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تطبیق اشعار حماسی قیصر امینپور و سلمان هراتی در ادبیات دفاع مقدس
محدثه حسن زاده
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

چکیده
دريک منظومه حماسی تنها نبايد وصف جنگ و خونريزي باشد .بلکه بايد ضمن توصیف پهلوانیها و مردانگیهاي يک ملیّت
نشاندهندهي عقايد و فرهنگ و تمدّن آن ملیّت هم باشد .و اين ويژگی مشترکی بین تمام منظومههاي حماسی جهان است.
براي مثال در شاهنامه تنها از جنگها و نبردهاي بین ايران با دشمنانشان سخن نمیرود .بلکه از تمام خصوصیات اجتماعی و
اخالقی و فرهنگی ايرانیان قديم سخن گفته شده است .مواد اصلی حماسه ،داستانهاي ملّی و روايات مذهبی و خاطراتی است
که از تشکیل و ماندگار شدن يک فرهنگ و تمدّن باقی میماند که يادگار ايثارگريهاي ملیّت براي به دست آوردن استقالل و
حفظ آن و نبرد با مهاجمان است .در اين مقاله بر آن هستیم تا محورهاي مشترک حماسی در ادبیات و اشعار دفاع مقدس
شاعران و سرايندگان دفاع مقدس را با هم تطبیق دهیم .لذا به اين منظور اشعار و ادبیات دو شاعر سراينده شعر دفاع مقدس
قیصر امین پور و سلمان هراتی را بررسی میکنیم.
واژههاي كلیدي :قیصر امین پور ،سلمان هراتی ،ادبیات دفاع مقدس.
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 -1مقدمه
«موضوع سخن در اين جا امر جلیل و مهمّی است که سراسر افراد ملتی در اعصار مختلف در آن دخیل و ذي نفع باشند .در
شعر حماسی دسته اي از اعمال پهلوانی خواه از يک ملت باشند و خواه از يک فرد بصورت داستان و يا داستانهايی در میآيد
که ترتیب و نظم از همه جاي آن آشکار است .دريک منظومه حماسی ،شاعر هیچگاه عواطف شخصی خويش را در اصل داستان
وارد نمیکند و آنرا به پیروي از امیال خويش تغییر نمیدهد( » .صفا .)184 /1770
هر ملیّتی به تنهاي تشکیل دهنده و بنیان گذاراصلی ادبیّاتحماسه يکشور خويش است .و شعرا تنظیم کننده اين منظومهها
هستند .منظومههاي حماسی پهلوانی و دينی تنها در صورتی به وجود میآيند و کمال میپذيرند که به روزگار و زمانهاي
خاصی از حیات ملّی يکملیّت مربوط باشند .اين مربوط به دورههاي است که مردم با اعتقادات ساده و ابتدائی خود به شیوه اي
کامال نامحسوس مبارزه و نبرد خود را براي تشکیل ملّیّت خودآغاز کردند .بنابراين اوّلین دوران حیات هر قومی بهترين دوران
براي ظهور و تکامل اينگونه حماسه سرايی هااست.
از خصوصیات بارز منظومههاي حماسی بروزو ظهور آنها پس از گذشت سالیان دراز از حوادث و رويدادهاي پهلوانی است .و
هیچیک ازمنظومههاي حماسی پهلوانی در هنگام جريان حوادث پهلوانی بوجود نمیآيد چون در هنگام وقوع حادثهیپهلوانی
انسان ،تماشاگر واقعیتهايی است که با اعمال عادي بشري تفاوت چندانی ندارد امّا چندينسال بعد يا حتّی قرنها بعد با بدست
آمدن نتايج اين از خود گذشتگیها و شجاعتها و رشادتهاي پهلوانان از جمله به دست آوردن استقالل ملّی ،دفع متجاوز و) . . .
به دلیل اهمّیتی که اين موضوع ها میتوانن داشته باشد آن اعمال را بتدريج در چشم نسلهاي آينده بزرگ میکند.
و پهلوانانی که از آنها در منظومههاي حماسیوداستانها قهرمانی ياد می شود به تدريج به درجات فوق بشري ارتقاء میيابند و
اعمال آنان در شمار خوارق عادات در میآيد.
