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:مقدمه-5-5

ی  و اسطوره اندیشه ،گردد و فرهنگ ی حیات بشری باز می قدمت قهرمان و قهرمانی به سابقه

اجمات ی خاکی با ته اش در کره از زندگیاز آغو همچنین بشر  هیچ ملّتی خالی از قهرمان نیست

و قلمرو خویشتن  به ناچار برای حفظِ هویّت خویش بایستی از خود و  طبیعی و انسانی مواجه بوده

ها قهرمانان به  است و در بستر حماسه د حماسه بودهبر تهاجم همیشه مولِّاین دفاع در برا ،کرد دفاع می

ای قهرمان یا  . هر حماسهاند و قهرمان همیشه در کنار هم بوده ماسهتوان گفت که ح می اند آمدهدنیا 

انی که است و قهرمان هایی در خود داشته ور ایران از زمان خیلی دور حماسهکش .قهرمانانی در خود دارد

هشت سال دفاع مقدّس ایران  و بی انقال ه. حماساند کردههایی  جانبازیدر راه حفظ این مرز و بوم، 

هزاران  ،. در این حماسهاستدر طول تاریخ تا به امروز های دفاع در برابر متجاوزان  ای از حلقه حلقه

 ایمان خویش نثار کردند.میهن و  مامِبه دنیا آمدند و جان بر قدم ِ منامگهزار قهرمان 

های قهرمانان  ها و جانبازی در نشان دادن رشادت داردب اسالمی در این عرصه سعی ادبیّات انقال

است قهرمانان انقالب  ذاری نکند در این نوشتار سعی شدهچه در شعر و چه در نثر از هیچ تالشی فروگ

ی قهرمانان وجود  مورد بررسی قرارگیرد. تعابیر زیادی درباره ،اع مقدّس در شعرفاسالمی و هشت سال د

حسینی و  ی ایرانِ نام ریشهای به  که قهرمانان این دیار از یک ریشه رادارد امّا مفاهیم یکی است چ

 عاشورایی هستند.



:مسألهبیان-5-2

 باورهایی و عقاید چه و اند؟ کرده  زندگی چگونه دور گذشتگان که حقیقت این فهمیدن

 خود ی جامعه در آیا اند؟ کرده  دفاع طبیعی غیر و طبیعی حوادث برابر در خود از چگونه اند؟ داشته

 به. است  بوده انسان ذهن ابهامات و ها خواسته از همواره ،اند؟ داشته خودگذشته از و فداکار افرادی

 و رموز اسرار، کشف رفک در است، آن بینی پیش و آینده برای ریزی برنامه یِپ در انسان که اندازه انهم

 کشفیّات ها، حماسه ها، کتیبه از باستان ایران از مانده جا به آثار از .باشد می نیز گذشته دوران حقایق

 هنگام به باستان ایرانیان که شود می استنباط چنین است دست در دوران آن از که تصاویری و باستانی

 شکوه نهایت در مهاجمین، مقابل در خویشتن سرزمین از دفاع و غیرطبیعی و طبیعی حوادث با مواجه
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 از جان پای تا و اند شده ظاهر استواری و صالبت با ها سالح انواع به مسلّح و رزمی هایلباس در اقتدار و

 . اند نموده حفاظت خویش همنوعان و میهن خاك

 کننده، وگمراه مختلف های روش با خارجی و داخلی طلبان فرصت و سودجویان که عصرکنونی در

 تهاجم و شبیخون با و تالش با که دارند، مسلمانان و اسالم دنیای ویژه هب و شرقی ملل انحراف در سعی

 و مذهبی ملی، مفاخر اعتقادی، ،اخالقی های جنبه تا دارند سعی دوست، درپوستِ دشمنی و فرهنگی

 اهداف پیشروی موانع از و غربی باریِ و بند بی ی اشاعه ی بازدارنده عوامل از که را مردم این فرهنگی

 زمین، مشرق جوانان و مردمان ذهن و فکر بیمارکردن با خواهند یم و کنند قمع و قلع آنهاست، شوم

 بین از ،فاخر ی گذشته با را پیوندشان و دورنمایند دینی پربار باورهای و فرهنگ ،اعتقادات از را آنان

 را ها آن  سرزمین و منابع و بپردازند خود سوء افکار به جوانان بین در هویّتی بی و تفرقه ایجاد با وببرند  

 .است نبوده مستثنی ها هجمه این از ایران سرزمین بحث، این به توجه با .درآورند خود ی سیطرهتحت 

 این خاك به طمع چشم دشمن، شکل در گاه دوست، تأهی به گاه گوناگون اشکال به جدید، استعمار

 دنیای برق و زرق شیدای و مسحور پرگهر، خاك این از افرادی گاهی از هر و است  دوخته بوم و مرز

 و آگاهانه تنگه این از و اند برده یاد از را خود اعتقادی و فرهنگی های ریشه و باورها و شده فرنگ

 زیادی سالیان ها زخم این التیام  که اند زده خویش وطن بر بزرگ بس های ضربه و صدمات ناآگاهانه

 خاك این سیاوشان و جوانان جان و خون بهای به بسا چه ها جراحت این مرهم و کشیده طول

 .است بوده

 محکمی ریسمان همچون مختلف قرون طی در جوانمردی و پهلوانی و قهرمانی خصلت و منش»

 امان در ها اجنبی تهاجمات و حوادث مقابل در را آنان و داده پیوند همدیگر به را ایرانی و ایران

 های اسطوره از الهام و تصوّر مافوق پوشالی، قهرمانان خلق با غربی و شرقی شرورِ ایادیِ .است داشته نگه

 سوی و سمت به را ملل این افکار متعدّد، های شیوه به خود ی گونه از دادن لعاب و یونانی و زمین مشرق

 فکری های جریان تمهیدات، و وسیله این با تا دهند  می سوق خویش های برداشت و تفاسیر و منافع

 است متعهّد و مبارز قهرمانان شناخت عدم و خودباوری بردن میان از استعمار هدف .شود محدود ایشان

 اعتقادی های هویّت و فرهنگی ماندگاری و پایداری موجب فداکاری و مال و جان بذل و ایثار با که

 ریزی برنامه پیِ در جوانان و کشور این ی لحظه هرلحظه برای شیطان ایادی .اند شده خود مردمان

 سوپر مانند بیگانه قهرمانان خواهد می و آورد وجود هب جوانان در هویّتی خالءِ خواهد می که است شومی

