به قیالر

نه بهرام پیالدا ،ناله کیالوان ناله تبالر
(فردوسی ،9983 ،ج)919 :9

در مصرع اول این بیت فردوسی با آوردن سه واژه شب ،شبه و قیر و همچنین واج
آرایی حروف ش و ب تیرگی و سیاهی را کامال به خواننده القا میکنالد .در مصالرع دوم
با آوردن بهرام که ایزد جنگ است و کیوان که نحالس اکبالر و تیالر کاله جالدای از جالرم
آسمانی ،تیر جنگی را به ذهن متبادر میکند جنگ و شومی را یادآوری میکند ،و به این
وسیله در یک بیت سیاهی و جنگ و سرنوشت شوم این داستان را از ابتدا باله خواننالده
منتقل میکند .حمیدیان در این مورد ،میگوید« :فردوسی با شمّ استثنایی خود ،ابعاد هالر
توصیف را خواه در باب ویژگیهای جسمانی و خواه روحی قهرمانان ،بخوبی ،تعیین و
اعمال کرده است»(حمیدیان.)419 :9987 ،
البته ،ادیب پیشاوری به این نکات ظریف دقت نکرده و گاه ،در توصیف صحنههالا
و اجزای حماسی از عناصر و واژگان غنایی استفاده کرده است کاله ایالن نالوع توصالیف
صحنههای جنگ بیشتر در حماسههای تاریخی و مذهبی خصوصا «حملۀ حیدری» باذل
مشهدی به چشم میخورد .به عنوان مثال ،ادیب پنج صفحه را به توصیف شمشیر قیصر
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اختصاص داده که تصاویر آن بیش از آنکه حماسی باشد ،غنایی است و خواننده عوض
ترسیدن از این شمشیر ،مجذوب زیباییهایش میشود:
تالالو ای بالالرگ شمشالالاد شالالبنمزده

بالالاله دم آب دنالالالدان ارقالالالم زده

نالژادت اگالالر ز آتالالش دوزخ اسالالت

چو مینو چرا سهندسینت رخ است

نبینالالد کسالالی جالالز بالاله مینالالو مگالالر

چنین یاسالمن بالرگ جالایی دگالر

تو آن زمردین خطّ رنگالین کمالان

کالاله بدرخشالالد از گوشالاله آسالالمان
(کلیات دیوان)929 :

 -6 -4توصیف
توصیفات رزمی ادیب نیز به طور کامل برگرفته از من ومۀ سالنتی ادبیالات حماسالی
است که در آن ،عموما مشبهبهها حیوانالات وحشالی هچالون شالیر و پلنالگ و اژدهالا و...
هستند .به عنوان مثال هنگام توصیف سپهدار قیصر میگوید:
چو پیل ،ار نهد پیل م فالر باله سالر

چو نیل ،ار کند نیل جوشن به بالر

هیالالونی ز مسالالتی گسسالالته مهالالار

شالالده دشالالت از لفالالچ او کفالالکزار
(همان)991 :

همچنین ،در توصیف اسب فرمانده ،چنین میگوید:
بر اسالبی اگالر اسالب آذرگشسالب

و گر همچو تندر زند شالنّه اسالب

تالالو گفتالالی نالالژاد از پالالری دارد او

که گیتالی چالو اندیشاله بسالپارد او

نبیندش کس جز کاله انالدر گمالان

رونده دو سه گالام پالیش از زمالان
(همان)991 :

ادیب هنگام توصیف رزمافزارهای جنگجویان در میدان جنگ ،سربازان را نه تنها با
همان جنگافزارهای سنتی ،بلکه با همان نگاه سنتی نیز توصیف میکند:
سنانشان اگر جاماله بالر تالن کنالد

کله بر سالر از فالرم دشالمن ،کخنخالد

قبالالا لعلگالالون پوشالالد از خالالون وی

تو گفتی فرورفالت در خنالب مالی
(همان)949 :
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یا در جای دیگر نیز انگار فرمانده لشکر همچون رستم و افراسیاب و  ...زره بر تن کرده
است:
به جوشن درون چونکه بینالی تالنش

گمانی مگر بیشاله شالد جوشالنش
(همان)991 :

تالالو گفتالالی قضالالا بالالا فالخالالن برانالالد

یکی سنگ و در م ز دشمن نشاند

چنانش سر و تن بدان سنگ خست

که با هیچ پیوند ناردش بست
(همان)949 :

