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   مذهبي در شعر فارسي و آغاز آنها–هاي حماسي  نگاهي كوتاه به منظومه
  ∗سید مرتضی طاهري برزکی

  .، ایرانآباد  واحد نجف–گاه آزاد اسالمی  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانش
  10/12/1391:  تاریخ پذیرش– 6/10/1391: تاریخ دریافت

  چکیده
هـاي    گیـري منظومـه     نفوذ و تأثیر شاهنامه فردوسی در ادب فارسی، باعث شـکل          

هاي ملی که از اواخر قـرن         به دنبال خاموشی تدریجی حماسه    . حماسی ملی در ایران شد    
هاي تاریخی و پس از آن         بود، سرایش حماسه   پنجم و اوایل قرن ششم قمري شروع شده       

با رسمیت یـافتن آیـین تـشیع و عنایـت ویـژه بـه               . هاي مذهبی نیز شکل گرفت      حماسه
هاي دینی در دوره صفویه و حمایت دربار از سرایندگان دین خواه، تمایل شاعران                اندیشه

 و امـام    )ص( مذهبی در مدح و منقبـت پیـامبر اکـرم            -هاي حماسی     به سرودن منظومه  
 –هـاي حماسـی    آغـازگرِ سـرودنِ منظومـه     . و دیگر امامان معصوم شدت گرفت     ) ع(علی  

اسـت کـه بـا سـرودن      )  م 1718/ق  1127د  (مذهبی، میرزا ابوطالب فندرسکی اصفهانی      
، سنّتی را پی افکنـد  )ع(دربارة زندگی امام علی » جذبۀ حیدري «اي تحت عنوان      منظومه

هاي بعـد قـرار    بته تقلید بسیاري از شاعران این دوره و دورهکه بسیار زود مورد توجه و ال      
» حملۀ حیدري «هاي حماسی با نام عمومیِ        گرفت و موجدِ موجِی جدید از خلق منظومه       

هـا بـه زنـدگی پیـامبر اکـرم          هایی که به طور معمول، موضوع و محتواي آن          منظومه. شد
. شد  مربوط می ) ع(ضرت علی   هاي ح   ، رویدادهاي صدر اسالم و جنگ     )ع(، امام علی    )ص(

. هـاي مـذهبی فارسـی جایگـاهی ویـژه دارد            هـا در تـاریخ حماسـه        این دسته از منظومه   
» حملـۀ حیـدري  « ق، بـا منظومـۀ   12هایی تحت عنوان حمله حیـدري، از سـدة        سروده

سروده باذل مشهدي آغاز شد و در فاصله یک قرن پس از وي، چندین نفـر بـه تقلیـد از                  
پرداختنـد کـه آخـرین ایـشان،        ) حملـۀ حیـدري   (ي تحت همین عنـوان      او، به خلق آثار   

نوشتۀ حاضر در پی آن است، کـه باختـصار بـه      . بود» مجنون«اهللا قاجار متخلص به       لطف
 –هـاي حماسـی       زندگی و آثار میرزا ابوطالب اصفهانی، به عنوان آغازگر سرایش منظومه          

 دینـی و  –هـاي حماسـی    منظومـه دینی بپردازد و سپس تأثیر او را در استمرار سـرودن       
  . در شعر فارسی مورد توجه قرار دهد» سرایی حمله«ایجاد سنّتی به نام 

   ها کلید واژه
ابوطالـب  شـعر فارسـی،     حماسـۀ مـذهبی،     منظومه حماسـی، منظومـه مـذهبی،        
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  )م1718/ق 1127د(میرزا ابوطالب فندرسکی اصفهانی 

میرزا ابوطالب بن میرزا بیگ موسوي فندرسکی استرآبادي، معـروف بـه ابوطالـب           
او . اصفهانی از منشیان و نویسندگان پرکار و فاضل قرن یازدهم و دوازدهم هجري اسـت               

بود، در اواسط قـرن یـازده در اصـفهان          ) اي در حوالی گرگان     منطقه(از سادات فندرسک    
نامـه   مطـابق شـجره  . آبادي هـم ذکـر شـده اسـت       در نسب او، اصفهانی و اسـتر      . زاده شد 
و فرزنـد ایـشان ابـراهیم    ) ع( واسطه بـه امـام موسـی بـن جعفـر         27، نسل او با     1موجود
خانواده ایشان از نسل علی مرتضی ملقّب به علم الهدي هستند کـه نبیـره امـام        . رسد  می

