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 مقايسه محورهاي حماسي شاهنامه فردوسي با شعر شاعران دفاع مقدّس

 

 محدثه حسن زاده

 از دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي  

 

 چکیده

 ملیّت حیاتيو  ساز سرنوشتکه در شمار مقاطع  ها جنگامّا اين  اند گذاشتهبسیاری را پشت سر  های جنگ تاکنونمردم ايران 

شاهکار ادبي و جهاني آن  ترين مهم که ؛ايران بوده باعث خلق حماسه و ادبیات حماسي و پايداری در کشورمان گرديده است

ساله عراق و ايران ادبیات حماسي دفاع مقدّس شکل گرفته است  8نیز با وقوع جنگ  در زمان ما .شاهنامه حکیم فردوسي است

فردوسي با شعر شاعران دفاع مقدّس به لحاظ موضوعي مورد بررسي قرار گرفته  هشاهنامحماسي که در اين رساله محورهای 

  .است

 

 .وطن دوستي و پرچم ،آزادگي ،شجاعت ،شهادت ،دفاع مقدّس ،ادبیّات پايداری ،شاهنامه ،فردوسيهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه -1

خود را در  یرتو غ پايبندی، یاقتهمواره ل، خود ی هچند هزار سال یبدر عمر پر فراز و نش يرانملیّت قهرمان ا يختار يگواه به

تالشها و  يناز ا يتنها بخش که نشان داده است؛ يشوطن خو یها و مرز یناز سرزم یوپاسدار يانسان -ياله یحفظ ارزشها

 . ینیمب مي يچون شاهنامه فردوس یثاررا در آ ستانبا يرانخداپرستانه متعلق به ا یها کوشش

 ینبوده و به هم يههمسا یمورد طمع کشورها یشههم یاسيو س یاييخاصّ جغراف یّتقرار گرفتن در موقع یلبه دل يرانا کشور

 . گرفته است اقوام مختلف قرار مي يورشمورد هجوم و  يگاه یلدل

جه بوده است؛ ورد توادب م یناز مضام يکيبه عنوان  یشههم يرانا یدر مرزها يرانيا یرانپادشاهان و نبرد دل یها يکش لشکر

 يررا به تصو يرانیانا یرتمندیها و غ رشادت ،ها شجاعت ،يهادالورمرد يتحکا ،يگرد يحماس ی هها منظوم و ده يشاهنامه فردوس

  .اند یدهکش

از یه ظلم و بیدادگری است در ادبیّات ايران سرآغاز آن را امّا شعر پايداری که جزئي از مبارزات سیاسي و اجتماعي مردم عل

  .اند ی مشروطه به حساب آورده دوره

مردم هر زمان است و درون  يو اجتماع يفرهنگ ،یاسيس یها ارزش يداریبر پا یدنوع اشعار تأک يندر ا يحماس یاتادب محور

 . است يرانمردم ا یزیخصلت دشمن ست یاناشعار ب ينا يهما

 

  بیان مسأله

 «نور مطلق بر جهلم بیفزاالهي علمم موجب ازدياد جهلم شد يا علم محض و »

بیگانگان بارها سررزمین ايرران را عرصره ی     .بسیاری را تجربه کرده و از سرگذرانده است های جنگ تاکنونملیّت مسلمان ايران 

نرد  ايران نیز همواره پرچم مقاومت را برافراشته و در برابر آنان سینه سپر کرده اتاخت و تاز قرار داده اند و فرزندان رشید ملیّت 

شکوهترين حماسره دفراعي ملبرت ايرران در دوران     گاه دشمني در تهاجمش توفیق يافته و گاه ناکام مانده است امّا بي گمان با 

ارنامه دفاعي اين ملیّت از حدود دويست سرال  آنچه دفاع مقدّس را در ک. هشت سال درخشان و پرافتخار دفاع مقدّس رقم خورد

خشي از د ساخته است ناکام ماندن دشمن در دستیابي به اهداف تجاوز به ويژه جداکردن بپیش به اين طرف برجسته و بي مانن

 امّا چه رمز و رازی در هشت سال جنگ تحمیلي نهفته است کره آن را بره لحراظ    .ايران و ضمیمه کردن آن به خاک خود است