حتی جنگ افزارها و ماشین آالت جنگالی جدیالد نیالز از ایالن نگالاه سالنتی در امالان
نماندهاند و ادیب هنگام توصیف آنها یا از واژگان سنتی استفاده کرده است و یا آنهالا را
با تشبیه به موجودان اساطیری و وحشتنا عالم حماسه باله تصالویر کشالیده اسالت .باله
عنوان مثال در توصیف توپ گوید:
زبانالالالالهزنالالالالان اژدران گالالالالرمتالالالالاز

به دم اندرون هشته دندان چو گاز

خزنالالده نالاله چالالون اژدهالالا بالالر شالالکم

گزنده نه با گاز آلوده سم

که دیالد اژدهالایی چنالین در جهالان

که دوزخ بود در درونش نهان

ببینالالالالد سالالالالگالنده مقیالالالالاس وی

دمش در دو پیکر دمش در جدی
(همان)944 :

یا هنگام توصیف هواپیما (طیّاره) نیز از عناصر وصفی سنت حماسی کمک گرفته است:
شالالالب تیالالالره ابالالالری برآمالالالد بلنالالالد

به هر سالوی پیکالان آتالش فکنالد

فرازیالالده شالالد پهالالن خیمالاله کبالالود

همش دود تار و همالش دود پالود

از آن تیالالره خیمالاله کالاله انگیختنالالد

رسالالالنهالالالای آتالالالش بیاویختنالالالد

بالالالر آن رشالالالتههالالالای بیاویختالالاله

روان شالالد اجالالل خنجالالر آهیختالاله
(همان)928 :

یا در وصف آسمانپیما میگوید:
دژم روی ابالالالالری هالالالالوا انالالالالدرون

بالاله دم بالالرم تفتالاله فکنالالده بالالرون
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ولالالیکن نالاله چالالون بالالرم و ابالالر بلنالالد

یکی یاوه گریان دگر خیالره خنالد

دژم روی ابالالالری کالالاله جنالالالگ آورد

رسالالالنهالالالای آتالالالش بیاویختنالالالد
(همان)932 :

نکته دیگری که ادیب هنگام توصیف و تصویرسازی از آن غفلت کالرده ایالن اسالت
که در یک اثر برجستۀ حماسی ،تصاویر صرفا ،خصلت زیبایی شاعرانه یا بیالانی نالدارد؛
بلکه عالوه بر آنکه آشکارکنندۀ پیوندهای زیباییشناختی جنبههای زنالدگیانالد ،ضالمنا،
معرّف بینش نافذ شاعر نسبت به آن مناسباتی میان پدیدههای هستی نیالز هسالتند کاله بالا
جهان بینی حماسی دمسازند و افادۀ آنها جهان حماسه را با دنیالای خواننالده خویشالاوند
میکند(عبادیان.)947 :9987 ،
در پایان ،باید به این نکته نیز اشاره کرد که این تعلّ خاطر عمیال ادیالب باله زبالان
سنتی و عدم وجود نوآوری در این حوزه حاصل عدم ت ییر و تحوالت عمیال و پایالدار
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در جامعهای بود که ادیب در آن میزیست و ایالن عامالل
عمال ،سبب میشد شاعران کالسیک ،جهان را از دریچۀ همین زبان ادبالی تماشالا کننالد.
این زبان ادبی ،بیشتر به تجربههای ذهنی و احوال روحی و عاطفی شاعران جهت مالی-
بخشید و در آن تأثیر میگذاشت تا تجربههای ذهنی و احوال روحی و عالاطفی شالاعران
بر زبان و قالب شعر کالسیک (رضوی.)31 :9987 ،
 -2 -4بافت روایی
گفته میشود که« :هر شکل روایت ،هرگونه گزارش ،از حکایت اخالقی تالا رمالان،
از فیلمی سینمایی تا قصه کودکان ،از حکایتی که مردم از رویاهای خود تعریف میکنند
تا لطیفهها و آگهیهای تبلی اتی ،همه استوارند به گزارش داسالتانی .از ایالن رو شالناخت
ساختار روایی داستان یکی از مهمترین نکتهها در پژوهش ادبی است»(احمالدی:9981 ،
 .)931میدانیم که «بی گمان هیچ داستانی تنها به سبب محتوای خالود ،حماساله نیسالت.
آنچه داستان و روایت را تبدیل به حماسه می کند ،پردازش حماسی آن است .محتالوای
روایت دارای ارزش روایی چندانی نیست؛ زیرا اگر چنین باشد ،باید بسالیاری از کتالاب
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هالالای تالالاریخی را بالاله صالالرف برخالالی از رویالالدادهای موجالالود در آنهالالا ،اثالالری حماسالالی
دانست»(امامی.)72 :9911 ،
در حماسههای تاریخی ،سنتهای حماسی با اطالعالات تالاریخی پیونالد خالورده و
شاعر مواد و منالاب تالاریخی را در بافالت روایالت حماسالی قالرار داده و بالا کمالک ایالن
اطالعات و سنت حماسهسرایی اثر حماسی جدیدی خل میکند .اما ایرادی که در ایالن
مورد بر قیصرنامه ادیب وارد است این است که ایالن اثالر یالک طالر داسالتانی و بافالت
روایی ندارد و شخصیت و شخصیتپردازی در آن ،شکل نگرفته است -هرچنالد شالاعر
در خالل داستان اشاره کرده که «نامور مهتری» دفتری درباره جنگ قیصر به او سالپرده و
او حماسه را بر وزن آن سروده است:
ز آغالالالاز و انجالالالامش او دفتالالالری