الـدین نـام      فالدین میرزا بیگ، و پدر بزرگش میرزا اشـر          پدر ابوطالب، جالل  . هشتم است 
ها آمده است که او خواهرزادة میرزا ابوالقاسم میرفندرسکی، نویـسنده،             در تذکره . داشتند

 آقـا بـزرگ و مـدرس او را نـوة میرفندرسـکی              2.فیلسوف و فقیه بزرگ عصر صفوي است      
  3.نماید دانند که به نظر نادرست می می

عبـداهللا افنـدي    درس میـرزا      ابوطالب فندرسکی از شاگردان عالمه مجلسی و هـم        
حـرم  ) 1105-1077(او معاصر شاه سلیمان صفوي    . بود) صاحب ریاض العلماء  ( و نیز تا م

. انـد   ق، را ذکـر کـرده     1050 ق و    1049 در مورد سال وفاتش دو تاریخ        4.بود   زنده   1124
 آسـتان   887نسخه شـماره    (تاریخ اول ماده تاریخی است که در پایان رساله صناعیه میر            

  : بدین ترتیب. استآمده ) قدس
ــش   ــوج دانـ ــسرو فـ ــان خـ ــد زجهـ ــا شـ   تـ
ــت    ــستم گفـ ــرد جـ ــاتش زخـ ــاریخ وفـ   تـ

  

 شـــد بحـــر جهـــان تهـــی ز مـــوج دانـــش  
 صـــــد حیـــــف از آفتـــــاب اوج دانـــــش
 

 5.تاریخ دوم، بر سنگ مزارش در گورستان تخت فوالد اصـفهان نقـر شـده اسـت                
  6.ت نیز به عنوان سال وفات او اعالم شده اس1127ناگفته نماند که تاریخ 

  آثار
هـایی   هـاي موجـود، نوشـته       در فهرسـت  . اي پرکار و پراثر بود      فندرسکی، نویسنده 

برخـی از آثـار او،      . تعداد کمی از این آثار در قالب شعر اسـت         . اند  متنوع به او نسبت داده    
از جملـۀ آثـار او      . موضوع ادبی و نقد ادبی دارد و برخی دیگر دربارة علوم اسـالمی اسـت              

  : د زیر اشاره داشتتوان به موار می
   بیت1171اي در   ساقی نامه-1
   منظومه سامی-2
   مثنوي نگارخانه چین با دیباچه منثور-3
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   دیوان اشعار-4
 مذهبی بـه    –ترین اثر ابوطالب فندرسکی، یک منظومۀ حماسی          تردید، معروف   بی

ن کـه  از جملـه آ . دربارة این اثر، باورهـایی نادرسـت وجـود دارد    . نام جذبۀ حیدري است   
هـاي   اي بـر یکـی دیگـر از منظومـه     اغلب پژوهشگران، این منظومه را بـه عنـوان تکملـه        

 مذهبی به نام حمله حیدري که پس از وي توسط باذل مشهدي سروده شـده        –حماسی  
اند که فندرسکی کار باذل را از آنجایی که او ناتمـام گذاشـته                برخی گفته . دانند  است، می 

 امـا بـرخالف مـشهور، جذبـۀ         7.بـال کـرد و بپایـان رسـانید        دن) ماجراي قتل عثمان  (بود  
هـا پـیش از       اي مستقل از کار باذل است و همچنان که گفته شد، سـال              حیدري، منظومه 

حملۀ حیدري سروده و به شاه سلیمان صفوي تقـدیم شـده بـود، شـاهی کـه در فاصـله            
ز این رویداد،   ها پس ا    در حالی که باذل سال    . کرد  حکمرانی می ) 1105-1077(هاي    سال

  . اش هم ناتمام مانده بود  ق، در گذشته و منظومه1123یعنی در 
در حقیقت آنچه امروز به عنوان حمله حیدري فندرسکی مشهور شده اسـت، اثـر              

