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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 و یکم هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 بهار

 

 و هند  یرانا ینید یها مشترک داستان یفکر های یهما بن یلیتحل یسهمقا

یهدر دوره صفو

 

 01/0/66 تاریخ تأیید:      3/7/69تاریخ دریافت:

 1 زاده یول یروزف 

 2 یحسن ذوالفقار

 3 یکوبختناصر ن
و هن د ا    ی را  ا ی ا  م یو ادب   یارتباطات فرهنگ   یخی،بر اساس شواهد تار

 یواس هه  ب ا  رس      به  یهداشته است، اما در دوره صفو یا دور جر یها گذشته

 ی   به هند، ا یرانیمسل ا  ا یش ندا مشترک، مسافرت و مهاجرت شاعرا  و اند

س ا  نگ ارت تا داد     نهی م ینی،و با توجه به اهداف د یدتر گرد ارتباطات گسترده

 در هند شد.  یرانیا  آثار ا یدبه تقل یاسالم ینیِد یها داستا  یفراوان

مش ترک   های یهما و ب  ییمقاله با پرداخت  به پرسش درباره قرائ  محتوا ای 

 یج ه نت ی ق( به ا9911-199) یهدوره صفو یو هند یرانیاموجود در آثار  یفکر

دوره  ی   در ا یران ی ا ین ی د یه ا  داس تا   یاص ل  یژگ ی اس ت ه ه و   یافته دست 

داس تا  و   اتموض وع  ی ره دا یا  عرفا  و تصوف، گستردگ یدور یی،موعودگرا

                                              

مسرررر      یسرررر  بمرررر رو  ن  یرررر د نشررررت ب   ب یف رسرررر یرررر  زبرررر ا ب  دب یدکترررر . 1
(f.valizadeh55@yahoo.com). 
 .(Zolfagari_hasan@yahoo.com)م رو   ی د نشت ب   ب یف رس ی   ست د زب ا ب  دب. 2
 .(n_nikoubakht@modares.ac.ir)م رو   ی د نشت ب   ب یف رس ی   ست د زب ا ب  دب. 3
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و  یرا  شاهنامه در  ب ا  و و   و تا اب   یدتقل ی چن است. هم یمدح شاها  صفو

در براب ر   یران ی ا ی ت هو یفتض ا  ی،عرب یها اقتباس ا  نوشته پردا ی، یتشخص

ب ه داس تا     یخت ار  یلو سرانجام تبد ییبهره جست  ا  عناصر ماورا ینی،د یتهو

 یو هن د  یرانیا یها مشترک داستا  یفکر های یهما به عنوا  ب  توا  یرا م ینقال

  نام برد.

 

روابی    یه،عصیر فی     ی،داسیتان ننی    یرانیی، داستان ا ینی،داستان د :کلیدواژگان

 و نن . یرانا یفرننگ

 بحث. 1

ارتباطات فعّال فرننگی بین ایران و نن  از نخستین روزنای تشکیل این دو ح زه تم نی 

نا در  جریان داشت و آثار فراوانی از سانسکریت به فارسی ترجمه ش ن . شبانت شخصیت

ای آنها پیش از شروع مهاجرت به سمت جنی     اسط رهدو اثر اوستا و وِدانا، نشانه ارتباط 

پزشک دربار  به وسیله برزویه طبیب، ودمنه کلیله ش ن ق م آریایی است. ترجمه و دو شاخه 

م( از زبان سانسکریت به پهل ی، نشانه ارتباطات فرننگی ایران و نن   175)د.  ان شیروان

 5در دوره ساسانیان است.

 - ۴۳۳م/ 55۱7–571) وییهه پیس از شکسیت وزن ییان     ، بهاین ارتباط پس از اسالم 

س ی  نشینی آنها به که به عقب( ه.ق 150 -۳۲5م/ 555۳-50۴7)از سلج قیان  (ه.ق 1۱۴

تیر شی ز زییرا در دوره وزن ییان، اسیالم در ننی  روا         تر و وسیی   الن ر منجر ش ، عمیق

 ۲رسمی و دینی ش .بیشتری یافت و نمراه با آن، زبان فارسی در آن دیار، زبان 

                                              
باحیدر. ادبیات فارسی درشبه قاره هندد   »، شهریار، ایران در زمان ساسانیان؛ تقویسن،  کریستین. ر.ک: 1

 .۳3–73، ص 09۱، ش مردممجله هنر و ، «پاکستان
 .3۱-33، ص 0، جتاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی. سعید نفیسی، 2
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نای ارتباطات فرننگی این دو ح زه، ظه ر شاعران و ن یسن گان  یکی دیگر از نشانه 

ه.ق( و  7۴7دنلی ی )د.   ه.ق( و حسن 7۲1گ ی نن ی، مانن  امیرخسرو )د.  بزرگ فارسی

 ۱51-7۲0ه.ق(، تُغلَقیان ) 7۲0-0۱0نا ) نای اسالمی، مانن  خلجی روی کار آم ن سلسله

 ه.ق( است.  5۴0-۱05نا )  دیه.ق( و ل

این ارتباط فرننگی در دوره ف  یان ادامه داشت. در ایین دوره، عیالوه بیر دعی ت و     

.  ن 505۱ تا 55۱م/  50۱7- 515۱شانیان ) م( و قطب 5۱1۱–51۲0) استقبال گ رکانیان

ق( از شاعران، ننرمن ان، دانشمن ان و قاضیان ایرانی، برخی بیه دالیلیی میینبی، ماننی      

تی جهی فی  یان بیه     تسنن و یا دالیلی اقتصادی، مانن  کی   گیری ف  یان بر انل سخت

عاملی در  گ نه که علمای مینبی جبل شاعران و ادیبان به نن  مهاجرت کردن ز زیرا نمان

ایران، جایگانی برتر از بسیاری از ایرانیان یافتنی ، اینیان نی  در ننی  جایگیانی برتیر از       

 م قعیت ایشان در ایران کسب نم دن .  ب میان نن  و برتر از

زبان در نن ، برخی ب میان نن ی، آثاری به فارسی  در پی ارجمن ی دانشمن ان فارسی

دارتر از گیشته ش . این ار  و  و این زبان در نن  بارورتر و ریشه 5ن شتن  و اشعاری سرودن 

ه بر انتشار آثار خ د، به نشر که در نن  ب د، عالو ش  که گاه از دو برادر، آن منزلت سبب می

آثار برادر دیگر که ساکن ایران ب د اق ام نمای ، مانن  شری ای کاشف در ایران و بیرادر   

 ۲مقیما.

                                              
( اثر محمد حسین متخلص به برهان 0193)تألیف  برهان قاطعنویسی: . برای نمونه فقط از حوزه فرهنگ1

( اثر محمدد 0319)تألیف  فرهنگ آنندراج(   00۱3تألیف تیک چند متخلص به بهار )تألیف  بهار عجم  
 پادشاه متخلص به شاد، دبیرراجه آنندراج.

ای بود کده در  . شریفای طهرانی که گاه به کاشف مشهور بود، برادر حمید اسماعیل منصف تحصیل کرده2
، لیلیی و مجنیونکرد.  ی در نظم   نثر تبحر داشت. اشعار مشهور ا  عبارت است از:  طرشت قضا ت می

. )ر.ک: خیاان و بهیار   ُدّر مکنیون، الخیر سیراج. آثار نثر ا  نیز به قرار زیر اسدت: ت پیکرهف  عباس نامه 
 (.0377، شاعران تهرانشفق، مجید، 
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آثار دوره ف  ی در ایران و نن ، شامل م ض عات علمی، فلس ی، عرفانی و داسیتانی  

میزی، اخالقیی،   ب د. داستان به پیروی از سنت ادبی زبان فارسی به شیش گ نیه دینیی، ر   

سیت کیه   ا به نثر یا نظی   داستان دینی، اثری 5ش . پهل انی، حماسی و عاشقانه تقسی  می

ویهه مینب تشیّ ، تبیین مسائل دینی می رد نییاز    م ض ع آن مینبی، در تبلیغ اسالم و به

 مخاطبان و بیان تاریخ ف ر اسالم است. 

