
 

 گذر از حماسه به درام

 
 آزاده فخري

 دانشکده هنر و معماري تهران -کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

 دکتر رحمت امینی
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران -استادیار

 چکیده
این پژوهش حاصل پرسشی همیشگی در ذهن یک نویسنده و یا یک دست اندرکار حوزه درام است، که نقطه آغازین 

 -شباهت و یا تفاوت -سرایی بوده یا با نمایشگري و درام؛ و این دو هنر، با چه خصوصیاتی با حماسه هنر روایتگري
-توانند به هم نزدیک یا از یکدیگر دور گردند. به رغم تجدد و رویکرد مردم و هنرمندان به آثار ترجمه و اقتباس، می می

عالی هستند، که  هاییهاي متعدد ایرانی، در این زمینه نمونهتوان جسورانه ادعا کرد آثار مردمی و ملی کهن ما و حماسه
اند. در این زمینه باید توجه داشت که ضمن ایجاد پیوند فکري، ادبی، هنري و همچنان جذابیت خود را حفظ کرده

با آیندگان  توان به نیازهاي نمایشی روزگار خود نیز پاسخ داد و در عین حال پلی براي ارتباطمعنوي با آثار کهن، می
هاي دراماتیک در حماسه و تشریح چگونگی  فراهم آورد. با این عقیده و تفکر، هدف این مقاله، در واقع شناخت ویژگی

باشد. به همین منظور سعی بر این بوده که از منابع مختلفی که درباره خصوصیات ها با زبان درام میارتباط این ویژگی
است براي ایجاد چهارچوب نظري این مقاله استفاده و عناصر نمایشی نگاشته شدههاي کهن، عناصر دراماتیک  حماسه

هاي حماسه و درام، هاي آن، به درام و نقاط اشتراك و تفاوتگردد و طی پژوهش، پس از شناساندن حماسه و ویژگی
 پرداخته شود.

 روایت حماسی، درام، عناصر دراماتیک واژگان کلیدي: انواع حماسه،
 

 مقدمه
هاي گوناگون سمعی و بصري و نیز خاطرات فردي،  آفریند و آفرینش هنري نتیجۀ دریافت تخیل چیزي را از عدم نمی 

گذارد. گاه هنرمند از این فعالیت ذهن و قوة تخیل خود  اجتماعی و تاریخی است که در ذهن و اندیشۀ هنرمند تاثیر می
طور ناخودآگاه در ضمیر پنهان  اندازد و گاه این فعالیت به کار می آگاهی کامل دارد و فکر و منطق خود را در جهت آن به

ماند و بسیاري اوقات هنرمند خود  تاثیر باقی نمی گیرد و در حالت شور و جذبه و الهام، اثر هنري بی هنرمند صورت می
آثار هنري را در خود  ها، امکان آفرینش دهد و از طریق این تاثیرپذیري رض این قبیل عوامل خارجی قرار میرا در مع

 سازد. فراهم می
شود، نقش سازنده  تقلید در بسیاري از هنرها از جمله، هنرهاي نخستین انسان که شامل رقص، آواز، موسیقی و شعر می

است و حتی هنر تئاتر در نخستین ادوار پیدایش خود به قصد تقلید از اعمال و رفتار آدمیان به وجود  و اساسی داشته
ارسطو در کتاب فن شعر خود عمل تقلید و محاکات را براي پیدایش هنرهاي دیگر مانند موسیقی، نقاشی و  است. آمده
 داند. گویی امري الزم می قصه

هاي گوناگون مربوط به ادبیات از نوع نظم یا نثر، تئاتر،  هاي آفرینش هنري در زمینه بسیاري از آثار هنري و یا شیوه
هاي  اند و در موارد متعدد دیگر نیز تاثیرپذیري و موسیقی از طریق اقتباس پدید آمده سازي، معماري نقاشی، مجسمه

ها کم و بیش در  شود. این جریان و این تاثیرپذیري آشکاري در فرم و محتواي آثار هنري از طریق اقتباس مشاهده می
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شک آن شکلی از اقتباس که بیش از  بی در تاریخ هنر،اند و هنوز هم وجود دارند.  هاي هنري وجود داشته کلیۀ فعالیت

همه مورد استفاده قرار گرفته قرض کردن است. در این شکل از اقتباس، هنرمند کمابیش، یا به طور مفصل، از مصالح، 
 کند. ایده، یا فرم متن اولیه معموالً موفقی استفاده می

را از طریق  ـ براي مثال متن حماسی  ـ  اصلی براي مطالعه این شکل از اقتباس، الزم است که ما، منشأ قدرت در متن
یعنی،  اي که از آن در اقتباس شده، مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا مسأله اصلی عمومیت متن اولیه، مطالعه استفاده

در توانایی بالقوه آن در جذب افراد بسیار و مختلف، و به طور خالصه، حضور آن در مقام شکلی پایدار یا یک کهن الگو 
خصوص در مورد آن دسته از متون مورد اقتباسی صادق است که، به دلیل ظهور پی درپی آنها  فرهنگ است. این مسأله به

 ها، دعوي جایگاهی درخور دارند. در اقتباس
تواند هم در تئاتر و نمایش، هم در سینما و هم  هاي بالقوه توانمندي است که می آثار حماسی مردمیِ کهن داراي ظرفیت

هاي اصیل و کهن قابلیت  هاي مدرن باشد؛ این آثار هنري، ضمن حفظ ارزش بخش خالقیت در اپرا، به بهترین وجه، الهام
هاي نوین و ابزارهاي مدرن هنر امروز را نیز دارند. تالش در جهت شناخت انواع این آثار و بررسی  انطباق با ایده

تواند نمونه بسیار خوبی باشد از انجام کار هنري جدید بر اساس  هاي دراماتیک ایجاد شده بر مبناي آنها، می جلوه
 مان، ایران زمین. هاي ملی و مردمی یک سرزمین و از جمله میهن داشته