اين داستانها که در ابتدا به صورت مختصر گفته شده و مطابق واقعیّت است به تدريج به دلیل روايت راويان و دادن شاخ و
برگهاي به آن به صورت داستانهايی مفصّل در میآيد که آرمانهاي ملّی و مقاصد قومی در آنها بیشتر ظاهر میشود.
البته شاعر منظومههاي حماسیاحساسات و عواطف شخصی خود يا معاصرانش را در شعرش دخالت نمیدهد و داستان را به
صورت دقیق و واقعی بیان میکند.
از ديگر خصائص منظومه يحماسی ،ابهام زمان و مکان است .منظومه حماسی در زمان و مکان محدود نیست .يعنی هر چه
زمان و مکان در منظومه واضح تر بیان شود ،وقايع روشن تر بیان میشود و در نتیجه وقايع داستانی و اساطیري به تاريخ
نزديکتر میشوند و ارزش حماسی منظومه از بین
قیصر امین پور:
قیصر امین پور در سال 1778در دزفول به دنیا آمد .تحصیالت ابتدايی و متوسطه خود را در گتوند دزفول به پايان برد سپس
به تهران آمد و دکتراي خود را در رشته زبان و ادبیّات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1771اخذ کرد .وي فعالیّت هنري خود
را درحوزه انديشه و هنر اسالمی در سال  1738آغاز کرد .
سال  1717سردبیر مجله سروش نوجوان شدو از همین سال تاکنون در دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران به تدريس اشتغال دارد.
در سال  1782نیز به عنوان عضو فرهنگستان ادب و زبان فارسی انتخاب شد.
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اوّلین مجموعه شعرش را با عنوان "تنفس صبح" که بخش عمده آن غزل بود و حدود بیست قطعهشعر آزاد از سوي انتشارات
حوزه هنري در سال  17منتشر کرد و در همین سال دومین مجموعه شعرش "در کوچه آفتاب" را توسط انتشارات حوزه
هنري وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی به بازار فرستاد.
در سال " 1713منظومه ظهر روز دهم" توسط انتشارات برگ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به بازار میآيد که شاعر
در اين منظومه  28صفحهاي ظهر عاشورا ،غوغاي کربال و تنهايی عشق را به عنوان جوهره سروده بلندش در نظر میگیرد .سال
 16برگزيده دو دفتر تنفس صبح و در کوچه آفتاب با عنوان »گزيده دو دفتر شعر« از سوي انتشارات سروش از وي منتشر
میشود» .
"آينه هاي ناگهان" تحول کیفی و کمی امینپور را بازتاب میدهد؛ در اين مرحله امینپور به درک روشنتري از شعر و ادبیات
میرسد .اشعار اين دفتر نشان از تفکر و انديشهاي میدهد که در ساختاري نو عرضه میشود .آينههاي ناگهان ،امینپور را به
عنوان شاعري تأثیرگذار در طیف هنرمندان پیشرو انقالب تثبیت میکند و از آن سو نیزموجوديت شاعري از نسل جديد به
رسمیت شناخته میشود.
در اواسط دهه هفتاد دومین دفتر از اشعار امینپور با عنوان "آينه هاي ناگهان "2منتشر میشود که حاوي اشعاري است که
بعدها در کتابهاي درسی به عنوان نمونه هايی از شعرهاي موفق نسل انقالب میآيد.
در همین دوران است که برخی از اشعار وي همراه با موسیقی تبديل به ترانه هايی میشود که زمزمه لبهاي پیر و جوان
میگردد .پس از تثبیت ،ناشران معتبر بخش خصوصی عالقه خود را به چاپ اشعار امینپورنشان میدهند و در اولین گام،
انتشارات مرواريد گزينه اشعار او را در کنار گزينه اشعار شاملو ،فروغ ،نیما و . . .به دست چاپ میسپارد که در سال  78به بازار
میآيد" .گلها همه آفتابگردانند" جديدترين کتاب امینپور نیز در سال  81از سوي انتشارات مرواريد منتشر شد که به
چاپهاي متعدد رسید و با استقبال خوبی روبهرو شد.
قیصر امین پور در سال  1782علی رغم تمايلش از سردبیري سروش نوجوان استعفا داد ،امّا همزمان ضمن عضويت در
فرهنگستان زبان و ادبیّات فارسی؛ در دانشگاه تهران و الزهرا تدريس میکند وبه کارهاي پژوهشی مشغول بود
او در سال  ،38از جمله شاعرانی بود که در شکلگیري و استمرار فعالیتهاي واحد شعر حوزه هنري تا سال  11تأثیر گزار بود.
