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Abstract 

 In ancient Persian poetry in different periods from Ferdowsi Shahnameh to contemporary poetry, the name of 
Hazrat Hamza (AS) has been mentioned repeatedly and shows his place in the Islamic culture of Persian speaking 
people and the prevalence of the stories of Hazrat Hamza (AS) in the expression of people in this part of Islamic 
civilizations in different eras. In the ancient heritage of Persian poetry, the name of Hazrat Hamza (AS), like ancient 
Persian myths such as Rostam and other heroes of the Shahnameh, has been a symbol of strength and courage on the 
battlefield and the taste of mystical poets in creating beautiful mystical stories about his personality and relating his 
prowess to his knowledge, discernment and progress during the stages of demeanor, has made him a unique 
personality in Persian literature. Hazrat Hamza (AS) and his epics and bravery and the story of his martyrdom have 
been told in various genres in Persian literature, which is mentioned in Persian poetry in the form of praise, mythical 
and epic poems, mystical and historical poems. The oldest Persian poems about Hazrat Hamza express his bravery 
and heroism, and the latest poems have the aspect of mourning. A large part of Persian poems about Hazrat Hamza 
PBUH offers a mystical interpretation of the events of his martyrdom. Sanai Ghaznavi, as the beginning of mystical 
poetry, has the first mystical verses about him and the most detailed works of Persian poetry about Hazrat Hamza 
PBUH are in the mystical form of Rumi Balkhi. In the form of epics, the first poems about him are mentioned in 
Ferdowsi's Shahnameh, but his epic myth has been very prevalent in Persian poetry and prose, as well as in Persian 
culture. 
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 ی تجلی حضرت حمزه )ع( در شعر کهن فارس 

   1ی هاشم   مهدی سید

 

 چکیده
در شعر کهن فارسی در ادوار مختلف از شاهنامه فردوسی گرفته تا شعر معاصر، نام حضرت حمزه 
)ع( مکرراً  آمده است و نشان از  جایگااه ایشاان در فرهناس اساممی مردماان فارسای زراان و روا  

اسممی در اعصار گونااگون دارد  در داستان های حضرت حمزه)ع( در ریان مردم این رخش از تمدن 
میراث کهن شعر فارسی نام حضرت حمزه)ع( همطراز اسطوره های کهن فارسی چون رستم و دیگار 
پهلوانان شاهنامه ای مثال و مظهر قدرت و رشادت در میدان رزم و جنس روده است و ذوق شااعران 

و ارتباط دادن سلحشوری ایشان   عرفانی سرا در خلق داستان های زیبای عرفانی از شخصیت ایشان
را شناخت، رصیرت و پیشرفت ایشان در طی مراحل سلوک، شخصیتی ری ردیل از ایشان در ادریاات 
فارسی ساخته است حضرت حمزه )ع(، حماساه هاا و رشاادت هاای او و داساتان شاهادت جان اوز 

سی در قالب های ماد،، ایشان در ژانر های مختلفی در ادب فارسی ریان گردیده است که در شعر فار
اشعار اسطوره ای و حماسی، اشعار عرفانی و تاریخی آمده است  قدیمی ترین اشاعار فارسای دررااره 
حضرت حمزه ریانگر رشاادت هاا و پهلاوانی هاای ایشاان اسات و متا خرترین اشاعار جنباه مر یاه و 

تف ایر عرفاانی از عزاداری دارد  رخش رزرگی از اشعار فارسی دررااره حضارت حمازه علیاه ال امم  
 اولین  است  عرفانی  شعر  آغازگر  که  همانطور  غزنوی  سنایی  کند،  حوادث شهادت آن حضرت ارائه می

 ال امم علیاه حمزه حضرت درراره فارسی منظوم آ ار مفصلترین و دارد ایشان درراره را عرفانی  اریات
 در  ایشاان،  درراره  موجود  اشعار  اولین  نیز  حماسی  قالب  در   راشد  می  رلخی  مولوی  از  عرفانی  قالب  در

ه فردوسی آمده است اما اسطوره حماسی ایشان در نظم و نثر فارسی و همچناین در فرهناس شاهنام
  فارسی ر یار رایج روده است

  الگوی عرفانی ، حماسه، اسطوره، شعر فارسی ، حمزه کلیدواژگان:
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 مقدمه

  هاسااتتمدنفرهنس رو، تمدن است و زران و ادریات ارزار انتقال و تااداوم فرهنااس در  
ی فرهنگاای خااود را در قاااب و قالااب هناار نگهااداری و انتقااال هاداشااته نیتاارمهم هاتماادن

کنااد و ک ااب و پاافیری مفاااهیم دهند، زیرا قالب هنر مفهوم درونی خااود را جاودانااه میمی
نماید  تمدن اسممی از آغااازین لحظااه ن جفاب و دلپفیر میهای پ یفرهنگی را ررای ن ل

های آهنگین راار های فرهنگی آن در قالب واژهمایهتک رنخود در قالب هنر متولد شد و تک
جان و روان رشر نازل گردید  گ تری تمدن و انتقال فرهنااس اسااممی نیااز راایش از اینکااه 

 نااوازرو،د، محتوی آساامانی در قااالبی  مدیون چکاچک شمشیر راشد وامدار تموت ترتیل رو
و راایش از طوفااان سااهمگین مبااارزان، ن اایم   نمااودیمدررند خود    زمانهمعقل و عاطفه را  

  شدیمرا متصرف  هانیسرزمی قرآن افزارو،
زران فارسی دومین زران فرهنگی جهااان اساامم رااوده و تحاات تاا  یر فرهنااس اسااممی 

دومااین گننینااه فرهنگاای جهااان اساامم   توانیمرا    و رشد نمود، ادریات فارسی  گرفتهشکل
ی ره رزرگی ترکیه و قفقاز تا هند و چین و آسیای میانه را مرکزیت فمت اگ ترهدان ت که در  

 ایران سیطره داشته است 
ی فرهنگاای، اجتماااعی، دیناای گرفتااه تااا تاااریخی، هاااآموزهشعر فارسی محمل انتقااال  

ی هاتماادنی معنوی تمدن اسااممی و  هاداشتهانواع  فل فی و کممی، عرفانی و آموزشی و  
و در ریااان   نینشاا دلهای دلنواز شعر فارساای،  پیشین روده است این مفاهیم سنگین در قالب
در  شاادیمگشت و هر آنچااه ارزشاامند، دان ااته زیبای شاعران زرردست فارسی، آهنگین می

گشت  جدای از آن تاریخ فرهنگاای اجتماااعی مردمااان پارساای قالب شعر فارسی ماندنی می
جای مانده قارل رررسی و تحلیاال اساات زیاارا آنچااه ررجااای مانااده گوی نیز از خمل اشعار ره

 نتینه پفیری و استقبال مردم در اعصار مختلف روده است تا ره زمان ما رسیده است 
رگی از ادریات فارسی را ره خود اختصاص داده است و الگوهای های دینی رخش رزآموزه

های ت  یرگفار تاریخ اسمم رر اساس آنچااه در زمانااه و در رااین مااردم رایااج دینی و شخصیت
هایی اند  حضرت حمزه )ع( ازجمله شخصیتروده است در شعر فارسی هم انعکاس پیداکرده

تااا جااایی کااه عااموه راار  ار پرداختااه اسااتاست که ادریات هنری جهان اسمم ره ایشان ر اای
 نیاز مشااهورتر یکاا پاارداختن شااعرای مختلااف در ادوار مختلااف رااه حضاارت حماازه )ع(، ی

 یهاااتیرااا رواها  ست، این منموعااههانامهحمزه    نیز  یفارس  انهیعامهای داستانی  منموعه
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 م رااوده اساات،در ادوار مختلف تدوین گردیده و مورد استقبال گ ترده مرد  گوناگون نظم و نثر
 رانااام مفصاال اریر اا  یتیروا ازجملهاز آن اند که ی مختلف عرضه گردیدههارانام  هاحمزه نامه

ها رااه اسااتح حماازه نامااه صاااحب قااران نامااه  رانااام  یمنظااوم  تروای  و  جلد  ۷رموز حمزه در  
یی ره زران عرری رااا هان خهو    اندشدهی ترجمه  اجاوهو    اردوترکی،    ی مختلفی مانندهازران

ن خه مصور آن رااا دسااتور اکباار شاااه   هیتهعنوان حمزه البهلوان در دست است عموه رر آن  
 یحمزه نامه راارا فردمنحصرره گاهیجا دهندهنشان ،قصه نیا نقلِ ژهیو داشتن آداب و  ینده

 (29: 1398خدامی افشاری و همکاران، )  است خیاز تار ایزهرا شاهان در یمردم و حت
را توجه ره گ ااتردگی دامنااه حضااور حضاارت حماازه )ع( در ادریااات اسااممی و پاارداختن 

ی اشااعار کهاان هاگونااههای منثور، این تحقیق فقط ره رررسی  مقاالت مختلف ره حمزه نامه
 آمده است  هاآنکه نام و یاد حضرت حمزه در  پردازدیمفارسی 

 پیشینه پژوهش

در شااعر کهاان  هاآنفراوانی در مورد جایگاه  هایهای دینی که پژوهشازجمله شخصیت
، حضرت فاطمااه 2، امیر مؤمنان علی )ع(1)ص(  رسول اکرمتوان ره  فارسی صورت گرفته می

 

 ،یمشهد: آستتتان قتتدو ر تتو  ،یوآله در شعر فارس  هیعل  اهللیصل  یمحمد  حیاحمد، مدا  یرجندیب  یاحمد  . نک:1
 امبریتت نسبت بتته پ  یغزنو  یسنائ  یفتگیاحمد، ش  یرجندیب  یاحمدهمچنین:    -1372  ،یاسالم  یهاپژوهش  ادیبن
، 1375، بهتتار و تابستتتان 32-31مشهد، ش  اتیدانشکده اله  هینشر  ،السالمهمیعل  تیبوآله و اهل  هیعل  اهللیصل

بازتاب شخصتتیت پیتتامبر )ص( در شتتعر ، بزرگ بیگدلی سعید، صادقی گیوی مریمهمچنین:  -206-191صص  
نسرین بیرانوند، ناصر همچنین:  -9, شماره 1386زمستان پاییز و   ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی،  معاصر فارسی

گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب   شیهمای،  شعر فارس  نهییدر آ  امبریپ  یمایس،  کاظم خانلو، پیمان معمارزاده
 یصتتفرهمچنتتین:  -1394، انجمن ترویج زبان و ادب فارستتی ایتتران، دانشتتگاه محبتتي اردبیلتتی،  فارسی ایران

 یفارستت   اتیتت پژوهش زبان و ادب  ی،شروان  یخاقان  وانیاعظم )ص( در د  امبریپ  یمایس  ،روشنک  ییر ا،  ریجهانگ
 .9شماره 1386

 ،یاستتالم یهتتاپژوهش ادیتت بن ،یآستان قدو ر تتو ،یدر شعر فارس یاحمد، مناقب علو یرجندیب یاحمد. نک:  2
فبه و  ،در عرفان و شعر نیرالمؤمنیحضرت ام یتجلهمچنین: ر ا نژاد امیر دهی محمدی سنبل،   -1366مشهد 
شتتاعرانه   -یقرآنتت   یتجلّ،  مسلمی  رجب  ،ها احمدر ا  لمههمچنین: ی  -1شماره    1399سال اول بهار    نیحبوق نو
همچنتتین:   -یاپیه پشمار  -  31، شماره  8دوره    ی، فصلنامه مطالعات قرآنی،)ع( در شعر کهن فارس  یحضرت عل

