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چکیده
مولفههای حماسی از زمان شکلگیری ادبیات همواره و به هر نحوی در متون ادبی متجلی شده است .بخشی از
ناخودآگاه فردی و جمعی(قومی) هر شاعر و نویسندهای در هر زمانی متعلق به عناصر حماسی است که به
مقتضای موضوع بروز داده می شوند .دو منظومهی جنگنامهی کشم(قشم) و جروننامه که از آثار ناشناختهی
دورهی صفویه هستند و تا کنون پژوهش جامعی روی آنها صورت نگرفته است ،تحت تأثیر شاهنامهی فردوسی
و سایر متون حماسی و پهلوانی سروده شدهاند .تأثیرپذیری آنها از بخش پهلوانی شاهنامه کامالً مشهود است.
وجود پاره ای عناصر حماسی در این دو منظومه ،همچون اغراق ،توصیف ،تکرار و تشبیه ،شیوههای نقل حماسی
و روایت پردازی ،عناصر فراطبیعی و ماورائی ،برخی باورهای حماسی و آئینهای پهلوانی همچون لشکرداری و
آداب نبرد و ...سبب شده است این دو منظومه از حالت صرفاً گزارشی(تاریخی-روایی) فراتر بروند .در این
مقاله ضمن معرفی این دو منظومه ،تالش شده است عناصر حماسی و پهلوانی در آنها استخراج و ارائه شود.
ستایش نام و ننگ ،اغراق،کثرت وصف ،تکرار ،ترویج فضایل انسانی ،خلقیات نیک و فراوانی پند ،تأکید بر لزوم
عدل و داد ،بی اعتباری دنیا ،آیین سپاه داری و جنگ ،توجه به رزم افزارها و...از عناصر حماسی مهم این دو

منظومه است.
کلیدواژهها :عناصر حماسی ،جروننامه ،جنگنامهی کشم ،قدری.

 .1مقدمه
حماسه به مقتضای دوره ی کتابت و تدوین ،در مقایسه با منشأ و اصل آن دچار تغییراتی می شود و در الیههایی از
منطق ،آیین و رسوم ،هنر و ادبیات هر عصری متجلی می شود .بدیهی است که «حماسه هر چه جدیدتر تدوین و
کتابت شده باشد ،کمتر دارای اصالت ،نشانه های بکر و نگرش کهن خواهد بود»( .خالقی مطلق.)27 :1386 ،
اگر به تمدن چندین هزار ساله ی اقوام متمدن بشری نظری افکنده شود ،در می یابیم که تعداد حماسههای اصیل از
تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند؛ زیرا فقط برخی از آنها موفق به تدوین و کتابت حماسههای خود شدهاند .هر
یک از این حماسههای اصیل نقش برجسته و تأثیرگذاری در آفرینش آثار بعد از خود داشته اند .دامنهی تأثیر گذاری
حماسههای اصیل ،متناسب با کهنگی و قدمت آفرینش آنهاست .به عبارتی دیگر به عنوان مثال حماسهی ملی ایران در
طول هزار سالی که از عمر آفرینش آن می گذرد ،در طول ده قرن از نظر محتوایی ،فکری و زبانی منشأ تأثیرگذاریهای
مستقیم و غیر مستقیم در آثار بعد از خود بوده است .دامنهی تأثیرگذاری حماسهی ملی ایران تا دوران معاصر نیز
کشیده است .صورت مستقیم این تأثیر گذاری در منظومهی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی یا آثار اخوان ثالث دیده
میشود و به صورت غیر مستقیم نیز در اشعار شفیعی کدکنی.
دو منظومهی جرون نامه و جنگ نامه ی کشم اگرچه صورت حماسی کاملی ندارند ،اما به ضرورت اینکه در موضوعات
تاریخی و پهلوانی سروده شدهاند ،خواه ناخواه از زیرساختهای حماسهی ملی متأثر شده اند؛ مقالهی حاضر به دنبال
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بررسی میزان تأثیر پذیری این دو منظومه از بنمایههای حماسی نوشته شده است اما پیش از پرداختن به این موضوع
طرح مقدمهای دربارهی حماسه ضروری به نظر میرسد.
 .2پیشینه پژوهش
حقیقت امر این است که دربارهی این دو منظومه هنوز کار پژوهشیای صورت نگرفته است .نخستین بار لوئیجی
بونلی محقق ایتالیایی در سال  1980م .در مجلهی آکادمی لینچئی تصحیحی از این دو منظومه ارائه داد .پس از ایشان،
در سال  1376ه .آقای سعید میر محمد صادق نیز تصحیحی از این دو منظومه در مجموعهی میراث اسالمی به چاپ
رساند .پیش از آن در مجله ی یادگار (سال چهارم) گزارشی بالنسبه مشروح از این جنگ نامه و مواردی از اشعار آن
منعکس شده بود .مرحوم دکتر ذبیح اهلل صفا در کتاب حماسه سرائی در ایران در بخش حماسههای تاریخی و دینی
در عهد صفویه به این دو منظومه توجه داشته و هر دو منظومه را با قید «شاید» از قدری دانسته اند و انتساب آنها را
به قدری شیرازی با قاطعیت رد کرده است( .صفا )369 :1384 ،شادروان عباس اقبال در سال چهارم مجلهی یادگار
گزارش مشروحی از جنگ نامه ی کشم منتشر کرده است .محمدباقر وثوقی و عبدالرسول خیراندیش دو مصحح این
دو منظومه توانستند در سال  1384ه .صورت کاملتری از اثر را توسط نشر میراث مکتوب منتشر کنند .این تصحیح
دارای مقدمه ی نسبت ًا مفصلی است که مصححان با قطعیت انتساب جنگ نامهی کشم را به قدری و یا قدری شیرازی
ال پذیرفتنی است که سرایندهی این دو منظومه با توجه به
نپذیرفتهاند (وثوقی و خیراندیش :1384 ،هفده) .این مسأله کام ً
قراین سبک شناسانه یک شاعر نیست بلکه این دو منظومه از دو سراینده است که در دو اقلیم متفاوت زیستهاند .نکتهی
محل تأمل در این مقدمه اینکه گفته اند «دلیل شهرت این مجموعه به جرون نامه بر ما مشخص نگردید»(همان)
دربارهی عناصر حماسی در آثار دیگر شاعران مقاالت متعددی نگاشته شده است از جمله:
کارکردهای عناصرحماسی و اساطیری شاهنامه در دیوان وحدیقه الحقیقه سنایی (قوام و دیگران)1392 ، کارکرد حماسه در دوران معاصر (زارع)1391 ، بازتاب عناصر حماسی در غزلیات شمس (مشتاق مهر)1386 : .3تعاریف و کلیات
حماسه چیست؟
«در عربی به معنی دالوری»(میرصادقی )95 :1373 ،و «اصطالحی است که در دوران متأخر به عنوان معادلی برای کلمهی
اپیک در ادبیات غرب به کار رفته است» (شفیعی کدکنی .)1352:110 ،حماسه در ابتدا توسط ارسطو ( 384-322ق.م) به
عنوان دومین نوع ادبی ،بعد از تراژدی مطرح و سپس به وسیلهی منتقدان دورهی رنسانس و پایهگذاران کالسیسیم به
عنوان باالترین نوع ادبی شناخته شد .در حماسه شاعر هیچگاه عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نمیکند
و آن را طبق میل خود تغییر نمیدهد؛ به همین سبب ،در سرگذشت یا شرح قهرمانیهای پهلوانانه و شخصیتهای
داستان خود هرگز دخالت نمیکند و به میل خود در مورد آنها داوری نمیکند .حماسه شرح دوران قبل از تاریخ است.
گزارشی از اوضاع و احوال نخست و تاریخ صدور جهان و روزگار مردمان نخستین را ترسیم میکند .در حماسه سخن
از جنگهایی است که برای استقالل یا بیرون راندن و شکست دشمن یا کسب نام و به دست آوردن ثروت صورت
گرفته است .از این رو حماسهی هر ملتی بیان کنندهی آرمان ای آن ملت است .در حماسه ،تاریخ و اساطیر ،خیال و
حقیقت به هم آمیخته و سخن از نخستینها و اوایل میرود ،یعنی چه کسی نخستین بار آتش را کشف کرد؟ یا اینکه
خط چگونه آموخته شد؟ و . ...نخستین کوششهای ذهنی بشر در رویارویی با مرگ ،زندگی ،عشق و نفرت ،گذشت
و فداکاری در حماسه مطرح است و اینکه جهان نخستین و عصر آفرینش چگونه بوده است .در این حوزه ،بشر در
مقابل خدایان و جهان ناشناخته قرار دارد .دایره المعارف بریتانیکا ،حماسه را «یک شعربلند روایی» میداند که «در
سبکی عالی که نمودار کار بزرگِ قهرمانانه و بیانگر مطالب تاریخی ،ملی ،مذهبی یا افسانه» سروده شده باشد(The .
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) .new EncyclopaediaBreitammica, v4, 1993در واژهنامه هنر شاعری آمده است که حماسه «شعری است روایی
و طوالنی که معموالً بر شرح احوال و اعمال خارق العادهی قهرمانی ،مبتنی است و یا حوادث مهم غیرمعمول که غالباً
به سرنوشت یک قبیله یا ملت و گاه به طور کلی به نژاد بشری مربوط است ،سر و کار دارد» (میرصادقی .)95 :1373 ،در
تعاریفی که از حماسه آمده ،عمدتاً به ویژگی های حماسه اشاره شده است .در این مجموعهتعاریف (ر.ك :مختاری ،محمد،
حماسه در رمز و راز ملی ،انتشارات توس27 :1379 ،؛ صفا ،ذبیحاهلل ،حماسه سرایی در ایران ،مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر ،تهران-8 :1333 ،

