
  

  

  

  

  

  حيدري راجي   بررسي ويژگيهاي محتوايي كتاب حملة

  

  يحيي طالبيان

  مهين ايرانمنش

  

  

  مقدمه

حماسه، نوعي از اشعار وصفي است كه مبتني بر توصيف اعمال پهلواني و قهرمانيها و افتخارات 

 ١.كه شامل مظاهر مختلف زندگي آنان باشد نحوي قومي يا فردي است؛ به

 پهلواني، حماسة تاريخي، حماسة   اساطيري، حماسة ه حماسةحماسه برحسب موضوع ب  

هاي   راجي از حماسه حيدري حملة كتاب ٢.عرفاني قابل تقسيم است ديني يا مذهبي و حماسة  

  .ديني و مذهبي است

آثار حماسي، همانند ديگر انواع ادبي، داراي ويژگيهاي سبكي خاص خود است؛ اين   

ويژگيهاي زباني يا لفظي، ويژگيهاي ادبي و : بل بررسي استانداز قا ويژگيها، از سه چشم

آواها، لغات و قواعد نحوي قابل : ويژگيهاي زباني يا لفظي، در سه سطح. ويژگيهاي محتوايي

تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، : هايي نظير بررسي است؛ ويژگيهاي ادبي نيز شامل بررسي آرايه

  ٣. مجازي و مواردي از اين قبيل است، اسنادتجسماغراق، توصيف، تشخيص، 

 نظر است، بررسي ويژگيهاي محتوايي حماسه است كه موارد بسياري مدآنچه در اين مقاله   

خواهي از فرمانده براي جهاد با  خواهي و انتقام، جنگ تن به تن، اذن كين: شود؛ نظير را شامل مي
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پوشي، تحقير حريف،  هي و نامخوا طلبي، مفاخره و رجزخواني، نام دشمن، مبارز و حريف

انديشي و تدبير و سياست، بازداشتن و منع كردن فرد از  ترس و بيم، چاره شجاعت و دالوري، 

جنگ، دعوت به دين قبل از نبرد، امان و زينهار طلبيدن، نام و ننگ، فرار از ميدان جنگ، اطاعت، 

ل بر خداوند و تسليم در برابر حمايت و دفاع از دين، خشم و غضب، جوانمردي و مردانگي، توكّ

آرايي و آرايش سپاه، لشكركشي،  ، صف )فرماندهي (سرنوشت و قضا و قدر، شهادت، فرمان دادن 

جنگ نابرابر، اسير  شدگان در جنگ،  برافراشتن لوا و پرچم، رزم و بزم، سوگواري و زاري بر كشته

كبير، پيمان صلح، غنايم جنگي، گرفتن، پيشگويي، حضور نيروهاي غيبي و متافيزيك در جنگ، ت

  .فرستادن قاصد و پيك نزد سپاه مقابل و استقبال از سپاه پس از بازگشت از ميدان نبرد

هاي ديني، نظير كتاب  از مجموع ويژگيهاي محتوايي ذكر شده، برخي ويژگي خاص حماسه  

رد، حمايت و دعوت حريف به دين اسالم قبل از آغاز نب: ازجمله.  راجي، هستندحيدري حملة 

دفاع از دين، توكّل بر خداوند و ياري خواستن از وي و تسليم در مقابل قضا و قدر الهي، 

  .شهادت، حضور مالئكه و نيروهاي غيبي در ميدان نبرد و تكبير پس از پيروزي

 حملة حيدريترين اين ويژگيها در كتاب حماسي  مهمفي و بررسي معردر اين نوشته، به   

  .خواهيم پرداخت

  

  خواهي و انتقام كين

ه خواهي و انتقام افراد و گروهها از يكديگر بود ساز بسياري از جنگها در طول تاريخ، كين زمينه

 راجي  حيدري حملة جنگهايي، كه شرح آنها در كتاب  طور واضح در همة اين ويژگي به. است

ه را در فتح اين شهر بتهاي مكّ) ع(كه علي  هنگامي: عنوان مثال به. شود است، ديده مي آمده 

  :كه راجي گويد چنان. آيند و سپاه اسالم برمي) ص(خواهي از پيامبر  كفّار مكّه به كين شكست، 