 یبازشناستت   یملتت   شیهما  نیدوم،  در اشعار ناصرخسرو   یحضرت عل  یمایس،  النیش  یهنگیآو ،  کاظم خانلو ناصر
و   لیتت تحل  ،الهتتام  یکاشتت   یعربشتتاه  ،ر تتا  یشجرهمچنین:    -1396ی،  و مفاخر خراسان در ادب فارس  ریمشاه
کشتن اژدها در مهتتد توستتر حضتترت   تیبر روا  دی)با تأک  ینیینبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آ  یبررس
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، حضاارت 5، حضرت مهاادی )عااج(4، امام رضا )ع(3، امام کاظم )ع(2ع()  نیح   امام  ،1)س(
، حضاارت 9ع()  یموساا الهی ماننااد حضاارت    8، پیامبران7، حضرت اروالفضل )ع(6زینب )س(

 اشاره کرد  1ع(داوود )، حضرت 10ع() وسفی

 

همچنتتین:   -1، بهار و تابستتتان  31پژوهشنامه ادب حماسی، سال هفدهم، شماره اول، پیاپی    ،(السالمهیعل  یعل
شتتماره  1379ار تا تابستان فرهنگ به  ی،)ع( در شعر فارس  یاوصاف حضرت عل  یگونه شناس  ،محمدر ا  یصرف
بنیتتاد  ،یآستان قدو ر تتو ،یفارس یاحمد، در ساحل غدیر: غدیریه ها  یرجندیب  یاحمدهمچنین:    -36تا    33

 .1377مشهد  ،یاسالم یهاپژوهش

 هیتت عل اهللیصتتل امبریتت پ یدخت گرامتت  حیشامل: مدا ;یدر شعر فارس  یاحمد، مناقب فاطم  یرجندیب  یاحمد  . نک:1
 ،عهیطل یمحمدر ا، عشب یوسفهمچنین:ی -1369مشهد  ،یاسالم یهاپژوهش ادیبن ،یوآله، آستان قدو ر و

 .17شماره  - 1386بهار  - یشناس عهیش، و ناصرخسرو  ییسنا میشعر حک نهیحضرت فاطمه )ع( در آ یمایس

، سازمان اوقتتاف و امتتور السالمهیاحمد، اشک خون مناقب و مراثی حضرت سیدالشهدا عل یبیرجند یاحمد  . نک:2
 1378خیریه انتشارات اسوه، تهران 

حضتترت  یکنگره جهان ،یدر شعر فارس السالمهیبن جعفر عل یاحمد، مناقب حضرت موس یرجندیب یاحمد. نک:  3
 1372، مشهد السالمهیعل ر ا

 ،یزاده، آستان قتتدو ر تتو  ینبو  یعل  یبا همکار  ،یدر شعر فارس  یر و  حیمدا  احمد،  یرجندیب  یاحمد. نک:  4
ستترود هشتتتم ، دیستتع انیتت نور د،یسع یرآبادیخ یخومحمدهمچنین:  -1365مشهد   ،یاسالم  یهاپژوهش  ادیبن
، لیاستان اردب یاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم ی،رانی)ع( در شعر شاعران ا  الر ایبن موس  یحضرت عل  یتجل

1387. 

)ع( بتتا دجتتال در شتتعر   حی)عج( و حضتترت مستت   یحضرت مهد  ییارو یرو   ،الهام  ی، نظرلیبخش اسماعتاج. نک:  5
 یاحمتتدهمچنتتین:  -(1396)تابستتتان  27 یاپیپ ر،یفصلنامه سراج منی، اسالم اتیو روا  اتیبر آ  هیبا تک  یفارس
مرکز چتتاو و نشتتر،  ،یاسالم غاتی(، سازمان تبلیدر شعر فارس یهار عالم جان )مناقب مهدو احمد، نوب  یبیرجند
 .1369تهران 

 .68و  67شماره  1392 زییکتاب نبد تابستان و پا. نک: شرفشاهی کامران، 6

 ،یآستان قدو ر و  ،یدر شعر فارس  السالمهیحضرت ابوالفضل عل  یو مراث  حیاحمد، مدا  یرجندیب  یاحمد. نک:  7
 1376مشهد  ،یاسالم یهاپژوهش ادیبن

و امامان )ع( در شعر   امبرانیپ  یمایس  یلیتحل  یررس، بنیمحمدحس  یکرم  ،محمدر ا  ینیام  ،محمد  یمراد. نک:  8
بهتتار و تابستتتان   1  یاپیتت شماره پ  ،1، شماره  6دوره  ،  (ای)گوهر گو  یادب عرفان  یهاپژوهش  ی،دوره سامان  ییغنا

1391. 

)ع( در شتتعر   یداستان حضرت موستت   یکارکردها  ،عباو  یزاهد  ،محمدر ا  یصرف  ،احمد  یخراسان  یریام  . نک:9
 17  یاپیشماره پ  -  1، شماره  5دوره  ی ادبی قرآنی، دانشگاه اراک،  هاپژوهشی، فصلنامه  و عراق  یسبک خراسان

 .1396بهار 

ی، )ع( در شعر شاعران سبک خراستتان  وسفیشاعرانه داستان حضرت    یتجل  نامهانیپای،  احمدعل. نک: سرگزی  10
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های حمزه نامه اساات کااه رااه نثاار ها، کتابیکی از موارد ر یار پرداخته شده در پژوهش 
هااای مختلااف در اقصاای نقاااط جهااان منتشاار ها و ویرایشروده و را اسماء و عناوین، ترجمه

هااای گوناااگون تبلااور ر پژوهشگران روده اساات  در مااورد جلوهگردیده است و موردتوجه ر یا
ع( در شعر فارسی پژوهشی تاکنون صورت نگرفته است، فقط در یااک مااورد حمزه )حضرت  

زره« رااا  ی»درآمدن حمزه در جنااس، راا   تیدر حکا  یگفتمان انتقاد  لیتحل»ای را عنوان  مقاله
نمااود مقالااه »در  پردازد ا ر می دکنندهیتولره رررسی گفتمان  2«نورمن فرکمف هیرر نظر  هیتک

 تیرااه شخصاا  یااشاااره زیاا ن 3«در غزلیااات شاام  یااسااطورهو عناصر  هاشخصیتعرفاني  
 صورت گرفته است  یع( در شعر مولوحمزه )حضرت  ایاسطوره

 تحلیل و بررسی

 تجلیات گوناگون شخصیت حضرت حمزه در شعر فارسی
راشدح ی ر یار محبوب فرهنگی در شعر و نثر فارسی میهاچهرهاز  )ع(    دالشهدایحمزه س

 ایشااان، سااتیزیستمو  یآزادمنشاا  ،یشاا یآزاداند ،دالورى و رزرگااوارىشاار، آزادمااردی، 
و حمایت ایشان از ررادرزاده خود پیامبر خدا، حتاای پاایش از ایمااان سلحشورى و توان رزمی  

و خرو  م لمانان از انزوا و کاهش آزار  ره اسمم ایشان دنیگرو ریت  و   اسمم آوردن ره دین
راشد که در ادریااات رخشی از سرگفشت پرافتخار حضرت حمزه می  کفار رر پیامبر و م لمانان

 فارسی منعک  گردیده است 

هااای نظااامی و ی رزمی و حرکتهاگروهپ  از هنرت نیز حضرت حمزه )ع( را تشکیل  
دار سااپاه اساامم در قاادرت م االمانان را رااه ره کشاایده، پاارچم  های مقتدرانه خااودرویارویی

های نخ تین رود آن حضرت در غزواتی چااون راادر و رناای قینقاااع سلحشااوریِ غزوات سال
 

 یو علوم انسان اتیدانشکده ادب -دانشگاه زابل 

واحد   ،یدانشگاه آزاد اسالم،  یحضرت داوود )ع( در شعر شاعران برجسته فارس  یجلت  نامهانیپا. نک: رنجبر لیال،  1
 .رجانیس

زره« با  ی»درآمدن حمزه در جنگ، ب  تیدر حکا  یگفتمان انتباد  لیتحل  ،محمدیدار علپشت  ،هیرق  یموسو. نک:  2
 ،نورمن فرکالف هیبر نظر هیتک
 .59شماره  1399سال شانزدهم تابستان  یشناختو اسطوره یعرفان اتیادب

لیتتات شتتم ، در غز یاو عناصتتر استتطوره هاتیخدابخش، سعدزاده محرم، نمود عرفانی شخصتت   ینک: اسدالله.  3
 .1395پاییز  3، شماره یشناسنبد ادبی و سبک یهاپژوهش
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خود را در خدمت اعتمی اسمم قرار داد و در جنس احد رشادت و تااراژدی شااهادت   مانندیر
 شمار گردیده است ی ریهاشیسرااو مایه  گدازجان
ید توجه داشت که فضای حاکم رر هر دوره زمانی و گفتمان حاکم راار آن دوره راار ژاناار و را

ادعا  توانینمروده   شتنیخو  شعرِ هر دوره فرزند زمانگونه اشعار هر دوره ت  یر داشته است و  
 شیخااو  عصاار  یِفرهنگاا   شااهیفکاار و اند  یِاز فضااا  رونیدر خأل و ر  یشاعر  ای  یکرد که شعر

ع( فضااای حماازه )ح رر این اساس را رررسی اشعار هر دوره در مورد حضاارت  متولد شده راشد
شود  در ادامه ره وجوه مختلف تنلی این شخصیت ی روشن میاتااندازهفکری آن دوره نیز  

 پردازیم رزرگ تاریخ اسمم در شعر کهن فارسی می

 تجلی تاریخی

ترین در شعر فارسی رایج روده اساات، قاادیمی صورت نظم از دیررازریان وقایع تاریخی ره
-( از م ااعودی مااروزی  47:  1361الزار،است )اریات تاریخی که در زران فارسی راقی مانده  

ترین و همااو رااود کااه قاادیمی 1راشااد می -شاعر سده سوم و اوایل سده چهارم هنری قمری
نظاام تاااریخی در مااورد   ترینامااا قاادیمیح  و فردوسی نوشته است  2شاهنامه را قبل از دقیقی

 راشد ای تاریخی را ریان کند از منوچهری دامغانی میحضرت حمزه )ع( که واقعه
 یاول قرن پااننم هناار مهیشاعر ن یدامغان منوچهری اروالننم احمد رن قوص رن احمد

هنااری   432از تاریخ والدت او اطمعی در دست نی اات ولاای تاااریخ وفااات او    است  یقمر
( منوچهری در شکایت از عدم احترام و رعایت قاادر 26:  1347)منوچهری،    راشد قمری می

ص( و ساارایش ) امبریپو منزلت شعرا در زمانش در دفاع از شاعران ره تکریم شاعران توسط 
 کند:ع( اشاره میحمزه )شعر توسط رزرگان دینی همچون پیامبر اسمم و حضرت 

 یدروغ ت ارتدا تا انته ک ری نیا  دیگو یآور  شیپ یمدحت ای  ،یرر یهر کرا شعر

 یمصطف یدیشن یح ان رن  ارت ک شعر دروغ یشاعران رود نیو آفر حیمد  گر

 یرالور یخ یرسول هاشم  یدعا کرد یک لب و دندان آن شاعر که نامش نارغه رر

 

 یشگاهیدرون پ یتگیرفتش به گ  یآمذ به شاه ومرثیک نینخست. 1
 روا بوذ ییفرمانش به هر جا یک  باذشا بوذ یتگیبه  یسال یس چو

، کتترد امیکه به نظم شاهنامه ق  یشاعر  نیو دوم  یعهد سامان  یاز فحول شعرا  یبیابومنصور محمد بن احمد دق.  2
 بیش از هزار بیت از ابیات شاهنامه او در شاهنامه فردوسی گنجانده شده است.
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 یام القر دیو س دیو سعد وسع  جعفر عباس کرد و طلحه کرد و حمزه کرد  یشاعر

 (141: 1347منوچهری،) 
احتماالً اشاره شاعر در این ریت ره شعری من وب رااه حضاارت حماازه اساات کااه پاا  از 