2؛ داد119 :1371 ،؛ رادفر490 :1386 ،؛ شمیسا51 :1373 ،؛ کرمی 74-67 :1370 ،و  )249-250به این ویژگیها اشاره شده است:
 -1حماسه نوعی شعر توصیفی (روایی -گزارشی) است -2 .حماسه مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی و
بزرگیهای قومی و فردی است -3 .حماسه شامل مظاهر مختلف زندگی این پهلوانان است (صفا ،همان -4 .)3 :در هر
حماسه ،یک عنصر نیرومند ذهنی– خواه آیینی و ماوراء الطبیعی و خواه اخالقی و سیاسی و گاه تاریخی -به آرایش
حماسی آن مفهوم ویژهای می بخشد؛ چنانکه حماسهی ملی ایران بر اساس عنصر ذهنی خود ،اعتقاد به نبرد دراز دامن
میان هرمز و اهریمن ،نیکی و بدی و ایران و توران را در ساخت اصلی خود دارد -5 .در هر حماسه ای سفرهای
مخاطرهآمیزی روایت میشود؛ مانند هفت خان رستم و اسفندیار ،رفتن کاووس به مازندران و هاماوران و -6 ...در هر
حماسه ،رویدادهای ناگوار و پرخطر و دالورانه رزمی و عاشقانهای روی میدهد -7 .مواد اصلی حماسه ،داستانهای
ملی ،روایات مذهبی ،آراء و عقاید ،خاطراتی که از تکوین یک قوم باقی می ماند ،نبرد با مهاجان برای دفاع از استقالل
خود ،برانداختن رسمهای غلط و ...می باشد.
هرچه از حماسههای اولیه دورتر می شویم و به حماسه های ثانویه یا متأخر یعنی حماسه های پهلوانی ،تاریخی،
دینی ،عرفانی ،تقلیدی و غیره نزدیک مش شویم ،دیگر آن دنیای رازآمیز اسطوره ها با جلوه ها و جنبه های جادویی
و ماوراء الطبیعی اندك اندك جای خود را به زمان و مکان و شخصیتهای تاریخی و واقعی می دهند.
لوکاچ اساس حماسه را بر جنگ دو قوم و دالوریهای مرتبط با آن می داند و می گوید :حماسه متعلق به دورهی
ابتدایی تاریخ یک قوم است که تازه از حالت ناآگاهی به دورهی آگاهی وارد شده است ،اما هنوز دریافتی از میان درون
و روان خود ندارد .ویژگیهای حماسه از نظر لوکاچ بدبن قرار است . 1 :ارتباط زنده و نیرومند و تازه داشتن بشر با
طبیعت .2 .نمایش شالودهی اجتماعی زندگی عینی و عملی کار زندگی .3 .توصیف اشیاء و موقعیتهای پیش پا افتاده،
برای عینیت بخشیدن به سادگی ساز و کار زندگی .4 .معطوف بودن توصیفها به افراد و کردارها و رنجها (کنشها).5 .
ترسیم جنبه های مختلف جهان بینی و روح قومی (اخالق و عالئق ،عادات و رسوم ،مناسک و هنر ،شیوهی تمدن و
تفکر) . 6 .وقوع رخدادها بر اثر ضرورتی درونی و پنهان یا بر اثر مداخلهی خدایان .7 .زنده و مشخص بودن فردیت
شخصیتها .8 .دفاع یکی از طرفهای درگیر از مشروعیت جنگ خود در برابر تاریخ .9 .تالش برای تحقق هدفی که
تمام خصایل و حیات قومی با آن عجین شده است . 10 .برخورداری حماسه از یک کلیت ساختاری و گسترش پذیر
بودن همهی جنبه های آن به صورتی مستقل .11 .تسلط سرنوشت و حوادث خارجی بر ارادهی شخصیت .12 .متمرکز
شدن همهی صفات ویژه و خصلت های قومی در یک قهرمان و رهبر قوم شدن او .13 .انسان کامل بودن شخصیت
حماسه و آشکار شدن سرشت او در موقعیتهای گوناگون .14 .وحدت بی واسطهی احساس و عمل و هدفهای درونی
در حماسه( .موقن)33-49 :1378 ،
شعر حماسی نتیجهی تکامل یک قالب داستانی با بینش جادومرکزی به بینش مردم مرکزی می باشد .به احتمال دو
قالب داستانی دیگر نیز به این تکامل کمک کرده اند که هر دو با بینش پهلوانی پیوند نزدیک دارند :مدیحه (چامه) و
مرثیه (مغانی) .مدیحه کارهای یک مرد بزرگ را در زنده بودن می ستاید ولی مرثیه پس از مرگ او در عین حال بر
مرگ او دریغ می خورد .مدیحه و مرثیه مانند شعر حماسی گرایش به توصیف گرامی ترین صفات انسانی دارند:
پیروزی در نبرد ،مهارت در شکار ،میهن دوستی ،وفاداری در دوستی و نمونه بودن در دلیری و دانایی .در این گونه
اشعار حیثیت به عنوان بزرگترین هدف زندگی ستایش می شود.
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رویداد مرکز اصلی حماسه است که در آن انسان برای رسیدن به ایده آل خود جانبازی می کند .از این رو مهمترین
موضوع رویدادها نبرد و جنگ است .نبرد می تواند انسان باشد یا طبیعت (رود ،دریا ،برف ،گرما) و یا جانوران حقیقی
(شیر ،کرگ دن ،گراز ،گرگ) و یا افسانه ای (اژدها و سیمرغ) و یا دیوان ،غوالن و پریان .در کنار این نبردها ،ماجراهای
دیگری نیز روی می دهند که پهلوان بتواند در گذر آن از دلیری و بی باکی نشان دهد و نام آوری کند و یا از نام و
حیثیت خود دفاع کند ...در بیشتر حماسه ها برای پهلوان پیروزی هدف اصلی است ولی راه رسیدن به آن گوناگون
است .در درجه ی نخست از راه نیروی تن و مهارت در به کار بردن رزم افزار .ولی چون نیروی انسانی همیشه برای
پیروزی کافی نیست ،پهلوان باید برای پیروزی از امکانات دیگری نیز بهره بگیرد .یکی از این امکانات ،شناخت بهتر
فوت و فن کار یعنی تدبیر یا چاره است .ولی چاره اگر در معنای تدبیر و کاردانی چاره گر نیفتد ،پهلوان به معنی دیگر
آن رفتار میکند؛ یعنی دست به جادو و دروغ می زند که بیشتر در حماسه های بدوی پیش می آید .یکی دیگر از
راههای پیروزی ،بهره مندی از سخن است به ویژه در مفاخره یا رجزخوانی .یعنی پهلوان در میدان نبرد با شرح
مفاخرات خود و یا خوار شمردن همنبرد دل او را خالی می کند (خالقی مطلق.)37-38 :1386 ،
حماسه سرایان عموماً به پیاپی بودن زمانی رویدادها دلبستگی چندانی ندارند و چیز مهمی هم از آن نمی دانند .آنها
نگاهی آگاهانه به تاریخ ندارند .برای آنها هر داستانی دارای یک علت وجودی است و علت وجودی حماسه تنها انسان
است .از این رو اگر حماسه سرایان تصوری از یک دوران پهلوانی داشته باشند ،این تصور بیشتر جنبهی هنری داردو
آنها انبوهی از بن مایه ها را با یکدیگر پیوند می دهند و جهانی را می آفرینند که در آن پهلوانان می زیند ،می کوشند
و می میرند»(.همان)21-22 :
در مجموع می توان پذیرفت که « حماسه شعری است غیر شخصی ،بیطرفانه و دراماتیک .مهمترین خواست آن نقل
داستان است .روی سخن او با سرور یا بخشنده ای نیست .بلکه تنها ،کامل و مستقیم برای خود است و اشخاص
ویژهی خود را می آفریند» (همان.)23 ،
معرفی منظومههای جرون نامه و جنگ نامه کشم
این دو اثر در قرن یازدهم هجری در بحر متقارب سروده شدهاند .هر دو منظومه را به تقی الدین قدری شیرازی نسبت
دادهاند .این انتساب ابتدا توسط لوئیجی بونلی ایتالیایی طرح شده و دیگران نیز به پیروی از او این نظر را تأیید کرده
اند .مصححان این دو منظومه در چاپ میراث مکتوب این نظر را رد کرده اند و گفته اند که «جنگنامهی کشم سرودهی
شاعری ناشناس است و از آنجایی که جرون نامه به وسیلهی شاعری به نام قدری که غیر از قدری شیرازی شاعر
شناخته شده در تذکره های آن روزگار است سروده شده ،صرف تشابه اسمی و نیز نزدیک بودن روزگار سرایش
منظومه ها و شاعران آنها با قدری شیرازی که مشهورتر بوده موجب شده است تا این آثار به این شاعر منسوب شوند»
(وثوقی و خیراندیش :1384 ،پانزده).
منظومه جنگ نامه کشمدر حدود سال  1032یعنی مقارن با جنگهای مربوط به بازپس گیری قشم و هرموز سروده
شده است .این اثر از نظر ادبی نسبت به جرون نامه ارزش کمتری دارد اما از نظر تاریخی هر دو منظومه با توجه به
اینکه حاوی اطالعات مهمی دربارهی واقعهی فتح قشم و هرموز هستند ،از ارزش باالیی برخوردارند .از حال و هوای
اشعار این جنگ نامه برمیآید که سرایندهی آن از مردم نواحی جنوبی فارس بوده است .برای مثال نام جزیرهی قشم
را به همان صورت اصیل و محلی آن یعنی «کشم» یا تلفظ واژگانی همچون «خِشم»« ،بی» به معنای بود« ،گِرُفت» به
جای «گرفت» را به شیوهی تلفظ مردم مناطق گرمسیری جنوب آورده است.
اما منظومهی جرون نامه یا داستان جرون سرودهی یکی از شاعران عصر صفوی به نام قدری است .علت نامگذاری
این منظومه به جرون نامه به درستی روشن نیست اما از آنجایی که قدری در یک مورد نام این داستان را جرون معرفی
کرده ،پس از آن به این اسم زبانزد شده است:
دلممم شممممماد از ایممن اسمممممت کممانممدر جممهممان

