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Abstract 

Literature has never had an epic meaning, an independent literary genre with specific rules and 

norms; But sometimes we come across poems and works with epic themes and components. 

These poems are mostly in the form of long poems, the epic theme of which can be seen in 

parts of these chants, especially when they are proud. But in the poets of the conquests in the 

early days of Islam, we sometimes come across ode and fragments with epic components; 

Among the poets of this style can be named Qaqa ibn Amr Tamimi. His poems, being scattered, 

are useful for recognizing some of the most critical Arabic epic poetry components. Arabic 

poetry as an epic is one of the most vital and challenging topics in contemporary research. 

While confirming the lack of long epic works in Arabic literature, this study has organized to 

prove some epic themes and dramatic and heroic anecdotes in Arabic poetry. Therefore, the 

present study has tried to explain and analyze the three essential characteristics of the epic 

genre in Qaqa ibn Amr Tamimi's poems, an Arab poet and fighter during the Islamic conquests 

descriptive-analytical method. The research results showed that the epic poem of Qaqa has 

essential epic components such as war and warfare. With all its epic features and the resonant 

epic style, the hero, growing up in a realistic and Islamic environment, lacks the characteristics 

of mythical epics such as magic, astronomy, the existence of strange animals and demons, and 

divination. 
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 چکيده

 اما ؛وردار نبوده استاز حماسه به معنای یک ژانر ادبی مستقل با قواعد و هنجارهای مشخص، برخ گاهچیهادبیات عربی       

های چکامه صورتبهاست. این اشعار بیشتر  برخوردار یحماسهای و مؤلفهن که از مضامی میخوریبرمگاه به اشعار و آثاری 

شود. در میدیده  -ندپرداززمانی که به فخر می ژهیوبه - هاچکامه ی از اینهایبخشبلندی هستند که مضمون حماسی در 

ی حماسی در هاکنیم که مؤلفههایی برخورد میها و قطعههای شاعران شعر فتوحات در صدر اسالم، گاه با چکامهسروده

رغم او علی توان نام برد. اشعاررا میشاعران این سبک قعقاع بن عمرو تمیمی  ازجملهسراسر آن حضور چشمگیری دارد؛ 

ع برخورداری های شعر حماسی عربی کارساز است. موضومؤلفه نیترمهمای از اندک بودن و پراکندگی برای شناخت پاره

ان اثر فقد دییتأهای معاصر است. این پژوهش، ضمن برانگیز در پژوهششعر عربی از حماسه از موضوعات مهم و چالش

دراماتیک و پهلوانی در شعر  یهاتیو حکاهای حماسی مایهای مضامین و بناثبات پاره باهدفدر ادبیات عربی، بلند حماسی 

ه را در اشعار پژوهش حاضر کوشیده با روش توصیفی تحلیلی، سه شاخصة مهم ژانر حماس رونیازااست.  افتهیسامانعربی 

شان داد که قعقاع بن عمرو تمیمی، شاعر و مبارز عرب در زمان فتوحات اسالمی، تبیین و تحلیل نماید. نتیجه پژوهش ن

های حماسی یی، قهرمان با تمام ویژگآورهای حماسی نظیر: جنگ و رزمترین سازهشماری از اشعار حماسی قعقاع از مهم

های گرا و اسالمی از خصایص حماسهآن و سبک پرطنین حماسی، برخوردار است؛ اما  به دلیل رشد در محیطی واقع

 است.  بهرهای مانند طلسم و جادو، اخترشناسی، وجود جانوران عجیب و اجنّه و پریان و عنصر پیشگویی بیاسطوره

 ماسه، شعر فتوحات، شعر رزمی، قعقاع بن عمرو تمیمی.ژانر ح :هادواژهيکل
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 . مقدّمه1

قالب  پردازی، عدم تناسب بحور و قافیه عربی باادبیات عربی بنابر دالیل مختلفی چون صبغة اسالمی و دوری از افسانه     

و حتی شاعران  بردهرنجمثنوی و عدم برخورداری از تمدن و ملتی مستقل پیش از اسالم و... همواره از فقدان حماسه 

توانمندی که در عرصة ادبیات عربی ظهور یافتند نتوانستد اثری حماسی خلق کنند. دالیل ناکامی تازیان در خلق اثری حماسی 

بهره است، گرچه شماری از شده است. قدر مسلّم ادبیات عربی از اثری حماسی بی نییو تبهای مختلف بررسی در پژوهش

 است. 1دیوان خُرد قعقاع بن عمرو تمیمی هاآن ةازجملهای حماسی برخوردارند. ای ویژگیآثار ادبی عربی از پاره

یارانش  های خود وها و پهلوانیاست. او دالوری دادهیرواشعار قعقاع بیان کنندۀ رویدادهایی است که برای او و مردمش 

ها و احساسات خود را به نظم شود و دیدهکشد و از مرگ پهلوانان غمگین میها و فتوحات اسالمی به تصویر میرا در جنگ

های پیکار و مقاومت در برابر ایرانیان و رومیان و برخی قبایل عرب و دیگر حوادثی که در میانة آورد و از دشواریدر می

گاه که گوید؛ آناو با لحنی افتخارآمیز از عملکرد خود در جنگ نهاوند سخن می»گوید. ها به وقوع پیوسته سخن میجنگ

از این  .(230: 2005)القاضی،  «رساندکند و آنها را در تپة عسل به قتل میسردار ساسانیان، فیروزان و یارانش را تعقیب می

های موسوم به فتوحات در صدر اسالم قلمداد نمود. از پهلوانان بارز در سلسله جنگتوان یکی از قهرمانان و رو او را می

اند. این اند و خلفای اول و دوم راشدین بارها او را ستوده و مورد تحسین قرار دادهکرات گفتههای او بهها و دالوریرشادت

های تاریخی افزون بر جنگاوری در شعرسرایی نیز دستی داشته و از او اندک اشعاری به صورت پراکنده در کتاب ،دالورِ جنگی

تردید شعر شاعران ای از اشعاری در مضمون حماسی را در ادب عربی نام ببریم، بیجا مانده است. اگر بخواهیم نمونهبه

ای از بارزترین عناصر و درخور توجه این نوع ادبی است که از پارههای بارز خصوص اشعار قعقاع از نمونهفتوحات و به

 حماسی نظیر جنگ، قهرمان و سبک برخوردار است.