مت ن مینبی قیرآن، ت سییر، کتیا     افزون بر این، برای ایجاد لیّت ادبی، گاه شاعر از 

 ۲دادن . نم دن  و آن را پرور  می مق س، روایات و احادیث، داستانی عاشقانه استخرا  می

ترین افل در  ت ان از گ نه داستان دانستز زیرا مه  سختی می البته، مجم عه این آثار را به

  ای دینیی فارسیی بیه   ن که بسیاری از داستان بیان داستان، تخیل و خالقیت است. درحالی

در افالت خ یش فاق  این افل نستن   عروسی قاس و نامه  خاوراناستثنای چن  اثر، مانن  

 شان بر بیان وقای  تاریخی است. و تکیه عم ه

نایی فیراوان در زبیان، سیاختار،     دینی فارسی در ایران و نن ، شبانت نای در داستان 

بینی  نا، جهان خ رد، ولی با وج د این شبانت به چش  می ۴نای داستانی رفت م ض ع و پی

نیا پییش از    و نگر  مت اوتی نسبت به ح ادث دینی و مینبی وج د دارد. ایرانیان می ت 

از  ب دن  و با تأسیس حک مت فی  یان، بییش   بیت من  به تشی  و انلف  یان، عالقه

                                              
 .۳7، ص ادبیات عامیانه ایران. محمد جعفر محجوب، 1
ادب  یکصد منظومه عاشیقانهها   رام   سیتا )ر.ک: حسن ذ الفقاری،  های هیر  رانج . برای نمونه داستان2

 ، ذیل هریک(.فارسی
3. Sequences. 

دوفصلنامه زبان و ادبیات ، «ها   کارکردها در داستان کوتاهها، رابطهپیرفت»ر.ک: صهبا، عمران پور   آزاد، 
 .7۱، ش فارسی
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، معتق  به دین برنما ب دنی   معتق  ش ن ، اما بیشتر مردم در نن پیش به خان ان رس ل

 که معتق  به تشی  باشن ، پیرو مینب تسنّن ب دن .  و اقلیت مسلمان آن ح زه، بیش از آن

مینب ب د که در مخال ت بیا   ش ن ترویج اسالم در نن  به دست وزن یان حن ی ج ی 

ف فیان تشی ، متعصب ب دن . پس از وزن یان بیشتر تبلیغ دین اسالم، به وسیله عارفان و 

گرفت که دو وه تشی  و تسنن ن اشتن  و بر اساس عشق الهی به تبلییغ دیین    ف رت می

م عای این تحقیق بر این است که داستان دینی فارسی در نن ، بای  دارای  5پرداختن . می

نای خاص سنّی، مانن  تبلیغ مینب تسینّن، اظهیار عالقیه بیه خل یای راشی ین و        ویهگی

منی ی بیه   نای نن ی، مانن  عنافر میاورایی و عالقیه   هگیو ویفحابه حضرت رس ل

 تص ف اسالمی شبیه عرفان نن ی باش . 

نای ایران دوره ف  یه، بای  متمایل به تشی  و شیانان فی  ی )بیا     در مقابل، داستان

ت جه به ساختار سیاسی و فرننگی حاک (، الگ برداری از شاننامه فردوسی، ب ون عنافیر  

عیاملی در ارکیان قی رت     از مت ن عربی )به دلیل حض ر علمیای جبیل   ماورایی و برگرفته

فرننگی ایران در این دوره(، دور از عرفان اسیالمی )بیه دلییل مخال یت علمیا و شیانان       

 ف  ی با تص ف( باشن . 

 روش و حوزه و جغرافیای تحقیق. 2

ک شیی ،   میی تطبیقیی   -کارگیری شی ه تحلیلی ای و با به خانه با است اده از مناب  کتا 

نای دینیِ ایرانی و نن ی را در دوره ف  یه مشخص کنی . سپس با ت جه به  ابت ا داستان

                                              
صدوفیان ». درباره نقش   تأثیر متصوفان   عرفای ایرانی در گسترش اسدمم در هندد ر.ک: صدابر آفداقی، 1

ممتدازبیمم چدودهری، ؛ 003   003، ش هنیر و میردم، «کشمیر   نقش آنان در نشر فرهنگ   ادب فارسی
؛ شمیم ران در پاکستانتأثیر معنوی ای؛ جعفر قاسمی، پاکستان و هند  تأثیر صوفیان ایران در تصوف شبه قاره

های فرهنگی های نخستین سمینار پیوستگیسخنرانی  مجموعه، «زبان فارسی   صوفیان شبه قاره»محمود، 
 .3، ج ایران و شبه قاره
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 نای دینی ایران و ننی  بررسیی کنیی  تیا      نای ایرانی، آنها را در داستان ده ویهگی داستان

نا یا اشتراکات داستان دینی ایران و نن  دست یابی . آثار م رد بررسی به شیر    به ت اوت

 ر است:زی

 
حوزه 

 جغرافیایی

زمان 

 نگارش
 ها موضوع و ویژگی اثر و هنرمند

 
 

 ف  یان
 
 
 
 
 
 

 البحرین اسیری مجم  55۴
از ت ل  تا رحلت به  حماسه پیامبر

ز نای امام علی نمراه دالوری
 و ب گ یی از خل ا. ستایش امام علی

 جزیره خضرا کرکی 5۳0د.
جزیره تحت حک مت امام  داستان ن ت

و فرزن ان ایشان در مغر   زمان
 ان لس.

 جزیره خضرا ش شتری 51۲
جزیره تحت حک مت امام  داستان ن ت

و فرزن انشان در مغر   زمان
 ان لس.

 کتیب معجزات حیرتی ت نی 51۴
بیت تا  و انل حماسه وزوات پیامبر

با نگاه بسیار متعصب  امام دوازدن 
 شیعی

 حسنیه استرآبادی 515

ای در حقانیت امام  منث ر مناظرهحماسه 
و مینب  و فاطمه زنرا علی

تشی  و رد انتقادات انل تسنن بر 
 شیعیان

5۱5 
واعظ  المجان ین ربضة

 نروی
خ انی از  حماسه مختار ثق ی در کین

 قاتالن کربال

 50۲۳د.
سلیمان و بلقیس زاللی 

 خ انساری
مرزی عشقز ق رت واقعی از آن  بی

 خ است.

5075 

نامه سی   جنگ
 ال ین اشرف

 کتابت لنگرودی

در قیام حماسه منث ر برادر امام رضا
 عباس در شمال ایران. علیه بنی
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 ؟
نامه از شاعر  رست 

 ناشناس

بر رست  و  حماسه پیروزی امام علی
ش ن او و س ارتش از جانب  مسلمان

س ی کیخسرو، پادشاه کافر  سلیمان به
 ایران

 وزوات فن رسکی 5055
نا و خالفت  حماسه وزوات، دالوری

 امام علی

 نرگس ان ذبیحی 5500د.
داستان عاشقانه وفال پ ر و مادر امام 

 .دوازدن 

 
 
زمان  نن  ن 

 با ف  یان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5000 
النبی فرفی  مغازی

 کشمیری
جای  به حماسه وزوات پیامبر

 پیکر اسکن رنامه و ن ت

 50۲0ح ود 
حیاتی سلیمان و بلقیس 
 گیالنی

 مرزی عشقز عصمت انبیا. بی

5000 
سلیمان و بلقیس 
 اب المکارم شه د

مرزی عشقز دوری و حجا  مان   بی
 عشق نیست.

 ی سف و زلیخا حبیبی 50۱7
خ دداری ی سف از آل دگی با عشق 

را به پیامبری و سروری  ناپاک زلیخا، او
 رسان .

 ی سف و زلیخا سی ی 555۳
جامی، با درونمایه عشق، ادامه منظ مه 

 رحمت الهی در دل بن گان است.

5555 
حمله حی ری باذل 

 دنل ی

جای نگاه حماسی به سیره  نگاه ونایی به
رس لز نگاه شیعی به تاریخ خل ای 

 راش ین.

