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تأملی در محتوای شعر دفاع مقدس
(مورد مطالعه :دفترهای ریشه در ابر ،از نخلستان تا خیابان ،همصدا با حلق اسماعیل و تولد در میدان)

دکتر یوسف کرمی
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تاریخ دریافت 1398/05/04 :
تاریخ پذیرش 1398/10/21 :

چکیده
«محتوا یا مفهوم» یکی از دو بال آثار ادبی استت هه اهمیت آن همتر از «فرم یا قالب» نیستت و بررستی آن ،یکی از
راههای شناخت شعر یک شاعر یا دوره است .در این پژوهش با نگرشی هلی و همهجانبه ،محتوای شعر دفاع مقدس
(مورد مطالعه :دفترهای ریشته در ابر ،از نخلستتان تا خیابان ،همصتدا با حلق استماعیل و تولد در میدان) بررسی شده
استت .آنهه در ابتدا باع شتد گونهای شتعر به نام «شتعر دفاع مقدس» شتناخته شتود ،مفهوم و محتوای شتعری
همستان بود بنابراین نویستنده با استتفاده از مناب هتابخانهای و روش تحلیل محتوا تالش هرده استت تا به پرستش
اصتلی پژوهش پاستخ دهد هه اشتتراها و ر و ریشتههای همانند در محتوای اشتعار دفاع مقدس هدام استتآ آنهه
از مطالعه و بررستتی اهار دفتر مهم شتتعری این حوزه به دستتت آمد ،این استتت هه مهمترین مضتتامین و مفاهیم
مطرحشتتده در شتتعر دفاع مقدس ،شتتهید و شتتهاد  ،واقعۀ هربال و فرهنگ عاشتتورا ،امید به آینده و انترار موعود،
وطندوستتی ،رجزخوانی و حماسته ،اعترا به افول ارزشها و ...استت .شتاعران در طرح این مضتامین از آموزههای
ایرانی  -اسالمی بهره گرفتهاند و درواق بخش عریمی از محتوای شعر دفاع مقدس ،آیینی است.
واژگان کلیدی :شعر دفاع مقدس ،محتوا ،مضامین مذهبی ،مضامین جنگی

