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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Motif is one the most important elements in 
consolidating narratives. It can affect the narrative both structurally and 
syntactically and due to repetition creates beauty, attraction and semantic 
salience in narrative situations. In epics, too, they are the links between the 
written epics, most of which are recreating the motifs of earlier works. They 
can be divided into main titles such as people, events, places, objects, concepts, 
and several subheadings can be considered for each title. The aims of this 
research are these: finding high frequency motifs in the selected epics, 
declaring their similarities and differences and specifying their effects in the 
processes and results of epics.
METHODOLOGY: Analytical-descriptive in which poetic books such as Ghazan
Nameh, GaoonNameh, ZafarNameh, HomayounNameh, SharafNameh and 
TimurNmeh were studied as the first step. Then their motifs were extracted 
and the most frequent motifs and their different subclasses were specified and 
named.
FINDINGS:  Motifs like causes of war, tact, tactics, treaty and message are the 
most frequent motifs of epic-historical works of this research. The motif of war 
with causes such as malice, Islamophobia, power-seeking and display of power 
is present in the works with the most frequency. Defensive, deceptive and 
destructive measures and tactics are applied in various ways such as ambush, 
corps formation, obstruction, deterrence, intimidation and influence in the 
enemy corps. Covenants are loyal, protective, coercive, utilitarian, reverse, 
murderous. Messages fall into the categories of written and oral, prophecy, and 
sleep.
CONCLUSION: In historical and religious dimensions. The subject of the work, 
the poet, his worldview and attitude, and his linguistic and expressive creativity 
have influenced the role of motifs.and changed them semantically. It has 

affected the quantity and manner of their presence and the manner of their 
use. The motifs, despite the variety of themes, advance the epic narrative and 
increase the reader's awareness of the causes of war, the reasons for defeat, 
victory, and the motives of war.
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 مقاله پژوهشی
 منظوم یخیتار یهاهماسح در یحماس یفهایموت یبررس
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 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر كرمان، كرمان، ایران.
 

 

 چکیده:
ثار روا   نیاز مهمتر یکی فیموت زمینه و هدف:   اسیییت كه از نظر    ییعناصیییر قوامبخش در آ

  و ییبایز ،ییروا تیموقع در تکرار بسییبببگذارد و  ریتأث متنبر  تواندیم ییو معنا یسییاختار

  نیب یارتباط یاهحلقه ها نیزدر حماسیییهموتیفها  .کندیم جادیا ییمعنا یبرجسیییتگ و جاذبه

سه  ستند  شده سروده های حما ستند  مترمتقدهای آثار فیموت ینیبازآفر آنها شتر یب كه ه   و ه

  یكرد و برا میتقس  میمفاه اء،یا، اش نهث، مکاچون اشخاص، حواد  یاصل  نیعناو هآنها را ب توانیم

سامد در   یفهایموت افتنیهدف با پژوهش  نیا .درنظر درفت یمتعدد یعنوانهاریهر عنوان ز پرب

 هاست. حماسه ججیآنها در روند و نت یشباهت و تفاوت آنها و اثردذار انیمنتخب و ب یهاحماسه

ضر با روش   پژوهشروش مطالعه:  ص  -یلیتحلحا س  با ابتدا در یفیتو آثار منظوم منتخب   یبرر

 فهایموت نامه،موریت و شییرفنامه نامه،ونیهما ظفرنامه،نامه، دشییم ،جروننامه همچون غازاننامه،

  یبررس مربوط یهایمختلف و نامگذار یهامجموعهریآنها با ز نیپربسامدتر  س س  ،استخراج شده  

 شدند.

آثار  یهافیموت نیپربسامدتر  ام،یو پ مانیپ ک،یكتتا ر،یتدب، چون علل جنگ ییفهایموت ها:یافته

ی  حماس قدرت ،یدستراسالم ،ییجونهیك چون یعلل با جنگ فیموتپژوهش هستند.  یخیتاری 

سامد  نیشتر یب با یینماتقدر و ییجو ضور  آثار در ب   و بکارانهیفر ،یحفاظت یرهایتدب .دارد ح

شا مانع ،یدذارمانع ،ییآراس اه  خون،یشب  چون یمختلف یهاوهیش  به کهایتاكت و مخرّب  ،یید

وفادارانه، حفاظتی، اجباری، ا از نوع مانهیپ .شییودیم اعمال دشییمن سیی اه در نفوذ و یافکنترس

ستند منفعت سته  امهای. پطلبانه، معکوس، و قاتل ه و   ،ییشگو یپ ،یشفاه  ،مکتوب یهایبنددر د

 . رندیگیخواب قرار م

 فهایموت در بینی و نگرش او و خالقیت زبانی و بیانی اوجهان موضوع اثر، سراینده، گیری:نتیجه

و بر كمیّت و چگونگی حضور و نحوۀ  است كرده تحوّل دچار را آنها ییمعنا نظر از و دذاشته ریثأت

 ،یبا وجود تنوع موضوع فهایموت اثردذار بوده است. هاحماسه یمذهب و یخیتار بستر كاربرد آنها در

 ،یروزیپ شکست، لیدال جنگ، بروز عوامل در راخواننده  یو آداه رندیبم شیرا پ یحماس تیروا

 .ندنکیم افزونتر جنگ یهاهزیانگو 
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 مقدمه
  یملّ ینهاییآ و ینیبجهان ،یاجتماع و یقوم رسوم  و آداب ،یانسان  و یاخالق یارزشها  از یانعکاس  یحماس  اتیادب

ست  ص . ا سه  نیلتریا س  كه هاحما ستند،  یملّ جحما ستان  جنیش یپ ه سطوره  انیم از و دارند یبا  و اندبرآورده سر  ا

س  .هستند  ملّت کی تبار و یجمع ناخودآداه حاصل   لّتم کی ای فرد کی یقهرمان اعمال انگریب توانندیم» هاهحما

  چنانکه شد  یاریبس  تحواّلت دچار قرون دذشت  با حماسه  شیسرا  (.1 ص: صفا سرایی در ایران،  حماسه ) «باشند 

 یموریت ۀدور در و افتی رونق مغول ۀدور در شد، شروع ییسرا حماسه جعرص در خیتار نظم بعد، به ششم رنق از»

 تركان حضور  با قتیحق در (.46ص: اتهتاریخ ادبیات فارسی،  ) «داشت  ادامه قاجار عصر  تا و دیرس  یترق و رشد  به

 رونق یخیتار یهاحماسه  نظم ،ینگارخیارت نهضت  بدنبال و شد  كشانده  گرید یامرحله به یحماس  روح رانیا در

 و ندپرداخت یواقع یهادادیرو و یخیتار یتهایشخص به ،یخیتار جدذشت یبازساز براساس كه ییهاحماسه » ؛افتی

  هاهحماس  یاصل  موضوع  به ،یخیتار افراد به مربوط یقهرمان یداستانها  ای یخیتار حوادث ،یخیتار یهاحماسه  در