وي طی اين دوران مسئولیّت صفحه شعر ِ هفتهنامه سروش را بر عهده داشت و اوّلین مجموعه شعر خود را در سال  17منتشر
کرد .اوّلین مجموعه او «در کوچه آفتاب» دفتري از رباعی و دوبیتی بود و به دنبال آن «تنفّس صبح» تعدادي از غزلها و
شعرهاي سپید او را در بر میگرفت.
وي در تاريخ  7آبان  1781هجري شمسی درگذشت.
سلمان هراتی
سلمان هراتی در سال  1778در روستاي مرزدشت تنکابن مازندران در خانوادهاي مذهبی متولّد شد .درسهاي ابتدايی تا پايان
دوران متوسطه را در زادگاهش خواند .سپس در دانشسراي راهنمايی تحصیلی پذيرفته شد و پس از دو سال در رشته ي هنر،
مدرک فوق ديپلم اخذ کرد .وي پس از پايان تحصیالت در يکی از مدارس روستاهاي دور لنگرود مشغول تدريس شد.
تخلّص او در اشعارش «آذرباد» بود و به سبک سهراب سپهري شعر میسرود.
وي پس از پايان تحصیالت دبیرستان خود در رشتة ادبیّات به تهران آمد و در دانشگاه تربیت معلّم همین رشته را ادامه داد.
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سلمان هراتی پس از آشنايی با شاعران حوزه هنري همراه بسیاري از آنها بارها عازم جبههها شد و براي رزمندگان به
شعرخوانی پرداخت .هراتی درانواع قالبهاي شعري چون غزل ،مثنوي ،دوبیتی ،رباعی و شعرنیمايی سرودههاي ارزندهاي دارد.
اودرسرودههايش اشاراتی به موضوعات توحید و عرفان نیز دارد .شعرهاي او تاکنون به صورت پراکنده در بیشتر نشريات کشور،
جُنگهاي ادبی ،مجموعه شعرهاي گردآوريشده انتشار يافته است« .سلمان هراتی» در يکی از روزهاي آبان  1713در يک
حادثه رانندگی که در شمال روي داد درگذشت .زندهياد هراتی در سال  1711ازدواج کرد و از وي  2فرزند به نامهاي رابعه و
رسول به يادگار مانده است .آرامگاه سلمان در نزديکی روستاي مرزدشت قرار دارد.
کتاب «از آسمان سبز» در اولین دوره انتخاب بهترين کتاب دفاع مقدّس از سوي بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدّس
جزء آثار برتر دهه  14انتخاب شد.
آثار:
« -1از آسمان سبز» (منتشر شده در زمان حیات شاعر)،
« -2دري به خانه خورشید» 1717
« -7گزيده ادبیات معاصر» 1778
« -0از اين ستاره تا آن ستاره» 1717
« -3مجموعه کامل شعرهاي سلمان هراتی» 1784
سلمان هراتی" 1فروردين  1778در « تنکابن» يکی از شهرهاي شمال ايران چشم به جهان گشود و بیش از  27سال زندگی
نکرد که توانست درمیان شاعران فارسی زبان نام خود را ثبت کند .شاعر شمالی از همان ابتدا با حرکتی معقول و متناسب
درسرايش شعر ،خود را به جامعه ادبی معرفینمود و میتوان گفت ،توانست با دوري از ازتند رويیا تقلید صرف از گذشتگان خود
را در عرصه شعر حفظ کند .او که از سرزمین سبز شمال آمده بود ،در همان سبزي زندگی کرد و حضور سبزي پاک جنگلهاي
شمال و آبی درياي خزر به تصويرهاي جدايی ناپذير اشعارش تبديل شدند.
جغرافیاي ما
بین درخت و دريا
از اتفاقات سرخ استقبال میکند
بین درخت و دريا
رفت و آمد پرندگان تماشايی است (هراتی؛ )02 / 1778
با پیش آمدن حادثه جنگ ايران و عراق به شعر جنگ نیز نگاهی معقوالنه میاندازد و دراين گونه شعري نیز از شاعران داراي
استعداد محسوب میشود .او شاعري نیست که در گوشه خانه بنشیند و درهاي دنیا را به روي خودش بیند و نخواهد حقیقت را
نگاه کند .هرگز خودش را دچار گل و بلبلهاي رويايی نمیکند ،او میبیند و میسرايد.
