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 چکیده:
شهای نو          زمینه و هدف: سفه و دان صج علوم قدیم چون فقه، عرفان و فل شهادت در عر ضمون  م

ست؛ ولی در این مبحث ادبی،         جامعه چون ضوع مباحثات فراوان بوده و ه سی و حقوق، مو شنا

كردن، و شهید در آداهی برای درک جاودانگی و كنش خودقربانی شهادت از منظر اسطورۀ مرگ

ستانی و         شمایل كهن  شتج با شهادت از ادبیات دذ شود. ردیابی موتیف  سی می الگوی قهرمان برر

سطوره  ن تاریخی و روزدار كنونی در متون مرجع، شامل آثار حماسی، غنایی، حکمی   ای تا دوراا

و عرفانی قابل پژوهش اسییت. مسییئله اصییلی در این مقاله یافتن عناصییر و موضییوعات قدیم و    

شهادت     پیش ستر و جریان ادبیات قهرمانانه و  شونده( در ب خواهانه در دورۀ  آمده تا اكنون )تکرار

می اسییت كه از آن تعبیر به دورۀ نوزایی انقالبی شییده اسییت. این   پس از پیروزی انقالب اسییال

 پژوهش بنحوی شناخت جامع و تعریف كاملی از این دونج ادبیِ اسالمی ایرانی به دست میدهد. 

صیفی      روش مطالعه: شیوۀ تو شی به  شاعر       -در این پژوه شعری یازده  شعار و دفاتر  تحلیلی ا

یفهای موجود در آن از حیث معنای شهادت احصا و تحلیل  انقالب مورد بررسی قرار درفته و موت

 شده است.  

بر پایج این پژوهش ادبیات شییهادت از عناصییر تکرارشییوندۀ مشییخص در طول تاریخ    ها:یافته

 آفرینشهای ادبی برخوردار و دارای ویژدیهای قابل تشخیص است.

ز دذشتج دور تا امروز تکرار تمامی عناصر متنی )تاریخی( و ادبی )خیالی( شهادت اگیری: نتیجه

اند و دوباره در موقعیتِ نو رنگ و اند؛ جزآنکه در بافت زمانی یا مکانی خای رنگ باختهشده

جاودانگی عنصر بنیادین و دالّ مركزی در پدیدۀ شهادت است و بازتابش  اند. بنمایجروشنی درفته

 آن در ادبیات بیش از دیگر موتیفها مشهود است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The theme of martyrdom in the field of 
ancient sciences such as jurisprudence, mysticism and philosophy and new 
sciences such as sociology and law has been and is the subject of many debates. 
But in this literary topic, martyrdom is examined from the perspective of the 
myth of death awareness to understand immortality and the act of self-
sacrifice, and the martyr in the image of the archetypal hero. Tracing the motif 
of martyrdom from the ancient and mythological past literature to the 
historical era and the present day in the reference texts, including epic, lyrical, 
religious and mystical works can be researched. The main issue in this article is 
to find old elements and themes that have appeared until now (recurring) in 
the background and flow of heroic and martyrdom literature in the period after 
the victory of the Islamic Revolution, which has been interpreted as the period 
of revolutionary renaissance. This research provides a comprehensive 
understanding and a complete definition of this Iranian Islamic literary genre. 
METHODOLOGY: In this research, the poems and poetry notebooks of eleven 
poets of the revolution were examined in a descriptive-analytical way, and the 
motifs in them were counted and analyzed in terms of the meaning of 
martyrdom. 
FINDINGS: Based on this research, martyrdom literature has certain repetitive 
elements throughout the history of literary creations and has recognizable 
characteristics. 
CONCLUSION:  All textual (historical) and literary (imaginary) elements of 
martyrdom have been repeated from the distant past until today. except that 
they have lost their color in a specific time or place and have regained color and 
brightness in a new situation. The symbol of immortality is the fundamental 
element and central signifier in the phenomenon of martyrdom, and its 
reflection is more evident in literature than other motifs. 
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 مقدمه
صاحب قدرتِ یاری     سمانی بر زنددی زمینیان، كه از آن به مینیو ) پس از باور به الوهیت و نقش و تأثیر خدایان آ

ست.           ست و منش كهن ایرانی ا شود؛ پهلوانی و قهرمانی همزاد زی ساندن( تعبیر می سود ر و افزایش و حمایت و 

را در خود پرورانده اسییت. سییلسییله حکمرانیهای     الگوی قهرمانسییرزمین ایران از دورۀ باسییتان تا امروز كهن  

شدادیان و كیانیان و         ساییان بر ایران فرمان میراندند تا زمانج پی شاتاریخ كه جیانیان و یا ساله از دورۀ پی چندهزار

ای و اهریمن افسونگر و  س س عصر هخامنشان و سلوكیها و اشکانیان تا دودمان ساسانیان، صدها قهرمان افسانه          

 دارِ سرافراز  و حکمران نجاتبخش یکی پس از دیگری برخاستند و افتادند.ها سرده

آید كه ایران مركز یکی از بزردترین و قدرتمندترین ام راتوریهای جهان بوده كه هم  از منابع تاریخی و ادبی برمی 

کركشی  حات، به لش خاسته و هم بمنظور دشایش سرزمینها و بسط فتو    خو به مقابله بربا اهریمن یورشگر و ستیزه  

و زورآزمایی پرداخته اسییت. منابع و مراجعی كه به كار شییناخت اوضییاع و احوال مردمان كهن این سییرزمین و   

شهای علمی وامانده          تن ایرانپهلوانان رویین ست كه پژوه ست، اما آنقدر ه سنده نی سیار و ب زمین بیاید، درچه ب

د.  ای هستن دینی و كتب مقدس سرشار از معانی و مضامین اسطوره     های پهلوانی و متونها تا نامهنشود. از عامیانه 

صر معنایی این دوره برخی وام  ست و برخی آفریدۀ كنش     عنا سرزمینهای فاتح و مفتوح ا درفته و مقتبس از دیگر 

شه  شه   و بینش ایرانی. افزون بر اندی شتی و باورهای زروانی، اندی در   رهای ایرانی در پیکرِ كیش و آیین مههای زرت

شاید به               ست. این باور كهن آریایی كه  شده ا سانده  شنا سم، به جهان آن روز  سخج اروپایی آن میترائی ایران و ن

شی از آموزه        شد و حتی بر بخ شت از رونق افتاد؛ ولی مانددار  شت برمیگردد، پس از زرت ی هاروزدار پیش از زرت

سان       سا شت. ارمغان تبار ایرانی در روزدار  ستا تأثیر دذا سته و جنجالی    او شودن افقی نوین در دفتمان برج یان، د