نممگممفممتممه کسمممممی مممثممل ایممن داسمممممتممان
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تمممو ایمممن داسمممممتمممان جمممرون را تمممممممام

بمممه نمممظمممم آور از لمممطمممف شممممماه و اممممام
(جرون)85 :

از ابتدا تا انتهای داستان جرون ،قدری از خصال و صفات نیک آن پدر و پسر و نیز فرزندان امامقلی خان سخن
می گوید .او همچنین شرح اقدامات عمرانی امامقلی خان در کار انتقال آب کوهرنگ و نیز مجاهدتهایش در فتح هرموز
و قشم و سرانجام روایت کشته شدن او و فرزندانش و عزاداری زنان خاندان وی را با سوز و کداز تمام بر می
شمارد (»...وثوقی و خیراندیش :1384 ،بیست)  .این منظومه حاوی سی و یک مجلس است که در صدر هر مجلس ،یک
ساقی نامه از سه بیت تا  28بیت سروده است .این منظومه هرچند از نظر بعضی محققان (فلسفی :1375 ،ج 1548 :4؛ اقبال،
بی تا )41 :سرودهی شاعری کم مایه بوده اما از نظر تاریخی دارای اهمیت ویژهای است« .یکدست نبودن پرداخت
داستانی»« ،کلی گویی و پراکندگی در محتوا» و « گنگی و نامشخص بودن مفهوم برخی از ابیات» از ضعفهای عمدهی
این منظومه است.
جرون نامه از لحاظ محتوایی مشتمل بر سه بخش است :بخش اول آن که شامل رویدادها و حوادث پیرامون فتح
قشم است .در این بخش به جزئیات حمله ی نیروهای ایرانی به بخشهای جنوبی خلیج فارس در ساحل عمان که در
دیگر منابع کمتر دیده شده ،اشاره شده است .شاعر ،فرمانده ایرانی را به نام جهانگیر خان و فرمانده عرب را به نام
کلب علی معرفی کرده است .دو سیلوا در سفرنامه خود فرمانده اعراب را «کمال علی» نامیده است (دو سیلوا:1363 ،
.)471
بخش دوم جرون نامه ،شامل شرح مفصل حملهی نیروهای ایرانی به جزیرهی هرموز و فتح آن است که در واقع
مهمترین بخش این منظومه به شمار میآید .بسیاری از اطالعات و روایتهای قدری در این بخش منحصر به فرد است
و در دیگر منابع به چشم نمی خورد .بخش سوم منظومه ،به آغاز جنگ در برّ عرب توسط صفی قلی خان اشاره کرده
است .در مقدمه ی این بخش با مفاهیم مبهم ،از مالقات پادشاه هرموز با امامقلی خان و نصیحت کردن خان به پادشاه
یاد می کند .منظومه با مدح امامقلی خان و چشم داش ت پاداش از او و آرزوی اینکه داستان مورد پسند او واقع گردد
و با درود و سالم بر پیامبر و وصی و آل و اصحاب ایشان به پایان رسیده است.
تاریخ تولد سراینده منظومه به تحقیق روشن نیست اما از حوادث مندرج در داستان جرون که تا سال  1042ه.ق.
را در بر می گیرد می توان گفت که شاعر تا سال  1043ه.ق .زنده بوده است .در هیچ یک از تذکره های عهد صفوی
و پس از آن ذکری از قدری به دست نیامد .به یقین می توان گفت که قدری سراینده این منظومه ،با قدری شیرازی
متوفی به سال  987ه.ق .یکی نیست و صرفاً یک شباهت اسمی است .این «قدری از دوستداران و نزدیکان خاندان اهلل
وردی خان و به خصوص فرزندش امامقلی خان بوده است» (وثوقی و خیراندیش :1384 ،بیست) که تنها در متن داستان
جرون پنج بار به نام خود اشاره کرده است اما از جزئیات زندگی و شرح حال او کمترین اشاره ای دیده نمی شود.
جنگ نامه کشم (قشم) منظومهی کوچکی است در بحر متقارب که تعداد ابیات آن  263بیت است و تاریخ پایان
سرایش آن در یکشنبه نهم محرم سال  1032است .این منظومه را یکی از مستشرقان ایتالیایی به نام «لوئیجی بونلی»
در نشریهی ماه آوریل  1890فرهنگستان لینچئی با مقدمه ای در باب مقلدان شاهنامه و بعضی از آثار آنان چاپ کرده
است .این منظومه پس از حمد خداوند که تنها متضمن سه بیت است و نعت پیامبر و حضرت علی (ع) به مدح شاه
عباس و ستایش امام قلیخان پسر و جانشین اهلل وردیخان بیکلر بیگی فارس فاتح قشم و جرون پرداخته است .ماجرای
اصلی این جنگ نامه مربوط به تجاوز پرتغالیان در سال  1030هجری به جزایر قشم و هرمز است .توضیح آنکه «روی
فریرا داندرادا سردار پرتغالی پس از جنگی با بحریهی شرکت هند شرقی انگلیس که به شکست وی پایان یافت ،بر
آن شد که جزیرهی قشم و سواحل هرمز را تسخیر نماید تا از جانبی شاه عباس را مرعوب و وادار به برآوردن
خواهشهای خود کند و از جانبی دیگر جلو تجارت ابریشم انگلیسیان را در ایران بگیرد .به همین منظور در حدود ماه
رجب  1030قسمتی از آن جزیره را در جوار هرمز تسخیر کرد و نزدیک دریا قلعهای بنا نهاد و هنوز قلعهی او ناتمام
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بود که با سپاهیان ایران و مردم الر در آویخت و از آنان بیش از هزار تن کشت .در این هنگام یعنی در سال  1030امام
