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 دفاع مقدسادبیات و سلمان هراتی در  رپو ینقیصر امتطبیق اشعار حماسی 
 

 محدثه حسن زاده

 ز دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ا  

 

 چکیده

ملیّت  يک يها یو مردانگ ها پهلوانی یفضمن توص يدبلکه با .باشد يزيوصف جنگ و خونر يدتنها نبا یمنظومه حماس دريک

 .جهان است یحماس يها تمام منظومه مشترکی بین يژگیو ينو ا .ن آن ملیّت هم باشدو فرهنگ و تمدّ يدعقا ي دهنده نشان

و  یاجتماع یاتبلکه از تمام خصوص .رود یبا دشمنانشان سخن نم يرانا ینب بردهايو ن ها جنگمثال در شاهنامه تنها از  يبرا

 ی استو خاطرات یمذهب تياملّی و روا يها داستان ،حماسه یمواد اصل .است شده سخن گفته يمقد يرانیانا یو فرهنگ یاخالق

استقالل و دست آوردن ه ب يملیّت برا هاي ايثارگري يادگار ماند که می ین باقفرهنگ و تمدّ يکو ماندگار شدن  یلکه از تشک

در اين مقاله بر آن هستیم تا محورهاي مشترک حماسی در ادبیات و اشعار دفاع مقدس . است حفظ آن و نبرد با مهاجمان

دو شاعر سراينده شعر دفاع مقدس لذا به اين منظور اشعار و ادبیات  .دهیمع مقدس را با هم تطبیق شاعران و سرايندگان دفا

 .کنیم میرا بررسی  قیصر امین پور و سلمان هراتی

 .دفاع مقدس ادبیات ،هراتی سلمان ،ورقیصر امین پهاي كلیدي:  واژه

 



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 11 -17، صفحات 1041 ابستانت ،2 شماره ،8 دوره

12 

 

 مقدمه -1

 در. نفع باشند يو ذ یلدر اعصار مختلف در آن دخ یتلاسر افراد مکه سراست  یو مهمّ یلجا امر جل ينموضوع سخن در ا»

 يدآ در می يیداستانها يااستان و دفرد بصورت  يکملت باشند و خواه از يک خواه از  یاز اعمال پهلوان اي دسته یر حماسعش

را در اصل داستان  يشخو یشخصعواطف  یچگاهشاعر ه ،یمنظومه حماس دريک. آن آشکار است يو نظم از همه جا یبکه ترت

 . (184/ 1770)صفا « . یدهدنم ییرتغ يشخو یالاز ام یرويکند و آنرا به پ وارد نمی

ها  منظومه ينا ندهکن یمو شعرا تنظ .است يشکشور خويحماسه ی ادبیّاتگذاراصل یاندهنده و بن یلتشک يبه تنها یهر ملیّت 

 يهاکه به روزگار و زمان يرندپذ می مالو ک يندآ وجود میه ب یتنها در صورت ينیو د یپهلوان یحماس يها منظومه .هستند

 يا یوهخود به ش یکه مردم با اعتقادات ساده و ابتدائ ي استها دوره ين مربوط بها. دنملیّت مربوط باشيکملّی  یاتاز ح یخاص

دوران  ينبهتر یهر قوم یاتدوران ح ینلاوّ ينبنابرا .آغاز کردندملّیّت خود یلتشک يود را برامبارزه و نبرد خکامال نامحسوس 

 . استه سرايی هاحماس ينگونهظهور و تکامل ا رايب

و  .است یپهلوان يدادهايدراز از حوادث و رو یانا پس از گذشت سالهظهور آن وبروز یحماس يها بارز منظومه یاتخصوص از

 یپهلوانیچون در هنگام وقوع حادثه يدآ بوجود نمی یحوادث پهلوان ياندر هنگام جر یپهلوان یحماس يها ازمنظومه یچیکه