در ) ع(از خدام حـرم امـام علـی    (حماسی دیگري است که به ابتکار شخصی به نام نجف           
  .به کتاب باذل، ضمیمه شده است) نجف اشرف
اند و همگی از فندرسکی بـه عنـوان         اسفانه ادب پژوهان، متوجه این نکته نشده      مت

 ناگفتـه نمانـد، توفیـق    8.انـد  اولین کسی که منظومه ناتمام باذل را تکمیل کرده، نام برده    
او اشـاره دارد کـه قبـل از         . سبحانی از معدود افرادي است که این باور غلط را نپـذیرفت           

بوالقاسم فندرسـکی در اثـري بـه نـام حربـه حیـدري، تـاریخ                باذل، شاعري دیگر به نام ا     
  9.را بنظم کشیده است) ع(حضرت علی 

اي مستقل که همـان   نسخه) 1: از حماسۀ جذبۀ حیدري، دو نمونه در دست است        
اي مجعول که نام فندرسـکی را         تکمله) 2. جذبۀ حیدري سرودة ابوطالب فندرسکی است     

مده و به این باور غلط دامـن زده اسـت کـه     ي باذل آبر خود دارد و به دنبال حملۀ حیدر     
  . این تکمله، سرودة این شاعر است

  : حماسۀ جذبۀ حیدري به طور خالصه، مشتمل است بر مطالب زیر
، آغاز داسـتان، آمـدن مهـاجر و انـصار نـزد             )سلیمان(ستایش خداوند، مدح پادشاه     

، خطبـه خوانـدن     )ع( امـام علـی      حیدر کرّار، سبقت گرفتن طلحه و زبیر در بیعت کردن با          
، رفتن صد نفر از اعیان بـصره بـه خـدمت            ...به بصره و    ) ع(، رسیدن امام علی     )ع(امام علی   

با فرسـتادگان طلحـه   ) ع(حضرت امیر و رساندن پیغام طلحه و زبیر، تکلّم نمودن امام علی            
 در بیـان    آغاز داستان جنگ صفین، در مناجات آن حضرت بـا حـضرت احـدیت،             ... و زبیر،   

  .در شب نوزدهم ماه رمضان و سرانجام شهادت وي) ع(ضربت خوردن امام علی 
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  : گردد حماسۀ جذبه حیدري، این چنین آغاز می

  کــــنم حمــــد ادا بــــه نــــام خــــدا مــــی
ــت  ــتایش سزاســـ ــان داوري را ســـ   جهـــ
  خـــــدایی کـــــه از راه صـــــنعش غبـــــار
ــرین    ــرخ بـ ــت چـ ــت برداشـ ــو برخاسـ   چـ
ــدا   ــشرو ابتــــ ــش پیــــ ــه از اولــــ   نــــ

  

رگـــــست نـــــام خـــــداچـــــه نـــــام بز   
ــت     ــر لواس ــه زی ــشکر ب ــت ل ــن هف ــش ای  ک
 بــــــه جوالنگــــــه عرصــــــه روزگــــــار
ــین    ــرح زمـ ــداخت طـ ــست انـ ــو بنشـ  چـ
ــا   نـــــه از آخـــــرش بـــــر قـــــضا انتهـــ

)ر1نسخه خطی جذبه ابوطالب، ص(  
  : پردازد گونه به مدح شاه سلیمان می  بیت این24سپس در 

ــاب  ــا جنــــ ــاه ثریــــ ــان پادشــــ   جهــــ
ــوهر درج صـــــاحب ــران ثمـــــین گـــ   قـــ

ــ  ــبحش ز مینـ ــه صـ ــپهرکـ ــردان سـ   اي گـ
  زبهــــــر نثــــــارش کــــــشد در نظــــــر
  شـــکوهش چـــه پوشـــد قبـــاي ســـپهر    
ــاه    ــک مـ ــارض رشـ ــر آن عـ ــرکس بـ   ز هـ
ــپهر     ــر سـ ــد بـ ــی زنـ ــتش هـ ــر هیبـ   اگـ
ــار   ــسیمی بهــ ــر نــ ــرد گــ ــش بــ   زخلقــ
ــود    ــن شــ ــر افکــ ــر لنگــ ــارش اگــ   وقــ
ــروز   ــی فـ ــید گیتـ ــو خورشـ ــدنگش چـ   خـ