قلیخان در زردکوه بختیاری و کنار آب کورنگ با جمعی دیگر از والیان ایاالت جنوبی و غربی ایران در رکاب شاه
عباس برای اتصال زاینده رود به کارون حاضر بود .امام قلیخان به تهیهی مقدمات جنگ پرداخت و در عین تدارك
جنگ با انگلیسیان همداستان شد و از بحریهی ایشان در برانداختن بحریهی پرتغال و حمل سپاه ایران یاوری گرفت
و پس از جنگ بسیار سختی قلعه را به تصرف درآورد .روی فریرا با ساکنان قلعه تسلیم شد .از این پس امام قلیخان
جنگ با پرتغال را تعقیب کرد و به تصرف جزیرهی هرموز (جرون) برخاست» (فلسفی ،1316 ،ج .)72-78 :1
 .4جرون نامه
پس از فتح قلعه ی قشم امام قلیخان بیگلربیگی فارس به سرداران خود یعنی امام قلی بیگ و پوالد بیگ و شاهقلی بیگ
و شارقعلی و علی بیگ دستور تعقیب جنگ و بیرون راندن سپاهیان پرتغال از جزیرهی هرمز (جرون) داد و در روز
 27ربیع االول  1031کشتیهای جنگی انگلیسی با دویست قایق ایرانی از بندر جرون به جانب جزیرهی جرون حرکت
کرد .شهر هرمز به آسانی تسخیر و قلعهی آن معروف به قلعهی آلبوکرك به توپ بسته شد و پس از دو ماه محاصره
در نهم جمادی الثانی  1031مفتوح گشت(».صفا.)369 :1384 ،
بحث و بررسی
مقایسه عناصر حماسی در منظومههای جرون نامه و جنگنامهی کشم (قشم)
الف) ستایش نام و ننگ
«یونانیان سده های ششم و پنج پیش از میالد ،مردانی را که همر آنها را  Herosیا پهلوان می نامید ،آفریده های باالتری
می دانستند که برای نام و ننگ کوشیده و آن را با شایستگی به چنگ آورده بودند .یونانیان یقین داشتند که در تاریخ
یونان یک دوران پهلوانی وجود داشته که این نوع انسانها در آن سیطره داشتند.چنانکه هسیود  Hesiodمعتقد بود که
می ان عهد برنز و عهد آهن یک عهد پهلوانی وجود داشت و همه ی پهلوانانی که در تروا جنگیده بودند ،در آن عهد
زندگی می کردند .ارسطو نیز در سدهی چهارم پیش از میالد نام را نه تنها باالترین بها در ازای گرانمایه ترین کارکردها
می داند ،بلکه آن را باالترین مال و خواسته می داند .شوالیههای فرانسوی ،کابالروهای اسپانیایی ،کمپاهای
انگلوساکسونی ،بگاتیرهای روسی ،هلدهای ژرمنی ،پوالنهای ازبکی و پهلوانان ایرانی در میان مردم به این دلیل که تنها
برای نام و ننگ زندگی می کردند ،ستوده می شدند»(خالقی مطلق .)5-6 :1386 ،فردوسی در حماسهی ملی ایران بارها
ستایندهی نام و ننگ بوده است:
اگمممر جممماودانمممه نمممممممانمممی بمممه جمممای

همممممان نممام بممه زیممن سمممممپممنممجممی سمممممرای
(فردوسی :11387 ،ج دوم ،ص  ،414بیت)471 :

گویا نام و ننگ چیزی است که در تمام ادوار پهلوانان به خاطر آن می جنگند:
ممممرا دم ز افشممممممانمممدن تمممیمممغ تمممیمممز

بمممود شمممممهمممرتمممی بمممهمممر جمممان عمممزیمممز

کممه جممان چممون نمممممانممد بمممممانممد نشمممممان

ز نمممام آوران نممماممممی انمممدر جمممهمممان...
(جرون)148-149 :

و یا:
...چممه حمماجممت بممه بمماج و خممراجممم بممود

کمممه نمممام آوری احمممتمممیممماجمممم بمممود

خمممروجمممی بمممود بمممهمممتمممر از صمممممد خمممراج

کمممه بممماشمممممد ممممرا نمممام نمممیمممک احمممتممماج
(جرون)144 :

ب) مبالغه ،غلو و اغراق:
یکی از مختصات سبک حماسی ،کثرت اغراق و غلو است .اغراق در خماسه ،جزو ذات حماسه است نه یک صنعت
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بدیعی .از آنجا که حماسه متضمن خبر بزرگی است ،احتیاج به شاخ و برگ و آرایش کالم و صنایع بدیع ندارد .به
عبارت دیگر خود موضوع داستان به نحوی است که جلب توجه می کند و از این رو الزم نیست که شاعر آن را با
زبانی جلب توجه کننده و به اصطالح مصنوع بیان کند .حماسه که در هر شکلی بن مایه های اساطیری و پهلوانی دارد،
با اعمال محیرالعقول و خارق العاده همراه است و در آن سخن از بهادری ها و جنگ آوریهای غریبی است .بدیهی
است که بیان چنین وقایعی ،خود به خود با اغراق و غلو همراه خواهد بود (شمیسا .)106-107 :1373 ،اغراقهای این دو
منظومه به ویژه جرون نامه کمتر تقلیدی هستند و در آنها تازگی خاصی دیده می شود:
مممفمممر در رکممماب

...ز روزی کمممه سممممملمممطمممان ممممالمممک رکممماب

رسممممممانمممیمممد پمممای

همممممممیشمممممه ز بمممطمممن رحمممم نمممیمممم جمممان

تمممولمممد کمممنمممد نمممطمممفمممهی دشمممممممممنمممان
(جرون)50 :