 (.79ص: رزمجودبیات، قلمرو ا) «شد لیتبد

  نیب یارتباط یهاحلقه قتیدرحق اسییت. یفارسیی یسیینت یتهایعناصییر قوامبخش روا نیاز مهمتر یکی فیموت

س  ستند  شده  سروده  یهاهحما سه  یفهایموت ینیبازآفر آنها شتر یب كه ه ست  متقدمتر یهاحما   فرهنگ در. ا

صطالحات  ص  نگونهیا را فیموت یادب ا سمت  ای یادب اثر در هادهیا نیترسته برج از یکی» :کندیم فیتو  ۀدیا از یق

صل  ست  یا ست  ممکن و ا شان  کی ا صو  کی مخصوص،  جن شد ( واهه) یلفظ جنمون ای مکرّر ریت . (4474 ،)كادن «با

هر عنوان  یكرد و  برا میتقسیی میمفاه اء،یمکانها، اشیی حوادث، چون اشییخاص، یاصییل نیعناو هآنها را ب وانیتم

صطالح مختصّ  نیا نظر درفت.در یمتعدد یعنوانهاریز س » .ست ین اتیادب ا ست و  ا افتهیراه  اتیبه ادب یقیاز مو

س  شاره به ملود  یبرا یقیدر مو شودن رمان،  ) «شود  تکرار قطعه کی در كه رودیم بکار ییا  (.373ص: ندهیپاد

سه  درموتیف  ست  ممکن یخیتار یهاحما سامد  همان و مفهوم و شکل  همان با یتیروادر  ا   ای و شود  تکرار ب

ست  ممکن صر  نیا یریبکارد كه ردید خود به یگرید مفهوم و معنا ا سامد  عنا ستگ  پرتکرار، و پرب ضوع  هب یب  مو

صر   .دارد او یانیب و یزبان تیّخالق و او نگرش و ینیجهانب نده،یسرا  اثر، س حسّ  شوند، یم تکرار یوقت»این عنا   تیا

 و دّپار یتکرار عناصر نیا. دارد وجود تکرار نیا پشت یقصودم و معنا كه دهندیم نشان  و زندیانگیبرم را مخاطب

 (.4399 دهقان، و یتقو) «انجامدیم متن یورا یزیچ درک و كشف به آنها كردن دنبال كه هستند ییهانشانه

ضر  پژوهش یمطالعات ۀکریپ س  منتخب اثر پنج حا ست  منظوم یخیتار -ی حما سبب  كدام هر كه ا   در تیاهم ب

شناخته  ،یادب ارزش ات،یبا تعداد محتوا،   ضمن  كه اندشده  انتخاب خود از پس شاعران  بر یاثردذار ای بودن، نا

 اكتفا تابك چند به كتابها، یباال حجم بسبب .هستند فهایموت از یمتفاوت بسامد یدارا ،یحماس یهایژدیو داشتن

 یمستوف حمداهلل اثر ظفرنامه هفتم، قرن در یزجاج اثر وننامهیهما ششم، قرن در ینظام اثر هشرفنام جمله از شد

شتم،  قرن در شتم،  قرن در یاهدر ینور اثر غازاننامه ه   در یقدر اثر جروننامه نهم، قرن در یهاتف اثر تمرنامه ه

 كاربرد و تیّكم انیب منتخب، آثار در یحماسیی مشییترک یفهایموت افتنی یپ در حاضییر پژوهش. ازدهمی قرن

 از یبرخ افتنی و آنها یریبکارد در شییباهت و تفاوت انیب و تحوّل و رییتغ و حضییور یچگونگ، آنها ییمعنا

ست یموت   پژوهش نیا در. اندشده  حذف گرید عوامل ای دوره و محتوا بتبع یخیتار آثار در زمان مروز به كه فها

 یس ررب آنها ییمعنا شباهت  و تفاوت و موردنظر یخیتار یهاهحماس  در پربسامد  یفهایموت كه است  نیا بر یسع 

 .شود
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  قیتحقو سابقۀ  ترضرو
، منظوم یخیتار یهاهحماس  ۀحوز در امّا ،اندپرداخته هاهیبنما یبررس  به پژوهشها  یبرخ در یملّ جحماس  ۀحوز در

  هیامبن کی یبررس  به تنها ای است  نشده  انجام یامقاله ای امهنانیپا تاكنون ،یحماس  یهاهیبنما یبررس  رهگذر از

 یدبا آثار در فیموت نجیزم در پژوهشها  یبرخ یمعرف به قسمت  نیا در .است  نشده  داده بسط  انچند وشده   اكتفا

 .می ردازیم یحماس و

ضا  سعد  محمدر سامد  و خواب «شاهنامه  در ایرؤ و خواب بازتاب» مقالج در (4399) ا س  را آن یهاب   ،کندیم یبرر

ست  به س س  شأ    و ندیبیم همگون عرفا یاعتقاد یمبان با را آن و  ردازدیم خوابها یبندهد   فرهنگ را آن سرمن

سالم  شج یاند و یرانیا س  شاهنامج  در یمانداریپ و مانیپ» مقالج در (4394ی )میرح یمهد. داندیم یا  «یفردو

صول  از یکی را یمانداریپ س  شاهنامج  در یاخالق ا سته  به و داندیم یفردو و  ردازدی م شاهنامه  در مانهایپ یبندد

 و انتقام»ج مقال در( 4347) محمدزاده میمر .کندیم یبنددسییته بودن رمکتوبیغ ای مکتوب و ییمحتوا ازلحاظ

س  جشاهنام  در آن یهازهیانگ سه  یارتباط جحلق را انتقام «هومر جس یاود و ادیلیا و یفردو  زا یکیبه  و داندیم حما

 . ردازدیم مذكور یهاحماسه در آن یریشکلگ یهازهیانگ و انتقام یعنی هاهیامبن نیرتمهم

 

 مطالعه روش
ضر با روش تحلیلی  صیفی   -پژوهش حا ست.    و كتابخانهتو شده ا سی آثار منظوم منتخب،  ای انجام  در ابتدا با برر

سامدترین آنها         موتیفها س س پرب شده،  ستخراج  سته ا شده و به همراه ابیات مرتبط به همراه    د ضوعی  بندی مو

. منابع موردنظر از مختلف و نامگذاریهای مربوط بررسیی شیدند   هایو در زیرمجموعهاند توضییحات نوشیته شیده   

 د.انداک تهیه شدههای دیجیتال نور و سایت ایراناند یا از كتابخانهها بصورت حضوری دریافت شدهكتابخانه

 

 منظوم یخیتار یهاهحماس در یحماس یفهایموتبحث و بررسی: 

حماسه  ریسا  و شاهنامه  یمركز و یاصل  موضوع  كه است  «جنگ» یچندبعدو  اثردذار یفهایموت از یکی: جنگ

  ریمسیی درو  ردیگیم شییکل یملّت و قوم هر فرهنگ به توجه با و مختلف یرونیب و یدرون یهاهزیانگ با. هاسییت

 حفظ ار خود یاصل  تیّماه هم باز اما ،ابدییم یراتییتغ یاس یس  و یفکر و یمذهب یانهایجر ریتأث تحت شیخیتار