بود. اندیشج ایرانی دره دودانگی سرچشمج قدرت )قدرت از منشأ خدایی و     « سرچشمج قدرت و حقانیت حکومت  »

شه دین و       شود. در این اندی سانی( را با ارائه نمودن نظریج همزاد بودن دین و دولت د شأ زمینی و ان یا قدرت از من

 (.54: 6545ودند ولی در كنار یکدیگر جامعه را راهبری میکردند )نژاد، دولت یکی نب

شتن  در دیدداه ایرانی پیش ستا  « فَرّ»نیاز بنیادین برای فرمانروایی )خدایگانی( دا ست  « رخَو»بود. این واهه در او ا

ری ا شایستج رهب  به معنای درخشنددی و تابنددی و در اصل نیرویی است كه در دوهر یک فرد نهفته است و او ر    

سنگ       ست. در  شمه فرِ كیانی، ایزدی ا سرچ ست       میکند.  ست: آنچه من كردم همه به خوا ستون آمده ا شتج بی نب

اهورامزدا كردم. عصمت )بیلغزشی و بیگناهی( و وراثتی بودنِ فرّ و خودكامگی در نگاه ایرانی وجود نداشته است و    

به تاج و تخت دست یازند؛ همانگونه كه دردیه از برادرش بهرام در سنت ایرانشهری، سرداران و س هسالران نباید 

اندازی به تاج و تخت را رواج ندهد. عقل زیر چتر اخالق همان خردی اسیییت كه   چوبینه میخواهد بدعتِ دسیییت    

 لزمج فرّ كیانی است و برای پیکار با دیوان و اهریمنان كارساز است. 

سلمان  شد و این باهدونگی در هر دوره  بر ایران، نگرش پس از هجوم اعراب و حاكمیت خلفای م ، ایرانیان زیرورو 

صحنج منازعات قومی، میهنی،        رنگ شین،  صر پی سالمی همچون ع سرزمین ایران در دورۀ ا وبوی جدادانه درفت. 

ای و حتی جهانی بوده اسییت. جنبشییها و جهاد اسییالمی یکی پس از دیگری روی داده و بدینسییان مفهوم منطقه

در قاموس لغت اسالمی كسی است كه با حضور در معركه     « شهید »شکل درفته و توسعه یافته است.    « تشهاد »

و جدال با دشییمنان خداوند، جان خود را از دسییت داده باشیید. این مفهوم دارای سیییر مراحل تحوّل و تطوّرِ معنا 

 است.
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شین           سالم )ی(، اختالف در جان شت پیامبر ا ساعات پس از دردذ ستین  شیعیان كه     در نخ شان بروز كرد.  ی ای

طالب )ع( بودند، نخست ایشان را بعنوان خلیفه و س س    ابیابن معتقد به جانشینی خویشاوند نزدیک ایشان، علی   

ولی و امامِ مسلمین شناختند و در احکام و روایات خود، برخی مفاهیم چون عدالت و شهادت را بازتعریف كردند.    

شدین چهار نفرند و   ست خلفای را سه ماه خالفت كردند. بنی    بی سال و  سال    و نه  سیزده نفرند و نود و دو  امیه 

 عباس سی و هفت نفرند و پانصد و بیست و چهار سال خالفت كردند.حکومت كردند و بنی

شیییعیان مقاتله و مجاهده را با نگاه و اندیشییج خود توصیییف كردند و از شییهید تعریفی نو ارائه دادند. در اندیشییج 

ان شهید كسی است كه با اذن امام زمانش در معركه حاضر شود و جان خود را از دست بدهد. برای پایداری شیعی

شهادت به نائبان     سئلج امام غایب، فرماندهی جهاد و اذن  و پایبندی این قید، پس از پایان دوران امامت و طرح م

ست. م      شد و تا كنون نیز چنین ا شیعی وادذار  صج علوم قدیم چون      ائمه و رهبران جوامع  شهادت در عر ضمون 

شناسی و حقوق موضوع مباحثات فراوان بوده و هست؛ ولی در      فقاهت، عرفان و فلسفه و دانشهای نو چون جامعه  

سطورۀ مرگ   شهادت از منظر ا در  « شهید »كردن؛ و آداهی برای درک جاودانگی و كنش خودقربانی این پژوهش، 

ا دوران ای تشود. ردیابی موتیفِ شهادت در ادبیات دذشتج باستانی و اسطورهالگوی قهرمان بررسی میشمایل كهن

تاریخی و روزدار كنونی موضییوع این پژوهش اسییت. متون مرجع، شییامل آثار حماسییی، غنایی، حکمی و عرفانی  

ع جم، نوخالصه در شعر است و داستان از بُعد ح     است. توجه به این نکته ضروری است كه ادبیات در ایران عمدتاً   

و تنوع مضامین بسی كمیابتر از شعر است و هر پژوهشی كه بخواهد منجر به ارائج نظریج ادبی بشود، باید عمدتاً        

 مبتنی بر شعر باشد تا نثر. 

ای، تعابیری متفاوت از سایر فرهنگها به دست میدهد و به همین سیاق از    ادبیات فارسی در باب مضامین اسطوره   

  تعبیر« طلبیجاه و جاه»تعبیراتی دیگردونه دارد. قدرت پادشییاهان كه از آن به « ندیقدرت و قدرتم»مضییمون 

 شده، نزد ادبا مورد نقد قرار درفته است. ناصرخسرو دوید: 

 دانش به از ضیاع و به از جان و مال و ملک

  

 این خاطر خطیر چنین دفت مر مرا 
 

های حکمرانی خود میخواستند و این قدرت استحکام پایه دلیل این رویکرد آن است كه پادشاهان، قدرت را برای

پادشاهی پارسایی را دید دفت »مایج تحدید آزادیهای مردم است. سعدی پادشاه را دربرابر خداونددار قرار میدهد: 

به همین دلیل است كه عرفان ایرانی بیش از «. »آید؟ دفت بلی؛ وقتی كه خدا را فراموش كنمهیچت از ما یاد می

آید نه پرستی باشد، واكنشی دربرابر قدرت است؛ ازاینرو غالباً دربرابر درویش، پادشاه مینکه واكنش دربرابر مالآ

(. تمثیل بازردان، كال و دنج بمنزلج حواری یا عارفی 444: 4344)رحیمی، « قارون یا مالک و امثال این كلمات

ی ادنوسی حتی از این هم فراتر رفته، بازردان را به دونه است كه در پی آزاد كردن روح و رستگاری آن است. متون

استعاری همان ملکوت پدر یا خداوند به شمار آورده كه دنج بسیار داشت و از میان آنهمه دنج، تنها یگانه مرواریدی 