قرنها بعد با بدست  یحتّ يابعد ينسال ندارد امّا چند یتفاوت چندان يبشر يعاد لاست که با اعما يیها یتتماشاگر واقع ،انسان

( . . . متجاوز ودفع  ،دست آوردن استقالل ملّیه پهلوانان از جمله ب ياعتها و رشادتهاو شجها  یاز خود گذشتگ ينا يجآمدن نتا

 . کند بزرگ می يندهآ يها در چشم نسل يجبتدر را ن داشته باشد آن اعمالنتوا می ها موضوع ينکه ا یتیاهمّ یلبه دل

و  يابند ارتقاء می يبه درجات فوق بشر يجتدره ب ی شودی ياد مداستانها قهرمانیوحماس يها که از آنها در منظومه یپهلوانان و

 . يدآ وارق عادات در میخاعمال آنان در شمار 

و دادن شاخ و  يانراو يتروا یلبه دل يجتدره است ب یّتدر ابتدا به صورت مختصر گفته شده و مطابق واقع داستانها که اين

 . شود ظاهر می یشتردر آنها ب یملّی و مقاصد قوم يمانهاآر که يدآ ل در میمفصّ يیبه آن به صورت داستانها يها برگ

ه دهد و داستان را ب رش دخالت نمیعش را در شنمعاصرا ياخود  یاحساسات و عواطف شخصیحماس يها شاعر منظومه البته

 . کند می یانب یو واقع یقصورت دق

هر چه  يعنی .یستدر زمان و مکان محدود ن یمنظومه حماس .ابهام زمان و مکان است ،یحماسيخصائص منظومه  يگرد از

 يختاره ب یريو اساط یداستان يعوقا یجهو در نت شود می یانروشن تر ب يعوقا ،شود یانزمان و مکان در منظومه واضح تر ب

 ینب زمنظومه ا یشوند و ارزش حماس می يکترنزد

 

 :قیصر امین پور

برد سپس  يانو متوسطه خود را در گتوند دزفول به پا يیابتدا تحصیالت .در دزفول به دنیا آمد1778قیصر امین پور در سال 

خود  يهنر یّتفعال يو .اخذ کرد1771از دانشگاه تهران در سال  یفارس یّاتو ادب زبانخود را در رشته  يبه تهران آمد و دکترا

  .آغاز کرد  1738در سال  یاسالم هنرو  يشهحوزه انددر را

  .اشتغال دارد تدريسنشگاه تهران به سال تاکنون در دانشگاه الزهرا و دا ینن شدو از هموش نوجوامجله سر یرسردب 1717سال 

  .انتخاب شد یبه عنوان عضو فرهنگستان ادب و زبان فارس یزن 1782سال  در
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ت نتشاراسوي ا آزاد ازقطعهشعر  یستکه بخش عمده آن غزل بود و حدود ب "تنفس صبح"مجموعه شعرش را با عنوان  اوّلین

را توسط انتشارات حوزه  "آفتابدر کوچه "مجموعه شعرش  ینسال دوم ینمنتشر کرد و در هم 17حوزه هنري در سال 

  .اسالمی به بازار فرستاد یغاتهنري وابسته به سازمان تبل

که شاعر  آيد میزار توسط انتشارات برگ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به با "منظومه ظهر روز دهم" 1713سال  در

سال  .یردگ بلندش در نظر می سرودهعشق را به عنوان جوهره  يیغوغاي کربال و تنها ،اي ظهر عاشورا صفحه 28منظومه  يندر ا

از سوي انتشارات سروش از وي منتشر  »شعردو دفتر  يدهگز«وچه آفتاب با عنوان دو دفتر تنفس صبح و در ک يدهبرگز 16

 «  .شود می

 یاتادب وتري از شعر  به درک روشن پور ینمرحله ام يندهد؛ در ا را بازتاب می پور ینو کمی ام یفیتحول ک "ناگهاناي ه  ينهآ"

را به  پور ینام ،ناگهان هاي  ينهآ .شود دهد که در ساختاري نو عرضه می می اي يشهدفتر نشان از تفکر و اند يناشعار ا .رسد می