55۴5 
تکمله حمله حی ری باذل 

 میرزا ارجمن 
نگاه شیعی به عصر و روزگار امام 

 علی

 آزاد  ارجمن دلگشانامه  55۴5
خ انی از قاتالن  وفف مختار در کین
 کربال

 حمله حی ری کرم 55۴1
وفف شیعی از زن گی و زمانه 

 و امام حسینعلی

 اعالم مات  حسینی تت ی 55۴0
ش ه بر  ت فیف مصائب وارد 

 درکربالبیت انل

 مختارنامه حسینی تت ی 55۴0
خ انی مختار از قاتالن  حماسه کین

 کربالشه ای 
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 ف لت ف  ری حکمت 55۳۴
و  نگاه شیعی به زن گی امام علی

 فاطمه زنرا
 وفف امام علی جیبه حی ری 5515

5500 
خال نامه( ) فاروقی  ف لت

 آبادی جهان شاه

 

حماسه خال بن ولی  در فت حیات مسیلمین   
نیایی از اییران از ابتی ای     در شام و قسمت

نگیاه  خالفت اب بکر تا درگیشیت خالی  بیا    
سیینّی متعصییب در تقابییل بییا محتیی ای    

نامییییه شیییییعی و   شییییاننامه و علییییی 
 نا. حی ری حمله

5505 
ال ین  درّ مکن ن میرشمس

 فقیر

وفف عاشقانه وفال پ ر و مادر امام 
دوازدن  شیعیان به تقلی  از نرگس ان 

 ذبیحی یزدی.

 55قرن
نگارستان چین میرزا 

 احم  سن 
در  ق رت ماورایی امام حسن

 کردن شانزادگان چینی زن ه

 پیشینه پژوهش. 3

  -5۲50اهلل ف ا ) است. ذبیح ش ه  نای دینی ادبیات فارسی ن شته مقاالت فراوانی در داستان

به معرفی  5نای تاریخی و دینی در عصر ف  ی حماسهو تاریخ ادبیات در ایران ( در 5۴7۱

است کیه زیربنیای    فارسی پرداخته نای دینی  نای برخی حماسه ن یسن گان، آثار و نسخه

نا و مقاالت پس از او است و تال  ن یسن گان بع ی، افال  و تکمیل  افلی نمه کتا 

 است. اثر او ب ده 

و حسن  ۲نای دینی در اد  فارسی شناسانه حماسه محب به شمشیرگرنا، بررسی سبک

 ان . را ن شته ۴نای دینی پس از شاننامه ای از حماسه نامه، گ نه ذوال قاری، حمله

                                              
 .0، ش نامه ایران، «های تاریخی   دینی در عهد صفویه حماسه». صفا، 1
 .3/9۱ش تاریخ ادبیات، ، «فارسیهای دینی در ادب  شناسانه حماسه بررسی سبک». شمشیرگرها، 2
های همیای   مجموعیه مقالیه، «های دینی پس از شداهنامه ای از حماسه ، گونه حمله نامه». ذ الفقاری، 3

 .سرایی پس از شاهنامة فردوسی شاهنامه پس از شاهنامه؛ بررسی سیر شاهنامه
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ز 5علیرضا عب الهی کچ سنگی در منظ مه وزوات، تکمله حمله حی ری یا اثری مستقل

ز حامی   ۲رویکرد تقابلی منظ مه ف لت فاروقی با شاننامه فردوسیی زاده در  علی قاس  سی 

ز ی سیف  ۴دینیی  -ای ناشیناس در حماسیه تیاریخی    البحرینز ن یسن ه شک فگی در مجم 

تحقیق در مثن ی سلیمان و بلقیس حیاتی گیالنی و تطبیق آن بیا کتیب   زاده در  اسماعیل

نیای   نای حماسی و ویهگیی  ز مهگان افغری طرقی در جنبه۳االنبیاز ت سیر و تاریخ قصص

ز حکیمیه دبییران در کاشی ی و نقی  و بررسیی      1حسیام خ سی ی   نامیه ابین   سبکی خیاوران 

ان  و اطالعات مهمی درباره آن ارائه   به تحقیق در یک داستان دینی پرداخته 0ا لشه  ربضة

نای فکری داستان دینی ایران و ننی    مایه ان ، اما تاکن ن اثری مستقل در شناخت بن داده

 است.  دوره ف  ی منتشر نش ه 

 های دینی عصر صفویه های فکری داستان مایه ترین بنمهم. 4

رتکرار در یک اثر یا در نای مشترک و پ گرونی از مضامین و ویهگی ،7نای فکری مایه بن

نیای فرننگیی، سیاسیی،     مایه آثار یک منطقه است که نشان از تأثیرپییری از سنت درون

                                              
، ش 6، د ره آینه مییرا « منظومه غز ات، تکمله حمله حیدری یا اثری مستقل؟». عبدالهی کچوسنمی، 1
 .033، ص 3
، ش میرا  مکتیوب، «ر یکرد تقابلی منظومه صولت فار قی با شاهنامه فرد سی»زاده   سر ری،  قاسم. 2

 .310، ص ۱7
، 3، د پییام بهارسیتان، «ق( 603دینی ناشناخته )سر ده  -البحرین؛ حماسه تاریخی مجمع». شکوفمی، 3

 .3۱، ص 39، ش ۳س 
پژوه  ، «تحقیق در مثنوی سلیمان   بلقیس حیاتی گیمنی   دیمران». اسماعیل زاده، یوسف   دیمران، 4

 .03، ش زبان و ادب فارسی
، «حسدام خوسدفیابدن   های سدبکی خدا ران نامده های حماسی    یژگی جنبه». اصغری طرقی، مژگان، 5

 .73، ش تاریخ ادبیات
 .31، ش ۱، س های ادبی پژوه ، «کاشفی   نقد   بررسی ر ضة الشهدا». دبیران    تسنیمی، 6

7 .Intellectual Motifs  
 .۱1-7، ص ۱، ش نقد ادبی، «بنمایه»ر.ک: پارسا نسب، 
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اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد. به عن ان مثال مرگ، خ دکشی یا خ دس زی عاشیق  

 نای عاشقانه در نن  است.  نای رایج داستان مایه کردن( از بن یا معش ق )ستّی

انجامن . یا در  نای عاشقانه به وفال می در ایران دوره ف  ی، نمه داستان که درحالی

نای پهل انی نر دو ح زه جغرافیایی، حض ر عنافر ماورایی، مانن  جن، پری، و ل،  داستان

نای دینی اییران دوره فی  ی،    است. در داستان ش ه پا، طلس  و جادو امری پییرفته دوال

دارن  که با وج د شبانت فراوان این نی ع داسیتان در دو    نای فکری حض ر مایه برخی بن

 نای نن  وج د ن ارن . ح زه، مخص ص ح زه ایران نستن  و در داستان

 . توجه به پیامبران و امامان شیعه4-1

 درباره پیامبران .4-1-1

آثار مرتب  با پیامبران در دوره پیش از ف  یان در ایران، بیشتر بیه داسیتان حضیرت     

و ی سف و زلیخای  ۳۱1ش د، مثل ی سف و زلیخای طغانشانی، سروده ی سف مح ود می

که در عصیر   ۱50سروده  ق( و ی سف و زلیخای خ اجه ی سف قمی، ۱5۱ - ۱57) جامی

 یی  5۴5 زن ه:) تبریزی زلیخای محم دبیگ سال  ی سف و ش ن ، مثلبع  چن ین برابر می

 50 هسی  زن ه: ) نای تیروی ابهری نامه ی سف و( 50۱5 د.) نروی حسین و مالفرخ( 5۱۳

 (. 55اهلل حبیبی )قرن  و حبیب .(ق 57۲زن ه:) ب خشی ، م جی(م 50/ق

 ،(5۲1) نظیام اسیترآبادی   نامیه  سلیماننای دیگر پیامبران مثل در عصر ف  یه، مثن ی

درگیشیت  ) زاللیی خ انسیاری   سیلیمان و بلقییس  ( و 55قرن ) حیاتی گیالنی نامه سلیمان

 النبی مغازیچن  کتا ، مانن  ط ر خاص درباره پیامبر اسالم ( افزایش یافت، اما به50۲۳

 کتییب  ییا  ت نی حیرتی شاننامهق(،  500۴د. فی کشمیری )ریعق   بن شیخ حسن ف از

( 50قیرن  ) ت نی حیرتی اثر امامان و اسالم پیامبر نای رشادت پیرام ن ای حماسه معجزات

 ن شته ش .
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 درباره امامان شیعه .4-1-2

تیا جیایی کیه اطیالع داریی ، تنهیا دربیاره امیام          آثار دوره پیش از ف  یان در ایران 

اثیر ابین    نامیه  خیاوران و ( ۳۲0ت ل  )د.  ربی سروده شاعری به نام نامه  علیاست. علی

این دوره، برگزی ن مضم ن زن گی و اح االت امامیان   ق( ب د. در ۱71حسام خ س ی )د. 

