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 چکیده

 

 در شواعران .  اسوت  بووده  برابری و آزادی ، عدالت طالب همیشه دارد. انسان جهان تاریخ در کهن ی ریشه مقاومت و پایداری ادبیات

 مبوارزه  شرح به ادبیات نوع این .اند نموده حق راه در ومبارزه پایداری به ترغیب و تشویق را مردم خویش های نوشته و شعرها ضمن

 موردم  باورهای و قومی سنت و فرهنگ از دفاع و ستم و جور بردن بین از و آزادی آوردن دست به برای گذشتگی جان از مقاومت، ،

نوع ادبیات در آثار  ادبی ایوران  گیری از این  آورد. بهره ارمغان به را غنی و پویا ادبیاتی تالشی چنین نتیجه.  پردازد می سرزمین آن

تووان بوه سولمان     انود موی   و عراق نمودهای زیادی دارد. از جمله شاعرانی که مفاهیم مقاومت و پایداری را در شعر خود بازتواب داده 

شوده   ای نگاشوته  خانوه  تحلیلی و کتواب  -هراتی شاعر ایرانی و جواد جمیل شاعر عراقی اشاره کرد. این پژوهش که با روش توصیفی

این دو شاعر ایرانی و عراقی بپردازد. نتوای  گویوای آن     شعر در پایداری و مقاومت است، بر بوده است تا به بررسی تطبیقی مضامین

است که مفاهیمی چون: شهادت، تجلیل و گرامی داشتن شهیدان، تبیین دغدغه،دلواپسی و اعتورا،، نقوش رهبوری اموام خمینوی      

آفرینی و رشادت رزمندگان، معرفی مبوارزان تواریخ سواز، امیود بوه       ، وطن ستایی،  بازنمایی حماسه)ره(، گسترش فرهنگ عاشورایی

ویژه هشت سال دفواع   ترین بسامد را به خود اختصاص داده است که شاعر این مضامین را با تأثیرپذیری از انقالب به آینده و ... بیش

 عوامل جمله از استبداد حاکمیّت گر آن است که در اشعار جواد جمیل نشانچنین تأمل  مقدّس در شعر خود به کار برده است. . هم

 آزادی سوتایش  مبوارزه،  شویعی  هوای  انگیوزه  بیداد، علیه قیام مردم، سرزمین، .است جمیل جواد شعر در مقاومت عناصر بروز اصلی

 وی است.اشعار  های درونمایه ترین مهم از روشن، ای آینده به امید و باختگان جان و خواهان

 

 ستایی. ادبیات پایداری، سلمان هراتی، جواد جمیل، دفاع مقدّس، وطن واژگان کلیدی:
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Abstract  

 

Resistance ancient roots in the history of world literature.. Man has always sought justice, freedom and 

equality was. The writings of poets and their poems to encourage people to have stability struggle in the 

right way. This type of literature as a struggle, resistance, sacrifice to obtain the freedom and the 

elimination of oppression and defend the culture and traditions of its people's ethnic and belief. The result 

of such an effort to bring the rich and dynamic language. Taking advantage of this type of literature in the 

works of literature of Iran and Iraq has many aspects. Among the poets who have reflected in his poems 

resistance concepts such as Salman Harati Iranian poet and poet Javed Jamil Iraq. This Pzzhvhsh the 

analytical method and library description  is written, the resistance has been to a comparative study of 

themes in the poetry of these two poets of Iran and Iraq. The results suggest that concepts such as 

martyrdom, honor and cherish the martyrs, explaining the apprehensions, concerns and objections, the 

leadership of Imam Khomeini, spread the culture of Ashura, country, rural, representing Hmas·hafryny 

and preserved warriors, fighters of history, hope. Reflect on the lyrics Jawad Jamil also indicates that the 

rule of tyranny as the main factor of resistance elements Jawad Jamil's poetry. Land, people, rebellion 

against injustice, fight Shiite motives, praised the freedom fighters and martyrs and hope for a bright 

future, the most important themes of his poetry. 
 

Keywords: resistance literature, Salman Harati, Jawad Jamil, war, Vtnstayy. 
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 . مقدّمه  1

 واکونش  یو   زیورا  شوود،  موی  تلقوی  ارزش کوامالا  مفهووم  ایون . هاست ملت فرهنگ در عام مفهومی ودفاع، پایداری مقاومت، مفهوم

آثاری را از خود برجوای   و موضوعی محتوایی درحوزه است پایداری مقاومت مفهوم زاییده که ادبیاتی. است تهاجم برابر در غیرارادی

 فاجعوه باشود. محتووای    ( توصوی  3مقاوموت و   به دعوت (2حقانیت،  توجیه (1: ی مفاهیمی چون تواند دربگیرنده گذارد که می می

 یعنی کند می بیان را مزبور حوزه هرسه که شود می یافت شعری گاه البته. است مذکور های حوزه طرح بر مشتمل پایداری ادبیات

 پذیرد. می صورت "شجاعت بیان" سوگواری وضمن کند می توصی  را "ها آرمان" فتوحات، وستایش شجاعت بیان ضمن گاه

 قوانون  فوردی و اجتمواعی،   آزادی نبوود  داخلوی،  واستبداد اختناق چون شرایطی تاثیر تحت که ازآثاری است عبارت پایداری ادبیات

 جوان  بنواراین . گیرنود  موی  شولل ...  و وفردی ملی های سرمایه و وسرزمین قدرت غضب، قدرت، های پایگاه با ستیزی وقانون گریزی

 ها جریان برابر در ایستادگی و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، های حوزه همه از بیرونی تجاوز یا داخلی بیداد با آثار این مایه

  .است آزادی ضد ی

 هنجارهوای  و هوا  ارزش بوه  حمله گیری، تصمیم قدرت شدن انحصاری خودکامه، و گر سلطه شر، نیروهای شدن پدیدار با زمان هم

 حوق  انسوان  روح و ذهن در پایداری واژه غارت، و اسارت هدف با دیگران سرزمینی مرزهای به تجاوز ها، آن تضعی  و شده پذیرفته

 و ایران معاصر ادبیات به توان می ها آن ی جمله از که نوشت و سرود پایداری از هم ملل ادبی میراث و گرفت شلل خواه آزادی طلب

   .کرد اشاره عراق

 

  :ی حوادث و رویدادهای دو کشور ایوران و عوراق اسوت، از ایون رو بوا       سلمان هراتی و جواد جمیل زائیده شعرضرورت پژوهش

های ادیبان و روشنفلران و  نیز بوه جنایوات وارد شوده توسوم دشومن در حوق  آنوان پوی          توان دغدغه بررسی شعر این دو شاعر می

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دو کشور و ایفای نقش مقاوموت و پایوداری   برد.شناخت ادبیات مقاومت ایران و عراق با توجّه به شرایم 

 رسد. نظر می ی پایداری و استقامت و نیز الگوگیری از شرایم سابق ضروری به در برابر تهاجم بیگانگان جهت افزایش روحیه

 

 :معاصور  شواعر  هراتی سلمان راشعا در پایداری و مقاومت های درونمایه بررسی به که است آن بر حاضر پژوهش هداف پژوهش 

 ناگشووده  و پنهوان  زوایوای  پویش  از بیش و بپردازد عراقی معاصر شاعر جمیل، جواد از «الرقابه حذفتها اشیاء» شعری دفتر و ایرانی

 بنمایاند را عراق و ایران مقاومت ادبیّات

 

  :هراتی و جواد جمیل وجود دارد؟های شعر پایداری سلمان  مایه آیا مضامین مشترکی میان درونسؤاالت پژوهش 

 

 وطن ستایی و گسترش فرهنگ عاشورایی از جماه مضامین مشترک پایداری در شعر سلمان هراتی و جوواد    ی پژوهش: فرضیه

 روند. شمار می جمیل به
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  قیصور  عرشو  در مقودس  دفواع  شعر مشترک ی خود به بررسیمضامین نامه بنستانی در پایان سنجری میثمی پژوهش:  پیشینه 

 در پایداری ادب های ای برخی از جلوه چنین رضا کریمی الری در مقاله کاشانی پرداخته است. هم سپیده و هراتی سلمان پور، امین

هوای مقاوموت در    مایه ای به واکاوی درون هراتی را مورد بررسی قرار داده است. کبری روشنفلر و هملاران نیز در مقاله سلمان شعر

هایی مقاومت و پایداری در شعر دو شاعر مورد بررسی در این  مایه گفتنی است در تطبیق درون .اند  برخی اشعار جواد جمیا پرداخته

 ته است.مقاله، پژوهشی مستقل صورت نگرف

 

 شناسی ادبیات پایداری . مفهوم2

 مردم دعوت آن اصلی موضوع که هایی نوشته و ها سروده: »که باورند این بر برخی. است آمده گوناگونی تعاری  پایداری ادبیات برای

(. 9: 1331 کاکوایی، ) «اسوت  بنودی  تقسویم  قابول  مقاومت/  پایداری ادبیات عنوان تحت بود، متجاوزین برابر در پایداری و مبارزه به

 چوه  آن هور  برابور  در جامعه، فلری پیشروان و مردم سوی از که دانست متعهّد ادبیات از نوعی» توان می را پایداری ادبیات چنین هم

 تلامل و شلوفایی ادبیات، در انحراف از جلوگیری ادبیات از نوع این هدف. آید می پدید کند، می تهدید را آنان معنوی و مادّی حیات

 جوامو   تموام  میوان  مشوترک،  هوای  درد برخی ی دهنده بازتاب» چنین هم پایداری ادبیات(. 22: 1333 بصیری،) «است آن تدریجی

 کل وی  طوور  بوه (. 339: 1331 کوافی، ) «زننود  موی  فریواد  را هوا  آن جامعه، آگاه وجدان عنوان به نویسندگان و شاعران که است بشری

 کوه  اسوت ...(  و ناموه  زنودگی  نگاری خاطره) ها سینه در موجود های نوشته یا و ملتوبات از ای مجموعه پایداری، ادبیات گفت توان می

 و حقووق  غاصوبین  و موا  باورهوای  دشمنان مقابل در پایداری یا و نفس دشمن مقابل در پایداری قبیل از باشد، پایداری ها آن محور

 ... . و  ممللت

 و انقالب از قبل شرایم در) داخلی استبداد و اختناق. 1:  کرد وجو جست موارد این در توان می را پایداری ادبیات پیدایش های زمینه

 و سورزمین  غوارت  و غصوب . 4 قودرت،  های پایگاه با ستیزی قانون و گریزی قانون. 3 واجتماعی، فردی آزادی نبود. 2 ،(جنگ شرایم

 فرهنگوی،  سیاسوی،  هوای  حووزه  ی همه از بیرونی تجاوز یا داخلی بیداد با آثار این ی مایه جان بنابراین... .  و فردی و مل ی های سرمایه

 (.121: 1331 حاجبی، و پور حسام: ک.ر) است آزادی ضد های جریان برابر در ایستادگی و اجتماعی اقتصادی،

 

 پایداری ادبیات شناسی . گونه3

 توزاحم  بورای  هوایی  بسوتر  پیوسوته  کوه  آن املانوات  و هسوتی  جهوان  های محدودیّت و آدمی روح سرشت حلم به» پایداری ادبیات

(. 121: 1333 الودینی،  معوین ) «اسوت  پردامنه بسیار ادبیاتی کند، می فراهم یلدیگر با ها انسان فیزیلی و روحی برخورد و ها خواست

 :است زیر شرح به که اند کرده تقسیم کل ی ی دسته سه به را پایداری ادبیات برخی

 دینی بود؛ جاهلی اعراب بین در( ص) اکرم رسول رسالت ادبیات، از نوع این های نمونه بهترین از: آیینی -دینی مقاومت ادبیات( 1»

 اشوعار  سورودن  با جاهلی عصر در شاعران. شد واق  انلار و تلذیب مورد شدّت به قومی و دینی تعصب دلیل به حق انیتش تمام با که

 مسولمانان  اذیّوت  و آزار به و پرداخته خود نیاکان های داشت باور از دفاع به خود ی قبیله و قوم افتخارات از ستایش ضمن چلامه، و
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 هوای  مصویبت  ذکور  و مسویحی  ادبیوات  در مثوال  طور به که شود می مشاهده  نیز دیگر های دین در ادبیات نوع این از. پرداختند می

 .  دید توان می ادیان اکثر مقاومت ادبیات در را شیوه این. خورد می چشم به مسیح

 در ریشوه  است، مختل  ملل و اقوام ادب ی نمونه ترین کهن ی برگیرنده در که مقاومت ادب نوع این: بومی - مل ی مقاومت ادبیات( 2