ریدی رواملکوت پدر بر سان بازردانی / كه بس دنج داشت و م»های روح قدسی و ازلی بود: را نگه داشت كه از پاره

یافت / او بازردانی هوشمند بود / چونان كه داراییش را همه بفروخت / و تنها مروارید را از آن خویش كرد / شما 

 «نیز در پی دنجی هستید كه از میان نرود/ دنجی در جایی كه بیدهایش نخورند/ و كرمهایش فاسد نکنند

 (.11 – 15: 4349پور مطلق، )اسماعیل

 س از آن چنین دوید كه:و حافظ دهها قرن پ

 طلب از دمشددان لب دریا میکرد  دوهری كز صدف كون و مکان بیرون بود
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های كهن نیست؛ چراكه در قرآن كریم هم معاملج جان با خداوند آمده: ً ملهم از اندیشه اما این تعبیر حافظ صرفا

ه لون فی سبیل اهلل فیقتلون و یقتلون وعدا علیان اهلل اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه یقات»

حقا فی التورات و النجیل و القران و من اوفی بعهده ای من اهلل فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم و ذالک هو الفوز 

(. خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری كرده كه )در برابرش( بهشت برای آنها باشد 444)توبه/ « العظیم

)به این دونه كه( در راه خدا پیکار میکنند، میکشند و كشته میشوند. این وعدۀ حقی است بر او كه در تورات و 

انجیل و قرآن ذكر فرموده و چه كسی به خدا به عهدش وفادارتر است؟ اكنون بشارت باد بر شما به دادوستدی كه 

 اید؛ و این است آن پیروزی بزرگ.با خدا كرده

آفرینی كرده است های دینی، خود چه اندازه مضمونخواهی مبتنی بر آموزهید كه آیا ادبیات شهادتاكنون باید د

های دذشته چه اندازه و چگونه خوانش جدید و چه اندازه از محتواهای پیشین در خود جای داده است؟ اسطوره

افتن عناصر و موضوعات قدیم و شدند و كدام مضامین، كمیاب یا پنهان دردیدند؟ مسئلج اصلی در این پژوهش ی

خواهانه است؛ بنحوی كه شناخت آمده تا اكنون )تکرارشونده( در بستر و جریان ادبیات قهرمانانه و شهادتپیش

 جامع و تعریف كاملی از این دونج ادبی ایرانی به دست دهد.

 

 سابقۀ پژوهش
ها، هنامورت درفته است. در داخل كشور پایاندرمورد مضامین و ادبیات شهادت در ایران و جهان، تحقیقاتی چند ص

ای مقالت و كتب فراوان به این موضوع مختص شده است. بدلیل رایج بودن موضوع در دورۀ معاصر در سطح منطقه

های دذشته در داخل ایران، صدها فقره پژوهش و هزاران عنوان كتاب و جهانی و نیز حمایتهای حکومتی در دهه

شته شده و اصطالحاتی چون ادبیات جنگ، ادبیات اسارت، ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت، با این موضوع نگا

ادبیات جانبازی، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات تبعید، ادبیات انقالب، ادبیات عاشورایی، ادبیات مهاجرت، ادبیات 

یشهای فراوان علمی و ترویجی بردزار اردوداهی، ادبیات زندان، و ادبیات تسلیم بر سر زبانها افتاده و بموجب آن هما

ناوین كاربردتر از بقیج عكم« ادبیات شهادت»های تخصصی شکل درفته است. با این حال اصطالح شده و كتابخانه

هایی بود كه نام برده شد. و اصطالحاتِ رایج شده است؛ زیرا شهادت نه موضوع كه مایه و مضمون اصلی همج دونه

توسط بنیاد شهید انقالب « ادبیات شهادت»همایشی با عنوان  4399ستین بار در سال بنا به تحقیق، برای نخ

اسالمی بردزار و طی این همایش، اصطالح ادبیات شهادت خلق و بر زبان استادانی چون حسن حسینی رفت. 

صیف ه توتعدادی از صاحبنظران، نویسنددان و شعرا در این همایش سخنرانی كردند و بیش از تحلیل و چونی، ب

ای از پژوهشهای دانشجویی و و چندیِ آن پرداختند. پس از آن نیز دیگر این اصطالح نوشته و شنیده نشد. دسته

آثار پژوهشگاهی با موضوع شهادت در آثار ادبی نیز انجام و انتشار یافته است كه عمدتاً تحلیل محتوا یا شرح و نقد 

ادبیات شهادت در آثار دهج »ای با عنوان از رساله 4345ز در سال چند اثر شعری یا داستانی هستند. نگارنده نی

 در دانشگاه تهران و در مقطع دكتری دفاع كرد.« اول انقالب اسالمی

در حوزۀ پژوهشهای خارجی باید به این نکته اشاره كرد كه فهم غربیها از مقولج شهادت چندان منطبق با فهمِ 

دربارۀ بیشتر جوانبِ موضوع دست به قلم برده اما دربارۀ وجه ادبی و  ایدئولوهیک ایرانی نیست؛ ضمن اینکه

 اند. این آثار قابل اشاره و معرفی هستند:ای ارائه نکردهای شهادت مقالهاسطوره
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( استاد مطالعات ایران در دانشگاه ورشو لهستان كتابی تألیف كرده sylwia surdykowskaسیلویا سودیکوسکا )

. «ادت و قربانی در الگوی فرهنگ ایرانی، تحلیل ایدۀ شهادت مبتنی بر آثار مذهبی و معاصرنقش شه»با عنوان 
این اثر به زبان انگلیسی نوشته شده و هنوز فرصت ترجمه نیافته است. او در معرفی كتابش مینویسد: مفهوم 

آمده و منشأ تحول مفهوم درپی این كتاب شهادت كه مناقشاتی در جهان امروز غرب ایجاد كرده است در فصول پی

شهادت در فرهنگ فارسی مورد بحث قرار درفته است. همچنین فرایند شکلگیری نگرشی منتهی به آماددی برای 

پذیرش شهادت و نقش آن در تبلیغات و مفهوم امروزیش بررسی شده است. مواد تحقیق از آثار كسانی كه تأثیر 

ای است و سهمی از هم شده است. این اثر، كتابی میانرشتهاند فراچشمگیری در آداهی مردم ایران داشته

 شناسی فرهنگی و روانشناسی اجتماعی را در خود دارد. شناسی، مطالعات ادبی، مردملغت

امامی در ایران قرن دفتمان شهادت در شیعج دوازده»( از رسالج دكتری با عنوان Beez, Mareikeماریک بیز )

در رشتج مطالعات تاریخ و فرهنگ به زبان  6543برلین دفاع كرد. این رساله در سال  ، در دانشگاه آزاد«65و  44