اما پیش از آن الزم است حماسه و درام با عناصر منحصر به خود، مطالعه و شناخته شوند تا با این آگاهی، ارتباطی  
 اند براي خلق آثار نوین نمایشی، ایجاد گردد. ري که همواره پشت و پناه هم بودهموثرتر میان این دو گونه هن

طور خاص شعر حماسی چیست؟  هایی بوده است از جمله اینکه حماسه و به حاصل این مقاله رسیدن به پاسخ پرسش
اند تا  بررسی شده هاي درام و حماسه ها و شباهت هایی دارد و در نهایت تفاوت منظور از درام چیست و چه ویژگی

 –ارتباط این دو گونه از هنر، بیش از پیش روشن گردد. تمام این مطالعات به هدف و به قصد نیرومند کردن حوزه درام 
 هاي فراوان و در خور فارسی است. هاي ادبی و گنجینه با داشته -درام ایرانی در واقع

هاي  شود بستر مناسبی براي اقتباس دي هستند که موجب میهاي دراماتیک متعد اکثر آثار کهن و حماسی، داراي ویژگی
دراماتیک باشند. حال بنا به معیارهاي یک اقتباس صحیح و اصولی، ممکن است اقتباس انجام گرفته موفق، یا ناموفق 

  باشد.
 

 هاي حماسی حماسه و منظومه
گمان بسیار کهن است. ارتباط اساطیر با  ینویسد: ایرانیان مردمی هستند با سنت حماسی که ب می iریچارد نلسون فراي

ادبیات حماسی در آغاز پیدایش آنها بسیار موثر بود به طوري که جدا ساختن آنها از تاریخ روشن ایران نیز غیر ممکن 
است، زیرا اولی با کارهاي خدایان و دومی با اعمال نمادین انسان سرو کار دارند. سرودهاي دینی و ملی که خنیاگران و 

 شد. هاي ایزدان خوانده می ها و مذهبی چون نیایش سرودند، در مراسم ملی همانند جشن اهنان در وصف خدایان میک
 )56 , ص1344فراي (

ترین نوع ادبیات، سرود است. در بین اقوام بدوي پس از ایجاد زبان، اندك اندك کالم موزون  دانیم، قدیمی که می چنان
اي آنکه طبیعت قهار را نسبت به خود مهربان کند و گزندهاي او را از خویش دور سازد، است. بشر ابتدایی بر پدید آمده

براي آواي انسان، که بیان کنندة فکر  است. مردم بدوي اصوالً زده که بعدها سحر و جادو خوانده شده به اعمالی دست می
 اند. و روح بوده، قدرت مرموزي قایل بوده
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است. این سرودها احساس و ادراك اقوام بدوي را، که  سرودهاي مذهبی بوده نخستین شعرهایی که بشر سروده،

ها و نبردها بوده، با گذشت  ها که در وصف پهلوانی اند. در میان این سرودها آن کرده اند، بیان می اي داشته معتقدات ساده
 )387 , ص1389ندوشن ( است. زمان به هم پیوسته شده، و پایۀ شعر حماسی را گذارده

هایی  اي از اعمال پهلوانی خواه از یک ملت باشد و خواه از یک فرد به صورت داستان و یا داستان در شعر حماسی دسته 
شود و در نقطه یا نقاطی پایان  آید که ترتیب و نظم از همه جاي آن آَشکار است. از نقطه یا نقاطی آغاز می در می

 اند با خواندن آن داستان از مقدماتی آغاز کند و به نتایجی دست یابد.تو پذیرد، ناقص و ابتر نیست و خواننده می می
حماسه شعري بلند است دربارة رفتار و کردار پهلوانان و رویدادهاي قهرمانی و افتخارآمیز در حیات باستانی یک ملت. 

پهلوان که  یک جهانهایی خاص، داراي وجوه مشترکی هستند از جمله: وجود  هاي ملل مختلف، با وجود تفاوت حماسه
ها و سفرهاي قهرمان و رویدادهاي مشکل  اَبر انسان است؛ وجود یک عنصر ذهنی نیرومند که محور حوادث است، مبارزه

 )82 , ص1388حداد ( و پرماجرا مثل جنگ.
هاي  نظومهها و مشخصات م پردازیم و سپس به بیان ویژگی در ادامه به انواع ادبی که از آن جمله شعر حماسی است، می

 خواهیم پرداخت.
 
 حماسه -1

و پس از  "دلیري کردن، شجاعت نمودن"است حماسه در لغت ابتدا به معنی  بر مبناي آنچه در فرهنگ فارسی معین آمده
مبتنی بر توصیف  نوعی از اشعار وصفی است که )، حماسه1379باشد. بنا به توضیح صفا ( می "شعر رزمی"آن به معناي

هاي قومی یا فردي باشد به نحوي که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان  ها و افتخارات و بزرگی و مردانگیاعمال پهلوانی 
نفع  گردد، موضوع سخن در اینجا امر جلیل و مهمی است که سراسر افراد ملتی در اعصار مختلف در آن دخیل و ذي

 )4 و 3باشند. (صص 
هایی از دوران نخستین است، به صورت  . از آنجا که حماسه، خاطرهاند هاي قدیمی سالیان بعد مکتوب شده اکثر حماسه

 )1392ترك بیاتانی ( .شود "مکتوب"نقل شده تا زمانی که  "سینه به سینه"افسانه و قصص 
 پردازیم. حال براي بررسی جایگاه شعر حماسی در میان شعرها، به انواع شعر و سپس بطور خاص به شعر حماسی می

 
 انواع شعر - 2
 iiشعر تمثیلی 2-1
 iiiشعر غنایی 2-2
 iiشعر حماسی 2-3
 (پند و اندرز) iشعر حکمی 2-4
 )2, 1379(صفا  iiشعر وصفی 2-5
 