 وزواتنا داستان آفری ه ش . آثاری مانن  ده شیعه بسیار وسعت یافت. درباره امام علی

ق از میرزا ابرانی  51۱ن شته ش ه در  حُسنیه رساله(، 55قرن ) فن رسکی اب طالب میرزا اثر

حمله ف  ی،  دوره عامیانه و نقالی و پهل انی نای منظ مه از یکی قبا نامه زرینبادی، استرآ

 و بیاذل از امیرا   بیه  میتخلص  و خیان  رفیی   بیه  معیروف  رفی  ن شته میرزا محم  حی ری

 از جیبیه حیی ری  نای آن،  و تکمله دوازدن  و یازدن  قرون در نن  قاره شبه گ یان پارسی

 ک ثر، شاه نام به شاعری بع نا که ق5515–55۳۳ن شته ش ه در  بنگالی احسن عب العلی

 ف لت ف  ریچنین،  کرد. ن  م س م حی ری جیبه به را آن و سرود آن تعریف در ابیاتی

 از این گروه نستن . 5اثر دیگر ۴0ق و بیش از 55۳۴ ن شته ش ه در حکمت خانمحبعلی از

( و دربیاره  5۲از میرزا احم  سن  )قیرن   منظ مه نگارستان چین ،درباره امام حسن

 مبیارزات  و نیا اثر واعظ نروی که جنیگ  المجان ین ضةرو یا مختارنامه امام حسین

نیا رواییت منظی م و    کن  و از این اثر ده می روایت را کربال شه ای انتقام در ثق ی مختار

 مختارنامه(، 5۲00-5550) اثر میرزا ارجمن  آزاد بلگرامی دلگشانامهمان ه است،  منث ر باقی

  تتی ی حسیینی   اعیالم میات   و  مختارنامیه (، 5۲ قیرن ) برنیانپ ری  ی سیف  میرمحمی   اثر

 ( ن شته ش ن .5۲قرن )

ساختن ان یشه مه ویت در اذنیان میردم اییران     منظ ر برجسته به درباره امام زمان

( و 51۲(، ش شیتری )د.  5۳0)د.  از محقق کرکیی جزیره خضرا دوره ف  ی، آثاری با نام 

                                              
های  مجموعیه مقالیه، «های دیندی پدس از شداهنامه ای از حماسده ، گونده نامدهحمله». ر.ک: ذ الفقاری، 1

 .همای  شاهنامه پس از شاهنامه
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ماییه   ( بیا درون 5500از ذبیحیی ییزدی )د.    مثن ی نرگس ان( و 5550)د.  عالمه مجلسی

که با م ع دگرایی ارتباطی نی ارد از   نامه رست یکسان ن شته ش ن . حتی در داستانی چ ن 

نیا سیخن بیه     برای زدودن جهان از ناپیاکی علی رجعت و بازگشت رست  در رکا  امام

 سرای : آی  و شاعر در این باره می میان می
 شدی زاهل ایمان برستی ز نار  تو چون دین پذیرفتی ای نامدار

 1نگردی در آن روز از من جدا    به رجعت تو را زنده سازد خدا

قبا  زرینش ه است. در   افزون بر این در آثار دیگری در بین مباحث به این ان یشه اشاره

شی د و در   شییعه میی  ( کیخسرو پس از شکست از سپاه سیلیمان 55)سروده قرن  نامه

 عج( باش .) زمان در خ مت امام دوازدن  مان  تا در آخر واری زن ه می
 

 رانـــرو کامــسرافراز کیخس   دگر گاه آن شد که شاه جهان

 زمان که تا مهدی آید در آخر   اند همی زنده اندر جهانـــبم

  2انـــببندد کمر چون پرستندگ   ام زمین و زمانــــپیش ام به

در می   امیام   و امیام علیی  در دیگر آثار، پس از مناجات، نعت و ستایش پیامبر

 است:  عج( آم ه) دوازدن 
 رینشــــاب آفــــبرآ ای آفت   ا ای نور چشم اهل بینشـــبی

 ایــــبرافکن پرده و دیدار بنم  سحر شد برقع از رخسار بگشای

  3زمان شد زمان شد آخر و آخر  دــجهان را از ستم وقت امان ش

                                              
 .306، ب ، داستان منظوم مسلمان شدن رستم به دست امام علینامهرستم. ناشناس، 1
 .0۱773، ب قبا نامه زرین. ناشناس، 2
 .06، ص کتیب معجاات. حیرتی، 3
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کیه   درّ مکنی ن بار در نن  حضی ر دارد. نخسیت در    مایه فکری ایرانی، تنها دو  این بن

و  است و به وقای  زن گی امام نیادی  ( 5500اثر ذبیحی یزدی )د.  نرگس انبازسرایی 

 پردازد. میخات ن و ماجرای نجرت و اسارت نرجسامام حسن عسکری

نای دینی  چ ن داستان ( ن 55۲۳یا  55۲۴)د.  باذل مشه ی حمله حی ریدیگری در 

گانه به می   امیام دوازدنی      و ائمه یازدهایرانی، پس از مناجات با خ اون ، نعت رس ل

 سرای : پردازد و در این باره می می
 فروزنده گوهر هشت و چهار   ارـــــامام زمان حجت کردگ

 دیـــد احمــــبرازنده مسن   ن سرمدیــــشکفته گل گلش

 ده ذوالفقارــچو حیدر گذارن   وارــــس اه دلدلــفروغ دل ش

 1ن آبای خودـــکند تازه آیی   جهان را برافروزد از رای خود

زادگیان   سرایی برای امیام  در ایران دوره ف  ی، افزون بر نمه م ض عات باال، حماسه

میاجرای  کیه   محمی  حنی یه  ه نامجنگش ن ز مثل نامی ه می  نامه جنگکه ش د  افزوده می

و  نامه است نای مشه ر جنگ از نم نه جنگ محم  حنی ه و حسنین با قطران و جمه رشاه

 از فردی ناشناس. (ق 5075)  سی  جالل ال ین اشرف نامه جنگ

 زدگیگرایی و تصوف. عرفان4-2

مایه نمه آثار فارسی،  ق( عرفان اسالمی در درون 55۴-۱07در دوره تیم ریان ایران ) 

 بسیار شیبیه بیه  قصص م سینای دینی، حض ری چشمگیر داشت.  ویهه در داستان به

اهلل میب ی )ت ل  نیمه اول قرن  رشی ال ین فضل( 1۲0 .تألیف)االبرار  ةاالسرار و ع  کشف 

( سرشییار از ۱75پیرجمییال اردسییتانی )د.  کشییف االروا ییا  نامییه  ی سییفشیش( اسییت،  

ن شیته عبی الرحمن    ی سف و زلیخیا نای عرفانی در کنار ت سیر قرآن است و در  ان یشه

                                              
 .۱، ص حمله حیدریکلیات . باذل مشهدی، 1
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 رس  و از ی سف  ( درنهایت، زلیخا از عشق مجازی به عشق حقیقی می۱57 - ۱5۱) جامی

 گردان .  روی برمی

به این  (ه.ق500۳/م5151)د.  فرفی کشمیری النبی مغازیدر نن  معافر با ف  یان، 

خان و سیلیمان میراب المکیارم    و پری 5دلیل این که خ د از بزرگان طریقت نقشبن ی است

نای عرفانی است، اما در ایران دوره فی  ی بیه دلییل     ( سرشار از ان یشه507۴ د.) شه د

با رویکرد عرفان و تص ف نا  ، بیشتر داستان۲دار ف  یان با ف فیان و دراویش مبارزه دامنه

 ۴ان . نش ه  سروده

 مدح شاهان. 4-3

براساس سنت ادبی در زبان فارسی، بیستر آثار پس از مناجات با خ اون ، نعت پیامبر و   

در  (505)د.  حیرتی محم  ال ین ش . تقی منقبت امامان با م   امیر یا شاه معافر آواز می

 سرای : طهماسب می م   شاه
 اهیــــش اسبـــچراغ دولت طهم یــز مه تا به ماهور ساخت اـمن

 ال برداد...ــــال رایتش اقبــــنه  ال در دادـــژده اقبـــان را مـجه

 4نه از رومی، نه از ازبک نشان ماند   نشان فتح و دولت بر جهان خواند

 50۲0) سلیمان ف  ی در وزوات به م   شاه( 55 قرن) فن رسکی چنین، اب طالب ن 

 سرای : پردازد و در این باره می می( 507۴ –
ـ    ر برینـسپه   ابــــریا جنــــاه ثــجهان پادش ابـتخـت و تـاآ آفت