بخشی به ای از موضوعات مندرج در این رسالج هشتآلمانی نگاشته شده ولی هنوز بردردان نشده است. خالصه

هانر مقتل:  علی در نبرد كربال / بناین شرح است: طرح شهادت در دورۀ نخستین اسالم / مرگ فجیع حسین

تاریخنگاری ادبیات عزاداری و بحث بر سر اسرارالشهاده / نویسنددان اواخر دورۀ پهلوی و آثارشان / مرتضی مطهری، 

پرداز سیاسی / شریعتی دواهی بر اوضاع غیرقابل تحمل / شهادت بمنزلج وفا به طلب دینی و نظریهروشنفکر اصالح

شناسی / شهادت با نظر به الهیات زاداری / مفهوم شهادت از حیث آخرتبخش مراسم ععهد با خدا / كاركرد رهایی

 درایی. سومبخش و جهانآزادی

 59( تعداد jihad and martyrdomای با عنوان جهاد و شهادت )( در مجموعهDavid Cookدیوید كوک )

منتشر كرد.  6545ی در سال صفحه به زبان انگلیس 155عنوان مطلب و مقاله را در قالب دو جلد كتاب در مجموع 

های قرآنی دربارۀ جنگ / شهادت، برخی عناوین مطالب و مقالت به این شرح است: اختالف و حل و فصل آموزه

خودكشی و قانون جنگ اسالمی / جهاد در شعر عربی قرن دوازدهم برای مقابله در جنگهای صلیبی / شهادت 

 هادت در عراق. این كتاب هم به فارسی ترجمه نشده است. عاشقان پرشور بمثابه عروسی مقدس / اسطورۀ ش

 

 بحث و بررسی

( و عناصر تکرارشونده motif( و موتیف )subjectای موضوع )این مقاله در پی معرفی دستهموتیفها و بافتها: 

ایی یل معنخواهی در زبان فارسی و تحلكردن و شهادتو برانگیزاننده )لیت موتیف( در متون ادبیاتِ خودقربانی

عناصر مهمی كه  آن است. این ادبیات در یک دورۀ طولنی تاریخی و فضاهای مختلفِ دفتمانی پدید آمده است.

كاركرد موتیف دارند و در آفرینشهای ادبی بصورت خودآداه یا ناخودآداه مورد استفادۀ نویسنده، شاعر و هنرمند 

( مورد thematologiشناسی )مایههش حاضر با قواعد دروناند به شرح ذیل است. این عناصر در پژوقرار درفته

نقد و تحلیل قرار میگیرند شامل: جاودانگی )میل به نامیرایی(، شخصیت )قهرمان، مبارز و شهید(، قدرت )رویارویی 

با خطر، پیروزمندی، آزاددی(، عشق )دلدادی، ازخوددذشیتگی، جانبازی و فداكاری(، رخداد )مبارزه و رویداد 

یجر به میرگ و شیهادت(، موقعیت )میدان مبارزه و شهادت(، باور و عقیده )باور یک قهرمان و عقیاید او(، من



 7/ ایادبیات شهادت در دوران نوزایی انقالبی با تأكید بر عناصر اسطوره

 

وییژدی بارز قهرمان )ویژدیهای ظاهری قهرمان( و مضمون و موضوع مکرر، باور مسلط )باور جمعی از قهرمانان( 

 است.

بیات شهادت، مباحث در شش مقولج ذیل كه در حکم شناسانه از ادنگر و اسطورهبرای ارائج تعریفی دقیق، جامع

( شده است. بافت در این معنا articulationبندی )بافت و زمینج آفرینش ادبیات شهادت هستند، صورت

 environmentاست. این بافت شامل محیط زبانشناسی هر عنصرِ زبانی میشود و آن را  contextتر از دسترده

ا كه قبل از یک عنصر زبانی و پس از آن، اجزای زبانی دیگری آمده باشد. ممکن است یا محیط مینامند؛ بدین معن

شود؛ یا در بُعد بررسی رابطج رفتار زبانی و ( استفاده context verbalدر این حالت از اصطالح بافت كالمی )

و فرستنده بر اساس  های مشترک دیرندهاستفاده میشود. در این روش داده context socialرفتار اجتماعی از 

بایسته  (.79:4394پور، ها و میزان شناخت هریک از آنها بررسی میشود )كهنموییوضعیت فرهنگی و روانی، تجربه

است مقولتی كه در ذیل آورده میشوند، در پژوهشهای دانشگاهی و حوزوی بشکل جامع مورد مداقه قرار دیرد و 

ای و رابطج طولی با همدیگر بحث شود. هریک از نی، ادبی و اسطورهاز حیث ارتباط معنایی و عناصر مشترک زبا

انها، دفتمهای جمعی و فردی ایرانیان در طول اعصار و ایجاد دفتمان و خردهاین مقولت با تأثیردذاری بر اندیشه

 اند:منبع آفرینش ادبی و الهامبخش خالقیتهای هنری شده

تعبیر شده و در اصطالح صورت ازلی و « سرنمون»ن فارسی به (: در زباarchetypeالگوی جهانی )( كهن4

ا الگوهاساطیری است حاصل محتویات ناخودآداه جمعی و سرشتهای مادرزادی نوع بشر فارغ از ملیّت و نژاد. كهن

شده عیینتاند و رفتارهای انسانیِ ازپیشدربردارندۀ حقیقتی س نتا هستند كه در آغاز آفرینش بر انسان پدیدار شده

( در طول زمان تکرار و toposالگوها میتوانند در معنای موتیف و ت س )اند. كهنرا در ناخودآداه آدمی رقم زده

 به اشکال مختلف بازآفرینی شوند. 

ای از محتویات ایران باستان در حوزۀ جنگاوری و پهلوانی است. آزاددی، خردورزی، مجموعه ( حکمت پهلوانی:6

جویی از هستی، درایش به تازدی و  شجاعت از بنیانهای حکمت پهلوانی جوانمردی، بهره دادپیشگی، پیشروی،

ای كه هستی، وی را در است. نفی نیروی مستقل از خداوندداری و فرمندی به معنای رسیدن انسان به مرتبه

 ست. های این حکمت اتاختن و سر باختن از دیگر بنیانكند و نیز ذیل سایج حکمت خسروانی اسب دشواریها یاری 

های قرآن دربارۀ غزوات، جنگها و فتوحات كه از جانب خداوند یکتا به زبان وحی و آموزه ( جهاد اسالمی: احکام3

 63)ی( نازل دردید؛ همچنین روایات و احادیث ایشان در طول  و در صورت آیات به پیامبرش حضرت محمد

ر، تأویالت و تفاسیر خلفای راشدین و جانشینان وی محتویات جهاد سال پیامبریِ مسلمین در این باب و نیز تعابی

 اسالمی را شکل داده است.