پردازیم. چون  باشد. بنابر این از همین ابتدا به آن می می "شعر حماسی"از انواع شعر، آنچه در این جا مورد نظر ما است، 
  شعر حماسی است.هاي ایرانی نیز در اصل به صورت  اغلب حماسه
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 حماسیمنظومۀ شعر و  -3

هاي حماسی گردش روایات و احادیث، در زبان و گفتار مردم به صورت شفاهی از  یکی از لوازم ظهور شعر یا منظومه
ها و  گویان و نقاالن و ذوق اي به ناحیۀ دیگر است. در این وضعیت بر اثر دخالت قصه یک قرن به قرن بعدي و از ناحیه

 ماند. شود اما اصل و ماهیت آنها بر جا می وناگون در اجزاي روایات تغییراتی حاصل میقرایح گ
هایی  ها و پیروزي اند و با حوادث آسان و دشوار روبرو شده و به فتح اي زندگی کرده اما مللی که سالیانی دراز در ناحیه

هاي پهلوانان و آزار مهاجمان و  ی از پهلوانیهای ها و سرگذشت اند؛ ناگزیر داستان ها خورده اند و شکست دست یافته
گشایان در یاد ایشان خواهد ماند که در حقیقت خاطراتی از پدید آمدن و استوار  گشایی جهان تعدي متعدیان و جهان

هایی که نمایندة عظمت و  شوند داستان شدن مبانی ملیت آنان است و به همین خاطر است که وقتی دور هم جمع می
گردد و با گذشت  آید و زبان به زبان و سینه به سینه می هاي آنان است پدید می ها و فداکاري فشانی و جانجالل قوم 

رود تا سرانجام به دست شاعري استاد و توانا و وطن دوست  روزگار و تواتر ایام به سمت کمال و توسعه و ترقی می
 م و جاودانی پدید آورد.اي عظی برسد و او از مجموع آنها و یا بخشی از آنها منظومه

گویند و از  اي که شامل افکار پهلوانی و آثار شجاعت و مفاخر قوم است را منظومۀ حماسی و قهرمانی می چنین منظومه
شود و به همین  ها است که آثار جالل و نبوغ و قوت قوم و زیبایی و شکوه زبان و ادب ایشان آشکار می این منظومه

 کنند. اي حماسی بیشتر از باقی آثار ادبی توجه میه دلیل امروزه به منظومه
هاي ایشان در  در شناختن خصایص نژادها و ملل جهان و چگونگی مدنیت و مجاهدات و رنج: «گوید دکتر صفا می

هاي حماسی یکی از بهترین  تکوین تمدن و ملیت و نیز در معرفت به قوة خیال و فکر و درجۀ استعداد آنها، منظومه
هاي حماسی خود و یافتن ریشه و بنیاد آنها  ها و منظومه یق است و از این روي بر هر ملتی تحقیق در داستانوسایل تحق

واجب است خاصه که حماسۀ ملی عادتا مبتنی بر بسیاري از حقایق تاریخی و تحقیق در آنها وسیلۀ اطالع بر سرگذشت 
 ), سرآغاز1379(صفا » ایام زندگی است. ترین هر ملت در قدیم

 
 ي حماسیها منظومه انواع -4
 ي حماسی طبیعی و ملیها منظومه 4-1

عبارت است از نتایج افکار و قرایح و عالیق و عواطف یک ملت که در طی قرون و اعصار تنها براي بیان وجوه عظمت 
در عین حال مملو  ها و و فداکاري ها فشانی ها و جان و نبوغ قوم به وجود آمده و مشحون است به ذکر جنگها و پهلوانی

است از آثار تمدن و مظاهر روح و فکر مردم یک کشور در قرون معینی از ادوار حیاتی ایشان که معموال از آنها به 
 همان)( کنیم. هاي پهلوانی تعبیر می دوره

ریخ سخن پرستانۀ مردم هر سرزمین در طول تا طلبانه و وطن هاي حماسی فولکلوریک [نیز] از مبارزات آزادي منظومه"
ها در ادبیات آذري  ها، از قهرمانان و هنرمندان مردم ستایش می شود. از این دست منظومه گوید. در این گونه منظومه می

 )2535(آراسلی,  "[و در ادبیات جهان و ادبیات فارسی] فراوان داریم.
 
صاحب حقیقت خارجی بود دیگر از خصایص حماسۀ طبیعی و ملی آن است که یک موضوع تاریخی که در روزگاري  

هاي ملی و خوارق عادات آمیخته شود ولی در عین حال صورت  ها و افسانه در نهایت شدت با اساطیر مذهبی و داستان
و نسق تاریخی داشته و عبارت باشد از یک سلسله اعمال منظم و مرتب راجع به پادشاهان و پهلوانان و افرادي که هر 

و هنگامی در صحنۀ عمل وارد شوند و در وقت معینی از این صحنه بیرون روند؛ اما  یک سرگذشتی معین داشته باشند
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تواند بود. هر چه از جنبۀ اساطیري و ابهام روایات کاسته شود و  باره ابداعی و اختراعی نمی پیداست که این وقایع یک

گردد و بر ارزش  ی روایات کاسته میوقایع تاریخی و واقعی و معین و صریح بیشتر در حماسه راه یابد، از ارزش حماس
 و iiiیل گمشگاز این گونه منظومه هاي حماسی می توان حماسه  )11, 1379صفا ( شود. تاریخی آن افزوده می

 .در ادبیات فارسی را نام برد فردوسی ، شاعر بزرگ یونان باستان و شاهنامه حکیم ابوالقاسمiهومر iiو ادیسه iiiiایلیاد
هاي مافوق  که قدرت -اند که دربارة موضوعی قهرمانی  حماسه را شعري دانسته "خوانیم: بین می در کتاب جام جهان

توان آنها را  هاي خاصی است که می حماسه گوید. این تعریف، ناظر به سخن می -طبیعت در آن دخالت دارند 
ها، که داراي جنبۀ مذهبی یا قهرمانی و یا هردو هستند، جز در وضع و  خواند. این گونه حماسههاي پهلوانی  حماسه

ندوشن ( ."بند نماند اما بعدها حماسه به زمان و موضوع خاص پاي اند پدید آیند. توانسته هاي خاص نمی موقع و دوران
ها به زمان و موضوعی خاص اسیر نبوده و قابلیت تاویل  بینیم که اغلب حماسه با این تعریف، می )387 ص, 1389

 پذیري دارند.
 