 :اندسرودهاسمم آوردن 
 إلی اإلسمم والدین الحنیف حمدت اهلل حین هدى فؤادي

 خبیر رالعباد رهم لطیف لدین جاء من رب عزیز
 دمع ذي اللب الحصیف تحدر إذا تلیت رسائله علینا

 رآیات مبینات الحروف أحمد من هداهارسائل جاء 
 فم تغشوه رالقول العنیف وأحمد مصطفی فینا مطاع

 ولما نقض فیهم رال یوف فم واهلل ن لمه لقوم
 علیها الطیر کالورد العکوف رقاع قتلىونترك منهم 

 ره فنزي القبائل من  قیف وقد خبرت ما صنعت  قیف
 أسقاهم صوب الخریفوال  اله الناس شر جزاء قوم

 (73ق: 1398)محمد رن اسحاق،  
 

قرون   زرانیشاعر و عارف فارس  ،ییسنا  میحک  ای  یغزنو  ییاروالمند مندود رن آدم سنا
ضمن شعری را مضاامون فضاایلت پیااامبر اساامم راار دیگاار پیااامبران،   یپننم و ششم هنر

  داردیمداستان احد و شهادت حضرت حمزه را ریان 
 روده یاندک ارانشی ورچه روده یکیحد در اُحد را اَ

 یاز ساز جان او سوز افتی یاز زخم سنس ردروز  گوهر
 شد حونیچشمش چو مو  ج اشک و دندان او پر از خون شد لب
 ناسفته قیکناری عق در گفته انیدر آن م یقوم اهدِ

 رزرگ و کار شکوه یفتح  نتیکا نعره زن رر کوه  یارل خواجه



 

 147 تجلی حضرت حمزه )ع( در شعر کهن فارسی :اشمیه

 ره پشت گشت ردل ارانی یرو و امل دامی ه یشد نقط کشته
 گروهاو گروه شیپ  کافران هود  نهاده رر سرِ کوه هند

 ردرست  ینهیکار ک نیا رلکه نه از غدرست نیک کردیم رانس
 یجان اُر دهیای ررحرره سر یشک را پ دهیاحمد رر دستِ

 خوینعره از دل لیجبرئ جان تشآچو شد جان او فزون ز  زو
 فتح آن سپهر سپاه یپ از نصرت از درگاه دیدیم زانکه
 چو رحر و مو  شده کیهر نحر کافران رر او  شده ینعره
 یر تان فروز شرع آرا سرو یسرو را از پا میفگند که

 هفتاد زان جوان مردان همچو دانیافگنده حمزه در م مثله
 (111:  1396)سنایی، 

 ۵29 و در رااه جهااان گشااود دهیاا د نیدر غاازن یقماار یهناار 470سااال  حدود در  سنایی
او در اریاتی دیگر   (18:  1: 1398عباسی گنراتی،)  ر ت چشم از جهان فرو  قمریهنری  

کند، در این اریات سنایی ره هاشم و خاندان نبوت اشاره میامیه را رنیره دشمنی طوالنی رنی
د، شک تن دندان پیامبر توسط اروسفیان و شهادت حضرت کینه هند در ردر و انتقام آن در اح

حمزه و ره دندان کشیدن جگر ایشان توسط هند رنت عتبه، غصب خمفت توسااط معاویااه و 
 کند واقعه عاشورا اشاره می

 دیچه رس مبریاز او رر سر اوالد پ که یدیداستان پ ر هند مگر نشن
 دیرمک مبریم پاو جگر ع مادر رشک ت مبریاو لب و دندان پ پدر
 دیربر مبریاو سر فرزند پ پ ر رگرفت مبریره ناحق حق داماد پ خود
 دیزیحب  یو عل  دایزیاهلل  لعنة مینکن نیقوم چرا لعنت و نفر نیچن رر
 (1072:  1388)سنایی،  
 

 طورهمااان شاااهنامه یمطارق را الگو  ینگارخیتاراز    یسبک  عنوانرهمنظوم    ینگارخیتار
محمد راان احمااد   ارومنصوری گردید و پ  از او  گفارهیپاکه گفته شد توسط م عودی مروزی  
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ای نوشت که فردوسی هزار ریت آن را در شاااهنامه خااود آورده اساات، دقیقی شاهنامهی  توس
و ارزی تاااریخی روایااات   اندساارودهگرچه این شاعران، تاریخی همراه را حماسه و اسااطوره  

هااا کتاااب ، لیکن رنیااان ساابکی در ادریااات فارساای را نهادنااد کااه دهگرددیمدچار خلل    هاآن
، افتخارنامه، ظفرنامه، همایون نامه، غازان نامه، خاوران نامه، حمله نامهگرشاسپهمچون  

  اندنمودهحیدری، حمزه نامه و غیر آن از آن تقلید 
از شاااهنامه سااروده   کمی  رافاصلهترین تواریخ منظوم فارسی است که  علی نامه از قدیمی

درآورده هنااری قمااری آن را رااه نظاام    482شده است شاعر آن رریع نامی است که در سال  
خااود را ارومخنااف اعاامم  روایااات تاااریخیی کتاب منبع ذکر جایجا( و در  20:  1390رریع،)

 مااهیشااناخته شااده از ن  یعیشاا   یمنظومه حماس  نیترا ر کهن  نیا  (17:  1390رریع،)  کند،می
مناقااب و کرامااات  ن،یجماال، صااف  یهااااساات و موضااوع آن جنس  یپننم هناار  دوم قرن
 تیاا هاازار ر  12نزدیااک رااه  را در    علی نامه  ی آن،امامدوازدهشاعر  ع( است که  )  یعلحضرت  
است  در چند جای این منظومه ره فراخور ریان روایت تاااریخی، حضاارت حماازه )ع(   سروده

ع( ره شااهادت ) تیراروسفیان و خاندانش را اهلی هایدشمنذکر گردیده است  شاعر در ذکر 
 کند:ع( توسط هند نیز اشاره میحمزه )حضرت 

 زاده هم رود درنده گرگ  نیلع پ ر چون پدر رود گرگ سترگ
 در تعب نیاز پ ر رد چن یعل از پدر رود رد ره غم روز و شب ینب

 آن کررم آن سس خاک ار در کشت زار دیپل دیزیرا  نیح 
 دینگر تا جگر خواره هند پل دیحمزه گشت او شه هیآن زان از
 نیالمرسل دیاوالد و رر س رر نیره ک کیتا چه کردند هر  نیرب
 (252:  1390)رریع، 
 

ال مم در پاسخ ره نامه ی که امیرالمؤمنین علی علیهانامهشاعر علی نامه در ریان داستان 
ی رااا ذکاار افتخااارات خااود انامااهمعاویه که افتخارات خود را رر شمرده رود و ایشان در مقارل  

: افرادی از مهاجرین و انصااار در ندیفرمایمال مم  ررای معاویه فرستادند و در آننا امام علیه
رااه او ی داشتند تا اینکه شهید مااا رااه شااهادت رسااید و  امرتبه  هرکدامراه خدا شهید گشتند و  

و پیامبر )ص( او را ره هفتاد تکبیر در نمازی ممتاز ساختند     و از   لقب داده شد  دالشهدایس
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و از ماساات حماازه شاایر خاادا و از شماساات شاایر   گااودروغص( و از شماساات  )  امبریاا پماست  
 ی جاهلی   سوگندها

و االنصار و لکل فضل حتی اذا استشااهد   نی من المهاجراهلل  لیسب  یان قوما استشهدوا ف
عند صاامته   رهیتکب  نیر بع  -واله  هیصلی اهلل عل  -الشهدا و خصه رسول اهلل  دیس  لیق  دنایشه
   )سااید و ماانکم المکاافب و منااا اسااد اهلل و ماانکم اسااد االحمف یو منااا النباا     هیاا عل

 (387م:  2004رضی،
 است یرا ول نیجان آفر  زدانی که است یعل درینامه ح  ندهینو

 یره حق مرتض عتیشر امام یارن عم مصطف ینب یِوص
 فهر رن غالب است نین ل گز ز که او پور روطالب است یامام
 یدم و یچو ه ت از دم مصطف یکه چون حمزه رد عم و یامام

 (123:  1390)رریع، 
 

ی طوالنی است، شاعر علی نامه در جای دیگری نیز افتخار نگارنامهاریات مرروط ره این  
کااه   دهاادیمامیرالمؤمنین ره عمویش حضرت حماازه را در قالااب شااعر آورده اساات و نشااان  

 ( روده است ال ممهمیعل) تیراهلع( از افتخارات حمزه )شخصیتی چون 
 ایاالوص دیس ینب یوص ایاالنب دین سآمنم نف  

 و شبر ریشب  نیپشت منند ا ز حمزه عم است عمران پدر مرا

 رتول دهیگز مبریپ سرور رسول دهیمنم جفت نور گز
 (456:  1390)رریع،

ال اامم کند ره اف وس علی علیهدر رخشی دیگر شاعر که منبع خود را ارو مخنف ذکر می
ع( و نبود ایشان ررای احقاق حق و یاری ایشان اشاره حمزه )ن بت ره از دست دادن حضرت  

م االمة راان ی معاویااه و شااوراندن  هاخدعااهکند او در این اریات پ  از ذکر وقایع مصر و  می
کنااد، در علیه امیر مصر محمد راان ارااورکر اشاااره می کندى جیرن خد هیمعاومخلد انصارى و  

روایت او از این واقعه محمد رن ارورکر ررای ذکر اتفاقات مصر و اخبار لشکرکشی عمرو عاص 
، غم و اندوه رر حضرت م تولی شااده، رااه ماوقعو پ  از ریان    رودیم)ع(    نیرالمؤمنیامنزد  



 

150 

   
 

150
    

 

1400 زمستان ،20 هشمارنهم،  سال  

  افتدیم یاد از دست دادن حضرت حمزه )ع(
 نامور 1ز رومخنف  مینو خبر نیکه من ا یگفت راو نیچن
 تنس رود انیارر مصر نیز جهان جنس رود نیرر مصر ا کهیوقت ره
 یر  2سپاه از محمد دیآ که یهرک  دندیکوشیم دیاوم ره
 انیلشکر و رصر نیا یز رهرا او رفت نزد امام جهان که

 دن  یآتش اندر عدو زند خ  نانیجهان رر لع نماند
 و روز رودند در انتظار شب کارزار یکردند ر  دیام ره
 رخت کیشد آن ن دریح کینزد ره پور ارورکر آن شب ررفت چو

 یاو رر مرتض  انیآن مصر از وفا قیآنچه رود از طر رگفت
 نیرا اهل د نهیرد کرد از ک چه نیگفت که فرزند صخر لع ردو
 ربود  دایش ریآن ش یگفت زغم ربود دایآن حال پ دریرر ح چو
 چشمش پر آب و روان دردمند دو هشان هوشمند یافتاد چون ر یر

 کرد جان و تن اندر گداز مرا گفت پور جگرخواره راز یهم
 اندازه شد یردکنش ر  ر رد حمزه رر جان من تازه شد غم

 (202:  1390)رریع،

 مدح حضرت حمزه

ی رزمااانیدگرچه مد، در شعر فارسی ارتدا را ستایش امیران و حاکمااان شااروع گردیااد امااا 
ص( و ) یگراماا ی و مااد، رسااول تعالیرارنگفشت که مقدمه هر دیوان شعر فارسی ره توحید 

ی رااا شااعر آییناای شااروع نوعرااهو هر منموعه منظومی    طاهرینش اختصاص یافت  تیراهل
مااد، رزرگااان   ازجملااه  یناا یکه ره موضااوعات د  شودیفته مگ  یره شعر  ینییشعر آ،  دیگردیم
 رپردازد  ینیمعارف د انیو ر ینید
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 عنوانرااهدر اشعار مد، حضرت رسول )ص( غالباً وجود عمویی چون حضرت حمزه )ع(  
 یشاااروریاروحامد محمد عطار ن  نیدالدیفریکی از افتخارات پیامبر )ص( ریان گردیده است   