به  يدشاعري از نسل جد یزموجوديتکند و از آن سو ن می یتانقالب تثب یشرومندان پنره یفدر ط یرگذارعنوان شاعري تأث

  .شود شناخته می یترسم

است که  اشعاريشود که حاوي  منتشر می"2هاي ناگهان   ينهآ"با عنوان  پور ینفتر از اشعار امد یناواسط دهه هفتاد دوم در

  .يدآ شعرهاي موفق نسل انقالب میز ا يیها هاي درسی به عنوان نمونه  بعدها در کتاب

و جوان  پیرهاي  شود که زمزمه لب می يیها به ترانه  يلتبد یقیدوران است که برخی از اشعار وي همراه با موس ینهم در

 ،گام یندهند و در اول می پورنشان ینناشران معتبر بخش خصوصی عالقه خود را به چاپ اشعار ام ،یتپس از تثب .گردد می

ه بازار ب 78سپارد که در سال  چاپ می دستبه  . . .و یمان ،فروغ ،اشعار شاملو ينهاشعار او را در کنار گز ينهگز يدمروار اراتانتش

منتشر شد که به  يداز سوي انتشارات مروار 81در سال  یزن پور ینکتاب ام يدترينجد "ها همه آفتابگردانند گل" .يدآ می

  .رو شد هال خوبی روبو با استقب یدهاي متعدد رس چاپ

در  ضمن عضويت امّا همزمان ،سروش نوجوان استعفا داد یرياز سردب يلشرغم تما یعل 1782پور در سال   ینام یصرق 

 بود مشغولکند وبه کارهاي پژوهشی  می يسفارسی؛ در دانشگاه تهران و الزهرا تدر یّاتفرهنگستان زبان و ادب

 .گزار بود یرتأث 11تا سال  يواحد شعر حوزه هنر هاي یتفعال استمرارو  یريگ در شکلکه  بود یاز جمله شاعران ،38او در سال 

منتشر  17مجموعه شعر خود را در سال  ینلسروش را بر عهده داشت و اوّ نامه هفتهه شعر ِ صفح یّتدوران مسئول ينا یط يو

از غزلها و  يتعداد« س صبحتنفّ»به دنبال آن  د وبو یتیو دوب یاز رباع يدفتر« آفتاب کوچهدر »مجموعه او  ینلاوّ .کرد

 . گرفت بر می دراو را  یدسپ يها شعر

 . درگذشت یشمس يهجر 1781آبان  7 يخدر تار وي

 

 سلمان هراتی

 يانتا پا يیابتدا يها درس .د شدمتولّ یمذهب يا مرزدشت تنکابن مازندران در خانواده يدر روستا 1778در سال  یهرات سلمان

 ،ي هنر هشد و پس از دو سال در رشت يرفتهپذ یلیتحص يیراهنما يسپس در دانشسرا .را در زادگاهش خواندمتوسطه دوران 

 . شد يسدور لنگرود مشغول تدر ياز مدارس روستاها يکیدر  یالتتحص يانپس از پا يو .اخذ کرد مدرک فوق ديپلم

 . سرود یر مشع يبود و به سبک سهراب سپهر« آذرباد»او در اشعارش  تخلّص

 . رشته را ادامه داد ینم هممعلّ یتبه تهران آمد و در دانشگاه ترب یّاتخود در رشتة ادب یرستاندب یالتتحص يانپس از پا وي
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رزمندگان به  يها شد و برا از آنها بارها عازم جبهه یاريهمراه بس يبا شاعران حوزه هنر يیپس از آشنا یهرات سلمان

 .دارد يا ارزنده يها سروده یمايیو شعرن یرباع ،یتیدوب ،يمثنو ،چون غزل يشعر يها درانواع قالب یهرات. پرداخت یشعرخوان