. کورد  اشواره  هومر اثر ادیسه و ایلیاد به توان می آن های نمونه ترین قدیمی و بهترین از. دارد مل ت هر نیاکان خاک و آب برای مبارزه

 نشوان  را موردم  قیوام  و مبوارزات  حماسی اثر این. پوشید چشم توان نمی نیز شاهنامه ایرانی، اثر بزرگترین از راستا این در چنین هم

 .دهد می

 در ریشوه  و اسوت  نویسوندگان  و شعرا توجّه مورد کل ی و شمول جهان مفهوم به ادبیات نوع این: جهانی -انسانی مقاومت ادبیات( 3

 مرزهوای  از دور بوه  مردم مقاومت به ادبیات این. گیرد می نظر در نوع ی  عنوان به را انسان و است مل یتی فرا یعنی. دارد دوستی نوع

 (.41: 1391 محمّدی،« )پردازد می جغرافیایی

 

 ادبیات های حوزه دیگر با پایداری ادبیات مشترک های . ویژگی4

 :خورد می چشم به زیر مشترک های ویژگی هنرمندانه، بیان از گذشته ادبیات، های حوزه دیگر با پایداری ادبیات بین

 و تهدیود  اختنواق،  فضای حاکمیّت فقم نه است، کرده ناگزیر نماد از استفاده به را ادبیات نوع این که چه آن: نماد از گیری بهره.  1»

 .است بوده مقصود و مراد رساندن در قدرت و ایجاز زیبایی، که ارعاب،

 در را مل ی و ای منطقه قومی، نمادهای و نمودها چند هر پایداری ادب ی برجسته و شاخص های نمونه: داشتن عام انسانی ی چهره. 2

 درونوی  ارتباط ها آن با توانند می ملان و زمان هر در ها انسان ی همه هستند، بشری عام وجدان زبان که آن دلیل به امّا دارند، خویش

 را خوود  آثوار  آن ی آیینه در تواند می جا همه و گاه همه در هرکس و است فراملانی و فرازمانی پایداری، ادبیات زبان، دیگر به بیابند؛

 .کند تماشا ها آن در را ها بیدادگری با ستیز و ایستادن شلوه و دردمندان ی چهره بر نشسته اندوه و کاران زشت سیاه ی چهره یا بیابد

 قالوب  در تواننود  موی  دیگر، های حوزه در ادبی بزرگ آثار چون هم پایداری ادب موفق و ماندگار آثار: فلری زبانی، ادبی، مشترکات. 3

 هوای  زیبایی از آثار این. شوند ارزیابی و تحلیل فلری و زبانی ادبی، گوناگون های ساخت و نظرگاه از یافته، تجل ی گوناگون های سب 

 در انسوانی  اصویل  و بلنود  مضوامین  اندیشوگی،  و فلری نظرگاه از و اند تأمل و تحلیل قابل زبانی نظرگاه از. سرشارند معنوی و لفظی

 (.44: 1333 سنگری،) «است متجل ی ها آن

 

 پایداری ادبیات کلّی های مؤلفه ترین . مهم5

 برابور  در پایوداری ( ب خوارجی،  دشومن  برابر در پایداری( ال : »داد جای دسته سه در توان می را پایداری به دعوت فارسی، ادب در

 (.313: 1334 صهبا،) «نفس برابر در پایداری( ج و جامعه های نابرابری و داخلی دشمن

 امیود،  ایجواد  خوواهی،  آزادی سوتیزی،  سوتم  جوویی،  صلح مادری، سرزمین به عشق: »از عبارتند پایداری ادب های مؤل فه کل ی، طور به

 (.143: 1391 خلیلی، و شاه مل  پور غنی...« ) و شهادت مبارزه، به دعوت فساد، و فقر به نسبت اعترا،
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 شورح  بوه  ها ن آ از برخی که شود می دیده متمایزی و بارز وجوه ادبی، های مقوله دیگر با مشترک وجوه از گذشته پایداری، ادبیات در

 :است زیر

 فسواد،  فقور، . هسوتند  موردم  ، استثمارپیشوه  و بیودادگر  هوای  نظام قربانیان نخستین: مردم مظلوم و کشیده رن  ی چهره ترسیم. 1» 

 موردم  هوای  مرثیوه  و هوا  رنو   دردها، نمای تمام ی آیینه پایداری ادب. است بیداد و استبداد محصول جنایت حتی و مرگ سرگردانی،

  است؛

 صورت به گاه که دعوتی ایثار؛ و ایستادگی قیام، به کننده دعوت و پرواست بی و تندخو و پرخاشگر مقاومت، ادب: مبارزه به دعوت. 2

 نماید؛ می جلوه مسلحانه نبرد  چهره در گاه و است اعترا، فریاد

 تورور،  و تبعید گلو، در فریادها کردن خفه زندان، و تازیانه و شلنجه بیدادگر، و مستبد های نظام در: ها بیدادگری و ها جنایت بیان. 3

 است؛ قانون

 در و انود  آورده نبورد  میودان  بوه  را خوود  هسوتی  کوه  ایثوارگرانی  و آزادی راه مبارزان: شهیدان و باختگان جان ستایش و توصی . 4

 هستند؛ فداکاری الگوی و افتخار و عظمت نماد باختند، جان مبارزه میدان یا گاه شلنجه

 آسومان  کوه  سورخوردگی  و یوأس  ی تیوره  ابرهای پس از نویسنده و شاعر پایداری، ادب در: موعود پیروزی و آینده به امید القای. 4

 و ستم تردید بی شلست دادن نوید با کوشند می و دارند نظر فردا افق روشنایی به است، فراگرفته را جور و ستم تحت مردم چشمان

 بوا  دینوی  نویسوندگان  و شواعران  منثوور  و منظووم  آثوار  در رسوالت  ایون . دارند نگه روشن ها قلب در را امید ی بارقه عدالت، پیروزی

 بوه  را موردم  کوشوند  موی  دیگور  هوای  شویوه  بوه  نیز نویسندگان و شاعران سایر البته و گیرد می صورت قرآنی های وعده از گیری بهره

 سازند؛ امیدوار باطل بر حق نهایی پیروزی

 کوه  روزهوایی  آرزوی نیوز  و اختنواق  و بند زندان، با ستیز. نیست آزادی جز چیزی خواهان، آزادی آرمان: آزادگی و آزادی ستایش. 2

 است؛ کرده پر را پایداری ادب فضای بدمد، بیداد ی تیره ابرهای پشت از آزادی خورشید

 هوا،  گذشوته  سوتایش  بوه  خوود،  سورزمین  یوادکرد  در و تبعیدیان و آوارگان ویژه به و نویسندگان و شاعران: خود سرزمین ستایش. 1

 گواه  و بوزرگ  انودوهی  بوا  ویژگوی  ایون  فلسوطینی  نویسوندگان  و شاعران آثار در. پردازند می خود دیار مظاهر حتی و مردم مبارزات،

 شود؛ می دیده ها سرزمین دیگر نویسندگان و شاعران آثار از بیش دشمن، به پرخاش

 شوود،  موی  متول ود  غربوت  در کوه  نسلی برای ویژه به غربت، در زیستن آوارگی، و وطن از دوری: تبعیدیان و جامعه هویتی بی طرح. 3

 از یلوی . اسوت  بیگانوه  فرهنوگ  از تأثیرپوذیری  و فراموشوی  گواه  و مل وی  هوای  حساسیّت شدن رنگ کم سرزمین، فراموشی ساز زمینه

 را موردمش  رن  ها آن از گرفتن    تمت و غربت املانات و زیسته غربت در که است نسلی هویّتی بی شاعران، و نویسندگان های دغدغه

 دارد؛ نگه راضی "هست" چه آن به را خود گون، گونه توجیهات به بردن پناه با کوشد می و است برده یادش از

 مطورح  نیوز  ملوی  نمادهوای  و ها اسطوره آید، می میان به سرزمین و ملت از سخن هرگاه: تاریخی و ملی ای اسطوره نمادهای طرح. 9

 (.42 -44: 1333 سنگری،) «امروزند و گذشته پیوند پل نمادها و ها اسطوره دیگر، بیانی به. شوند می
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 ایران در مقاومت و پایداری . ادبیات6

 -ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نوزده -کوتاه زمانی فاصله ی  با ایران، اسالمی انقالب ادبیات مقاومت و پایداری در مفهوم

 آورد بوجوود  را... و نقاشوی  نمایشنامه، قصه، شعر، حوزه در فرهنگی نیرومند جریان خود با همراه و شد آغاز تحمیلی جنگ همگام با

 شناخت نقد، بررسی، تبیین، تحلیل، مطالعه،. داشت همراه به باخود آن فرهنگی عظیم شبله الی البه در وبدی  تازه های تجربه که

 هوا،  بررسی این درخالل که را آنچه بنابراین(. 9/ 1: 1331 سنگری،) است وضروری بایسته ابعاد همه در عظیم حادثه این بازیافت و

 عنووان  بوه  کوه  دارد پوی  در طبیعوت  تجواوز  برابر در قومی یا میهنی همدلی نوعی به رفته کار به هایی ونوشته ها سروده صورت به

   . هستند طرح قابل پایداری ادبیات

 : است زیر شرح به ،(مقدس دفاع سال هشت آغاز) 49 تا 41 های سال بین پایداری ادبیات های ویژگی

 آزادگی؛ و آزادی ستایش( 1»

  ستیزان؛ ستم و مجاهدان ستایش( 2

 ؛ گسستگی و تفرقه از پرهیز و همدلی و یلپارچگی وحدت، به دعوت( 3

 آن؛ حامیان و داخلی بیداد و استبداد کردن محلوم( 4

 ؛ فداکار و محروم مردم ویژه به ستایی مردم پاکبازی و شهادت هجرت، جهاد، ستایش( 4

 ؛ اندوزی ثروت و دنیازدگی ی روحیه و اشرافیت اندوزی، مال کردن محلوم( 2

 مبوارزان  نیز و اشتر مال  سلمان، ابوذر،: چون اند، بوده مطرح اسالم تاریخ در که الگوهایی ویژه به تاریخی های اسوه و الگوها طرح( 1 

 ؛...و شریعتی اسدآبادی، جمال سیّد خان، کوچ  میرزا: چون معاصر

 حماسی؛ های چهره و ای شاهنامه اساطیر از گیری بهره( 3

 عاشورا؛ ارزشی و فرهنگی حماسی، عناصر از استفاده( 9

 ؛ ...و طالقانی ،(ره)خمینی امام ویژه به انقالب اول تراز های چهره ستایش( 11

 (.44 -43: 1333 سنگری،) «پیروزی های افق ترسیم و افراد در آینده به امید و نشاط ی روحیه ایجاد( 11

 

 عراق در مقاومت و پایداری . ادبیات7

 موی  تقسویم ( 21 قورن ) بعث حزب حاکمیت و( 19 قرن) عثمانی: دوره دو به گرفته انجام مطالعات به توجه با عراق مقاومت ادبیّات

 .گردد

 میوان  ایون  در. داشوت  دوره آن شواعران  ویژه به و مردم احساسات برانگیختن در زیادی تأثیر عثمانی، دولت های جنگ ش  بدون

 و انگلیسوی  و فرانسووی  مسوتعمرین  و عثموانی  سولطه  بوه  اعتورا،  در الرصوافی  معروف و الزهاوی صدقی جمیل همچون شاعرانی

 عرضوه  مقاوموت  ادبیّوات  حوزه در را خود های نوشته و اشعار و آوردند پدید مقاومت شعر نام به را شعر از جدیدی اسلوب ایتالیایی،

 تشوویق  بوه  را قصویده  سوه  او که یابیم می در بزنیم، ورق را الرصافی شعری دفتر اگر مثال عنوان به( 31-21: 1923 خضر،. )کردند

 این در شاعر که بود شایسته ناقدان، گفته به (.94-44: 1924 الدین، عز ) است داده اختصاص طرابلس از دفاع و جنگ به مسلمانان
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 را او نگرانوی  کوه  دالیلوی  بوه  شاعر ولی. است غزل شعر موضوع که چرا کند استفاده «الغرام» کلمه از «الحریق» کلمه جای به بیت

 (9: 1999 الزبیدی،) است درآورده شلل این به را خود شعر است، انگیخته برمی

 ویوژه  بوه  عوراق،  مردم. بود مواجه بیشتری محدودیّت با مقاومت ادبیّات تلاملی و حرکتی روند عراق، بعث حزب حاکمیّت دوران در

 اشولوری، ) سورزمین  از اجبواری  مهاجرت یا حاکم طبقه خفقان و استبداد برابر در کامل تسلیم: بودند مردد گزینه دو بین شاعران،

1332 :23.) 