 618  درگفشااتهو    شاااروریندر    مااریقهنااری    ۵۴۰  یزاده  ،یشاااروریعطّار ن  خیمشهور ره ش
  اساات  یفارساا   اتیاا و شاعران سااترگ و رلناادنام ادر  انیاز عارفان، صوف  یکی  قمریهنری  

عطار نیز مانند ر یار دیگر از شاعران یکاای از مااوارد مااد، حضاارت رسااول )ص( را عمااوی 
 :داندیمرزرگوار ایشان  

 پاکش حمزه و عباس رود عم الناس رود ریآن رسول حق که خ
 رسول و آل و اصحارش تمام رر دم از ما صد درود و صد سمم هر
 (30: 1377)عطار، 

 کند:ع( را چنین ستایش میحمزه )وانمردی حضرت عطار در شعر دیگری مردانگی و ج
 حَمزَه مرا ر  یعالم مرد ز ک یصفت در گوشه ر یمنم وحش

 (366م: 1940)عطار، 
رودن ایشان نیااز در شااعری دیگاار از عطااار کااه خداونااد را رااه   دالشهدایسمقام شهادت و  

 ریان گردیده است: دهدیمعظمت خون شهیدان اسمم سوگند 
 اشهد یو جمله نیو سبط ییحیخون  ره و عمر یره خون حمزه و عثمان و مرتض

 (72: 1376)عطار، 
 

ی او در لشکر اساامم در اشااعار هایدالورررای حضرت حمزه و    دالشهدایسدر مقام رفیع  
معااروف رااه   ،یرن محمد رن عبدالرزاق اصفهان  لیاسماع  نیالدکمالزیادی ریان شده است   

و  ینخ ت قاارن هفااتم هناار مهین ی رزرگ فارسی، شاعرسرادهیقصآخرین    ،یالمعانخمق
و در پایان قصیده رلندی، خداوند را رااه مقااام صااالحان   هنری قمری است، او  635متوفای  

( مظاااهر راازرگ هماال ممیعل، در این اریات حضرت حمزه و جعفر طیار )دهدیمشهدا ق م  
قلب لشکر اسمم و حضاارت جعفاار راان  عنوانرهشهادت معرفی گردیده و حضرت حمزه )ع(  

 :گرددیمی لشکر اسمم معرفی اراله عنوانره)ع(  طالبیار
 صفّه و جمع مهاجر و انصار راهل عصمت ۀرهر دو مردمک چشم خان
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 اریّحمزه رود و جناحش ز جعفر ط ز که قلب لشکرشان دانیپاک شه رنان
 (127:  1348اسماعیل،  نیالدکمال) 

همام الدین محمد رن عمءالدین فریدون تبریزی معروف ره همام تبریاازی شاااعر متولااد 
( نیز ریتی 35:  1351همام تبریزی،)  یقمرهنری    714هنری قمری و متوفی    636حدود  

مااد،   1ع( را رااا صاافت ماارد شااوکت و راا سحمزه )در مد، دو عموی پیامبر دارد که حضرت  
 نموده است 
 عظام اریو چهار   تیراهل سمم هیعل یرر روان نب

 ح ن خلق و کان ادب منبع و ح ن دو پاک ن ب نیح  رر
 شوکت و راس دگر حمزه مرد وان عباس یکی یدو عم نب رر
 محمد مختار دوستان روان مهاجر و انصار رر
 ازو حاصل بیرا نص مؤمنان نور حق نازل وستهیپ راد
 (237:  1351)همام تبریزی، 
 
 انیساارادهیاز شاااعران و قصق در شاایراز، ۱۲۲۳متولد  یمتخلص ره قاآن  اهللبیحب  رزایم

 ۱۲۷۰او در    قاجااار رااود  شاااهنیناصرالد  یشاه، محمّدشاه و آغاز پادشاه  یرزرگ دررار فتحعل
کااه   شااماردیمی ایمان و تقوی را رر  هااسوههنری قمری ردرود حیات گفت  قاآنی در ریتی  

 راشد یکی از این الگوها حضرت حمزه می
 ذر و سلمانو حمزه و مقداد و رشر و رو  یاو و طاعت  یو رشد و تقو مانیو ا زهد و صفوت ره

 (655: 1336)قاآنی، 

 اسطوره حماسی

ناادارد و از آن   یو اساس  هیپا  گونهچیاست که ه  یگفتار  یره معنا  ی»اسطوره« در لغت عرر

 

 . شدت در جنگ، بسیار قوی، بسیار شجاع.1
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 ،قصه  ،اسطوره ره اف انه  زین  یفارس  قدیم  اتیدر ادر  1شده است   ادیراطل،    یگفتار  عنوانره
اساات   یاواژهاسااطوره  (  151:  1:  1350معااین،)  معنا شده اساات   شانیو پر  هودهیسخن ر

از فعاال   ر«یاساااط»  نکااهیا  یکاا ی:  اناادکرده  یاریشااهیرو    هیاا توج  ،که آن را ره دو صورت  یعرر
 ایاا   ریاسط  ایاسطار    النمعجمع  ایجمع    غهی»سطر« است و ص  یعنی«)نوشتن( و اسم آن  رَطَ»سَ

 رهجمع »اسطوره« است و واژه اسااطو  ر«ی»اساط  نکهیاسطوره است  دوم ا  ایاسطور    ای  رهیاسط
 ی ااتوریه صااورتره ی اا یکااه در زرااان انگل Istoriaا«ی ااتوری»ا یونااانیهاام معاارب واژه 

History  یو استور خیتار  یره معنا Story البتااه  کااه داستان و خبر درآمااده اساات یره معنا
( که راار ایاان 23:  1383رضایی،)  ره نظر دوم ه تند   لیلغت شناسان عرب ما  شتریامروزه ر

درواقااع تفاااوت ، گاارددیم پشت داستان  خیتار  ای  خیداستان پشت تار  یره معناساس اسطوره  
هناار   کیاا اف ااانه    کنیدارد، ولاا   یخیتااار  شهیاست که اسطوره ر  نیاسطوره و اف انه ا  یاصل

نشاا ت  شااانیهاهااا و ندان تها، اعتقااادات، تاارسرااوده و از دل مااردم، راورهاا  کیاا فولکلور
نوع اکمل یا نااوع فااوق   سمبل و الگو است   یاسطوره ره معنادر محاورات امروزی     ردیگیم

  خوانندیمکه او را اسطوره در آن زمینه  عادی یا فوق رشری از یک توانایی در یک شخص
  عررااي اساات، رااه معناااي دالوري، شااناعت و سااختي در کااار یاکلمااه حماسااه

 فیراار توصاا   یاست که مبتن  یاز اشعار وصف  یحماسه نوع( اصطمحاً  183:  1393شهبازی،)
شامل   کهینحورهراشد    یفرد  ای  یقوم  یهایرزرگو افتخارات و    هایمردانگو    یاعمال پهلوان

و  یاز انااواع ادراا   یکیحماسه    گریدانیرره  (4:  1333صفا،)   آنان گردد  یمظاهر مختلف زندگ
و اعمااال و حااوادث  هااایقهرمانملاات کااه رااا  کیاا  یلاا یتخ خیاز تااار یاساات داسااتان یتاا یروا

آن است  وجود   یرودن و شکل داستان یلیحماسه، تخ یاصل یژگیو ،زدیآمیمدر   العادهخارق
 گریه تند، از د ممتازو   دهیررگز  یو معنو  یج مان  یروین  ازنظرو ررتر که    یآرمان  یهاان ان

حماسه و اسطوره پیوندی ناگ  تنی را یکاادیگر   رونیازا   دیآیمحماسه ره شمار    یهایژگیو
ادریااات دارند  در این پژوهش ما معنی سمبل، نماد و مظهر را از اسطوره در نظر داریاام زیاارا 

 یهاااآرمانهااا از  یناا یآفر  ریتصااوو    هاینمادساز،  یااسطورهدر آرشخورهاي    ژهیوره  فارسي
  اساااات خااااود را نشااااان داده متنااااوع یهاهیاااا مارنهااااا و رلنااااد ان اااااني، پیااااام

 راشد حمزه )ع( می هاینمادساز( و موضوع یکی از این  11:  1395اسداللهی،سعدزاده،)

 

 (.363: 4ق:ج1414)ابن منظور،ال نظام لها، واحدتها« ثُی: أَحادرُی. و األَساطِلُی: األَباطِرُی»األَساطِ. 1
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در  3و رامایانااا 2مهارهاراتااامیااان رودان،  در 1مانند حماسه گیلگمش -های حماسی  داستان
ی ر اایار دور در هاگفشااتهاز  -در روم،  6در یونااان و انااه ئیااد 5و ادی ااه 4هندوسااتان، ایلیاااد

ی مختلف دنیا رایج روده است  در عرب کااه شااعر فاااخرترین داشااته تماادنی قباال از هاتمدن
پ  از اسمم نوشته شده است  «الحماسه» های منظومی را عنوانح منموعههاستآناسمم  

ی دیگر که ره امنموعه  رعدازآناست و    7یرن اوس الطائ  بیحب  ارو تَمّاماز    هاآن  نیترمهمکه  
در ایااران اری تمام من ااوب اساات   قمری شاگرد  284  متوفیعُبید    ولید رن  ، اروعُبادهرُحْتُري

ه های مختلفی روا  داشته که آنچه از قبل از اساامم رااه مااا رساایدرزرگ فرهنگی نیز حماسه

 

برجستتته  یاثر ادبتت  نیتریمیباستان شکل گرفت؛ و قد  نیالنهرنیاست که در ب  یحماس  یشعر. حماسه گیلگمش  1
 2400زمان ستترایش ایتتن اثتتر  .  شودیته مپ  از متون اهرام در نظر گرف  یمیقد  یمتن مذهب  نیبازمانده و دوم

 .شودیمسال قبل از میالد تخمین زده 

بعد  200تا  الدیقبل از م 200مختلف ) یهااست که اشعارشان در زمان ونشاننامیاثر سروده صدها شاعر ب  نیا.  2
است کتته در آن  تیشده است. مهابهاراتا شامل صد هزار ب  ی« جمع آوراسای»و   لهیوس( سروده شده و بهالدیاز م
نتتام  تایبغتتدوگ یقسمت از مهابهاراتا، منظومه عرفتتان کی صحبت شده است. یمردان مذهب یو پهلوان  یروزیاز پ

 ترجمه شده است. یتوسر محمد داراشکوه به فارس ،یهجر 11دارد که در قرن 

اثر سرگذشت  نیسرود. ا تیوهشت هزار ب« را در چهلانای»راما یکیبه نام والم یشخص  الد،یقبل از م 3در قرن .  3
و   ینتت یاست و در مراستتم د  یمذهب  یهااثر جزو کتاب  نیهندوان( است. ا  یخدا  شتویو   یاز تجسدها  یکیراما )
 ترجمه کرد. ی« به فارسیض یالف فهیآن را با عنوان »وظ یدکن ضیف یهجر 10. در قرن شدیخوانده م یمذهب

 10  یهتتافصل سروده شده و شرح جنگ  وچهارستیاثر در ب  نیاست. ا  یونانی  یسروده هومر شاعر و داستانسرا.  4
کتتار   نیرا از شوهرش ربوده است و ا  یونانی  یبایپسر شاه تروا، هلن، شاهزاده ز   یو تروا است. پار  ونانیساله  

 شود.یم انیونانیمردم تروا و  نیب یریباعث درگ

از ستتران   یکتت یسرود دارد و سرگذشت بازگشت    24  سهیو سروده هومر است. اد  یاثر حماس  کیکتاب هم    نیا.  5
 یبتترا یمختلتتف و خطرنتتاک یو ماجراهتتا کشدیسال طول م  ستیاز ب  شیسفر ب  نی( است. ا یجنگ تروا )اول