ــد رو به    جو همه بهـــر عــزّي و ود، كينــه   ســوي پــيمبــر نهـــادـن

  زهر شهــر و هر قريـــه و هر ديار    ود جان نثــار»»زبهـر خـــدايان خ

  خواهي الت و ود پاي بست به خون    يران زجان شسته دستدليران و ش

  ســـوي خدا تيـــغ تيــز كشيده به    زبهــر خـدايان خـــود پر ستيــز
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  )٢٤٢ص  (                  

  

  جنگ تن به تن

يكي از ويژگيهاي محتوايي آثار حماسي، نبرد تن به تن ميان دو پهلوان سرشناس از دو سپاه 

: توان مشاهده كرد؛ نظير سياري از ويژگيهاي محتوايي ديگر را مياست، كه در ضمن اين عمل، ب

پوشي، تدبير و سياست  خواهي و نام مفاخره و رجزخواني، ترس و بيم يا شجاعت و دالوري، نام

  ... .انديشي، دعوت حريف به دين خود قبل از آغاز نبرد و  و چاره

  رد چنـگفرو دركمربنـــد او بـ    عبيده سوي شيبه گرديد تنــــگ

  كشيد از كمر، شيبه شمشير كين    خواست كو را ربايد ز زيـن همي

  عبيــده ز تيغش برآمـــد به رو    ســر تيـــغ زد بركمــرگـــاه او

  روان شـد ســـوي داور داوران    به خاك اندر افتاد و بسپــرد جان

  )٨٣ص (                  

دارد كه به شهادت عبيده  گ بدر بيان ميابيات فوق نبرد تن به تن ميان عبيده و شيبه را در جن

  .انجامد مي

  

  مفاخره و رجزخواني

كه در مقابل سپاه دشمن يا حريفي از سپاه دشمن قرار  پهلوانان حماسه قبل از آغاز نبرد، هنگامي

به بيان شجاعتها و دالوريها و پيروزيهايي كه در گذشته داشتند،  في خويش، معرگرفتند، ضمن  مي

كردند و به تحقير و   از خود تعريف و تمجيد و از نياكان خود به بزرگي ياد ميپرداختند؛ مي

 راجي، نمود فراواني دارد؛ كه در  حيدري حملةاين ويژگي در كتاب . پرداختند تمسخر حريف مي

  :شود در جنگ بدر ديده مي ) ع(ابيات زير، مفاخره و رجزخواني شيبه در مقابل علي 

  كه از رزم من شد ز تنشان روان     آورانكه بس نامــداران كنــد

  گريـزد ز دريا به خشكي نهنـگ    منم آنكه از تيغ من، روز جنگ

  هنگـام كيــن ز بيمــم به بنـگاه،     گريزند شيـــران بطحــا زمين
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  به بهرام و كيــوان درآرم شكست    منم آنكه چون تيغ آرم به دست

  )٨٤ص   (                  

  

  پوشي خواهي و نام نام

حريف نيز . پرسيد افتاد كه پهلواني، از حريف نامش را مي در نبردهاي حماسي بسيار اتّفاق مي

اين عمل . گويند پوشي مي خواهي و نام كرد، كه به اين عمل، نام گاهي نام حقيقي خود را پنهان مي

.  است ههاي كهن نيز متجلّي شد ريشه در اعتقادات جادويي اقوام كهن دارد و در اساطير و حماسه

طور  درستي و به عقيده چنين بود كه اگر فردي نام فردي را بداند، به اين معني است كه او را به

ميان بود  اي،  هاي اسطوره  در انديشه٤.شناسد؛ بنابراين بر او احاطه و تسلّط خواهد يافت كامل مي

نام فرد و خود فرد، ساية  ، ميان شيء و تصوير آن، ميان مرده و زنده، عينيت و هنيتو نبود، ميان ذ

. فرد و خود فرد، تفاوتي قائل نيست و از كشف قوانين كلّي حاكم بر پديدارها ناتوان است 

 دليل است كه وقتي   همين اي، نام شخص با خود او يكي است و به  اسطوره بنابراين در انديشة

دليل، نام خود را  همين بگويد؛ بهپرسد، رستم بيم دارد كه نام خود را  اشكبوس نام رستم را از او مي

  ٥.كند؛ تا بر حريف چيره شود في ميمعر » مرگ تو «

شود و آن هنگامي است كه يكي از سپاهيان   حيدري راجي ديده مي اين ويژگي در حملة  

نام خود را از وي  پرسد و جعفر  ، نام او را مي)ع(، برادر علي طيارروم درجنگ موته، از جعفر 