                                              
، یعقیوب، وامیو و عی را، «صوفیان کشمیر   نقش آنان در نشر فرهنگ   ادب فارسي». صرفی کشمیری، 1

 . 3۱ص 
 .363ص ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه تاریخ تحوالت سیاسی،نوایی   غفاری فرد، . 2
 .70، ص قاره در دوره تیموریان در شبهسرایی فارسی  داستانهای بیشتر ر.ک: صدیقی، . برای نمونه3
 .3۱، ص کتیب معجاات در فضایل و مناقب معصومین )ع(. حیرتی، 4
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 انـــشهنشاه کشورست، سلیمان   درآ رـــــــــگه نــــــــــثمی

 سال صدوبیستبه شاهی بماند    فال و تاریخ ز جستم که سآن آن به

  1ت.ان ازو نام یافـــــنگین سلیم   یافت امــــک ازو گیتی دوران که

دنی .   این م ایح و بیان نام شاه یا امیر، سروده ش ن این آثیار را در اییران نشیان میی    

گ نه می ایح   شایان ت جه است که نمه آثار داستان دینی نن وستان در این عصر، فاق  این

ر می   امیرای   آثار است که حتی یک بییت د   ترین این باذل از مه حمله حی ری نستن . 

 ش د. معافر ن ارد و تنها از تخلص شاعر، محل سرودن اثر دریافت می

 های فکری مشترک داستان دینی در ایران و هند مایه بن. 5

نای اجتماعی و فرننگی نر منطقه، در م عای آوازین پهونش، برخیی   با ت جه به ویهگی

ایران فرض ش ه بی د، امیا تحقییق    نای داستان دینی  عن ان ویهگی نای فکری، به مایه بن

ترین  نا مشترک نستن . یکی از مه  نای این دو ح زه در این ویهگی نشان داد که داستان

دالیل این اشتراک، ترویج تشی  در نن  به وسیله عالمان، قاضیان، شاعران و امرای ایرانی 

سرایی، ترجمه  حماسهمهاجر به نن  ب د. برخی از این اشتراکات، شامل تقلی  از شاننامه و 

ب دن آثار، تضعیف ن یت ایرانی، حضی ر عنافیر میاورایی و     آثار از عربی به فارسی، شیعی

 تب یل تاریخ به داستان نقّالی ب د.

 سرایی تقلید از شاهنامه و حماسه .5-1

نای منظ م و منث ر دینی در نن  و ایران دوره ف  یه به تقلی   بخش مهمی از داستان

آم ن . در این آثار، شیاعران و ن یسین گان افیزون بیر اسیت اده از وزن از       پ ی  از شاننامه 

نای قهرمانان  دادن ف ت نای رزم و بزم، نسبت نا و تعبیرنا، آرایش فحنه نا، ترکیب واژه

                                              
 .09، ب منظومه غاوات. فندرسکی، 1
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برن  و از حماسیه   نای تاریخی و دینی بهره می عادت آنان به شخصیت ملی و اعمال خارق

 و ائمیه  ین آثار برای خ مت به دین و معرفیی پییامبر  کنن . نمه ا ملی پیروی می

نیای   شی ن  و از ویهگیی   عن ان الگ یی برتر از پهل انان شاننامه، برای مردم ن شته میی  به

 بردن .  می نا و ح ادث بهره  نا، فحنه نشان دادن شخصیت  شاننامه برای برجسته

نای ادبیی   ت فیف و آرایه با( ق 55۴) البحرین اسیری مجم  چنین، ادبیات منظ مه ن 

نا  مشابه شاننامه و با زبان و وزن حماسی تأمین ش ه است. حتی آثار منث ر در بقیه ویهگی

سیی   نامیه   جنیگ انی . محتی ای    کهین از شیاننامه تقلیی  کیرده     جز وزن و بحر و زبیان  به

نیا، اسیاطیری اسیت. میاجرای جنیگ و مبیارزه        ال ین، حماسی و در برخی قسیمت  اشرف

نشان دنن ه نگیر  حماسیی    5ال ین اشرف با نیرونای خالفت عباسی ده سی جاللشانزا

 زاده است. ن یسن ه به واقعه شهادت این امام

شیکن .   رست  در این اثر، حسن بیگ است که به یک ضربت، دشمنان را درنی  میی   

  آورد. در وقت پاسیبانی، شیبیخ ن   ال ین می کن  و به حض ر سی  اشرف سرشان را قط  می

کنی . بیه محیل زنی گی      کن  و پس از دست ر سی ، سرشان را قط  می زنن گان را اسیر می

زاده ناشی    پهل ان دیگر ایین حماسیه، امیام    ۲گیران . رود و نمه را از دم تیغ می می شانای

 شیکن  و سیر از تنشیان     ال ین اشرف است کیه دشیمنان را میی    عر ، برادر حضرت جالل

  ۴کن . ج ا می

اسیت،   ش ه این اثر از ادبیات حماسی، به خص ص ابیات شاننامه است اده جای  در جای

، نشت بیت 50۴ولی ترتیب خافی در است اده از ابیات وج د ن ارد. برای مثال در ف حه 

/ ز چنیگ زمانیه    به بیشه درون شیر نر اژدنیا بیان ش ه که بیت اول از داستان اس ن یار )
                                              

الیدین میدفون در آسیتانه  الدین اشیرف، سرذ شیت داسیتانی سیید جالل جنگنامه سیدجالل. لنمر دی، 1
 .06۳د  06۱، ص اشرفیه

 .6۳، 63، ص همان. 2
 .013، ص مانه. 3
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که  / نگه کن به گ تار مرد کهناز شاعری نامشخص )(، بیت دوم از ن یسن ه یا نگردد رنا

چ  خ ن خ اون  ریزد ( و بیت س م از داستان دارا در شاننامه )از مان گان چن  گ ی  سخن

 است.   ( آم ه/ به گیتی درنگش نباش  بسی کسی

کردن داستان دینی  نای رایج در حماسه ملی برای ونی چنین، در این آثار از ان یشه ن 

عن ان مثال، ان یشه وجی د شیهری آرمیانی بی ون کیار، تیال ،        ه ش ه است.بهبهره گرفت

نیای   گییری ن یسین گان از ان یشیه    ، بهیره جزییره خضیرا  بیماری و مرگ در سه اثر با نام 

دن . در ننی    گرد نشان می دژ و سیاو  نایی چ ن ور جمکرد، گنگ شاننامه را در داستان

، بیان و محت ای ف لت فاروقی، زبانباذل و   ریحمله حی، النبی مغازیمعافر ف  یان در 

 ش د که سروده ش ه است: حماسی پر رنگ است. برای نم نه، مشان ه می
 ر...ـــها در آن یافتم پرگه صدف  ردم گذرــامه کـــر شهنـچو در بح

 1تـکه میدان مردان بازوقوی اس  گری است بگفتم که این جای جوالن

 نــرسیدش ز پی شیر لشکرشک  رمنـــــچو نزدیک آب آمد آن اه

 2اکــبِبَر گفت این آرزو را به خ  اکـاش کرد چ به سر زد که تا سینه

، بیا  نگارستان چین در نن و  کتیب معجزات در ایرانحال، شایان ت جه است که  با این

وزن ان  که تنها در  ش ه وج د زبان حماسی به بحر نز  )م اعیلن م اعیلن م اعیل( سروده

 شعر با شاننامه که به بحر متقار  سروده ش ه است، مت اوت نستن .

 . ترجمه آثار از عربی به فارسی5-2

عامل به انتقال مت ن شیعی عربی به فارسی در ایران  به دلیل اشتغال علمای شیعه جبل

 نای دینی فارسی ایران در این دوره از مناب  عربیی بهیره   دوره ف  یه، بسیاری از داستان

( به گ ته خ د ، رساله حُسنیه را از میتن عربیی   50ان . شیخ ابرانی  استرآبادی)قرن  برده

                                              
 .۱، ص کلیات حمله حیدری. باذل دهلوی، 1
 .۱۳، ص همان. 2
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طهماسیب ترجمیه    ق در س ر حج در دمشق به دست آورده ب د به نام شیاه  51۱که در  آن

  5کرده است.