 ،کشور ياتنشر یشتراو تاکنون به صورت پراکنده در ب يشعرها .نیز داردد و عرفان یتوح موضوعات به يش اشاراتیها اودرسروده

 يکدر  1713آبان  ياز روزها يکیدر  «یسلمان هرات» .است يافتهانتشار  شده يگردآور يمجموعه شعرها ،یادب يُنگها ج

رابعه و  يفرزند به نامها 2 يو از و کردازدواج  1711در سال  یهرات ياد زنده .داد درگذشت يکه در شمال رو یحادثه رانندگ

 . مرزدشت قرار دارد يروستا يکیآرامگاه سلمان در نزد .مانده است يادگاررسول به 

دفاع مقدّس  يحفظ آثار و نشر ارزشها یادبن يب دفاع مقدّس از سوکتا يندوره انتخاب بهتر یندر اول« آسمان سبزاز » کتاب

 . انتخاب شد 14جزء آثار برتر دهه 

 

 :آثار

 ، شاعر( یات)منتشر شده در زمان ح« آسمان سبز از» -1

 1717 «یدبه خانه خورش يدر» -2

 1778« معاصر یاتادب يدهگز» -7

  1717« ستاره تا آن ستاره ينا از» -0

 1784 «یسلمان هرات يمجموعه کامل شعرها» -3

 یسال زندگ 27از  یشچشم به جهان گشود و ب يرانشمال ا ياز شهرها يکی« تنکابن» در  1778 ينفرورد1 "یهرات سلمان

معقول و متناسب  یبا حرکتتدا از همان اب یشاعر شمال .زبان نام خود را ثبت کند یشاعران فارس یاننکرد که توانست درم

صرف از گذشتگان خود  یدتقل يیااز ازتند رو يتوانست با دور ،توان گفت و میینمود معرف یخود را به جامعه ادب ،شعر يشدرسرا

 يپاک جنگلها يکرد و حضور سبز یزندگ يدر همان سبز ،سبز شمال آمده بود یناو که از سرزم .را در عرصه شعر حفظ کند

 . شدند يلاشعارش تبد يرناپذ يیجدا يرهايخزر به تصو يايدر یبشمال و آ

 ما جغرافیاي

 يادرخت و در بین

 کند اتفاقات سرخ استقبال می از

 يادرخت و در بین

 (02/  1778؛ هراتیاست ) يیو آمد پرندگان تماشا رفت

 ياز شاعران دارا یزن يگونه شعر ينو درااندازد  معقوالنه می ینگاه یزو عراق به شعر جنگ ن يرانآمدن حادثه جنگ ا یشپ با

را  یقتو نخواهد حق یندخودش ب يرا به رو یادن يو درها یندکه در گوشه خانه بنش یستن ياو شاعر .شود استعداد محسوب می

 . يدسرا و می یندب او می ،کند نمی يايیرو يها بلبلهرگز خودش را دچار گل و  .نگاه کند

 رفت  که می وقتی

 ک سرو کوچ يک

 ما کاشت  ینپرچ درپشت

 یامدن يگررفت و د او
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 چه سبز و تناور امّا

 (72/  1784؛ هراتیبرافراشت )سرو تا آسمان قد  آن

آنکه در شعر خود  یب .قابل توجه است ،حوادث جنگ و مردان شرکت کننده در آن یدنکش يردر به تصو ،یهرات يشاعر هنر

ساده و  یشاعران گذشته پناه ببرد با زبان يها يشهها و اند به قالب ياگذشتگان شود و افکار  یو تکرار نگاه سنت يیوگ يادهدچار ز

در  یو به خوب یرندگ کنار هم قرار می یاو به سادگ يسطرها .پردازد می ،یندب است و می يدهد هها و آنچ يشهاند یانبه ب یمیصم

 . ینندنش دل مخاطب می

 که جنوب را  وقتی

 کردند بمباران

 ات  یشمال الييدر و تو

 حل کدام جدول بغرنج  براي

 ياپنجره به در از

 يکرد می نگاه

 پرسد می بهار

 يباغ را با کدام چشم تماشا کرد که

 يآب چگونه تالوت کرد و

 وگاهی

 را  دستهايت

 ي؟به مزرعه برد ینوج براي

 ؟ يبه جبهه کمک کرد یتیبا چه ن تو

 ؟ يبهار چه دار يت برادر سبد و

 (1717/77ی؛)هرات. . . . 