ــري   ...  ــورت پــ ــه صــ ــو زادِ بــ   از آن دیــ
ــیخ   ــا دو مـ ــفت بـ ــلیمان صـ ــیعش سـ   مطـ

ــس  ــه جـ ــسان کـ ــال بدانـ ــاریخ و فـ   تم ز تـ
ــام یافــــت    ــی از او کــ ــه دوران گیتــ   کــ

  

 ســــپهر بــــرین تخــــت و تــــاج آفتــــاب  
ــشورستان   ــشاه کــــ ــلیمان شهنــــ  ســــ
 کنـــد پیـــشکش جـــام جمـــشید مهـــر    
ــا گهـــر      ــن هفـــت دریـ ــب تیـــره ایـ  شـ
 نمایــــد بهــــم تکمــــه مــــاه و مهــــر    
 زنـــد بـــال بــــر هـــم ز مژگـــان نگــــاه    
 ز لــــرزش فتــــد از کفــــش جــــام مهــــر
 شــــکفته شــــود غنچــــه بــــر شاخــــسار

ــ  ــین زیـ ــود  زمـ ــن شـ ــرخ توسـ ــه چـ نِ نـ  
...توانـــــد شـــــب تیـــــره دوزد بـــــه روز  

 هـــــم از قـــــوت بـــــازوي حیـــــدري   
ــغ   ــشت تیــ ــنش در انگــ ــوهر نگیــ  ز جــ
 بـــه شـــاهی بمانـــد صـــد و بیـــست ســـال
ــت  ــام یافـــ ــلیمان از او نـــ ــین ســـ  نگـــ
ــسخه   ــدري، نـ ــه حیـ ــب، جذبـ ــکی، ابوطالـ  فندرسـ

نـسخه خطـی     (7998خطی مجلس، تهـران، شـماره       
)پ2ر، 1جذبه حیدري ابوطالب، ص  

  : گردد س از آن، حماسه این گونه آغاز میپ
ــار  ــاحب ذوالفقـــ ــاز از صـــ ــین بـــ   چنـــ
ــروان یقــــــــین   نمودنــــــــد رو رهــــــ
ــار  ــیر پروردگــــــــــ   ز راه در شــــــــــ

  
  

ــار    ــوهر نگـ ــک جـ ــد کلـ ــر کنـ ــخن سـ  سـ
 پـــس از قتـــل عثمـــان بـــه احیـــاي دیـــن
ــیاره وار   ــشتند ســـ ــیر گـــ ــک ســـ  فلـــ

)پ2حیدري فندرسکی، نسخه خطی جذبه (  

در شـب نـوزدهم ایـن       ) ع(ادت حضرت علـی     ابوطالب حماسۀ خود را با بیان شه      
  : رساند چنین بپایان می

ــاه  ــوزده چــــون در آمــــد ز مــ   شــــب نــ
ــاي   ــد زپــ ــه درآمــ ــه ناگــ ــري کــ   ز مهــ
ــران     ــوه گــ ــره کــ ــب تیــ ــاد از شــ   فتــ

ــیاهوزو گـــــــشت ر  ــانی ســـــ وز جهـــــ  
ــاي   ــره جــ ــستر تیــ ــرد خاکــ ــک کــ  فلــ
ــمان   ــا آســ ــت تــ ــیه خواســ ــار ســ  غبــ
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  فلـــــک را چـــــه بـــــود از ره اضـــــطراب
ــار    فــــرو ریخــــت قطــــره ز دل بــــر کنــ
ــود    ــم از جهـ ــه کـ ــین آن سـ ــر کمـ   ز بهـ
  گـــــرفتیم بـــــا تیـــــغ زهـــــر آب دار   

   شـــب دیریـــاز چـــو نیمـــی گذشـــت از  
ــاه  ــدمت پنـــ ــزدان خـــ ــدیوي ز یـــ   خـــ
  بـــر آهنــــگ مــــسجد زجــــاي نشــــست 
  بــــه ســــان بــــط چــــرخ از آن آســــتان 
ــد    ــا ریختنـ ــیش پـ ــه پـ ــش همـ ــه راهـ   بـ
ــوش   ــد جــــ ــه از درد کردنــــ   بدانگونــــ
ــضور   ــار حــــ ــدام بــــ ــد خــــ   دویدنــــ
ــان     ــنایی بیــ ــه آشــ ــا همــ ــه آن بــ   کــ
ــوش    ــاري خمـ ــت بـ ــان گفـ ــرا گردشـ   چـ
ــاب     ــون ن ــبح از خ ــن ص ــد در ای ــه خواه   ک