 هایآشت  جنگها، جش یر آنها، زوال و دوام قدرت، لیتشک  شه یهم او. دارد خیتار از قیعم یبرداشت  یفردوس . »کندیم

ص  یی:سا ف رستگار  ی،فردوس  و شاهنامه  ۀدربار دفتار کی و ست یب) «کندیم یابیارز یمنطق یبنحو را آنها جینتا و

شق  ناموس، و وطن از دفاع همچون ییهازهیانگ(. 44  آن، بر غلبه و یبد تجاوز از دفاع ن،رایا نیسرزم  به یورزع

شک  ،یبد و دادیب ینف ،یزیدرننگ و یینامجو و ینخواهیك ستند  جنگها ۀپرورند یطلبافزون و آز و ر  از یکی .ه

س  كتب در جنگ علل شمن  یغارتگر از انتقام و ییجونهیك ،موردنظر یحما ش    و د   یخونخواه و یداخل انیشور

 .است

 

  جنگ علل

  یینجویك ،ییانتقامجو چون یكلمات با كه است  ینخواهیك ها،حماسه  در پربسامد  یفهایموت زا یکیی: نخواهیك

 ودهب باستان انیرانیا مورداعتماد چندان ناپاكان از پاكان یتوزهنیك» شاهنامه طول در .شودیم عنوان یخونخواه و

 از رجیا و اوشیس  نیك یهانغمه. اندهختیدرآم آهنگ با را هایتوزنهیك نیا از یاریبس  داستان  نوازنددان، كه است 
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  ای یشخص هاییجونهیك (.455ص ی:سرام. خار رنج تا دل رنگ از) «است یرانیا یقیموس یهاهسرود نیتربلندآوازه

  واردشده یجسم  و یماد یضررها  جبران هدفاست و   جهینتیب ای مندجهینت ،یرزمنبرو ای یمرزدرون ،یاجتماع

ست    انتیخ مردم، عامقتل تركان، یغارتگر از انتقام به توانیم ییجونهیك موارد از. شود  خاطر آرامش سبب  تا ا

  اشاره خلفاو  ائمه خانواده، یخونخواه ،و تجاوز دشمنان به مرزها یرشددیتحق از ییجوهنیك ،یخواهباج معتمدان،

 . كرد

سکندر  یینجویك سها  یغارتگر از ا شت  از پس: رو سکندر  بازد شتار  و یغارتگر از ابخاز حاكم ن،یچ از ا س  ك   هارو

ست  او از و كرد تیشکا  شتگان  انتقام كه خوا ستاند  را ك سکندر  مکرر ینبردها از پس. ب   خرهباأل روس س اه  و ا

 .(45-43: بیتشرفنامه) دشت دانیم روزیپ اسکندر

س  امام یخونخواه شتر  میابراه نیب جنگ(: ع) نیح   ادیز ابن س اه  زیدر با تینها در .دردرفت ادیز بنداهللیعب و ا

 .(45-43: بیت4ج وننامه،یهما) دیرس انیپا به

سطور  در قدرت: قدرت سه  و هاها صر   یکی هاحما سانها  یبرتر و یسرور  ۀنندكنییتعاز عنا ست  بوده ان  مردم .ا

سته  یکیزیف یروین ای ثروت به را آن یعاد شکال  قدرت .دانندیم واب  محک سالح،  ثروت، همچون دارد دونادون ا

شکال  نیا از چکدامیه. دیعقا ریثأتو  ،یدولت   ریسا  كه ندارد یواحد شکل  چیه و دانست  یگرید تابع توانینم را ا

 .است بحث قابل یینماقدرت و یطلبفزون وجه دو در تقدر. شناخت آن از مشتق بتوان را اشکال
  یشییکلها به كه اسییت یطلبفزون جنگها ۀبوجودآورند عوامل از یکی :(یطلبیبرتر ،ییجوه)سییلط یطلبفزون

كه   اهیستان باجو  تخت، و تاج تصاحب  و یطلبحکومت ،یدستر نید ،ییكشوردشا   همچون ،ابدییم نمود یمختلف

سیدن  یبرا و ست ین فرودذار یتالش  چیهخواهنده از  ست  زین غارت و قتل به آن به ر س بردیم د زونف از یاری. ب

  كه هایرانگیعص  از یبرخ .دارد همراه به را گناهانیب كشتار  و قتل نچو ییامدهایپ كه است  یفرد ۀزیانگ با هایطلب

سبت  ترنییپا یسطح  از ییقدرتنما ست  باالتر بهن سته   نیا در، ا   انواع در( یطلبیبرتر)یی جوسلطه  .دارد قرارد

 .دشویم دهید هاهحماس در( یطلبخالفت ،یطلبتسلطن) یطلبحکومتو  ،یطلبطتسلّ ،ییكشوردشا دونادون

-1: بیت6ج وننامه،یهما) صادركند  را جنگ دستور  معتضد  كه شد  سبب  انیصفار  یدرپیپ حمالت: ییكشوردشا  

4). 

سلّ  صارا   شد و قوم  یدمبرون خال جقلع ،خان به كرنگ رفتكه نواب یدمبرون: هنگام جدر قلع انیفرنگ یطلبطت ن

 .(4-43بیت :نامهجرونبه قلعه حمله كنند ) كردند تئجر

  ملکشاه  .برخاست  جنگ به و شد  سلطنت  خواستار  ملکشاه،  ینینش تتخ از پس ملکشاه  برادر تکش: یبطلسلطنت 

-434: بیت5ج ظفرنامه،) شد ریاس  تکش جنگ، درو  شد  روانه تکش بسمت  س اهش  با و شد  مطلع تکش تین از

465). 

 ،یسركش و یریناپذیمتسل ،یواهخباج و یباجستان ،یناامن جادیا و یآشوبگر ،یدادخواه و یدادستان یی:نماقدرت

 . شوندیم محسوب یینماقدرت از یوجوه بعنوان ینشکنمایپ و انتیخ ،یزیستظلم ،یسترداسالم

ستند یم آنها چراكه ؛کردندیم توجه مردم یدادخواه به نظم جادیا یبرا رهبران و فرماندهان :یدادستان   حضور  دان

 یدرون لیتما و اسییتعداد ینوع» را داد افالطون. شییکندیم درهم را حکومتشییان نظام آنها، اریاخت از خارج ظلم

  ییكارها انجام از را بشر  و ردیگیم هستند  یخصوص   منافع طالب كه را یو یهاهزیانگ و احساسات   جلوِ كه داندیم

 ،ربغ در یاس یس  یهاشه یاند خیتار) «داردیبازم هستند،  وجدانش ینه مورد یول شوند یم تمام نفعش به ظاهراً كه
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ستان  (.66صی: طاهر  نزد یدادخواه به مردم . رداختندیم اموال و مال غارت به و کردندیم ظلم كتور كفّاركوه

 .(46-49: بیترنامهومیت) شد آغاز جنگ و مورآمدندیت

شوبگر  ست عکس آن  یداه. ست ین نترییپا یروهاین جانب به قدرتمندان از شه یهم یطلبقدرت و قدرت: یآ  و ا