 االنسیا   بحیر کنی  کیه از منیابعی چی ن      ال ین ادعا می ، سی  اشرفجنگنامهن یسن ه 

ق(، روایت شیخ سلیمان مازن رانی فاحب ۳55رزمی، روایت شیخ م ی )د. الرئیس خ ا شیخ

است. دراین  کرده  است اده  کتا  بهجتو روایت مال حسین سبزواری فاحب  کتا  بهجت

ش ه و پنج بار به کتا  او،  بار، عبارت از ق ل شیخ اب سعی  خ ارزمی نقل اثر ، بیش از پنجاه

این حال، وج د چنین راوی تاریخی یا اثری بیه ایین نیام     است. با  ش ه اشاره  بحراالنسا 

دن  که  است، نشان می ش ه  که برای کتا  بهجت، دو ن یسن ه معرفی شناسایی نش . این

ن یسن ه، روایات را در جایی خ ان ه است و یا از کسی شنی ه است. سپس از حافظه ن شته 

  ۲رو است. است که با اشتباه فراوان روبه

 رجعیت ( و ۴۲5)د.  کلینیی  کیافی شیخ ف وق،  ال ین اکمالافل داستان نرگس ان در 

ننر تخیل شاعر در این داستان در ح  اسیت اده از مضیامین و    ۴عالمه مجلسی آم ه است.

باشی ،   سرایی وجی د داشیته   است و اگر تخیّل داستان مان ه  استعارات عاشقانه شاعرانه باقی

بیه  ، وزواتدر سرودن فن رسکی میرزا اب طالب و مراج  است. متعلق به ن یسن گان مناب  

اعیث  کی فی )د.    ابین  ال ت  و  محم  بن یعق   کلینی اف ل کافی، البالوه نهج ازاست اده 

 است. کرده اشاره ۳(۴5۳

 الحجیج   المهج فی منانج  لمبانج فی تلخیص مبانجا  ةبهجاز  کتیب معجزاتمنظ مه 

ه خالف ن  آنکه  است ش ه به نظ  کشی ه (751زواری )د. حسین شیعی سب  بن  اثر حسن

                                              
 .3، ص مناظرات حسنیه با پیشوایان اهل سنت. استرابادی، 1
الیدین میدفون در آسیتانه  الدین اشیرف، سرذ شیت داسیتانی سیید جالل جنگنامه سیدجالل. لنمر دی، 2

 بهجت   ابوسعید خوارزمی.ها ذیل بحر االنساب، کتاب  ، مقدمه   فهرست ناماشرفیه
 .0۱، ص نرذسدان. ذبیحی یزدی، 3
 .3۱، ص منظومه غاوات. فندرسکی، 4
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نمیراه بیا برخیی از    ( 050 پیس از ال ین کی ری )د.  قطبالحجج   المهج فی منانج  مبانج

  5نای مجع ل است. روایت

و حسن شیعی است مطالب حسن شیعی را به نظ  کشی ه  کانشی،حیرتی ب ون نیچ 

 شیاننامه اسیت و از کیل    پس این اثر، نظ  اثری آماده  .مطالب کی ری را نقل کرده است

طهماسیب و پاییان کتیا  از      حیرتی، تنها ح ود پانص  بیت در سبب نظ  کتا ، م   شاه

  ۲طب  او است.

رود  واسطه ایرانیان در نن  ترویج و گستر  یافت، انتظار می جا که دین اسالم به از آن

باذل در ادامه اقتباس  حمله حی ریکه  باشن . چنان آثار دینی نن ، برگرفته از زبان فارسی

( اسیت  507ال ین فرانی )تألیف  معین  ل ب ة فی م  رج  لفت ة مع رجمناب ، روایت منظ م 

انی .   ش ه  ش ه ب د، اما گاه در نن ، آثار دینی از زبان عربی ترجمه که به زبان فارسی ت وین

واق ی  االسالم فی بالد الروم و الشام فت  یا م الشا فت  که ف لت فاروقی برگرفته از  چنان

 ت انی  نشیان دننی ه از حی زه جغرافییایی       ب دن اثری نمی ( است. بنابراین، ترجمه ۲07)د. 

 اثر باش .

 بودن آثار . شیعی 5-3

بی د و   اعتقاد و عالقه به مینب تشی  از پییش از دوره فی  یه در اییران آویاز شی ه       

وییهه در   م ض ع دارد. این عالقیه بیه   سله تیم ری، نشان از این در سل نامه خاوراننگار  

ق( ش ت یافتز زیرا به تش یق او کیه از پییروان    55۲ – ۱۳۲حسین بایقرا ) دوران سلطان

 ۴ن شته شی ن .  نتق میة و  الشه ا ضةرو مینب تسنن ولی متمایل به تشی  ب د، آثاری چ ن

، ف لت فی  ری نای آن، مانن   باذل و تکمله حمله حی ریمینب،  در نن  گ رکانیِ سنی

                                              
 .۳۳، ص کتیب معجاات در فضایل و مناقب معصومین)ع(. حیرتی، 1
 .60، ص همان. 2
 .9، ص 30، ذیل حسین بایقرا، ج دایرة المعارف بارگ اسالمی. ر.ک: 3
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شی ن .   نمه با رویکرد شیعی سرودهاعالم مات  و  دلگشانامه، جیبه حی ری، حربه حی ری

 سرای : میباذل درباره حضرت علی
  1کرد راه به روز و به شب قطع می ی اله  ــــول دـــــی محمــــــوص

 امــــبی کرده باشد اممر او را ن  کس که بر خاص و عام امام است آن

  2امـی را که باز او نماید امــکس  امـــــاحب آن مقـــشود بعد او ص

بیا رویکیردی عارفانیه و     النبیی  مغیازی شیعی پ ی  آم ز یکیی   در نن ، تنها دو اثر ویر 

جیای اسیت اده از    نای شیعی. در اثیر اخییر، بیه    در تقابل با داستان ف لت فاروقیدیگری، 

اسی رست ، کیخسرو، بهمن، امام علی و امام حسن به حماسیه یکیی از   نای حم شخصیت

و نی   ب د  الی ین داده  که بیه او لقیب سییف    مخزومی ةخال  بن ولی  بن مغیرفحابه به نام 

  ۴ش ه است. فت حات او در شام و مصر پرداخته

 اییران و نای داستان دینی فارسیی دوره فی  یه در    ترین ویهگی بنابراین، یکی از مه 

نن ، شیعی ب دن این آثار است. پس در دوره ف  یه، فق  نگار  با رویکرد شیعی، دلیل 

ن شتن اثر در ایران نیست، ولی عکس این مطلب فادق استز یعنی داسیتان بیا رویکیرد    

 است.  تسنّن، به ط ر حتمی در خار  از ایران و به احتمال در نن  ن شته ش ه

زمان با نیمیه اول   ش د. اول، ن  به ذنن متبادر میدو نکته جالب در بررسی تشی  آثار 

کردن   شانیان شیعی حک مت می حک مت گ رکانیان در گلکن ه و دکن )جن   نن (، قطب

که با ف  یان از لحاظ فرننگی، زبانی و مینبی نزدیکی فراوان داشتن  و حتی خطبیه بیه   

به یادگار ننهادن . دوم، نمه  اثری دینی از خ د  ، ولی نیچ۳خ ان ن  نام پادشانان ف  ی می

                                              
 .30۳، ص 0373، کلیات حمله حیدری. باذل مشهدی، 1
 .36۱، همان. 2
 .رویکرد تقابلی منظومه صولت فاروقی با شاهنامه فردوسیزاده   سر ری،  قاسم. 3
 .7۱ - ۱7ص  ،شاهیان در هند تأسیس حکومت شیعی قطبصادقی علوی، . 4
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از آواز قرن دوازدن  و پس از ن شتن وزوات در ایران به  النبی، پس مغازیجز  آثار نن  به 

 ش ن .  تقلی  از فن رسکی، سروده 

 تضعیف هویت ایرانی 5-4

 نای دینی فارسی دوره فی  یه، کمتیر نیامی از اییران ییا ننی  اسیت.         در داستان

 جیا کیه محیل تقابیل اییران و اسیالم اسیت، طیرف ایرانیی           آن در مع ود آثار ایرانی

ب د و تنهیا   خ رد. این رویکرد از پیش از دوره ف  یان در ایران آواز ش ه شکست می

نامیه، اولیین اثیر داسیتانی      معل ل حض ر ف  یان نبی د. بیرای نم نیه سیراین ه علیی     