زادگتتاهش بتتاز  هکشته شتتده استتت بتت   کنندیکه همه فکر م   یاول  تی. در نهادیآیم  شیو همراهانش پ   یاول
 .رساندیو تمام متجاوزان را به مجازات م گرددیم

منظومه  نیسروده است. ا الدیقبل از م  1جلد و در اواخر قرن    12آن را در    لیرژیاست که و   یحماسی  امنظومه.  6
 یپرمتتاجرا و اقتتامت  یاست که از جنگ تروا جان سالم به در برده و بعد از سفر  ییداستان انه آو، شاهزاده تروا

، اما انه آو او را رهتتا شودی( عاشي انه آو مدونیسفر ملکه کارتاژ )د  نی. در ارسدیم  ایتالیبه ا  کوتاه در کارتاژ
متتردم روم. کارتتتاژ  نیامر باعث جنگ بتت  نیکرده و هم یخودکش دونیکه د شودیحرکت باعث م  نیو ا  کندیم
 .شودیم

هجری قمری که دیوان حماسه او گلچینی از اشعار شاعران مختلف عرب استتت کتته بختتش اول و   231. متوفی  7
 قسمت آن به اشعار حماسی اختصاص یافته است. نیتربزرگ
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شاااهنامه  شیدر ساارا  یمنبااع فردوساا   نیتاارمهماست که    یارومنصورحاصل شاهنامه منثور  
حماساای ماننااد رسااتم و اساافندیار قباال از اساامم نیااز رایااج رااوده و   هایداستان   روده است

حتاای   1اساات  ماناادهیراقی  اوارنگارهیددر  تصویر    صورترهاز آن ره خط سغدی و    ییهانمونه
 امبریاا کااه پاا  از وعاا  پ در دست استره نام نضر رن حارث    یمکّ  یرازرگان  نقالیگزارشی از  

 در کااه –را  اریداسااتان رسااتم و اساافند  ژهیورااه  رانیا  یپهلوان  -یملّ  یهاتیرواص(،  اسمم )
 یتا مردم را از توجّه ره کمم نبو  کردینقل م امبریشنوندگانِ سخنان پ یررا -آموخته رود رهحی
نضاار و »لهااو  ییگوداسااتانلقمااان را  سااورهششاامِ  هیآاز مف ّران ش ن نزول  ی  رعضداردراز  

 (35: 1388آیدنلو،)  انددان تهاو  اتیمفکور در آن را ناظر رر روا ثِ«یالحد
شاااعر   نیتررزرگحماسه است که    یاعم  ینمونه  یفردوس  یشاهنامهدر ادریات فارسی  

هنااری   ۴۱۶  هنری قمری و درگفشته  ۳۲۹متولد    یاروالقاسم فردوس  ی فارسیسراحماسه
های اساااطیر ساارزمین مملو از حماسااه شاهنامه فردوسی  آن را ره نظم درآورده است  قمری
های های دینی در آن یاد گشته اما از معدود اسااطورهاست و کمتر اسطوره  زرانانیفارسرزرگ  

رت حمزه )ع( است  در اریاتی از شاهنامه فردوسی گشته، حض  نام ررداردینی که در شاهنامه  
 کند:ع( را مثال، سمبل و نماد قدرت و رشادت و دلیری در رزم معرفی میحمزه )حضرت 
 لیخ لیشد لشکری خ پراگنده لیتا در اردر  هینیز ارم

 فزون از شمار امدیر یسپاه گزار زهیدشت سواران ن ز
 و گردن فرازان نو  سواران شرویو چو حمزه شان پ چوعباس

 (489: 7: 1386)فردوسی، 
 

محمد معروف ره مولوی رلخی و رومی شاعر رزرگ قرن هفتم هنری   نیالدجملموالنا  
و در همااه  آوردیماا قمری نیز در اریات متعدد دو اسطوره ملاای و ماافهبی را در کنااار یکاادیگر 

 مظهر و مثل اعمی قدرت و شناعت ه تند: هااسطورهاریات پیش رو این 
 نور ره نور راز دادند وان و ذره از توست ییتو دیخورش

 

 انیتستتتتونیاسمدر وبگتتتتاه موسستتتته  شتتتتمیدر جتتتتاده ابر یستتتتغد رگتتتتذارانیتأث. صتتتتفحه پتتتتروژه 1
https://sogdians.si.edu/rustam-cycle/ 
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 همه رستم جهادند 1زاالن تو راشد تیعنا یرو نچو
 حمزه و رستمند رادند گر از رر تو مدد نباشد چون

 (288: 1: 1374)مولوی، 
تواننااد اگر عنایت تااو راشااد پیرزنااان نیااز می  دیگویمدر شعر راال مولوی ره مخاطب خود  

هایی ماننااد حماازه و رسااتم نیااز ماننااد راااد مانند رستم رزم نمایند و اگر مدد تو نباشد اسطوره
ساامبل   عنوانرااه  در این اریات و اریات ر یار فراوانی از شعر فارسی شاااعر حماازه را  ا رندیر

  آوردیمرزم و جهاد و شناعت 
 زندیزهرآلود را بر جان احمق م  ریت مست در دستش کمان ستادهیا  زیشمس تبر

 زندیگردن هشام و اربق م دریچو ح او او  شیو اسپر پ غیو حمزه فکنده ت رستم
 (307:  1ج:  1374مولوی،) 
 

ای در کنااار رسااتم و حماازه صورت اسااطورهال مم نیز رهدر اریات فوق حضرت علی علیه
یاال و دالور و مظاااهر   عنوانرااهع(  حماازه )ذکر گردیده است  راز در جای دیگااری، رسااتم و  

 :شوندیمای در مقارل قدرت الهی، کوچک و ضعیف ره تصویر کشیده قدرت اسطوره
 رود کشته و افکنده او 2یو حمزه ک رستم او مهیخ نیترچره معلق چه رود کهنه

 (803: 2:  1374)مولوی، 
 

ع( را مظهر پادشاهی و )  مانیسلع( و حضرت  )  وسفدر اریات دیگری مولوی، حضرت ی
کند و ره ریااان ع( را مظهر جنگاوری و رشادت معرفی میحمزه )تا  تخت و رستم و حضرت  

اراده ان ااان   اواز دیاادگاه  در تو ه ت     استعدادهاها ررسی همه  خواهی ره ایندارد اگر میمی
 :ره ارمغان ریاورد ان انرا ررای  عنایت خداوند در رسیدن ره مقصدتواند است که می

 ینک تا  و کمر رار یگر تا  و کمر خواه یمانیجان سل یو یکنعان وسفی یا

 

 یر زنان.. پ1

 . که.2
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 یو سپر رار غینک ت یو سپر خواه غیت گر یرستم هر جنگ یو یحمزه آهنگ یا

 ینک قند و شکر رار یگر قند و شکر خواه ندهیگو یطوط یو ندهیرلبل پو یا

 (964:  2:  1374)مولوی، 
 

که   داردیمکند و ریان  موالنا در اریات دیگری ره نیاز و احتیا  فطری مرد ره زن اشاره می
این میل و کشش را خداوند متعال در نهاد مرد قرار داده است و گریزی از آن نی اات  در ایاان 

ی چون رستم و حمزه )ع( هم اگر راشد ااف انهقهرمانی    کند که اگر مرد،شعر مولوی ریان می
 علیه و  اهللیصلدر فرمان پفیری منقاد هم ر پیر خود خواهد رود و یا اگر مردی چون پیامبر )
 آله(، جهانی مدهوی از گفتار او راشند راز محتا  صحبت را زنان خواهد رود 

 زانچ حق آراست چون دانند ج ت حق آراست ت  1زین للناس
 کی تواند آدم از حوا ررید آفرید 2چون پی ی کن الیهای

 شیزال خو ریدر فرمان اس ه ت شیرستم زال ار رود وز حمزه ر
 میزدی  3کلمینی یا حمیرا آمدیآنکه عالم م ت گفتش 

 (110: 1: 1376)مولوی، 
در اریات قبل جناس تام رکار رفته است و واژه زال ره دو معنی متفاوت رکار رفته است در 
اریات پیش رو نیز چنین استح در این اریات مولوی در سفاری ره درویشی که توانایی جنااس 

زم سبزی خوردن نی ت که راارای آن آسااتینی ر  دیگویمو جهاد ندارد و ره جنس رفته است،  
 ع(حماازه )و راید فردی آهنین مانند حضاارت    دیآیمراال رزنی، در میدان جنس شمشیر رکار  

 در این مصاف وارد شود 
 نیرخوردن آست یتو ررمال تا نیا  تیخوردن ن 1چالش است آن حمزه

 

 .عمرانآلسوره  14. تضمین و اشاره به آیه 1

یا اشاره به روایتی دربتتاره حضتترت   21روم، آیهسوره    »خَلَيَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها«. اشاره به آیه  2
سولُ اللّه ِ صتتلى اهلل علیتته و آلتته یَستتکُنُ »کانَت خَدیجَةُ َوزیرَةَ صِدقٍ علَى اإلسالمِ، و کانَ رخدیجه با مضمون:

 .افتییخدیجه دستیارى راستین براى اسالم بود و رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به وجود او آرامش م «إلَیها

 «رایحم ای ینیاشغل رایحم ای ینی»کلم. اشاره به فرمایشی منسوب به پیامبر خدا )ص( خطاب به عایشه با مضمون 3
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 نیصف آهن نیدر دیرا یاحمزه نیر غیت ننایحمزه خوردن ا  تین
 (882: 2:  1376)مولوی،

  
شود، مولوی در مقاراال همرهااان در اریات زیبای دیگری که را مطلع رنمای ره شروع می

 نماید:ع( و رستم را میحمزه )ی چون رلندهمتی رزرگ و هاان انخود، آرزوی  عنصرس ت

 لب که قند فراوانم آرزوست یرگشا ره که راغ و گل تانم آرزوست یرنما
 چهره مشعشع تارانم آرزوست کآن ز ارر یآفتاب ح ن ررون آ دم یا

 آمدم که ساعد سلطانم آرزوست راز تو آواز طبل راز یاز هوا دمیرشن
 مرننانم آرزوست شیگفتنت که ر آن مرننان مرا ررو شیز ناز ر  یگفت
 دررانم آرزوست یو راز و تند ناز وآن  تیدفع گفتنت که ررو شه ره خانه ن وآن
** ** 

 آرزوست ارانمیو کوه و ر یآوارگ شودیتو مرا حب  م یکه شهر ر واهلل
 خدا و رستم دستانم آرزوست ریش همرهان س ت عناصر دلم گرفت نیز
 (203: 1:  1374)مولوی، 
 

اکنون و ررای خوانندگان معاصاار یااادآور حضاارت   «شیر خدا»اگرچه در ریتِ شاهد مثال ما  
 «شیر خدا»گردد که  راشد، ولی را دو قرینه مشخص میعلی )ع( است و چنین نیز مشهور می

که در اریااات متعاادد دیگاار   طورهمانع( است، اول آنکه  حمزه )در این اریات منظور حضرت  
و ایننااا نیااز مااراد از شاایر خاادا  درااریمدیدیم مولوی رستم و حمزه را غالباً در کنار هاام رکااار 

که فقط  رسدیمرا دارد و رعید ره نظر  اهللرسولع( است که لقب اسداهلل و اسد حمزه )حضرت 
ال مم را در این ریت در نظر رویه همیشگی خود امیر مؤمنان علی علیه  ررخمفدر این مورد  

را راارای حضاارت حماازه )ع( اسااتفاده  خاادا  ریشاا داشته راشد، دوم اینکه مولااوی در نثاار هاام  
خدا   ریوغا رود و آخر ش  ثیآنکه اول ل  عنهاهللیرضحمزه  کند  در منال  سبعه از اوست:  می