 . 1استادیار دانشگاه علوم انترامی امین  ،تهران  ،ایران  //.ایمیل ykaramicheme@yahoo.com :
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 .1مقدّمه
در ستنت ادبیا فارستی ،قالب اصتلی بیان اندیشته و هنرپردازی ،شتعر استت هه با وجود گذر زمان و دگرگونیهای
فرهنگی و اجتمتاعی و تحول نوع نگتاه ادیبتان ،همواره جتایگتاه وام و ممتتازی داشتتتتته استتتت .در حوزۀ ادبیتا دفتاع
بیشتری داشتت ،زیرا بستیاری از اشتعار ،به شتکل نوحه و
مقدس ،بهویژه در دوران جنگ ،شتعر جایگاه وامتر و هارهرد ت
مرثیه و سترودهای انقالبی و با لحن حماستی ،ستبب تحریک و تهییج رزمندگان استالم برای ادامه حماستهآفرینیها
میشد .بدین ترتیب ،شعر ،مخاطبان زیادی داشت و ادیبان نیز بیشتر به آن متمایل بودند.
شتعر دفاع مقدس دارای زبان ،شتکل و مفاهیمی استت هه پیش از این در ستنت شتعر فارستی همتر بروز
یافته استت و همین نکته رترور بررستی آن را ای ای میهند .از طرفی ،ت زیهوتحلیل اشتعار دفاع مقدس از این
حی هه این گونۀ شتعری ،بخش مهمی از شتعر معاصتر و ت ربۀ جدیدی در ادبیا فارستی استت و زنده و پویاستت،
برای شتناخت مختاتا آن مزم و رتروری استت .به نرر میرستد با گذشتت بیش از سته دهه از وهور شتعر دفاع
مقدس ،این نوع شتعر تببیت شتده استت شتعری هه ابتدا از حی محتوا و مضتمون ،خود را از پی تش ینۀ شتعر فارستی
متمایز هرده بود در حوزۀ زبان و بیان و صتور شتعر نیز ت ربههای جدیدی عررته هرد« .معمومً تحول در مفاهیم
شعر سادهتر از تحول در قالب آن صور میگیرد( ».بایری.)33:1388،
شتتتکتل و محتوای اثر هنری ،ارتبتا دیتالکتیکی بتا هم دارنتد و «لوته اچ »1نیز بتا بهرهگیری از انتدیشتتته
هگلی«2دیالکتیک »3به همین مستلله اشتاره میهند و میگوید« :محتوا ایزی نیست بهجز تبدیل شکل به محتوا و
شکل هم ایزی نیست بهجز تبدیل محتوا به شکل» (به نقل از راودراد.)75:1390،
محتوا «مفتاد و مضتتتمون یتا مفهوم هر اثر هنری را محتوای آن مینتامنتد .محتوا معمومً در مقتابتل فرم یتا
شتکل به هار میرود»(میرصتادقی .)234:1373،تحلیل محتوایی شتعر دفاع مقدس هه با استتفاده از مناب هتابخانهای
فارس ی میپردازد و نگارنده
و روش تحلیل محتوا نوشتته شتده استت ،به بررستی و ارزشگذاری بخشتی از شتعر معاصتر ت
تخاتا ی یاریگر پژوهشتگران در
ت
امید دارد در خوانش اشتعار این حوزه با مخاطب همراه باشتد .این تحقیق از حی
مطالعا بعدی استت و از حی عمومی ،از این منرر هه مخاطبان ادبیا طیف وستیعی از مردم هستتند ،میتواند
مخاطب عام را در فهم و شناخت آثار دفاع مقدس همراهی هند.
 .2پیشینۀ تحقیق
دربارۀ شتعر دفاع مقدس پژوهشهای متعددی ان ام شتده استت« .بیشتترین ح م ستخن دربارۀ شتعر جنگ را باید در
مقام و ماتتتاحبههایی دید هه عمدتاً در روزنامهها و م ال به ااپ رستتتیده و گاه جُنگهایی نیز به این عنوان
گردآوری شتده استت(».هافی .)17:1381،برخی از آثاری هه بهگونهای مرتبط با مورتوع تحقیق استت ،عبار اند از:
آوازهای نسل سلر(  ،)1376ادبیات انقالب و انقالب ادبیات  78و  ،)1377حماسله کلمات  ،)1379نقد
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 ،)1381شلکوه شلقایق  ،)1384سلیر