  هـــا چنـــان  دلازیـــن ریخـــت هیبـــت بـــه
  پــس آن دوســتداران بــه خــواهش زبـــان    
  کــــه آن دهــــر را قبلــــه ســــان پیــــشوا
ــراس   ــع هــ ــر دفــ ــم رود بهــ ــر هــ   و گــ
ــن   ــستان و دیــ ــراغ شبــ ــد از آن چــ   شــ
ــا قـــضا راي نیـــست  ــا بـ ــر از رضـ   کـــه غیـ

  هــــاي کــــار گمــــان بــــودنی بــــود بــــی
ــز    ــه خیـ ــد کـ ــون درآیـ ــل چـ ــد اجـ   نمانـ
ــست     ــی آواره کیـ ــر راهـ ــیش اگـ ــود پـ   بـ

ــسجد   ــوي مـ ــه رو سـ ــس آن قبلـ ــادبـ   نهـ
  بــدان ســان کــه در چــرخ پــنجم خلیــل     
ــس    ــدار کــ ــیچ بیــ ــز او هــ ــوده جــ   نبــ
  کــــسی در رکــــوع آن فراتــــر ز مهــــر   
ــده آب    ــته از دیــ ــساره پیوســ ــه رخــ   بــ
ــجود  ــام ســـ ــدگی در مقـــ ــه از بنـــ   کـــ
  چــــو خــــود شــــامگه دســــت انداختــــه
  بـــــــرآورده در دعـــــــوت مـــــــستجاب
ــار     ــه ت ــن چ ــه روش ــدا چ ــو پی ــه اي از ت   ک
  تــــویی مــــصدر هــــر چــــه دارد وجــــود

  

 گـــــره در گلـــــو گریـــــه در دیـــــده آب
 ســــــتاره ســــــتاره هــــــزاران هــــــزار
 فــــزون در شــــقاوت ز عــــاد و ثمــــود   
 بــــه مــــسجد هــــم از اول شــــب قــــرار 
 نمانــــده از ســــتاره بــــرون چــــشم بــــاز
ــاه  ــید و مــ ــدار شــــب و روز و خورشــ  مــ
ــست   ــرام بــ ــل احــ ــه وصــ ــه قربانگــ  بــ

ــ ــی چنــ ــیان بطــ ــمان آشــ ــود آســ د بــ  
ــد   ــانش آویختنــ ــه دامــ ــو بــ ــر ســ  ز هــ
 کـــه آمـــد خـــروس فلـــک در خـــروش    
ــور    ــلیمان طیــ ــازند دور از ســ ــه ســ  کــ

ــر بـــی     ــخن فهـــم گفتـــار هـ   زبـــان سـ
ــروش  ــن خــ ــاتم مــ ــد در مــ ــه دارنــ  کــ
 شــــدن مــــوي کــــافور گــــونم خــــضاب
ــمان     ــد آسـ ــرها فتـ ــه سـ ــی بـ ــو گفتـ  تـ
ــان   ــا فغـــ ــه و بـــ ــا نالـــ ــشادند بـــ  گـــ
  یـــک امـــشب بـــه مـــسجد گزینـــد ســـرا 

ــص ــد رخـ ــاس دهـ ــد پـ ــه  دارنـ ت آن را کـ  
ــین    ــور یقــ ــروز نــ ــی افــ ــین گیتــ  چنــ
 زتـــسلیم فرمـــان دگـــر جـــاي نیـــست    
 بــــدان ســــان کــــه دانــــسته پروردگــــار
 نــــه جــــاي اقامــــت نــــه پــــاي گریــــز

چــاره کیــست  اي هــست بــی  دگــر چــاره   
ــستاد  ــرو ایـ ــراب فـ ــه مهـ ــسجد چـ ــه مـ  بـ

  المنتهــــی جبرئیــــل ةچــــو در ســــدر 
ــس   ــود و بـ ــوق او بـ ــه مخلـ ــو روزي کـ  چـ