شان  تا ندکنیم اعتراض ای زندیخیبرم تریقو یروهاین با مقابله به ،نندیبیم خطر در را منافعشان  كهیهنگام افراد  ن

ستار  دهند شان یامت خوا ستند،  ازات شان  به را مبارزه یانتها هرچند ه (: ع) یعل تیّحکم به اعتراض .نندینب نفع

و  بود نیحکم كار در یعل حضرت  به اعتراض او لیدل و برخاست  جنگ به یعل با یعیرب بنثیش  نام به یشخص  

 (.4535- 4515: بیت4ج ظفرنامه،) شد جنگ سبب نیهم

 ربمنظو رتابعیغ و تابع ینهایسییرزم از خراج درفتن جنگها، و هایلشییکركشیی جیرا علل از گرید یکی: یخواهباج

. بود رانیا هاركشو جمله از و داشت  ییكشوردشا   به میتصم  توران شاه . بود شتر یب ممالک بر تسلّط  و ییكشوردشا  

 .(3-7: بیتتمرنامه) شد جنگ ۀآماد موریت پس. كند یخواهجبا رانیا میاقل از خواست او

.  رخاستب ارسالن آلب با مخالفت به قاورد .است بوده یزیستظلم ای قدرت انیب یبرا ای فرمانها از انیعص :یسركش

شن    ییآراس اه  خبر قاورد كهیهنگام سالن را  سل  د،یآلب ار -435: بیت5ج ظفرنامه،) كرد یزنهارخواه و شد  میت

465.) 

 كفر یسرنگون  قصد  به بکریاب بنداهللیعب .است  بوده نهایسرزم  ثروت تصاحب  هدف با اوقات شتر یب: یدستر اسالم  

  حصییار در را داهللیعب سیی اهش، و هند پادشییاه .پرداخت غارت به و ختیر یادیز یخونها و كرد حمله هند به

 .(47-64بیت :4ج نامه،ونیهما) خوردند شکست تیدرنها امّا ،درفتند

س  از یکی یعدالتیب: یزیست مظل ست  قدرت یبهایآ سته  و زور با كه ا   به راداف و شود یم لیتحم گرانید بر ناخوا

ست  غارت و تجاوز آنها از یکی. زندیخیبرم آن با مقابله ست  سنت » .ا  دح در عدالت، بدون را ینیزم قدرت نیآدو

  خدمت نخسییت :برسییاند انجام به را خدمت سییه ینیزم قدرت كه بود آن بر و دانسییتیم راهزنان اراقتد و زور

صم  جقاطعان یاجرا و نظم یبرقرار یعنی یفرمانده ست،  یمهایت   نیمأت و برآورد یعنی ،ینیبشیپ خدمت دوم در

سانها  یازهاین شاوره  خدمت سوم  و ان سطوره ) «مردم ییراهنما یعنی م س   ا س یس  یشنا   .(345صی: وهفکی، ا

شم  ۀریجز به انیپرتقال ش    ق شکرك ض . ساختند  قلعه آنجا در و كردند یل  ره،یزاز ج آنها كردن رونیب یبرا الر یقا

تاب   نهاآالر نتوانست در مقابل   س اه بود و  ادیز انیتعداد پرتقال اما .رفت انیداد و به جنگ با پرتقال بیترت یس اه 

 .(41-49بیت :نامهدشم) اوردیب

 

 کهایتاكت

  آنها به و دارند یمهم نقش یجنگ یتهایموفق در كه هسییتند یفنون و روشییها ،جنگ مهم یبخشییها از یکی

ستند  جنگها در یروزیپ عوامل از یکی کهایتاكت. شود یم دفته «کیتاكت» شها  در كه ه  قشن جهان بزرگ یارت

س  با .دارند یاژهیو صل  ینبردها یبرر صو  توانیم مهم و یا صر  هر یکهایتاكت از یریت  نیبد و آورد ست دب را ع

ست  توانیم بیترت س  قیتحق به د ست  بهتر جنگها در. زد یعتریو   ال،یّس  توانندیم رایز ،برد بهره کهایتاكت از ا

  در یتلفمخ یشکلها به کهایتاكتپژوهش،  نیاآثار  در. باشند ثرؤم و خلّاق و ایپو و باال تحرّک با ساده ر،یپذانعطاف

  ،یافکنترس ،ینفوذ ،یحفاظت ،یشکن هس ا  خون،یشب  یهاوهدر در کهایتاكت نیپربسامدتر . اندشده  استفاده  جنگها

 . رندیگیم قرار ییدشامانع و یسازمانع ،ییآراس اه



 013/ منظوم یخیتار یهاهحماس در یحماس یفهایموت یبررس

 

 انتخاب ثرؤم یهانهیدز از یکی بعنوان انیس اه و جنگاوران كه است  رانهیغافلگ کیتاكت کی خونیشب  :خونیشب 

 را آن دندیدینم آماده رودررو ۀمبارز یبرا را خودی وقت جنگاوران كه ودب یسییالح نیآخر دیشییا و ردندیکم

 رگید دروه و آزموده و دهیكارد و دانا مردمان دروه کی. است  مردمان از دروه دو جست یشا  خونیشب » .دندیگزیبرم

 زمان بود، تیّاهم حائز خونیشییب در آنچه .(649صآداب الحرب: ) «فرمانبردار و اریهوشیی و خردمند مردمان

  زیآمتیّموفق ای خونهایشب  .بود آن انجام یبرا دهیكارد یافراد انتخاب و عیسر  عملکرد دشمن،  ییشناسا   خون،یشب 

  در غارتو  سییهیدسییو  انتقام، تصییرّف، ،یریدقلعه جان، نجات چون مختلف یهازهیانگ با و ناموفّق ای هسییتند

 .رندیگیم صورت انهیانتقامجو ،یتدافع انه،یجوتسلّط یدروهها

  تا زدندیم خونیشب  افراد ای انیس اه  بر قتیدرحق. است  بوده قدرت اظهار و تسلّط  هدف با: انهیجوتسلّط  خونیشب 

  یعالحضرم  .درآورند خود اریاخت تحت را تهایموقع و نهایسرزم  ای كنند اجباركسب هب را یمنافع و ازاتیامت آنها از

 .(445-445: بیت4ج نامه،ظفر) دز خونیشب آنها بر مرتدان یهایسركش سركوب یبرا

شد  بخشجهینت دیشا  و شود یم انجام  مردم جان و نیسرزم  از دفاع هدف با: یتدافع خونیشب   نیا هدف اما ،نبا

 و نامه یمحتوا از یآداه از پس نوروز .كنند صرف  است  ارزشمند  كه ییزهایچ نجات یبرا را خود توان كه است 

 ریاس  را چند یتن و تاخت س اهش  بر شبانه  و شد  بددمان خانغازان به ،ودب شده  صادر  او یبرا كه یقتل دستور 

 .(796-795بیت: غازاننامه) ختندیدرخان غازان انیس اه از یادیز عدۀ و كرد

س  یخونخواه ای ظلم از انتقام هدف با: انهیانتقامجو خونیشب  ص    ای مقام ت،یموقع ینخواهیك یبرا ای یك شخا  یا