 ي حماسی مصنوعها منظومه 4-2
پردازد و  هاي پهلوانی مدون و معینی نیست بلکه خود به ابداع و ابتکار می ها سرو کار شاعر با داستان در این منظومه 

 آورد. از پیش خود به وجود میداستانی را 
سرا موضوع خود را از تاریخ روزگار پیشین حیات یک قوم بردارد که دوران نبرد و مبارزة  ممکن است شاعر حماسه 

شدید با موانع طبیعی و دشمنان همسایه و مهاجمان و معاندان بزرگ بوده، و یا از لحظات مهم تاریخی یک قوم که در 
گرف و انقالبات عظیم مذهبی و اجتماعی شده باشد و این حوادث و انقالبات بزرگ براي او عین تمدن دچار حوادث ش

 همان احوال را ایجاد کند که در آغاز حیات ملی با آنها مواجه بوده است.
ها است. در حماسه ادراك و احساس و  سرا ترجمان آن نکتۀ اصلی آن است که منشا حماسه مردم هستند و شاعر حماسه 

, 1389ندوشن ( آید. به سخن می –که سخن گوي اوست  –گشاید. ملت با صداي شاعري بزرگ  ي ملی زبان میآرزو
سرودة ویرژیل، شاعر روم  iiiiدر زبان فارسی و انه ادیدxii مستوفی حمداهللا iiظفرنامهاند  از این جمله )388 ص

 .باستان
 

 یابیم: از این طریق ما بر انواع حماسه دست می
 
 ي اساطیري و پهلوانیاه حماسه 4-2-1
هایی است که دوران  که متعلق به ایام پیش از تاریخ و یا مواضع مهم فلسفی و مذهبی است. حماسۀ پهلوانی خاص ملت 

 اند و این دوران با جنگ و کشمکش همراه بوده است. تشکیل و تکوین را گذرانیده
 
 ي حماسی تاریخیها منظومه 4-2-2
 شود. هاي تاریخی نیز در آنها دیده می ه مبتنی بر تصور و خیال است قسمتهایی که در عین آنک منظومه 
 
 حماسی دینیمنظومۀ  4-2-3

 
 

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
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ممکن است موضوع حماسۀ تاریخی زندگی یک یا چند تن از قهرمانان دینی باشد که با توجه به حقایق تاریخی یا با  

 )7, 1379صفا ( آمیزش وقایع تاریخی و مطالب داستانی به وجود آمده باشد.
 
 حماسه عرفانی 4-2-4

شود، در این نوع از حماسه، قهرمان داستان پس از گذر از مسیري سخت و خطرناك  که در ادبیات فارسی بسیار دیده می
در  حالجیابد. مانند داستان  اهللا دست می و شکست دادن دیو نفس، سرانجام به پیروزي و جاودانگی از طریق فنا فی

 که یک حماسه عرفانی است. منطق الطیرو داستان عطار  تذکره االولیا
 
 حماسی و عناصر آنمنظومۀ خصایص  -5
در روزگار باستانی، تشکیل قومیت و ملیت با جنگ و خونریزي همراه بوده است. هر جنگ، قهرمان یا قهرمانانی داشته  

ها رفته رفته برگرد چند نام  و داستان شده. این سرودها هاي آنان پرداخته می هایی دربارة دالوري و سرودها و داستان
گونه شعر حماسی از شعر  است. بدین هاي پراکنده یک مجموعه پدید آمده ها و روایت اند و از قصه بزرگ جمع شده

 )387 , ص1389ندوشن ( نوع شعر شده است.ترین  قدیمی سرودي نشأت گرفته و پس از سرود،
که قصد یا  شدند؛ بی آن بینی بیان می هایی بودند که با واقع شرح قهرمانی هایی که بعد از سرودها پدید آمدند، حماسه

ادعاي آموختن داشته باشند، چه آموختنِ خوب و چه آموختن بد. اخالق ادبیات حماسی، همان اخالق مذهبی (معتقدات 
یابد. در  اب باز می، قهرمان دلیري خود را با خوردن شرiiiحماسه کوراوغلوچنانکه در بعضی نسخ مذهب زمان) است. 

جوید. در  کوراوغلو شیعه است و دایم با ذکر نام شیر مردان، از او مدد می ،خرتر، از جمله نسخۀ ترکمنیمتأ هاي نسخه
که البته با ظهور و ایجاد تهور و -است  تغییر یافته "شربت"به  "شراب"هاي بعد از انقالب اسالمی نیز  چاپ
 .-نماید د از خوردن آن، نسبت دادن این صفات به شربت، تا حدودي مضحک میهاي قهرمان حماسه بع سري دیوانه

ها پس از حوادثی که از  هاي حماسی در هر مکان و در هر زمان، آن است که مدت یکی از خصایص منظومه -
 آید. گویند، پدید می آنها سخن می

امل آن است که در عین الزمۀ یک منظومۀ حماسی تنها جنگ و خونریزي نیست بلکه منظومۀ حماسی ک -
هاي  و تمدن او نیز باشد و این خاصیت در تمام منظومه ءهاي قوم، نمایندة عقاید و آرا ها و مردانگی توصیف پهلوانی