ای از عناصر برخوردار است و صرف داشتن این دیوان خُرد قعقاع به هیچ وجه یک اثر حماسی نیست و تنها از پاره

های دیگری نیاز دارد ها به عناصر و شاخصهجز این سازهه حماسه بهها نیز به معنای حماسی شمردن اثر نیست؛ چرا کویژگی

کار گیرد. از های حماسی را در ابیاتی پراکنده بهترین آنها تدوین حوادث در اثری مستقل است نه اینکه شاعر مؤلفهکه از مهم

ی قلمداد نماید و ادبیات عربی را رو به هیچ روی در پی آن نیست که دیوان خرد قعقاع را اثری حماساین رو پژوهش پیش

صاحب اثری حماسی معرفی کند بلکه جستار حاضر بر این پایه استوار است که تهی بودن ادبیات عربی از حماسه به معنای 

های حماسی به ای از مؤلفههای شعری متعددی وجود دارد که در آن پارهفقدان یک اثر بلند حماسی است؛ چراکه مجموعه

ها است. در همین کار رفته است که دیوان خرُد قعقاع از جمله این مجموعهه طور پراکنده و غیرسازمان یافته بهتناوب  و ب

های کوشد به واکاوی سه مؤلفة مهم حماسه در شعر این شاعر بپردازد، تا میزان برخورداری سرودهرو میراستا  پژوهش پیش

مهم این پژوهش تبیین میزان برخورداری شعر قعقاع  هلألیل قرار دهد. لذا مساین شاعر از سبک حماسی را مورد ارزیابی و تح

تلقی ها نوعی شعر حماسی توان شعر او را با تکیه بر این سازهمی که چگونههای بنیادین شعر حماسی است و ایناز سازه

ها و ای مؤلفهنیست؛ اما از پاره این پرسش باید گفت که اگر چه دیوان او حماسی به معنای کامل کلمه نمود؟ در فرضیة

 .های حماسی به طور پراکنده برخوردار استمایهبن
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ها بر این موضوع اتفاق نظر توان یافت و بیشتر این نوشتههای فراوانی میدربارۀ ادبیات حماسی در ادب عربی نوشته

های حماسی است. ابوتمام مایهتوان یافت که دارای بنای اشعار میدارند که ادبیات عربی از حماسه تهی است. اما در آن پاره

و بحتری از نخستین کسانی بودند که به گردآوری اشعار حماسی عربی مبادرت نمودند؛ گرچه بیشتر اشعار گردآوری شده 

الفخر  أروع ما قيل في» ( 1990گیرد. ناصیف امیل، پژوهشگر معاصر نیز در کتاب )توسط آنها در قلمرو حماسه قرار نمی
آوری شاهکارهای شعر عربی در فخر و حماسه همت گماشته است. گرچه منظور او از حماسه، ژانر مورد ، به جمع«والحماسة

نظر ما نیست؛ اما در مجموع اشعاری را گردآوری نموده که از مضامین حماسی برخوردار است. لکن درباره اشعار فتوحات 

شود، آنچه هم هست کمتر دربارۀ ارزش حماسی شعر او سخن گفته ی دیده نمیویژه شعر قعقاع پژوهش قابل توجهو به

است که نویسنده  عبدالمتعال القاضینوشته  ،«شعر الفتوح اإلسالمية في صدر اإلسالم» (2005) ها کتاباست. از جملة این پژوهش

های آن همچون رویکرد اسالمی و مؤلفههای شعر فتوح و در آن به موضوعاتی از قبیل انواع فتوحات، شاعران فتوح، قالب

توسط رمضان غبن در دانشگاه «الصور الفنية في شعر الفتوحات اإلسالمية»( 2011ای با عنوان )نامهفولکلور پرداخته است. پایان

در  های ادبی نظیر وصف، رمز و داللت رنگهای ادبی و دیگر شاخصهاسالمی غزه نگاشته شده که نویسنده در آن از آرایه

القعقاع »( 1989القری عربستان، در رشته تاریخ با عنوان )نامة کارشناسی ارشد، در دانشگاه امشعر فتوح سخن گفته است. پایان
در دست است که نویسنده در آن به قلم عبدالباسط مدخلی   «بن عمرو التميمي ودوره في الفتوح اإلسالمية وأحداث عصر الراشدین

های قعقاع و تاریخی از پیش از قعقاع تا دوران حیات او پرداخته و بحث اصلی خود را بر جنگبه بررسی سیر تحوالت 

 هایی که او در مواجهه با دشمنان داشته متمرکز نموده و از شعرهای او سخنی به میان نیاورده است.ها و رشادتپیروزی

اند، بررسی اشعار قعقاع با از آن غفلت نموده ادشدهیهای و اهتمام جستار حاضر است و پژوهش دیتأکاما آنچه مورد     

 های مهم شعر حماسی شامل جنگ، قهرمان و سبک است.سه مورد از مؤلفه برهیتک

 . ژانر حماسه2

های میانه در اغلب های باستان و سدههای روایی در دورهترین ژانرها و گونهترین و مسلطیکی از قدیمی»حماسه       

به اسطوره و از سویی  سوکی(. این نوع ادبی از 3: 1981)باختین، « است گرفتهشکله پیش از کتاب و کتابت هاست کفرهنگ

( در Epicحماسه )»ها ادامة آن هستند. گیرند و در برخی فرهنگها مایه میها از اسطورهدیگر به رمان نزدیک است. حماسه

. این واژه به معنای داستان و منظومة رزمی یکی از انواع ردیگیبرمهای رزمی و پهلوانی را در زبان فارسی هم انواع داستان

 گرفتهشکل(. برداشت نادرستی که معموالً از حماسه در اذهان مردم 1: 1386)خالقی مطلق، « بزرگ ادبیات روایی یا نقلی است

شود و بر سرایی را شامل میای خاص از حماسهکه فقط دورهآن دانند؛ حالای میاین است که آن را سرتاسر خیالی و افسانه

های ثانویه یا هورهای اولیه دورتر شویم و به دتوان دریافت که هر چه از دورۀ حماسهمی»ها قابل اطالق نیست.  همة دوره

ها اسطوره زیراز آمیگر آن دنیای کهن امروزی، د یهاو حماسههای پهلوانی، تاریخی، دینی، عرفانی، متأخر برسیم، یعنی حماسه
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های تاریخی و واقعی اندک جای خود را به زمان و مکان و شخصیتهای جادویی و ماوراءالطبیعی، اندکها و جنبهبا جلوه

هایی که برای حماسه برشمرده شده است با این دنیاهای حماسی جدید کامل بسیاری از آن ویژگی طوربه آنگاهدهند و می

 (.59: 1388)شیری، « شود دنظریتجد هاآنشوند و باید در میبیگانه 

جنگاوری و رشادت، نقش عمده داشتن »عبارتند از:   هاآنترین های مختلفی برخوردار است که مهمحماسه از شاخصه     

عی بودن قهرمان، حیوانات، کشته شدن هیوال یا جانور مهیب به دست قهرمان، گیاهان عجیب با خواص دارویی، مافوق الطبی

، ضدقهرماناعتنایی قهرمان به او، وجود قهرمان ملی و قومی بودن شخصیت حماسه، عاشق شدن ایزد بانویی به قهرمان و بی

بینی، وجود جادوان و دیوان و غوالن، سبک عالی، معنایی و الفاظی گویی و آیندهها، پیشنبرد تن به تن، استفاده از انواع سالح

 مایةبن وجود، حماسی آثار های اصلیشاخصه از گونه که گفته شد، یکی(.   همان79-59: 1373)شمیسا، « سنگین و فاخر

 بسامد داری، آثار نوع به بسته که است عناصر از ایتنیده درهم شبکة گیریشکل برای محوری، آثار این در جنگ. است جنگ

 وصف جلوۀ، نیست پیروی و تقلید اثری قابل هیچ در که مایهبن این با مرتبط هایجنبه از یکی. است متنوعی هایگستردگی و

دومین شاخصة مهم در ادبیات حماسی، وجود  (.51: 1390، جعفرپور و علوی مقدم).است جنگاوران و، هاآوردگاه، پیکارها

ها است و شخصیتهایی نسبت به دیگر عنصر قهرمان است. قهرمان در حماسه که یک شخصیت بومی است دارای مزّیت

های قومی باید در لوکاچ معتقد است که همة صفات ویژه و خصلت»سازد. ها او را به عنوان قهرمان مطرح میاین مزیّت

توان در حماسه نادیده (. از این رو شخصیت قهرمان را به هیچ وجه نمی33: 1378)موقن، « شخصیت قهرمان تجلی یابد

 گرفت. 