  :ددار پنهان مي

  تو را خويش و پيوند ز اعراب كيست    نخستيــن بپرسيــد نام تو چيست

  چه پرسي كه بر تو سر آمد زمــــــان    چنيــن داد پاســخ كه نام و نشـان

  )٢٢٤ص     (                  
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  نام و ننگ

كه آنچه بزرگان، تحت  درستي ماند و به مقصود از نام، آن چيزي است كه از انسان برجاي مي

  ٦.كنند، همان پيوستگي و دوام نام ماست  زيست جاويد از آن ياد ميعنوان

 نام  نزد او هرچه هست و نيست، به.  نام است رستم نمايندة در شاهنامة فردوسي،   

ترين  گردد؛ زيرا زيستن بدون آن ارزش ندارد و بايد از آن دفاع كرد، حتّي به بهاي بزرگ بازمي

ن نيست كه زندگي خوش بگذرد يا ناخوش؛ اصل آن است هدف زندگي اي. گذشت و فداكاريها

 عمر مرد آزاده است؛   نام شيشة٧.كه در خدمت خوبي و باقي ماندن نام نيك از انسان صرف شود

  ٨. ننگ او شود سر آيد و ماية خود به كه اگر برخاك افتد اين عمر خودبه

. است  از اين ويژگي آورده هاي فراواني را ، نمونه حيدري حملةمال بمانعلي كرماني، در   

اي از اين ويژگي است كه ابوسفيان خطاب به سپاه فراري خويش در جنگ احد  ابيات زير نمونه

  : است گفته

ـده و دشمــن شــادكام    چه خوش گفت دانا، كه مردن به نام ـه از زـن   ـب

  بود بهتر از زشت، اين زشــت ننگ    اگر كشته گرديم يك سر به جنـــگ

  )١٠٣ص   (                  

  

  اطاعت

خويش  ويژه پهلوان مسلمان، اطاعت از فرماندة  نخستين صفت و ويژگي الزم براي هر مبارز، به

بارز چنين  نمونة . است؛ كه بايد از دل و جان امر وي را بپذيرد و در مقابل او سر تسليم فرود آورد

را ) ع(از امر امام حسين كه اطاعت  است؛ ) ع( راجي، قاسم بن حسن  حيدري حملة در شخصيتي

 است   عالوه بر وي، نام پهلوانان مسلمان بسياري در اين كتاب آورده شده٩.داند برخود فرض مي

  : كند كه دستور فرمانده و رهبر خويش را با دل و جان اطاعت مي

  ام كه برخاك پايـت سرافكنــده    ام به درگاه تو، آن كميــن بنــده

  به هرجا، نثار تن و جان توست    وستتن و جان من زير فرمان ت

 )٢٤٠ص            (                
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در ابيات زير نيز فرمانبري . دارد را بيان مي ) ص(از رسول اكرم ) ع(ابيات فوق، اظهار اطاعت علي 

 :شود ديده مي ) ص (اهل بطحا، پس از مسلمان شدن، از پيامبر 

  ـي داور دادگــركه بـــر ما تويـ    بزرگان نهـــادند بر خــاك، سر

  دل و دين، يكسر گروگان توست    تن و جان ما زير فرمــان توست

  زفرمان تو يك نفــس نگذريــم    همه هرچه گويي تو، فرمان بريم

   )٢٥٥ص (                  

  

  خشم و غضب

شود و در اسالم تأكيد  اي روحي است كه گاهي انسان به آن دچار مي عارضه خشم و غضب، 

خشم و غضب . نان از آن بپرهيزند و درصورت بروز خشم، آن را فروخورند است كه مسلما شده

  .شود حالتي است كه اغلب بر سپاهيان، هنگام جنگ مسلّط مي

كار برد و چه هنگام از درشتي كردن و  پهلوان بايد بداند كه چه وقت نرمي و فروتني به  

زم براي هر پهلواني است كه خشم و غضب بهره ببرد؛ زيرا نرمي و درشتي، دو صفت شايسته و ال

 نظرهاي نادرست و تحملتواند  طور مثال، هيچ پهلواني نمي به.  يكديگرند نه متضاد با هممكمل