 .هاست تمام آثار حماسی متضمن جنگاوري، شهسواري و پهلوانی پس) 9, 1379صفا ( حماسی مهم جهان موجود است.
هاي کوراوغلو  یب در حماسۀ کوراوغلو در حالیکه بخش اعظم حماسه به شرح دالوريبه همین ترت )1392ترك بیاتانی (

هاي مهمی شامل ارایه نحوه روابط زن و مرد، روابط عاشقانه، رسوم و قوانین  پردازد ولی حاوي بخش و پهلوانانش می
اي زندگی خود و یا نقش ایشان گیري بر ازدواج و یا به عنوان نکتۀ قابل توجه حاوي نقش بسیار اساسی زنان در تصمیم

هاي القا شده در  است. شاید همین عقاید و آموزه iiبئل سازي در جنگها و مشکالت چنلی گیري و چاره براي تصمیم
طلبی مردم تبریز، زنان نقش  حماسه که البته قطعا زمینۀ قومی داشته است، تا بدانجا پیش رفت که در مبارزات مشروطه

 در مبارزات داشتند.بسیار اساسی و موثري 
آهنگ پهلوانی و طرز بیان و انتخاب کلمات و عبارات و دقت در استفاده از آنچه براي تحریک حس پهلوانی  -

شوند که یک روایت پهلوانی ساده و غیر محرك و خشک به  مردم الزم است، هنگامی که با هم گرد آیند باعث می
 منظومۀ حماسی زیبا و محرك و دلپذیري مبدل شود.



  
 ۱٥٤٥/  گذر از حماسه به درام

 
زبان ترکی و شعر هاي ترکی در موضوع حماسی، داراي وزن و رنگی حماسی و دالورانه هستند. آهنگ اداي کلمات به  

گیرند که  هاي ترکی، حتی بینندگانی تحت تاثیر فضاي ایجاد شده قرار می قدري تاثیرگذار است که براي مثال در تعزیه
کنند به عنوان نمونه، روحیۀ جوانمردي و پهلوانی حضرت  ك میکنند ولی آنچه در معانی کلمات را درك نمی مطلقاً

تواند سوز دل عاشق را از عمق جان  اي دیگر می ع) است. همین زبان و آهنگ در اشعار عاشقانه به گونه( اباالفضل عباس
 گر سازد. او در برابر خواننده یا شنونده به زیبایی جلوه

در آن است. به عبارت دیگر منظومۀ حماسی در زمان  "و مکان ابهام زمان"از دیگر خصایص منظومۀ حماسی  -
و مکان محدود نیست زیرا هر چه صراحت زمان و مکان بیشتر باشد صراحت و روشنی وقایع بیشتر است و در نتیجه 

 )12, 1379صفا ( وقایع داستانی و اساطیري به تاریخ نزدیکتر می شود و ارزش حماسی منظومه بیشتر از میان می رود.
 توان آنان را جانوران معمولی به حساب آورد. حیوانات در حماسه نقش مهمی دارند و نمی -

گویی و حرف زدن دارد. رخش اسب رستم یک اسب معمولی نیست، در برخی  قدرت پیش iiiiاسب آشیل iiiخانتوس
و در به دنیا آمدن رستم نقش دارد  دهد جنگد. سیمرغ، زال را پرورش می گیرد و با شیر می ها خودش تصمیم می از جنگ

هم چنین است قیرآت اسب ) 1392ترك بیاتانی ( .توان به اسفندیار پیروز شد آموزد که چطور می و به رستم می
گیري در مواقع خطر و یا داراي احساسات و عواطف شدید نسبت به صاحب خود،  کوراوغلو که داراي قوه تصمیم

 باشد. کوراوغلو می
 .کشد جنگد و او را می ه با یک هیوال و یا یک جانور غیرعادي میقهرمان حماس -

کشند و گیل گمش، نگهبان جنگل سدر را که  رستم و اسفندیار هر کدام در هفت خوان خود، اژدها و دیو سپید را می
وگر را در ، گوراغلی سه خواهر عجوزة جاد)1381(اونق,  در منظومۀ گوراوغلی ترکمنی .کند یک هیوال است، نابود می

 کشد. هاي مختلف و در ماجراهایی متفاوت می روایت
 .شود هاي حماسی دیده می گیاهانی عجیب با خواص دارویی در داستان -

که خاصیت دارویی  "خون سیاووشان"دارد. از خون سیاوش، گیاه  "جاودانگی"در گیل گمش، گیاهی است که خاصیت 
در نسخه آذربایجانی  .شود می "تن رویین"ت که اسفندیار با خوردنش هاي مقدس اس از میوه "انار"روید.  دارد، می

آب یک چشمه در روز و ساعتی معین و جادویی است که خوردن آن  "کف"کوراغلو این خاصیت جادویی متعلق به 
بخشد، از جمله اینکه زور کسی به او نخواهد رسید و قدرت شاعري و نعرة  چندین قدرت جادویی به کوراغلو می

گوراوغلی  ها است، درتمندي به او خواهد بخشید. در نسخۀ ترکمنی نیز آنچه خاصیت دارویی عجیب دارد نور ستارهق
 پذیرد. ها درمان می بار باشد با نور ستاره خوابد و زخم هر چند کاري و مرگ ها می دارد زیر نور ستاره هر گاه زخم بر می

 .اده استقهرمان حماسه، موجودي غیر طبیعی و گاهی خداز -
هاي  اند اما قهرمان یکی از نشانه هاي ایرانی کسی را به صراحت خدازاده ذکر نکرده مادر آشیل از الهگان بود. در حماسه

سال سن  500است را داراست، براي مثال رستم در زمان جنگ با افراسیاب  "عمر دراز"جاودانگی و خدامایگی که 
البرز که به کوه خدایان معروف است، به وسیله یک نیروي خدایی  دارد، تولدش غیر عادي است، پدرش در کوه