بن پس از رحلت پیامبر اسالم، نزاع بر سر جانشینی وی دردرفت. دروهی میل به عبداهلل طلبی شیعی:( شهادت1

م ر( پیامبر نمودند؛ اما دیگرانی هقحافه ملقّب به ابوبکر صدیق یار نزدیک، مشاور سالخورده و خویش )پدر همسابی

طالب )ع( یار نزدیک، میداندار غزوات و داماد پیامبر را برای این منصب اصیلح دانسته و رخیداد ابیبن بودند كه علی

 غدیر را دواه بر عقییدۀ خود فرض كردنید و مشهور به شییعیان یا حزب عیلی شدند. 

ت عوامل متعدد و بافت جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی كشور ایران بجه های اعتراضی:( انگاره5

ای و جهانی بوده است. پیشینج و فرهنگی در طول زمان میدان منازعات و مشاجرات در سطح محلی، ملی، منطقه

ت ، تاخها از این مرز و بومتمدنی كهن، طوایف و تفکرات متعدد، هجوم فرهنگها و كالهای فرهنگی و دذر اندیشه

آفرین و ملتهب و ایرانیان را انسانهایی جنبششدنِ حکومتها، ایران را كشوری همیشهدست بهو تازها و دست
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معترض بار آورده است؛ اعتراض به دذشتگان، اعتراض به اوضاع فعلی و اعتراض به شرایط آینده، این كشور را در 

 ناآرامی دائمی درفتار كرده است.

های چهل و پنجاه، انقالب سال در پی جنبش و اعتراض دینی، مدنی و حتی مسلحانه در دهه :( نوزایی انقالبی4

اهلل خمینی، مرجع اهلل روحمردم ایران منجر به سرنگونی حکومت پادشاهی محمدرضا پهلوی شد و آیت 4357

قدام كند. ج ولیت فقیه اهای تشیع و نظریدذاری نوعی حکمرانی مذهبی بر پایج اندیشهشیعه، فرصت یافت به پایه

حسین كه رهبری حزب عربی سوسیالیستی بعث را به عهده دیری ن ایید كه لشکرهای عراق به فرماندهی صدام

نشین نیز داشت، از مرزهای غربی ایران وارد خاک كشور شدند. در مناطق دیگر مرزی و برخی سرحدات طایفه

شد جنگ و خونریزی در سراسر ایران و برای مدت نسبتاً طولنی طلبی بال درفت و اینهمه باعث سودای استقالل

ودوهزار اسیر از سمت ایران، حاصل هزار جانباز و چهلهزار شهید و پانصدوپنجاهوسیزدهجریان یابد. حدود دویست

 انهایایم، همچنان میدسالج ایران و عراق شد. از آن پس نیز تا امروز كه چهل سال را پشت سر دذاشتهجنگ هشت

منازعه در داخل و خارج از كشور، بازار شهادت را درم نگه داشته است. جنگ با داعشیان در مناطقی از خاک 

سالج اخیر باشد. در این چهار دهه حجمِ وسیعی از ادبیات سوریه و عراق میتواند آخرین نبرد قابل ذكر در دورۀ چهل

جنگ و شهادت منتشر دردید. ادبیات شهادت مربوط به شهادت خلق شد و صدها دفتر شعر و داستان در موضوع 

 دورۀ اخیر با توجه به جمیع مختصات شکلی و معنایی در این پژوهش به نوزایی انقالبی تعبیر دردید.

 

 بررسی ادبیات شهادت در دورۀ نوزایی انقالبی
و س س ادبیات این دوران از ابتدا  با این مقدمه به بحث دربارۀ ادبیات انقالب اسالمی ایران می ردازیم. مرور تاریخ

شناسی بسیار مهم و ضروری است. بنابر آنچه از سوی برخی كارشناسان فرهنگی تا كنون با رویکرد هویتی و اسطوره

و اجتماعی مطرح میشود، ایران این عصر دارای بحران هویت ملی قلمداد میشود. پیدایش برخی مشکالت برای 

كلی بایستی تغییرات اجتماعی را عامل آنها دانست؛ اما در  ل چندی است. در شکلهویت پساانقالبی معلول عوام

شکل تفصیلی تغییر عمده به انتقال از شرایط انقالب و دفاع مقدس به شرایط تثبیت و بازسازی مربوط است. 

یِ جهاد رایط انقالبمشکلی كه از این ناحیه به وجود آمد ناشی از عدم آماددی این دفتمان برای شرایط متفاوت با ش

داریِ تاریخی و اتکا به منابع هزار و اندی ساله، قابل انتقال درست و و مبارزه بود. دفتمان هویتی سنت برغم ریشه

یافت كه در اذهان، انسان متصلبانه به دوران آرامش و سازنددی نیست. این مشکل از این جهت صورت بحرانی 

ه جان و مال، زاهد و كاسب فضایل و عاشق لقاءاللّه تصویر شده بود. این تصویر اعتنا بمطلوب، انسانی ایثاردر، بی

كه انسانی مناسب با شرایط مبارزه و جهاد را نشان میداد همان هویتی بود كه در دفتمان سنت در انطباق با 

رایط جدیدی ش شرایط ماقبل انقالبی و جنگ تحمیلی بر آن دست دذاشته شد. هنگامیکه این شرایط پایان یافت و

متفاوت با شرایط ستیز به وجود آمد، با توجه به عدم آماددی دفتمان سنت و تأكیدی كه در آن بر انسان نوعیِ 

شد این طور به نظر میرسد كه دیگر این هویت برای اوضاع و احوال جدید كارایی ندارد.دفتمان ادیان تأكید می

 از هویت اسالمی، هویت ایرانی و هویت غربی )تجددی(.  هویتی ایران در دوران اخیرِ هویت، تركیبی است

با شروع جنگ ایران و عراق، بازار خلق ادبیات شهادت چنان درم شد كه در طول تاریخ بیسابقه بود. تعداد زیادی 

از شاعران و نویسنددان در سراسر كشور به سرودن شعر شهادت و خلق داستان و متون ادبی پایداری پرداختند و 

عنوان كتاب و نشریه در این مضمون منتشر كردند. پس از پایان جنگ شاعران همچنان در پاسداشت شهدا  صدها
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طلبی مانند شهدای حرم های دیگری از شهادتو زنده داشتن نام و یاد آنان به خلق اثر پرداختند و در عرصه

 آزمایی كردند. طبع

 