ج) کثرت وصف و توصیف
در حماسه به ریزه کاریهایی پرداخته می شود که هر چند در سرگذشت اصلی نقشی ندارند ،ولی برای پیوند و انسجام
رویدادها یا شناخت بهتر کسان داستان و پیرامون آنها موثرند و در عین حال به داستان گیرایی می دهند .توصیف مکرر
بزمها ،طلوع و غروب خورشید ،رزم افزارها ،نبرد اشخاص ،توصیف دریا و کشتی از جمله توصیفات مکرر در این دو
منظومه است؛ به عنوان نمونه وصف طوفان دریایی هنگامی که لشکر خان قصد عبور از عمان داشت:
بمممرآشمممممفمممت دریممما ز طممموفمممان چمممنمممان

کممه ممموجممه زدی لممطمممممه بممر آسممممممممان

در آن ورطمممه لمممنمممگمممر بمممیمممنمممداخمممتمممنمممد

همممممممه بممما قضمممممای خمممدا سممممماخمممتمممنمممد

دویمممی از شمممممب و روز شمممممد بمممرطمممرف

در آنممجمما کممه سمممممر بممود بممر روی کممف

نمممدیمممدی کسمممممی از سمممممتممماره نشمممممان

یممکممی شمممممد ز طمموفممان زمممیممن و زمممان

عسممممماکممر چممو از قشمممممم رفممتممنممد پممیممش

ز طمموفممان دل جممممملممگممی گشمممممت ریممش

در آن ره بممه یممک هممفممتممه طمموفممان گممرفممت

بممه قسمممممممی کممه تممب لممرزه بممر جممان گممرفممت...
(جرون)135 :

یا توصیف رزم افزارها:
چممو در پممای قمملممعممه سممممپممه صممممف کشممممیممد

تمممو گمممفمممتمممی دل گممماو گمممردون دریمممد

بمممرآممممد چمممو از نمممای تمممرکمممی خمممروش

بمممرفمممت از سمممممر تمممرك افمممالك هممموش

عمملممم شممممد سممممنممانممهمما چممو بممر آسمممممممان

ممممالیمممک درآممممد بمممه شمممممور و فمممغمممان

کشمممممیمممدنمممد چمممون تمممیمممغمممهممما از نمممیمممام

تممو گممفممتممی کممه شمممممد کممار عممالممم تمممممام

ز بمممرق سممممممپمممرهمممای فممموالد ممممغمممز

بمممه همممر فمممرق در لمممرزه افمممتممماد ممممغمممز

ز غمممریمممدن تممموپ قممملمممعمممه گشمممممما

سمممممراسمممممیمممممه شمممممد چممرخ نممیمملممی قممبمما

چممو شممممد بسممممتممه تمموپ گممران بممر حصممممار

بمممرآممممد فمممغمممان از دل قممملمممعمممه دار...
(جرون)138 :

د) تکرار
در حماسه ،شاعر از واحدهای قالبی و زبانیِ از پیش پرداخته در سنت حماسه سرایی همچون خشت هایی استفاده می
کند .این خشت های زبانی از پیش ساخته گاه ترکیباتی کوتاهند که تنها از یک اسم و یک یا دو صفت به هم آمده اند
و گاه شامل یک عبارت یا یک مصراع می شود و گهگاه از این نیز فراتر می رود:
سمممممخممن سمممممنممج ایممن قصمممممه دلممگشممممما

چممنممیممن گممفممت از خممان کشمممممور گشممممما
(جرون)58 :

ز قممول سمممممخممن سمممممنممج شمممممیممریممن زبممان

چمممنمممیمممن یممماد دارم کمممه نمممواب خمممان...
(جرون)109 :
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بکار بردن این گونه عبارات قالبیِ کوتاه و دراز تکنیک معمولی همه ی اشعار حماسی بدیهی است .سهم این گونه
عبارات در اشعار حماسی هنگامی بیشتر است که شاعر از هنر کمتری برخوردار باشد و یا هنوز به استادی نرسیده و
یا او را برخالف میلش و ناآماده به نقل داستانی وادار کرده باشند .آوردن این عبارات تکراری در اشعار حماسی خالی
از فایده نیست؛ هنگامی که نیروی خیال شاعر با بکار بردن این گونه عبارات ثانیه ای رفع خستگی می کند ،شنوندگان
او نیز با شنیدن این ع بارات آشنا کمی از نیروی دقت و احساس هیجان خود میکاهند .در دو منظومه با شماری از
عبارات قالبی و تکراری سر و کار داریم که شامل ترکیبات ،عبارات ،مصراع عا ،و حتی گهگاه بیت ها می شود .مثال
عبارات کوتاه همچون :شیر ژیان (جرون ،)174 :خسرو دادگر (همان ،)93 :روشن روان (همان ،)121 :گردان فلک (همان:
 )81و . ...و یا عباراتی درازتر که از یک اسم و یک یا دو صفت تشکیل شده اند:
نبردآزمایان آن صف پناه (جرون )147 :یا :رخ قبضهی تیغ دشمن شکار (همان)147 :
به کار بردن صفت به جای اسامی پهلوانان جزو ذات حماسه است و حماسه ای که پهلوانان آن هر بار با صفتی
ستوده نشوند ،حماسه نیست .دکتر خالقی مطلق در بررسی علل وجود عبارات تکراری دراز در شاهنامه به مواردی
اشاره کرده اند که ذکر آنها می تواند گره گشای حلّ این پرسش دربارهی جرون نامه نیز باشد -1 :بی امانتی کاتبان،
یکسا ن سازی الفاظ و انتقال مصراع ها و بیت هایی که آنها از بر می دانستند به هر جایی از کتاب که مناسب می
پنداشتند -2 .ناگزیر بودن از تکرار در اثری به حجم شاهنامه -3...وزن عروضی و نیاز قافیه و صنایع لفظی  -4پیروی
از زبان حماسی نوشتاریِ پیشین که با گذشت زمان به اصطالحات و ترکیبات معینی رسیده بود که عناصر سازنده زبان
حماسی شده بودند -5...میتوان گمان برد که برخی از عبارات فورمولی که در شاهنامه آمده اند در زمانی دوردست از
حماسه های گفتاری گرفته شده بودند(...خالقی مطلق)80-81 :1386 ،
ه) تبلیغ و ترویج فضایل انسانی و خلقیات نیک و فراوانی پند و اندرزها
در حماسه ،پهلوان و جنگجو در حقیقت یک انسان آرمانی و برآورنده ی آرزوی انسانهاست؛ از نظر حماسه سرا،
جامعه آرمانی و مدینه فاضله ایکه بشر همواره در جستجوی آن بوده و آرزوی آن را داشته است جامعه ایست که بر
بنیاد خرد گرایی استوا ر باشد ،دانایان و خردمندان در آن دارای ارج و قرب باشند،عدالت در آن حاکم باشد ،کسی از
ترس و بیم جان مجبور به دروغگویی نشود ،معنویت در جان و دل مردم حاکم باشد و . ...از این رو ،شاعر همواره
دغدغهی مردم و ترویج خصایص انسانی را دارد .در منظومه جرون نامه ،مجموعه فضایل پهلوانی ،انسانی ،خرد،
خردورزی و خردمندی در رأس فضایل انسانی آمده است:
خمممدا تمممرس بممماش و عمممبمممادت گمممذار