 

 . شاهی، ترتیزک نوعی سبزی خوردن.1
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 (38: 1372مولوی،)  شیآخر فرزندی شد و پ ش،یشد  اول عم رود و خو
هنااری   ۹۰۵متولااد    شاام  الشااعرای کاشااانیلقااب    راالدین علی محتشم کاشانی  کمال

در مد، یکاای از اماارای   هنری قمری رود  محتشم کاشانی  ۹۹۶  و متوفایدر کاشان    قمری
زمان خود که حمزه نام داشت، نام گزاری او را توسااط خداونااد از روز ازل ریااان کاارده و ریااان 

 ی نیز از قدرت حضرت حمزه )ع( ره شاه حمزه عنایت نموده است ارهرهکه خداوند  داردیم
 بیا از زور حمزه در ازلت ساخت رهره نام کرد تیکه شاه حمزه غاز  زدانی
 (160: 1344)محتشم، 
  

 :نامدیمیا در ریتی دیگر محتشم ممدو، خود را حمزه  انی 
 گام خبرها سبک گوی فلک ها گران حمزه  انی که کرد صیت جهانگیریش

 (162: 1344)محتشم، 
، شاعر، عااارف و نیحز  یعل  خیو معروف ره ش  نیرن اروطالب متخلص ره حَز  یمحمدعل

 ق۱۱۴۶در سااال    ینیاله  نیحز  در اصفهان زاده شد  یقمر  ۱۱۰۳در سال    یرانیدانشمند ا
در رنااارس  یسااالگهفتادوهشتدر حاادود  هنااری قمااری۱۱۸۱ سااال در و رفاات هنااد رااه

زمانه او اسااطوره حماازه در فرهنااس فارساای دهد در    اریات سروده او نیز نشان میدرگفشت
 رایج روده است 

 ست دهیخار مک شتریآرله را ن  نیا نمانده ست امیخون در دلم ازکاوی ا
 یعرصااه  نیاا در صااف ا  میحمزه ناا   من
 خوارخون

 ست دهیجگرم هند جگرخوار مک امّا
 (598:  1362)حزین الهینی،

رلکه حضرت   گرددینم  تیه )ع( رواحماسه حضرت حمز  ماًیم تق  ی که ذکر گردیداتیدر ار
اندح گشته هیتشب شانیپهلوانان ره ا گریدارد و د  یریای در قدرت و دلحمزه )ع( جنبه اسطوره

  راشااندیم  یو ماافهب  یناا ید  یهاحماسااه  تگااریاند کااه رواسااروده شااده  زین  ییهااما منظومه
 ماافهبي یهااانییکااه درراااره رزرگااان یااا آ اناادیخیهاي تارهاي دیني از انواع حماسهحماسه

 (183: 1393شهبازی،اند  )سروده شده
 دیاا رااه تقل ینیحماسه د یهامنظومه یره فاصله اندک یاز استقبال از شاهنامه فردوس  پ 

-یماا  یناا یمنظااوم د  یهاحماسااه  نینامه و حمزه نامه از اول  یکه عل  دیاز شاهنامه عرضه گرد
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 کند:منظومه دیگری یاد میشاعر در علی نامه از   راشند
 ردان عز و ناز قیخم انیم دراز یادگاریرماند زتو 

 ه ت ر  را پ ند نیرخوانند ک نامه و حمزه نامه ره چند یعل
 (23:  1390)رریع، 
 

 یول   تین  یررجا  ینامه ا ر  یعل  یِعیشاعر منظومه ش  عیاز حمزه نامه ذکرشده توسط رر
ررجااای   هاااآننیااز تعاادادی از    اکنونهممتعددی تدوین گردیده است و    نثورم  یهاحمزه نامه

رااا   صاحب قااران نامااه  های منظوم فقط یک نمونه خطی را عنوانراشد ولی از حمزه نامهمی
ه سرگفشاات ( راقی مانااده کاا 69:  1378ناظرزاده کرمانی،)  یقمرهنری    1073تاریخ ت لیف  

از شاااهنامه  دیاا رااه تقل ایاان نظاام نیااز، اساات )ص(امبریاا پ یاز حضرت حمزه عمااو  یمصنوع
   تیاست و ناظم آن دان ته ن یفردوس
 یناا یماادون و مع  یهای پهلااوانمصنوع سروکار شاعر رااا داسااتان  یحماس  یهامنظومه  در

در  آوردیخااود رااه وجااود ماا  شیرا از پاا  یو داستان پردازدیرلکه خود ره ارداع و ارتکار م   تین
در   یشعر حماس  یکه ررا  ینیقواعد و قوان  تیآزاد و مختارند را رعاها شاعران  داستان  گونهنیا
 لیخود را در آن دخ  لیرا ارداع کنند و تخ  شیرخواهند موضوع داستان خو  هرگونهاست    انیم

 (6: 1333صفا،)  سازند
ره نظم در آمده است و ناظم آن   ی قمریهنر  1073صاحبقران نامه ره سال    یمنظومه

و   زدانیاا ها حمااد  شده و در مقدمه همه آن  میق مت تق   62داستان کتاب ره      تیمعلوم ن
اساات و   یجنبااه داسااتان  یکتاااب دارا  نیاا نعت رسول و فهرست مطالب کتاااب آمااده اساات  ا

راار  یمبتناا   شااتریآمده اساات و اساااس آن ر  دیپد  رانیکتاب در ا  نیاست  ا  یداستان آن مفهب
و   روانیر آن از سرگفشاات حماازه در دررااار انوشاا د  رایاا اساات ز  یرانیا  یمل  اتایها و روداستان

ممالک فرنس سااخن  را شاهان توران و هند و یو یهاو جنس رانیعشق او را دختر پادشاه ا
ررارر است رااا کشااور   یرسفا  ریهای اخممالک فرنس در داستان  میدانیرفته است و چنانکه م

مه در متارعت از شاهنامه و ناظم نام صاحب قران نا  ،یرانیا  میهای قددر داستان  ونانیروم و  
منظومااه،   نیاا اساات  دنبااال ا  دهیکوشاا   یاز و  دیاا و تقل  یصاحبقران نامه در متارعت از فردوس

و واقعه وفات عمر« که راجع است ره ماارگ  طوریاست ره نام »احوال ق  یگریداستان منظوم د
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از   یکاا یصاااحبقران نامااه    یمنظومااه حماساا   (379:  1333صفا،داستان  )  یعمر پ ر حمزه
 وریاا که دارد، هنااوز رااه ز  یتیاست که را همه اهم  یدر ادب فارس  ینید  یهاحماسه  نیترکهن

 یگروه (1398شهبازی،نظر وجود دارد  )طبع آراسته نشده و درراره اصل و منش  آن اختمف
 انااهیعام  هایکااه ررگرفتااه از داسااتان  دانناادیرموز حمزه م  ایآن را صورت منظوم حمزه نامه  

آن را درراره   یو     و گروه  روانیاست درراره حمزه رن عبدالمطلب و حضور او در دررار انوش
 تااوفی م ی معروف ره حمزه رن عبداهلل خارج ،یره نام حمزه پ ر آذرک شار  ی رانیاز رزرگان ا  ی کی

 منظومه شده راشد  نیا نارهام موجب چاپ نشد نی  احتماالً ادانندی م هنری قمری  213
انااد، شااهرت و محبوریاات مورد استقبال مردم و حاکمان روده  خیها در طول تارحمزه نامه

خوانااده حماازه نامااه  یخوانان و شنوندگان ره آن پایه رسید کااه رااراقصه حمزه و عمقه قصه
ه ها چه منظااوم و چاا حمزه نامهآداب نوشته شده، ولي    نیدرراره ا  یو متون  دیوضع گرد  یآدار

 خیها در طول تارحمزه نامه  اندداشته  زرانانیفارسمنثور ت  یرات فراوانی رر فرهنس و ادریات  
خوانان و اند، شهرت و محبوریت قصه حمزه و عمقه قصهمورد استقبال مردم و حاکمان روده
 تااا جااایی کااه دیاا وضااع گرد یحماازه نامااه آداراا  نخوانااد یشنوندگان ره آن پایه رسید که راارا

 یفخرالزمااان  یعباادالنب  فیتاا لهاار دو    مانند طراز االخبار و دستور الفصحا  یم تقل  یاهکتاب
ة ام دررااارهمفصّل   طورره(  1041)زنده    تاادوین گردیااده اساات،حماازه  ریاا آداب خواناادن قصااّ

اشااتیاق مااردم و   ( فخر الزمانی که ره هنااد مهاااجرت کاارده رااود در1:  1381شفیعی کدکنی،)
 دهیرساا یمی از هنااد  امنطقااهدارد که ره هر  شنیدن حمزه نامه ریان میحاکمان زمانه خود ره  

جعفااری )  نمودنااد«یم یو ولاا  یعاام نباا  ییسااراداستان فیاا او را »تکل آنناااحاکمااان 
های حمزه نامه تا اوایل دوره پهلااوی نیااز ادامااه داشااته ( اقبال ره داستان6:  1399قنواتی،

، اندداشااتهقبال ریشتری ن بت رااه حماازه نامااه  است و نقاالن رین حمزه نامه و شاهنامه است
های حمزه نامااه همچنین پژوهشگران حوزه داستان و ادریات عامیانه ره ت  یر فراوان داستان

 (63:  1373محنااوب،)   اندکردهاشااارهرر ادریات کودکان نیز    مخصوصاًهای دیگر  رر داستان
 هاداسااتانحماازه )ع( در ایاان  ره علت کثرت استقبال مردم و مطالب نادرستی که ره حضاارت

را ردعت   ییهانبودند و چنین کتاب  وافقها مرا این داستان  زیادیعلماي  ،  شدیمن بت داده  
اگاار  :ح ازجمله فاضل ارهري از استاد خود محقق کرکي عاملي روایت کاارده اسااتدان تندیم

، استماع نماید هم اندر تهرر حمزه، عم پیغمبر آخرالزّمان و سیدالشهدا،    کهرا    یاقصهک ي  
: 1389غممح ااین زاده و همکاااران،)  را پرستیده هم شیطان را عبااادت نمااوده  خوانقصه
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207) 

 اسطوره عرفانی

یی در شااعر خااود، سااراداستانشاعران عرفانی نیز رنااا رااه تصویرسااازی، آفاارینش هااا و  
، اسطوره حماسی ملی، نمادهایی از دالوری و شناعت در ای ااتادگی در اندرودهاسطوره ساز  

کشااد، در حماسااه را رااه تصااویر ماای  هاقهرمانهای  مقارل دیو ودد و دشمنان ملی و رشادت
ی، در وادی عرفان و شااناخت، مبااارزه رااا شاایاطین، دیااو درون و عرفانی نیز نمادهای عرفان

گفارنااد  در حماسااه ملاای پهلوانااان ها رااه نمااایش ماایوساوس در جهاد اکبر از خود رشااادت
را راار  خوانهفتاین  توانیم ای خویش ررسند،تا ره کمال اسطوره  کنندیمرا طی    خانهفت

و ساالوک  ریکااه عرفااا در ساا  (و فنا رتیح ،دیتوح ،استغنا ،معرفت ،عشق ،طلب)  یهفت واد
 (45: 1375یاحقی،)  نمود قیپشت سر رگفارند تطب دیرا شیخو

ایاادئولوژي و تفکاار  ازلحااا و شاااعر عااارف  سااراحماسهاگرچااه شاااعر دیگاار  ازلحااا 
وار هااا را داراي افکاااري منناايآنتوان  و اهداف مي  هاآرمان  ازلحا نی تند اما     هیمقاقارل

، رراي آزادي میهن از دست ریگانگان قلم سراستحماسهمانند فردوسي که    دان ت که یکي
زند و دیگري همچون موالنا که عارف است، آزادگي جان از دست شاایطانِ نفاا  را آرزو مي
 (11:  1395،سعدزاده اسداللهی،) کند مي