در ادبیات فارسلی  ،)1388آشلنایی با ادبیات دفاع مقدس  )1389و مقالههایی

نویر «رویکردهلای جلامعلهشللنلا تی در شللعر پلایلداری دفلاع لمق دس» « ،)1390ویژگیهلای سللیکی
منوومههای دفاع مقدس» پاییز  1390و بهار  )1391و مانند اینها.
 .3تحلی محتوایی شعر دفاع مقدس
از قدیم دو تلقی از هنر  -بهویژه شتتعر -وجود داشتتته استتت در یکستتو عدهای از هنر محض و هنر برای هنر دفاع
هردهاند و از ستوی دیگر ،دستتهای دربارۀ رستالت هنر و تعهد هنرمند ستخن گفتهاند .ری تش ۀ این بح به مقولههای
لذّت و تأثیر و سلودمندی هنر برمیگردد .در میان منتقدان و صتتاحبنرران و فیلستتوفان ،طرفدارانی برای هر
هدام از این دو مقوله وجود دارد .طرفداران هنر برای هنر ،احساس لذّ حاصل از هنر را هافی دانستهاند و معتقدند
اخالق ،هنر را محدود میهند .در مقابل ،طرفداران تعهد به بح تأثیر هنر اشاره هرده و برای آن ،رسالتی اجتماعی
قائل شدهاند (زرینهوی.)100:1369،
این دو نرریه در تاریخ ادبیا فارستی نیز  -بهویژه در دوران معاصتر -ت لی یافته استت .در سترزمین ایران
همواره شتاعران متعهد وجود داشتتهاند و شتعر و ادبیا فارستی ،از دیرباز محملی برای ارائۀ اندیشتههای ستیاستی،
اجتماعی ،اخالقی و تعلیمی بوده استت .شتاعران زبان فارستی نستبت به دین ،فرهنگ ،تاریخ و هویت هموطنان خود
احساس مسلولیت هردهاند .شعر انقالی اسالمی و دفاع مقدس ،یکی از نمونههای اعالی شعر متعهد در زبان فارسی
است.
انقالی سال پن اهوهفت مردم ایران ،مبتنی بر آموزهها و جهانبینی اسالمی بود .پایهگذاران نهضت انقالی
استتالمی به دنبال بیداری مستتلمانان بودند .با توجه به اینکه شتتعر متأثر از زمینههای فکری ،اجتماعی ،اعتقادی و
ویژگیهای محیطی جامعهای استتت هه شتتاعر در آن زندگی میهند ،در عرصتت ۀ ادبیا نیز ادیبان انقالی ،مبانی
نرری انقالی اسالمی را مطرح هردند .حدود دو سال پس از پیروزی انقالی ،جنگ شروع شد و از همین رو بسیاری
از بنیانها ی فکری ،اجتماعی ،ادبی و ...انقالی در جنگ ادامه یافت .جنگ نیز شتتعر معاصتتر را متحرخ ستتاخت و
«محتوایی صتادقانه و تراییک» در تاریخ ادبیا ای اد هرد (هاهایی .)7:1376،شتعر دفاع مقدس محاتول جامعه و
زمانهای انقالبی ،دینگرا و سنتگراست هه در تحلیل آن باید به این نکا توجه داشت.
ادبیتا دفتاع مقتدس ستتته محور دارد .1 :طرح آرمتانهتا و تفکرا و توجیته حقتانیتت  .2بیتان شتتت تاعتت و
ستایش فتوحا (دعو به مقاومت) و  .3یادهرد جنگ (توصیف فاجعه) و سو سرایی(صنعتی.)28:1390،
برخی از پژوهشتگران نیز معتقدند در شتعر پس از جنگ ،تس ه جریان عمده قابل مشتاهده استت .1 :شتعر
اعترا  .2شعر عاشقانه و  .3شعر آیینی (هاومی.)33:1390،
 .1 .3مضامین مذهیی
شعر دفاع مقدس از نرر محوریت فکری و مفهومی زیر سایۀ مذهب قرار دارد .شاعران دفاع مقدس به مدد مفاهیم
مذهبی و تاریخ اسالم و سیرۀ بزرگان دینی ،اشعار خود را میسرایند .نام رمز عملیا ها از نام پیامبر (ص) ،علی (ع)،
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حسین (ع) ،مهدی (عج) وحضر زهرا (س) و همهنین اسم بیشتر لشکرها و گردانها و پایگاهها از قیام هربال و
صحابۀ امام حسین (ع)  -اسمهایی نریر هربال ،عاشورا ،ثاراهلل ،سیدالشهدا ،علیاهبر ،علیاصغر ،ابوالفضل ،حبیب بن
مراهر ،حر و قاسم -گرفته شده است .مهمترین مضامین و بُنمایههای مذهبی شعر دفاع مقدس عبار اند از :شهاد ،
عاشورا ،انترار.
 .1.1.3شهادت
مقام شهاد در اسالم یکی از مفاهیم عمیق و بنیادی است و جهادگران راه خدا ،نهایت آرزویشان رسیدن به مقام
شهاد است .البته تقدیس شهیدان در ادی پایداری ملل دیگر نیز اهمیت دارد.
شهاد  ،مهمترین موروع در ادبیا دفاع مقدس است و شاعران رمن پرداختن به موروعا دیگر درنهایت
گریزی شاعرانه به آن زدهاند.
اما من /دل به شتما ستدردهام /به آفتابی هه از خاهتان بر گرفت و به صتولت صتدایی صتا  /هه پیشتانی شتما را /در جبههها/
طوا هرد /دل به شما سدردهام (حسینی)54:1375،