پرداختن به مضمون جنگ در حماسه، بدون استفاده از سبک حماسی فاقد اعتبار و وزنی حماسی پردازش شخصیت و      

ها متمایز باشد. شمیسا در بایست از دیگر سبکاست. بنابراین سبک و نوع بیان موضوع در حماسه بسیار اهمیت دارد و می

(. در 71: 1373داند )شمیسا، سنگین و فاخر می کتاب انواع ادبی خود حماسه را حائز سبکی عالی با معانی جدی و الفاظی

شود مایه، محتوا، قالب و فرم، و تعبیر اطالق میواقع سبک به عناصر سازندۀ هر اثر ادبی از قبیل: پیام یا تم یا درون

تنبی و....( (. و این عناصر بسته به نوع ادبی )حماسه، غنا و... ( و شخص ادیب )فردوسی، حافظ، م34: 1374)پورنامداریان، 

و مکتب یا جریان فکری )رئالیسم، مدرنسیم و... ( و غیره متفاوت هستند. در واقع ژانر حماسه متکی به لحن و روساختی 

متناسب با محتوای خود است و از آنجا که در آن سخن از جدال، کشمکش، رزم و دلیری و درگیری است، بایستی لفظ و 

 قی، لفظ و لحن بتواند این معانی را انتقال دهد.های ظاهری کالم از قبیل موسیویژگی

 ها و ادبيات حماسي. عرب3

ای های پراکندۀ ایران قدیم و سرایش آنها در قالب حماسهآوری تاریخ نوشتهکه فردوسی پس از چهار قرن به جمعزمانی    

پیشین خود را در قالب نوع حماسی در  ها نیز با چنین جریانی در تعامل بودند و اعمال پهلوانانبزرگ همت گماشت، عرب
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ای خلق نمودند که قالب اصلی آن حماسه است؛ اما تازیان های شعریآوردند؛ با این تفاوت که فردوسی و یارانش حماسهمی

 ها بیان کردند و آثاری نظیر، سیرۀ عنتره بن شدّاد، و ابوزید هاللی، سیف بن ذی یزنمضامین حماسی خود را در قالب سیره

 قالبی متفاوت است.حماسه در  یخلق نوع ی ازکه نمونة بارز

های حماسی و بهره بوده و آنچه را که از قبیل اشعار و چکامهاما ادبیات عربی همواره از داشتن منظومة بلند حماسی بی   

اثیر در المثل السائر خود  های جهان دانست. ابنتوان در ردیف حماسههای حماسی دارد نمیها و در دوران اخیر داستانسیره

 گوید: می

بینیم که کنند؛ اما میسرایند در شمار کمی از آن ابیات موفق عمل میکه شعر بلند صد یا هزار بیتی میها هنگامیعرب»

 نویسد و ازطور کامل به شعر میاند. گاهی شاعری از آنان، یک کتاب را بهها پیشی گرفتهایرانیان در این امر از عرب

آغاز تا پایان آن در اوج فصاحت و بالغت است. فردوسی شاهنامه را که قرآن عجم است در شصت هزار بیت سرود و 

)ابن اثیر، « شوداهل فن معترفند که بهتر از آن پدید نیامده است؛ اما در زبان عربی، چنین اثر بلند و زیبایی یافت نمی

1988 :358 .) 

ت واحد های تقلیدی و برخوردار نبودن از ملیّنگری، روی آوردن به شیوهخیل و ژرفو دالیلی دیگر نظیر عدم گسترش ت

از »حماسی های اما شعر عربی را با برخی مؤلفهو جامع از عوامل اصلی فقدان شاهکار حماسی در ادبیات کهن عربی است. 

، شاعران فتوح، بشار، ابوتمام، متنبی، ابوفراس، توان محدود در شعر صعالیک، عنتره بن شدادآغاز تا امروز به ترتیب تاریخی می

توان گفت که شعر فتوح بیش (. به جرأت می150-131: 1393)ر.ک: مختاری، « الدین حلّی و شاعران مقاومت دانستصفی

ها زند و شرح دالوریدر بیشتر این اشعار روح حماسی موج می»های حماسی برخوردار است. از دیگر اشعار عربی از مؤلفه

ها (. پر واضح است که این قبیل اشعار و آثار به دلیل برخورداری از سازه140)همان: « ها استو رجزهای پهلوانان در جنگ

 .فراهم آورد تواند زمینة مناسبی برای پژوهشهای حماسی، میمایهو بن

 . پردازش تحليلي موضوع4

 پردازیم.در اشعار قعقاع بن عمرو تمیمی میهای حماسی مایهدر این بخش از مقاله به تحلیل بن   

 مایة رزم و جنگاوری. بن1. 4

شود؛ اما عنصر جنگ در اشعار فتوح حضور فعال و پویایی دارد. گرچسه این عنصر در شعر دیگر شاعران هم دیده می      

ی و میهنی است. از این رو نبرد ای نبوده بلکه ملای و ناحیههای فتوحات، منطقهآوری در سلسله جنگموضوع جنگ و جنگ

ترین دهد. ایران و مصر از مهمهای بزرگی نظیر ایران، آفریقا و اندلس رخ میدر شعر فتوح در بستری گسترده، میان ملت

گیری از این عنصر فرا دادند و شاعر فتوح با بهرههای فتوحات را تشکیل میهایی بودند که یکی از طرفین جنگسرزمین

 پردازد.نگارد و در آن به وصف پیکارهای میان دو ملت میای، حماسة خود را میمنطقه
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های مایة جنگ و موتیفای که جز بنگونههای جنگ و پیکار و نزاع است؛ بهشعر قعقاع بن عمرو تمیمی، تصویرگر صحنه    

راحتی بتواند آن را شده تا مخاطب به ای تصویری بیانگونهمرتبط با آن مضمون دیگری ندارد. وصف صحنه جنگ در آن به

ها را از قبیل قادسیه، جلوال، نهاوند، کند هنگام توصیف، اسامی جنگتجسّم نماید و خود را در آن حاضر ببیند. قعقاع سعی می

دهای یرموک، هبود و غیره بیاورد که این به نوبه خود به اهتمام شاعر به موضوع جنگ و کوشش او برای انتقال دقیق رخدا

 کند:گردد. در نمونة زیر شاعر نبرد جلوال را که در سال شانزده هجری در منطقه جلوال درگرفت توصیف میآن برمی

 ونحُن َقتلــــنا في جلـــوالَء أثابرًا  
           ویوَم جلــوالَء الوقیـــعة ُأفنــیت              

 ومهــراَن إذ عّزت علیه المذاهــــُب  
 بنـــوفارٍس لّما حــوتها الکتائـــُب 

 (39تا: )قعقاع، بی

ها بر او بسته شده بود کشتیم/ در نبرد جلوال های زیادی و ]فرماندۀ آنان[ مهران را که همة راهما در نبرد جلوال گروه»)ترجمه( 

 «ایرانیان پس ار آن که لشکریان ما آنها را احاطه نمودند از پای در آمدند.