  شاه عاشـورا، ر،ـبزرگمه برزن، وـآری رهاد،ـف رستم، از بهتر را... و  عنکبوتی مرد و بتمن و من
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...  و ها(3)باالزاده و ها فهمیده ،باکری ،خان کوچک میرزا ،و باقرخان ستارخان امیرکبیر،، صفوی یلـاسماع

 .(3139 :مقدمه از تلخیص ،شکری) «سازد آشیانه مردم افکار و اذهان در و دهد نشان

 را راستین قهرمانان مختلف، ادوار در ایران پاك خاك کهن تاریخ به توجه با تا ماست ی وظیفه

 با که مذهبی و سیاسی ملی، قهرمانان این جانفشانی و خدمات از را کشور جوان نسل و. نماییم تبیین

 منادیان نـای یـزندگان روش و راه گیر، پی تالش و کوشش با و سازیم آگاه بودند، همراه انسانی خصال

 ی جامعه در صادقی و سالم عمومی افکار تا .قراردهیم خود العین بـنص را تـحقیق و قـح شوایانـپی و

 ایران مختلف امور در آنان، داخلی پلید ایادی و زمان، مسلطّ های ابرقدرت دخالت و شود حاکم ایرانی

 ماست ی ذمّه بر .نسازند خود منافع ی بازیچه را ایران ملت سرنوشت و نشود فراهم طریقی و وجه هیچ به

 تمامی در و سیاسی، مذهبی، عرفانی، حماسی، جوانمردان و عیّاران و قهرمانان با توان درحدّ تا

 مطهری، شهید بهشتی، شهید معظّم، رهبر ،(ره) خمینی امام معاصر، قهرمانان قبیل از ،ها عرصه

 .سازیم آشنا و شویم آشنا ،ایران آسمان درخشان ستارگان دیگر و شریعتی

 نظام تداوم و مقدّس دفاع و انقالب این پیروزی در مهمّی نقش اسالمی انقالب انقهرمان که آنجا از

 باید البته آید عمل به خصوص این در ویژه بررسی و نگاه باید دارند و اند داشته انقالبی و اسالمی الهی،

 انی درقهرمان جنگ، و دفاع در کف بر جان و فداکار قهرمانان بر عالوه عزیز ایران کشور که کرد ذکر

است   داشته ها هم و در سایر زمینه عرفانی دینی، مذهبی، سیاسی، مبارزات قبیل از مختلف های عرصه

 . و دارد

 ظلم مظاهر با مقابله به که آنان و نیستند بشر آرمانگرای ضمیر ی پرداخته دیگر ،قهرمانان برخی»

 بازو و برز و کوپال و یال دارای پردازند، می انسانی شرف از پاسداری به و خیزند برمی تباهی و فساد و

 و اعجاز سبب و هستند ها انسان دیگر همچون انسانی وجود در خدایی صفات  بارز ی نمونه بلکه نیستند

 آنکه شگفت و. شود می ماندگار مردم خاطر در قرنها تا آنان های دالوری و خاطره و شوند می شگفتی

 .(701: 3134 ،قاسمی) «شوند می ها گذشتگی خود از و ها حماسه بروز و ظهور منشأ

 است، مواجه(Antagonist) قهرمان ضدّ یک با خود، زندگی از بخشی هر در حماسه قهرمان»

 های ویژگی این و داراست را صفات آن از ای عدّه نیز قهرمان ضدّ که است صفاتی دارای قهرمان

 این کنار در لیکن...  و جسارت تهوّر، العاده، فوق جسمانی قوای شجاعت، ،دالوری: از عبارتند مشترك

 و ظلم با مقابله عدالت، که فردند به منحصر و جداگانه صفاتی دارای گروه این از هریک مشترك صفات
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 از...  و طینتی بد تجاوز، ستم، و ظلم و قهرمان ی ویژه صفات از...  و پرستی وطن خواهی، آرمان ستم،

 .(95: 3124 ،شمیسا) «است قهرمان ضدّ صفات

 ی حماسه و طنزی عرفانی، دینی، و مذهبی تاریخی، پهلوانی، اساطیری، :جمله از ها حماسه تعدّد

 :است شده ها حماسه آن از هریک با متناسب قهرمانان خلق سبب دروغ

 اوّلین گرمابه، ی سازنده اوّلین هستند، ها اوّلین همان ها قهرمان اساطیری؛ های حماسه در -3

 ی شاهنامه اول بخش و مهابهاراتا و رامایانا ،(7)گمیش گیل سومری ی حماسه مثل نوشتن آموزگار

 (.فریدون داستان تا) فردوسی

 ننگ از بهتر مرگ او برای و است مردمی پهلوان یک معموالً قهرمان پهلوانی؛ های حماسه در -7

 .مستوفی حمداله  ی ظفرنامه شاهنامه، در رستم مثل است

 دانته، از الهی کمدی مثل است مذهبی رجال از یکی قهرمان دینی؛ و مذهبی ی حماسه در -1

 (.نهم قرن) حسام ابن از نامه خاوران

 در آمیز مخاطره سفری طی و نفس دیوِ دادن شکست از بعد قهرمان عرفانی؛ های حماسه در -4

 .یابد می دست است اهلل فی فنا طریق از جاودانگی به حصول همانا که پیروزی به نهایتاً طریقت ی جادّه

 .االولیاء ةتذکر در اجحلّ مثل

 است کسی یا است پنبه پهلوان یک اصطالح به قهرمان مسخره؛ ی حماسه یا طنز ی حماسه در -9

 ایرج  ی نوشته ناپلئون جان دایی رمان مثل. بیند می را دیگری احوال و اوضاع خود توهّمات در که

 . سروانتس(1)کیشوت ندُ غرب، ادبیات در و پزشکزاد

 های جنگ باب در قصاید مثل است دروغین پهلوان یک آن قهرمان دروغ؛ ی حماسه در -6

 این از بخشی بار هر و خورده شکست ها روس از مکرراً که قاجار شاه فتحعلی جمله از حقیر پادشاهان

 داد؟  جای اذهان در را قهرمانی چنان توان می چگونه پس .است  داده دست از را عزیز خاك

 قهرمان که است مهاجمان دیگر و اعراب از ایرانیان شکست ی نتیجه» عرفانی؛ های حماسه -2

 معنوی جهان فتح و خود نفس بر پیروزی به ظالمان، طرف از حاکم خفقان و بیرونی موانع بدلیل

 عاشقی اسالمی انقالب قهرمان و است عرفان موضوع ترین اصلی عشق. (95 ،همان) «است  کرده قناعت

 خود رهبر و میهن مذهب، و دین به عشق امتحان در باید ازلی معشوق به رسیدن از قبل که است
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 سر پشت را عشق مراحل این نوجوانی سنین و کوتاه زمان یک در که عاشقانی بسیار چه شود قبول