شاعران ،خون شهیدان را الهامبخش حرهت و مبارزه و زمزمه آن را خاموشنشدنی میدانند:
نشتتتود زمتزمتته ختون شتتتهتیتتدان ختتامتوش

ستتتوز عرفتتانی این نغمتته ز ستتتتازی دگر استتتتت
(حسینی)26:1386،

ستایش شهاد  ،استقامت و پایمردی خانوادههای شهدا ،بخشی از موروع شعر جنگ را شامل میشود.
در هولهبار غربتم یک دل از روزهای واپستین مانده ستت

عباسهای تشتنه رفتند ،لب تشتنه مشتکی بر زمین ماندستت

بر شتتانۀ خونینتان یاران! یک بار دیگر بوستته خواهم زد

بر شانۀ خونینتان عطر تابو های یاسمین مانده ست
(قزوه)9:1374،

شاعران شهاد شهیدان را با تاویر غروی ،مله ،هبوتر ،پرستو و ...ترسیم میهنند.
گل هرد بغض بهاران ،وقت غروی هه خورشید

افراشت

خی م ۀ

غربت ،بر بیکرانۀ دریا
(قزوه)16:1372،

شاعران اغلب از رمایر و شناسههای جم استفاده میهنند و هل شهیدان را توصیف میهنند.
اشتتتم ختونبتتارتتتان تتبستتتّتم داشتتتتت

جتتانتتتتتان بتتا ختتدا تتتکتتلتتم داشتتتتت
(اسرافیلی)43:1364،

اما اشعار بسیاری نیز در وصف برخی شهیدان خاص  -اعم از شهدای معرو یا برخی دوستان شهید شاعر-
وجود دارد .شعر زیر برای بسی ی شهید ،مناور همتی سروده شده است:
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به یاد دلشکستهای دلم شکسته ست
(قزوه)17:1372،

 .2.1.3عاشورا
شیعیان و طرفداران آزادی و عدالت از دیرباز حماسۀ حسینی را پاس داشتهاند .شهید مطهری در این باره میگوید:
«حسین (ع) سمبل احیای عدالت اسالم است .حسین (ع) سمبل مبارزه با ولم در دنیای اسالم است .حسین (ع)
حماسۀ شهاد است ...تا شما امام حسین (ع) را زنده نگه میدارید ،یعنی ما طرفدار عدالت اسالمی
هستیم(».مطهری 370:1368،به نقل از آذر .)61:1388 ،در جریان مبارزا و جنبشهای رد استبدادی و رد
استعماری ،تأثیر از فرهنگ عاشورا نمود بیشتری دارد .شاعران نیز در طی تاریخ و بهخاوص از دوران صفویه به بعد،
اشعار بسیاری در این باره سرودهاند« .ترهیببند محتشم و گن ینهامسرار عمان سامانی» دو شعر عاشورایی مهم
هستند.
در دوران معاصر ،بزرگان و مردم ،انقالی و جنگ هشتساله را به عرصۀ هربال مانند میهردند و شهدا و
مبارزان را همهون یاران امام حسین (ع) میدیدند .شعارهایی مانند «نهضت ما حسینیِ  //////رهبر ما خمینیِ» در
دوران انقالی رواج داشت .همهنین رزمندگان نام عملیا ها ،اسم رمز آنها و ذهر پیشانیبندها را از عاشورا و تاریخ
تشی وام میگرفتند « .پیوند م موعه جبهه با فرهنگ عاشورا نهتنها گسترۀ شعارها و شعرها را در برمیگیرد هه
نوعی آرمان و مقاد برای جبههها میشود پیشانیبندها عنوان «مسافر هربال» مییابند و تابلونوشتهها در جبههها
نیز فاصله تا هربال را تعیین میهنند و حتی نام جادهها در جبهه نیز از هربال گرفته میشود(».سنگری.)49/2 :1380،
شتاعران دفاع مقدس نیز در انین فضتایی ،همانندیهای بستیاری میان دفاع مقدس و عاشتورا مییافتند و رزمندگان
را یاران امام حسین (ع) میدانستند هه به ندای (هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْاُرُنی) او جوای میدهند .شهدا را با شهدای هربال
تطبیق میدادند و وقای را با نگاه عاشورایی تحلیل میهردند و همهنین پشت جبههها را به هربال پیوند میزدند.
به پسرم واقعیت را بگویید /میخواهم پسرم دشمن را بشناسد /مرلومیت را بشناسد /و عطشناهی نهال نورس دلش را /با فوران
حقیقت همیشۀ عاشورا /پیوند بزند (عبدالملکیان)43:1368،