  پـــشت ســـپهردو تـــا کـــرده قامـــت چـــه
 وزان کــــرده پــــروین نــــشان آفتــــاب   
ــود  ــرده کبـ ــره کـ ــرین چهـ ــرخ بـ ــو چـ  چـ
 دگــــر دســــت چــــون صــــبح افراختــــه
 گهـــی هـــر دو کـــف چـــون مـــه و آفتـــاب

ــایی تـــــــویی پـــــــرده   دار در کبریـــــ  
 تــــویی مظهــــر هــــر چــــه دارد وجــــود

)ر173 پ و 171نسخه خطی جذبه حیدري فندرسکی، ص(  
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هاي بارز     بیت و از ویژگی    5100 مذهبی جذبۀ حیدري، داراي      –منظومه حماسی   

 سـبک ایـن منظومـه را در قالـب سـبک             10.نامه زیبا در متن اسـت       آن وجود چند ساقی   
 و  11زبان این منظومه، پیرو سبک دورة خـود اسـت         . شعري دورة صفویه باید تحلیل کرد     

از نظـر تـصاویر شـعري، بـویژه         . هـاي زبـانی دورة صـفویه نـدارد          چیزي فراتر از ویژگـی    
 تشبیهات و اغراقات، این منظومه کـامالً خـود را تـابع تـصاویر شـعر حماسـی                استعارات،

دهد، که البته نباید منکر شد، در برخـی مـوارد، شـاعر از       فارسی بویژه شاهنامه نشان می    
  . عهدة کار برآمده است

آن چیزي که در این منظومه، نباید از کنارش بـسادگی عبـور کـرد، ایـن مطلـب         
چنان با ذوق و خواستۀ عاطفی مخاطبان خـود ارتبـاط برقـرار               ناست که اثر فندرسکی آ    

اي جهت بیان احـساس و عاطفـۀ مـذهبی مـردم      کرده بود که خیلی زود مبدل به وسیله     
گردید و بستري مناسب فراهم ساخت که شاعرانی بـسیار جـسارت یافتنـد بـر آن قـدم                   

موجی که البتـه بـا     . د مذهبی براه اندازن   –هاي حماسی     گذارند و موجی جدید از منظومه     
در ادب فارســی بــه اشــتهار رســید و توســط برخــی از » حملــۀ حیــدري«نــام عمــومیِ 

سرایندگان فارسـی زبـان در ایـران و شـبه قـارة هنـد بـه جریـان افتـاد و سـبب خلـق                          
ها بیشتر بر وزن شـاهنامه و         این منظومه . شد» حملۀ حیدري «هایی تحت عنوان      منظومه

 م تـصنیف گردیـد و بـه طـور           19-18/ق14-12هـاي     ۀ سـده  در بحر متقارب و در فاصل     
تنظیم شد و تـا پایـان خالفـت و          ) ع(و امام علی    ) ص(معمول درباره زندگی پیامبر اکرم      

حملـۀ  «با نام عمـومیِ  (براي بحث در باب این موج    . شهادت امام اول شیعیان ادامه یافت     
  : ، نخست مجبور به بیان این موضوع هستیم که)»حیدري

کسایی . گردد  باز می ) م10/ق4(ز سرودن شعر مذهبی در زبان فارسی به سدة          آغا
اي در سـوگ شـهداي        ، شاعر شیعیِ این سده با سرودن قـصیده        )م952/ق341ز(مروزي  

 در 12.کربال، نام خود را به عنوان آغازگر این نوع شعر در تاریخ ادبیـات ایـران ثبـت کـرد             
یت آن، شعر مذهبی تغییـر شـکل داد و از           هاي بعد، با گسترش مذهب شیعی و تقو         سده

در ایـن بـاره بـه طـور         . نظر موضوع نیز، توجه خود را به حادثـۀ کـربال معطـوف داشـت              
شاعرِ سنّیِ حنفی مذهب نام برد که بـا         ) م1348/ق749:د(مشخص باید از سیف فرغانی      

، »بـر کـشتۀ کـربال بگرییـد    / اي قـوم در ایـن عـزا بگرییـد    «اي به مطلـع      سرودن قصیده 
 به دنبـال سـیف فرغـانی،        13.تأثیرپذیري عاطفی خود را از کسایی مروزي بنمایش گذارد        
توجـه  ) ع(و امام علـی     ) ص(دیگر سرایندگان فارسی زبان، این بار به زندگی پیامبر اکرم           