نتیجة شاعر در این ابیات وصفی حماسی از جنگ جلوال ارائه نموده است. صحنة کشته شدن انبوه دشمنان و تالش بی    

های بسته. همچنین صحنة محاصرۀ آنها در شعر حماسی توسط ها برای گریز و برخورد او با راهمهران رازی، فرماندۀ ساسانی

آوری است با تکیه بر بحر طویل که وزنی مایة جنگاین دو بیت که سرشار از درون شود. مسلماًها مشاهده میسپاه انبوه عرب

وار بحر طویل بیشتر در مضامین حماسی، فخر و شعرهای داستان»است حماسی، مضمون حماسی را به خوبی بیان نموده است. 

عات جدی نظیر حماسه، مفاخره، مناظره این بحر به خاطر کثرت مقاطع آن با موضو(. »1/36: 1962)خلوصی، « رودکار میبه

 (.191: 1952رو در اشعار جاهلی و صدر اسالم کاربرد فراوانی دارد )انیس، و هجو تناسب دارد؛ از این

 دهد: ها رخ داده است به سبکی حماسی شرح میشاعر در ابیات زیر رویدادهای نبرد هبود را که میان اعراب و رومی

َمعـ َتســــَمع َأَلم  الُهبــــــــود   ـــَرَکة  ب 
 َیبــــاٍب  في َصــــرعی الـــرومُ  َغداةَ 

ــــماً  َتجاوُب   َورومٌ  ُفــــــــرٌس  عاص 
 َرشیــــٌد  َینــــهاها َلیـــــَس  َنصاری

بـــاقي ـــــــٍب  َو َبنــــــي َتغل   إیادٍ  َو

َلةُ  الــــرومُ  َغداةَ    الُجنــــــــــود   حــاف 
ُهَها ُل  ُتَنهن  ــــن الَقبـــائ   َثمــــــــــود   م 
ــــن َوَأوباٌش  َمـــــم   م 

َ
 الَرفـــــــود   األ

ن وُأخـــــری َعة   م   الَیهـــــــود   َضـــوال 
 َکنـــــود   َأبي َرهط   الَنـــــــمر   َوَحـــي  

 (.8تا: )قعقاع، بی

ها بر زمین افتاده بودند و ای؟/ در آن نبرد رومیان در بیاباننشنیده رومیان را مگر خبر نبرد هبود با لشکریان انبوه» )ترجمه(

در پاسخ به ندای ها داشتند./ ایرانیان و رومیان و فرومایگانی از سایر ملتقبایلی از ثمود آنها را ]از ادامه کارزار[ بر حذر می

اند و شماری از بهرهها[ بیبازدارنده ]از گمراهی که از عقل و خرد صدا شدند./ گروهی از مسیحیاندیگر همبا یک عاصم

 «.صدا شدندگمراهان یهود./ و بازماندگان قبیلة تغلب و خاندان اِیاد و قبیله نمر از ابی کنود ]همگی برای مقابله با ما هم
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اوضاع و احوال دشمنان نگرانه شاعر در این ابیات با دقت به وصف پیکار هبود و نتایج آن پرداخته و با رویکردی جزئی    

 را بیان نموده و از این رهگذر اطالعاتی جامع از وقایع جنگ هبود و دو طرف درگیری در آن ارائه نموده است.

های بنیادین شعر حماسی است همواره میان دو گروه مخالف الزم به ذکر است که عنصر پیکار در حماسه که از سازه

ترین نمود بیرونی سازۀ حماسی، جنگ و تقابل دو مهم»یابد. موارد زیادی نمود میدهد که ضدّیت آنها در از هم رخ می

جبهة خیر و شرّ به عنوان هستة اصلی طرح روایت در یک سیر آفاقی یا انفسی است. در انسجام همین هسته و طرح پیکرۀ 

هایی که ضمن بر عهده ستند. گزارههای حماسی متنوعی با هستة روایت )یعنی جنگ( در ارتباط همایهحماسی یک متن، بن

: 1390)جعفرپور و علوی مقدم، « های فرعی متفاوت، آرمانی جز تبلور پویایی و خیزش روایی حماسه ندارندداشتن نقش

(. با تعابیری  که قعقاع از رومیان و ایرانیان یا غیر مسلمانان در اشعار رزمی دارد، به نوعی آنها نمایندۀ شرّ و مسلمانان 51

 اند که مورد تأیید خدواند هستند.نماینده خیر و نیکی

ها و جنگ افزارها و وسایل نبرد است که در صدد تقویت بنیة یکی از مفاهیم جنگی در حماسه، حضور سالح

آوری در شعر حماسی است. در اشعار فتوح جنگ افزارها که مهمترین آنها شمشیر و نیزه است حضوری فعال دارند. جنگ

های جنگی نموده است؛ گویی او از اهمیت آن در شعر حماسی آگاه است؛ چرا م توجه شایانی به وصف سالحقعقاع ه

 های پیکار و رزم است:که تنها سالح است که همیار شاعر در بزنگاه

ف   َلم  َســــواَءنا الُعــراُب  الَخیـُل  َتعر 
ةَ  مــاح   ُرحـــنا َعــــــَشیَّ الر  هــا ب   َکَأنَّ

ةَ   ــیَّ َجنــب   َأغـــواٍث  َعش  س   ب   الَقـــواد 
س   الُطیــور   َألواُن  الَقـــوم   َعلی  الَرســار 

 (27تا: )قعقاع، بی

شناختند./ شبی که با ها کسی جز ما را نمیاسبان نژاده در شب جنگ اغواث ]روز دوم نبرد قادسیه[ در کنار کشتی»)ترجمه( 

 . «ور شدیمپرندگان شکاری بود به سوی آنها حملهسان انواع های خود که بهنیزه

برند وصف نموده است. او به ارائة هایی را که لشکریان هنگام رهسپاری به نبرد به همراه خود میدر این بیت شاعر نیزه    

سان را به کند و آنکند و با دقت آن را برای خواننده وصف میتوصیفی ساده از نیزه و کارکرد آن در جنگ بسنده نمی

ای در اشعار حماسی در شعر فتوحات از این رو این کاربرد کلیشه آیند.داند که بر سر دشمنان فرود میپرندگانی شکاری می

شور و حماسة مخاطب را برانگیزد. بخشی به ابزار آالت جنگی کند با جانشود و شاعر تالش میویژه شعر قعقاع دیده میو به

افزارها پرداخته اسی در شعر قعقاع به قدری زیاد است که شاعر با دقت تمام و فراوان به وصف جنگتوجه به این مؤلفة حم

های مورد استفاده در جنگ آگاهی یابد به وصف دقیق و معرفی جنگ که مخاطب از کیفیت سالحاست. گاهی شاعر برای این

هجری در نزدیکی  20بارۀ جنگ نهاوند سروده که در سال بینیم که درکه در ابیات زیر مینماید؛ چنانافزارها مبادرت می

 همدان رخ داد:

ها َبعَد  الهــــامات   َهـَدموا ُهُم  دال  عت  َصــحن    ا  تي َنهـــــــاَونَد  ب  ت   َقد الَّ  َأَمرَّ
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ُکلِّ   ٍة  َلــــــدَنةٍ  َقــــناةٍ  ب  ـــــیَّ رم   ب 
ن َوَأبَیــــَض  ٍد  الَحــــدید   ماء   م   ُمَهنَّ