شاعران ،تاریخ و فلسفۀ عاشورا را با مسائل روز درآمیختند و با تلمیح به حماسۀ خونین عاشورا ،مردم را به
پاسداشت از فرهنگ جهاد و شهاد دعو میهنند.
مت یروم متتادر هتته ایتتنتتک هتتربتتال مت یختتوانتتدم

از دیتتار دور یتتار آشتتتتنتتا متت یختتوانتتدم

...بانگ «هل من ناصتتتر» از هوی جمتاران میرستتتد

در طتریتق عتتاشتتتقتی روح ختتدا تم یختوانتتدم
(حسینی)31:1386،
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رزمندگان ،آرزوی دیدار هربال را داشتند .در این آرزو ،نکاتی مستتر است هربال در دست رییم بع است
و دیدار هربال زمانی میسر است هه رزمندگان ،آن را فتح هنند .از طرفی ،هربال مدرسۀ عشق و ایبار است و رزمندگان،
خود را پیروان راه ایبارگران عاشورا میدانند.
هربال دیدیم و در میدان تولد یافتیم

هم شهاد گاه ما معراج داری دیگر است
(اسرافیلی)52:1364،

«بخشی از اشعار تولد در میدان را عاشوراییها تشکیل میدهند .حماسۀ حسینی و توصیف شخایتهای
هربال در این اشعار محور توجه قرار گرفتهاند» (هاشمی و همکاران .)339:1393،نمونه زیر هه به یاد مسلم بن عقیل
سروده شده است.
دارد از گرد راه میآید
نامۀ هوفیان به خورجینش

هم تبار قبیلۀ توفان
همره شوق بیعت و پیمان
(اسرافیلی)91:1364،

عاشورا تداومبخش مبارزه با ولم است.
به یُمن نام بلند تو ،در این سدیده نورانی

قلم به دست شقایقهاست ،علم به دوش سدیداران
(قزوه)22:1372،

 .3.1.3انتوار
اندیشۀ تشکیل جامعها ی به دور از ولم و تبعیض از دیرباز در ذهن بشر از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار بوده
است« .این اندیشه ،بیش از هرایز مشتمل بر عنار خوشبینی نسبت به جریان هلی نرام طبیعت و سیرتکاملی
تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنار بدبینی نسبت به پایان هار بشر است( ».مطهری.)6 :1354 ،
از جمله موروعاتی هه از دیرباز شعرای آیینی و مذهبی به آن توجه هرده و دربارۀ آن اشعار فراوانی
سرودهاند ،مسلله انترار است.
صتتتبحی دگر میآتی د ای شتتتتبزنتدهداران

از قتتتلتتتههتتتای پتتتر غتتتبتتتار روزگتتتاران

از بتیتکتران ستتتتبتز اقتیتتانتوس غتیتبتتت

تم یآیت د او تتتا ستتتتاحتتل اشتتتتم انتتترتتاران
(حسینی)31:1386،

شعر دفاع مقدس ماهیت مذهبی دارد و ستمستیز است .این دو خالت سبب میشود تا انترار وهور در
شعر دفاع مقدس نیز مطرح شود .نگاه شاعران به من ی و موعود نگاهی مشتاقانه و عاطفی و صمیمی است
(هافی.)161:1381،

مح
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گتتل نتترگتتس تتتو را اشتتتتم انتتتتترتتاریتتم
(قزوه)53:1372،