اودان دفاع مقدّس را زيبنرده آن کررده اسرت    ناکام گذاشتن دشمن و حفظ تمامیت ارضي ايران ممتاز ساخته و نام با شکوه و ج

دشمن زماني تهاجم به اين سامان را آغاز کرد که در . ن خود دارد مورد جستجو قرار گیردبايد در ويژگیهای ممتازی که در درو

حضررت امّرام    .و فقیهي عادل رهبری ملیّت و فرماندهي کل نیروهای مسلّح را برعهده داشت آن نظام اسالمي استقرار يافته بود

 خمیني )ره( با توکّل به

تروان روحري و معنروی     .خداوند متعال و عزمي راسخ و قاطعیتي کم نظیر و نفوذ معنوی که در میان ملیّت و رزمندگان داشرت 

و سرازماندهي کررد وحردت و حضرور يکپارچره ملیّرت بره ويرژه عالمران ديرن و            آنان را برای مقابله همه جانبه با دشمن بسیج

ديگر ويژگي ممتاز و بري سرابقه    ،ندن و گستره مدافعان در شکل نیروهای بسیج که نقش حیاتي و کارساز برعهده داشتروحانیو

اقتدا به سریره ی   ،باورهای ژرف دينيالهام گرفتن از  ،تمسّک فرماندهان و رزمندگان به فرهنگ ناب اسالمي ،دفاع مقدّس است

آراسته شدن به ارزشهای پیروزی آفرين اسالمي و امید داشتن به  ،ت آفرين عاشورانهضت حرک- -جهادی معصومان )ع( به ويژه
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ی همچنین استفاده قابل قبول از سالح تبلیغات و نیرز شرعر و قالرب ادبیرات پايردار      .امدادهای غیبي از جمله اين ويژگي هايند

  .ايد از ويژگیهای دفاع مقدّس برشمرددرجهت خنثي کردن هجوم تبلیغاتي دشمن و افزايش روحیه رزمندگان اسالم را ب

 

 پیشینه   

 يادب يانجر يکبه عنوان  يدارین شعر پاياجر ،يراندر ا «شعر دفاع مقدّس»به نام  يانيجر یریو شکل گ یدايشاز پ پیش

 . وجود داشته است يرانشاخص و قدرتمند در جهان و در ا

 یمملل نظر کن یاتادوار ح ینچون به نخست» .گردد ها بر مي ملیّت یاتح یها دوره یننخست يعنيبه دورترها  يداریشعر پا آغاز

 یها است مگر آنکه اعصار و دوره یافتهن یقملّیّت توف يمبان یماستقالل و تحک یلو به تحص یامدهبه وجود ن يملیّت یچه ینیمب مي

اثرات بزرگ بر  یآمده باشد که در ذهن و يدپداز او  يدست زده باشد و بزرگان و پهلوانان هلوانيخطر را گذرانده و به اعمال پ

 (71/ ص4731)صفا/ « گذارند یجا

تنها به عنوان نقاط عطف بلکه در شمار  نه خاص آنها یها يژگينوع و و یلاتفاق افتاده که به دل يحوادث يهر ملیّت يختار در

 . کشور حک شده است يخصفحات تار یآن ملیّت بر بلندا یاتيو ح ساز سرنوشتمقاطع 

 يخو خلق حماسه در طول تار ين و فرهنگ غناز تمدّ یچند هزار ساله و برخوردار یا یشینهبا توجه به پ یزن يرانما ا کشور

سرفراز و سربلند و آزاده شناخته  يبه عنوان ملیّت يخدر تار يرانملیّت ا .را پشت سر گذاشته است ساز سرنوشتحساس و  يعوقا

 . و هنر را با هم در وجودشان جمع کرده بودند یّتخردمند که انسان يمردمان .اند ت بودهیقحق حق و يمدافع واقع یشهشده و هم

 یها خاطرات و داستان ینهبه س ینهوانان و آزادگان ملیّت در عصر خودشان و ذکر و نقل سپهل يادهنرها بزرگداشت  يناز ا يکي

 یها را جمع و ثبت و ضبط نموده و آنها را به صورت آثار نستادا یزاينن يندگانشانآ ؛ وبوده است یبعد یها نسل یآنان برا