سالالپارد بالاله مالالن نالالامور مهتالالری

سالالالرایمْش بالالالر پهلالالالوانی زبالالالان

بالاله نالالام جهانالالدار گیتالالیسالالتان

زبالالان را چالالو خالالرّم بهالالاری کالالنم

ازیالالالن تالالالاجور یادگالالالاری کالالالنم
(قیصرنامه)99 :

اما احتماال ،متن مکتوبی در اختیار نداشته و اطالعالات خالود دربالاره جنالگ را باله
صورت جسته و گریخته ،از رسانهها میگرفته است و به همین دلیل ،اثالرش انسالجام و
آغاز و فرجام درستی ندارد .این نکته نیز که در مالورد نالامور مهتالر و دفتالر گفتاله اسالت
تحت تأثیر سنت و به تقلید آثاری چون شاهنامه و سام نامه و ...بوده است.
ایراد دوم اینکه جبهه مخالالف و دشالمن در آن ،چنانکاله در شالاهنامه و سالایر آثالار
حماسی بزرگ توصیف میشود ،دیده نمیشود .در شالاهنامه دشالمن شالکوه و ع مالت
دارد تا شکوه و ع مت او به خودی خود بیانگر شکوه قهرمالانی باشالد کاله در مقالابلش
ایستاده و قرار است بر او غلبه کند .به عنوان مثال ،به توصالیف کالاموس در ایالن ابیالات
بنگرید که چگونه ع متش انگشت حیرت به دندان خواننده مینشاند:
وزان روی گیتالالالالی ،ز تالالالالوران سالالالالپاه

هالالوا گشالالالت بالالالر سالالالان ابالالالر سالالالیاه

سالالپهد سالالواری چالالو یالالک لخالالت کالالوه

زمالالین گشالالته از نعالالل اسالالبش سالالتوه
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یکالالی گالالرز همچالالون سالالر گالالاومیش

سالالپاه از پالالس و نیالالزهداران ز پالالیش

همی جوشد آن گرز از آن یال و کفالت

سالالزد گالالر بمالالانی بالالدو در شالالگفت
(فردوسی ،9983 ،ج)979 :9

ولی ادیب به دشمن همچون وسیلهای نگاه میکند بالرای سالتایش قهرمالان و بالاال بالردن
جایگاه او و پیوسته به عنوان دانای کل او را تحقیر میکند .در واق  ،صحنههالای جنالگ
او همانند شاهنامه نیست که جدال و درگیری بین دو قهرمان توصیف شود تالا از طریال
این جدال دشمن شناخته شود .مثال ،هنگام حملاله قیصالر باله بخارسالت دربالاره پادشالاه
رومانی میگوید:
همالالان کدخالالدای سالالیه گشالالته روز

کز او ،دل دژم داشت گیتالیفالروز

بالاله بالالاالی کالالوز و بالاله پشالالت دو تالالا

گریالالزی بالاله هنگالالام را جسالالت راه

بلرزیالالد چالالون بیالالد از بالالاد سالالخت

ز ایوان شاهی ،بالرون بالرد رخالت

تالالن دو چالالون رشالالتۀ دو شالالد

شالد

پرندش به تالن جامالۀ غالو

(قیصرنامه)19 :
میدانیم که در داستان حماسی شاعر باید با دشمن مانند یک خط موازی رفتار کنالد
و چند و چون رفتار و آیینهای او را به شنونده یا خواننده بنمایاند و به او نیالز فرصالت
سخن گفتن دهد و با او تا اندازهای با انصالاف داوری کنالد(خالقیمطلال .)993 :9983 ،
ولی ادیب به جای توصیف دشمن ،او را نفرین کرده است:
اگر بخالت دشالمن ز خالواب گالران