مفهوم انترار در ادبیا دفاع مقدس جایگاه ویژهای دارد .انتراری هه نقش مهمی در زمینههای دیگر نیز
دارد همهون انترار پیروزی ،انترار شهاد  ،انترار رهایی از اسار و . ...اما آنهه بیش از همه شاعران دفاع مقدس
بر آن تکیه دارند «انترار وهور» است هه جلوههای گوناگون آن را در غزلها و دیگر قالبهای شعری خود آوردهاند.
 .2.3وصف بزرگان دینی و انقالبی
بخشی از ادبیا دفاع مقدس را وصف شخایتهای دینی و انقالبی ،تشکیل داده است .شخایتهایی همهون
حضر علی (ع) ،حضر امام حسین (ع) ،حضر قائم (عج) هه نشانه و سمبل مفاهیمی اون عدالت،
ازخودگذشتگی و ن ا و رهبری و ...هستند.
با دست نبی رقابتی داشت مگر

آن تیغ هه بوسه زد به پیشانی تو
(حسینی)13:1386،

شاعران به گفتار و هردار و اندیشه بزرگان و رهبران فکری انقالی همهون امام خمینی (ره) ،دهتر شریعتی،
شهید مطهری ،شهید رجایی ،شهید باهنر ،شهید بهشتی و ...توجه دارند .البته شخایت امام خمینی (ره) بیشتر
مدنرر است و خیل عریمی از شاعران ،اراد خالاانه خود را به وی نشان دادهاند هه ماناترین این تااویر را در شعر
شاعرانی اون قیار امین پور ،سید حسن حسینی ،فاطمه راهعی ،سهیل محمودی و علیررا قزوه و ...میتوان دید.
هتنتوز ایتن هتواتتههتتا ،ایتن هتواتتههتتا بتوی پتتدر دارد

نگتاه روشتتتن متا ریشتتته در بتاد ستتتحر دارد
(قزوه)2:1391،

روحیۀ حماسی و عرفانی امام ،موجب تقویت روحیۀ رزمندگان میشد و شاعران امام را عامل وحد
ماون ماندن مردم و رزمندگان از فتنههای دشمنان میدانند.
بر شتتما فتتتتنتۀ ختتنتّاس نتدارد اثری

و

تا بود آیتتتِ حق «روح خدا» رهبرتان
(حسینی)21:1386،

همهنین شاعران ،او را پیر و مراد و معشوق و محبوی میخوانند و حرهت در راه او را نوعی سلوخ میدانند.
ای روح ستتتبز بتاران لبیتتک یتا خمینی

ای شتتتتوهتتت بتهتتاران لتبتیتتک یتتا ختمتیتنتی
(اسرافیلی)17:1364،

بسامد این سوگسرودهها در م موعۀ همصدا با حلق اسماعی
«رسوایی سرای» به یاد شهیدان هفتم تیر« ،هوثر» به یاد رجایی و باهنر« ،زمزمۀ جاوید خون» به یاد شهید آیتاهلل
دستغیب و رباعیا متعددی در وصف امام خمینی (ره) ،شهید مطهری ،شهید بهشتی ،دهتر شریعتی ،جالل آل
احمد در این هتای دیده میشود.
بسیار بیشتر از سایر آثار است .غزل
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ختطتبت ۀ ختون تتو آغتتاز نتمتتازی دیتگتر استتتتت

جستتتم گتلتگتون تتو آیتتی نت ۀ رازی دیتگتر استتتتت

پیر شتتتیراز ورتتتو ستتتاخته از اشتتتمه عشتتتق

غرق در خلستتتت ۀ خونین نمتتازی دیگر استتتتت
(حسینی)25:1386،

 .3 .3نگاه تاریخی
یکی از برجستتگیهای محتوایی شتعر انقالی و دفاع مقدس ،ذهنیت تاریخی و تاریخینگری به مورتوع تقابل و نبرد
حق و باطل و مرلومیت مرلومان از جمله امام حستت ین (ع) استتت .اینان تقابل حق و باطل را از ابراهیم و زهریای
نبی و حضتر رستول و حضتر امیر تا عاشتورا و پس از آن تا جنگ نشتان میدهند .درواق این شتاعران ،مبارزه با
ولم را در جریانی تاریخی میبینند هه دیروز بوده و امروز ادامه دارد و فردا نیز خواهد بود .این مقوله در شتتعر علی
معلم بیش از سایرین جلوه دارد.
مکتب یکی ،آیین یکی ،سودا یکی شد