نامـه از ابـن    خـاوران : هـایی ماننـد   هایی مستقل پدید آوردند؛ سروده نشان دادند و سروده 
از حیرتـی تـونی در      ) یـا کتیـب معجـزات     (م، شـهنامه    1427/ق830حسام خوسـفی در     

ــیري در 1546/م953 ــه از اس ــشینه و   . م1560/ق967م، و غزونام ــین پی ــستر چن ــر ب ب
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، از دورة صـفویه     )ع(هایی مستقل در باب زنـدگی امـام علـی             تجربیاتی، سرودن منظومه  

  . مورد توجه شاعران قرار گرفت
ته اشاره شد، میرزا ابوطالب فندرسـکی       طور که در بخش آغازین همین نوش        همان

او بـه سـرودن     . ق، نخستین سراینده از این گـروه بـود        12-11اصفهانی، از شاعران سدة     
دسـت یازیـد و آن را بـه     ) ع(در باب زندگی امام علی      » جذبۀ حیدري «اي به نام      منظومه

 جذبـۀ (= منظومـۀ ایـن شـاعر       . ، تقدیم کرد  )ق1077-1105حکـ،  (شاه سلیمان صفوي    
، صاحب این اقبال نشد تا نام خود را به عنوان یک جریان یا یک مـوج ادبـی در                )حیدري

میان شاعران جاي دهد، اما محتوا، مضمون و موضوع آن در همان دورة زنـدگیش مـورد                
نخستین شاعري که به این مهم پرداخت، محمد رفیع بـاذل مـشهدي             . تقلید قرار گرفت  

هاي   اي در باب زندگی و رشادت       ق، منظومه 1119د  او در حدو  . بود) م1711/ق1123: د(
این منظومه از بعثت پیامبر آغـاز  . گذارد» حملۀ حیدري «سرود و نام آن را      ) ع(امام علی   

ق، 1123 بـه علـت مـرگ بـاذل در      14.گردید و تا پایان خالفت عثمان را در برداشـت           می
 در صـدد تکمیـل کـار        این موضوع سبب گردید، شاعرانی بسیار     . منظومۀ وي ناتمام ماند   

حملـه  «اي مستقل را تحت همین نامِ  اي بنویسند و یا منظومه   باذل برآیند و بر آن تکمله     
  . یا نامی مشابه آن بسرایند» حیدري

برخالف فندرسکی، اقبال باذل مشهدي بسیار بلند بود، زیرا دیـري نگذشـت کـه               
در میـان  ) دريحملـۀ حیـ  (هایی با همین مضمون و حتی تحـت همـین عنـوان           منظومه

شاعران شیعی مذهب رواج پیدا کرد و مخاطبان این شاعران هم، اقبالی تام بـدین گونـه                 
اي بـود کـه بـراي سـرایندة چنـین       این رواج تا انـدازه . ها از خویش نشان دادند     از سروده 
مبـدل بـه   » حمله سرایی «خلق گردید و    » سرا  حمله«هایی، تعبیري تحت عنوان       منظومه

نوع «هم، همچون یک    » حملۀ حیدري «حتی به تعبیر یکی از محققان،       یک سنّت شد و     
» سـرایان   حمله«جهت نیست که در کوتاه مدت،         بی. میان اهل ذوق رواج پیدا کرد     » ادبی

بسیاري در عرصۀ ادب فارسی ظهور کردند، چنان که از این زمان تا اوایل قرن چهاردهم                
باذل مشهدي، دو حادثـۀ     » حملۀ حیدري «یعنی در طول حدود دو سده، و البته متاثر از           

  : این دو حادثه عبارت بود از. هاي مذهبی روي داد مهم در عرصۀ سرودن حماسه
بـا همـان    » حملۀ حیـدري  «سروده شدن چندین منظومه، دقیقاً تحت عنوان        ) 1

، میرزا محمد صادق    )ق1261د  (مال بمانعلی راجی کرمانی     : مضمون، توسط کسانی چون   
، شاعري با تخلص یا نام نجـف، افتخـار العلمـاء مـتخلص بـه                )ق1159د  (آزاد کشمیري   