کوراوغلو در نسخۀ ترکمنی نیز به همین دلیلِ زاده شدن در شرایط ویژه  )1392(ترك بیاتانی  است. (سیمرغ) پرورده شده
ل گور، زاده شده نام گرفته است. چرا که او بعد از مرگ مادرش و از جنازة او داخ "گورزاد"و غیر عادي گوراوغلو: 

 است و تا مدتی با شیر یک بز پرورش یافته است.
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 روایت حماسی و درام -6
 روایت حماسی 6-1

گمش است که عمر آن به سه هزار سال قبل از  هاي مکتوب متعلق به حماسۀ گیل ترین افسانه ترین و شناخته شده قدیم
نیستند، اما حدس این است که روحانیانی در مرحلۀ گذار گرچه نویسندگان این اثر کامال مشخص  رسد. میالد مسیح می

ها را که اولین قواعد  اند، این روایت پروري و کشاورزي، که اقوام در یک منطقه ساکن شده از دوران شکار به دوران دام
ستند که اند. در این آثار هنوز خدایان قهرمانان اصلی افسانه ه شود، مکتوب کرده مدون زندگی اجتماعی محسوب می
خدا،  کنند که نیم ها، قهرمانانی ظهور می زنند، اما به تدریج در مرکز این روایت تقدیر و سرنوشت انسان را رقم می

ها،  این قهرمانان، خداگونه اما احساس رسد. قدرت و توانایی هایی هستند که نَسب آنان به خدایان می انسان یا انسان نیم
این جدایی از  iiiiiیر ژان کلود کاريست. به نظر  کنند انسانی طول داستان تجربه میمشکالت و ماجراهایی را که در 

دوران گذاري که هزاران  )؛(Benke 2002, P25 آسمان مرحلۀ گذار روایت از شکل اسطوره به شکل حماسه است
 انجامد. سال به طول می

کند عالوه بر بیان عناصر مذهبی  به میدر این شکل از روایت توصیف حوادث و رویدادهایی که قهرمان افسانه تجر
 خودآگاه و ناخودآگاه، ابزار آموزش شنوندة افسانه براي ارتقاي سطح آگاهی بر هویت جمعی قوم و قبیله نیز هست.

دهد  هاي متمدن نظامی و سیاسی را گزارش می هاي حماسی که در این دوران پیدایش قدرت از اولین روایت
هاي دوران گذار از سنت شفاهی به نگارش مکتوب  در این اثر ویژگی )27 , ص1377کمبل ( هندي است. iiiماهاباراتاي

 شود. دیده می
گوي روزگار پیشین هرگز از خود سخن  قصه گویان روزگاران قدیم معتقد است: یر در مورد ویژگی قصه ژان کلود کاري

امی عواطف و امیال شخصی خویش را تنها در تم ."هرگز خود را الیق از خود گفتن ندانستن"گفت. قانون طالیی: نمی
هاي قصه جاي دادن، متواضعانه و با وسواس بسیار و حتی، گاه با احتیاط بسیار، خود را  هاي شخصیت ها و گفته واکنش

کاري ( تواند همه کس باشد. گوي حقیقی... یک ناشناس است. هیچ کس نیست، اما می ها مخفی ساختن. قصه در پس آن
 )16 , ص1380یر 

 
 درام 6-2

درام یک شیوة خالقه است که به یاري "کند: اي در نشریه کتاب ماه، درام را چنین تعریف می الدین صادقی در مقاله قطب
بازیگران زنده، داستان را در فضا و زمانی خاص، به یاري عناصر و اشیایی در برابر دیدگان تماشاگران به نمایش در 

دهد و غالبا داراي محتوایی است که عالوه بر  نشان می "باید"حظه، آن چه را که دهد و در ل آورد و شکل می می
شود و  اي از ارتباطات انسانی را نیز شامل می هاي فکري، احساسی و انسانی که در ذات خود نهفته دارد، جوهره ارزش

جمعی یگانه در یک مجلس  ها، بوجود آوردن نوعی زندگی فکري و روحیۀ هدف آن، برقرار کردن ارتباط بین انسان
 )69(صادقی شماره "است.

کند.  اي است که به صورت مکتوب تجارب قهرمان را در اثري مانند ایلیاد و ادیسه روایت می هومر یونانی اولین نویسنده
شود که کامال از آسمان بریده است. در این مرحله جدایی کامل روایت  با ظهور هومر، قهرمان داستان انسانی می

ها که داراي قوانین بنیادي ثابتی بودند توسط یک راوي روایت  گیرد. این داستان اي از حماسی صورت می سطورها
کند که با حرکات پانتومیم،  کرد از یک بازیگر استفاده می چه روایت می شوند. به تدریج راوي براي تجسم آن می



  
 ۱٥٤۷/  گذر از حماسه به درام

 
زمان براي بیان داستانش از دو بازیگر استفاده کرد  سی که همآورد. اولین ک ماجراهاي قهرمان داستان را به نمایش در می

 بود. iiآشیل
تري به خود گرفت. از تکامل روایت  به تدریج بازیگران دیگري هم به صحنه آمدند و روایت حماسی شکل منسجم

 به وجود آمد. iiiآمد، درام حماسی که توسط راوي روایت و توسط بازیگر به نمایش در می
کنند چون هردوشان  هر دو یک نوع تقلید می iiiiiو آریستوفان iiiiسوفکل"گوید:  لۀ فن شعر خود میارسطو در رسا 

کنند که در حال عمل و حرکت هستند...به همین سبب است که آثار این ها را درام  اعمال و اطوار اشخاصی را تقلید می
 )116 , ص1387( ."ر حال عمل و حرکت هستندکنند که د اند، زیرا که اینها در آثار خویش اشخاصی را تقلید می خوانده

ترین مفهومی که براي این کلمۀ یونانی در زبان پارسی  نزدیک"نویسد:  می» درام چیست؟«دکتر صورتگر تحت عنوان 
بینند، مناسب خواهد بود.  یعنی آنجا که مردم چیزي می "نمایشگاه "است و براي کلمۀ تئاتر نیز "کارکرد"توان یافت  می