 اند. گذاشته

 نهفته ملل تمامی اذهان و افکار در او بودن منجی به امید و قهرمان به عالقه که گفت توان می

 و بوده مطرح ادیان ی همه در موعود به اعتقاد .تعبیرکرد« موعود به اعتقاد» به آن از شود می و است

 از خود ملی و دینی فرهنگ تناسب به مکتبی و دین هر .آید می شمار به آنها ی همه مشترك ی عقیده

 همان نهایی منجی و موعود که آورد  بدست توان می را نتیجه این است  کرده یاد نامی به آخرین موعودِ

 را ها انسان الهی رسالتی با که کند می ظهور مردی انجام سر که است ملّت هر امیدهای و آمال قهرمان

 آیین در اساس این بر. آورد می خیر و خوشبختی زمینیان و زمین برای و رهاند می گمراهی و تاریکی از

 آمدن از نیز زرتشت آیین در و گویند«دهم آواتارای» را او هندو، آیین در و «پنجم بودای» را او بودایی

 سود فرد معنی به «سوشیانس» یا و «سوشیانت» را او و است  شده داده خبر آخرین، موعود و منجی

 نام به  بزرگ رهبری ظهور نیز یهود دینی کتب. خوانند می دین پیشوای و دهنده نجات و رساننده

 به مسیح حضرت ی دوباره آمدن از نیز تمسیحیّ آیین .اند داده نوید را زمان آخر در«مسیح یا، ماشیح،»

 امّا». دانند می موعود را« (4)فارقلیط»گاهی  .اند خبرداده را او دست به جهانی حکومت برپایی و دنیا

 با و دارد بیشتری ی جلوه و جایگاه اسالم، آسمانی آیین در جهانی موعود ظهور و مهدوّیت ی اندیشه

 از( عج) مهدی ظهور بر اسالمی مذاهب ی همه قطعی، و متواتر روایات و آیات از معتبر دالیل وجود

 .(54خرداد  3ایران غرب اینترنتی خبری پایگاه) «دارند نظر اتفاق( س) زهرا ی فاطمه نسل

 بزرگ مصلحی انتظار در جهان ؛که اند کرده اعالم آشکارا نیز غربی دانشمندان و فیلسوفان از برخی

 گرد شعار یک و پرچم یک زیر در را ها انسان ی همه و گرفته بدست را جهان امور زمام که است

 صفا و صلح را جهان سراسر که روزی: »گوید می انیشتین ،بزرگ دانشمند نمونه عنوان هب آورد، می

 یک ظهور انتظار پس .(54 خرداد ،همان« )نیست دور باشند، برادر و دوست یکدیگر با مردم و فراگیرد

 فطرت در ریشه و است جهانی و فراگیر گسترده، دهنده، نجات قهرمان یک و آسمانی و جهانی مصلح

 . دارد برتر انسان یک دست به ،مشکالت رفع به آنان های نیازمندی و ها انسان

 با توان، حدّ در شناختی ،اسالمی انقالب شاعران اشعار در سیر با است شده تالش پژوهش این در

 مثل شاعرانی از هایی سروده. آید عمل به ایران اسالمی انقالب مختلف های عرصه قهرمانان و مفاخر

 سیدحسن هراتی، سلمان عزیزی، احمد گرمارودی، موسوی دعلیسیّ معلم، علی پور، امین قیصر

                                                             
1 - http: // gharbiran.ir  
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 راسخ ایمان پایداری، نمایانگر که و حمید سبزواری ، شهریارمردانی نصراله کاکایی، عبدالجبار حسینی،

 هشت و انقالب پیروزی در( ره) پیرجماران یرهبر و ایران بزرگ ملّت و رزمندگان عمیق اعتقادات و

 روزگار این در نجات و امن ساحل سوی به انقالب کشتی هدایت و سکّانداری نیز و مقدّس دفاع سال

 به ابیاتی .، بررسی شده استباشند می( العالی ظلّه  دَّمُ) الشّأن عظیم رهبر توسّط طوفانی و آشفته

 شود: می ذکر ایران اسالمی انقالب شاعران از نمونه عنوان

 یک به که شود می آغاز نوجوانی یا کودکی سنین از گاهی انقالب شعر در قهرمان سنّی معدل -3

 آن، یک در سیر بی را سلوك مراحل و گفته لبیک وچرا چون بی خود مراد و رهبر فتوای به و نظرکردن

 کردند؛ می طی

  دیدند آسمان و زمین و

 رفت میدان به تنها کودکی

 پیران، کجا هر در کنون تا

 دادند می درس را کودکان

 کودك، این اینک

 آموخت می درس پیران به میدان دل در

 دوخت می تیرگی سپاه سوی آن به را هایش چشم

 سوخت می تشنگی از اش سینه

  چرخید می سو که هر او چشم

  (966: 3157پور، نیام) دییرو یم زهین از یجنگل نگاهش در

  دمخوانَ می کربال اینک که مادر روم می

 خواندم می آشنا یار دور دیار از

  الوداع مادر، نیست چرایی و چون مهلت
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 (95: 3132 ،ینیحس)  خواندم می  چرا و چون بی جانانه آن آنکه ز

 ادامه( ع) حسین سرخ شهادت با و شود می آغاز هابیل با شهید» دامغانی، معلّم علی شعر در -7

 چه خاك این وجب به وجب حفظ برای که سراید می گونه این قهرمان شهدای تمامی یاد به و یابد می

 .(33: 3133 ،نام بی)«  است گشته قربانی و شده جاری ،سرها چه و ها خون

  برادر قابیلم تیغ دار زخم من

  برادر هابیلم رنج خوار میراث

  خوردم،صبرکردم،دیرکردم زخم من

  کردم شبگیر کربال از حسین با من

  خورشید کرد لمُ شفق جام در روز آن

  خورشید کرد گل ها نیزه چوب خشک بر

  زد می اوج بر سر خسته فریادهای

 (22: 3160 معلّم،)   ...زد می موج پاکان خون وادی به وادی

 ،آن بلکه «داند قلندری تراشد سر که هر نه» داند نمی هرکس کار را قهرمانی و شهادت معلّم، علی

 دارد می برحذر شهادت سرخ راه از را اهالن نا» ، است عاشق و راستین قهرمانان و پاکبازان ی شیوه کار

 ،نام بی)«  عاشق و تپنده دلی و خواهد می راه مرد که کرانه بی و عاشقانه است راهی شهادت، که چرا

3133 :313). 