  ١٠.شود  ميسل مواقع به خشم و غضب متو تحقيرهاي حريفش را بكند؛ پس دراين

  :شود از گفتار وليد در جنگ بدر مشاهده مي) ع(در ابيات ذيل، خشم و غضب علي 

  به پاسخ خروشي برآورد و گفت    نشـه چو گفتار او را شنفــتشه

  نداري زگفتــار خـود هيچ عــار    كه چندي چه گويي تو اي نابكار

  خـداي نبــي را پرستــش نمـــا    اگر زنده خواهي كه ماني به جـا

  اكنــون خود رستخيـــز ببيني هم    وگرنه از اين دست و اين تيغ تيز

  )٨١ص    (                  
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  توكل بر خداوند، تسليم در برابر سرنوشت و قضا و قدر

 قهرمان، در  ارادة بعضي محقّقان معتقدند كه در حماسه، شرايط و حوادث خارجي، به اندازة 

دهد بر اثر ضرورت است؛ ضرورتي  آنچه در حماسه روي مي. بردن جريان مؤثر هستند پيش

 اساسي قعيتشود؛ بلكه فرد بايد تسليم اين مو ر نميباطني كه طبق آن، هيچ چيز به ميل فرد واگذا

پيروزي يا شكست قهرمان، زندگي و مرگ او . ه است كردمعينآنچه اتّفاق افتاده، سرنوشت . شود

عاي خود، معتقدند كه در رزم رستم و سهراب، دا  اين گروه براي اثبات ١١.در دست تقدير است

اين همان . ن كرد و به مرگ فرزندش انجاميداين سرنوشت بود كه دروغ را به رستم تلقي

  ١٢.كند تر مي سرنوشت است كه جريان كارها را سريع

بردن جريانها سهيم نيست؛ بلكه كار و  بيشتر محققان عقيده دارند كه تنها سرنوشت در پيش   

حيدري   ةدر حماس. ساز شكست يا پيروزي آنها خواهد بود كوشش افراد نيز درحماسه، زمينه

اش، شاهد حضور پهلوانان مسلمان و باايماني هستيم كه كار و   مذهبيهيتدليل ما ، بهراجي

كه  چنان. اند كوشش و مجاهدت را با توكّل بر خداوند و اعتقاد به قضا و قدر الهي عجين كرده

، سردار رشيد دشت كربال، با شجاعت كامل و با مجاهدت بسيار با دشمن  )ع(قاسم بن حسن 

آن هنگام بر  . گيرد  سپاهيان سنگدل عمر سعد قرار مي كه در محاصرة تا هنگاميكند  نبرد مي

گذارد تا خداوند متعال، او را به آنچه مصلحت  كند و كار خود را به وي وا مي خداوند توكل مي

  :رهنمون سازد وي در آن است، 

  سوي خداونــد خود كرد رو به    چو شد كار او بسته از چارسـو

  خداوند برروي او رخ بســـود    د چون رخ نمودسوي خداون به

  پـرده ديــد نگار پس پــرده، بي    ها را دريــــد زپندار، بس پرده

  )٧٦ص  (                  

  

  شهادت

 دو گروه نژادي دصورت تقابل و تضا  ملي ايران، به تقابل و ستيز دو اصل خير و شر درحماسة

   اوستا، با نامهاي ايراني و انيراني و در شاهنامةاست، كه در روايات حماسي متخاصم، متجلي شده 
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  است؛ كه خصومت ديرين و موروثي اين دو قوم، در فردوسي با عناوين ايراني و توراني ياد شده

، از اين دو يكي يتو مطابق برداشت ثنو. شود  ملّي ايران محسوب مي اصلي حماسة واقع زمينة 

كه دشمني و جنگ آن دو، . كوهيده و اهريمن استهمه نيك و خجسته و اهورايي و ديگري، ن

انعكاسي است حماسي از كارزار مداوم مظاهر نيكي و بدي در اساطير ديني و پيروزي نهايي در 

از آن اهورامزداست و در شاهنامه در نهايت به پيروزي شهريار ايران يعني كيخسرو  پايان نبرد، 

  ١٣.انجامد مي

اي مذهبي است، به عوض دو گروه خير و شر، با  ه حماسه، كحيدري راجي حملة در كتاب   

گروه حق مؤمن به اسالم و مطيع امر . رو هستيم نام گروه حق و گروه باطل روبه دو گروه مشابه، به

آلوداند و از ستم و ظلم  هستند؛ و گروه باطل پايبند عقايد خرافي و شرك ) ص(خداوند و پيامبر 