  رنامه،ظف) زد خونیشب یاسد جحیاز قتل عکاشه خالد به رزم برخاست و بر س اه طل پس .اندرفته ازدست كه است 

 (.455-459: بیت4ج

 و بردندیم رشوی س اه  بر میرمستق یغ و میمستق  بشکل  كه بوده جنگها در ثرؤم یکهایتاكت از یکیی: شکن سپاه 

ش عقب به مجبور ای فیتضع  را س اه   دشمن،  س اه  بر تسلّط  یروشها  از یکی .کردندیم جنگ ترک و زیدر و ینین

شکر  قلب به حمله صعب  .بود ل ضع  یبرا م شکر  فیت شت  قرار اجآن در مختار كه ییجا به مختار ل   قلب یعنی ،دا

 (.145-145: بیت4ج وننامه،یهما) س رد گرید افراد به را منهیم و سرهیم و كرد حمله لشکر

 لپ انیبغداد .شد یم انجام نیسرزم  و مقام ت،یموقع از محافظت یبرا كه بوده ییکهایتاكت جمله ازی: حفاظت 

س  و روند آنها یپ در نتوانند تركان تا كردند قطع را دجله سانند؛  یبیآ سب  با موریت س اه  اما بر   شت دذ آب از ا

 (.3-7: بیترنامهومیت)

 از یآداه و دشییمن برابر در دفاع و یسییازهآماد یبرا یریتدب قتیحق در یپنهان کیتاكت نیای: نفوذ کیتاكت

 اب رایز» .شدندیم دشمن س اه وارد ناشناس صورتب دهیورز یاعدّه وهیش نیا در. است بوده دشمن طیشرا  و احوال

 نانیاطم بیضر  و كرد انتخاب را آنها با مقابله راه وانیتم دشمن  زاتیتجه نوع و نفرات تعداد و تیوضع  از یآداه

 جنگ تیوضع  مصعب  یوقت. (454: ص بهارمست  ی،فردوس  س هبد  جنگ خداوند یفرمانده)« برد باال را یروزیپ

 او. ندك رصد  را او س اه  تا كرد مختار س اه  وارد ترفند با را یجوان ،دید کینزد را شکست   و ندانست  خود نفع به را

 (.641-644: بیت4ج وننامه،یهما) داد شرح را ضعفشان و قوت نقاط س س و شد س اه وارد زیمو و خرما ینیس با

رعب اثر امّا ،شد ینم آن متوجه دشمن  كه ركانهیز یروش  انجام با وحشت  و رعب جادیا: دشمن  در یافکنترس

ست    سبب  آن رآو شمن   ترس و یس  با مقابله یبرا یخازم.  ...و ی، رجزخوانیبکاریجمله فر از. شد یم جنگ درد

  یشماریب لشکر با كه بردند دمان یرانیا انیس اه. نهادند آتش هازهین سر بر انیس اه كه دیشیاند یریتدب انیرانیا
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 آنان به لهحم و نیكم با عرب س اه  و بازدشتند  نبرد از نیبنابرا. ندآییبرنم آنان با مقابله ۀعهد از و هستند  روبرو

 (.445-475: بیت4ج ظفرنامه،) شد روزیپ

 .دردد جنگ در دشمن  یتسس   سبب  تواندیم یینماتقدر ضمن  كه شود یم محسوب  ییکهایتاكت از :ییراآسپاه 

 (5-43بیت :امهجرونن) داد قرار هم كنار در را س اه بیترت و نظم با قلعه، فتح یبرا قشم در یموس خیش

صار  قلعه، شهر،  از حفاظت یبرا جنگها در: یساز مانع شها  شهر  یبارو و ح  نفوذ مانع كه بردندیم بکار ییرو

  بربرها» :دیدو نیچن كوروش یجنگها دربارۀ دزنفون. بود خندقها حفر آنها جملج از. شییدیم آنها در دشییمنان

شان  یاردو دور دارند عادت( هایونانیریغ) ست  پراكنده نظامسواره  شبها  رایز بکنند، خندق خود شمن  ادرو  ا  د

  رانیا) «نکنند ای بکنند جنگ مختارند خندق، بودن با امّا ،شوند  حاضر  فوراً توانندینم هاسواره  ،كند حمله نادهان

را  نیدستور داد مردم اطراف حصار بغدادزم   انشیو س اه  معتز جحمل دنیشن  با نیمستع  (.49ص: ایرنیپ، باستان 

 (.64-65: بیت6ج نامه،ونیهما)حفر كنند 

 برج ریبا كندن نقب در ز مسلمانان  .بود ممنوع ۀمحدود به ورود و موانع از دذشتن  کهایتاكت از یکی :ییگشا مانع

شد  این امر باروت آنجا را آتش زدند و  با آن، كردن پر و سمت باعث  ست  آن به و كنند رانیاز برج را و یق  ندابی د

 .(6-4جروننامه: بیت)

 

 هاریتدب

 بها،یفر ها،یكارپنهان ها،ینیبمصییلحت كالمها، از یامجموعه كه هسییتند رهایتدب یآدمعقل  یهاهدییزا از یکی

س  سان  و هاهس ید ستند  هایخبرر شکل دروه  و ه سته م کهدفمندانه ب و یو انفراد یب ست یس  در» .شوند یار ب   چیه ا

سا  و ابزارها یریکارددرمورد ب یخسّت  س یس  یزندد و ندارد وجود لیو س  و کهایتحر به یا  ،هاهتوطئ ا،یهنیچسه ید

ساد  صت  خطاها از یبرداربهره و یمال ف سان ) «دهدیم فر سی،    ان سامدتر  یکی ریتدب (.444ص: ریویرشنا   نیاز پرب

سوب م  فهایموت   بکار یمختلف و با اهداف مختلف یهاوهیش  بهو...  نهاییآ ها،همنا مانها،یپ ها،كه در جنگ شود یمح

سب  بر ریتدب .رفتندیم ست  متفاوت مختلف افراد در تیموقع و طیشرا  ح  .اردد همراه به مثبت و یمنف اثرات و ا

 و ساز طیشرا  یبرخ. دارند نمود افراد یفعل كنشوا در رهایتدب یبرخ و شوند یم منعکس كالم در رهایاز تدب یبرخ

ستند  طیشرا  ۀدییزا یبرخ سمت  نیا در .ه   یرهایتدب بازدارنده، یرهایتدبچون  ینیعناو به رهایتدب مبحث، از ق

 اند.شده یبنددسته كنندهبیتخر یرهایتدبو  بکارانهیفر ،یحفاظت یرهایتدب ،قدرت

سه  در بازدارنده: یرهایدبت ستند  مختلف هاحما ستند  ییرهایتدب و ه صلحت  بنابر كه ه   ای شوند یم اتخاذ وقت م

شا  یتیموقع ای نادوار یاحادثه از مانع تا شوند یم شنهاد یپ شکل  نهاآ .شوند  ندیناخو شدار،  ب ص  ه   عهد، حت،ین