 دانی می چه راه گرد ای، نه راه مرد تو

 مانی را منگ تو ملولی، بیهشانه تو

 دانی می چه را درد ای، نه درد اهل تو

 (43 ،همان)  مانی را سنگ تو صبوری، تو خامشی، تو
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 در که دارد اشاره این به و باشد می( عج) موعود مهدی قهرمانان، قهرمان انتظار در انقالب شاعر -1

 است؛ فقیه والیتاز  پیروی نجات و رستگاری راه حضرت آن غیاب

 روزگاران پرغبار های قلّه از

 غیبت اقیانوس سبز بیکران از

 انتظاران چشم ساحل تا او آید می

 مهدی! است این :آسمان از گوش به آید

 باران! است این :تشنگان از خروش خیزد

 نور وارث آن درد می آتش تیغ با

  بکاران نا گلوی شب انتهای در

 موعود! صبح ای حق، آیین ی آیینه

 داران آیینه را تو سیمای ماییم

 دل در نیست ماندن تو بی قرار دیگر

 یاران؟ چشم رویت به روشن شود می کی

 امامت پربار باغ باغبان ای

 (17: 3132 ،ینیحس)                 جماران بیدار پیر دارد تو بوی

و در راه دین و کشور خود از جان  هستند سربداران سرخ نسل از انقالب شهیدان و قهرمانان

 ؛گذرند می

 خوابند و خوف خصم که مردانی طرفه این

 ...شهابند تیز خنجر ظلمت حلق بر 

 خلق ی سرچشمه از پاك رودی جوشنده
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 شتابند با جاری«لقاءاهلل» سوی

 سلحشور سربداران سرخ نسل از

 طنابند و دار ی خطّه آوران نام

 حق نهضت پاسدار ایمان اوج در

 (39 همان،)                      انقالبند های آیه نزول شأن

 اند؛ کرده نثاری جان عاشقانه و آگاهانه خود، عمل به علم با انقالب، قهرمان -4

  رفتیم خوان سرود شهادت دار پای به

 !ما؟ پایداری شرط مگر نبود چنین

 روید می داغ اشک، از که است حالت چه

 (94: 3132 ،ییکاکا)  !ما؟ اشکباری نیست خدا برای مگر

 ها دل ی خانه در و است درخشان و تابان زمان، ی آیینه در همیشه انقالب قهرمان ی چهره -9

 دارند؛ وطن

  بشویید گل خون با شهیدان ی گلگونه

 (34: 3132 ،یمردان)  روزگاران رخسار نماید تر سرخ تا

 مجویید خویش ی شده گم برون خویش از

 (336 همان،)  است شدگان  گم وطن ها دل ی خانه در



:پژوهش(هایسؤال)سؤال-5-9

 چیست؟ اسالمی انقالب اشعار قهرمانان معشوق و آرمانها ،اهداف -الف(

 اند؟ نموده تأسّی الگوها کدامین به اسالمی انقالب منظوم ادبیات قهرمانان  -ب(
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 دارند؟ هایی ویژگی چه بزمی و عرفانی حماسی، نظر از اسالمی انقالب منظوم قهرمانان -ج(

 دارد؟ تفاوتی چه اسالمی انقالب منظوم ادبیات در قهرمان با کالسیک ادبیات در قهرمان -د(

 نماید؟ می سیر را مراحل کدامین سلوك در ایران اسالمی انقالب قهرمان -و(

  دارد؟ نیاز قهرمان به نیز صلح زمان در و حاضر حال در ایران سرزمین و اسالمی انقالب آیا -ه(

 

:پژوهش(هایفرضیه)فرضیه-5-4

 جامعه، آگاهی و بیداری مظلوم، از حمایت و ستیزی ستم پژوهش، این در قهرمان اهداف -الف(  

 .است فقیه والیت و خدا اولیای و خداوند آنها معشوق و اسالمی الهی، ی جامعه استقرارو آرمان او 

 ی واقعه شهدای الخصوص علی  اسالم صدر شهدای، انقالب منظوم ادبیات در قهرمان ی اسوه -ب(

 گروه هر برای کربالیی کاروانِ این در که باشد می( ع) حسین امام شهیدان ساالر و سرور ویژه به کربال

 گاهی از هر نیز و. کرد  پیدا قهرمانی توان می مرد، و زن از ساله، هشتاد پیر تا ماهه شش کودك از یسنّ

 .است شده تأسّی گذشته تاریخی و عرفانی باستانی، قهرمانان و ها شخصیت به

 های آیین و اعتقادات به عمیق پایبند مردمی، محبوب ملّی، مذهبی، اسالمی انقالب قهرمان -ج(

 از مختلف سنّی های رده در ،ظالم خصم و مظلوم یاور جوی، صلح خویش، رهبر و پیر عاشق خود،

  .هستند هشتادساله پیر تا ساله سیزده نوجوان

 امّا  باشد می خیالی گاهی است بشری فوق نیروهای دارای معموالً کالسیک ادبیات در قهرمان -د(

 . کنند زندگی می خودمان ی جامعه در بلکه نیستند افسانه و رویاها در قهرمانان انقالب شعر در

 طی را چندگانه مراحلی پهلوانی و قهرمانی مقام به رسیدن در گذشته ادبیات قهرمانان -و(

 و شوند می قهرمان خود، مراد کردن نظر یک در و آن، یک در اسالمی انقالب قهرمان امّا کردند می

  .دارند سلوك بی سیری

 و ورزشی ،اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، از اعم ها زمینه تمامی در زمانی و عصر هر در ملّتی هر -ه(

  .دارد قهرمان به نیاز سیاسی
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 :پژوهش(اهداف)هدف-5-1

 .فرهنگ و انقالب مقدّس، دفاع مذهب، های عرصهدر  واقعی قهرمانان خصوصیات با آشنایی( الف

 از داستان و فیلم ساختن و انقالب قهرمانان  اعتقادی و اخالقی خصوصیات از برداری الگو( ب

 .امروزی دنیای در مجازی و ای رسانه ناآرام اوضاع در بخصوص آنان های جانفشانی و ها دالوری و زندگی

 اند. نموده فرسایی قلم اسالمی انقالب قهرمانان مورد در که یشاعران شناسایی( ج

 و بعثی اردوگاههایی سرااُ بلکه  نیستند نبرد میدان قهرمانان  تنها ،مقدّس دفاع قهرمانان( د

 و بودند قهرمان هم انقالب شاعران و هنرمندان همچنین و االثرها مفقود و شهدا های خانواده و جانبازان

 .هستند

 .ایران اسالمی انقالب قهرمانان با باستانی قهرمانان تفاوت و تشابه وجوه درك و فهم( و