گروه حق جنگ با كفّار و گروه باطل را جهاد در راه خدا .  رند مظلومان ابايي نداحقكردن در 

قهرمان اصلي ) ع(كه علي  دانند و شهادت در نزد ايشان بهتر از مردن در بستر است چنان مي

. شدن در راه خداست كشته ترين مرگها  همانا، گرامي «: فرمايند البالغه مي  در نهج  راجيةحماس

 در دست اوست، هزار مرتبه ضربت شمشير خوردن بر من كس كه جان پسر ابوطالب بدان

  ١٤.»تر است؛ تا در بستر مردن آسان

   :دارد را در جنگ موته بيان مي ، )ع(، برادر حضرت علي طيارابيات ذيل، شهادت جعفر 

  سپرد آن سپهدار جان آفريــن    سرانجام جان را به جان آفريــن

  ن، آشيان گستريـدبه صدر جنا    زتن در زمان، مرغ روحش پريد

  قرين شد به داراي جان آفرين    به قرب جهان آفرين شد قريــن

   )٢٢٥ص            (                

  

  رزم و بزم

شود، مجالس بزم و شادي است  ر مشاهده ميمكرطور  يكي از ويژگيهايي كه در آثار حماسي به

ي، اغلب، لذّتها و شادمانيها با  فردوس طور مثال، در شاهنامة به. شود كه در ضمن جنگها برگزار مي

ميان دو جنگ، پهلوانان سرگرميهاي هستي را . جنگ و مرگ همراه است هاي تيرة  صحنه
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ليتهاي پهلوانان است، كراراً در سرودة فعا  اصطالح چكيدة  رزم و بزم كه به  جويند و كلمة مي

 از سرگرميهاي پهلوانان نواختن آالت موسيقي، گساري، ميل به شكار،  مي. است فردوسي آمده 

  ١٥.آمد شمار مي ضمن جنگها به

بنابراين آميختگي . ها بستر مناسبي براي بيان عشقها و خواستگاريها و ازدواجهاست حماسه  

 نيز بعضي از مجالس حيدري راجي حملة . رزم و بزم، يكي از ويژگيهاي محتوايي حماسه است

گساري،  مي: دليل ماهيت مذهبي سرگرميهايي نظير ي بهدر اثر راجاما است؛  گر ساخته  بزم را جلوه

 در رزم  يكي از زيباترين مجالس بزمي، كه عيناً. شود خواري ديده نمي نوشي و اسراف و زياده باده

است،   و شيوا آن را به شكلي مناسب پرورانده تخيلياست و مال بمانعلي با بياني  و پيكار آمده 

و سپس ازدواج  ) ع(در دشت كربال از دختر امام حسين  ) ع(ن داستان خواستگاري قاسم بن حس

  :كه در ذيل ابياتي از آن را مي آوريم ١٦ايشان است

  كه آراي بزمي در اين رزمگـاه    وز آن پس به خواهر چنين گفت شاه

سرودش ز شور و شر رزم كن    ر اشـــك را نُقـــل آن بـــزم كـند  

  نواخــوان آن بــزم پيدا نبــود    ودآرا نبــ در آنجـــا كســي مجـلس

  نواخوان آن بـزم شد جبرئيــل    بيــاراست مجلس خـــداي جليــل

  به عقد دو گيتي برآمد شكست    در آن دشت گريان چو آن عقد بست

  )٦٧ص  (                  

  

  شدگان در جنگ كشته سوگواري و زاري بر

 شادي است كه در آثار حماسي نمود  مقابل بزم و شدگان در جنگ، نقطة گريه و زاري بر كشته

 است؛  گريه و زاري بر مردگان از ديرباز در ايران مرسوم بود كه در اوستا منع شده. بيشتري دارد

كردند و بعد از گرويدن به اسالم نيز   خود گريه مي رفتة  مردم ايران، همچنان بر عزيزان از دستاما

رفتگان اساطير پيشين، از  راي از دستسالها با سرودهاي مخصوص و با روش خاص خود ب

  ١٧.كردند جمله سياوش، سوگواري مي
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و يارانش عزاداري،  ) ع(ديلمان شيعه مطابق آيين خويش براي شهيد كربال، امام حسين   

اند و نام آنها در تاريخ  كار اقدام كرده  مذهبي بزرگي بودند كه به اين كردند كه نخستين دستة مي