کممه تمما در قممیممامممت شممممموی رسمممممتممگممار

بممه حممق بمماش بمما حممق مممکممن دیممر دیممد

نممه بممر صمممممورتممی کممش مصمممممور کشمممممیممد

مممران بممنممده ای کممو شمممممود بممت پممرسمممممت

نممه خشممم مش بممه حق بمماشممممد و دل بممدسممممت

چمممو بمممیمممرون رود از ره بمممنمممدگمممی

دهمممد جمممان بمممه عمممنممموان شمممممرممممنمممدگمممی

مشمممممو غمممره بمممر خمممویمممش گممماه حضمممممور

کممه روزی شممممموی عمماقممبممت بممی حضمممممور

ممممدد خمممواسمممممتمممن وقمممت راحمممت طممملمممب

نممه وقممتممی کممه افممتممی بممه رنممج و تممعممب

کسمممممی راه دریممما نمممبمممنمممدد بمممه سمممممنمممگ

بممه افسمممممون رهممایممی نممیممابممد ز جممنممگ

ز عمممالمممیمممتمممر از خمممود مشمممممو روبمممروی

خصممممموصممممماً کسمممممی کممو بممود تممنممدخمموی
(جرون)240 :

حماسه سرا ترویج کنندهی صلح و آزادی است تا وقتی که احساس کند نیاز به جنگ نیست:
در قممملمممعمممه از صممممملمممح بمممایمممد گشممممماد
نمممه از آتمممش سمممممرخ تممموپ و تمممفمممنمممگ

کممه صممممملممح اسمممممت آرایممش عممدل و داد
کممه تمما صممملح بمماشممممد چممه حمماجممت بممه جنممگ
(جرون)56 :

بازتاب عناصر حماسی و پهلوانی در منظومههای جروننامه و جنگنامه کشم 177 /

و) تأکید بر لزوم عدل و داد و توجه شاهان بدان
در جهان حماسی ،عدل و داد یکی از پایه های سعادت و سالمت جامعه است .در این اندیشه ،دادگری شاه همراه
است با سعادت و خوشبختی و بیدادگری او مایهی بدبختی و نگونساری است .تحت تأثیر همین عقیده که در شاهنامه
منعکس شده است ،قدری در جرون نامه نیز بر این باور است که یکی از مشخصه های یک فرمانروای مقتدر ،احترام
به داد و دادگری است:
عممدالممت اگممر شمممممیمموهی شممممماه نممیسمممممت

ز خممود غممافممل و از حممق آگمماه نممیسمممممت
(جرون)57 :

بین دینداری و دادگری شاه رایطهی متقابلی وجود دارد .به عبارتی؛ اصل دینداری ،عدالت گستری و دادگری است.
لذا شاهی که دیندار باشد ،می بایست دادگری را در سرلوحهی کار خود قرار دهد .از نظر قدری ،عدالت فقط در ستم
نکردن به دیگران نیست بلکه اداکردن حقوق دیگران ،تعظیم بزرگان،فریادرسی مظلومان وضعیفان،عیب پوشی و چشم
پوشی از لغزش دیگران و پاداش نیکی دیگران را دادن نیز گونهای دادگری است:
تمممممیممیممز جممهممان بمماشمممممد از عممدل و داد

و گممرنممه خممراب اسمممممت ممملممک از فسممممماد
(جرون)85 :

ز) بی اعتباری دنیا و دعوت به بی اعتنایی به آن
تحت تأثیر اندیشه های فردوسی ،در بیشتر منظومه های پس از شاهنامه باور به بی اعتباری دنیا و در نتیجه دم غنیمتی
دیده می شود .از همان زمان رودکی این باور وجود داشته است که:
شمممممادزی بممماسمممممیممماه چشمممممممممان شممممماد

کممه جممهممان نممیسمممممت جممز فسمممممانممه و بمماد

نممممبممممایممممدبممممود

نممممکممممردبممممایممممد یمممماد.

زآمممممده

تممممنممممگ دل

وزگممممذشممممممتممممه

بر این اساس ،در این دو منظومه به تبعیت از فضای حاکم بر سایر منظومه های حماسی بی اعتباری دنیا و
ترویج حذر کردن از تکیه بر آن امری رایج تلقی می شود:
خممممود

گممهممی دسممممتممبممرد اسممممت و گمماهممی سممممپممرد

مممممدار

فمممملممممک

بمممما

تممممرازوی

یمممکمممی را نسمممممنمممجمممیمممده ارد بمممه پمممیمممش

کممه یممابممد ز سممممنممجممیممدگممان قممدر خممویممش؟

یمممکمممی را دهمممد داد دل در جمممهمممان

یممکممی را ز مممحممنممت رسمممممانممد بممه جممان

شمممممب و روز در نمممزد ایمممن زال پمممیمممر

بمممود قمممدر ممممردان چمممو ممممهمممر ممممنمممیمممر

کمممه ممممردان در ایمممن خمممانمممه الجمممورد

دلممممی گممممرم دارنممممد و رخسممممممار زرد

جمموانمممممرد پممیمموسمممممتممه انممدر جممفمماسمممممت

فمممراغمممت ولمممی نممماجممموانمممممممرد راسمممممت...
(جرون)60 :

یا:
نممدانسمممممت کممایممن کممهممنممه چممرخ کممبممود

بمممخمممواهمممد کممماله از سمممممرش در ربمممود

کممه بمما سممممام و بممرزو و رسممممتممم چممه کممرد

کمممه از خممماك جممممممملمممه بمممرآورد گمممرد
(جرون)186 :

ح) آیین سپاه داری و جنگ
درگیری ،حمله و گریز ،نبرد تن به تن و لشکرکشی بخش ناگزیر هر حماسه ای است .اصوالً حماسه مبارزهی متقابل
دو گروه است بر سر اعتقاداتشان؛ مبارزه ی خیر و شر ،اهورا و اهریمن ،ایران و توران یا ایران و پرتغال .در این
کشمکش ،حماسه سرا تمام جنبه های شخصیتی قهرمان ،پهلوان و یا جنگجویش را توصیف می کند .از قوم و نژاد و
کشورش می گوید .برای پیروزی دلیران و سلحشوران وطنش به هر حیلهای متوسل می شود .بهتریت شیوه ی رزم در
حماسه نبردهای تن به تن است؛ چون در این گونه نبردهاست که مهارت پهلوان اصلی داستان آشکار می گردد .از این
رو توصیف نبردهای تن به تن خوانندگان را بیشتر مجذوب می کند تا توصیف رزمهای مغلوبه یا به اصطالح شاهنامه
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همگروه .با این حال قدری در جرون نامه ،هنگام توصیف سپاه کشورش تمام نیروی خود را به کار میگیرد تا آن را
در دل و زبان خوانندهاش گیراتر جلوه دهد:
شمممممد آراسمممممتمممه در زممممان لشمممممکمممری

کممه پممیممدا نمممممی شمممممد بممه هممر کشممممموری

چممنممان مممرکممب از جمما بممرانممگممیممخممت خممان

کممه انممدر مممنمموجممان کشمممممیممدش عممنممان

در آن ره کممه آن شمممممیممر دل مممی گممذشمممممت

ره شمممم یر شممممد بسممممتممه از سمممم یر و گشممممت

دو اسمممممبممه عسممممماکممر روان شمممممد بممه تمماب

کممه گممر تشممممنممه مممی شممممد نمممممی خممورد آب

دیممممار

بشمممممد لشمممممکمممری جمممممممع بمممر نممماممممدار

کممه هممر مممرد بممودی بممه هممنممگممام جممنممگ

زیممماده ز صمممممد ممممرد جمممنمممگ فمممرنمممگ

ز گمملممبممانممگ اسمممممبممان و طممبممل نممبممرد

ز هممیممبممت رخ مممهممر و مممه گشمممممت زرد...