 

:پژوهشتاهمّیّوضرورت-5-6

 دارد وجود اسالمی انقالب منظوم ادبیات مورد در ایران ملّت گرانقدر شاعران از استوار و زیبا آثاری

 .کنیم معرفی جهانیان به را خود اسالمی کشور تمدّن و فرهنگ توانیم می آثار این ی وسیله به که

 و زندگی در را خود های امید مردم زیرا است جامعه فعالیّت و تپندگی ضروریات از یکی قهرمان وجود»

 حتّی. کنند می پیدا سیر ی انگیزه مختلف های عرصه در تالش و حرکت برای و بینند می قهرمانان روش

« آموزند می مردم به را کمال راه در استقامت و صبر و پایداری درس هم خورده شکست انقهرمان گاهی

 نمودنِ مخدوش و تاریخ تحریف فکر گروهی که ما ی دوره در خصوص هب .(3151 ،3خراسانی محدّثی)

 ایران» همان یا طلب جنگ نمودی ملت، این از خواهند می و دارند را ایران طلب صلح ملّت ی چهره

 شود می احساس بیشتر تحقیقاتی چنین لزوم بنابراین. بدهند نشان دنیا در« هراسی اسالم یا هراسی

 های گروه سایر و تکفیری و اسالم ضدّ و مختلف های گروهک قهرمان ضدّاز  ایران انقالبی قهرمان که

 که قهرمانانی خصوصاً .شود  داده تمییز گرامی مخاطبین توسّط صهیونیستی، منحوس رژیم با وابسته

 همچنین .باشد بازش پاك یاران و( ع) سینـح امام تـلومیّـمظ و جاعتـش پایداری، ایثار، آنها الگوی

 اخالقی نظر از امروزی نوجوانان برای الگویی تواند می نوجوان قهرمانان ویژه هب قهرمانان شناسایی

 .باشد حماسی و فرهنگی مذهبی

                                                             
1 -http: // royalfm.ir 3- شاعر و معلم ادبیات فارسی و عضو شورای عالی شعر در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  
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 عمل هب مختلف منابع و ها کتابخانه و  ها سایت در نامه پایان این مورد در که کنکاشی با تاکنون

یا بنده ندیده و  است  شده کار کمتر خصوص این درکه  آید می دست هب نتیجه این. است آمده

 .بکند ایران اسالمی انقالب ادبیات دنیای به کوچکی خدمت بتواند تحقیق این است امید ام. نشنیده

 

 :پژوهشیپیشینه-5-7

 نشده تألیف ای مقاله یا کتاب یا نامه پایان اسالمی انقالب منظوم ادبیات در قهرمان خصوص در

 :شود می ذکر دارند پژوهش موضوع با کمی ارتباط که ها یافته برخی امّا نشد پیدا حداقل یا است

 نامه ها: پایان

ی  نامه ن پایا ،دانشور سیمین های رمان در پروری قهرمان، 3150کیاده، منیره، مؤیّد ناصر -3

 ، اردبیل.اردبیلی محقق دانشگاه، ارشد شناسیکار

 وقایع به مربوط حوادث و است یوسف نامه ب سیاسی شخصیتی قهرمان، از منظور اثر این در که

 .دوّم جهانی جنگ

، هشتاد ی دهه نوجوان رمان در پردازی قهرمان تحلیلی بررسی، 3153، آزاده، اسالمی -7

  ، تهران.طباطبایی عالمه دانشگاه ،کارشناسی ارشد ی نامه پایان

 خصوصیات این که هستند باورپذیر و گرا درون ،منفعل ایستا، های شخصیت رمان این های قهرمان

 . ندارد وجود  اسالمی انقالب شعر های قهرمان در

 دانشگاه، نامه کارشناسی ارشد پایان ،معنوی مثنوی در قهرمان سفر، 3157رضوی، مریم السّادات،  -1

 .تهران ،نور پیام

 قهرمان که صورتی در گذارد سر پشت را مراحلی باید قهرمانی ی درجه به رسیدن برای قهرمان

 .نماید می تمام سیری سلوك بی و کند می طی را مدارج و مراحل ،آن یک در اسالمی انقالب

 ی نامه پایان ایران، و یونان النهرین، بین های حماسه و اساطیر در قهرمان، 3153رحیمی، رضوان،  -4

 .شیراز دانشگاه، ارشد کارشناسی
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 از اسالمی انقالب قهرمان که صورتی در است بشری مافوق خصلتهای دارای قهرمان پژوهش این در

 منادی ندای وقت به و گرید می و خندد می آنها با کند می زندگی آنها با است عادی مردم همین

 .گوید می لبیک

 تأکید با اسالمی انقالب از بعد شاعران اشعار در ای اسطوره عناصر تحلیل ،3150محمدی، فاطمه،  -9

 ،نور پیام دانشگاه ،ارشد کارشناسی ی نامه پایان معلّم، علی هراتی، سلمان امین پور، قیصر آثار بر

  .تهران

 ابعاد این که است  شده بررسی مذکور شاعران اشعار در دینی و مذهبی ابعاد با ای اسطوره عناصر

 .هستند بیشتری بسامد دارای

  .شیراز دانشگاه، ارشد ی کارشناسی نامه پایان شاهنامه، جوانمرگان و جوانان، 3137کمالی، محمد،  -6

 شده پرداخته اند درگذشته جوانی در که آنان از تن سه و شاهنامه در قهرمانان و جوانان مسائل به

 و زودباوری فریب، حیله، مثل خوشایندی چندان نه اخالقی خصوصیات قهرمانان این گاهی. است 

 .اند داشـته نیز خشونت و خشم

 ی نامه پایان مقدس، دفاع شعر در حماسه تحلیل و بررسی، 3139 کرباسچی، مرضیّه، -2

  .واحد علوم و تحقیقات، تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه، ارشد کارشناسی

 گرفته قرار بررسی مورد آن ی ممیّزه های ویژگی و پایداری ادبیات گیری شکل عوامل پژوهش این در 

  .شود می بیان مقدس دفاع شعر مشاهیر و است 

 ی نامه پایان فردوسی، شاهنامه در رزم و پهلوانی های آیین ،3132 زاده، سعیده، مرجع-3

   .کرمان ،باهنر شهید دانشگاه ،ارشد کارشناسی

 ی پایه بر ممتاز تمدّنی وجود نشانگر که دارد اشاره رزم حین در پهلوانان خوردهای بر و ها رفتار به

 .باشد می دار ریشه اعتقاداتی و غنی فرهنگی
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:پژوهشروشو(هاداده)مواد5-8