 زا متوكّل شییدن مطلع با .دارند زین یمنف و مثبت یهایاثردذار و کنندیم جلوه فعل و كالم در... و یمندهعالق

سر و اطراف  جتوطئ صم  انش،یپ ساند  بقتل را اهدرفت آن میت او  ،بود كّلمتو اعتماد قابل افراد از كه خاقان بنفتح. بر

 .(44-73: بیت6ج نامه،ونیهما) داندیم لیدخامر  آنرا در  انیو اطراف داردیرا از قتل فرزند بازم

 یمانز .است داشته كاربرد افراد و اوضاع كنترل و یرحکومتدا و طتسلّ یبرا ایقدرت  انیب ی: براقدرتجو یهاریتدب

 شنهادیپ را مصر به یلشکركش او و خواست مشاوره ارسطو از اسکندر كردند، یدادخواه انیزنگ ظلم از انیمصر كه

 .(43-44بیت :شرفنامه) از آن حاصل شد زین یخوب ججینت كه داد
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سرز    یبرا :یحفاظت یرهایتدب س اه و  صر  شوند. یبکار برده م نیمحفاظت جان و مال و    ،لطغر ریوز ی،كندر ابون

ضاع  وخامت یوقت  شاه  میحر از كار نیا با او .جنگ دور كرد منطقج از را طغرل همسر  و رفت بغداد به ،دید را او

 . (614-653بیت: 6ج وننامه،یهما) و دفاع كرد محافظت

 تیوضییع ابقاء جلیوسیی نیكارآمدتر رنگین» .اسییترسییان فو هد یپنهانهمان روش  رنگین: بکارانهیفر یرهایتدب

 ندیرس  و فیحر كردن دمراه یبرا وخم چیپرپ و میرمستق یغ یراه است،  انینما كه زور برخالف و است  حکومت

  سیدرفتن از مروان و ضحاک و ابن ق عتیدر ب هیمعاو. (446ص: نیهول فروند ،ستیچ استیس« )است یروزیپ به

 سییتا كرده تیوصیی دیزی با عتیب بررا  آنهااسییت كه  دهیدر خواب پدر آنها را دكرد كه  انیب نگونهیا دیزی یبرا

 .(679-696بیت :4ج وننامه،یهما)

 شخص  یبرانداز یبرا انهیمخف یدروه ای شخص  کی توسط  كه هستند  رسان بیآس  ییرهایتدب: مخرّب یرهایتدب

 منافع به یابیدست  یبرا نابرابر و ناعادالنه یجدال كه اندشده  دهیجهت مخرّب نام نی. از اشود یم استفاده  یدروه ای

ص    شخاص  ای شخص  هیعل قدرت ای یشخ ست  ا صت مقابله با آن را   دروه مقابل، ایفرد  هکآنیب ؛ا حق  ای ابدیبفر

شته مبارزه  یبرا یانتخاب راه شد  دا سلطا  .با صم  قدرت فرزندش تیتثب یبرا شاه نمادر    در از تکش با درفت میت

 (.5-4بیت :4ج نامه،ظفر) رساند بقتل را او سس  و شود وارد یدوست

 

 هامانیپ
داه  و دارد یادینقش بن زیداستانها ن  ریس  در كهنظر است  مورد یخیتار یهاهپربسامد در حماس   یفهایموتاز  یکی

شا  ست و داه پ  ندیخو صورت مکتوب  مانیپ دارد. یدرپ ینادوار یامدهایا شفاه ریغ ،ب ست  یمکتوب و  در   شه یر؛ ا

ستن م  مانیاقدام به پ مانیپاز مفاد  یمردم دارد و هر دو طرف با آداه جانیو فرهنگ عاماعتقاد   یهامانیپکنند. یب

، ییدر جوامع هند و اروپا» اند.را به خود اختصییاص داده یشییتریمکتوب حجم ب یهامانیبا پ اسیمکتوب در قریغ

صل  مانیعهد و پ ست. ا     یمذهب یبعنوان ا شده ا ستا  انیرانیشناخته  سرزم با سرزم  نین   مانیعهد و پ نیخود را 

 .(464ص: لزیهن ران،یا ریاساط شناخت) «انستندیدم

  هبسییت یمتفاوت لیدال به مانهایپ. دارد وجود مانیپ كنار در عتیب واهۀ ،نامهونیظفرنامه و هما یدر دو اثر حماسیی

 اند.شده یبندهدست قاتلو  معکوس طلبانه،منفعت ،یاجبار ،یحفاظت وفادرانه،چون  ییو با عنوانها شوندیم

  یقلب ای یشفاه یداه و توبمک یبود. داه نیطرف یندیبا پا دروهها ای اشخاص نیب در مانیپ نیا: یوفادار مانپی

سکندر .  ...و یفرمانبردار ازدواج، ،یرازدار همچون. شدند یممتعهد  نبوده كه افراد به آ  نانیرا اطم نیخاقان چ ،ا

 .(45-44بیت :شرفنامه) بر سر آن خواهد ماند ،دببند یمانیهد كه ادر پیدم

سرزم  یها برامانیپ نی: ایحفاظت یمانهایپ سرزم  ایافراد  نیب تیّو موقع نیمحافظت از جان و  ست  نیدو  . بوده ا

دل در درو  موریت ان،یخوارزم میاز اظهار تسییل پس شیید.ی، صییلح، ازدواج و... می، اماندهیها شییامل امانخواهمانیپ

 .(44-44بیت: رنامهومیت) صلح دانست مانیپ یاهل خوارزم بست و  وصلت در آنجا را سبب استوار از ییبارویز

  ایتن دهند و در پس آن نجات جان  یمانیپ نیبه چن انیس اه ایشود افراد یسبب م سخت طی: شرایاجبار مانیپ

  مقاومت او قدرت مقابل در نتوانسییت لیزنب كرد، حمله هند به عبدالرحمان هکنیوجود دارد. پس از ا ینیسییرزم

 .(4-43: بیت4ج وننامه،یهما) كرد صلح او با پس كند
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 آنها را شیینهادیپ نیکه مسییتعآنتركان پس از  .دارد همراه به قدرت نیطرف از یکی یبرا: طلبانهقدرت یمانهایپ

  عتیاد و با او بآز ،در بند كرده بودند دمعتز را كه خو قدرت، رفتند بدسییت وبهتر شییدن اوضییاع  ی، برارفتین ذ

 .(1-4بیت: 6ج وننامه،یهما)كردند 

از  ،آن یجاول فسخ  ضمن  ای ردیگیم صورت  یكوتاه فاصلج  با آنهاكه بستن و شکستن     ییمانهای: پمعکوس یمانهایپ

ص    و شخص  به ای گرید یبه دروه یدروه شخا صلح و پس از  سلطان محمّ  .گرددیممنتقل  گرید یا د با برادرش 

 .(454-441بیت :6ج نامه،ونیهما) را بقتل رساند یادیو افراد ز كرد یعهدشکن یمدّت

 مانیپخان راز غازان .شوندیاشخاص بسته م ایبرداشتن شخص  انیو با هدف از م یپنهان اكثراً آنها قاتل: یاهمانپی