حکماات و   ،ییقبل از سنانامید     شعر عرفانی  گفارانیرنتوان  در شعر فارسی سنایی را می
 ییشااعر تااا قباال از ساانا گر نشده رااود رود و در شعر جلوه دهینرس  ی تیزعرفان را شعر ره هم

و    ااتانیمد، و لغااز و چ  ،شاعر  رامونیپ  یهاتیواقع  فیرا کلمات و توص  یراز  شتریر  یغزنو
ظهور   را   شدیطر، مم  یاست که در شعر سبک خراسان  یشامل موضوعات  یطورکلهنو و ره

و  نیرااود کااه مضااام یشاااعر نیکاارد  او اولاا  رییاا تغ یشااعر فارساا  ریم  یغزنو  ییسنا  میحک
انتظااام   نیاا که ا  افتیتازه در شعر دست    نتظاما  کیداد و ره    وندیعارفانه را را شعر پ  یهانکته

کاارد و   یسااازدوران  یکااار در ساااحت شااعر فارساا   نیاا را ا  ییسنا   نام گرفت  یتازه شعر عرفان
 (265: 1390یوسف نیا،شد  ) یدر سبک خراسان یآغازگر شعر عرفان

نمونه زیبایی از شعر عرفانی در ریان حضور قلب در نماز را را تمثیلی از نبرد حضرت حمزه 
 :مینیریم)ع( در احد در شعر سنایی 
 دیعزّ نماز نگشا ه یپرد د یرنده تا از حدث ررون نا



 

 163 تجلی حضرت حمزه )ع( در شعر کهن فارسی :اشمیه

 ت ت  یبناکیآن دان که ع قفل ت ت ینماز پاک دیکل چون
 ز جام ملک  یدر کش یک راده ره رام فلک  یرر نه یک یپا
 اَحدست ه یکعب نهیس اُحد صمدست  ه یستان آجان  ه یلقب
 مزه ز رانس نماز  یاریر تا وار جان دررازاُحد حمزه  در
 ( 66: 1396)سنایی، 

 

راه ساانایی و عطااار  دهناادهادامهخداوناادگار شااعر عرفااانی و اخمقاای اساات  او  یمولااو
ی فراواناای در اشااعار خااود از ساانایی ریرپاافیت  نیشاروری در شعر عرفانی است و مخصوصاااً  

 غزنوی دارد 
شااود در شعر عرفانی معروفی از مولوی که در ژانر جاافاب داسااتانی تاااریخی روایاات ماای

ی تاااریخی از هاااتیواقعپردازد، او رر اساس  با از جنس احد میی ر یار زیفضاسازمولوی ره  
ی عرفانی ریگنهینتکه ره  ی خودهایرسازیتصوع( و تخیمت و حمزه )های حضرت رشادت

خلااق یااا مااردم یااا رااه تعبیاار دیگااری   طرفکهای ایاان شااعر در یاا کند، شخصیتکمک می
یی رااین ایاان دو هاالوگید)ع(، قرار دارند و در طرف دیگر حضرت حمزه    خبریرغمخوارگان  

کنااد کااه شاانونده را مشااتاق و کشمکش و تعلیقاای ایناااد می  گرددیمطرف ره زیبایی روایت  
نماید  در ایاان شااعر مولااوی داسااتان زره نپوشاایدن حضاارت حماازه )ع( در شنیدن ریشتر می

 کند:واپ ین جنگش را ریان می
 1اشد مدام اندر وغ یرا زره م یحمزه عم مصطف یدر جوان

 یزره سرم ت در غزو آمد یر یاندر آخر حمزه چون در صف شد
 شیخو ریدر صف شمش یدر فکند شیپ شیراز و تن ررهنه پ نهیس

 3شکن شاه فحولصف 2هزرر یا عم رسول یکا دندیخلق پرس
 خدا غامیز پ یخواند 1تهلکه یال کمیدینه تو ال تلقوا را

 

 . این بیت در بعضی نسخ از جمله نسخه مورد استفاده نیامده است.1
 . شیر درنده.2

 .دالوران. 3
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 در معرکه نیچن یدر انداز یم را در تهلکه شیپ  چرا تو خو
 زره یصف ر یسو یرفتیتو نم زهو زفت و سخت یچون جوان رود

 یزنیم یال ارال یهاپرده یو منحن فیو ضع ریپ یچون شد
 و امتحان ریدار و گ یینمایم و سنان غیرا ت واریال ارال

 را  ریو ت غیت  زییرود تم یک را ریپ نداردیحرمت م غیت
 ریاو را از غ دادندیپند م خبرین ق غمخوارگان ر نیز

 (482: 1: 1376)مولوی،
  

)ع( که سالخورده گشته است  در داستان ریان شده توسط مولوی، مردم ره حضرت حمزه
ی حاااال کااه پیاار و ضااعیف کااردیمشاارکت  هاااجنسدهند که: تو در جوانی را زره در تفکر می

ی که خود را را دستان خود ره ادهینشنی مگر آیه قرآن را اندازیمی چرا خود را ره خطر اگشته
 نیاا عااد از اساامم ار  مولوی این داستان را در منال  سبع نیز آورده اساات:  دیندازینهمکت  

و  یکه جوان رود وقتآنعرب!  ریش ی: ای  گفتندیدیزره درنپوش  ،یحمزه چون ره غزا رفت
ساعت که ره سن   نی  اینهادیمو خود رر سر    یدیپوشیمزره    ،یره کمال قدرت و توانا رود

و ررهنااه در   یاانداختااهراشد، چون اساات کااه زره و خااود    یفیتن را ضع  نهیهرآ  ،یرزرگ شد
 (38 :1372)مولوی،؟ییآیمصف 

 فرماید:حضرت حمزه در جواب ایشان می
 جهان نیوداع ا دمیدیمرگ م گفت حمزه چونک رودم من جوان

 شود یاژدرها ررهنه ک شیپ رود یمردن ک  ررغبت ک یسو
 را زرون یشهر فان نیا  تمین از نور محمد من کنون کیل

 ز نور حق سپاه نمیریپر هم از ررون ح  لشکرگاه شاه

 

نُوَاْ إِنَّ اللّتتهَ  یإِلَتت  کُمْیدِیْتت اللّتتهِ َوالَ تُلْبُتتواْ بِأَ لِیسَبِ  ینفِبُواْ فِسوره ببره: َوأَ  195  هآیبه    حیتلم.  1  حِتتبُّیُالتَّهْلُکَتتةِ َوأَحْستتِ
را  کوکارانیکه خدا ن دیکن یکیو ن دیفکنیو خود را با دست خود به هالکت م دی)و در راه خدا انفاق کن  نَیالْمُحْسِنِ
 .(داردیدوست م



 

 165 تجلی حضرت حمزه )ع( در شعر کهن فارسی :اشمیه

 ز خواب دارمیشکر آنک کرد ر طناب اندر طناب مهیدر خ مهیخ
 او ره دست  ردیامر ال تلقوا رگ ستچشمش تهلکه شیآنک مردن پ

 1مرورا در خطاب دیسارعوا آ او شد فتح راب شیو آنک مردن پ
 سارعوا نانیحشرر یالعنل ا رارعوا نانیرمرگ یالحفر ا
 اترحوا نانیقهرر یالبم ا افرحوا نانیرلطف یالصم ا
 یررگشت از هد دیهر که گرگش د یجان کردی فد دید وسفیهر که 

 دشمن دشمن و رر دوست دوست شیپ پ ر همرنس اوست یا کیمرگ هر 
  تیهم زنگ نهیآ یزنگ شیپ  تیرا خوی رنگ نهییترک آ شیپ
 (482: 1: 1376)مولوی، 

ع( رر ا ر اسمم و محضر نبی مکاارم حمزه )شاعر در این اریات ره تحول عرفانی حضرت  
و  تکند که در نتینه آن تغییر رینشی ن بت ره مرگ در ایشان ایناد شده اساا )ص( اشاره می

دیده، ولی پ  از قرار گرفتن در معاارا انااوار و معااارف ایشان در جوانی مرگ را همکت می
س( ایشان، چشمی غیر از چشم ساار پیاادا کاارده، از خااواب ریاادار گشااته و اردوی اهلل )رسول

ایننااا  دیاا گویمو  ندیریمریند، همچنین مرگ را وصال و لطف پیامبر را پر از خیام و سپاه می
ی رضااوان الهاای سورهآیه سارعوا الی مغفره  رنا ررق آیه وال تلقوا نی ت رلکه راید  محل تطبی
 وقااتآنرا جااواب داد کااه  شانیپ  حمزه ادر ریان خود مولوی ره نثر است که:    و  شتاب کرد

  عقاال نبااود رفتمیماا زخاام  یو سااو رفتمیممرگ  یسو رایجنس، ز وقتره  دمیپوشیمزره  
کااه چااون در جنااس   نمیریم  مانیساعت ره نور ا  نیرفتن  ا  حنابیرزره و    یمرگ، ر  یسو
 ی»سو را زره و حناب رفتن: ات،یو ح  یزندگ  یعقل نبود سو  ،رومیم  یزندگ  یسو  ،میآیم

  رهن«یاا رااا پ ک چیگلااره، نخ اابد هاا  نیدل رااا آرزو رااا چناا  چیهاا  دیاا آن حضاارت نپو
 (39: 1372مولوی،)

 حضرت رر حقایق در اریاتی دیگر از مولوی نیز آمده است:این مضمون و راز شدن چشم 
 

مغفره متتن ربکتتم و جنتته عر تتها الستتموات و االر  اعتتدت   یال  وسارعوا  ل عمران:آسوره    133  هآیبه    حیتلم.  1
 نیها و زمهمه آسمانآن  یکه پهنا  یبهشت  یسوپروردگارتان و به  هیاز ناح  یآمرزش  یسوبه  دی. )و بشتابنیللمتب

 (.است اشدهیمه زکارانیپره یرا در بر گرفته و برا
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 را ره جوشن شیگلفشان نپوشد ک  خو  در دیو سنان ره حمزه چون گلفشان نما ریت

 (766: 2: 1374)مولوی، 
داستانی، مولااوی راارای توضاایح مفهااوم توکاال و یقااین  هیمارندر اریاتی دیگر، از همین  

آرامش و اطمینانی کااه از داخاال   ره خاطرکند که حضرت حمزه )ع(  کند و ریان میاستفاده می
 شدن در حصن الهی یافته است دیگر احتیاجی ره جوشن و زره ندارد:

 یکز هزاران حصن و جوشن رو، را جوشنتر زان ررون انداخت جوشن حمزه وقت کارزار

 (1037:  2: 1374،)مولوی 
 ایاان دوکنااد کااه اگاار سخت الهاای ریااان ماای یهاامتحانرا  طانینف  و شمولوی هوای 
 از معرفت نبود  رهرهیر گانیمایررزرگ عرفانی و  هایاسطورهنبودند تفاوتی رین 

 2و وغا 1شیزخم و چال ینبود ور و هوا طانینف  و ش یور نبود
 3منهتک یرا ا شیخو رندگان ملک یره چه نام و لقب خواند پ 
 میحک یشناع و ا یا یرگفت چون میحل یصبور و ا یا یرگفت چون
 نیلع ویزن و دره یر یرد چون نیو منفق نیو صادق نیصارر
 یرد 4و حکمت راطل و مندک علم یرد کیو حمزه و مخنث  رستم
  تیهمه ره راشد آن حکمت ته چون  تیرهیو حکمت رهر راه و ر علم

 (981 :2،  1376)مولوی، 

 

: آننتتدراج /تکبر و نتتاز. برهتتان یباشد از رو   یرفتار:  لفظِ چالش. فرهنگ نظام  هیدٌفی. مزشیچال:  نامه دهخدالغت.  1
 تکبر و غرور ،ناز و نخوت :عجب و ناز. ناظم االطباء یرفتار از رو  :اثی. غدنیخرام