ذا َهـت إ  کر  ت   َتنثـــني َلم ُأ سَتــــَمرَّ  َوا 
ــن َوَصفراءَ  ذا َنبـــٍع  م  ــَي  إ  ــت   ه   َرنَّ

 (.32تا: )قعقاع؛ بی

آوردند هایی راست و بران بر سر آنان فرود میسرهای دشمنان را در نبردگاه جانکاه نهاوند در هم شکستند./ و نیزه»)ترجمه( 

]هنگام  و کمانی از چوب راش که شدهساختهبریدند./ و شمشیری هندی که از آهن گداخته میدرپی را[ پی شانیسرهاو ]

 .«افکندجهش تیر از آن[ پیچش صوتش طنین می

کار های شمشیر و کمان بهنماید و در بیت سوم، ویژگیاو در این اشعار نوع و کیفیت نیزه را در بیت دوم وصف می    

کند. ناگفته پیداست که قعقاع در این ابیات نحوۀ کارزار با دشمن را در غایت دقت توصیف می توسط سربازان را شدهگرفته

کند صحنة جنگی را که در آن کشد. نبرد در حماسه معموالً نبردی تن به تن است. پردازندۀ حماسه تالش میبه تصویر می

دارد که پیکار در میدان شاعر، اظهار می نجایاف کند. در پهلوانان و لشکریان در مقابل هم به نبرد تن به تن مشغول هستند وص

 اند.نبرد نهاوند یا همان صحرا و محیط اطراف آن در جریان است و پهلوانان در آن به رزم پرداخته

شود. های حماسی همواره مشاهده میهای مرتبط با تصویر جنگ در حماسه است و در جنگوجود نیرنگ از موتیف    

 شود:ابیات زیر از قعقاع این عنصر دیده می که درچنان

 َخیَلنا َنهــــــاَونَد  في َحَبســـنا َوَنحُن 
 سجلِـــها َوَعصـــُل  َبینا َلُهم َفَنــــحُن 

عــاباً  َمألنا نُهـــــــُم  َنهاَونـــَد  في ش   م 
 الصـــفا َعلی الَفیــُرزاُن  َوراَکَضــــُهنَّ 

َشـــدِّ   ـــــَجت َلیاٍل  ل  م   ُأنت  أَلعـــــــاج   ل 
حـــدی َنهــــاَونَد  َغداةَ  م   إل   الَعــــــظائ 

جـــاالً  م   َأضـــَرَمت َوَخیــــالً  ر  الَضرائ   ب 
ه   َفَلــــــم ســـاُح  َمّنا ینج  نف  م   ا   الَمخـــار 

 (38تا: )قعقاع، بی

بود./ به  شدهدهیدها تدارک روزی سخت فرا رسد که برای عجملشکریانمان را در اطراف نهاوند نگه داشتیم تا »( ترجمه)

های نهاوند را را دچار بال و مصیبت کنیم./ درّه هاآننشسته بودیم و عهد و پیمان بسته بودیم که در نبرد نهاوند  هاآنکمین 

دوید ولی ها میهای درّهها و صخرهآنان پرکردیم./ فیروزان شتابان بر روی سنگ نظامسوارهو  نظامادهیپاز ]اجساد[ سوختة 

 .  «ها نیز او را ]از چنگال مرگ[ رهایی نبخشیدهای میانة کوهو وسعت راه گستردگی

 ماجرای این حادثه که قعقاع آن را به شعر درآورده طبق نوشتة طبری چنین است:     

 .بود گرفتهنامعسل  ةد، تپگرفتنمیآنجا  ازعسل منزل گرفت. تپه به سبب عسلی که  ةش رفت و نزدیک تپمنعیم با آرا»

او به  . پسشد زانوفیربود و مانع حرکت  شده زان به تپه رسید که از چهار پایان حامل عسل و چیزهای دیگر پوشیدهوفیر

 (. 115: 4: ج1969)طبری، « و کشته شد. اسب به دست حریف افتاد کوه زد و اسب خود را رها کرد
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 باافتخارهای اوست که همواره ها و پایمردیترین پیروزیقعقاع با او و سپس پیروزی قعقاع از مهمماجرای فیروزان و جنگ 

ان بر عهده زورفرماندۀ عرب بود و فرماندهی ایرانیان را سپهساالر ایرانی فی 2کند. در این جنگ که نعمان بن مقرناز آن یاد می

فرمانده نماندند و سوید بن مقرّن جانشین برادر گردید و سپاه فیروزان داشت هر دو فرمانده کشته شدند اما سپاهیان عرب بی

از کمین کردن برای دشمن و تدارک دیدن لشکریان سخن  بیت اول و دوم که شاعر(. در 4/116را شکست داد. )ر.ک: همان: 

 گردد.ه میر جنگ و به چالش کشیدن دشمن دیدد نیرنگآشکارا مضمون گوید می

 قهرمان و پهلوانيمایة . بن2. 4

دومین عنصر مهم در ادبیات حماسی، وجود عنصر قهرمان است. قهرمان در حماسه که یک شخصیت بومی است دارای     

لوکاچ معتقد است که همة »سازد. ها او را به عنوان قهرمان مطرح میها است و این مزیّتهایی نسبت به دیگر شخصیتمزیّت

شخصیت قهرمان را  رونیا(. از 33: 1378)موقن، « باید در شخصیت قهرمان تجلی یابدهای قومی صفات ویژه و خصلت

کند. یکی از توان در حماسه نادیده گرفت. این عنصر، در مظاهر مختلفی در رویکرد حماسی تجلی پیدا مینمی وجهچیهبه

 رونیازارتری او نسبت به هماالن خود است. الطبیعی بودن قهرمان و بدر ادب حماسی ویژگی ما فوق تکرارشوندههای ویژگی

العاده بودن پهلوان در سرشت و نژاد (. خارق60: 1373کند )شمیسا، های حماسه یاد مییکی از شاخصه عنوانبهشمیسا از آن 

انسانی است )خالقی مطلق،  سومکیخدایی و  دوسوماو آشکار است. سرشت گیلگمش  زادروزاو ریشه دارد و این از همان 

داللت بر آن دارد که آن پادشاه هم از شکوه  اندشدهفیتوصبودن برخی از پادشاهان ایرانی که بدان  العاده(. خارق46: 1386

تر های کهن(. در حماسه102اند )همان: کیانی و هم از فرّ ایزدی برخوردار است که جمشید و کیومرث و سیاوش از آن جمله

که تهمورث با افسون بر اهریمن آورد؛ چناندست میو جادوگری به یافسونگرالعاده خود را از راه ان غالباً نیروی خارقپهلو

های کارزار است. باید واسطة شجاعت و دالوری او در صحنههای متأخر نیرومندی قهرمان بیشتر بهپیروز شد. اما در حماسه

العاده صورت انجام کارهای سحرانگیز و خارق صورتبهای این ویژگی اسطوره هایدر نظر داشته باشیم که در حماسه

ای العادهکه نمونة واال و فوقها با اینهای متأخر تاریخی از میزان این خرق عادت کاسته شده و شخصیتگیرد؛ اما در حماسهمی