 

 و پایداری ایران مقاومت شاعر . سلمان هراتی8

 گفوت  تووان  موی  که ای گونه به. است داشته گسترده بازتابی آن وقای  و اجتماع اشعارش، در که است شاعرانی جمله از هراتی سلمان

 ایون  زنودگی  بوه  گذرا نگاهی تا داند می واجب خود بر نگارنده بخش این در. است نلرده عبود مسایل این کنار از تفاوت بی هرگز وی

 .باشد داشته قدر گران شاعر

 دشوت  مورز  روسوتای  در. ش.ه 1333 سوال  در هراتی سلمان مقاومت، و جنگ شاعران فرهنگ در فروش بار ی زاده نج  ی گفته به  

 وی. انود  دانسته سپهری سهراب سب  پیرو خوشنام شاعران از را او. گشود جهان به دیده مازندران استان در واق  تنلابن شهرستان

 دانوش  در شودن  پذیرفتوه  بوا  سوپس  و رسواند  اتمام به تنلابن شهر و زادگاهش روستای در را متوسطه و ابتدایی تحصیلی های دوره

 مودارس  از یلی معل م تحصیالت، پایان از پس سلمان. شد هنر دیپلم فوق دریافت به موف ق سال دو از پس تحصیلی راهنمایی سرای

 از تودریس  بورای  کوه  زموانی . ش.ه1324 سال  آبان نهم در سرانجام وی. شد گیالن استان در واق  لنگرود شهرستان دور روستاهای

 کتواب  تواکنون  هراتوی  سلمان از. کرد تسلیم آفرین جان به جان رانندگی ی سانحه ی  در کرد، می حرکت لنگرود سوی به شهرش

: ک.ر) اسوت  شوده  منتشر و چاپ( نوجوانان ی ویژه) ستاره آن تا ستاره این از و خورشید ی خانه به دری سبز، آسمان از: چون هایی

 (.331: 1312بارفروش، ی زاده نج 

 در شواعران  تاثیرگوذارترین  از او. دانسوت  پایداری ادبیات و انقالب شعر سب  صاحب پیشگامان از را هراتی سلمان توان می گمان بی

 بوه  وی. اوسوت  بینوی  جهوان  و اجتمواعی  های برداشت و اعتقادات از برآمده او شعر واق  در باشد؛ می دوره این ادبیّات و زبان ی حوزه

 بورای  مناسوب  فضوایی  را شعر و دانست می مردم مدیون را خود همواره او. است شده شناخته اش اجتماعی و انتقادی های شعر دلیل

 .کرد می قلمداد خویش سیاسی و اجتماعی های تعهّد ادای

 

 و پایداری عراق مقاومت شاعر جمیل . جواد9

 و راهنموایی  و ابتودایی  درس. آمود  دنیوا  بوه  قوار  ذی در عوراق  جنووب  روستاهای از یلی در میالدی( 1944) سال در جمیل جواد

 فوار   موفقیّوت  بوا  دانشوگاه  از و داد اداموه  عمران مهندسی رشته در را تحصیل. برد پایان به علمی برتری و موف قیت با را دبیرستان

 و افتواد  زنودان  بوه  سورداد،  عودالت  و آزادی حوق،  ندای اشعارش در که این دلیل به ،(1931 و 1914) های سال در. شد التحصیل

 را خود شعر اولین  .آمد عمل به جلوگیری عراق، مطبوعات و جراید در شعرهایش انتشار از آن از پس. شد جسمی و روحی شلنجه

 عورب  کالسوی   و معاصر ادبیّات. کرد می منتشر مدرسه دیواری های روزنامه در را شعرهایش اولین. است سروده سالگی سیزده در
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 رسوانده  چواپ  بوه  هسوتند،  عراق ادبی مجالت بهترین از که «الرابطه» و «المرفاء» علمی های مجله در را اشعاری داند، می خوب را

 دار، هدف و ملتزم شعر به خاطر همین به و دارم باور. است بیان حاالت ترین عالی و ترین لطی  از شعر: »است معتقد جمیل .است

 موی  کوه  شوللی  هور  در حوال  باشود،  زنده و محلم قوی، باید شعر من، اعتقاد در. معتقدم معاصرش و کالسی  های سب  همه در

 و پوردازم  موی  مستضوع   و سوتمدیده  انسان مسائل به شعرم در من و نیست مهم آن بنای و شلل شاعر، برای که چرا باشد خواهد

 (.11: 1311 امامی،) «کجاست؟ از و کیست انسان این که ندارم توجّهی

 

 سلمان هراتی شعر در پایداری و ادبیات مقاومت های . درونمایه11

اسوت   شوده  مصوطلح  «مضمون و محتوا» و( 13: 1331 کدکنی، شفیعی)«اصلی مسائل» با مترادف معاصر، ادبی آثار در مایه، درون

 شوفیعی « )اسوت  فن وی  ساختمان و شناخت تفل ر، لحاظ از شعر بر حاکم اصلی معیارهای حقیقت، در» و( 13: 1332 ر.ک: یاحقی،)

 معوانی،  ایون  هموه  از رسواتر  و ،«مودعا » ،«معنی» ،«منظور» ،«غر،» ،«مقصود» معنای به معمول سنت بنابر( 19: 1331 کدکنی،

 و بینوی  جهوان  مرکوزی،  اندیشوه  اثور،  صواحب  اصلی حرف برگیرنده در که( 24: 1312 ر.ک: فرزاد،)شود  می گرفته کار به «پیام»

 های ادب مقاومت و پایداری در شعر سلمان هراتی خواهیم پرداخت: مایه این  در ذیل به تبیین درون .اوست نگرش

 روحى سورخ  را پایدارى هاى سروده مفاهیم ترین عالی از بخشى است که شهادت پایدارى، شعر مضامین صترین شاخ از شهادت یلى

 شهید را واژگانی چون جاری گلگون، مر  آتوش بوال، توصوی     ،«ای گل خوشبو»مثنوى  در هراتى سلمان. است بخشیده مقدس و

 کوه  داند مى گل خوشبویى چون را شهید او! کند مى زمزمه را شهید نام لب زیر سرخ،  گل هر کاشتن با کند و بر آن است که که می

 :است شده چیده ها شاخه بلندترین از

 مثول  توو  ی بال/ حجلوه  آتش مر  ای شهید یال/ ای خونین اسب با ای بیرون/ رفته ما پندار از گلگون/ جایت جاری ای شهید ای»

کواریم/   موی  کوه  سورخی  گل یلداست ]...[/هر شب بخش پیداست/ روشنی گل با  در تو ققنوس/ نور پر با روشن فانوس/ گشت ی 

« دزدیدنود  بلند شواخه  چیدند/ از را تو خوشبو گل شستیم/ ای چشمها از را جستیم/ خواب قلبها در را تو داریم/ ما را تو نام لب زیر

 (.  122 -121: 1331)هراتی، 

 

 ی شهیدان نامه . سوگ1 -11

 و تقودیس  اند، غلتیده خویش خون به طریق این در و برخاسته جهاد خویش به ى عقیده راه در که کسانى عنوان به شهیدان توصی 

 و غوم  سووگ  سورودهاى از   بوا  هراتوى  سولمان . دارد دیرینوه  اى سابقه شعر فارسى در ماندگار و اصیل فرهنگ ی  مثابه به شهادت

 را او دل ى شهدا خانوه  یاد که است معتقد اما گوید، مى سخن است، گرفته عنوان جان با« شهیدان یاد به»  اش سینه در که اندوهى

 است:  کرده عطرآگین

 اسووت گرفتووه جووان غمووی دوبوواره ام سووینه در

 بوووود سووورد گوووور دلوووم پووویش هوووا لحظوووه توووا

 خفوووت بغووو  ابووور مووون سوووینه آسووومان در

اسووت گرفتووه شووهیدان یوواد بووه دلووم امشووب   

اسوت  گرفتوه  جوان  شوما  یواد  یمون  بوه  این   

اسوووت گرفتوووه یووواران بهانوووه دل صوووحرای  
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 ام خانوووه بوووود تهوووی عشوووق بووووی هرچوووه از

 خزیوود مووی خووواب در پنجووره چشووم دو دیشووب

 اسووت ودیوودنی سووبز دل، خانووه فضووای امشووب

 

اسووت گرفتووه ریحووان و اللووه صووفای اینوو   

اسووت گرفتووه پایووان پنجووره سوولوت امشووب  

اسووت گرفتووه بهوواران رنووگ زرد، فصوول دل  

(.141 -141: 1331)هراتی،                   

 

 . گرامی داشتن شهیدان11-2

 شوعر  تورین مضوامین   شواخص  از کردنود،  فودا  دین و وطن از پاسدارى راه رادر خویش جان که میهن، شهیدان یادکرد و بزرگداشت

 هوا  آن از گول  صود  و و مهربانانود  گورم  خورشوید  مثل که داند مى جاودانى بهار را زیر، شهدا دوبیتى در هراتى سلمان. است پایدارى

 :زند مى شلوفه

 شوووووووهیدان یووووووو  بهوووووووار جاوداننووووووود

 میووووووووان دفتوووووووور نقاشووووووووی مووووووووا  

 

 کوووه چوووون خورشوووید گووورم و مهرباننووود    

فشووانند بووه یوو  لبخنوود، صوود گوول مووی       

(.394)همان:                   

 ، به شهیدان که مصداق عینی از خودگذشتگی و ایثارند، اشاره دارد:«بارتر از ابر سب »در غزلی با نام  سلمان هراتی

 هاییووود حادثوووه شوووب سوووواران مووورگ بوووی

 هسوووت شووودنش پیووودا فرصوووت کجوووا مووورداب

 بووواد شووویطنت شوووب صوووبورید صوووخره چوووون

 اسووت نهفتووه موووج صوود زهووره تووان سووینه در

 راه از رسووود موووی شوووما یووواد برسووود توووا شوووب

 رفوووت نبوووودیم کوووه ایووون قافلوووه موووی   آن روز

 مانوووودیم و نرانوووودیم، نشسووووتیم و شلسووووتیم 

 

 رهاییوووود آفوووواق در و نگاهیوووود خورشووووید 

 برآییوود بحوور ایوون از موووج چووون کووه آنگوواه

 رهاییووود فلووور ایووون از نیسوووت رنجوریتوووان

 شووومایید ابووور از سوووبلبارتر کوووه حوووالی

 ماییوووود آیینووووه کووووه شوووومائیم یوووواد در

 بوووا موووا کوووه نبوووودیم بگوییووود کجاییووود    

 رفتیوووود وشوووونیدیم شووووهیدان خداییوووود  

 (.239 -233: 1331)هراتی،                 

 . دلواپسی، دغدغه و اعتراض11-3

 لفو   نظر از تسلیم ناپذیرند هم و مقاوم و آمیز پرخاش درونمایه، هم از لحاظ که خوریم برمى اشعارى به گاهى فارسى هاى سروده در

انود و هوم شورر     جهند. هم شراره برمى سندان بر زورمند آهنگرى پت  ضربات زیر از که مانند می اى سرخ شده هاى پاره به آهنگ، و

هوای   ترانوه »(. شلمان هراتب در سرایششوعر سوپید   11: 1313شود )ر.ک: یوسفی،  ها شعر انتقاد یا اعترا، گفته می افلن که به آن

 کند: ن صریح و ساده انتقاد می، با طنز و طعنه از رواج دنیاطلبی و زرپرستان پستونشین با زبا«بعثت سبز

)هراتوی،  « کوردی؟  ات/ برای حل کدام جدول بغرن / از پنجره به دریا/ نگواه موی   وقتی جنوب را بمباران کردند/ تو در ویالی شمالی»

1331 :43.) 