دیروز ما ،امروز ما ،فردا یکی
(سدیده هاشانی به نقل از صنعتی)84:1389،

شد

گویی رزمندگان دوشادوش همۀ م اهدان و شهیدان تاریخ ،رو در روی هراه ستمکاری ایستادهاند.
قتانون هزاران مرز درود را بتاور نمیداریم /و تنهتا در تالطم یتک مرز ایستتتتتادهایم /مرزی میتان حق و بتاطتل /مرزی میتان ختدا و
شیطان (عبدالملکیان)81:1368،

پژوهشگران به گرایشهای هویتی در لشکر عراق اشاره هردهاند« :اینکه امروز هم ارتش عراق به اسم لشکر قادسیه
به ایران حمله میهند یعنی یادتان باشد ،ما همانیم هه یکبار حسابتان را رسیدیم .غیر از
شماییم(».مسکوی .)42:1373،درواق سخنان و گفتههای صدام و ارجاعا او به صدر اسالم و فتح ایران ،نوعی اقدام
هویتی بود تا نیروهایش را متحد سازد .در مقابل در جناح ایران ،فرهنگ شیعه و عاشورا و مفاخر ملی سبب پیوند
مردم و نیروهای رزمنده شد .در اوراع جنگی و بحرانی ،گرایشهای هویتی همهون ستونی جامعه را نگه خواهد
داشت .دین ،تاریخ ،زبان ،سرزمین و فرهنگ و سایر مؤلفههای هویتی نقش مهمی در پایداری و مقاومت مردمی
دارد.
در این قطار /آرش ،ابراهیم /در این قطار ،سیاوش /در این قطار ،اباالفضل /در این قطار /صدای نالۀ مومنا /شیر خدا و رستم
دستان /...عین القضا و رامن آهو /در این قطار /تمامی ایران(...قزوه)197:1384،

بر پایۀ همین تاریخی نگری ،شاعران بر گرهخوردگی و پیوند دفاع مقدّس باحماسههاتأهید میهنند:
جنگل هنوز بوی تو را دارد/بوی شقیقهها ی سرخ شهاد /جنگل هنوز بوی تفنگت را/در ازدحام مه/در باد و حادثه
میجوید/جنگل صدای تیر تو را در گی گاه باد/با صخرههای پر خزه میگوید/جنگل بهار را/با نام سرفراز تو/آغاز میهند/نامت/بر
طاق نار جنگل نشسته است (اسرافیلی)44:1364،
این بار در قطار اندیمشک /میرزا هواک جنگلی ست /با دهتر حشمت /و بههها ی لشکر قدس! /امروز هم با قطار اندیمشک
رفتند /ستارخان و باقرخان /قشون تبریز و /بندر شرفخانه /و بهههای لشکر عاشورا(...قزوه)198:1384،
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در شعر «قامت بلند ایبار» انقالی اسالمی در امتداد تاریخ ایمان و تاریخ اسالم دانسته شده است و تلمیحا
فراوان شعر حاصل نگاه تاریخی شاعر است.
در خروش بلند حن رهاش /خشم صدها تبار خون پیداست (اسرافیلی)10:1364،

 .4.3مضامین مرتیط با جیهه و جنگ
یکی از جلوههای درخشتتان شتتعر دفاع مقدس ،مضتتامین مرتبط با جبهه و جنگ استتت .وصتتف جبهه ،دموریهای
رزمندگان ،وطندوستی ،ستایش ایبار رزمندگان و ...از مهمترین مضامین هستند.
 .1.4.3بیان حماسهآفرینیهای رزمندگان
یادهرد ایبار و از خود گذشتگی رزمندگان یکی از مضمونهای شعر جنگ است.
دم دیدی آن عاشتقان را /جهانی رهایی در آوازشتان بود /و دربند ،حتی /قفس شترمگین از شتکوفایی شتوق پروازشتان بود/
پیامآورانی هه در قتلگاه ترنّم /سرودند -علیرغم زن یر /-اع ازشان بود( .حسینی)44:1386،