دو

ممممماه

تمممممممممام

از

تمممممممممام

(جرون)78 :

شاعر چنان فضای جنگ را برای خواننده ترسیم می کند که گویی در هنگام جنگ با آنان بوده است:
چممو شمممممد روبممرو از دو جممانممب سمممممپمماه
در آممممد بمممه ممممیمممدان ممممردی چمممه ممممرد
چممنممان طممبممل هممیممج فممغممان بممرکشمممممیممد
غممممریممممو جممممرس از دم کممممرنممممای

بممه هممم مشمممممتممبممه شمممممد رخ مممهممر و ممماه
بمممه نمممیمممزه بمممرآورد شممممممور نمممبمممرد
کممه پممنممداشمممممتممی شمممممور مممحشمممممر دمممیممد
درآورد جممممنممممگ آوران را ز جممممای...
(جرون)98 :

ط) توجه به رزم افزارها و وصف دقیق آنها و نیز آالت موسیقی جنگ
رزم افزار اصلی در حماسه ها بیش از همه شمشیر ،نیزه ،کمان و تیر است .در شاهنامه گرز و کمند را هم به آنها باید
افزود .در این دو منظومه با توجه به اینکه موضوع آنها شرح نبرد ایران و پرتغال در دورهی صفوی در دریای عمان
است ،و نیز با توجه به هور تازهی رزم افزارهای پیشرفته عالوه بر توصیف وسایل رزمی سنتی یعنی تیر و خدنگ و
کمان از رزم افزارهایی همچون بادلیچ ،برشه ،کلو برشه ،تفنگ ،جر ،نقمه ،سیبه ،قنباره ،کجک و به جای اسب و شتر
از وسایل دریایی جدیدی همچون جلب ه ،غراب و کشتی صحبت به میان است .قدری در جرون نامه به دقت همهی
رزم افزارها را توصیف می کند:
چممو گشممممتممنممد شممممیممراکممنممان گممرم جممنممگ
ز تمممیمممر جمممگمممردوز و تممماب کمممممممان
ز پمممر زوری تمممیمممر ممممغمممفمممر شمممممکممماف
ز بمممازوی شمممممیمممران و ضمممممرب سمممممنمممان
جممممگممممربممممنممممد کممممغممممار بممممد روزگممممار

در آممممد بمممه پمممرواز تمممیمممر خمممدنمممگ
کمممممان گشمممممت خممم از نشمممممیممب یممالن
سمممممر دشممممممممنمم آمممد بممه پممهمملمموی نمماف
چممو خممونمماب شمممممد دیممده ی دشممممممممنممان
فمممرو ریمممخمممت از خمممنمممجمممر آبمممدار...
(جرون)73 :

یا:
جممر و نممقمممممه و سمممممیممبممه پممرداخممتممنممد
بمممه همممم بممماز کمممردنمممد بمممنمممیممماد جمممنمممگ

مسممممملمممممان و کممافممر بممه هممم تمماخممتممنممد
ابممما نمممیمممزه و تمممیمممر و تممموپ و تمممفمممنمممگ
(جنگ)6 :

ی) توجه به داستان ها و شخصیت های شاهنامه
از اشارات متعدد قدری در جرون نامه به شخصیتهای شاهنامه پیداست که از داستان و روایتهای شاهنامه آگاه بوده
است .تأثیر بخش پهلوانی شاهنامه بر هر دو منظومه هم از شیوهی نقل مطالب و هم زبان تقلیدی آنها در برخی جاها
کامالً آشکار است:
...کمممه چمممون آنمممچمممنمممان کمممارزاری بمممدبمممد

بممزد دسمممممت و تممیممغ از مممیممان بممرکشمممممیممد
(جنگ)10 :
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قدری در هشت مورد شخصیت تاریخی منظومهی خود را به رستم تشبیه کرده است .سام نریمان ،افراسیاب،
جمشید ،دارا ،اسکندر ،بهمن و برزو از جمله اشخاصی هستند که در جرون نامه به تناوب از آنها اسم برده شده است:
چممو رسممممتممم بممه تسممممخممیممر افممراسممممیمماب
سمممپممه یوزه یوزه دبممه تممدر یجز در آمممد ز آب
(جرون)98 :

یمممکمممی خسممممممرو بمممرّ عمممممممان بمممود

کمممه در تمممیمممغ سمممممام نمممریمممممممان بمممود
(جرون)67 :

چممنممان تممیممغشممممان بممر سممممر خصممممم خممورد

کمممه دارا ز تمممیمممغ سمممممکمممنمممدر بمممخمممورد
(جرون)58 :

شممممکمموهممش زیمماد اسممممت از اسممممفممنممدیممار

نمممدانمممم کمممه آممممد ز بمممهمممر چمممه کمممار
(جرون)145 :

شباهت بعضی شخصیتها با اشخاص شاهنامه؛ همچون شباهت علی قلی بیگ با برزویه:
قمممدش بمممود چمممون سمممممرو در بممماغمممهممما

دممممیمممده بمممه گمممرد رخمممش اللمممه هممما

گممملمممی نمممو زبسممممممتمممان عمممالمممی نمممژاد

همممنمممرممممنمممد و فمممرزانمممه و پممماکمممزاد

کممه گممویممی کممه ممماهممی ز کممه سمممممر زده

رخمممش شمممممعممملمممه ی روشمممممنمممی بمممر زده

تممممبممممار

بسممممی سممممهمممممگممیممن بممود بمما گممیممر و دار

کممه گممویممی کممه بممرزوی یممل زنممده شمممممد

بسمممممی ممممردممممان نمممزد او بمممنمممده شمممممد

زاده ای

ای

دلممممیممممر
بممممزرگممممی

سممممممرافممممراز
ز

عممممال

نسممممممل بممممزرگ

سمممممممپممممهممممدار

ایممممران

و

آزاده

(جرون)188 :

ک) .تشبیهات حماسی
تشبیه جزء جدایی ناپذیر هر شعر حماسی است .در حماسه های ایرانی دامنهی تشبیهات بسیار گسترده است.
مانند کردن جنگیان به شیر ،پلنگ و دیگر جانوران نیرومند و یا مانند کردن اسب و شمشیر به اژدها و نهنگ ،چه با به
کار بردن ادات تشبیه و چه بی ادات تشبیه ،تا آنجاست که کارکرد تشبیه را از دست داده اند و در شمار واژگان حماسی
درآمده اند .تشبیهات در این دو منظومه بنا بر فضایی که بر آنها حاکم است ،از نوع کوتاه و بلیغ است تشبیهاتی که
غالب ًا کلیشه ای و تکراری هستند از جمله:
چممو شممممد لشممممکممر شممممب سمممموی بمماخممتممر

سمممممرایمممنمممده گمممردیمممد ممممرغ سمممممحمممر
(جرون)39 ،

س) فراطبیعی و خارق العاده نشان دادن پدیده ها و مکانهای داستانی و اعتقاد به طلسم و افسون
یکی دیگر از موضوعات حماسی ،فراطبیعی نشان دادن اشیاء ،مکانها و جانورانی است که در محیط پیرامون شاعر
وجود دارند .شاعر باید در عین توصیف پیکر زشت و نیروی شگفت این موجودات ،هستی غیر طبیعی آنها را هم به
شنوندگان و خوانندگان خود بباوراند .اگرچه در منظومه های متأخر نسبت به حماسه های بدوی و قدیمی تر درجهی
ماورائی و جادوئی موجودات و پدیده ها کمتر نشان داده می شود ،همچنان تحت تأثیر این شیوهی نقل حماسی،
الیههایی از آ ن در متون متجلی است .برای نمونه در جنگ نامه ،تحت تأثیر این شیوه ،سراینده خواسته است که جانور
مورد نظر را عجیب الخلقه نشان دهد:
...دگمممر همممم فمممرسمممممتممماد آن گمممبمممر خمممر

یممکممی بمموالممعممجممب صمممممورتممی جممانممور

ده و دو ورا پممما و شممممممش بمممود دم

در آن جمممای عمممقمممل و خمممرد بمممود گمممم

زهمممی صمممممانمممعمممی کمممانمممچمممنمممان جمممانمممور

بمممکمممرد آفمممریمممنمممش در ایمممن بممموم ور
(جنگ)12 :
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توصیف مکان مجهول
بمممه جمممایمممی رسممممممیمممدنمممد کمممز آدممممی