 اند و با مفاخره و های است که در شرایم سخت و کوران حوادث، فرار را بر قرار ترجیح داد اعترا، گونه« پاسخ ی  نامه»شعر سپید 

 بوه  آمیز ق اغرا شللى به خود را عمق بى و حقیر تمتعات و ها شادى کنند؛ مى کجى موذیانه دهن شللى به این سوماندگان به مباهات

   :فشرند مى پاى وطن از گریز خود در حقانیت بر و کشند مى آنان رخ
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 و درخوت  بوود ]...[/ اینجوا   آلووده / واشنگتن خراشهای آسمان/ از تمبری به که پاکتی ای/ در نامه داری/ در دوستمان کردی تعارف»

 می هایی گل مرتب ایم/ و نشنیده کنون تا هست/ که آوازی همیشه اند/ اینجا آکنده را دست/ آسمان ها میلیون آفتاب/ و و آب/ پرنده

 کوویر  از مادران چیست؟/ اینجا ها گل این اسم خدایا/ :رسد می تعجب با بهار نیست/ و ها گل المعارف دائرة نامشان/ در شلوفند/ که

 موی  خورشوید / صوبح  ی توسوعه  بورای  پسوران  بافنود/ و  موی  بهار آفرینند/ دختران می طوفان زایند/ کودکان می دریا آیند/ اما می

 (.241 -243: 1331)هراتی، « افشانند

 

 . نقش رهبری امام خمینی )ره(11-4

 سوید  کاشوانی،  مدرّس، های روشنگری و ها رن  یاد و بست نقش سیاسی و هنری ادبی، های آفرینش آیینه در ایران انقالب اسالمی

 اسوالمی  انقوالب  بوزرگ  معل م ناپذیر خستگی و پیگیر مبارزات سرانجام و اقبال احمد، آل شریعتی، مطهری، اسدآبادی، الدین جمال

 گرانوه  جستجو. کرد آغاز را خویش حماسی و تحقیقی سفر هنرمند، روح تیزبال و پویا پرنده رهگذر، این در «ره» خمینی امام ایران

 .گذارد نام امام ادبیات را ایران امروز ادبیات و داشت، پاس را امانتداری و کرد سفر

 رهبوری  عنووان  بوه  اموام  مونش  و او بوه  شواعر  عالقه. است ایران معاصر شعر و انقالب شعر محبوب های چهره از «ره» خمینی امام

 .برد می باال شعر در الهی محبوب و معشوق ی  حد تا را او جایگاه راستین مرشدی و پرهیزگار

را خطاب به امام خمینی )ره( و پیرامون نقش رهبری ایشان سروده است. وی در این غزل « پیش از تو»سلمان هراتی، غزل نمادین 

باور است که قبل از  امام خمینی )ره( اتحادی در کشور وجود نداشته است کند و بر این  به اوضاع نابسامان پیش از انقالب اشاره می

 اند، امّا سرانجام با خدایت امام خمینی )ره( صبح امید و آزادی دمیده شد: و مردم در خفقان بوده

 

 نداشوووت شوودن دریووا معنووی آب تووو از پیووووووش

 کبووووووود بووورزخ آن در رود بووووووود بسیووووووار

 بهووار بوی  خوواک آن سوختوووووووه،  کویوووور  آن در

 بهوووار ی شوووووانه  زموین  عمیووووووق در بوود  گوم 

 سوونگ هووراس از ولووی صووواف، چووه اگوووور هووا ل

 عشق حرف بود فرو بغ  به ای عقده چون

 نداشووت  شودن  فوردا  جورتت  و بود مانده شب 

 نداشوووت  شودن  دریوووا  ی زهوووره دریوغ، اما

 نداشت شدن زیبووا ی اجازه علووووو  حتی

نداشوت  شودن  پیدا ی زمینووووووه ولی تو بی  

نوداشوت شودن تمواشوا میول و بوود آیینوووه  

نداشوت  شودن  وا سور  همیشوه  توا  عقوده ایون  

(.291 -292: 1331)هراتی،                   

 

 . ترویج فرهنگ عاشورایی11-5

 مودح  در شاعرانى که ى همه. است اسالم تاریخ ى حماسه ترین ه باشلو ترین و شفاف شهادت، و ایمان و عرفان ى فرهنگ نامه عاشورا

 ى حماسه از نیز متأثر ایران اسالمى انقالب و بوده پایدارى ادب منشأ عاشورا باورند که این بر دارند، هایى ه سرود سیدالشهدا رثاى و

 یافوت  راه جهاد و مبارزه در فرهنگ عاشورا مفقود شعارهاى. عاشوراست نهضت پایدارى برگرفته از ایران ملت پایدارى و عاشوراست

 شعارها این تحمیلى جنگ شروع با اسالمى، تداوم انقالب در. بود حسینى عاشوراى از ملهم که شد از جمالتى آکنده شعر، و شعار و
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رزمنودگان   پایودارى  و حیوات  حرکوت،  و وزیود  موى  هوا  جبهه نسیم بر چونان حسینى نهضت دیگر هاى م پیا همراه به ابعاد عارفانه با

 .بود باورها و شعرها شعارها، این رهاورد

 پردازد: ی عاشورا به عنوان تاریخ نه ی  حادثه، می ، به ترسیم واقعه«آنان هفتاد و دو تن بودند»سلمان هراتی در شعر 

 بوود/ قووس   فوراوان  کوفوه  در پریشانیرقصید/  می خلیفه شمشیر بر آذوقه/ دلقلی بیعت به میزبانان/ رفتند باطل دعوت به میزبانان

/ آفتواب   دو و داشت ]...[/هفتواد  اصرار شب پایداری به/ ناپرستان  خدا سم  داشت/ چشمان حیات تملق، التزام به/ بیهودگان قامت

دریدنود/   نیوزه  با بلند/ را  خستگی ایستادند/ پیراهن حادثه گذرگاه آمدند/ در بر/ عشق  مشرق روشنان از/ کهلشان  انتشار ادامه به

 اعتصوام  خودا/ بوه   اعتمواد  به گشودند/ اینان ایشان شتابناکی برابر در/ را تقلب دست/ دریدند ]...[/فرومایگان آنان/ سینه هجوم پیش

 طایفوه  آن بوه  کشتند/ باید را خویش در شلفتن امان نشستند/ و سایه راحت در داد/ که دشنام قبیله آن به بردند/ باید نماز خویش

 نالوه  به/ زمین  از طوفان/ هم هنوز زد/ که دست شما مظلومیت انتشار به/ صمیمیت شلستند/ کدام را خورشید دل که/ کرد  پشت

اسوت/   نشسته تمنا به اقیانوس هزار/ را شما ناپیدای عطش/ یاران بزرگواران، ای اندازد/ آه می سایه آن بر/ سوگواری  ابر گذرد و می

 کورد/ مثول   درنوگ  شوما  در تووان  می چگونه /تحیر به جز شنید/ آیا را بالهاتان صدای/ من چشم گوش از دور های افق پرندگان ای

 (.32 -23)همان: « بریدند را شما وقتی/ خدا جنگل

 

 . ستایش وطن11-6

و مل ی با طورح  های دینی  رود. تطابق اندیشه شمار می های اصلی ادب پایداری و مقاومت به ستایی از جمله مؤلفه وطن دوستی و وطن

ی عشوق بوه مویهن،     از سوی شارع مقّدس دین اسوالم، زمینوه سواز آن شود توا ایرانیوان در سوایه       « حب الوطن من اإلینان»روایت 

 از سلمان هراتی گواه این مدّعا است:« دوخ و درخت گردو»های دینی را پیش چشم قرار دهند. شعر  آرمان

/ ای تواناترین، مظلوم/ تو را دوست دارم!/ ای آفتاب شمایل دریا دل/ مرگ در کنار تو ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم/ وطن من!»

 (.13)همان: « ایم در منار تو سبز و سربلند ی نفیس غم و لبخند/ ای فروتن نیرومند/!/ ایستاده زندگی است/ ای منظومه

 گوید: وی در ادامه  می

 توو  از است/ من شده باز تنفس برای پنجره همه جهان/ این کجای در خدا/  روشن انداز چشم است/ ای تر توعاشق از زمین کجای»

 (.19است )همان:  نیافته تر تشنه تو از شاید/ گویم می گیرد/ می باریدن منتهاش بی رحمت خدا وقتی بمیرم/ تا گردم نمی بر

ی تفلور وطون دوسوتی شواعران دعواع مقودّس        هآمیزد و این همان خمیرمای سلمان مظاهر ملی و دینی وطن را با یلدیگر درهم می

 است:

 بواد/ بور   اشواره  با / درختان!من وطن ای طیّب، ولی/ ای پوریای امام/ ای میزبان تن/ این رویین متواض  متواض / ای تن رویین ای»

 (.22)همان: « !بفرست بخوان/ صلوات را بلش/ علی کوبند/ کباده می سبز جنگل طبل

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 رزمندگان. حماسه و رشادت  11-7

های رزمندگان دارد. وی با زبانی سواد و گورم و صومیمی بوه روایوت جنگواوری و        سلمان تبحر خاصی در به تصویر کشیدن دالوری

 پردازد: رشادت آنان می

رفت/ ی  سرور کوچ / در پشت پرچین ما کاشت/ او رفت و دییگر نیامد/ امّا چه سبز و تناور/ آن سرو تا آسمان قود   وقتی که می»

 (.321: 1331)هراتی، « رافراشتب

  گوید:   وی در جای دیگر می

 انوووود سووووبزند کووووه از هوووووای بووووا  آمووووده  

 در اوج توووووووووراکم شوووووووووب  لموووووووووانی

 

انوووود سوووورخند کووووه از کووووویردا  آمووووده    

انوووود مردانووووه بووووه یوووواری چوووورا  آمووووده  

(.321)همان:                   

 

 گوید: سلمان در رباعی دیگری می

 بووووا نیووووت عشووووق بووووار بسووووتند همووووه     

 چووووو گفتنوووود بووووه سووووردار سووووحر لبیوووو  

 

 از خانووووه و خانمووووان گسسووووتند همووووه    

 یلوووواره حصووووار شووووب شلسووووتند همووووه

(.112)همان:                   

 

 گوید: و نیز می 

 بووووووا درد شووووووب درو  را سوووووور کردنوووووود 

 ی عطووووووش باریدنوووووود در  هوووووور هووووووزاره

 

 در خووووون، دل بووووا  را شووووناور کردنوووود   

ی خشووو  را صووونوبر کردنووود   توووا بوتوووه   

(.321)همان:                   

 

 . عشق به شهادت11-8

ی شوهادت   ی شهادت و شهادت طلبی است. سولمان اگور چوه بوه درجوه      های مهم ادبی پایداری، ارج نهادن به مقوله از جمله مؤلفه

 نرسید، امّا دلش را با یاد شهدا و عشق به شهادت سبز و شادمان نگه داشت:

 باشوووم توووو پریشوووان کوووه شووود موووی کووواش

 ببووووواری طربنووووواک ابووووور چنوووووان توووووو

 نگاهوووووووووت تماشوووووووووای افقهوووووووووای در

 بگزینوووووووی را گلوووووووی و آیوووووووی در توووووووا

 شوود کوودر خورشووید و شوود فووردا کووه چووون

 الهوووی هسوووت، قفوووس و هسوووت نفوووس توووا

 

باشوووووم توووووو آن از یوووووا نباشوووووم یوووووا   

باشوووم توووو بووواران ی تشووونه هموووه مووون  

باشووووم تووووو بهوووواران و بووووا  سووووبزی  

باشوووم تووو  خنوودان  ی غنچوووه همووان  موون   

باشوووم توووو شوووهیدان جملوووه از هوووم مووون  

باشوووم توووو خووووان غوووزل شووووریده مووون  

(.142 -144)همان:                   
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 ساز .معرفی مبارزان تاریخ11-9

ی برجسوته و یو  شخصویت     خادمی کوالیی بر آن است که بزرگان هر مل ت، نماد عظمت و بزرگی آن مل ت هستند. گاه ی  چهوره 

شاهین ترازوی سرنوشت را به سمت بهروزی و پیروزی موردم کشوور خوود متمایول     تواند در حوادث بزرگ و تعیین کننده،  مؤثر می

های جهانی و عصرهای تاریخی باشد. هنرمند و شاعر برخوردار از معرفوت   سازد و حاف  نجابت، آبرومندی و سرافرازی آنان در عرصه

ی خود بنووازد و در شناسواندن مناسوب آنوان بوه      ها داند که این آزدگان بزرگ ملی و مذهبی را در سروده اجتماعی بر خود الزم می

 (.123: 1334مردم روزگار خود از  رفیت خای هنری به درستی بهره گیرد )ر.ک: خادمی کوالیی، 

های آن  کند که هدایت ی انقالبی قرن بیستم، امام خمینی )ره( اشاره می ، به چهره«آمد به دستگیری این با »ی  هراتی در چهارپاره