ر قتل  خان دستو سبب شد غازان   نیهم و دیشن  نینوروز را از زبان قطب و مع ریقتل ام یبرا یصدرچاو  سج یو دس 

 (5596-5595بیت :غازاننامه) را بدهد یصدرچاو

 

 هاامیپ
 خبر به امیپ .رودیم بکار یرسانامیپ یبرا هانشانه از یامجموعه با كه انسانهاست انیم یارتباط ابزار نیمهمتر زبان

  لیدال اب مختلف مطالب یحاو و شودیم فرستاده رنده،ید به فرستنده کی از كه شودیم دفته یاطالعات مجموعه ای

سل  دعوت، ،یعذرخواه ک،یتبر دادن، خبر چون یمختلف یهاهزیانگ و   ت،یشکا  و دله سرزنش،  خواهش، ت،یت

س  و ریتقد ست،  و دهیعق انیب  ن،یتح شند یم ییدلجو ،یهمدرد شنهاد، یپ درخوا  تیاهم جدرج نظر از  آنها. با

 و حسّاس د،هستن  كوتاه نکهیا با آنها از یبرخ. دارند یبستگ  امیپ مضمون  و رندهید فرستنده،  به و هستند  متفاوت

 . شوندیم منتقل... و خوابها ،ینیبطالع ،ییشگویپ نامه، چون ییروشها باو  هستند سازسرنوشت

 نسبت  انیهخامنش  ۀدور به را رانیا در یس ینونامه جسابق  اما» .انسانهاست   نیب ارتباط یبرقرار لیوسا  از یکی نامه

صد  به چاپار جلیبوسی  و نوشیتند یم جانوران شیده  یدباغ پوسیت  یرو بر یخیم خط با را هاواهه كه دهندیم   مق

ساندند یم س  ینگار)فن نامه «ر سان  (.49ص : دهقان ی،در زبان فار   در ینیبطالع و ییشگو یپ بهآوردن  یبا رو ان

 علوم از یکی توانیم را ییشگو یپ» .افتی ندهیآ ابهاماترا دربرابر  شیترسها  بر غلبه و ینادان از یزیدر راه قتیحق

  ای شدن  واقع درفتن درنظر بدون ک،ینزد ای دور ندۀیآ در یاواقعه از دفتن سخن  نیهمچن و هیّاول و میقد اریبس 

 .(4394 ،یصرف و کنامین رزایم) «دینام آن نشدن

 اؤیر». شیهاخواسته  به انسان  دنیرس  یبسو  ست یدر خوابها رمز ییبازدشا  و هستند  مجهوالت یبسو  یدر اهاؤیر

 نیا در. (551 صی: سرام از رنگ دل تا رنج خار، ) «است  بیغ عالم و شهود  عالم انیم یبرزخ یریاساط  پندار در

 .اندشده داده یجا هاییشگویپ و خوابها ،یشفاه مکتوب، یامهایپ چون ییاههدرو در غامهایپ بخش

سه  هاهنام: مکتوب یامهایپ ستنامه،  فتحنامه، مانند ییهاهدرو در موردنظر یهادرحما   اماننامه، دنامه،یتهد درخوا

 .انددرفته قرار حکمنامه عزلنامه، تنامه،دعو

 متن هانامهفتح در». ست ا ینیسرزم  فتح و تصرف  ،ییكشوردشا   انگریب آن یمحتوا كه ست ی اانامه: یروزیپ جنام 

  خدا نعمت را یروزیپ و فتح و بود تطاع اهل بر یاله وعدۀ تحقق از یحاك كه کردندیم میتنظ یابگونه را نامه

ستند یم سناد ) «دان س  خیش  و عرب عماد. (446صیی: نوا ،رانیا یخیتار تباتامک و ا   یانامه یقل امام یبرا یمو

 .(47-65بیت: نامهدشم) شدند یشاد باعث و دادند او به را انیفرنگ درمقابل یروزیپ خبر و فرستادند
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  انتقام، همچون ،شد یم آن انجام خواستار  و داشت  ییتقاضا  رندهید از ستنده فر آن، یط هك یانامه: درخواستنامه 

نهیك یبرا نیامام حس  به انیكوف .عزل درخواست  و یطلبیاری ،یامانخواه خوارج، یسركوب  ،یمانخواهیپ و عتیب

 .(65-35: بیت4 ج ظفرنامه،) نوشتند نامه دیزی از ییجو

شتند دیم برحذر یعمل از را افراد: دیتهد نامج   به امیپ مخاطب تا بوده آن عقاب یورآادی همراه به دیتهد یداه. ا

سع  ابوطاهر، .كند یشتر یب توجه آن سل  كه خواهدیم او از و کندیم دیتهد را دیابو شود  میت  ورتص  نیا ریغ در ،ب

 .(669-631: بیت6ج وننامه،یهما) دهدیم ازدست را جانش

ست و   نشان ی، جان و مال و سرزم فیضع  ایخورده شکست   یروینكه برطبق آن،  ست ی اانامه: اماننامه  در امان ا

ند یگیض قرار نممورد آزار و تعرّ خت م  ای  تیّ امن نیا یو در ازا ر ند  کیخراج پردا در درو قرار  یزیکه چ نیا ای ن

  یاامهنخان غازان. گرفتندیم باج  ستم  به  مردم از و بودند شده  مسلط  دامغان حصار  بر بزردان از یاعدهدهند. یم

ستاد  صار  و كنند شه یپ اطاعت ادر كه فر   نکردند یتوجه نامه به سران . بود خواهند امان در ،كنند ترک را ح

 .(4673-4674: بیتغازاننامه)

 مصلحت بنابر كه استآن  بر یسع و شوندیم دعوت یعمل انجام یبرا دروهها ای افراد از كه ستی اانامه: دعوتنامه

  به كه خواست  و كرد صلح  به دعوت را مصعب  عبدالملک .صلح  به دعوت و میتسل  هب دعوت همچون باشد  نیطرف

 .(454ص: 4ج نامه،ونیهما) شود شهرها یبرخ حکومت و ثروت و مال  صاحب و باشد او امان در و بگرود او

  در را تشیموقع یوقت حجاج .بود یحکومت و یشغل  تیّموقع کی از یشخص   خلع آن یمحتوا كه یانامه: زلنامه

مهلب آل به اعتماد عدم را لشیدل و كند خلع تیلئومسی  از را دیزی كه فرسیتاد  یانامه عبدالملک به ،دید خطر

 .(45-41: بیت4ج وننامه،یعنوان كرد )هما

  ریخط یامر انجام دارعهده كه منصبان  صاحب  ای رانیام بر بوده خلفا ای و شاهان  جانب از ییهاهنام :هانامهحکم

نوشت و به او دستور داد كه     یانامه یموس  خیخان به سردار ش  نواب. شد یم ضیتفوآنها  به بزرگ یركا و شدند یم