 . اند گذاشته يادگارماندگار به 

 یها آنان است منظومه یو سربلند يملیّت و آزادگ یاکانن یها رشادتها و شجاعت ،یهاوانها که در آن ذکر پهل منظومه ينا به

 . يندگو مي يو قهرمان يحماس

 ی هکنند یانب يحماس یها است که منظومه ينمختلف شعر ا یها و گونه يآثار ادب يگربر د يشعر حماس یبرتر يلاز دال يکي

 . ملیّت است یاتعظمت و شکوه زبان و ادب ،يآثار بزرگ

 یانياست که شاعران حماسه سرا آن را با ب ييآزاده و حق جو یها  انسان یدالور يانگرنما يداریشعر پا ي ياشعر حماس بنابراين

 ی هقهرمانان منظوم ی يدهها و رفتار واعمال پسند يپهلوان یفو در آن به توص يندسرا مناسب مي يبا شکوه در قالب ينگفاخر و آه

اسرت کره    يرن ا یرت واقع .پردازنرد  که آن حماسه متعلق به آنان است مري  يو اعتقادات قوم ادبيو  يفرهنگ يمبان یلخود و تحل

 ،«یعرت طب»خراص از نرزاع انسران برا      یهرا  بشرر دارد و دوره  يدر زندگ عام یتهاشعر مقاومت دالل یمو مفاه يداریموضوعات پا

 .  شود را شامل مي «نهیگاب»و « حکومت»

 

 و آزادگي شجاعت محور

رستم در مقابل  مفاخرات . اند ننگ و ذلّت نداده تن به ياند ول اند که سر داده آزاده بوده يدور مردمان یها از گذشته يرانیانا

انسانها  ينتر یکوو ن ينتر يستهشا  اگر :يدگو است و به زبان حال مي يو مهربان یزعزّت نفس و خردمندار اسرش ياراسفند
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بها او را از خود دور  ينتر ینو با پرداخت سنگ یدآن را عوض نکن ييو بها یمتق یچبا ه بگیرندرا از شما  يخواستند روح آزادگ

 :اورد که بر مي دايفر يارآن هنگام که رستم در پاسخ اسفند. یدکن

 برررررو دسررررت رسررررتم ببنررررد ويرررردگ کرررره

 

 نبندد مرا دست چرخ بلند 

 (191 ،3/ج 4731؛ )حمیديان   

 کند: به آزاده بودن خودش افتخار مي داند ورستم آزاده مي ييرا انسانها يرانیانا يفردوس

 لشرررررررررکر برفتنرررررررررد آزادگررررررررران  ز

 

 و چو گودرز کشوادگان یوچو گ 

 (194 ،1/ج 4731؛ )حمیديان   

 ينگرفرررررت آفررررررر  يشررررران برا تهمرررررتن 

 پشررررررت زآزادگانسررررررت راسررررررت مرررررررا

 

 ینکه آباد بادا به گُردان زم 

 دل روشنم بر زبانم گواست

 (4781/1104)حمیديان؛     

محروم کند  يو هست یاتتواند او را از ح روزگار مي. يدجو مي یتش بر چرخ بلند برتراست که همّ يرستم کس يدگو در واقع مي

کار از جان خود  ينشود )و با ا مي يارحاضر به کشتن اسفند یلدل ینبه هم. بکشاند یخوار تواند او را به ذلّت و مين يول

 . گذرد ( نميیرتشو غ يآزادگجانش )مايه ی  سرِ ( ولیازگذرد مي

از ننگ و کسب  یدر شاهنامه همواره هدف از جنگ دفاع و دور. است یگانگانو اطاعت از ب يبندگ يرشنقطه مقابل پذ يآزادگ

 . بوده است يآزادگ

 برررره جنررررگ یايرررردچررررون تهمررررتن ب کنررررون

 یمکنررررر يکررررروه رزمررررر يرررررنبرررررر ا يکايرررررک

 

 سپه پا نهنگ ينندارند با ا 

 یمبفگن يرانیانننگ از ا ينکه ا

     

 

 گفررررت موبررررد کرررره زنررررده برررره نررررام  چنررررین

 