 را رقم زد: 1341روزی انقالب اسالمی ایران در بهمن بزرگوار پی

 دشوووووووت ایووووووون قووووووودیمی برزیگووووووور

 افشووووووواند حادثوووووووه بوووووووذر بوووووووا  در

 رسووووووویدن بووووووورای کووووووواروان ایووووووون

 رویوووووووش روشووووووون ماهتووووووواب بوووووووی

 سوووووووواری  مووووووورد صووووووودای آمووووووود

 آغووووووووواز ی جرعوووووووووه تشووووووووونگان ای

 بووووووا  ایوووووون دسووووووتگیری بووووووه آموووووود

 سوووووووووال آن بهمووووووووون زمهریووووووووور در

 

دیووود خطووور بوووه را کشوووت کوووه وقتوووی   

تبعیووووود غربوووووت بوووووه سوووووفر گووووواه  

کوووورد سووووفر بهانووووه بووووی چنوووود یوووو   

کوورد ]...[ سووحر سووپیده بووی و خووورد خووون  

بیابوووووووووان خشوووووووووم منتهوووووووووای از  

بوووواران ]...[ شووووده نهووووان او چشووووم در  

بوووووواران ی سوووووویلقه بووووووا آمیخووووووت  

بهوووواران پووووای بووووه پووووا کاشووووت گوووول  

(.144 -142: 1331)هراتی،                   

 

 کشد: جنگلی را به تصویر میسلمان در شعری دیگر، شجاعت میرزا کوچ  خان 

/ خیزنود  می بر غرور به است/ درختان قیامت جنگل/ رستن و رستن فصل رویاند/ در می تو نام به روید/ جنگل می تو نام به جنگل»

 /  آی"بورآورد  شولن  شوب  شمشویر / شوب  کشتن برای و/ بود آفتاب دلداده که/ است مقدسی مرد همزاد جنگل":خوانند می سرود

 حود  بوه  پیداست ]...[/جنگل تو اسب رد که دیدم/ جستم را تو پای رد و/ رفتم مقابل شمشادهای باریله از/ تو  جستجوی در/ میرزا

 ناتموام/ جنگول   توو  رد/ شد تمام بودم/ جنگل تو رد دنبال جنگل/  منتهای مردی تا/ جنگل زیبایی اندازه به تو زیباست و تو شرافت

 (.41 -44)همان: « فرارفت ستاره دورتر تا تو پای رد و شد/ گم تو عبای میان شد/ جنگل تمام

 

 . شهدا زنده و جاویدند11-11

 بِموء  فَورِحینَ *  یُرزَقوون  رَبِّهِوم  عِنودَ  اَحیوءء   بَل اَمواتاا اهللِ سَبیلِ فی قُتِلوا الَّذینَ تَحَسَبَنَّ ال وَ»ی  سلمان هراتی با تلیه بر آیات شریفه

 مبور  گموان  هرگوز !( پیوامبر  ای)یَحزَنون؛  هُم ال وَ عَلَیهِم خَوف  اَل ا خَلفِهِم مِن بِهِم یَلحَقوا لَم بِالَّذینَ یَستَبشِرونَ وَ  فَضلِه مِن اهللُ ءاتهُمُ

 نعمتهوای  بخواطر  آنهوا  .شووند  موی  داده روزی پروردگارشوان  نوزد  و اند، زنده آنان بلله! مردگانند شدند، کشته خدا راه در که کسانی

 و مجاهودان ]=  اند نشده ملحق آنها به هنوز که کسانی بخاطر و خوشحالند؛ است، بخشیده ایشان به خود فضل از خداوند که فراوانی
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 غموی  نوه  و آنهاسوت،  بور  ترسوی  نه که( دانند می و بینند؛ می جهان آن در را آنها برجسته مقامات زیرا) خوشوقتند؛ ،[آینده شهیدان

(، به زنده  جاوید بودن شهدا بواور دارد و ایون مهوم را در شوعر خوود بازتواب داده اسوت:        111 – 129)آل عمران/ « داشت خواهند

 گوید: (. وی در جای دیگری از اشعار خود می343: 1331)هراتی، « شهید/ رود سرخی است که تا/ ابدیت جاری است»

 شوووووووهیدان یووووووو  بهوووووووار جاوداننووووووود

 میووووووووان دفتوووووووور نقاشووووووووی مووووووووا  

 

مهرباننووودکوووه چوووون خورشوووید گووورم و      

فشووانند بووه یوو  لبخنوود صوود  گوول مووی       

(.394)همان:                   

 

 . ترغیب رزمندگان با باورهای مذهبی11-11

ور شدن آتش جنگ و فراگیر شدن فرهنگ شهادت، الگوهایی را بورای خوود    شعر اوایل انقالب، خصوصاا، پس از شعله»برخی برآنند 

ترین نووع شوهادت و    ز روزگار با ماجرای کربال، حسین )ع( به عنوان نماد آرمانی عالیبرگزید که به جهت مشابهت فراوان این برهه ا

بازی سرمشق هنرمندان قرار گرفتند، امّوا از میوان زنوان     هر ی  از یاران شهید او نیز به فراخور جایگاه معنوی، کیفیت ایمان و پاک

وارش پس از شهادت آن همه عزیز، بویش از   و بردباری اسطورههای ماجرای عاشورا  برتر جهان، زینب  )س( به سبب تحمل دشواری

 (.142: 1334)خادمی کوالیی، « های حماسی بسیاری را نثار او نمودند پیش در شعر مطرح شد و شاعران، سروده

 را در بیان عظمت و شلوه آسمانی حضرت زینب )س( سروده است:« ی توحید زمزمه»هراتی رباعی 

 آمووووود ی بلنووووود توحیووووود  بوووووا زمزموووووه 

 از زخووووم عمیووووق خووووویش سوووور زد زینووووب 

 

 بوووواالی سووووور شووووهید جاویووووود آمووووود   

 چوووون صووواعقه در غیبوووت خورشوووید آمووود 

(.121: 1331)هراتی،                   

 

 رسان رزمندگان است: بر آن است که امام زمان )ع ( همیار و کم « با آفتاب صمیمی»وی شعر 

 بینم/ هر می را او دست/ من از دور کجای هیچ نه خضرا/ و ی جزیره در نه جابلسا/ و مبهم خیال در جا/ نه همین جاست همین او»

 کنود/ و  موی  خوالی  فشونگ  هوا  بچوه  هست/ با جبهه در کند ]...[/او می عزاداری برادرانم با/ آبادی سق  بی مسجد عاشورا/ در سال

 شوود/ از  اتوبووس  وارد که کس هر کند/ و می دل درد مردم نشیند/ با می مردم کنار اتوبوس جاست/ در همه فرستد/ او می صلوات

 دلوش  پاشد ]...[/او می گالب شهدا قبر روی رود/ و می زهرا بهشت به جمعه شهداست/ شبهای خانواده از خیزد ]...[/او برمی جایش

 توا  جنوگ  جنگ"شعار/  در را ما است/ و متنفر متظاهر آدمهای از آید/ و می بدش طلب فرصت آدمهای از سوزد/ و می انقالب برای

 (.114 – 113)همان: « هست جا همه است/ او خوب خیلی دهد/ او می یاری "پیروزی

 

 دردی، غفلت و دنیازدگی و گریز از عافیت طلبی . نکوهش بی11-12

آمیز خودی  های شیطنت بازی ها و سیاست کاری ها، محافظه اندوزی دردی ها، ثروت در بیان بی»برخی بر این باورند که سلمان هراتی: 

روی هوا   اش او را به اصطلاک شدید بوا کو    ماند، یقینا صراحت و دردمندی و بیگانه با زبتنی طنرآمیز از پیشتازان بود و اگر زنده می

دار قابل توّجهی را با زبوان چواالک و جسوور خوویش بورای اصوالح جامعوه و         عمر کوتاه شاعری خود، سخنان نیش کشاند. او در می
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هایی سرشوار از   های هنجارستیز و متظاهر به سوی نیلی و زیبایی بازگو نموده است. گاه تندربانی او به سروده رهنمونی افراد و تیپ

های بنوای   های کژی  اندازد تا بر ویرانه ی ستم را از بیخ و بن به لرزه می به ناروا شده ی شوند که خانه خشم و خروشی توفنده بدل می

 (.142- 141: 1334)خادمی کوالیی، « ی انسانی قامت برافرازد جویی و سالمت جامعه خواهی، عدالت درست و استوار حقیقت

 گوید: می« از بی خطی تا خم مقدّم»وی در شعر سپید 

»  مصونوعی/ موردان   مرتب های سایه زیر گشتم/ از می بر خانه به/ زنان خوشبختی/ پرسه مالیم ی ها سایه زیر زوقتی/ ا روز ی » 

 در/ باشود ]...[/اموروز   ماندن تو عزم که است/ وقتی آور حقارت چقدر زدند/ ماندن می چرت/ کراوات ص  در/ دریدم را«  آرشیتلت

 بوا   در / دیوروز !دارد شوتابی  چوه / سوقوط  بورای  آدم/ خدایا فروختند/ آه گزافی قیمت را/ به چرچیل سیگارهای ته/ خواندم روزنامه

 ایون  مانود؟/ پشوت   تفواوت  بوی / تفاوت همه این با/ توان می کرد/ چگونه می فلر/ داروین ی نظریه به که/ دیدم ای شمپانزه/ وحش

 (.11-12: 1331)هراتی، « بلنیم فلری رفتن برای برگرد: گفتم دلم است/ با خوابیده عظیمی سیاهی حصار/ چه

 کند: ای دیگر عافیت طلبی را نلوهش می وی در سروده

 اوج بور  خوواهم  گیرد/ موی  می دلم دیوارها یلنواختی است/ از آور کسالت هموار های جاده است/ چقدر شده تنگ جبهه برای دلم»

 تنوگ  جبهوه  بورای  کنم/ دلوم  بینی پیش/ را باران تولد های لحظه توانم می نزدیلترم/ و آسمان به باال بنشینم/ آن صخره بلندترین

 چندین اندازه به کنیم/ و می مرور را زمین نشینیم/ و می آسمان مقابل ما است/ آنجا بسیار نیامده درک به معنویت است/ آنجا شده

 بوه  آفتواب  ذره بست/ ی  بن های کوچه است/ در شده تنگ جبهه برای زیباست/ دلم دورها تماشای بینیم/ چقدر می معجزه چشم

 تمام خن  شربت لیوان ی  را/ با ما خوشبختی میز شوند/ و می باز عافیت درهای رسیم/ و می انتها به روز هر ما آید/ و نمی دست

 چقودر  است ]...[/موا  پپسی از تر خوشمزه کوکا که چه من به خشلاند/ دیگر می را عطش/ صلواتی آب جرعه ی  که کند/ وقتی می

 بورای  / دلم!حقیری انتظار ببرد/ چه را ها زباله/ بیاید کسی روز هر ایم نشسته ایم/ و کرده عادت/ آسفالت گی  بوی به که غافلیم/ ما

 (.33 -34: 1331)هراتی، « نیست صداقت است/ چقدر شده تنگ جبهه

 

 ای بهتر . امید به آینده13 -11

 احیواى  داتلوایى و  خوو  و خودباورى ى روحیه با بهتر فردایى و آینده امید به است، نموده رخ جنگ شعر در که دیگرى موضوعات از

 و  فور  و فوتح  و ایون،  دهنود  موى  را بزرگ کارهاى دادن انجام ى ه انگیز متعهد، کوچ  و مردان به عوامل این. است اسالمى هویت

 شوعر  در عطفوى  ى نقطوه  مفواهیم انتزاعوى،   با اجتماعى مسائل زدن پیوند. آورد مى ارمغان کشور به مردم براى را درخشان اى آینده

 و امید سرشار را او شعر نگاه، نوع این. رسد اوج مى به سلمان شعر در اجتماعى، موضوعات به معنوى نگاه .است انقالب از بعد متعهد

 دهد:   را نوید می روشن اى آینده مردم کرده به بشارت

 توو  و مون  بوار  و بورگ  غوم  دوست ای سوخت اگر دیروز

 درد و غووم هووای کوچووه در سوورد بوورزخ آن در جووا آن

 دا  چموون یوو  و بووودم موون بووا  غربووت در دیووروز

 بوواران سوومت بیووا موون بووا غربووت و غبوواریم غوورق

تووو و موون بهووار بوووی بووا  از آیوود مووی امووروز   

توو؟  و مون  تار چشمان دید می چه آیا شب از غیر  

  تووو و موون دار آیینووه دشووت در خورشووید امووروز

تووو و موون انتظووار در اینجووا اسووت جویبووار صوود  
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 مووا شوولوفایی فصوول توسووت و موون فصوول فصوول ایوون

 سووپردیم جووان اگوور برخیووز خیووز سووحر نسوویم ایوون بووا

 قوووورارم بووووی و تووووابم بووووی امیوووودورام رود چووووون

 

تووو و موون بهووار اینوو  بخوووانیم گوول بووا برخیووز  

توو  و مون  یادگوار  گول  دوسوت  ای ماند می با  در  

تووو و موون قوورار جوای  دریووا سوووی روم مووی مون     

(.294-294: 1331)هراتی،                   

 

 جمیل جواد شعر در ادبیات مقاومت و پایداری های . درونمایه11

 . سرزمین11-1

 شواعر  هنوری  هویّوت  و اسوت  شوده  تبودیل  مقاوموت  ادب در ای ریشوه  مفهوم ی  به تدری  به عراقی، شاعران ذهنیّت در سرزمین

 در ملوان،  بوه  انسوان  تعل وق  و وابسوتگی . اسوت  معهود سیاسی های تعری  از تر ژرف بسیار آن مفهوم و دهد می تشلیل را مقاومت

. کنود  موی  فوراهم  را شوهروندی  و تابعیّت حق  دیگر سوی از و مادری و پدری زادگاه و سرزمین به عشق و پرستی وطن حسّ انسان

 ر.ک: کرانوگ، ) بداننود  خوود  هویّوت  منشوأ  را آن و کننود  تعری  ملانی احساس ی  طریق از را خودشان کنند، می سعی ها انسان

1333 :144.) 