بخواهد گشالادن مالژه یالک زمالان،

شالالهاب خالالدنگ آتشالالین سالالیلوار

همانالالدم کنالالد دیالالدهاش را فگالالار

که این دیالده خوابیالده یالا کالور باله

تالالالن فتنالالالهانگیالالالز در گالالالور بالالاله

تالالالن فتنالالالهانگیالالالز در گالالالور بالالالاد

جهالالان بالالا خالالرابیش ،معمالالور بالالاد
(قیصرنامه)19 :

نکتۀ دیگر اینکه فردوسی بالا نبالوب ذاتالی خالود در حماسالهسالرایی ،از شالگردهای
گوناگون روایت در شاهنامه استفاده کرده و هر یک از این شیوهها را در جایی از متن و
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متناسب با فضای داستان به قصد انتقال بهتر پیام به مخاطب به کالار مالیگیالرد کاله از آن
جمله ،می توان به تک گویی درونی و بیرونی ،گفتگو با افراد و اشالیاء و چنالد گفتالاری
اشاره کرد .در واق « ،آنچه فردوسی میکند انتقال مفهوم از طریال مالادی کالردن اسالت؛
یعنی مرتبط ساختن مفهوم با تجربههای حسی مخاطب و این کار را فردوسی با واسالطه
گفتار نیز صورت میدهد تا از طری مادی ساختن مفاهیم به همان قالابلیتی دسالت یابالد
که در رویت پدیدهها متجلی میشود»(هاشمی.)991 :9911 ،
اما در روایت ادیب ،هیچ یک از این شیوههای روایت به چشم نمیخورد و گفتگو
به طور کل اعم از گفتگوی شخصیتهای داستان با یکدیگر و یا حدیث نفس قهرمانالان
داستان در این اثر وجود ندارد .زیرا همچنان که خالقی مطل نیز تأکید میکنالد یکالی از
کارکردهای سخن گفتن پهلوان و یا حدیث نفالس روشالن کالردن پالیش زمیناله زنالدگی
پهلوان است از راه یاد کردن از گذشتهها(خالقی مطل  )94 :9983 ،که این شگرد روایی
برای خواننده جذّابتر است تا روایت داستان و پیشینه قهرمان از زبان راوی دانای کل.
نتیجهگیری
قیصرنامه من ومهای است حماسی به بحالر متقالارب کاله ادیالب پیشالاوری آن را در
ستایش ویلهلم قیصر آلمان که درگیر جنگ جهانی اول بالا متفقالین و از جملاله انگلالیس
بود ،سروده است .شاعری کامال سنتگرا بود و بر دانش کالسیک و سنتهای حماسه-
سرایی نیز تسلط کافی داشت و در زمان تسلط انگلیس بر پیشاور ،جنگ را با همه ابعالاد
آن تجربه کرده بود و از زندگی درسهای زیادی آموخته بالود کاله مالیتوانسالت الگالوی
مناسبی در حماسهسرایی باشد .بر همین اساس این پژوهش چند عنصر اصاللی حماساله
یعنی انگیزه ،قهرمان ،ساختار ،زبان ،کاربرد اساطیر و بافالت روایالی را از دیالدگاه سالنت
حماسهسرایی در قیصرنامه بررسی میکند که نتیجۀ کار نشان میدهد انگیزه ادیالب ملالی
نبوده است .شاید اگر انگیزۀ سرودن قیصرنامه آرمانی بالزرگ بالود و از نفالرت و انتقالام-
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جویی شخصی فراتر میرفت و جامعه عصر مشروطه نیز آنقدر عقب مانالده و بالیمایاله
نمیبود ،این اثر بیشتر رنگ و بوی حماسی میگرفت.
ادیب در زمینه کاربرد اساطیر کامال در قالب سنت حماسهسرایی دست به آفالرینش
زده است و برخی از ویژگیهای قهرمان نیز در قالب سنت است .درباره زبان قیصرنامه،
باید گفت با آنکه ادیب شاعر بسیار با ذوم و توانمندی است و وسعت گزینش واژگالان
او در قیصرنامه باورنکردنی است ،در زمینه کاربرد زبان نیز به سالنت وفالادار مانالده ،امالا
هنگام گزینش این واژگان به بافت کالم و محتوای داستان تالوجهی نالدارد و واژگالان و
ترکیبات غنایی بیشماری در بافت حماسی اثرش دیده میشود.
در زمینه ساختار حماسی و بافت روایی ،باید گفت قیصرنامه توفیقی ندارد و فرم و
محتوا و سبک و شخصیت در این اثر در یکدیگر تنیده نشده و سالرگردانی در آن مالوج
میزند .در کل ،میتوان گفت هرچند ادیب پیشاوری شاعر بسیار بزرگی اسالت و ماننالد
حماسهسرایان پس از شاهنامه 2به سنت حماسهسرایی وفادار مانده ،و شعر او باله لحالاظ
استحکام و استواری 3و نوع تصاویر و دایره ل ات و در کل در محور افقی کالالم بسالیار
شایان توجه است ،ولی به عنوان یک اثر حماسی همانند بیشتر حماسالهسالرایان پالس از
فردوسی در نمای کلی و خصوصا در ساختار حماسه توفیقی کسالب نکالرده و نالوآوری
نداشته است.
یادداشتها
.9