کلمه ما را به یک حقیقتی راهبري خواهد نمود و آن اینکه درام، با عمل و حرکت آغاز شده و همه جا کردار را  این دو
آید یا اول  کوبی و از آن پس سخن گفتن و مکالمه پیش می مقدم بر گفتار داشته است زیرا در آن نخست رقص و پاي

کند. شک نیست که با گردش ایام در  کت و کوشش شروع میافتد و بعد روح و ارادة ما به حر بدن در جنبش و تالش می
هاي مربوط به روح را که جنبش و حرکت جسمانی آن  توان درام کیفیت درام تطور و تغییري ایجاد شده و امروز می

. در توان به نمایش آنها اقدام نمود مطالعه نمود هایی را که هرگز نمی نهایت مختصر است مشاهده کرد و یا احیانا درام
 )868 , ص1314(صورتگر "هاي عصر امروز مربوط به عوالم روحانی و فکري بشري است حقیقت درام

 
 تفاوت و شباهت حماسه و درام 6-3

کند:  اي که به تفاوت حماسه و درام دارد، این تفاوت را چنین بیان می اي، در اشاره الدین صادقی، طی مقاله دکتر قطب
ها، تبدیل به  گذاریم و در این جا توصیف می دیدارما اصل را بر  درامدر حالی که در  است، شنواییبر  حماسهاساس "

شوند. یعنی زمانی اثر دراماتیک است که فقط جدل با بیرون یا [فقط با] درون نباشد، بلکه در هر اثر هر دو بعد  عمل می
 )1381شود  (صادقی, تئاتر از طریق زبان منتقل می"توسعه پیدا کند.

است. او درام را به  طور بنیادي تفاوت درام و حماسه را تبیین کرده سطو اولین فیلسوف دوران یونان باستان است که بهار 
 کند. دو گونۀ تراژدي و کمدي تقسیم می

پردازد. ارسطو نقطۀ مشترك کمدي،  ارسطو عالوه بر فن تراژدي و اجزاي آن، به مقایسه اجمالی بین حماسه و تراژدي می
داند. این  می "شیوة تقلید"یا  "موضوع تقلید"یا  "وسایل تقلید"ها را در  داند و تفاوت آن دي و حماسه را تقلید میتراژ

شهبازي ( شود. گانه، یعنی وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت عمل متجلی می هاي سه تقلید نیز در اصِل وحدت
 )21 , ص1390

وسیلۀ  تراژدي دارد، فقط در این است که آن نیز یک نوع تقلید است که به اما حماسه، مشابهتی که با"گوید:  ارسطو می 
 شود. وزن، از احوال و اطوار مردمان بزرگ و جدي انجام می

لیکن اختالف آن با تراژدي ازین بابت است که همواره وزن واحدي دارد، و شیوة بیان آن نیز برخالف تراژدي نقل و 
 روایت است.

دت نیز بین این دو تفاوت هست. چون تراژدي سعی دارد که تا ممکن است به مدت یک دوره همچنین از حیث طول م
آفتاب محدود بماند و یا اندکی از آن تجاوز کند، در صورتیکه حماسه از لحاظ زمان محدود نیست. پس، ازین حیث نیز 
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 , ص1387( ."ودند و نه در حماسه..بین آنها تفاوت هست هرچند در آغاز حال، شاعران نه در تراژدي مقید به زمان ب

121( 
این نکته را هم...باید همواره در نظر داشت و توجه کرد به اینکه، نباید از مجموع یک "گوید:  ارسطو همچنین می 

هاي  ها و داستان حماسه، هرگز یک تراژدي درست کرد. مقصود از مجموع یک حماسه عبارت است از مجموع افسانه
المثل بخواهند از مجموع داستان ایلیاد، تراژدي واحدي بسازند.  ستان حماسی است. مثل آنکه فیمختلف که در یک دا

علت، این است که: حماسه به سبب طول و امتدادي که دارد، اجزاء آن می توانند چنانکه باید توسعه یابند اما در تراژدي 
 )146 , ص1387( ."ددگر اي حاصل شود از حدودي که مطلوب است خارج می اگر چنین توسعه

هاست به مباحث تئوریک اشکال روایت  ) سال1390که بنا به گفتۀ شهبازي ( کن دانکایگردر نوشتۀ معاصرین از جمله  
گیرد و بدون آن  در فرم کالسیک روایت دراماتیک، ساختار، وظیفۀ راوي را به عهده می "پرداخته است چنین آمده است:

کند. در این فرم روایت،  گذاري می ها را ارزش دهد و آن ش جلب کند به رویدادها معنا میکه توجه تماشاگر را به خود
اند یا توسط او  کند این ماجراها براي قهرمان داستان واقع شده دهند که تماشاگر حس می اي روي می گونه حوادث به
در این فرم راوي آشکارا از پس زمینه به  اند. اما در فرم روایت حماسی حضور راوي در داستان پنهان نیست. تعیین شده

تواند حوادثی را گزارش دهد که به  گونه که دوست دارد پیش ببرد. می تواند داستان را آن آید. می پیش زمینۀ داستان می
خواه در زمان و مکان حرکت کند، یا  تواند به طور دل آیند و در مورد حوادث فرعی سکوت اختیار کند. می نظر مهم می

 تواند به داستان حمله کند و آن را هم تغییر دهد. تی میح
ترین نشانۀ تفاوت میان فرم روایت حماسی و فرم روایت دراماتیک  مهم "زاویۀ دید راوي"از این منظر 

 )Benke 2002, P27("است.
 