 این آماری ی جامعه .است  شده استفاده ای کتابخانه ابزار از نیاز  مورد اطالعات آوری جمع برای

 برداری فیش صورت به و شده استخراج نظم متون ویژه به اسالمی انقالب ی دوره های کتاب از پژوهش

.گردند می تحلیل و بررسی ،نظر  مورد آثار و شود می ثبت



36 

 









  :دوّم فصل
 

 پژوهش ینظر یمبان 
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مهقدّم-2-5

را که خداوند تبارك و تعالی آدم )ع(ای  حظهاز آن ل .است  همزاد بشر بودهدفاع و مقاومت 

اع دف پایداری و .(363)بقره: « بینٌمُ دوٌّعَ لکمْ انّه» کرد، او را به مقاومت در برابر شیطان امر فرمود: خلق

برابر بالهای طبیعی، هجوم حیوانات، اقوام انسانی،  دفاع در بخشد، به انسان هویّت و موجودیّت می

کند  می  ها را آبدیده ، موجودیّت انسانسازد آتش آهن را مقاوم می طوری که ها، همان تعدّی و تجاوز آن

بود که به  اند و هستند و خواهند ها افرادی بوده همواره در قلب و بطن این استقامت .بخشد و تحکیم می

ی و ـاند وگاهی تا پای جان در تعال نکرده  خود از بذل جان و مال دریغو نفوس  سْفْخاطر حفظ هویّت ن

، اند کردهخود عالی چه بسا که خود را فدای اهداف اند و  ی آرمانیِ خویش تالش نموده هـل جامعـتکام

 اند. به معنیِ امروزی« قهرمان»ا همان ه این

و یا بر اثر دفاع در های پیرامونش  انسان با پدیده ی الگوها است که از مواجهه قهرمان یکی از کهن

ها قوام  ها و هزاره رنشکل گرفته و در طی قبرابر مهاجمان، یا مقاومت در مقابل امیال نفسانی، 

الگوی قهرمان در ضمیر ناخودآگاه  ، کهن3یونگ گوستاو الگوییِ کارل ی کهن اساس نظریّهبر ،است یافته

 شود، یوفور دیده م ی مربوط به قهرمان به اسطوره ،در اساطیرِ مللِ مختلف. نه تنها جمعی نهفته است

های  بلکه در ناخودآگاهِ آرمانیِ هر انسانی نیز آرزوی وجود قهرمان وجود دارد. قهرمان تجسّم آرمان

به الگویی تمام و کمال که قادر باشد  ،اند ها پیوسته طالبِ الگو بوده انانس در طولِ تاریخ، بشری است،

ها عبور کند. اگر انسان در عالم واقعی نتواند به  اش فایق آید و از آن یهای شخصی و بوم تیّدمحدو

و چه بسـا در پردازد  سازی می خیال به قهرمان باشد در عالم رؤیا و هالگوی قهرمان دسترسی داشت

ان در ضمیر ناخودآگاهِ رؤیایی هستند و این امر حاکی از وجود قهرمها، قهرمانان  بسیـاری از داستـان

 افتخارِ پر باستانیِ و ای اسطوره ی گذشته از هم که بالد می خود به بسی ایران غیور ملّت .انسان است هر

ت سرشار از تاریخ این ملّ است که برگ برگِ مند گردیده دین و اعتقادِ راسخِ اسالمی بهرههم از  و

. این ملّت به لطف خداوند از جوامع بشری هستند که الگویی برای تمام باشد قهرمانان مرد و زن می

و مکتبی چون عاشورا مستفید  ، امام علی )ع(قهرمانی مثل حضرت ختمی مرتبت )ص(الگوهای 

 .(73 )احزاب: «نةحسة و لقد کان فی رسولِ اهللِ اسو» .اند شده

                                                             
1- Carl Gustav Jung(1875-1950)   3- پزشک و روانشناس سوئیسی     
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آفرینند امّا  ب میانقال ،های گاهی شخصی ها بر اساس مقاصد و انگیزه های بیگانه قهرمان در فرهنگ

ستیزی  م فرهنگِ مقاومت، ایستادگی، ظلمزاید چرا که اسال انقالبی است که قهرمان می ،انقالب اسالمی

  .(60: )انفال «ةوَّقُ نْم مِتُعْطَتَا اسْمَ همْدّوا لَعِأو »و دفاع است. 

 مذهبی،است که قهرمانان ملی،  ستهادبیّات انقالب اسالمی بیشتر و بهتر از ادبیّات ادوار گذشته توان

است زایی نقش بسزایی داشته  را نمایان سازد و یا در قهرمان ... ای و ، اسطورهتاریخی، سیاسی، باستانی

شعرِ انقالب و » هرمان است و ترین بستر بروز و ظهور ق ترین و مهمّ ویژه در شعر که یکی از اصیل هب

  .(76: 3132 ،ئی)عال «، شعرِ آمال و آرزوهای مردمی استجنگ



یقهرمانریشهومعنیواژه-2-2

در  ت.ــاس دهـدانسته ش (kuhruman)« کُهرُمان»، های فارسی ی فارسی در فرهنگ این واژه»

 )برهان تبریزی، است« مان»است و جزء دوّم  ،کردن: (kar)، جزء اوّل کلمه از مصدر ی مرکّب ن واژهـای

ن و به یادآوردن و که در اوستا به معنی اندیشیدن و شناخت (Man)از مصدر  ذیل قهرمان( :3192

 ،)حیدری« است و دل نیز به کار رفته در ادبیّات فارسی به معنی منش و روان «من». یافتن استدر

3153). 

شود و شاید  ر و غلبه نیز برای قهرمان ذکر می، معنایِ حاکم و حکومت و زوهای فارسی فرهنگ در

ه به ـی قهرمان با توجّ هر حال واژه دانند. در می« قهر»به اشتباه آن را منسوب به  همین است که

این واژه یکی از اصطالحاتِ  ،با توجّه به شواهد است.« کاراندیش»ش در اصل به معنی ا معنایِ دو جزئی

االیّام وجود  قدیمحرفه از است البته این منصب و   شده صدر اسالم به زبان عربی وارددیوانی بوده که در 

ای برای خود  ل و قهارمه، عمّاهامان در زمانِ فرعون، شود ی روایات معلوم مینکه از بعضاست چنا  داشته

این  .(166-34 ق: 3404 است )مجلسی،  داشته  در میانِ پادشاهان فارس نیز وجودداشته و این منصب 

 اند و دهکر ( نیز خدمت میالقصر الدّار یا قهرمان ةقهرمیا الدّار  قهرمان)، در منازلِ شخصی یا دربارها افراد