خواني بدل شد كه تعزيه ثمره  مان آنها سرودخواني و گريستن مغان به نوحهدر ز. است ثبت شده 

  ١٨.بعدي آن بود و نتيجة 

در . فراوان دارد شدگان جنگ، جلوة   نيز سوگواري بر كشتهحيدري راجي حملة در   

  :شود ، اين مطلب ديده مي )ع(سوگواري شهربانو بر شهادت همسرش، امام حسين 

  خراشيد روي و پر از خون جبيـن    ي شاه ديننوان زان ميــان بانو

  خسروي چــــاك زد به تن جامة     زســرباره و تاج بر خــاك زد

  همي سود، از دل همي زد شــرر    به پاي سمنــد شهنشــاه سـر

  فتـــادي از او سايــه بـر آفــتاب    دو گيسو كه بر ماه بودي نقاب

  ...د شهنشــه فـكنــد به پاي سمن    به انگشت پيچيد و از سر فكند

  )١٢٩ص  (                  

  

  پيشگويي

در شاهنامه، . فردوسي، حديث پيشگوييهاست يكي از مسائل مهم در آثار حماسي نظير شاهنامة 

گزاران، معلوم راي شاه و  شناسان و خواب بسياري از وقايع بزرگ تاريخي به ياري موبدان و ستاره

 پيشگوييها ١٩.اند ني و ترك و رومي و عرب، همه يكساندربارة پيشگويي، ايرا. شود پهلوان مي

هنگام زادن يا قبل از ازدواج، اخترشناسان با  به. شد بيني بيان مي بيني و خواب اغلب براساس طالع

بيني  استفاده از اسطرالب و بررسي صور فلكي، طالع خوش يا ناخوشي براي افراد پيش

  ٢٠.كردند مي

بيني مشاهده  هاي بسياري از پيشگويي و خواب نيز نمونه  حيدري راجي حملةدر كتاب   

است؛ زيرا ايشان از طريق وحي، با   بيان شده  )ص(شود كه اغلب اين پيشگوييها از زبان پيامبر  مي

شوند و آن خبر را به  اي، از انجام آن مطلع مي خداوند در ارتباط هستند و قبل از رخداد واقعه
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كه قبل از فتح خيبر خطاب به  چنان. آيد شمار مي  كه نوعي پيشگويي بهرسانند، اطالع پيروانشان مي

  :فرمايند سپاه خويش مي

  مياريد از اين رزم بر دل هـراس    مخوابيد بسيار و داريد پـــــاس

  به آساني اين قلعه آيد به دست    كه از من بدين قلعه آيد شكست

  كـــــر دژممباشيـد از كار لشـ    شما دل نداريد پــــر درد و غم

  )١٧٢ص            (                

  

  حضور نيروهاي غيبي و متافيزيك در جنگ

شويم كه  رو مي در آثار حماسي در خالل داستانها، گاهي با نيروهاي غيرطبيعي و فراتر از ماده روبه

 .كنند تا پيروز و موفّق شوند برخي از آنها، گاهي پهلوانان را حين جنگ و بروز مشكالت ياري مي

سيمرغ، : نظير. گونه موجودات هستيم هاي بسياري از اين فردوسي، شاهد نمونه در شاهنامة 

 كه پادشاهان نسل به نسل اين نيرو را از پدران خود به ارث فرسروش، ديوان، جاودان و نيروي 

مند، تا  فرافراد. شناسان نيز از اين نيرو برخوردارند برند؛ البته برخي از پهلوانان و حتي ستاره مي

كه نسبت به ديگران مهربان و فروتن باشند، مورد ستايش و پرستش جانوران، از دد و دام،  هنگامي

؛ زيرا اگر دچار كبر و غرور بشوند، از ٢١انسانها هستند و همچنين مورد ستايش و احترام همة 

 و عجب تكبره رود؛ نظير جمشيد ك تدريج اين نيرو از بين مي شود و به  آنها كاسته ميفرنيروي 

  ٢٢.ك كشته شد ضحادست ورزيد و سرانجام به

اي مذهبي و اسالمي است، نيروهاي  دليل آنكه حماسه ، بهحيدري راجي حملة كتاب   

در اين كتاب، شاهد حضور فرشتگان و مالئكه، . هاي ملّي است متافيزيك آن، متفاوت با حماسه