 چربد. شان میبر جنبة جادویی هاآنهستند؛ اما شخصیت حقیقی 

 گذارد: جویی خود را در اشعارش به نمایش میدهد و برتریقعقاع خود و یارانش را قهرمان شعر حماسی قرار می    

 َحبـــــوُتُه جّیاشـــًة بالنفــــس    
 في یــوم  أغــواٍث فلیــل  الُفرس         

ــمس     َهــّدارًة مثــَل ُشعــاع  الشَّ
 النـَــخس  أنُخُس بالَقــــوم أَشدَّ 

 (.16تا: )قعقاع، بی

 کنان به سرعت نور خورشید به سوی فرمانده )قادسیه( شتافتم/ درکه خشمگین و خروشان بودم غّرشدر حالی» )ترجمه(

 .«زدمشدت به آنان مهمیز می در هم شکسته بود بهجنگ اغواث ]روز دوم نبرد قادسیه[ که سیاه ساسانیان 
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جهد و او را احاطه داند که شتابان بر دشمن میسان پرتو خورشیدی میدر مقابله با دشمن را بهسرعت عمل خود قعقاع     

العادۀ خود را به عنوان دهد. در اینجا شاعر قصد دارد قدرت فوقکند. بیت دوم عملکرد قهرمان را در روز جنگ نشان میمی

 قصود بهره جسته است.قهرمان وصف کند؛ از این رو از عنصر تشبیه برای تجسّم این م

ای برخوردارند و با شهامت و قدرت باالی خود العادهقهرمانان اشعار حماسی قعقاع در مقابله با دشمن از قدرت فوق    

 شکنند:فرماندهان جنگی دشمن را در هم می

َیومَ  ــدُت  َنهاَوَنٍد  َو م َفَلــــــم َشه   َأخ 
ةَ  یَّ ـــالً  الَفیـــُرزاُن  َوّلی َعــــــش   ُموائ 

ّنا َفــَأدَرَکهُ   َوالَندی الَهیــــج   َأخـــو م 
 ُمقیـــَمةٌ  ُخردٍ  َوأي   فــــي َوَأشالُؤُهم

ل   َجمیـــُع  فیــه   َأَحَسَنــت َوَقد   الَقبـائ 
لی ــل   َحــذاَر  آٍب  َجَبـــــل   إ   الَقواص 

َرهُ  نـــــَد  َفَقطَّ حــام   ع  زد  ــــل   ا   الَعوام 
ئــاب   عیـــُس  َتنوُبُهم ل   الذ   الَعــــواس 

 (40)همان: 

گونه دالوری و شجاعت دریغ نکردم و همة قبایل در آن رزم نیک درخشیدند./ در نبرد نهاوند حاضر بودم و از هیچ»)ترجمه( 

دالورمردی رزمجو و در آن شبی که فیروزان شتابان پا به فرار گذاشت و از ترس شمشیرهای برّان به کوه آب پناه برد./ 

جرعه به او جام مرگ نوشاند./ و جسدهای آنان در ها جرعهسخاوتمند از میان ما او را به چنگ آورد و در میان انبوه نیزه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .«آمدنددرپی به سراغ آنان میپا، پیهای خاکستری رنگ تیزهایی بزرگ قرار گرفت و گرگجوال

ها، فیروزان شکست که در جنگ نهاوند فرماندۀ ایرانیستاید، هنگامییات یکی از یاران قهرمان خود را میقعقاع در این اب    

اش در حالی که از برد پهلوانی از سپاه عرب با نیروی رزمیگذارد و به کوهی صعب العبور پناه میخورد و پا به فرار میمی

ریزد و جسدهای او و همراهانش را طعمه گرگان گرسنه خونش را می نماید وحمیت و غیرت سرشار است او را دستگیر می

 گرداند. می

ذکر این نکته ضروری است که توصیفات قعقاع از قهرمان، چه خود باشد و چه یکی از یاران او، توصیفی حماسی است.     

های عادی از آن صف کند که شخصیتای توصیف کند و او را به اوصافی متالعادهکند قهرمان را با قدرت فوقاو تالش می

اند. از این رو قهرمان در شعر حماسی فقط خود شاعر نیست بلکه شاعر عالوه بر خود یارانش را نیز همچون قهرمانانی بهرهبی

جا کشد. در اینکند و گاهی از این هم فراتر رفته و قوم و جامعة خود را همچون قهرمان به تصویر میبدیل توصیف میبی

: 1372)لوکاچ، « قهرمانِ حماسه، قوم یا جامعه است اما قهرمانِ رمان، فرد است»گوید: ست که قهرمان او با نظر لوکاچ که میا

 اند:که در ابیات زیر مسلمانان به عنوان قهرمان و پیروز پیکار مورد ستایش شاعر قرار گرفتهیابد. چنان( مطابقت می30

میَن  َوَجدنــا  َنصـراً  َأَعزَّ  الُمســـــل 
 الَتَقـــینا َلـــّما ُهــــــــرُمٌز  َدعانا

ُهــــــم النـــــاس   َوَخیـــَر   دارا ُکلِّ قت   ا 
م   ماء   َعلـــی ســــــَتدارا  الَکــــواظ   َفا 

 (34تا: )قعقاع، بی
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به گرد مسلمانان را پیروزمندترین و مقتدرترین مردمان یافتیم./ هرمز در روز نبرد ما را به سوی کواظم فراخواند و » )ترجمه(

 .«ما چرخی زد

دایرۀ شمولیت قهرمان  نجایادر این ابیات پیکار مسلمانان با سپاه ایران به سرکردگی هرمز به تصویر کشیده شده است. در     

بنا . این قوم ردیگیبرمشود و عالوه بر قهرمانان خردتر که همانا از اعراب مسلمان هستند تمامی مسلمانان را در تر میگسترده

 سادگی توانستند سپاه هرمز را شکست دهند.وصف شاعر به بهترین پیروزی رسیدند و قدرتمندتر از سایر مردم هستند و به بر

شوند؛ اما ساز مین و جانوران مهیب است که برای قهرمان حماسه مشکلیکی از عناصر تکراری حماسه وجود غوال»    

« کشدشود و در سیر طبیعی حماسه، قهرمان حماسه، جانور یا هیوالیی را میپیروز می هاآنقهرمان تنومند حماسه سرانجام بر 

 زیانگشگفتتاده، وجود جانوران های فتوحات که در بستری واقعی و تاریخی اتفاق اف(. در سلسله جنگ76: 1381)شمیسا، 

تر به ادبیات جاهلی برگردیم، حضور این عنصر در پیکارهای شاعری صعلوک به نام دور از انتظار است. اما اگر کمی عقب

ره ای از عناصر نزدیک به آن بهتوان در اشعار فتوحات رد پایی از آن یافت، لیکن قعقاع از پارهشود؛ اما نمیتأبطّ شراً دیده می

. ساسانیان در این جنگ از فیل گرددیبرمدر جنگ قادسیه  هاآنکارگیری ها و بهجسته است. یکی از این موارد به ماجرای فیل

ای حماسی و با ایجاد گونهشکست خوردند. قعقاع این موضوع را به وجودنیبااها استفاده نمودند؛ اما برای شکست عرب