دوستی فردوسی  یراندرباره سرودن شاننامه و ا ش ه شیعی از ایران قرن پنج  شناخته

 گ ی : می
 تو اشراف آثار در نـــک رـــنظ  وــت الف زنـم خواندن شهنامه به

 مپوی گویانبیهوده ویـک این در  مگوی چندین طوس و رستم از تو

 فر ر وــفخ بود خواندن امهـن علی  دـــنباش خواندن امهــــــنمغ که

 1روی به دین بی راه از زــــبپرهی  آرزوی نـــمک انـــــپهلوان ره

ب د و   ش ه نا پیش از ف  یان ن شته  نامه داستانی پهل انی ب د که قرن چنین، حمزه ن 

ب د و در میان مردم طرف اران فراوانی داشت. ایین    داده تا این عصر به حیات خ یش ادامه 

نشان دن . در ک شی ، برتری حمزه، پهل ان حنی ی را بر پهل انان ایران ساسانی  داستان می

م( و  175 – 1۴5 حیک: ) نای این داستان، اشخافی چ ن خسرو ان شییروان  نمه فحنه

 مرگ حمزه ب دن  تا او بیه وفیال مهرنگیار، دختیر شیاه        لشکریان ایرانی در ت ارک نقشه

 رسن  و این پهل ان حنی ی و خ یشاون  حضرت رس ل دست نیاب  که البته به مراد نمی

 ش د. پیروز می

                                              
 .3677، ب 03۱، ص نامه علی. ربیع، 1
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نای ملی را که در شاننامه من ی نیسیتن ، مقابیل    شخصیت نامه، خاورانحسام در  ابن

نایی مثیل زال و   سازد، شخصیت نا چیره می دن  و مسلمانان را بر آن سپاه اسالم قرار می

 ش ن . بهمن اس ن یار که با مسلمانان جنگی ن  و اسیر آنها 

ش د. یکیی   می ایران و اسالم دی ه  در دوره ف  ی، تنها در دو داستان در ایران، تقابل

شکسیت  از امیام علیی  المقی س در زمیان سیلیمان    که رست  در بییت  نامه رست در 

رفیت داسیتانی    ایین پیی   5آورد. میی   خ رد و از س ی او، پیام دین برای کیخسرو کیافر  می

 ش د.  تکرار می قبانامه زرینتر در  ف رت گسترده به

بیرای    شی د و پییام اسیالم    مسیلمان میی  رست  در بارگاه سیلیمان  قبانامه، زریندر 

شی د و دیین    قبای مسلمان، ن اده رست  بر یالن ایرانی پیروز می آورد و زرین کیخسرو می

ت ان در حک  استثنا در  حض ر این دو داستان را می ۲دن . را گستر  میالهی سلیمان

بار نی روز و عاشی را بیان      عباس اول، یک نظر گرفت، ولی بای  ت جه کرد که در زمان شاه

 نیای  آمی زه  این امیر تقی م   ۴ش ن  و شاه، فردای عزاداری به سالم ن روز نشست. مصادف 

 دن . را نشان می ب می نای آیین بر اعتقادی

                                              
 آنهدا بدرای گریدز از تعدارد بدوده اسدت؛  . البته این تمقی هویت د  نماد ملی   دینی   در نهایت اتحداد1

 طلبیددد در مقطعددی رسددتم بدده دسددت  خوانی   نقددالی در د ره صددفویه می زیددرا ادامدده حیددات شدداهنامه
نامه، داسیتان  رسیتمهای موجود یا احتمدالی کاسدته شدود )ناشدناس،  مسلمان شود تا از تنشامام علی

 (.37، ص منظوم مسلمان شدن رستم به دست امام علی
های مقا مدت صدفویان در  ترین مؤلفده گرایی    حدت سرزمینی ایران از مهم است که ملی این در حالی. 2

پارچه ایران تحت تسدلط  کار بستند که سرزمین یک مقابل عثمانیان   ازبکان بود. آنان تمام تمش خود را به
همه آنها را بده جدز عدراق هایی از کشور از حیطه قدرتشان خارج شد،  لی  ایشان باشد. در مقاطعی، بخش

 گرفتند. گاه به دامان سرزمین مادری بازنمشت، بازپس عرب که به  سیله عثمانیان اشغال شد   هیچ
 .0۱19، ص آرای عباسی تاریخ عالم. ترکمان، 3
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داری از مغیان و مج سیان    را به سبب جانب شاننامه فردوسی، ف لت فاروقیدر نن ، 

نای آن، نامی  و تکمله حمله حی ریآثار مه  نن ، مانن   ، اما در دیگر5است سرزنش کرده

من ی یا مخال ت سراین ه با ن یت ایرانیی   از ایران یا نن  بیان نش ه است تا میزان عالقه

 و از اییران  بردن نام انتظار ت اننمی چن ان تاریخی، دوره به ت جه با البته مشخص گردد.

 .داشت نن 

 حضور عناصر ماورایی 5-5 

داستانی نستن  که در آنها بیرای جلیب    ۲نای کاری عنافر ماورایی، گرونی از خ یش 

العقی ل، جیادو و    مخاطب به شینی ن ادامیه داسیتان از م جی دات خییالی، حی ادث محییر       

نیای ملیی فارسیی بیه      آیی . ایین عنافیر، مییراث حماسیه      گ یی سخن به میان می پیش

 نا از شاننامه است.  داستانو دینی به دلیل تقلی    نای پهل انی داستان

، حض ر عنافر ماورایی پر رنگ است. نیرونای نامه خاوراندر ایران دوره تیم ریان در 

 را مار و کهدم ،(50۱۲ )بیت بهمن سیص منی ماورایی و م ج دات خیالی این داستان عم د

 ،57۱1 ت)ابیا جادو شهیال ونمی م ج دات ،(۲5۲۳) گرفتن اختیار جنگ در ابزار عن ان به

 ،۳۳10 ،۳50۳ )ابییات  سیربال  ،(۳۲۴۳ ،۴۱15 ،۴710 دال بن ذال )ابییات  ،(۲00۳ ،575۱

، سرو  عیال  وییب، راننمیایی پییر     (۴505 ،۴507 ،۴51۴ )ابیات ارو ن ک نی ،(۳005

نیای مختلیف بیا     روییارویی قهرمانیان داسیتان در راه   ، سیال معافیر م سیی     دیرینه

آنها، تغییر شکل زال، تغییر شکل چ بی س خته به اژدنیا و  نای گ ناگ ن و ولبه بر  طلس 

(، م رچگیان  5۱7-5۱1) خ اران گ شان، دی ان، آدم حض ر م ج دات خیالی در داستان پیل

 دار به ان ازه سگ نستن .  شاخ

                                              
 .رویکرد تقابلی منظومه صولت فاروقی با شاهنامه فردوسیزاده   سر ری،  . قاسم1

2. Functions. 
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جادو ن  در این داستان حض ر فعال دارد، برای مثال جمشی ، پادشاه خاوران، شییهال  

گ یی از عنافر میاورایی در جنیگ مییان     فرست . پیش میامام علیجادو را به مقابله با 

را شناسی از این سرزمین، پیروزی امام علیی  سپاه اسالم و جادوان خاوران است. ستاره

کن . وزیر فلصال، ک شییار دانشیمن ، او را از روییارویی بیا امیام علیی       گ یی می پیش

زمین و  شخصی به نام علی، خاوران، ساحلاست که  داردز زیرا در دی ان دال خ ان ه  می باز

  5گشای . قام را می

، این شیهر شیبیه ور   جزیره خضرایافت. در   نمین رویکرد در ایران دوره ف  ی ادامه

، ابیرانی   المجانی ین  بضةرای است. در  گرد در ادبیات اسط ره دژ و سیاو  جمکرد، گنگ

نگارسیتان  شی ن . در   ام گ ر ناپ ی  میمانن  کیخسرو و بهر بن مالک اشتر و محم  حن یه،  

کنی  و مردگیان را    آن به چین سی ر میی    ق رتی ماورایی دارد و در یکحسن ، امامچین

  ۲کن . می  زن ه

خ رد  خات ن با ط فان به ن  می به خ است خ ا، دو بار مراس  عق  نرجس نرگس ان در

بسیار ارجمن تر از فرزنی   دن  که ت  شایسته فردی  در خ ا  به او بشارت می و فاطمه

حض ر دارد و نقش می اف   در دوران سلیمان، امام علینامه رست در  ۴قیصر نستی.