 گیري نتیجه
خوانی و در شکل  ، پردهظهور و وجود هنرهایی در متن و بطن زندگی مردم روزگاران ایران زمین، همچون نقالی

حقیقت است که حماسه و درام در این سرزمین به همت مردم خالق و صاحب  تر آن: تعزیه، نشان دهندة این نمایشی
ها و ممنوعیت حکام  اند؛ گرچه گاهی بنا به مقتضیات و محدودیت طبع و سبک آن، همواره پهلو به پهلوي هم پیش رفته

ها و روایت حماسه در این  تر افتاده یا که پیشی گرفته است. ولی هیچگاه دورهمی ي پساي یکی از آن دیگر در هر زمانه
خوانی و نقالی به وضوح  نظیر آنچه در پرده –مملکت به طور کامل عقب نشینی نکرده و در شکل روایی خود نیز 

جان  نکه صحنۀ او یک پرده بیپردازد. حال آ ها می دادن به شخصیت یک تنه به کار خلق نمایش و جان "راوي" -پیداست
 و تمام آکسسوار او یک عصاي نقالی است.

در این  بنیاد نمایش در ایراندر کتاب در کتاب خود به خوبی بیان کرده است.  iiiiفصل الخطاب را ایرج جنتی عطایی
حماسی و  ... منظومۀ"تواند به یک اثر نمایشی نزدیک شود چنین آمده است: باب که یک حماسۀ ملی تا چه حد می

هاي ملی ما، زمینه ایده و مواد الزم نمایش  ست از یک جنسند، اما چون در حماسه نمایشی، به دلیل آنکه مایۀ هردو یکی
آیند و با هم در نوشته  ها، گفت و شنودها و حوادث پشت سر هم می موجود است و در آنها، اشخاص، حرکات، ژست

که به آسانی، اشخاص از نوشته خارج شوند و در میدان عملی که براي آنان شوند، و این امکان وجود دارد  گر می جلوه
طرح شده است، جان بگیرند و با همان مشخصاتی که براي حرکات اعمال و گفتارشان ذکر شده، تجسم یافته به 

دن هنر و به طور کلی با ها و با توجه به ابتدایی بو گري پردازند، بنابراین، با در نظر گرفتن شرایط زمان ابداع حماسه جلوه
توان گفت] در گذشته آثار حماسی نیز نحوة دراماتیک داشته و واجد همان  حکم وجود شرایط خاص خود، [می



  
 ۱٥٤۹/  گذر از حماسه به درام

 
هاي ملی  توان شاهنامه و کلیه حماسه پس] می[ بینیم، هاي منظوم عصر خود می اند که امروز ما، در درام خصوصیاتی بوده

 )50 , ص2536(جنتی عطایی "د.را جزء آثار نمایشی به حساب آور
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 :نوشت یپ
 

i ) ریچارد نلسون فرايRichard Nelson Frye(  زاده)شناسی و استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد  متخصص برجسته ایران) 1920 ژانویه 10
هاي اوستایی و پهلوي و سغدي  سی و آلمانی، فرانسوي، پشتو، ازبک و ترکی مسلط است و با زبانهاي فارسی، عربی و رو است. او به زبان

 آشنایی کامل دارد.
ii dramatique 
iii lyrique 
iv epique 
vdidactique 
vi narratif 
vii Gilgamesh 
viii iliad 
ix The Odyssey 
x Homer 

xi  ق به پایان رسید. ظفرنامه به سه کتاب یا سه قسم تقسیم  ه 735در سال  شاهنامهبه وزن  بیتمنظومه ظفرنامه در هفتاد و پنج هزار .
 نخست در تاریخ عرب (قسم اسالمی)، کتاب دوم در تاریخ عجم (قسم احکام) و کتاب سوم در تاریخ مغول (قسم سلطانی). شود، کتاب می

 
xii بکر بن حمد بن نصر مستوفی قزوینی، شاعر و نویسنده قرن هشتم. الدین ابی حمد بن تاج 

 
xiii اید ( انهEneidیش از میالد. این منظومه حماسی در اواخر سده یکم پ روم باستانشاعر  ویرژیله اي حماسی در دوازده جلد به زبان التین، سرود ) منظومه

جا مانده تروایی است که در زمان سوختن تروا در آتش، پدر خود،  فرزند ونوس یا همان آفرودیت و پهلوان تروایی، آنشیز) پهلوان به(اید  دربردارنده داستان انه
. او پس از ماجراهایی طوالنی توانست خود را به نواحی ایتالیا که در آن حادثه همسر خویش را از دست داد آنشیز را به دوش گرفته و نجات داد در حالی

 است. به فارسی ترجمه شده الدین کزازي میرجاللبرساند. این منظومه توسط 
xiv Kuroghlu Epic- (Turkish: Köroğlu destanı) 

xv  التین (چنلی بئل به اذريçənli bel.( باشد میاي ترکی به معناي کمره مه گرفته راه کوهستانی  واژه. 

xvi ṣxanthos 
xvii Achilles 

xviii Jean-Claude Carrière - است. او همچنین در  فرانسوينویس و بازیگر  نامه ) فیلم1931سپتامبر  19(زاده  رکلود کَریِ-ژان

جز هیأت داوران جشنواره کن بود. کاریر همکاري طوالنی مدتی با  1981است. او سردبیر مجله فمی است و در سال  چندین فیلم نیز بازي کرده
نویسی در ایران است.  شنامهنویسنده ایرانی و دختر مرحوم مهین تجدد یکی از پیشتازان عرصه نمای نهال تجددداشت. همسر وي  لوییس بونوئل

هاي تاریخ ادبیات اقتباس کنند به  هایی که دوست دارند از مشهورترین داستان یر اقتباس از ادبیات است و بیشتر کارگردان عالقه اصلی کاري
 کند. روند. او هر از دو سه سالی به ایران هم سفر می سراغ او می

 
xix Mahabharata 
xx Achilles 
xxi Drama 
xxii Sophocles 
xxiii Aristophane 

xxiv  ایرانی. نویس نمایشنامهو  سرا رانهت، شاعر)، مشهد 1325 دي 19ایرج جنتی عطایی (زاده 
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