 ی قهرمان با جانوری مهیب توصیف نموده است:پیوند میان آن با مضمون رویاروی

ن   َفَللُتهُ  الَعُدوَّ  قاَتلــــُت  ُکنــُت  َفإ 
 ُمغیــــَرةً  َکالُبیــــوت   َأراها ُفیوالً  

ّني  لقی َفإ 
َ
یــــا  الُحــروب   في أل  الَدواه 

ل  َلهــــا َوَمآقـــیـا َأعیـاناً  ُأَســــمِّ
 (.17تا: )قعقاع، بی

ام )و ها کشیدهها و درد و رنجهای بسیاری مصیبتشکنم؛ چرا که من در جنگمیاگر با دشمن بجنگم او را در هم »)ترجمه( 

را از  هایشانهایی بودند و بر من هجوم آوردند و من چشمهایی را دیدم که در بزرگی چون خانهام(./ فیلکارآزموده شده

 .«آوردمحدقه بیرون 

هایی هستند؛ اما قهرمان پیکر در صحنة نبرد سخن گفته که در بزرگی و درشتی چون خانههایی غولفیلدر این ابیات قعقاع از 

دهد. این واقعه که راند و شکست میرا به عقب می هاآنکاسة چشمشان  درآوردنکند و با قد خم نمی هاآنداستان در مقابل 

انگیز در آثار حماسی است. قعقاع به این هم بسنده نکرده گفتاساسی تاریخی دارد یادآور عنصر وجود جانوران مهیب و ش

 شکند: را در هم می هاآنهایی به تصویر کشیده است که شاعر با اسب خویش و دشمنان را همچون شیطان

ــالد   َأبالیــَس  َقَطعــــنا نا  الب  َخیــــل   ب 
خ   َصَبــــحنا َفَلـــّما

الُمَصیَّ  َأهــــَلهُ  ب 
 بها بهراء ثـــــّم تجاَســـَرتأفاقت 

وی ُنــریُد   ــن س  ر   آبـــدات   م   ُقـــــراق 
بـــاري َوطاَر  ر   َکالُطیـــــور   إ   الَنــــواف 

 بنا العـــیس نحــــو األعجـمي الُقراقر  
 (.22)همان: 
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که به مردمان خواهیم./ هنگامیپرگوی نمیهایمان را از زنان ها را پشت سر گذاشتیم، ما حاجتبا اسبان خود شیطان» )ترجمه(

مصیّخ باده صبحگاهی نوشاندیم و مرکبم چون پرندگان رمیده به پرواز در آمد./ بهراء از خواب پرید و اشتران با جسارت و 

 .«شجاعت ما را به سوی آن مرد اعجمی بردند

کرد مؤثر این رشود و نمونة بارز حضور و کاحیوان واقعی و تنها یاور قهرمان در حماسه قعقاع دیده می عنوانبهاسب 

انگیزی دارد و بارها از آن شود. اسب قعقاع نیز قدرت شگفتحیوان در شاهنامه فردوسی در رخش رستم دستان مشاهده می

ره از که استعا کند. در ابیات فوق شاعر اسب خود را وسیلة غلبه بر شیاطینهای خود یاد میوسیله و همیار پیروزی عنوانبه

 داند. میکفار است، 

 . سبک یا اسلوب3.  4

ها و توصیف پر های سبک حماسی سروده شده است. بروز عناصر رزمی و پهلوانیبر اساس مؤلفه کامالًشعر قعقاع،     

سحرانگیز و  باقدرتای که پهلوان العادهسان کارهای خارقها نشانگر توجه شاعر به این مؤلفه است. بدیندالوری وتابآب

رساند و مضامینی چون افتخار به پیروزی و سرفرازی و خم نشدن در مقابل انگیز خود به ثمر میعاطفه جوشان و هیجان

که در بیت زیر این فضای آکنده از ها باعث تقویت سبک حماسی شعر قعقاع شده است. چنانمشکالت و از این قبیل ویژگی

 شود.حماسه و شور دیده می

ُکلِّ  َقعــــقاعاً  ــــوَن َیدعــ ف   ُدعــــاءَ  َقعــــقاعٌ  َفُیجیـــُب   َکریَهةٍ  ل   الهات 
 (4تا: )قعقاع، بی

 . «کندخوانند و قعقاع خواستة فریاد زنندگان را اجابت میدر هر نبردی قعقاع را فرا می» )ترجمه(

گویی قعقاع قبلة حاجات تمامی نبردها است. شود. در این بیت مضمون مورد توجه بودن پهلوان در رزم مشاهده می

ای آماده و در صحنه، درخواست قعقاع نیز چون پهلوانی اسطوره. گیرداوست که همواره برای یاری یاران خود مورد ندا قرار می

سی عصر شتابد. این بیت یادآور بیت معروف عنتره بن شداد شاعر حماگوید و به یاری آنان میرزمان خود را لبیک میهم

 سگوید: جاهلی است که می

مـــــاُح کأّنها  أشـــــطاُن بئــــٍر في لبـــان  األدَهم    یدعون عــــنتَر والرِّ

 (.179: 1992)عنتره، 

 . «نشینندفرو می اواسب روند در سینه هایی که به چاه فرو میها مانند ریسمانکه نیزهزنند ای عنتره! در حالیفریاد می»)ترجمه( 

اند؛ اما بیشتر سزایی در تقویت سبک حماسی شعر قعقاع داشتههای رزم و پهلوانی سهم بهها و آیینگمان این کنشبی    

تالش قعقاع برای بارور کردن سبک حماسی در کاربرد الفاظ سنگین و فخیم، وزن و موسیقی حماسی و توصیفات حماسی 

دیگر، صدا و پژواک برخورد تاده در خاک، صحنة کارزار و نبرد سپاهیان با یکشود. وصف سپاه عظیم، اجساد افاو دیده می
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ها، کشتار گسترده و بریدن سرها شعر قعقاع را محلی برای بروز هرچه بیشتر فضاهای حماسی نموده است؛ ها، شیهة اسبنیزه

 د:گردای که انسان هنگام خواندن آن غرق در هیجانات و تکاپوهای حماسی میگونهبه

ـــــرام   َقبــــَل   الّطــــــــراد   في َألقاَك  َلیَتـــــــني یا عت   الَوّراد   الَجحــــــَفل   ا 

 (.40تا: )قعقاع، بی

 .«کّرار دیدم پیش از برخورد این سپاه انبوهای کاش! تو را در میدان کارزار می» )ترجمه(

دهندۀ افسوس قهرمان داستان از ماجرایی است که آن را به تأخیر بیت فوق که دربردارندۀ وصفی حماسی است نشان    

شود در شعر قعقاع به معنای کشمکش و های بزرگ جنگی اطالق میانداخته است. کلمة طراد که امروزه به رزمناو یا کشتی

آورد. قعقاع این در می خورد که کاش قبل از رویارویی دو سپاه عظیم، رقیبش را از پاینزاعی تن به تن است. او افسوس می

که قافیة بیت بر آن استوار است عالوه بر  «الورّاد»و  «الطراد»معنا را در شکل و سبک حماسی بیان داشته است. واژگانی نظیر 

رود )حسان، شمار میهستند که از حروف مهجوره به "دال"گر کثرت و شدت است مختوم به حرف رویّ معنای مبالغه که بیان

( و به بیت شدت و قوتی حماسی بخشیده است. 141: 1998ای برخوردار است )عباس، از شدت و قوت ویژه.( 79: 1998