 به از زنده دشمن بدو شاد کام 

 (411 ،4/ج 4781؛ مطلق يالق)خ    

 يشد بررررا بخررررت خررررو بودنررررکرررره  زمررررردان

 بررررره جنرررررگ  يپادشررررراه ياز پررررر مرررررران

 

 يشتخت خو ياز پ يختندبر آو 

 نام و ننگ يبدادند پاک از پ

 (443 ،1/ج 4781؛ مطلق يالق)خ    

 :یريگ نتیجه

و هشت سال  يرانا یهابرقدرتها عل یليجنگ تحم ،يمعاصر ما بعد از انقالب اسالم يختار يل در رخداد اجتماعتحوّ ترين مهم

 یها جلوه ينو ناب تر يباتريندر بردارنده ز يدکهگرد یّاتيموجد ادب يراندفاع مقدّس مردم ا .است يرانس مردم ادفاع مقدّ

خواهند نوشت که شهامت  يسندگانيجنگ و دفاع مقدّس را نو ینهدر زم يداریپا يآثار ادب يناست بزرگتر يداریپا یاتادب

 . اند ترکش را داشته یر وپر ت یها یدانحضور در م

 ياددر رساندن فر ،فراوان بر اذهان و قلوب یگذار یرتأث يش يعنيخو ياصل یّتخاص یلدر دوران دفاع مقدّس به دل شعر

 . خود را به اثبات رسانده است یقيمورد هجوم قرار گرفته بود کاربرد حق يکفر جهان یکه از سو يملیّت یّتمظلوم
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 یکه قدردان و نگاهبان ارزشها یشک جامعه ا يب .جهالت خواهد ماند يکزارکند در تارنحفظ را  يشخو یکه ارزشها ملیّتي

است که به  يينباشد محکوم به تالش دوچندان در فردا يشخو یحافظ ارزشها ياگر ملیّت .نادان است ،نباشد يشخو ينيد

ها و  پاس داشتن فرصت ،دفاع مقدّس یّاته ادبپرداختن ب .از منابع خود را از دست بدهد يفاصله گرفتن ممکن است بخش یلدل

 یا يعهموجود ضا یها فاصله گرفتن از منابع زنده و نشانه .یمکن مي يستاست که در آن ز یگرانقدر یها دانستن لحظه یمتغن

 . است يو نابخشودن يرجبران ناپذ يانيز ،ها ت از داشتهلو غف زرگب

دفاع مقدّس ضامن  یّاتادب يراز .است يرانمهم ملیّت ا یاز جمله ارزشهادفاع مقدّس  یکه ارزشها یستن یدهپوش يکس بر

امروز جاودان نمودن راه و  .است يراست و پرداختن بدان ارزشمند و قابل تقد يرانملیّت مسلمان ا یاستقالل کشور و سربلند

 . ضرورت دارد يرانه ملیّت سرافراز اهشت سال دفاع جانان ينغرور آفر يخدفاع مقدّس و تار یرسم مجاهدان راه خدا و ارزشها

ملیّت  ينيد یو باورها ياله یها يشهاند نيتوان آن را تبلور خالص تر کوتاه دارد به جرأت مي یمقدّس اگر چه عمر شعردفاع

شاعران دفاع مقدّس  ياوجود آ ينبا اکه تالش در جاودان نمودن اين راه داشته است دانست  ياسالم يرانپرور ا یدشه

 ند؟جاودانه در آورد یثارآرا به صورت  یلياند حوادث هشت سال جنگ تحم ستهتوان

نسبت به هجوم اقوام ترک  يرتحذ يشه یبعد از ظهور اسالم است با اند يرمان حماس ينکه بزرگتر يفردوس یشاهنامه  خلق»

 (4733/ 9)پژوهش  «گرفته استصورت  یانسامان يرانيحکومت ا يدو تهد يرانا يو ترکمانان در سر حدّ شمال و شمال شرق

« فردوسي شاهنامه»نمونه آنها  يناند جامع تر رداختهپ يدر مقابل دشمن خارج يداریآثار گذشتگان که به مقوله پا یاناز م

 . است

نشان از روح بلند و  یخرد يو ب ياست و مبارزه با فساد و تباه يو پاک يو مردانگ یشاهنامه دعوت به خرد و دادگر سراسر