 ایون  از( 141: 1334 نیوا،  حواف  .)خوورد  می پیوند مردم تولید شیوه و اجتماعی روابم احساسات، ها، ارزش تاریخ، زندگی، با ملان 

 بوین  روانوی  و عواطفی  پیونودهای  آن، در کوه  آورنود  می وجود به مرکزیّتی و هستند جمعی و فردی هویّت مهمّ منب  ها ملان نظر،

 (.212: 1331 شلوئی،)گردد می برقرار مردم

 موی  اسوتبدادزده  وطون  از کوه  هنگوامی  شواعر . است جمیل مقاومت شعر بارز های ویژگی از یلی مادری، سرزمین و عراق به عشق

 .دارد احساسی و نمادین بیانی سراید،

 را تواریخی  میوراث  و داند می برابر عراق، بر مغول حلومت جریان با را بعث حزب زمامداری شرایم ،«بغداد عن اشیاء » شعر در وی 

 و ابور  زمستانی، شب همچون طبیعت، عناصر از گیری بهره با حال، عین در و دهد می قرار خود انتقادی و اعتراضی افلار خدمت در

 .دمد می اشعارش در را بیداد دوران رن  و غم حس گشته، خزان برگهایش که جنگلی

 کهووفِ  مون  البعیوده،  المودنِ  من/اآلتی نشیدکِ سمعتُ: »است بغداد زندگی، ادامه و ستم و بیداد شب از عبور برای شاعر امید تنها 

 و/منسویه  االوجواعِ،  مِون  کتَول   مون /السووداء  الز نزانه مِن/المغولیه «بغداد» تعماق من جاءَ بصوتٍ/الش اتی لیلی فیفرح /ذاتی مِن/الصمتِ

 کأنغوام ، /القلوبِ  دقوه  تسوم ُ  و/حِلایواتی  فی التغربّ تسمعُ  و/الحُبّ غیمه من ی/السّحری وجهَ  تظل  /دَربی فی تلقاک علَّنی تهرعُ،

 بوّابوه  علوی /الغوافی،  الحوارس  کوونی  و/لحنوی  فوی  الوروح  خَلِّوی  و/جَفنی فی الذَّهبی لونَ  تذیبی/ غاباتِ، حفی ِ وسمَ/تذوبُ، تذوبُ،

 کی َ للن/من ِ، سأهربُ/حُزن  دونَما ابلِی و/الدّافی مهدِه فی عابثٍ/طفل  مثلَ تضح ُ و/تطیافٍ و دنیا إلی/عَذاباتی، من ألهربَ/السّجنِ

 (.34-33: 1933 جمیل،)«مِن ی؟-تُرَی یا-تهربُ

 اعمواق  از کوه  شود  موی  شاد صدایی با ام زمستانی شب و شنیدم درونم از و سلوت غارهای از دور، شهرهای از را سرودت بغداد، ای

 خوود  راه در را توو  بغوداد  ای شاید که دهم می سر فریاد/شده فراموش درهای از و/خود تاری  سلول از .آمد می «زده مغول» بغداد

 موی  را قلوب  توپش  صدای و/رسانم می تو گوش به را سخنانم های شگفتی و/افلند می سایه عشق ابرهای تو جادویی چهره بر/بیابم
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 در را روح و/کون  ذوب هوایم  پلو   در را ات طالیوی  رنوگ /شوود  می ذوب ها، جنگل خش خش میان که هایی نغمه همچون/شنوم

 دنیوای  سووی  بوه  هوایم  شولنجه  و هوا  عذاب از بتوانم تا/باش زندانش های دروازه بر آلود، خواب نگهبانی همچون و/کن رها سخنم

 فرار تو از/کنم گریه اندوهی هیچ بدون و/بخندم گهواره، در آرامیده و بازیگوش نوزادی همچون بتوانم و بازگردم بغداد، یعنی آرزوها،

 کنم؟ فرار چگونه خودم از ولی کرد خواهم

 الفتوی  هائمواا،  دربی، ضیّعت) چون؛ عباراتی از استفاده با و دهد می قرار خطاب را دریایی سفید پرنده ،«ترف  مازالتُ» شعر در وی

 هائمواا /دربوی  ضویّعتُ  فقود /تین؟ من لی تَقولی ال: »کند می منتقل خواننده به را عراق آور خفقان و استبدادی اوضاع( الیل و الضای 

 قول /بصووتی  الخجلَوی  للقریهِ عُد/النورسُ، ایّها/بیتی الخضر الحُقول تل َ فی اذکُر ازَل لم/قَلبی کِف ی فی تحملُ ازَل لم ان ی، غیرَ/جئتُ 

 ک  را قلبم/ام آمده تو پیش به سرگردان/ام کرده گم را راهم/کجایم اهل که نگو( 21: همان) «سَیأتی اللیل فی/الضائ َ الفَتی إن : لها

 روسوتای  بوه  صودایم  بوا /-دریوایی  پرنده-نورس ای/آورم می یاد به سرسبز های دشت آن در را ام خانه همواره/کنم می حمل دستم

 .آمد خواهد شب در شده گم جوان آن: بگو و/بازگرد زده خجالت

 

 مردم بر گر سلطه نظام های بیدادگری و ها جنایت . بیان11-2

 از جووّی  بودنود،  سیاسوی  نظوام  تغییر خواهان که جامعه روشنفلر قشر و مردم سرکوب با خود زمامداری دوران در عراق بعث رژیم

: کنود  می توصی  چنین را سلطه تحت جوام  فضای فلسطین، مقاومت شاعر «القاسم سمیح. »کرد حاکم عراق بر خفقان و وحشت

 بریزنود  خیابان به گشتگان که بگذارید پس. هستند جعلی ما مادران و پدران ما، های شناسنامه ما، خون .است جعلی ما چیز همه»

 هرچوه  و بریوزد  هوا  میدان و ها خیابان به ما های گوشت بگذارید. بریزد خیابان به چیز همه و ها رنگ تمام و عشق حتی بگذارید و

 ش: 1311/12/24 القاسوم، .«)شوود  شوهیدان  از پور  هوا  خیابوان  و هوا  کوه همه و شود انباشته کشته روی کشته و بشود خواهد می

19322.) 

 و اسوت  پرداختوه  بعوث  رژیم گرایانه سرکوب اقدامات از انتقاد به مقاومت، شاعران و سیاسی زندانیان اسفبار شرایم ترسیم با جمیل

 .انگیزد برمی مردم در را قیام احساس و بیداری حال، عین در

 

 زندانیان قتل و . شکنجه11-3

 الو ُ  و/العذابِ تاریخُ مر  ان غداا: »دارد برمی پرده امنیتی نیروهای ددمنشانه های شلنجه از ،«احد یسمعه لم اعتراف» شعر در شاعر

 محروقوهُ  زنزانوه   فصووله  بعو ُ /األشوالءِ  مون  آالف /کِفوین  بوال  اجساد /شفتین بال افواه /عینین بال امواقٌ/السوداء فصوله بع  /فیه فصلِ

 برخی و/ باشد داشته فصل هزاران تاریخ آن اگر و/بگذرد ها شلنجه تاریخ اگر فردا (.22: 1333 جمیل،.«)اإلنسانُ بها مذبوح /الجدران

 هوزاران  و/کفون  بودون  جسودهایی  و/لوب  بودون  هایی دهان و/هستند چشم بدون هایی حدقه آن در که/است سیاه آن های فصل از

 .است شده قربانی ها سلول آن در انسان که/است آور خفقان و سیاه دیوارسوخته، هایی سلول چون هایش فصل از برخی/ جسد
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 شاعران به ستم و . ظلم11-4

 موی  اسوتفاده  «جسود » واژه از زنودانیان  برای وی. است آن گرفتار خود که سراید می زندانی از «اإلنسان عن اشیاء » شعر در جمیل

 موی  فریاد کین و خشم زبان با را خود های رن  که سراید می مل تی از و است بعث رژیم های زندان غیرانسانی شرایم بیانگر که کند

 رژیوم  موزدوران ) شوبانه  الشوخورهای  ،(استبداد و خفقان)  لمت ،(رن ) زخم ،(خیانت) خنجر چون کلماتی از استفاده با شاعر. کند

 :کند می مجسم خواننده برای را عراق بر حاکم بیداد و استبداد فضای نیلی، به ،(بعث

 مخنوقوه،  تهوه  مون /الصووتُ  علیهوا  ضواعَ  شوفهٍ  من/الموتِ جدار علی کُتبت ذکریاتٍ من/األشالءِ نتن مَن/السُّوداء الزنزانهِ  لمهِ مِن» 

 و للماضوین  تکتبوت /اللبیوره  المحنوه  فصوول  تحلی صرخهٍ من/االشیاء و الفتوح و/التاریخ، م  ضاعَت/األسماء مجهوله تمه من/کسیره

 و/فجوری  فوی  الظلمهَ یصبُّ/العَظم، حدِّ الغائرُ والجرحُ!/ هری فی الخنجرُ تقسی ما!/األخیره القصیده زنزانتی من اکتبُ/األحیاء و اآلتین

 (.131-129 همان،.«)عُمری فی المعقوفهُ مخالبُها تمدّ/ اللَّیلِ، نسورُ

 از/ شده گم آن در صدا که لبی از/ اند بسته نقش مرگ دیوار روی بر که خاطراتی از/متعف ن جسدهای میان از/سیاه زندان تاریلی از

 موی  یاد به را بزرگ های رن  فصل که فریادهایی از/اند شده گم فتوحات و تاریخ با که/ گمنام کنیزکانی از/شلسته و گرفته که آهی

 زخوم  و!/ است دردآور پشتم بر خنجر چقدر/نویسم می زندانم از را آخرم قصیده/نویسم می زندگان و آیندگان و گذشتگان به/ آورند

 .برند می فرو جانم در را ک  های چنگال شبانه، الشخورهای و/نهد می من دم سپیده در را تاریلی/فرورفته استخوان تا که هایی

 

 حقایق سانسور به . اعتراض11-5

 جنایات افشای از شانتاژ، و فرافلنی با نیز دولتی های رسانه و هستند بعث رژیم سوی از شدید سرکوب و سانسور گرفتار عراق مل ت

 کتمان به نسبت تهدیدآمیز و احساسی زده، شعار فضایی در ،«المن  تعرف ال تشیاء» قصیده در جمیل. کنند می جلوگیری حلومت

 فوقَه وابنَوا(/الصّینِ جدارَ) وابنوا/المداخلَ و اللبیره، المطاراتِ کلَّ فالتغلقُوا: »کند می اعترا، رژیم، توسم اشعارش سانسور و حقایق

/ تشوعاریِ  سوترونَ  للونَّلم /المقاصولِ  و المشانقِ آالفِ/السُّوحِ فی لترفعوا و/حِقدکم، صحافَه ودعوا/الرسائل حت ی لتمنعُوا و!(/بابل اسوارَ)

 (.39-33: همان) «الصَّخرِ فوقَ تهتزُّ ستَرونها/ السَّنابلِ فی تخبّاٌ

 را ناموه /بسوازید،  را بابول  دیوارهوای  آن، بواالی  بر و/ بسازید نو از را چین دیوار همچون دیوارهایی/ببندید را شهر های فرودگاه تمام