 «جحفل»جای واژۀ وصال ]رویارویی دو لشکر[، یا در معنای جنگ و ستیز، یا کلمة اعترام به «الطراد»همچنین کاربرد واژۀ 

گانی است که بار حماسی باالیی دارند. در بیت زیر نیز وصف نشان از حسن دقت قعقاع در گزینش واژ «جیش»جای واژۀ به

 شود:وضوح دیده میحماسی به

عـــابا مألنا نُهــــــم َنهاَونَد  في ش  جــــاالً   م  َمت َوَخیـــــالً  ر  م   َأضر  الَضرائ   ب 

 (38)قعقاع، بی تا: 

 .«شدزنه ضربات شمشیر گداخته میبا آتش شانیجسدهاکه  کردیمنظامی پر نظام و سوارهرا از پیادههای نهاوند درّه» )ترجمه(

های سپاهیان دشمن را به همراه دهد که قعقاع و یارانش، کشتهاین بیت که دربارۀ نبرد نهاوند سروده شده، نشان می    

ها آکنده های این درهکه آبراهه زیاد بوده قدرآنها و شمار کشته ختهیفرورهای آن سرزمین های میان کوههایشان در درهاسب

اند. این بیت آکنده از فضای حماسی است و تصویرگر را در آتش سوزانده هاآناز جسد سربازان و اسبان گشته و سرانجام همة 

کند. هرچند میحماسی روایت  وتابآبپرداز آن را با های بزرگ اتفاق افتاده و حماسهای دهشتناک است که در جنگحادثه

ای واحد، ها )شعاب( نه درهکاربردن دره. معنای حماسی بیت با بهآمیز ارائه نموده استغلو شده و تصاویری مبالغه اعر دچارش

جای ضمیر در )مألنا( به "نا"فزونی یافته است. همچنین کاربرد ضمیر  شدگانکشتههای عظیم از اجساد و پر بودن آن دره

مضمون  هاآنها و سپس آتش زدن در دره هاآنان او دارد. سرازیر شدن اسبان و سواران مفرد نشان از قهرمان بودن لشکری

با تکرار و قوتی که در لفظ و معنا دارد کنش حماسی بیت را  «اضرمت بالضرائم»حماسی بیت را تقویت نموده است. کلمه 
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انتقال معانی حماسی نیز در این عبارت جالب های حماسی برای دو چندان نموده است و تالش قعقاع برای گزینش معادل

 شود:توجه است. در بیت زیر نیز شگفتی شاعر از نبرد نهاوند و بزرگی آن دیده می

ٍل  نــا َنهاَوندا َوســـائ  ـــُب  الُحـــروب   في َأثَخَنتـــها َوَقد  َوقُعنا َکیــــَف  ب   الَنوائ 

 (35تا: )قعقاع، بی

و بالیا  مصائبپرسد، ای نهاوند فرجام نبرد ما چگونه خواهد شد؟! این در حالی است که که می یاکنندهسؤال» )ترجمه(

 .«نهاوند را به خاک و خون کشانده است

گوید. این نبرد از دیدگاه او با در واقع شاعر در این بیت با لحنی حماسی و سرشار از غرور از نبرد خویش سخن می    

 ترین کارزارهای روزگار است.سر دشمنان فرود آمد از شدیدترین و تراژدیکها و بالیایی که بر مصیبت

 

 نتيجه

 آید:در این نوشتار آمد نتایج زیر به دست می ازآنچه

کارگیری آالت جنگی چون ها است؛ چرا که بهای برای بروز دالوریموضوع نبرد در اشعار حماسی قعقاع، زمینة گسترده    

های نبرد، باعث ها، همچنین دقت شاعر در وصف صحنهها، اجساد و کشتهبه تصویر کشیدن خون نیزه، کمان و شمشیر و

 گرفتهشکلشده که صحنه جنگ در شعر او صورت حماسی به خود بگیرد. نبرد در شعر او از تقابل میان نیروهایی خیر و شر 

 ع به توصیف آن پرداخته است.دهنده تقابل ملی در بستری مذهبی است که قعقااین نشان درمجموعاست. 

-مندی از شاخصهقهرمان در شعر قعقاع از الگویی حماسی نشأت گرفته و از برجستگی برخوردار است. این عنصر با بهره    

های دور از انتظار توانسته ها و دلیریمهیب و دالوری رویدادهایالعاده و مقابله با های قهرمان حماسی نظیر قدرت خارق

شود و گاهی تمامی جای فرد نیز دیده میهرمانی حماسی تبدیل شود. در شعر قعقاع مضمون حماسی بودن جامعه بهاست به ق

تالش قعقاع برای به تصویر کشیدن قهرمان حماسی،  جهیدرنتشوند. قهرمان حماسه شناخته می عنوانبهمجاهدان مسلمان 

 اشعار او را از این جهت به سازۀ مهم حماسی یعنی پهلوان نزدیک ساخته است.

های مربوط به آن سبکی مربوط به ادبیات حماسی مایههای بنیادین شعر حماسی و دروناز سازه گیریبا بهره قعقاع توانسته     

گیری حماسه دخیل است توجه نموده که در شکل معناییهای محتوایی و این سبک شاعر به مؤلفه و پهلوانی پدید آورد. در

های سبک ادبیات حماسی است و فرم و اشعار او از جهت سبکی دربردارندۀ مقیاس رونیازاکار گرفته است. را به هاآنو 

 .اندکاررفتهبهمضمون آن در جهت انتقال این نوع ادبیات 
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 هانوشتپي

دانیم . قعقاع از قبیله بنی تمیم و از جنگاوران نامدار عرب است. زمان والدت و جوانی او ناشناخته است و آنچه از او می1

های جنگی او پس های پایانی زمامداری پیامبر گرامی اسالم )ص( و دوران خلفای راشدین است. عمده فعالیتمربوط به سال

های ردّه در دوران زعامت ابوبکر آغاز شد و سپس در سلسله فتوحاتی که به رهبری خلیفه گاز رحلت پیامبر)ص( و با جن

کسانی است که از همان آغاز  ازجملههای بزرگی از خود نشان داد. او دوم عمر بن خطاب به راه افتاد شرکت نمود و دالوری

در شعر او آمده است. شعر او تصویرگر  هاآنما که نام های هند و اساسالم آورد و مسلمان از دنیا رفت. دو زن داشت به نام

منبعی مفید برای آشنایی با  رونیازادقت توصیف نموده است؛  تیدرنهافتوحات اسالمی است و در آن این فتوحات را 

عرب دهد که جنگجویان گر ایدئولوژی اسالمی است و نشان میشعر او بیان»رود. شمار میحوادث تاریخی آن دوران به

(. از قعقاع 90-74: 1989نمودند )ر.ک: مدخلی، چگونه زیر لوای اسالم و با اعتقاد به اصول و مبانی آن کشورگشایی می

که حاوی تمامی اشعار  منتشرشدهیک دیوان الکترونیکی از او  راً یاخهای ادبی آمده است و که در جُنگ جاماندهبهاشعار اندکی 

 اوست.

بود که در جنگ نهاوند کشته شد. امروزه آرامگاه او در نهاوند همدان محل بازدید و زیارت اهالی . یکی از سرداران عرب 2

 است.
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