وقتی که میرفت
يک سرو کوچک
درپشت پرچین ما کاشت
او رفت و ديگر نیامد

10

مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه
دوره  ،8شماره  ،2تابستان  ،1041صفحات 11 -17

امّا چه سبز و تناور
آن سرو تا آسمان قد برافراشت (هراتی؛ )72 / 1784
هنر شاعري هراتی ،در به تصوير کشیدن حوادث جنگ و مردان شرکت کننده در آن ،قابل توجه است .بی آنکه در شعر خود
دچار زياده گويی و تکرار نگاه سنتی افکار گذشتگان شود و يا به قالبها و انديشههاي شاعران گذشته پناه ببرد با زبانی ساده و
صمیمی به بیان انديشهها و آنچه ديده است و میبیند ،میپردازد .سطرهاي او به سادگی کنار هم قرار میگیرند و به خوبی در
دل مخاطب مینشینند.
وقتی که جنوب را
بمباران کردند
تو در ويالي شمالی ات
براي حل کدام جدول بغرنج
از پنجره به دريا
نگاه میکردي
بهار میپرسد
که باغ را با کدام چشم تماشا کردي
و آب چگونه تالوت کردي
وگاهی
دستهايت را
براي وجین به مزرعه بردي؟
تو با چه نیتی به جبهه کمک کردي ؟
و در سبدت براي بهار چه داري ؟
( . . . .هراتی؛)77/1717
هراتی در دوره اي به سمت شعرمیرود که توجّه به قالبهاي شعري تازه مورد توجّه است و بسیاري از شاعران پس از نیما
سعی دارند قالب شعري او را که ادبیّات و جامعه را دچار تحوّل کرده است ،کامل تر کنند .عده اي دچار تند روي میشوند و
عده اي نیز در گذشته و همان قالب شعري نیما ماندهاند و عده ايبرجسته به قالبهاي تازه رسیدهاند و ديگران میخواهند از
آنها سبقت بگیرند .او با حوصله و دقتی شايسته قالبهاي شعري را تجربه میکند و انديشههاي خود را در آنها میريزد بی آنکه
بخواهد به يک قالب شعري خاص تعصب نشان دهد .در بیشتر قالبهاي شعري مانند ،مثنوي ،غزل ،آزاد ،دوبیتی که به آنها
گرايش پیدا میکند موفق است و آثار قابل قبولی از خود به يادگار میگذارد.
او همانند شاعران بزرگی چون " فروغ فرخزاد" در زبان ساده خود هیچ کلمه را غیر شاعرانه نمیداند و براي واردن کردن آنها
در شعر کوتاهی نمیکند.
چگونه پرندگان سواحل « کارائیب»
چشمهاي تو را
در آن ضیافت آبی
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ادامه ندادند
افسوس که نیستی
اگر نه
يک شاخه گل محمدي به تو میدادم
تا با عطر آن
تمام ديکتاتورها را مسموم کنی (هراتی؛ )64 / 1784
قرار گرفتن واژههايی چون تلسکوپ ،ديکتاتور ،بشقاب ،صندوق در کنار واژهايی چون آفتاب ،آب ،آسمان ،عشق و درخت بی
آنکه مخاطب با در کنار هم قرار گرفتن آنها احساس غريبی کند هنري است که از هر شاعري بر نمیآيد .هراتی شاعريست با
زبانی ساده و صمیمی و نگاهی ريزبین و نکته سنج که به هیچ عنوان از زندگی گذشته و صفاي دريا و جنگل فاصله نمیگیرد و
در جاي جاي شعر خود از ديار خود ياد میکند .دريغ که اين شاعر خوب عمر کوتاهی داشت و جامعه ادبی را در غم زود هنگام
از دست رفتنش داغدار کرد  .آنچه از او در عرصه ادبیّات به يادگار مانده و منتشر شده ،بدين شرح است.
 -1از اين ستاره تا آن ستاره (شعر براي کودکان) ،1717 ،ناشر :حوزه هنري.
 -2دري به خانه ي خورشید (مجوعه شعر) ،1717 ،ناشر :سروش.
 -7از آسمان سبز (مجموعه شعر) ،1718 ،ناشر :حوزه هنري.
 -0گزيده ادبیات معاصر ( 2مجموعه شعر) ،1778 ،ناشر :نیستان.