 یمااز شاعران پس از ن یاريه است و بستازه مورد توجّ يشعر يها ه به قالبرود که توجّ به سمت شعرمی يدر دوره ا هراتی

شوند و  می يدچار تند رو يعده ا .کامل تر کنند ،ل کرده استو جامعه را دچار تحوّ یّاتاو را که ادب يدارند قالب شعر یسع

خواهند از  می يگراناند و د یدهتازه رس يها برجسته به قالبياند و عده ا مانده یمان يهمان قالب شعردر گذشته و  یزن يعده ا

 آنکه یب يزدر خود را در آنها می يها يشهکند و اند را تجربه می يشعر يقالبها يستهشا یاو با حوصله و دقت .یرندآنها سبقت بگ

که به آنها  یتیدوب ،آزاد ،غزل ،يمثنو ،مانند يشعر يقالبها یشتربدر  .خاص تعصب نشان دهد يقالب شعر يکبخواهد به 

  .گذارد می يادگاراز خود به  یکند موفق است و آثار قابل قبول می یداپ يشگرا

واردن کردن آنها  يداند و برا شاعرانه نمی یرکلمه را غ یچدر زبان ساده خود ه "فروغ فرخزاد "چون  یهمانند شاعران بزرگ او

 . کند نمی یکوتاه در شعر

 «یبکارائ» پرندگان سواحل  چگونه

 تو را چشمهاي

 یآب یافتآن ض در
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 ندادند ادامه

 یستیکه ن افسوس

 نه  اگر

 دادم  به تو می يشاخه گل محمد يک

 با عطر آن تا

 (64/  1784هراتی؛ کنی )را مسموم  يکتاتورهاد تمام

 یعشق و درخت ب ،آسمان ،آب ،چون آفتاب يیصندوق در کنار واژها ،بشقاب ،يکتاتورد ،چون تلسکوپ يیها گرفتن واژه قرار

با  يستشاعر یهرات .يدآ بر نمی يکه از هر شاعر ي استکند هنر يبیآنکه مخاطب با در کنار هم قرار گرفتن آنها احساس غر

و  یردگ و جنگل فاصله نمی يادر يگذشته و صفا یعنوان از زندگ یچسنج که به ه کتهن و يزبینر یو نگاه یمیساده و صم یزبان

را در غم زود هنگام  یداشت و جامعه ادب یشاعر خوب عمر کوتاه ينکه ا يغدر .کند می يادخود  يارشعر خود از د يجا يدر جا

  .شرح است ينبد ،شده منتشرمانده و  يادگاربه  یّاتآنچه از او در عرصه ادب. از دست رفتنش داغدار کرد 

 . يناشر: حوزه هنر ،1717 ،(کودکان يشعر برا)تاره ستاره تا آن س يناز ا -1

  .ناشر: سروش ،1717 ،مجوعه شعر() یدخورش يبه خانه  يدر -2

  .ي: حوزه هنرناشر ،1718 ،(مجموعه شعر)سمان سبز از آ -7

 . یستانناشر: ن ،1778 ،مجموعه شعر() 2معاصر  یاتادب يدهگز -0

 بان آتی .يران: انجمن شاعران اناشر ،1784 ،یسلمان هرات يمجموعه کامل شعرها -3
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 فهرست منابع و مآخذ 

 قرآن کريم

شرکت ، تهران، چاپ اوّل، ترجمه سیّد جعفر شهیدي(، گرد آوري سیّد رضیالبالغه )نهج ، 1718، السّالم(علی )علیه امام -1