 .(7-43: بیتنامهدشمكند. ) رینجا را تسخآكند و  یبه بنکسار لشکركش

  واست، درخ مفهوم کنند،یم منتقل كه یخبر بار بر عالوه ایهستند   خبر کی انیب فقط ای امهایپی: شفاه  یامهایپ

 .شوندیم منتقل هانشانه خوابها، افراد، قیازطر آنها. دارند همراه به زین را بیفر یا دعوت، م،حک

 پدر ارغون، مرگ خبر ،یهمدرد ضمن و آمد غازانخان نزد به فرستاده کی مقام در تجربه با یجنگاور :یخبر امیپ

 .(4355-4355: بیتازاننامه)غ كرد یحالآشفته دچار رااو  زیتأثرانگ امیپ نیا. آورد را خانغازان

  كه یزمان .میشو یم مطلع آنها برها هو نشان  ابزار جبواسط  یرونیب یایدن ای خوابها در كه ییامهایپ: یانشانه  یامهایپ

 را یمایپ ر،یباتدب یزن و زدند مردم عام قتل به دست  شدند،  بوكان شهر  وارد و دندیرس  رانیا یمرزها به انیتوران

 (.4614-4615: بیتهمان) دهد نجات را مردم جان تا فرستاد نامرزدار كردن آداه یبرا یافروزآتش قیازطر

 ییشگو یپ را شیلشکركش   ججینت خواست  انیشگو یپ از شام  و مصر  به دنیكش  لشکر  از قبل خانغازان :ییشگو یپ

ست م       آنها و كنند شک ست  شاه نخ ست و با غازان یروزیپ تیدر نها ،خوردیدفتند كه هرچند  شام     خان ا صر و  م

 (.4575-4574: بیتهمان) شودیمسخر او م

هاتف به او دفت كه نوروز از  .ضیر از را حوخود را اسیکندر پنداشیت و نور  ، دیكه د یخواب یدر پ خانغازان: خواب

  دید خانغازان كه ییاؤیر. است شده كشته هودهیب نوروز كه انستشدن د داری. او پس از باست دهینوش سارهچشم

 .(5535-5515بیت :غازاننامه) افتی ریشد و تعب ییبا وجود سروش رمزدشا قتیدر حق

 

 



 447-491 صص ،41 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 479

 یریگجهینت
شم و  جروننامهدر  .ردیگیحفاظت و دفاع انجام م یبرا یو برخ یدادخواه یجنگها برا یبرخ   جنگها شتر یب نامهد

سلّط  و تعرض لیبدل شم،  ججنگنامجز  .افتندیاتفاق م هایپرتقال ییجوت س  ریسا  در د صاً     هاهحما صو   امهغازاننخ
 صورت دسترانه  اسالم و  یاعتقاد یاما با ظاهر ،شتر یجنگها با هدف كسب قدرت ب  غالباً .خوردیبچشم م  یینجویك

شا    حدّ نیشتر یب مورنامهیتو در  یقدرتطلب حدّ نیكمتر غازاننامه. در ردیگیم شورد . جود داردو یو قدرتطلب ییك

 .یروزیپ و یباجده سركوب، غارت، ،یامانخواه شکست، ز،یدركشتار،  :شودیم خالصه مورد چند در جنگها جینتا

 دریگیم قرار كنندهبیتخر و بکارانهیفر ،یحفاظت قدرتجو، بازدارنده، همچون یمختلف یدروهها در ریتدب فیموت

  ازدواج، ،یخراجده و باج ،یابیپناه ز،یدر صییلح، چون یجینتا به و یحفاظت دروه در رهایتدب نیشییتریب كه

 جان جاتن هدف نیشتر یب بکارانهیفر ریتدب در. گرددیم ختم نهایسرزم  یبرخ یوادذار جنگ، توقف و یمانبندیپ

س  ای ستفاده  با قدرت به دنیر ست  ركانهیز یراه از ا س  هدف  با مخرّب یرهایتدب اما ،ا  اب و برتر قدرت به دنیر

 . ودشیم ردذاریثأت ینهان یاوهیش با و است رسانیبآس و مخرّب یروش

شا ، مانعیدذار، مانعییآراس اه  خون،یشب  چون یمختلف یهاوهیش  به کهایتاكت س اه   یافکنترس ،یید و نفوذ در 

تفاوت كه   نیبا ا ،هستند انهیجوهسلط  نوع از نامهدشم  و وننامهیهما و ظفرنامه در خونهایشب . شود یم اعمالدشمن  

نجات جان و  ۀزیبا انگ غازاننامهاسییت. در  رانیا نیسییرزمبه  نیاز جانب متجاوز ییجوسییلطه نیا نامهدشییمدر 

ش      شور ست.   انیسركوب  شد  افتی خونیشب  شرفنامه  درا   ،یرجزخوان ب،یفر چون ییهاوهیش  با یافکنترس. ن

 . شودیظاهر م یمورد آن در رجزخوان نیشتریكتب موردنظر وجود دارد كه ب جهم در ییدونام

ستند نامه ونیهماو  غازاننامهو در  یدارها از نوع وفامانیتعداد پ نیشتر یب شم و  تمرنامه. در ه  یمانیپ نیچن نامهد

شت. پ  سه  زین یحفاظت یهامانیوجود ندا شت  نامهدشم ها جز در اكثر حما شکال  به یحفاظت یمانهایپ .وجود دا   یا

 .داشت وجود عتیبو  نها،یسرزم یوادذار صلح، ،یفرزندس ار ازدواج، چون

چون  یادیها با تنوع زدرخواسییت نامه .رندیگیو خواب قرار م ییشییگویپ ی،شییفاه ،مکتوب یهادر دسییته امهایپ

سركوب یامانخواه ش   ی،  سه  یطلبیارو ی صلح،  مان،یپ ان،یشور  مهاایپ نیشتر یب .موردبحث وجود دارد یهادر حما

ست    غازاننامهرا در  ضوعات  میشاهد ه سان  یبا مو در   هاییشگو یپ نیشتر یو ب یطلبو امان یطلب، كمکیچون خبرر

ضوعات  غازاننامه ش چون تخت یبا مو شاه  ینگرندهیآو  ،ینیبعاقبت ،ینین ست  پاد سامد  نیشتر یب با خوابها. ا   در ب

شا  مرگ، ۀنحو عمر، طول چون یمختلف یامهایپ با وننامهیهما ست  همراه ییرمزد شم  در. ا  از یمورد چیه نامهد

 نشد.  افتی اؤیو ر خواب ای و یشفاه یامهایپ
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 مشاركت نویسندگان
 دهش استخراج شهید باهنر كرماندانشگاه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

كار رس. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی محمود مدبّریآقای دكتر . است

ای آق. اند داشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به خانم مارینا مریخی

 نای مشاوران نقش تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز محمدصادق بصیریدكتر 

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و شتال حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش

 

 قدردانی و تشکر

 مانشهید باهنر كردانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت و

 

 منافع ضتعار
سنددان  شریه  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده  اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه سئولیت . ا  ارضتع دزارش م

 را دهش  ذكر موارد كلیه مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی
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