 ۳کن . بارگاه او را در برابر رست  ای ا می

از اسیت. درّ مکنی ن، پریخیان و سیلیمان     مایه فکری تکیرار شی ه   در نن  این بن

نستن . بنابراین، عنافر ماورایی در داستان دینیی در ننی  و     نای حض ر این ان یشه نشانه

 من ی دارد.  ایران معافر ف  یان، حض ر ق رت

                                              
 .3۱۱، 0۳6، 00۱،0۱6، 003، ص نامه پارسی تازیان. مرادی، 1
 .001، ص چاه وصال. سند، 2
 .۱9، ص نرذسدان. ذبیحی یزدی، 3
 .37۳، ب نامهستم. ناشناس، ر4
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 تبدیل تاریخ به داستان نقّالی .5-6

نای داستانی و شگردنای نقالی برای بیان  پیش از ف  یان در دوره تیم ری از رو  

از اساس، داستانی تخیلی و ویرواقعی در لباس تیاریخ  نامه  خاورانش .  می برده   تاریخ بهره

جامی سرشار از  ی سف و زلیخاقمی و  ی سف و زلیخاپیرجمال اردستانی،  نامه ی سف است.

عنافر داستانی نمراه با مطالب تاریخی و ت سیری از قرآن و دیگر مت ن آسمانی نسیتن .  

کنی  کیه بییش از     ، گاه مطیالبی نقیل میی    لشه   ربضةدر ( 550حسین واعظ کاش ی )د. 

 5ت ان به عروسی قاس  اشاره کرد. ب دن، داستانی است. برای نم نه، می تاریخی

نای داستانی و حمل  ش د تا وج د ویهگی در ادامه به عن ان نم نه، چن  مطلب بیان می

نیا، عبیارتی    جنیگ   ال ین، در آواز نمه آنها بر تاریخ نمایان گردد.  در جنگنامه سی  اشرف

 ش د که در آن آم ه است: تکراری بیان می
کند و نـام   هر دو لشکر چشم در عرصه میدان داشتند که سبقت حرب که می 

سازد. در این اثنـا از سـپاه لالمـان،     که بلند می و نشان خود را در میان پهلوانان 

ـ  ه میـان میـدان   نامردی بیرون آمد، خود را بر آداب و آیین مردان آراسته، چون ب

ای خداپرستان، هر که از شما مرا دانـد، دانـد و هـر کـه       رسید، آواز برآورد که:

نداند بگویم تا بداند منم... که پدرم در کربال، سردار ده هزار نامرد بود، هر که را 

   2آید تا دستبرد مردان مشاهده کند.  آرزوی مرگ است به میدان من

نای شیعی برای ولبیه سیاسیی بی د کیه در      از تال  قیام مختار در ج نره خ د، یکی 

گ یان عصر ف  ی از دل تاریخ رسمی این شکست  حال، قصه این نهایت شکست خ رد. با

، افسانه خ د را بنا کردن  که وفاداری دقیقی به روایت تاریخی نی ارد.  المجان ین ضةرو در
                                              

 .037، ص روضةالشهدا.  اعظ کاشفی، 1
الیدین میدفون در آسیتانه  الدین اشیرف، سرذ شیت داسیتانی سیید جالل جنگنامه سیدجالل. لنمر دی، 2

 .00۱، 003ص  ،اشرفیه
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دنی  و   که در تاریخ، مختار پیشنهاد خیانت میی  در این اثر در ش ر  علیه امام حسن

 .است کن . خیانت عم ی مختار و مخال ت مختار آم ه  عم یش او را سرزنش می

چنین در م ض  مختار در برابر ت ابین مت اوت است. در تاریخ، مختار با شی ه ت ابین  ن 

اخلی شییعیان بییان   نای د کن ، اما در این اثر اختالف مخالف است و با آنان نمکاری نمی

ش د. در ن ع نمایش شخصیت ابرانی  بن مالک و محم  بن حن یه، نکته تاریخی این  نمی

پی ن د و به نیزد مصیعب،    ش د و به زبیریان می است که ابرانی  حاضر به یاری مختار نمی

ن عنی ا  کن ، اما روایت نروی، ابرانی  را به رود و به او اظهار وفاداری می دشمن مختار می

 ن یس : دن . او در این باره می یکی از قهرمانان داستان و وفادار به مختار نمایش می
ناگهان خبر شهادت مختار به سمع وی رسید. ابـراهیم از اسـتماا ایـن خبـر      

   1هوش شد. اثر بی محنت 

نیای   نا سرشار از جنگ ش د که این فحنه در ادامه، ابرانی  رانی جنگ با شامیان می

درّ و  نیا  نامیه  سیف  ، یی حملیه حیی ری  ، النبی مغازیخیالی است. نمین رویکرد در نن  در 

نای عامیانه، ح ادث در خان اده  ، طبق معم ل قصهنگارستان چینش د. در  دی ه می مکن ن

افت . عاشق و معش ق، فرزن ان شیاه و وزییر نسیتن .     ات اق میسلطنتی و در میان اشراف 

نای عامیانه،  نامه است، اما در پایان داستان و مطابق پایان داستان پایان عشق آنها ابت ا و 

  ۲نمراه با شادی است.

  نتیجه

نا و مضامین مشترک مایهنای ادبی، بررسی و مقایسه بننای مطالعه داستانیکی از شی ه

نای داستانی آثار ادبی فارسی در ایران و نن  در عصیر   مایه انی آنها است. مقایسه بنداست

                                              
، 0۳، 09، ص المجاهدین روضیةهای بیشتر د  ر ایت تاریخ   داستان ر. ک:  اعظ هدر ی،  . برای تفا ت1

 .337، 71، 7، ص 7، ج تاریخ الرسل و الملوک؛ طبری، 3۱3   03۳، 33، 31
 .03۱، ص چاه وصال، نگارستان چین و .... سند، 2
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نای این پهونش از مطالعه ترین یافته سازد. مه  ف  یه، ما را با بسیاری از حقایق آشنا می

 شر  زیر است:  در مت ن داستانی ایران و نن  در عصر ف  یه به

نیای می رد    نای دینی بیا ان یشیه    یه از داستاننای ایران و نن  در دوره ف  دولت. 5

که دایره وسیعی از آثیار دینیی در حی زه نگیار       نم دن . چنان پییر  خ یش حمایت می

به سایر امامان شیعه علینا از امام داستان انبیا و ائمه پ ی  آم . دایره سرودن منظ مه

زدگی در عصر ف  یه از  گرایی و تص فسابقه ب د. عرفان تسری یافت که پیش از این ک 

نای عرفانی است،  ایران به نن  کشی ه ش . آثار این دوره در نن وستان، سرشار از ان یشه

 باخته است.  دار ف  یان با ف فیان و دراویش رنگ اما در ایران به دلیل مبارزه دامنه

دنی ،  نشیان میی  نای فکری مشترک داستان دینی در ایران و ننی    مایه مطالعه بن. ۲

سرایی، ترجمه آثار از عربی  نای دینی ایرانی و نن ی در تقلی  از شاننامه و حماسه داستان

به فارسی، تضعیف ن یت ایرانی، تب یل تاریخ به داستان نقّالی، حض ر عنافیر میاورایی و   

ب دن آثار روشی مشترک داشتن ، مانن  شاننامه که به نمان میزان در آثیار فارسیی    شیعی

 گرفتن .نن  تأثیر داشت که در ایران از آن بهره می

نای تیاریخ ادبییات    نای کتا نا و گزارهبا ت جه به نکات یادش ه، بسیاری از گزینه. ۴

نای دینی حاکمان ف  ی گیری درباره مهاجرت ن یسن گان و شاعران به نن  بر اثر سخت

ر آن مؤثر دانست. حقیقت آن است ت ان  مطلق و جزمی باش  و دالیل دیگری را بای  دنمی

نای نن ، رفتار شانان، فضای باز و آزاد آن دیار برای برخی ن یسن گان در حک  که جاذبه

نای جزمی  م ینه فاضله و رویایی ب د که پای آنان را به نن  باز کرد. یک دلیل این گزاره

 نش ه است. خ بی در انب ه آثار م ج د در نن  مطالعه  و تکراری آن است که به
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