 خروش و غوغا؛ شور و غوغا در جنگ؛ جنگ.. فرهنگ عمید: 2

 . فرهنگ عمید: پرده دریده، بی آبرو.3

 .متیقیب. 4
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 یریگجهینت

در ادریات نثر و نظم فارسی اساات، کثاارت   پرر امدی  هاچهرهحضرت حمزه )ع( یکی از  
صااورت صورت وجود حقیقی و تاریخی ایشان و چه رهنثر داستانی چه ره ذکر ایشان در شعر و

راادیل یی از تاااریخ ریهاررهااهای ایشان در تاریخ ادریات فارساای در  وجود داستانی و اسطوره
ای مانند رستم و اسفندیار نیز که ریشه در تاااریخ کهاان یی اسطورههاچهرهروده و حتی گاهی  

ای حضرت حماازه تحت ت  یر شخصیت اسطوره  هاسدهفمت ایران تا دوره اشکانی دارند نیز  
سااتانی هاایچ داعامیانااه    یهاداسااتانر اایاری معتقدنااد در    (64-35:  1377آیدنلو،)   اندروده

غممح ااین اساات )نیافته   حمزه را در میان م لمانان سراسر گیتي  قصهشهرت و محبوریت  
ره جهت رسوه عمیق  طرفکیازد توانمیاین کثرت استقبال   (207:  1389زاده و همکاران،

 نیترمحبااوباز    ع(حماازه )رااوده راشااد زیاارا حضاارت    زرانانیفارسفرهنس اسممی در رین  
)ص( و   اهلل«رسااولاسااد  »و    »اسااداهلل«ه و مفتخر ره القاری چااون  اسممی رود  هایشخصیت

ی اچهاارهاست و هم از این نظر که ایشان چااه در عاارب و چااه در عناام    روده  «سیدالشهداء»
ای و سمبلیک ره شخصیتی اسطوره  مرورزمانرهی حماسی ایشان  حماسی روده است و جلوه

 در ادریات فارسی مبدل گشته است 
ی است آن است که چرا حضرت حمزه در فرهنااس فارساای رررسقارلایننا    ی که درانکته

رستم شاهنامه در آ ار مکتوب و فرهنس شفاهی مردم نی اات و مااردم   وزنهممعاصر، دیگر  
کنند و حضرت حماازه ی قدرت و شناعت فقط از رستم و سهراب شاهنامه یاد میهامثالدر  

 زیه منتقل گردیده است )ع( از موضوع سلحشوری ره موضوع تراژدی و تع
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 منابع
دار الفکر   ، روتی، بلسان العرب (. ق1414محمد بن مکرم ) ، ابن منظور .۱

 . 4چاو سوم، ج   ع،یللطباعة و النشر و التوز 

تاریخ و سفرنامه   مه ی مبهدیوان حزین الهیجی  (. 1362) ی ج یاله ن یحز .۲

ی خیام، تهران،  فروشکتاب به کوشش بیژن ترقی، تهران، انتشارات حزین، 

 چاو دوم. 

و ابوالفضل   ات یر ا ب  حیتصح کهن،  یانامه منظومه  یعل (. 1390) عیرب .۳

 . مکتوب راث ی م، تهران ، یغالم

چاو  تهران، اساطیر،  ،ری و مرگ در اساط نش یآفر  (. 1383) ی مهدیی، ر ا .4

 .اول

به کوشش مدرو ر وی، تهران، انتشارات   ، اشعار وانید  (. 1388) یی سنا .5

 سنایی، چاو هفتم. 

شر  بهی الحب  ة بیحد  (،1396)  ییسنا .6 دکتر    ،بهی الطر  عةیو  کوشش  به 

و    یموسسه فرهنگ   ، قم  ی،د یو بهزاد سع  انی موریت  ه یرق  ،ی صابر  محمد ی عل

 نسخه الکترونیکی. ، انیتب یرساناطالع 

، دارالکتاب  روت یصالح، ب یصبح  ح ی، تصحالبالغه نهج  م(. 2004) ی ر  دیس .۷

 . 28چاو چهارم، نامه  ، دارالکتاب المصری-اللبنانی 

ترین عهد تاریخی تا  یی در ایران از قدیمی سراحماسه(. 1333) اهللح یذبصفا،  .۸

 تهران، انتشارات پیروز.  قرن چهارم هجری،
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سنایی موسوم به لطائف  شرح حدیبه (. 1398) ف یعبداللطعباسی گجراتی،  .۹

یوسفی و محسن محمدی،   محمدر ا، مبدمه و تصحیح و تعلیي الحدائي

 قم، انتشارات دانشگاه قم. 

دیوان عطار شیخ  (.  1376محمد )عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین  .۱۰

فروزانفر، تهران،   الزمانع یبد ، به کوشش محمد عطار نیشابوری  ن یدالدیفر

 انتشارات نگاه، چاو دوم. 

بن اسحي   م یبن ابوبکر ابراه ابوحامد محمدنیشابوری، فریدالدین  رعطا .۱۱

به کوشش هلموت ریتر،   ،نامهی اله م(. 1940) ی شابوریعطار کدکنى ن

 استانبول، جمعیت مستشرقین آلمانی، مطبعه معارف. 

بن اسحي   م یبن ابوبکر ابراه ابوحامد محمدنیشابوری، فریدالدین  عطار .۱۲

، به  عطار نیشابوری  پندنامهپیام آشنایی  (. 1377) ی شابوریعطار کدکنى ن

ی پور ولی، بر اساو نسخه سیلوستر دساسی، تهران،  محمدعلاهتمام 

 موسسه انتشارات امیرکبیر 

  -، به کوشش جالل خالبی مطليشاهنامه (. 1386ابوالباسم )  ی،فردوس .۱۳

، بر  7بزرگ اسالمی، جلد  ارفالمعرة یداابوالفضل خطیبی، تهران، مرکز  

 ی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد. تویانستاساو نسخه 

،  دیوان حکیم قاآنی شیرازی(.  1336) اهللب یحبی شیرازی، میرزا قاآن .۱4

 . ر یرکبیامموسسه مطبوعاتی  محجوب، تهران،  محمدجعفرتصحیح و مبدمه 

خالق المعانی   وان ی د  (.1348ابوالفضل )اسماعیل اصفهانی،  نی الدکمال .۱5

  نی به کوشش دکتر حس ی،اصفهان  ل یاسماع ن یالدکمال ابوالفضل 

 ی دهخدا. فروشکتابی، تهران، انتشارات بحرالعلوم

ترین شعرای فارسی از حنظله  اشعار پراکنده قدیمی (. 1361) لبریژالزار  .۱6

 ی فرانسه در تهران.شناسران یا، تهران، انجمن بادغیسی تا دقیبی



 

170 

   
 

170
    

 

1400 زمستان ،20 هشمارنهم،  سال  

موالنا محتشم کاشانی، به کوشش    وانید  (. 1344) ی محتشم کاشان .۱۷

 ی محمودی. فروشکتاب ، تهران، انتشارات مهرعلی گرگانی

سیرة ابن إسحاق   ق(.1398محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی بالوالء ) .۱۸

 . دارالفکر ، روتیتحبیي سهیل زکار، ب )کتاب السیر والمغازی(،

انتشارات ادنا، چاو   ،تهران  فرهنگ معین، (.1386معین، محمد ) .۱۹

 چهارم. 

دیوان  (.  1347ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد )منوچهری دامغانی،  .۲۰

ی زوار،  فروشکتاب ، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، منوچهری دامغانی

 چاو سوم. 

،  هفت خطابه(سبعه )  مجال (. 1372محمد ) نی الدجالل مولوی، موالنا  .۲۱

 به تصحیح دکتر توفیي ه سبحانی، تهران، انتشارات کیهان، چاو دوم. 

  کلیات شم  تبریزی،  (. 1374محمد ) نی الدجالل  موالنا مولوی،  .۲۲

 فروزانفر، تهران، نشر راد.  الزمانع یبدتصحیح 

به تصحیح   ،یمعنو  ی مثنو (. 1376محمد ) نی الدجالل  موالنا مولوی،  .۲۳

 عبدالکریم سروش، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاو دوم. 

،  دیوان همام تبریزی(.  1351) ی زیتبرهمام الدین محمد بن افریدون  .۲4

 به تصحیح رشید عیو ی، تبریز، انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران. 

پژوهشگاه علوم  تهران،  ،فرهنگ اساطیر  (. 1357، محمدجعفر ) یاحب ی .۲5

 ، چاو دوم. وشانسانی و سر
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 مقاالت

و   هات ینمود عرفانی شخص (. 1395محرم )اسداللهی، خدابخش و سعدزاده،   .۱

،  یشناسنبد ادبی و سبک یهاپژوهش ،  در غزلیات شم ی اعناصر اسطوره 

 . 32-11، ص پاییز  ،3شماره  

  ی ادب عرفان ی هاپژوهش ، رانی در ا ی بر نبّال  یامبدمه(. 1388سجاد )آیدنلو،  .۲

 . 64  -35، ص3مباله  ، ، زمستان4، شماره 3، دوره (ای )گوهر گو

تهران،   ، یالمعارف بزرگ اسالمدائرة ،  طراز االخبار(.  1399محمد )جعفری قنواتی،  .۳

 . 6ی، جلد المعارف بزرگ اسالم مرکز دائره 

  (. 1398) ریمحمد ام ، این ی دیعبو  عبداهلل  ،آذر   یطلوع  و د یرش ی، افشار ی خدام .4

محتوا و گونه،    ی اصل تیحمزه نامه با حمزه بهلوان قصه شخص یب ی تطب یبررس

 . 29ص ،  و زمستان زیی پا،  21شماره ، 11سال  ،یب ی تطب اتیادب هینشر

  ،نامه بهارستان ،به »طراز االخبار« ینگاه (. 1381محمدر ا ) شفیعی کدکنی،  .5

 . 1، ص5شماره  ، سال سوم

شماره  ، آیینه میراثی، یی دینی در ادب فارسسراحماسه (. 1393اصغر )شهبازی،  .6

 . 210-183، صو زمستان  ز ییپا، 55  یاپ یپ

صاحببران    یدرباره اصل و منشأ منظومه حماس ی ابهامات (. 1398اصغر ) ، یشهباز .۷

تازه به متون   ی نگاه ی ادب ی متن پژوه ی مل ش یهما   نی هشتم  ،تهران نامه،

 ، برگرفته از: یحماس

a. https://civilica.com/doc/978219 

(.  1389فاطمه )غالمحسین زاده، غالمحسین و ذوالفباری، حسن و فرخی  .۸

عاشبانه،   اری،عی ی هاهیماحمزه نامه )با تکیه بر بن  یهاه یماساختارشناسی بن 

سال سوم، شماره   ،پژوهشی نبد ادبی   -فصلنامه علمی   ،و کرامت( زیانگشگفت 

 . پاییز و زمستان  ، 12و  11
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  اتیآن بر ادب  ری و تأث انهیعام یداستان  ات یادب(. 1373محمدجعفر )محجوب،  .۹

 . 63، صو مهر  ور ی شهر ، 21شماره   ،سال چهارم ، انیک ، کودکان ی داستان

  (. حمله خوانی گونه مهمی از نبالی در ایران،1378فرهاد ) ناظرزاده کرمانی،  .۱۰

 . 69، صبهار، 39شماره  ، هنر

شعر انبالب، آغازگر   /میو عطار آمد  یی سنا  یما از پ (. 1390) د ی سعیوسف نیا،  .۱۱

شماره  ، شهیسوره اند یل یتحل یماهنامه فرهنگ ی،  شعر عرفان خ ینو در تار ی فصل

 . 256اسفند، ص  و  بهمن ،57 ی اپیپ  56

 

 