حماسههای هندو اروپایی ویژگیهای مشابهی دارند .آنها صورتهای زبان شناسالانه و
اطالعات تاریخی قدیم و جدید را با هم ترکیب میکنند .این امر بر اساس یک سیستم
فرمولی اتفام میافتد که از حماسه هندو اروپایی مالیآیالد و بالا اسالتفاده از مالزدوج و
صنای ادبی گوناگون زبان متصنّ را تقویت میکند (.)Adrados, 2005: 50

.9

در ادبیات غرب نیز گاه با آثاری روبرو میشویم که یک یالا چنالد ویژگالی حماساله را
ندارد و تعریف معیار از حماسه را به چالش میکشد .به عنوان مثال الکان در قرن اول
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میالدی من ومهای دارد به نام جنگ داخلی ( )The Civil Warکه من ومه روایالی بلنالد
است که بر وزن آثار حماسی سروده شده و در توصیف جنگ نیز میباشد ،ولی در آن
از قهرمان یا خدایان اثری نمیباشد و به تمدن نیز توجهی نداشته است .یا هسالیود در
سال  711پیش از میالد شعری حماسی به نام سپر هراکلس

()The Shield of Herades

سروده است که اثری روایی است که هم قهرمالان دارد و هالم در آن خالدایان دخالالت
دارند و هم درباره تمدن است ولی بسیار کوتاه
.9

است(.)Toohey, 1992: 1

مالمیر معتقد است با تأمل در ساختار کلی شاهنامه ،مشخص میشود که تنالاقضهالا و
تضادهای موجود در ظاهر شاهنامه بنیاد آیینی و اندیشهای دارد و حاصل نالوعی جاباله
جایی اسطورهای است(مالمیر.)999 :9987 ،

.4

در نقد ادبی غربی یکی از شاخههای حماسه ،حماسه اساطیری است که در ان من الور
داستانهایی است که اعمال پهلوانی شخصیتهای اساطیری را روایت میکند که بالین
این پهلوانان و نیروهای آسمانی نیز ارتباط وجود

.2

دارد(.)Toohey, 1992: 2

در مورد تفاوت حماسههای پس از شاهنامه و گرایش آنهالا باله ویژگالیهالای رمالانس
ن رات گوناگونی وجود دارد .یک ن ر ایالن اسالت کاله باله خالاطر ت ییالرات فکالری و
اجتماعی فرهنگ ایران ،رو حماسه افول کرده و رمانس جای آن را گرفته است ،امالا
ن ر دیگر که ویلیام هانوی نیز از آن دفاع میکند این است کاله نویسالندگان رمالانس و
خوانندگانشان همیشه وجود داشتهاند ،ولی فردوسالی در ایالن میالان یالک اسالتثنا بالوده
است(.)Hanaway, 1988: 106

.3

شفیعی کدکنی معتقد اسالت اگالر تعریالف علمالی حماساله مالورد ن الر باشالد ،در ادب
مشروطه مطلقا حماسه وجود ندارد و قیصرنامه را من ومهای رزمی روایی میداند کاله
به لحاظ استحکام هنالری و اسالتواری ابیالات در کنالار شالاهنامه فردوسالی قالرار مالی-
گیرد(شفیعی کدکنی.)999 :9911 ،
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