وی  گرفتن وظایف یک فرد دیگر به عنوانِ وکیل و امینِ ، پیشکاری و بر عهدهیکی از وظایف اصلی آنان

گرفتن  کاری و وکالتِ این افراد بر عهدهاست. از مهمترین مصادیقِ پیش  و پاسخ دادن به مراجعات بوده

 . است  بوده )امینِ دخل و خرج( لیمحاسبات و امور ما

از کهرم است و پسوند نسبتِ کهرمان مشتق : »ی این واژه چنین است ی ریشه ارهبنظر دیگر در

ه مَرتَ: کَاست ه. صورت باستانی آن به این شکل بودترین و مؤثّرترین کهرم یعنی کاری. ()ان
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(kar_tama .)«به (ی فعل است ریشه از)یعنی صفتی که عیناً ریشه است  _یک صفت «کر

 سازد. عالی می صفت نیز«تمه» ، مؤثّر و کارآمد. پسوندِکاری مفهوم

معنیِ کهرمان  و ؛kartama→kartrama→kathram→kahram:است تحوّل واژه چنین 

 .(3ساشکبواینترنتی  پایگاه) «استتواناترینان ترینان یا  کاریی  رهشود: آنکـه از زم می

وکیل یا امینِ دخل و خرج. جمع  ا ( ص، ،ب)معرّ [قَ رَ]هرمان قَ » ی ذیل واژهی دهخدا  در لغتنامه

 ǁ .ور. پهلوانِ مظفّر و غیرِ مغلوبپهلوان، دال ǁ( )اقرب الموارد .ارمه است و این کلمه عربی نیستهآن قَ

آنندراج(. ) بِ کهرمانی آنچه در تصرّفِ او است، معرَّ دارنده دار، وکیل و نگه خزانه قائم به کارها و

 .قهارمة ج، کارفرما.

 (30:3120 خسرو، ناصر)      را؟ قهرمان بود یقهرمان کجا       نباشد استر و اسب و اشتر اگر

ǁ ناظم االطبّاء قوّت و زور و قدرت( .)ǁ حاکم و به معنیِ حکومت نیز .ǁ از ام آهنگی در موسیقین .

قهرمانی:   منش(.)مان  +)کردن (  kar: مصدرِ که به معنیِ کاراندیش است. از kuhrumanکهرمان 

 . دلیری .پهلوانی ǁ. کارفرمایی ǁ. کار و عمل قهرمان، فرمانروایی

 (.3197: دهخدا)      ( «ینظام) یپاسبان کنند شاه بر              یـهرمانـبق انـزن غـیت آن



:یقهرماندرزبانعربیواژه-2-9

است و بر خالف زبان فارسی تطوّر معنایی  از فارسی گرفته شدهدر زبان عربی ی قهرمان  واژه»

، پرستار و دایه ذکر دار، کدبانو قهرمانة نیز به معنی خانه  خرج و نیافته و به معنی وکیل و امینِ دخل و

مانند:  است، «بطل»ی  امروز در زبان فارسی است واژه ، معادل قهرمانآنچه در زبان عربی»شده است. 

و )غفرانی  «العالم )قهرمان جهان(  بطل ،المصارعه )قهرمان کشتی( بطل ،الرّوایه )قهرمان داستان( بطل

 .(ذیل قهرمان :3165 ،زاده شیرازی اهلل آیت

 

:درزبانفارسیوتحوّلمعناییآنیقهرمانواژه-2-4

مده عربی( درآبطل  معادلپهلوان ) به معنی شجاع و ، تغییر معنایی دارد وارسیقهرمان در زبان ف

 قهرمان کرم، قهرمانقهرمان شرع رسول، قهرمان ملک، است؛ مانند:  و با کلمات مختلفی ترکیب شده
                                                             
1 -www.adel-ashkboos.mihanblog.com 1-های درسی عادل اشکبوس کارشناس مسئول گروه عربی دفتر تألیف کتاب  



 
 

 

20 

متون منظوم و منثور قدیم  ها و قهرمان در فرهنگ ... . و ی تن خزانه، قهرمان سخن، قهرمان خانه

ت، حاجب و دربان، انه و تدارکاخز، یعنی پیشکار مسئول ایی مانند معنای آن در زبان عربی، معنفارسی

چون خیانت تو  است و را زندگانی تو متفکّر گردانیدهشیر گفت ملک  مادر» :وکیل دارد حافظ، نگهبان و

« عینی زنده گذاردالطرفةظاهر شد و دروغ که در حقّ قهرمانِ ناصحِ او گفتی پیدا آمد، نشاید که تو را 

 .(317: 3161 )نصراله منشی،

 (723: 3161 ،انی )عنصریـرمـگ را قهـر گنج هوشنـم وـت     ی Jـابــال را آفتـبــرخ اقـر چــو مــت

 (407: 3124 ،)خاقانی  ارمنت رهی و قهرمان شده  صد شاه   و هست   صد ماه بانوان سزدت پیشکار

 (1: 3116 سنایی،) پیه کردن پاسبان باشد خطاگربه بر   جهل  کردن قهرمان باشد ز گرگ را بر میش 

 (759: 3136 ،)نظامی  انیـــرمـر در قهـک را داده بـفل ی    ــانـــدت نهــی وح ردهـــی در پــویـت

 (923: 3164 مسعودسعد،) قهرمان وای ز خازن  و که بر آسوده      پایدار ک ساعته، گنج تو ناـمال تو ی

 :ی قهرمان بوده است ه نیز بر عهدهخان حیوانات و نظارت بر غذا و اسلحه مسئولیّت حفظ و نگهداری از

 بخواند از خانه پنهان قهرمان را         ان را      ــه باغبــادش به خانـفرست

 اورــد آن تگـگزیده هر چه باش        اور     ــان بیـودش که رو اسبـرمـبف

  اریـکــه ساز شـسالحم با هم             همیدون خوردنی چیزی که داری

 (343: 3112 ،یاسعدگرگان نیفخرالدّ) 

ا نیز که از لوازم قهرمانان ، معنای حکومت و پادشاهی و تسلّط رقهرمان در شعر و نثر فارسی قدیم البته

 گیرد. قرار می حتّی صفت پادشاه  است در ضمن خود دارد و  بوده

  (259: 3149 ،)عطّار  م ـیاب  یـرمان همـر او قهـقه      ت درو  اخـر نبـه سـر کـر هـس رــب 

  باف ستدسلطنت و قهرمان نیست چنین     محابا مکن   گوش به غوغا مکن هیچ

 (902: 3162 ،)مولوی
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 هبا توجّه به وظایف قهرمان که بیشتر در انجام کارهای دشوار و در عین حال تسلّط بر امور بود