 ای شهادت پس از انقالبشعر اسطوره
اله سه به بررسی مفهوم شهادت با رویکرد تحلیل دفتمان پرداخته و به دورۀ زمانی جنگ هشتمصطفی كریمی ك

شهادت یکی از ارزشهای اصلی و تکثیرشده در عرصج اجتماعی ایران زمان »با عراق توجه داشته است، مینویسد: 

، الگویی كه با شهادت جنگ بود كه در یک پروسج دیالکتیکی، الگوی رایج مرگ در دوران مدرن را متحول كرد

(. وی اشاره میکند كه مرگ در زمان جنگ تحمیلی در قالب دفتمان اسالمی 47: 4341)كریمی، « بندی شدصورت

ارز با امر قدسی فهمیده شده است و بر اساس همین نیز باید تالش شود دالهای معنادهنده به در منطقی هم

شدۀ جامعه مدرن را به زداییالب معنایی شهادت روند مرگشهادت، از منطق دفتمان اسالمی استخراج شود. ق

بندی كرد. در این قالب در نوعی بینامتنیت چندصدایی و ارز با مرگ را صورتچالش كشید و نوعی زیستن هم

این اشعار از (. 49های مدرن مذهبی، چگونه زیستن را با چگونه مردن، معنا میکنند )همان: تلفیقی شامل دزاره

 هایی انتخاب شده كه شعرهای مانددار انقالب و جنگ را دربر دارند:مجموعه

ای است كه معنایی اسطوره« سیّد»در شعر زیر آنچه میتواند موضوع بحث قرار دیرد شخصیت  عباس احمدی:

 شانگیزد و خون اجداد طاهریندارد. سید در فرهنگ تشیع، مضمونی از نژاددی دارد؛ حس احترام و اعتماد را برمی

 در او جاری است. در سیادت ایرانی معنایی از عربیّت نیست. سید تصویری دینی و متخلق از لشکر ارائه میدهد:
 خط دوم شکست فرمانده، احتمال شکست بسیار است 

 پس مهمّاتمان چه شد سید؟ هیچ امید هست؟ بسیار است

 روزهای حماسه و ماسه، بوی باروت و ام.یک و هسه

 سرخ به دمانت كم است؟ بسیار است داغ سیصدهزار للج

 دهج بیهویت هشتاد، بامها در تصرف بشقاب

 (656داخل آلبومش ولی عطرِ دهج سرخ شصت بسیار است. ... )شعر شهادت، 

وزن بلند و آهنگ كُند این غزل، تصویری از مجاهدت ایرانی را نمایش میدهد. حسرتی كه پس از علیرضا قزوه: 

طلبی پس از دوران جنگ، بر دل بازمانددان و  كه برای شور و شعف و جانبازی و شهادت ایپایان معركه و دلتنگی

جامانددان مستولی میشود، در این شعر نمایان است. عشق عنصری است كه در این غزل وضوح دارد. روزدارِ 

یر متعددی دارد كه یکی در فرهنگ ایرانی و اسالمی تعاب« چاه»آمیزد. اندود با یادی از چاه و علی )ع( درمیحُزن

 از آنان شنونددی رازها و دردِدلهای قهرمانان است:
 بار غربتم یک دل از روزهای واپسین مانده استدر كوله

 تشنه مشکی بر زمین مانده استلب رفتند، لبعباسهای تشنه

 من بودم و او بود و دمنامی، نامش چه بود انگار یادم نیست

 (44است... )همان، م تو ای عاشقترین مانده های سنگی دیوار، نابر شانه
اری آزغربت بر اساس رمز سفر و هجرت آفریده شده است. غریبی متضمن سفر از جای مألوف به جای نوست. غریب

نوازی در ادب حماسی جای دارد. در ادب عرفانی نیز غربت نتیجج سفری است كه آدمی را از دیگران عبور و غریب

 داده است:
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 ی مسافر كیست در راهددر دفت

 مسافر آن بود كو بگذرد زود

  

 كسی كو شد ز اصل خویش آداه 

 ز خود صافی شود چون آتش از دود
 

 (44: 4394)شبستری،  

حمید سبزواری با زبانی آركائیک، امروز را به دذشتج باستانی پیوند میدهد و جنگ را از حد حمید سبزواری: 

 و آهنگ آزادی قدس را میسراید: مرزهای ایران و عراق فراتر میبرد

 وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم

 از هر كران بانگ رحیل آید به دوشم

 داه سفر شد باره بر دامن برانیم

 وادی نه ایمن هان مگو باید سفر كرد

 وادی نه ایمن رهزنان در رهگذارند

 وادی نه ایمن جاده هموار است ما را

 استوادی پر از فرعونیان و قبطیان 

 تکریتیان صد دام در هر دام دارند
 

 دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم 

 بانگ از جرس برخاست وای ِمن خموشم ...

 داه وادیِ ایمن برانیمتا بوسه

 از هفت وادی در طلب باید دذر كرد

 بیم حرامی نیست یاران هوشیارند

 امید بر عزم جلودار است ما را

 میان است موسی جلودار است و نیل اندر

 آشنایان، ره به مقصد میس ارند ...راه

 (55)شعر شهادت،                                        

ریز به های كهنِ حماسی هستند. مبالغج مرسوم در شعر حماسی با تیغِ شهابعَلَم و تیغ واهه حسن حسینی: 

ای شعر را افزون كرده است. بَرندۀ شب بار اسطورهكمال رسیده است. كاربرد خورشید در وجه قهرمانانه و ازمیان

 اصطالحی نو است كه دیروز باستانی را به امروز دره زده است:« خیزسینه»
 ستیز بال میرفتوقتی علم 

 خورشید به قصد حمله بر شب از كوه

 

 ریز بال میرفتصد تیغ شهاب 

 خیز بال میرفتآهسته و سینه

 (444)همان،                                          

 شعر دیگری از این شاعر:

 بیا عاشقی را رعایت كنیم

 انداز آنها كه خونین سفر كرده

 حکایت كنیم از تباری شگفت

 از آنها كه پیمانج ل زدند

 ببین خانقاه شهیدان عشق

 چه جانانه چرخ جنون میزنند

 

 ز یاران عاشق حکایت كنیم 

 اندسفر بر مدار خطر كرده

 كه كوبید درهم حصاری شگفت

 دل عاشقی را به دریا زدند

 صف عارفان غزلخوان عشق

 دف عشق با دست خون میزنند ...