صهبا، محمدحسن فقیر قهدریجانی، مهدي علی خان عاشـق هنـدي، گـل احمـد کاتـب             
  15.اهللا قاجار متخلص به مجنون پیشاوري، پسند علی بلگرامی و لطف

حملـۀ  «هـایی کـه مـضمون و نامـشان برگرفتـه از منظومـۀ          سروده شدن منظومه  ) 2
از شـاعري  » محاربـه غـضنفري  «: ها و سرایندگان آنها عبارت بود از    این منظومه . بود» حیدري
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غـزوات  « واجـد علـی اختـر شـاه اوده؛           ةسـرود » هیبت حیـدري  «به نام میان احسن میعان؛      

سـروده محمدحـسن عاصـی رشـتی        » غـزوه حیـدر   « فصیح اصفهانی؛    ةسرود» امیرالمومنین
اي از حملـه      حمد هـارون الزنجـی فـوري کـه ترجمـه          از سـیدم  » غزوات حیـدري  «اصفهانی؛  

 شـیخ   ةسـرود » حمالت حیـدري  «حیدري به زبان اردو است و در هند به طبع رسیده است؛             
ی؛ به زبـان اردو از سـیدمحمد اشـرف دکنـ          » جنگ نامه حیدري  «؛  )ق1262(احمد گوپاموي   

فا و محمـد میـرزا   لیف دو شاعر به اسم ذوالفقار علی خان صـ       به زبان اردو، تأ   » حمله حیدري «
از محمـدمیرزا   » غلبه حیدري «باذل و نجف؛ و همچنین      » حمله حیدري «ایست از      که ترجمه 

  16.شاه، که ترجمۀ اردو از حمله حیدري باذل است بن تجلی علی
از همان ابتداي سروده شدن، مخاطبانی بـسیار در         » حملۀ حیدري «هاي    منظومه

را در میـان    » حملـه خـوانی   «تی تحـت عنـوان      ایران و هند فراهم آورد و خیلی زود، سنّ        
و ) مثنـوي (این سنّت با توجـه بـه قالـب          . مراسم عزاداري، بویژه شیعیان هند، شکل داد      

 تقریبـاً نیمـی از      17.خوانی بـود    ، چیزي شبیه نقّالی و روضه     )زندگی امام علی  (موضوعِ آن   
هـاي موجـود      نـویس   زیستند چنان که بیشتر دست      سرایندگان حمله حیدري در هند می     

هـا و      این منظومه بـه زبـان      18.شود  داري می   هاي شبه قاره نگه     حمله حیدري در کتابخانه   
هاي مختلف شبه قاره ترجمه شده است مانندِ سـندي، پـشتو، بنگـالی، گجراتـی و                   لهجه
صـورت گفـت و بـه    ) م1794/ق1209( نخستین چاپ حملۀ حیـدري در بمبئـی      19.اردو

 ایـن   20.ادامـه پیـدا کـرد     ... دِ آگره، مرادآباد، لکهنو، الهور، و       دنبال آن، در شهرهایی مانن    
موضوع نشان از آن دارد که مخاطبان اصلی حملۀ حیدري در شبه قارة هند، نـسبت بـه                  

  . نشین، بیشتر بوده است سایر مناطقِ شیعه

   گیري نتیجه
 نامه و چند دهـه بعـد از سـرودن شـاهنامه              هاي دینی که با علی      سرودن منظومه 
هاي ملی کـه      هاي بعد رواجی بیشتر پیدا کرد و شعرها از حماسه           شروع شده بود، در قرن    

یکـی از  . هاي تاریخی و دینی مبـدل شـد     تا قرن پنجم بیشتر حماسه ملی بود به حماسه        
هاي دینی که در دوره صفویه مورد توجه شاعرانی بسیار قرار گرفـت، حملـه                 این منظومه 

که خود متـاثر از حماسـۀ جذبـۀ حیـدري بـود کـه               . حیدري سرودة باذل مشهدي است    
بحث اصلی این مقاله بر محـور جذبـۀ         . پیشتر توسط ابوطالب فندرسکی سروده شده بود      

  .  مذهبی پس از وي بود–هاي حماسی  حیدري و تاثیرگذاري او بر سرودن منظومه
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