: شود یرومندی و دالوری، معنای اصلی میلبه و تسلّط و ن، معنای غی قهرمان واژهکم در  است، کم 

 :این تغییر معناییِ تدریجی هستیم شاهد قمری هجری 31تا  30چنانکه در اشعار قرون 

  پدر به قتل پسر نیست مهربان و رحیمقهر تو قهرمان گردد       دیار کهدر آن 

 (499: 3140 ،یشابورین یرینظ) 

     ادـــرمان بــرت قهــار قهـــثاو آ در     ران  ـه ویـواهد فتنـاری را که خـدی      

 (351: 3142 ،)وحشی بافقی                                                              

رود  های گوناگون بکار می های مختلف همراه واژه و در ترکیب، این واژه به کرّات در اشعار صائب

ویژه  ن، قهرمان عدل، قهرمان ملک، و بهقهرمان خدا، قهرمانِ حس ،انند قهرمانِ عالم، قهرمانِ توبهم

 :قهرمانِ عشق

 دهد محیط از موج خود سوزن به ماهی میاین           تاب است در خون ریختن  قهرمانِ عشق بی

 (3140: 3166 صائب،)                           

 بری هر جا که باید لطف و قهر خویش کار می         ان     ـرمـه ظالم قهــی و بربانـر رعیّت مهـب

 (1960: 3120 همان،)                             

و نزدیک به  «مسلّط»شعار او بیشتر به معنیِ قاآنی، شاعر قرن سیزدهم که کاربرد قهرمان در ا

دهد؛ مانند قهرمان فتحعلی شاه  معنای قدیمیِ قهرمان است، این واژه را لقب ممدوحانِ خود قرار می

ی قهرمان از معنای  ، واژهی قاجار هجری و در دوره 34ن ، در اوایل قردر نهایت .(112: 3116، قاآنی)

ن شود. نخستین کسی که ای انگلیسی منتقل می« Hero»عربی و «بَطَل»تسلّط، کامالً به معنایِ غلبه و 

 4. وی در جلد عی االسالم مؤلّف فرهنگ نظام استعلی دا، محمدشود میتغییر معنایی را متذکّر 

چند سال »: نویسد ن بیان معنی اصیلِ واژه می، ضمشود تشر میمن 3132ال فرهنگ خود که در س

کنند، مثل قهرمانِ  ( انگلیسی استعمال میHeroاست که در جراید ایران، این لفظ را در معنی )

، معنیِ اصلی مناسبتی ندارد و صحیحلیکن این معنی با  بازی و غیر آنها؛ و قهرمانِ چوگانهواپیمایی 

، همچنان این واژه در از آن زمان تاکنون .(،ذیل قهرمان4: 3132 ،)داعی االسالم« ن گفتن استپهلوا

ه است. قهرمان ب ماندهبه کار رفته و هیچ نشانی از معنای قدیمِ آن در فارسیِ امروز باقی ن Heroمعنیِ 
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قهرمان دوران،   ،دّن، قهرمان تمی یک: مانند قهرمانان آزادی شخصیّت شمارهمعنی ستاره، بطل، 

 .(733- 735: 3199 )آقا بزرگ طهرانی،« قهرمانان ایران باستان

 ی برخی کاربردهای قهرمان در آثار معاصر: نمونه

  یعنی کجاست تاج که اینجاست قهرمان       پیش سپاه شیهه کشید اسب دولتش    

 (402: 3192 )بهار،  

 یکّه تاز مفسدت جو قهرمان فتنه را         ا    ــآه اگر با این هیاهو باز شناسیم م

 (31: 3165 )فرخی یزدی،

   ، چرایی ای قهرمانتر نشسته بیگانه        ر     ت ته دیوانهـرفـ، برـت ر نالهـده پـدوی

 (604: 3120)یوشیج،    

 و 3169، ؛ عمید4:ج 3141؛ نفیسی، 7ج :3167،معینهای معاصر فارسی ) در فرهنگ

، است. فرهنگ سخن  یم قهرمان اشاره شدهدید و قدذیل قهرمان( به هر دو معنی ج :3197دهخدا،

 آورد:  های امروزین این واژه را چنین میکاربرد

است؛   ی کرده و به شهرت رسیدهآنکه در کار دشوار و مهمی مثل ورزش یا جنگ تالش زیاد -3

 قهرمان فتح خرّمشهر، قهرمان فوتبال. :مثل

 زشی، مقام اوّل را به دست آوردهی ور که در یک دوره مسابقه، ورزشکار یا تیمی در ورزش -7

 .است: تیم وزنه برداری ایران، قهرمان مسابقات آسیایی شد 

 ، نمایشنامه یا فیلمنامه.داستانهای اصلی ِ یک از شخصیّت ، هردر ادبیّات -1

 .ذیل قهرمان( ، 6: 3133 :انوری« )دالور و پهلوان -4

 .ذیل قهرمان()همان، « با کسر راء نیز رایج شده است« هرِمانقَ» ، امروزه به صورت تلفظ این واژه»

گفتار خود داستان را به وجود  های داستان کسانی هستند که با اعمال یا قهرمانان و شخصیّت»

ی قهرمان در  در این نوشتار واژه .(367: 3124 )شمیسا،« گویند می (Character)به آنها  آورند و می

 گیرد: مورد بحث و بررسی قرار می انگلیسی و پهلوان فارسی  Heroلِ عربی وطَمعنای بَ
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“GHAHRAMAN” is a Persian word had been changed from “KOHROMAN” meanin 

intelligent person. Equivalent to English “hero” to Arabic “batal” that is meaning protect and 

serve. Not only in myth, history, culture and thought of all nations have institutinal postion 

there is in unconscious aspiration of human proud people of iran is benefited from mythical 

past archaeological, historical,cultural and religion of Islam. There fore heroism is most for 

rest of world in Iran. Poests of the Islamic Revolution with their intelligence and wisdom 

have tried to display and indicate attributes of the heroes in poems. Sometims poets are 

pioneer in the midst of revolution and war and recording therents of the revolution had been 

their obligation and perhaps. This duty is most important and effective action in the Islamic 

Revolution. In this paper we attempt to evaluate the properties of epic heroes and mystical 

Islamic Revolution and sacred defense poetry on eight years ofter Revolution and also try to 

discuss of the hero and their extraoldinary work in front right against wrong with libraries 

procedure are used to gathering intended verses after Islamic Revolution to presenl findings 

in anaeytical and descriptive methods.   
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