 (19)همان،                                             

های شعر حماسی چون صخره و دریا و بویژه دماوند استفاده میکند و در كاربرد شاعر از واهه :سهیل محمودی

 طورۀ دماوند، اغراقی نو و زیبا به كار میبرد:اس

 های شهر شماستتر از شیشهدلم شکسته

 آدینشما چقدر صبور و چقدر خشم

 به استواری معیار تازه بخشیدید

 كاین چنینمان میخواستشکسته باد كسی 

 حضورتان چو تالقی صخره با دریاست

 او به مثل شماست شما نه مثل دماوند
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 بیا كه از همج دشتها سؤال كنیم

  

 كدام قله چنین سرفراز و پابرجاست ...
 

 های حماسی اشاره دارد:شاعر در ادامج غزل، صراحتاً به آمیختن مضامین عرفانی در بنمایه
 میان معركه لبخند میزنید به عشق

 

 غزل ختم میشود زیباست ... حماسه چون به 
 (39)همان،                                                   

ای شاهنامه اشاره كرده به نام قهرمانان اسطوره« كفشهای مکاشفه»احمد عزیزی در دفتر شعرش احمد عزیزی: 

 و بیشترین تکرار مربوط به تهمینه، معشوق رستم و نماد دختر نجیب، است: 

 رخش اینجا معبر تهمینه شد

  

 بیدل اینجا غرق در آیینه شد 

 (146:4345)عزیزی،                                 

 دست تو در چشم من آیینه بود

 

 شیر من از بیشج تهمینه بود  

 (666)همان:                                          

 رودابه مادر رستم نیز در شعر احمد عزیزی نماد شجاعت، پاكی و عظمت است: 

 هاستقرن ما سرمایج رودابه

 

 هاستبهقوم ما سرچشمج رودا 

 (15)همان:                                            

زكریا اخالقی از روحانیون شاعری است كه اشعار فراوانی در وصف ارزشهای انقالب و دفاع مقدس  زكریا اخالقی:

برَد. نگاه  های اسالمی را به كارسروده است. وجهه و اندیشج روحانیت، باعث شده در اشعار خود، نمادها و اسطوره
ای زیبا بسمت آسمان تصور نهادن در جاده شاعر به شهادت نگاهی عاشقانه و عارفانه است. وی شهادت را دام

را در  طلبیمیکند و جایگاه متعالی شهید در دنیای برین و پسین را وصف میکند تا بدین واسطه شوق شهادت
 مردمان بیفزاید:

 كس تماشا نکند منظره زیباتر ازین
 ر شمشیر شهادت سحر آنسان رفتیزی

 نرسد دعوت معشوق، فریباتر از آن
 عندلیبا، سفر عرش تو خوش باد برو

 

 خاطری را نبود خاطره زیباتر ازین 
 كه نرفتند ازین دایره زیباتر ازین
 نشکفد تلبیه از حنجره زیباتر ازین
 نرود كس سوی آن كنگره زیباتر ازین

 (5)شعر شهادت،                                     

ای اشاره دارد. كاربرد اسطوره در شاعر در هر بیت از سرودۀ خود به مضمون یا مصداقی اسطورهمهرداد اوستا: 

 ت.آشنا اسدریافت و دوشای است كه برای مخاطب عمومی قابلسخن او و البته دیگر شاعران به اندازه و به دونه
 غمت را بر دل و جان رهگذر باد

 از روی تو پیوسته چون شمعجدا 
 شهادت را تو میر كاروانی
 ازین غم، خاطر سردشته چون ابر
 ادر جز در هوایت پر دشاید
 هر آن كِت آشیان زیروزبر كرد
 ز شبهای سیاه ماتم تو

 جگر خواستدلم هر كو چنین خونین
 

 بخش نظر بادخیالت روشنی 
 ور بادمرا هر دم زبانی شعله 

 ر و سفر باد...بر این صحرا ترا سی
 س ر بادبه دردون اشکبار و بی

 همای خاطرم بی بال و پر باد
 مدامش خان و مان زیروزبر باد

 تر بادالهی، روزدارش تیره
 مدامش قوت جان، لخت جگر باد...

 (37)شعر شهادت،                                  
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ارزش را در ازای بهشت معامله د؛ چراكه تن بیشاعر، شهادت را سودایی سودآور میشناسمحمدحسین بهجتی: 

ای دربرابر دریا میشناسد. دریا اسطورۀ پهناوری و سودرسانی میکند. او بشر را دربرابر همنشینی با خداوند چون قطره

است و ادرچه وسعتش بسی كمتر از خاک و خشکی است، از نوعی الوهیت برخوردار است و نمادی از عظمت است 

 اهلل مرتضی مطهری سروده است: لبته به پایج آسمان نمیرسد. او برای شهادت آیتو در عظمت ا

 ای بسا سود كه عشاق ز سودا بردند

 همه شب چون لب عالم ز نوا شد خاموش

 دولت عشق بنازم، كه شهیدان رهش

  

 صفت رخت به دریا بردند...عاقبت قطره 

 نالج شوق، ز دل تا به ثریا بردند

 مت ز مسیحا بردنددوی اعجاز و كرا

 (55و  51)شعر شهادت:                              

یشه پهایی چون كاوۀ آهنگر كه برخاست و تخت هزارسالج ضحاکِ ستماستفاده از اسطورهسیدعبدااله حسینی: 

د یگری نمارا واهدون كرد؛ و صاعقه كه نماد جنگِ آسمان با شیطان است، و عَلَم و پرچم كه یکی نماد آیینی و د

ای را نمودار میسازد. در ابیات دیگر نیز میتوان عناصری از ملی است، ذهنِ انباشتج شاعر از مضامین اسطوره

های رازمندی و نیازآوری قهرمان در پیشگاه خدا )ربنّای نهان(؛ شجاعت قهرمان )شیرمردی( و سفر قهرمان اسطوره

 )بانگ رحیل( را دریافت:
 هنوز هست در كاوه رفت پتک درانش

 افتاد در علم ز كف آن س اهدار

 در خلوت شبانج دلدشتهای غرب

 های شب ادر او اشک شوق ریختدر نیمه

 در شیرمرد جبهج اسالم شد شهید

  

 سانش هنوز هستفریادهای صاعقه 

 نفَسانش هنوز هستپرچم به دست هم

 پژواک ربنّای نهانش هنوز هست

 تأثیر اشکهای روانش هنوز هست

 حیل راهروانش هنوز هست...بانگ ر

 (91)شعر شهادت،                   

های جاندار جاری بودن اشاره به اسطورۀ آب و خون یا آبِ خونرنگ دارد. اسب و ققنوس اسطوره سلمان هراتی:

 و فانوس )روشنایی( اسطورۀ بیجان است. سلمان هراتی سروده است:

 ای شهید ای جاری دلگون

 یالنینای با اسب خورفته

 حجلج تو مثل یک فانوس

 نور تو در باغ دل پیداست

 نام تو با آفتاب آمیخت

 پنجره تا روی سرخت دید

 مثل باران زیر هر بوته

 باغها از نام تو سرشار

 روی دست سبزه میباری

 چون بهار آمد كنار رود

 آیی چنان بارانساده می

 هر دل سرخی كه میکاریم

 ما تو را در قلبها جستیم

 جایت از پندار ما بیرون 

 بالای شهید ای مرغ آتش

 دشت روشن با پر ققنوس

 بخش شب یلداستروشنی

 هامان ریختصبح را در خانه

 مهربان شد خانه با خورشید

 نام خوبت كرده بیتوته

 باغبان با یاد تو بیدار

 در دلت دریا مگر داری

 بوی دیسوی تو با او بود

 یرویی دل ریحان!ساده م

 زیر لب نام تو را داریم

 خواب را از چشمها شستیم
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 ل خوشبو تو را چیدندای د
 
  

 از بلند شاخه دزدیدند

 (346)شعر شهادت،                             

 گیرینتیجه
الف( شهادت مضمونی شگفت و چندوجهی است. امری خدایی است كه در عالم انسانی حالتی فرددرایانه و نیز 

ین معنا با ارجمندترین دارایی بشر در جهان كه همانا جانِ عزیز است مربوط شده و نیز وضعیتی اجتماعی دارد. ا

آوری و ستیزدی زیستن است. رزم جهانی و كهنترین آرزوی انسان كه میل به جاودانهربطی دارد به اندیشج آن

ه هابیل به دست قابیلِ مظهر و میدانی برای رخداد شهادت است و این عرصه یادآور نخستین روز از هستی است ك

شرور كشته شد. از خاک تا افالک و تمامی زمان و مکان در این لفافه به طرزی شگفت پیچیده شده است. 

الگویی جهانی است كه با دیرینگیِ زیستنِ بشر در این كردن در راه دیگری و برای هدفی مألوف، كهن خودقربانی

انی همزاد با بشر تا امروز پیش آمده و در همج زمانها و مکانها جهان خاكی مقارن و مطابق است. این كنش انس

دۀ دهنآفرین بوده است؛ دو اینکه در هرجا و هر وقت به رنگی و طرزی نمود و بروز داشته است. عناصر شکلنقش

الگو شد؛ و برخی پوستگی دارند كه حکمت ایرانی پدیدۀ شهادت برخی هستگی دارند كه از آن تعبیر به كهن

های دین و مذهب آن را میسازند. شهادت نه مرگ سیاه كه مردی اند كه آموزهواندیمش و برخی رنگینه و لعابینهخ

سرخگون است و از دیگر سو تفاوت است میان مردهای سرخِ جنگاوران در همه جای جهان با آنچه مذهب شیعه 

اه شهادت ضرورتها و ضروریاتی لزم است كه در یافتن در جایگ برای امر شهادت در ایران رقم زده است. برای قرار

 مقولت مشابه نیست.

ب( مباحث فلسفی و تاریخی و فقهی و سایر مبادی دانش در وادی شهادت قابل طرح و بسط است؛ لیک مضمون 

پیچیدۀ شهادت جز بمدد ادبیات قابل وصف و تعریف و تبلیغ نیست. اساساً بشر توانسته است بمدد هنر و چاشنی 

بسا خوشایند سازد. تنها به مدد سالح ادبیات میتوان بیات، رنج زنددی و سختی مرگ را بر خود هموار و چهاد

آوران شعر و داستان در قوالب حماسی و عرفانی و حکمی و جز آن، هویت را زنده و موجودیت را پاس داشت. نام

آوری پهلوانان و فداكاری هرمانان و رزمبازی قبا دستمایگی همج صنایع ادبی و شگردهای زبانی در وصف عشق

 و درخت آسوریکاند. این قبیل آثار از جدالِ بز با نخل خرما در داستان سربازان طبع آزموده و آثار فاخر آفریده

وری حسن جساختنِ رستم و اسفندیار و سر باختن حالج و شیخسوختنِ شمع و پروانه در شعر عرفا درفته تا رزم 

پیکرِ عراقی امتداد و دامنه دارد. این دامنج فراخ و پُر رمزوراز و این حسین فهمیده زیر تانکِ آهنینباختن و جان 

ای نمیتوان دید و دریافت. نظریج ادبی شهادت جز با روش و نگرش ازمنج بس دور و دراز را جز با نگاه اسطوره

ج ادبی و شناسانی دفتمانی و بررسیهای جریانای قابل ارائه نیست. كنکاش در تاریخ ادبیات و طرح مباحثاسطوره

ارشوندۀ سان ردیابی عناصر زبانیِ تکرهایی از این دست، قادر به بازیابی و بازنمایی ادبیات شهادت نیست. بدینشیوه

 شناسی میگذرد. مرتبط با این كنشِ انسانی از نخستین آدم تا امروز از مسیر علم اسطوره

اند؛ جز آنکه در بافت یخی( و ادبیِ )خیالی( شهادت از دذشتج دور تا امروز تکرار شدهج( تمامی عناصر متنی )تار

نیادین جاودانگی عنصر ب اند. بنمایجاند و دوباره در موقعیتِ نو رنگ و روشنی درفتهزمانی یا مکانی خای رنگ باخته

نمایی، موتیفها مشهود است. قدرتو دالّ مركزی در پدیدۀ شهادت است و بازتابش آن در ادبیات بیش از دیگر 

دلداددی و باورمندی )اعتقاد( سه عنصر والیی و شناور در متون ادبی شهادت است. ویژدیهای ظاهری قهرمان، 

های تکرارشونده هستند. موقعیتِ رخداد و مختصات میدان )عرصج مبارزه( در مرتبج بعدی از موتیفها و بنمایه
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ی آزادی بخشیدن به دیگران؛ اما چون نمیتواند بشریت را از دست اهریمن رها قهرمان، خواهندۀ قدرت است برا

د و نه ای باشكند و طبیعت بشری را تغییر دهد )چون اساساً تغییرپذیر نیست(، پس بهتر است قهرمان اسطوره

 كه در دورۀ ای جهان و ایران باستانواقعی. ادبیات شهادت ادبیاتی است مبتنی بر بنیانهای معنایی و اسطوره

اسالمی رنگ الوهیت و باورمندی پذیرفت و با شکلگیری مذهب تشیع، از قوّت و غُنیت برخوردار شد. تنوع مضامین 

 شمول، این ادبیات را از كمیّت و كیفیت شکلیزمین با نگاه جهانو تکرّرِ معانی در بافت پُرالتهاب و ستیزندۀ ایران

 ر كرده است.و محتوایی عالی و تأثیردذار برخوردا

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این هنویسند

 طبق تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، هنویسند تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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