در آنمممجممما تممموقمممف نمممکمممردی دممممی

زممممیمممن از حمممرارت چمممنمممان تمممابمممنممماك

کممه خممورشممممیممد گممفممتممی فممتمماده بممه خمماك

دل شممممممیمممر گمممردون ز گمممرممممی آب

گممممرفممممتممممی

همممموا از تممممف آفممممتمممماب

جمممزیمممره نمممه کمممز مممموج ریمممگ روان

شمممممدی گمممم در آنمممجممما ره کمممهمممکشمممممان

نشممممممانمممی از آبمممادی آنمممجممما نمممبمممود

جممز آبممی کممه سممممرچشمممممممه ی فممتممنممه بممود...
(جرون)44 :

ترسناك و عجیب نشان دادن اماکن:
...تممو از بممحممر عمممممان چممه پممرسممممی نشممممان

کممه جممایممی بممود بمموالممعممجممب در جممهممان

ز آدم کسمممممی انمممدر آن پمممهمممن دشمممممت

نممرفممت و گممر رفممتممه هممم بممرنممگشمممممت
(جرون)60 :

اعتقاد به طالع ،طلسم و افسون
قممموی طمممالمممع آممممد چمممو از اخمممتمممرش

رسمممممیممده تممو گممویممی بممه کممیمموان سمممممرش
(جرون)145 :

چممون خممان رسممممم جمممشممممیممد را تممازه کممرد

جمممهمممان را بمممه همممممممت پمممر آوازه کمممرد

بممه نممامممش شممممکسممممت آن طمملسممممم جممرون

کممه هممرممموز بسممممتممش بممه چممنممدیممن فسممممون
(جرون)152 :

ع) آغاز حماسی روایت ها
یکی دیگر از الگوهای سنتی در حماسه مربوط به چگونگی آغاز یک داستان است .البته همه ی داستانهای حماسی
یکسان آغاز نمی گردند؛ آغاز برخی داستانها توأم با بزم و می نوشی است .رجزخوانی ،مفاخره و خودستایی از دیگر
شیوه های روایت پردازی است .یک موضوع دیگر برای گشودن داستان ،آمدن کسی یا کسانی است که به پهلوان یا
پادشاه خبری یا شکایتی می برند و در این هنگام اغلب پهلوان یا پادشاه با گروهی از گردان و بزرگان در بزم نشسته
اند.
آغاز هر داستان در منظومه ی جرون نامه با یک ساقی نامه است که در هر کدام پس از مورد خطاب قرار دادن ساقی،
از او طلب می برای زدودن غمها و اغتنام فرصت می کند:
بمممیممما ای کمممهمممن سممممماقمممی دلمممپمممذیمممر

ممممرا ممممی ده از قمممول دهمممقمممان پمممیمممر

کممه بممگممذشمممممت کممارم ز نممابممود و بممود

ز عمممممری کممه بممد بممگممذرانممم چممه سمممممود

چمممو از جمممور غمممم داده ام دل بمممه ممممی

ممممی ام ده بمممه قمممانمممون شممممماهمممان کمممی

کممه بسمممممیممار روز و شمممممب آیممد بممه پممیممش

کممه مممن هممم نممبمماشممممم چممو یمماران پممیممش...
(جرون)134 :

و یا با توصیف بزم:
نمممخسمممممتمممیمممن از ایمممن بمممزم آراسمممممتمممه

کممه ممموجممود بممیممنممی ز هممر خممواسمممممتممه

ممممی و ممممطمممرب و سمممممماقمممی ارغممموان

تممو مممهمممممان جممان را غممنممیمممممت بممدان...
(جرون)140 :

پس از این درآمد ،معموالً روایت را با طلوع خورشید آغاز می کند .طلوع خورشید در هر بخش ،آغاز یک روایت
و داستان جدید است .در جرون نامه معموالً در روزی که قرار است جنگی رخ دهد ،طلوع خورشید به شیوهای
حماسی توصیف می شود .یعنی همراه با آالت و ادوات جنگی و رزم افزارها:
زره از بمممر افمممکمممنمممد ممممغمممفمممر ز سمممممر

زهمممی گمممردش دور شمممممممممس و قمممممممر
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بسممممممر خمممان خمممانمممان عمممالمممم پمممنممماه

درآمممد چممو خممورشمممممیممد انممجممم سمممممپمماه...
(جرون)77 :

گونه ی دیگر آغاز داستان در جرون نامه توصیف طبیعت و سپس گریز به پیام اصلی داستان است:
جمممز از اللمممه در داممممن کممموهسممممممار

نممممبممممودی دلممممی در جممممهممممان داغممممدار

خمممالیمممق بمممه اممممن و جمممهمممان در اممممان

فمممملممممک بممممر مممممراد دل دوسممممممتممممان

گممل انممدر چمممممن رسمممممتممه از رنممگ رنممگ

کمممه بممما پمممر طممماووس ممممی کمممرد جمممنمممگ

ز عمممکمممس رخ ممممهمممر و رنمممگ بمممهمممار

شمممممده بمممحمممر چمممون چمممیمممنمممی زرنمممگمممار

خممممان

ز مممموجمممه فمممتممماده بمممه دریممما فمممغمممان...

ز

ذوق

تممممممممماشمممممممای

اردوی

(جرون)82 :

نتیجه گیری
دو منظومه جنگنامه کشم(قشم) و جروننامه که از آثار ناشناخته دوره صفویه هستند که تحت تأثیر شاهنامه
فردوسی و سایر متون حماسی و پهلوانی سروده شدهاند .عناصر حماسی و پهلوانی مشترك در منظومههای جرون نامه
و جنگ نامه که عمدتاً ریشه در حماسه ملی ایرانیان دارند ،عبارتند از :ستایش نام و ننگ ،مبالغه ،غلو و اغراق ،کثرت
وصف و توصیف ،تکرار ،تبلیغ و ترویج فضایل انسانی و خلقیات نیک و فراوانی پند و اندرزها ،تأکید بر لزوم عدل و
داد و توجه شاهان بدان ،بی اعتباری دنیا و دعوت به بی اعتنایی به آن ،آیین سپاه داری و جنگ ،توجه به رزم افزارها
و وصف دقیق آنها و نیز آالت موسیقی جنگ ،توجه به داستان ها و شخصیت های شاهنامه ،تشبیهات حماسی،
فراطبیعی و خارق العاده نشان دادن پدیده ها و مکانهای داستانی و اعتقاد به طلسم و افسون ،توصیف مکان مجهول،
ترسناك و عجیب نشان دادن اماکن و آغاز حماسی روایت ها .با بررسی همسانیها و همانندیهای موجود در میان
این دو منظومه و همچنین حماسه ملی ایرانیان می توان گفت که سرایندگان این دو منظومه ،تحت تأثیر شاهنامه و
سایر منظومه های حماسی عصر صفویه این دو منظومه را سروده اند.
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فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1387شاهنامه ،تصحیح :جالل خالقی مطلق 8 ،ج ،تهران :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.
فلسفی ،نصراهلل ( .)1316تاریخ روابط ایران و اروپا در دوره ی صفویه ،تهران :چاپخانه ایران.
فلسفی ،نصراهلل( ،)1375زندگانی شاه عباس اول ،انتشارت علمی ،تهران.1375 ،
کرمی ،محمد ( ،)1375حمسهی حماسه ها ،ج  ،1تهران :ویسمن.
مختاری ،محمد( ،)1379حماسه در رمز و راز ملی ،انتشارات توس.
موقن ،یداهلل ،)1372( ،لوکاچ و حماسه ،مجلهی زنده رود ،شمارهی  4و  ،5تابستان و پاییز ،صص .27-42
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میرصادقی ،میمنت( ،)1373واژه نامه هنر شاعری ،چاپ اول ،تهران :کتاب مهناز.
وثوقی ،محمدباقر و خیراندیش ،عبدالرسول ( ،)1384جنگ نامه ی کشم و جرون نامه ،تهران :میراث مکتوب.