 آن دارد يندهطلب سرا یلتو وجود فض ييرمان گراآ

کاوه آهنگر  يننماد يداریو پاظلم ستیزی  ؛ واست يجنگ با دشمنان خارج یها از نمونه یانو توران يواندر مقابل د ايستادگي

هزار سال  ير طد يشاهنامه فردوس .در مقابل حکام ظالم زمانه است يداریپا یبرا اسوه و نمونه ای ،یدادگراک بدر برابر ضحّ

 یچدوره ه ينکه شاعران ا اين .بوده است يشوخ يّتموجود در برابر حوادث و حفظ يداریپا یبرا يرانا دمهمواره الهام بخش مر

 . یستن یدههر چند هم اهل شعر نباشد پوش يمنصف یچرا ندارند بر ه يبا فردوس یکدام قدرت برابر

به  ینهداستانها را س ينا یزبود و آنها ن یدهواه بزرگان شنفکه از ا ياقوال مختلف یبود که بر مبنا یميشاعر حک يکه فردوس چرا

 ینچن يو ادب يو علم يو ذوق و استعداد و پشتوانه غن یمقدرت عظ يهتوانست در سا ،سپرده و آموخته بودند يادبه  ینهس

شده تا  یدهشن یداستانها ينکهدر ا .نجات دهد را از خطر زوال يرانيو فرهنگ ا يپارس زبانرا به جهان عرضه کند و  یشاهکار

در عظمت و قدرت  .مستند دفاع کرد يلبا دال يهصادر و از آن نظر یقيدق کامالً هيتوان نظر داشته نمي یقتچه حد اصالت و حق

 یرا برا يخيم و تاریعظ خيتوانست طرح چنان کا ستنداقوال نه چندان م ینبس که به استناد هم ینهم يخارق العاده فردوس

و  يحماسی ها از تکرار صحنه يهو دست ما هینهمه زم ينشاعران با ا يول .یابدن یکند که از باد و باران گزند يزیر يسخن پ

با وجود  خصوصاً ،ملواز يرو کتب و ساي همه امکانات ارتباط ين( و با ایليانقالب و چه در جنگ تحم یروزی)چه در پ يقهرمان

 ،جنگ ینيع یها از صحنه يدارو د یاتعمل یجنگ و محورها یها نبرد و جبهه یها ان سفر به صحنهو امک يزيونو تلو يوراد

ه شعر ثبت و وارد وزو در ح به رشته نظم بکشند يو با قدرت فردوس يعجنگ را در حد اوصاف بد يخاند تار توانسته یککدام

و جنگ  يخينبرد تار يندر ا يرانملیّت ا ينيآفر و مقاومت و حماسه يثارا یها اند از صحنه هتوانست یککدام يند؟نما

 . ندخلق کن یاثر ياسالم يرانحاکم بر امت سلحشور ا ياله یاتناسب با روححداقل م ساز سرنوشت
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که  امورد انتقاد واقع شوند چر ياگرفته شود  يدهاند ناد يدهد و هنرمندان آفرکه شاعران متعهّ یکه آثار یستبدان معنا ن اين

  .اند داشته یا يستهبزرگ و شا یآنان کارها از یاریبس

های  دارای ابعاد و ويژگي ،ايثار و از خودگذشتگي مدافعان ،دفاع مقدّس به دلیل آمیختگي حماسه و عرفانادبیّات پايداری 

علما و منحصر به فردی در ادبیّات پايداری جهان مي باشد که از زوايای مختلف قابل بررسي و پژوهش است و مي طلبد که 

ا الگو برداری از کار عظیم فردوسي در هر چه بارورتر کردن و با شکوه دانشمندان در رشته های مختلف به ويژه ادبیات فارسي ب

 . تر شدن ادبیّات پايداری ملّت بزرگ ايران بکوشند

امروز نیست که بتوان به تنها برای نسل  ،نبايد فراموش کرد که مبارزه ی حماسه گونه ی ملیّت ايران در جنگ هشت ساله

 . ديده گرفتسادگي از کنار آن گذشت و يا آن را نا

و در اين جغرافیا زندگي مي کنند و دلشان  ،دستاوردهای اين دفاع غرور انگیز برای همه ی آنهايي است که از پي ما مي آيند

 . برای ايراني سربلند و با افتخار مي تپد
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