عنوان نيروهاي متافيزيك  يبي در جنگ بهكرسي و عرش، حوريان و غلمان بهشتي و امدادهاي غ

چنين بيان ) ع(راجي حضور مالئكه را در جنگ صفّين براي ياري لشكر حضرت علي . هستيم

  :كند مي

  گرفتي به كف، گرز و تيغ و سنان    كنان مكائيــل و جبريل، جوالن

  به جوشن تن آگنده، غلمان و حور    جهان تا جهان جمله در زير نور

  )٣٥٥ص  (                  



 

  

501   حيدري راجي   ي ويژگيهاي محتوايي كتاب حملةبررس

  

  تكبير

شود  فردوسي ديده نمي هاي ملّي نظير شاهنامة  از ويژگيهاي ديگر محتوايي حماسي، كه در حماسه

البته در .  است، تكبير پس از پيروزي است حيدري حملةويژه كتاب  هاي ديني به و ويژگي حماسه

ل پرشور مردم موارد ديگري نيز مانند ايمان آوردن بعضي از كفار به دين مبين اسالم، استقبا

مسلمان از سپاه پيروزمند خويش و آغاز لشكركشي سپاه اسالم براي نبرد با سپاه دشمن، شاهد 

 ايمان راسخ سپاهيان اسالم به خداوند است كه پيروزي  اين ويژگي هستيم، كه اين عمل نشانة

رور و همين سبب، هرگز دچار غ به .  عمل خويش دانند نه نتيجة خود را ياري و لطف حق مي

مال بمانعلي كرماني . كنند آنان در همه حال خدا را به ياد دارند و بر او توكل مي. شوند  نميتكبر

  :كنيم اي را ذكر مي است، كه در ذيل نمونه در بسياري موارد اين ويژگي را نشان داده 

  بلند اندرآمد به عرش بريــن    به تكبير صوت شهنشاه ديـــن

  فرود آمد از آسمان بر زميــن    نتوگفتي كه صوت جهان آفري

  به تكبير بگشود يكسر زبــان    وبيـــانكرشنيدند صوتش چو 

  عرش بســـت زتكبير، پيراية     پيمبر زشادي برآورد دســــت

  فكنده تزلزل به هامون و كوه    بزرگان دين جمله تكبيرگـــو

  )١٨٣ص           (                

بر مرحب يهودي در جنگ ) ع(پس از پيروزي حضرت علي ابيات فوق، تكبير سپاهيان اسالم را 

  .كند خيبر بيان مي

  

  نتيجه

ويژه ويژگيهاي محتوايي حماسي آن  ، و بهحيدري راجي حملة با بررسي ويژگيهاي حماسي كتاب 

يابيم كه اثر مال بمانعلي، نيز همانند  شود، به اين نتيجه دست مي  ويژگي را شامل مي٣٦كه حدود 

وسي و ديگر آثار حماسي برجسته، ويژگيهاي اثري حماسي را دارد و پديدآورندة اثر  فردةشاهنام

هاي  ويژگي. است خوبي عناصر حماسي را در اثر خود آورده  شناخته و به سبك حماسي را مي

خواهي از  خواهي و انتقام، نبرد تن به تن، اذن كين: محتوايي كتاب حملة حيدري راجي عبارتند از
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پوشي، تحقير  خواهي و نام ي نبرد با دشمن، مبارزطلبي، مفاخره و رجزخواني، نامفرمانده برا

انديشي و سياست و تدبير، بازداشتن و منع كردن  حريف، شجاعت و دالوري، ترس بيم، چاره

حريف از جنگ، دعوت حريف به دين قبل از نبرد، امان و زينهار طلبيدن، نام و ننگ، فرار از 

حمايت و دفاع از دين، خشم و غضب، جوانمردي و مردانگي، توكل بر ميدان جنگ، اطاعت، 

آرايي و آرايش  خداوند و تسليم در برابر سرنوشت و قضا و قدر الهي، شهادت، فرماندهي، صف

 شدگان در جنگ،  سپاه، لشكركشي، برافراشتن لوا و پرچم، رزم و بزم، سوگواري و زاري بر كشته

شگويي، حضور نيروهاي غيبي و متافيزيك در جنگ، تكبير پس از جنگ نابرابر، اسير گرفتن، پي

پيروزي، پيمان صلح، غنايم جنگ، فرستادن قاصد و پيك و استقبال مردم از سپاه پيروزمند 
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