 خواهیود  مورا  شعرهای شما ولی برافرازید گیوتین و دار چوبه هزاران شهر، میدانهای در و فراخوانید را تان کینه پر مطبوعات قدغن،

 .دید خواهید ها صخره روی بر را ها آن/شوند می مخفی ها سنبل در که دید

 

 سلطه نظام علیه قیام به . دعوت11-6

 موردم  در را مودنی  حقووق  اعواده  برای قیام و مبارزه شور جمیل، عراق، بر حاکم نظام گرایانه سرکوب و انسانی ضد اقدامات برابر در

: کنود  می تهیی  زشتی و شرارت علیه خیزش برای را مردم پی، در پی های سؤال با ،«اإلنسان عن تشیاء » شعر در وی. انگیزد برمی

 اجفوانَ  یطبقُ مَن/الدَّربِ؟ عتمّ فی یذوی و األتین، شم َ/القلبِ، جُرحِ مِن یشعلُ مَن/ الحبّ؟ قافلهَ یحدو مَن/صَحبی یا تعالوا تصیحُ و»
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 تکفوانِ  مِون  المووءودهُ  لتقوومَ /الحوربِ؟  تبوواقَ  یونفخُ  مَون /یبلوی؟  ال و المجنوونِ،  الرُّمحِ فوقَ/ مت لئاا، یصبحُ مَن/الشوکِ؟ عَلی العینینِ

 (.133-132: 1933 جمیل،) «الصّلبِ تلواحَ تنصبّ و/ السی َ، لتحدَّ/ ذنب  بال تمس، ها وراء مِن عن تبحثُ/التربِ؟

 را  لموت  تا/افروزد می آتش قلبش زخم از کسی چه و/برد؟ می جلو به را عشق قافله کسی جه/بیایید من دوستان ای زنم می فریاد

 می را جنگ شیپورهای کسی چه/کند نمی ناله و خوابد می ها نیزه بر کسی چه/ نهد؟ می خار هایش، پل  بر کسی چه/کند؟ ذوب

 مجسمه و کند تیز را شمشیر تا/گردند می خود گناه بی گذشته دنبال و/ بیایند؟ بیرون خود های کفن از گناه بی های کشته تا/دمد

 .بشلند را محلم های

. دانود  می موجود های سختی از عبور رمز را مبارزه وی که چرا خواند می فرا مبارزه به را آیندگان ،«الدّم من تشیاء » شعر در جمیل

 ناخوشوی،  و خوشوی  نمواد  را حنظول  و نیشلر وطن، نماد را زمین شهر، اهالی نماد را مزرعه نشاط، مایه و سرزندگی نماد را ابر وی،

 تخِوی  یوا  سألتُ َ: »داند می پیشگان جنایت با مبارزه و شجاعت نماد را گلوله و مردم درون ساختن روشن و روشنایی نماد را آفتاب

 تلوونَ  ان سوألتُ َ /البیودَر  و الشووکَ  یسوقَی /الغویمَ،  تلونَ ان سألتُ /الشلوی و الدَّم ِ مسیلَ تخفِی تن و/تلبر تن و/ البلویَ تعبرَ تن

 رصاصوه   تلوونَ  تن سوألتُ  /القتله و العُشاقَ، نورُها یغمر/الشمسَ تلونَ تن سالت /السّلرَّ و المسلینِ الحنظلِ إحتضارَ تحتضنُ/االر،َ

 (.111-111 همان:) «تلبَر ان و/ تلبَر ان و/بطله

 خوواهم،  موی  توو  از/کنوی  پنهوان  را هوا  شلایت و جاری های اش /شوی بزرگ/نوردی در را ها سختی که خواهم می تو از برادر ای

 حنظل و نیشلر پروراننده که باشی زمینی همچون خواهم می تو از/کند می سیراب را ها خاشاک و ها خاره که یاشی ابری همچون

 گلولوه  همچوون  کوه  خوواهم  موی  توو  از و/گیورد  موی  بر در را قاتالن و عاشقان نورش که باشی خورشیدی که خواهم می تو از/است

 .شوی بزرگ و/ شوی بزرگ و/باشی قهرمانی

 

  مبارزه الگوی . عاشورا،11-7

 در شودّت  بوه  امیّه بنی حلومت دوره در که است نابی های ارزش تمامی از دفاع نماد( ع)حسین امام اسالمی، های شخصیّت بین از

 علیه شیعیان، امام از تبعیّت به بسیاری، خواهانه آزادی و طلبانه استقالل های حرکت کربال، قیام پی در. داشت قرار اضمحالل خطر

 رخ محول  فوالن  و روز فالن در که است تاریخی ای حادثه کربال، فاجعه که است درست. »گرفت صورت  المان حاکمیّت و استبداد

 موی  نیورو  کوربال  فاجعوه  بوه  آنچه. تاریخی ات فاق ی  یادبود نه و است تاریخی نه داریم، آن از ایرانیان ما که برداشتی ولی است داده

 .است داده روی همیشه برای بار ی  اتفاق این. است آن ازلی بعد دهد،

 ایون  تراژی  بعد. کند القاء تواند می اساطیری واقعه ی  فقم که کند می ایجاد حالی چنان ازلی، فاجعه این برای سوگواری مراسم 

 دنیا این زمان از و کنند می زنده شان دل در اش ازلی نیروی تمام با را اندوه لحظات سوگواران، آن، احیای با که است آن در فاجعه

 بوی  ریوگ  ماننود  لبشوان،  و شوود  موی  سووزان  کربال، بیابان مثل دلشان و یابند می باز واقعه آن عرصه در را خود و شوند می خارج

 .سامان
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 هوای  سوروده  در و هستند مبارزه الگوی آن، های اسوه و کربال(. »214: 1311 شایگان،) «است اساطیری زمان شبهه بی زمان این 

 بایسوته  تصوویری  با کربال، قهرمانان با مقاومت عرصه قهرمانان سازی همانند و بازی عشق بصیرت، ایمان، پاکبازی، پایداری، شاعران

 (.33-31: 1331 سنگری،) «باشد نداده نشان توجّه واقعه، این به که است شاعری کمتر که طوری به است شده ترسیم شایسته، و

 قورار  مبوارزه  اهوداف  خودمت  در و اسوت  نمووده  رخ «الرقابه حذفتها اشیاء » شعری دفتر در جمیل جواد انقالبی و مذهبی اعتقادات

 هوا  بعثوی  حلوموت  دوران در عراق استبدادی فضای و عاشورا واقعه بین عمیق پیوندی ،«الدّم مثل تشیاء» شعر در وی. است گرفته

 شورایم  بوین  تفواهم  وجوه . اسوت  لموس  قابول  عراق در امروزه کربال، حوادث گویی که است ای گونه به شعر فضای. کند می برقرار

 :است تاریخ ذهن در خواه آزادی مبارزان جاودانگی همانا امروز، عراق و دیروز کربالی

 هنواکَ  ملط خوه   زالَت ما وَ/الحمراءُ األضل ُ ثَراه عَلی/تَرِ،ُّ مازالَت الطَّ َّ، بانَّ تخبَرَنی/الذکری لحظه فی األسَی یبدی ان القلبَ سألتُ» 

 تعوذبُ  کنوتَ /عوادَ  عاشُووراء  حینَ سمعتُ /االَسرَی مشیهَ یثقلُ/یئنُّ، الحدیدُ زالَ ما و/عطَش  مِن یَذوبُ/الرَّضی ُ، زالَ ما و/البَترا االذرعُ

 صارت و/ بغدادَ زیفوا ما إذا/تغضب ال و/األحقادُ جراحِ  فوق صبَّ ما إذا/ تغضب ال و/العقربُ شریانِ  فی جَال ما إذا/تغضِب فال/الجِالدَ

 جمیول، .«)السوماءَ  ینتظورُ  النخلُ، یبقَی و/یُلتبُ ما کلُّ یمحَی حینَ تَبقَی/الحمراء حروفنا تن  و/المقابر حَفروا إذا تعجَب ال و/ کالسبیّه

1933 :91-93.) 

 موی  پایموال  خاکش روی خونین پیلرهای کربال، در ه داد خبر من به/کند آشلار برایم خاطراتش، در را ناامیدی که خواستم قلب از

/... کنود  موی  سوخت  را اسورا  رفوتن  راه و/زنود  می فریاد آهن/سوزد می تشنگی از شیرخواره طفل/اند خونین شده قط  دستان/شوند

 جواری  توو  خون در عقرب( زهر) که گاه آن/نشدی برافروخته/دادی عذاب را جل ادها تو/شنیدم بازگشت عاشورا که گاه آن را صدایت

 همچوون  و کردنود  ویوران  را بغوداد  کوه  گواه  آن/نشدی برافروخته/گشت مسل م قلبت بر ها کینه که گاه آن/نشدی برافروخته/گشت

 موی  موا  هوای  حرف شوند، محو ها نوشته که زمانی/است سرخ ما های حرف/نلردی تعجبّ کندند، را قبرها که گاه آن/گشت اسیری

 .شود می آسمان منتظر و ماند می باقی( عراق) نخل/ماند

 یوا  بوود ( ع)حسوین  گلووی  بایود  یوا  نیست سومی راه پیروزی قاموس در» که کند می اعالم صراحتاا ،«اإلنسان عن اشیاء» شعر در و

 (133: همان) («الش مرِ سی َ) نَغدُوا تو/،(حسین) نَحرِ نصبَح ان إمّا/النَّصرِ لغهِ فی ثالثَ ال!«:»شمر شمشیر

 

 مبارزه مسیر در شاعر های . دلتنگی11-8

 و گله به زبان شود، می وارد وی بر حلومت طرف از که فشارهایی به توجه با ،«الرقابه حذفتها تشیاء» شعری دفتر ابتدای در جمیل

 کوه  ای گونوه  بوه  نیسوت؛  بهوایی  ادیوب  برای آن، در که داند می شهری به معل ق و تنها و غریب فردی را خود و کند می باز شلایت

 مِون  انوا  و!/ غرابَه  بالقربِ یزدادُ/بلدٍ مِن فَإن ا/اللءبه محیّاک فی یوماا تیقظتُ اذا عُذراا/قارئی: »است مگسان و سگان با برابر شاعری ارزش

 لیولِ  فوی  جُرحِویَ  تَوری  ان عَجیبواا،  لیسَ لذا و/عذابَ  تعصابی تشربُ عندَما ال ا/تکتبُ، ال تنا صَدیقی یا!/ذبابه  او کلباا، الشاعرُ یعتبرُ بلدٍ

 (.2-4: 1933 جمیل،) «بابَ  یَطرِقُ األسَی،
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 شووی،  موی  تور  نزدیو   آن به هرچه که هستم شهری از/کردم بیدار ات چهره در را غم روزی اگر طلبم می پوزش اشعارم، خواننده

 کوه  ایون  مگر نویسم نمی چیزی من، دوست/است مگسی یا سگی همچون شاعر، آن در که شهری/شود می تشدید غربتت احساس

 .گیرند می را تو منزل سرا  یأس، شب در که هنگامی ببینی مرا های زخم که نیست عجیب/کنم حس را تو شلنجه

 

 شهیدان و انقالبیّون ستایش و . توصیف11-9

 موی  انجوام  را کارهایی دهند، می انجام را اموری اسالم، شرافت برای مل تشان، اهل و خودشان شرافت برای که کسانی دنیا، این در»

 کوه  ایون  بورای  و رسوند  موی  مقاصود  بوه  ها این نلرزاند حوادث را ها آن باشند، پابرجا باشند، داشته استقامت دنبالش در اگر دهند

 (.423: 1321 خمینی،) «است مشللی و مهمّی امر ی  استقامت

 عموومی  رسوالت  یو   عنوان به ها، آن منزلت و آزادی راه شهیدان و مبارزان به پرداختن عراق، مقاومت ادبیّات اساسی محورهای از

 و همگوان  وام توا  دهود  موی  قرار خویش مخاطبان روی فرا و ستاید می را ها گذشتگی جان از و شهامت جمیل،. است نثر و شعر در

 .دهد نشان ایثار و مقاومت گوهرهای این به را خود احساس

 زنودگی  بور  پایوانی  شودن،  کشته و اند خواسته پا به استبداد علیه ک ، بر جان که گوید می مبارزاتی از «اإلنسان عن اشیاء » در وی