 سهامی

 : زوّاتهران ،دوم جلد ،سال ادب فارسی( 134)تاريخ از صبا تا نیما  ،1772 ،يحیی ،آرين پور -2

با مقدّمه ، شاهنامه و ادب حماسی ايران( بیست مقاله و نقد درباره ي) :نارسیده ترنج-شرح-شاهنامه، 1781، سجّاد ،آيدنلو -7

 مانا نقش اصفهان:، جالل، ي خالقی مطلق

 : سخنتهران ،حسین ،مقدمه رياحی ( با)هقت گفتار در شاهنامه پژوهش از اسطوره تا حماسه ،1788 ،ـــــــــ ،ـــــــــ -0

 ترنج ،مشهد ،رمز و رازگرايی در اشعار مهدي اخوان ثالث ،1770 ،علی ،احمدپور -3

 تهران: مرواريد ،چاپ اوّل ،ترا اي کهن و بوم و بر دوست دارم ،1718 ،امید(. م) يمهد، اخوان ثالث-1

 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی ،چاپ اوّل، تولد در میدان ،1710 ،حسین ،اسرافیلی -7

)به سفارش بسیج خواهران  مريم ها و شقايق ها ،1771، شیرينعلی ،گلمرادي ،پرويز ،بیگی حبیب آبادي ،حسین، اسرافیلی-8

 کنگره نقش زنان دردفاع و امنیت ،تهران ،(نیروي مقاومت بسیج

 تهران، ان در شاهنامهزندگی و مرگ پهلوان ،1717، محمّد علی ،اسالمی ندوشن -6

 هامی انتشار: شرکت ستهران ،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه ،1787 ،ـــــــــ ،ـــــــــ -14

 : سازمان مدارس فرهنگی انقالب اسالمیتهران ،نقد و تحلیل شعر دفاع مقدّس ،1777 ،منوچهر ،اکبري -11

 ي مهر سوره تهران:، ندگی نامه ي داستانی سپیده کاشانی(زير )کوالله ي ، 1783، محمّد رضا، اصالنی-12

 : زمزمقم (سپاه پاسداران انقالب اسالمی)هشکده تحقیقات اسالمی و ؛ تهّیه کننده پژهنر و ادبیّات، 1783، صابر ،= امامی17

اهتمام ادار ه ي  به :کرمان ،(مجموعه مقاالت اولین کنگره ادبیات پايداريپايداري )نامه ي  ،1780، احمد، امیر خراسانی-10

 کل آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدّس

 تهران: حوزه هنرو انديشه اسالمی (شعرهاي عروضی و نیمايیمجموعه ) تنفّس صبح ،1717 ،قیصر ،امین پور -13

رات حوزه ي هنري سازمان انتشا ،چاپ اول ،)مجموعه رباعی دوبیتی( در کوچه ي آفتاب ،1717 ،ـــــــــ ،ـــــــــ -11

 تبلیغات اسالمی

 مرواريد :تهران ،(1736 – 1783)از شعرهاي سال هاي  مجموعه کامل اشعار ،1787 ،ـــــــــ، ـــــــــ-17

جستاري پیرامون شهید و شهادت در نظم و نثر فارسی بعد از انقالب نهايت )بر بلنداي بی ، 1787، علی، باقر زاده عجمی-18

 پشنگ :( گناباداسالمی

 تهران: نسیم حیات ،به رنگ هنوز ،1780 ،حبیب اهلل ،بخشوده -16

 انتشارات قربانی، اوّل ( جلد1781-1736)، دّسکتابشناسی دفاع مق، 1780، فیروزه، برومند -24

 مؤسسه فرهنگی سماء، نقد و بررسی شعر هاي دفاع مقدّس(شقايق )شکوه ، 1781، ضیاءالدين، ترابی -21

 سپهر نشر :( تهرانمحمّد، گلبن )به کوشش، فردوسی نامه، 1703 ،محمّدتقی ،هارب - 22