 -3مجموعه کامل شعرهاي سلمان هراتی ،1784 ،ناشر :انجمن شاعران ايران .آتی بان
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فهرست منابع و مآخذ
قرآن کريم
-1امام علی (علیه السّالم) ،1718 ،نهج البالغه (گرد آوري سیّد رضی ،ترجمه سیّد جعفر شهیدي) ،چاپ اوّل ،تهران ،شرکت
سهامی

 -2آرين پور ،يحیی ،1772 ،از صبا تا نیما (تاريخ  134سال ادب فارسی) ،جلد دوم ،تهران :زوّا
 -7آيدنلو ،سجّاد ،1781 ،شاهنامه-شرح-نارسیده ترنج( :بیست مقاله و نقد درباره ي شاهنامه و ادب حماسی ايران) ،با مقدّمه
ي خالقی مطلق ،جالل ،اصفهان :نقش مانا
 -0ـــــــــ ،ـــــــــ ،1788 ،از اسطوره تا حماسه (هقت گفتار در شاهنامه پژوهش) با مقدمه رياحی ،حسین ،تهران :سخن
 -3احمدپور ،علی ،1770 ،رمز و رازگرايی در اشعار مهدي اخوان ثالث ،مشهد ،ترنج
-1اخوان ثالث ،مهدي (م .امید) ،1718 ،ترا اي کهن و بوم و بر دوست دارم ،چاپ اوّل ،تهران :مرواريد
 -7اسرافیلی ،حسین ،1710 ،تولد در میدان ،چاپ اوّل ،حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی
-8اسرافیلی ،حسین ،بیگی حبیب آبادي ،پرويز ،گلمرادي ،شیرينعلی ،1771 ،مريم ها و شقايق ها (به سفارش بسیج خواهران
نیروي مقاومت بسیج) ،تهران ،کنگره نقش زنان دردفاع و امنیت
 -6اسالمی ندوشن ،محمّد علی ،1717 ،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه ،تهران
 -14ـــــــــ ،ـــــــــ ،1787 ،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه ،تهران :شرکت سهامی انتشار
 -11اکبري ،منوچهر ،1777 ،نقد و تحلیل شعر دفاع مقدّس ،تهران :سازمان مدارس فرهنگی انقالب اسالمی
-12اصالنی ،محمّد رضا ،1783 ،الله ي کوير (زندگی نامه ي داستانی سپیده کاشانی) ،تهران :سوره ي مهر
 =17امامی ،صابر ،1783 ،هنر و ادبیّات؛ تهّیه کننده پژوهشکده تحقیقات اسالمی (سپاه پاسداران انقالب اسالمی) قم :زمزم
-10امیر خراسانی ،احمد ،1780 ،نامه ي پايداري (مجموعه مقاالت اولین کنگره ادبیات پايداري) ،کرمان :به اهتمام ادار ه ي
کل آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدّس
 -13امین پور ،قیصر ،1717 ،تنفّس صبح (مجموعه شعرهاي عروضی و نیمايی) تهران :حوزه هنرو انديشه اسالمی
 -11ـــــــــ ،ـــــــــ ،1717 ،در کوچه ي آفتاب (مجموعه رباعی دوبیتی) ،چاپ اول ،انتشارات حوزه ي هنري سازمان
تبلیغات اسالمی
-17ـــــــــ ،ـــــــــ ،1787 ،مجموعه کامل اشعار (از شعرهاي سال هاي  ،)1736 – 1783تهران :مرواريد
-18باقر زاده عجمی ،علی ،1787 ،بر بلنداي بی نهايت ( جستاري پیرامون شهید و شهادت در نظم و نثر فارسی بعد از انقالب
اسالمی) گناباد :پشنگ
 -16بخشوده ،حبیب اهلل ،1780 ،به رنگ هنوز ،تهران :نسیم حیات
 -24برومند ،فیروزه ،1780 ،کتابشناسی دفاع مقدّس )1781-1736( ،جلد اوّل ،انتشارات قربانی
 -21ترابی ،ضیاءالدين ،1781 ،شکوه شقايق (نقد و بررسی شعر هاي دفاع مقدّس) ،مؤسسه فرهنگی سماء
 - 22بهار ،محمّدتقی ،1703 ،فردوسی نامه( ،به کوشش گلبن ،محمّد) تهران :نشر سپهر
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