 الموؤتمراتِ  فوی  قِیول،  قود  لموا  نَصغی ال نحنُ: »شود می شروع مساجد از طاغوت علیه قیام شعله که است معتقد وی. نیست ایشان

 موا  إذا و/حموره   اآلفواقَ  ضومَّت  موا  اذا و/الحنواجر  آالفُ بوالرف ِ،  هدرَت ما إذا و/ثائرِ قبضهِ فی/الرشاشُ صرخ ما اذا نصغِی ان ما!/الدولیه

 الذی و/سرَّه القلبِ تحتَ/یدفنُ، للذی نصغی نحن/ عمره الل ّ فوق/ اإلنسانُ حمل ما إذا و/ ثوره  المهجور المسجد زوایا بین/ ارتسمَت،

 (.144-144: 1933: جمیل.«)مرهٍ ال َ یحیی و/ الجرحِ، علی یقتاتُ و یحیی، والذی!/قبرَه یسلُن ال/ماتَ، إن

 مبوارز  اسولحه  در هوا  گلولوه  که زمانی تنها و/است اهمیت بی ما برای شده گفته المللی بین های کنفرانس در که چه آن ستمگران،

 قیوامی  دورافتاده، مسجد های گوشه از/ گشتند سرخ ها افق که گاه آن و/سردادند مخالفت فریاد گلو، هزاران و/برآورند فریاد انقالبی،

 اگور  و/مانود  موی  پنهوان  قلبش درون رازش که سپاریم می گوش کسی به ما/کرد حمل دستش ک  را عمرش انسان و/گرفت نشأت

 .کند می زندگی بار هزار و/خورد می غذا و کند می زندگی ها زخم با که کسی/گیرد نمی آرام قبرش در بمیرد

 

 خواهی . آرمان11-11

 تجل وی  و بروز جایگاه باید تنها داراست؛ را پسندیده صفات از تأثیرپذیری و تحول تغییر،  رفیّت انسان خواهی، آرمان ملتب نظر از»

 محصوول  نیز ها تمدّن. یابد می تلامل اش اندیشه و خرد و کند می رشد آموزد، می زمان گذشت با انسان. آورد فراهم را صفات این

 هور  شلوفایی و رشد( 142: 1311 طلوعی،.«)گیرد می شلل مند قانون نظم ی  تحت که است جوام  در زیستی هم فراگرد همین

 تحق وق  موردم،  بور   لوم  از خودداری و عدل رعایت با جز امر، این و شود می فراهم اجتماع آن آسایش و امنیّت سایه در ای، جامعه

 بوه  ای پیشوینه  رؤیا، عالم در کم دست ما، آرزوهای شدن برآورده. است بیهوده باشد، داشته توق   این جز که هر و کرد نخواهد پیدا

 .دارد بشر تاریخ تمام اندازه
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 و آزادی عودالت،   هوور  و بوروز  که چرا است آرزو ی  شبیه بیشتر متجاوز، سلطه تحت کشورهای مردم برای آرمانی مفاهیم تجل ی

 مثول  خوارجی  مهواجم  نیوروی  یو   توسّوم  شده اشغال یا عراق مثل استبدادی کشورهای در. دارد مناسب بسترسازی به نیاز صلح،

 .ندارد معنی آزادی و برابری عدالت، صلح، تحق ق فلسطین،

 و سفارشوی  شعری نه جمیل، خواهی آرمان. است ها ستم و ها  لم ها، زشتی به آمیخته جمیل، اشعار در ها انسان اجتماعی دنیای

 وی. اسوت  شاعر گداز و پرسوز قلب صمیم از و عاشقانه فرامدرن، جهان خسته انسان آرزوهای با منطبق قوی، عمیق، بلله ساختگی

 اشوغال  و اسوتبداد  سطه تحت ملل به را آزاد و پرامید روشن، ای آینده جامعه، های نابسامانی درک با ،«اإلنسان عن تشیاء» شعر در

 :نیست شلنجه و خفقان وحشت، سانسور، سرکوب، از اثری دیگر آن، در که ای آینده. دهد می نوید

 بغدادَ، فی االنسانُ سیولدُ/الخفیه المالجیِء فی االنسانُ سیولدُ/بندقیهٍ فوههِ من االنسانُ سیولدُ/الخالصِ ساعهَ المستضعفونَ سیعرفُ» 

 و/بالودُّخانِ  المغموورَ  وجهَنوا  سویحملونَ  هَلوذا،  وَ/الودیانَ و الغاباتِ فی/الطیورُ، مثلمَا سیولدُ/المنسیه المقابرِ فی کابلَ، فی بیروتَ، فی

: 1933 جمیول، .«)الوَحشویّهِ  المجوازرِ  صَوخَبِ  فی/صُوتَنا، یرفعون و/تبیهَ مَلحَمَه  جُرحَنا یلتبونَ و/الشَّریانِ فی المدفونَ حزنَنا یحملونَ

141-142.) 

 هوای  پناهگواه  در انسان زودی، به/آید می دنیا به تفنگ دهان از انسانی زودی، به/شناسند می را رهایی ساعت مستضعفان زودی، به

 چهره و/آید می دنیا به ها، دشت و ها جنگل در پرندگان چون هم شده، فراموش های گورستان در و کابل بیروت، بغداد، در مخفی،

 را موا  صودای  و نویسند می مند شلوه های اسطوره ما زخم از و/کنند می حمل خود با را ما شریان در مدفون غم و دود در پوشیده

 .کنند می بلند وحشی های قتلگاه در

 یمدّ ذا مَن» :برهاند اسارت از را ایشان و بیاید عراق مردم یاری به تا است غیب از نیرویی منتظر «المزوّر الوجه عن» شعر در جمیل

 می دراز دستی کسی چه( 13: همان) «المُسمّرِ؟ البابَ یفتحُ مَن/تحجّرِ؟ زَمَنِ فی/اللَّحظاتِ یَحرقُ مَن/خنجر  تل ُ فیه غاصَ لجرح /یداا

 در کسوی  چوه /کشود؟  موی  آتوش  بوه  سختی زمان در را( بیداد) لحظات کسی چه/رفته فرو آن در خنجر هزار که زخمی برای/کند؟

 گشاید؟ می را شده میخلوب

 

 گیری  نتیجه

 ادبیوات  پایودارى،  جمیل گویوای آن اسوت کوه ادب    جواد و هراتی سلمان  شعر در پایداری و مقاومت مضامین نتای  حاصل بررسی

 نظر از. دارد اى گسترده بازتاب سلمان هراتى هاى سروده در پایدارى ادبیات هاى نمایه درو. عرفان است و حماسه عشق، ستیهندگى،

. فورم  و شولل  به تا است اندیشه و محتوا به وى بیشتر توجه چون دارد؛ وجود مضامین تنوع هراتى هاى مقاومت سروده در محتوایى

 و پایودارى  صوبورى  فوداکارى،  شوهادت،  جنوگ،  هاى لحظه به خود نسبت احساس انتقال و پیام طرح است، مهم سلمان آنچه براى

. اسوت  حماسوى  با لحن همراه محاوره کالم به نزدی  و تصن  و پیچیدگى روان، بدون و ساده او هاى سروده زبان معموالا. است مردم

انود. در   شوده  سوروده  و چهارپواره  دوبیتوى  آزاد، مثنوى، نیمایى، رباعى، غزل، سپید، هاى در قالب به ترتیب هراتى هاى سروده بیشتر

 .اند شده عراق بر حاکم استبداد و بیداد قربانی که است مردمی های مظلومیّت و دردها زبان جمیل، جواد مقاومت مقابل شعر
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 را خفقوان  و اسوتبداد  تلوخ  طعوم  کوه  مردمی. است جهان مردم همه با گو و گفت برای زبانی دنبال به مقاومت، شعر در عراقی شاعر

 آثوار،  آن آینوه  در تواند می باشد، که ملانی هر در انسانی هر و است فراملانی و فرازمانی مقاومت، ادبیات دیگر، بیان به اند؛ چشیده

 هوا  آن در را هوا  بیودادگری  بوا  سوتیز  و ایسوتادن  شلوه و دردمندان چهره بر نشسته اندوه و کاران زشت سیاه چهره یا بیابد را خود

 .کند تماشا

 .  کند می استفاده افلارش بیان برای نمادها از عراق، در ارعاب و تهدید اختناق، فضای حاکمیّت به توجّه با جمیل

 در جانفشوانی  و بیودادگران  با مبارزه انگیزه مخاطبانش، در مادری سرزمین به عشق و پرستانه وطن احساسات برانگیختن با شاعر -

 را موردم  عاشوورا،  روز در یارانش و( ع)حسین امام جانبازی و کربال حماسه از الهام با کند.شاعر می تقویت عراق مردم در را وطن راه

 .انگیزد برمی استبداد از رهایی و آزادی راه در شدن قربانی و قیام به

 هوای  آرموان  تحقوق  برای که چرا. دارد می برحذر یأس از را مردمش و دهد می نوید را خوش روزهای رسیدن فرا اشعارش، در وی

 به تنها. آورد نمی زبان بر سخنی صلح و عدالت از دیوانش در شاعر. داشت را استبداد سخت روزهای از گذر توان بایست، می مبارزه

 .شود نمی برقرار هرگز عدالت و صلح آزادی، بدون که چرا اندیشد می آزادی
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 .اسالمی ارشاد و فرهنگ تهران، وزارت ،13ج نور، صحیفه ،1321 اهلل، روح خمینی، .11

 .اللتاب إتحاد منشورات من العراق، فی العربی الشعر نقد اتجاهات ،1999 مرشد، الزبیدی، .11

 .43 – 44 ، 1333 ،39 ی شماره شعر، ی مجله پایداری، محمدرضا، ادبیات سنگری، .12

 .پالیزان تهران، انتشارات اوّل، چاپ ،(1 ج) جلدی سه ی دوره مقدّس، دفاع منظوم ادبیات بررسی و ، نقد1331محمّدرضا،  سنگری، .13

 امیرکبیر. نشر تهران، چاپ دوم، ازلی، خاطره و ذهنی های بت ،1311 داریوش، شایگان، .14

 چاپ اوّل، تهران، سخن. سلطنت، سقوط تا مشروطیّت از فارسی شعر ادوار ،1331 محمّدرضا، کدکنی، شفیعی .14

 .گیتاشناسی کارتوگرافی و جغرافیایی مؤسسه تهران، انتشارات جغرافیا، فلسفه در نو های اندیشه ،1331 حسین، شلوئی، .12

 احمود  کوشوش  بوه  پایوداری،  ادبیات ی کنگره اوّلین مقاالت مجموعه یگانه، دشمنان با مبارزه هنر پایداری ،شعر1334فرو ،  صهبا، .11

 .مقدّس دفاع های ارزش نشر و آثار حف  کل ی اداره کرمان،  چاپ اوّل، ، خراسانی، امیری
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 .النشر و للطباعه القومیه الدار القاهره، فیه، االجتماعیه و السیاسیه التیارات اثر و الحدیث العراقی الشعر ،1924 یوس ، عزالدین، .19

 سوال  پایوداری،  ادبیوات  ی مجل ه صف ارزاده، طاهره اشعار در پایداری ادبیات های مؤل فه احمد، تحلیل خلیلی، احمد، شاه، مل  پور غنی .21

 .139 -112 ،1391 ،1 ی شماره چهارم،

 قطره. نشر چاپ اوّل، تهران، ادبی، نقد درباره ،1312 عبدالحسین، فرزاد، .21

 پایداری، ادبیات ی کنگره اوّلین مقاالت مجموعه جهان، و ایران ادبیات در مقاومت شعر مشترک های ، ویژگی1331) رضا غالم کافی، .22

 .مقدّس دفاع های ارزش نشر و آثار حف  کل ی اداره: کرمان چاپ، خراسانی، امیری احمد کوشش به

 .تهران، نشر پالیزان اوّل، چاپ جهان، و ایران شعر در پایداری موضوعات تطبیقی بررسی ، 1331عبدالجبّار،  کاکایی، .23

 .سمت انتشارات تهران، قرخلو، مهدی ترجمه فرهنگی، جغرافیای ،1333 مای ، کرانگ، .24

 .1391، 22 ی شماره ادبیات، و ماه کتاب ی نشریه جهان، مقاومت ادبیات با آشنایی کتاب مطهّره، بررسی محمّدی، .24

 .1333اوّل،  ی شماره اوّل، سال پایداری، ادبیات ی نشریه ،"دا" داستان در معانی تداعی های زمینه و ها فاطمه، شگرد الدینی، معین .22
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