عبدالملکیان در شتعر «در جستت وی جنگ وی جوان» با همهالمی با رزمندهای ،رشتاد ها و دموریهای
او و همرزمانش را یادآور میشود:
گفتم :به یاد میآوری /در آن روز اگونه دشتمن را دور زدیمآ /و اگونه در هوتاهترین فرصتت /آتش حما تس ۀ تو ،تانک مغرور
دشمن را /به آتش هشید (عبدالملکیان)46:1368،

همهنین در توصیف جبهه از ایبار و همدلی سخن میگوید:
مادر!/این ا حضور نای خدا جاری است/این ا همیشه فرصت بیداری است/دیروز/در هرم آفتای و آتش جبهه/یک زن به سن و
سال تو را دیدم/هلمن به دست خط مقدم را/میرفت/از سنگری به سنگری/.../مادر!/این نامه یک اشار هوتاه /از سرزمین نور
و نخل و پرنده است(...عبدالملکیان)97:1368،

شاعران با هد تش ی رزمندگان و تحریک عرق مذهبی و ملی آنان ،به حماسهسرایی روی آوردند.
بتتا قتتطتتار فشتتتتنتتگ بتتر شتتتتانتته

دستتتتتتهتتایتتت تتتفتتنتتگ را متتانتتد

گتتامهتتایتتت ،طتنتیتن حترمتتت ختتاخ

اشتتتتمهتتایتتت حتمتتاستتتته متیختوانتتد
(اسرافیلی)43:1372،

 .2.4.3تلفیق روح حماسی و عرفانی
در شعر انقالی اسالمی و دفاع مقدس ،حماسه و عرفان تلفیق شده است .در این عرصه ،رزمندگان هم با دشمن
بیرونی (حماسه) میجنگند و هم به دنبال سرهوی دشمن درون (عرفان) هستند .فضا و اوراع جنگی زمان هه
حماسهآفرینی را میطلبید و همهنین بنیان مذهبی جامعه و رهبری امام (ره) از یک طر و الهام گرفتن رزمندگان
و شاعران دفاع مقدس از حماسهآفرینیهای عاشوراییان و لحرا نای عرفانی آنان ،سبب پیوند حماسه و عرفان در
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شعر دفاع مقدس شده است .از همین رو تلفیق عرفان و حماسه را «بامترین و بارزترین ویژگی شعر دفاع مقدس یا
شعر مقاومت» خواندهاند (قزوه به نقل از هافی.)164:1381،
متتا شتتتهتیتتدان جتنتون بتودیتم از عتهتتد قتتدیتم

ستتتنتگ قبر متاستتتت دریتا ،نقش قبر متا نستتتیم

شتتهر ما آن ستتوی آبیهاستتت ،دور از دستتترس

شتتتهتر ابتراهتیتم ادهتم شتتتهتر لتقتمتتان حتکتیتم

انتتدهتتی بتتامتتتر از آبتتادی تستتتتلتتیتتم متتحتتض

صتتا میآیی ستتر هوی «صتترا المستتتقیم»
(قزوه)130:1384،

در شعر این دوره روح حماسه و عرفان هویداست یعنی در شعر هم رنگ حماسی وجود دارد و هم فضایی
غنایی محسوس است .بهعبار دیگر عناصر حماسی و رزمی با نمادهای عرفانی تلفیق میشود و هرگز باورهای دینی
به حذ یا نادیده گرفتن عناصر فرهنگ ایرانی و ملی من ر نشده است (سنگری.)43/2 :1380،
دل در عتتطش «ح تتتماسه ستتازی» است

جتتتتتتتتتتتتان در تب و تای «عشق بازی» است
(اسرافیلی)34:1364،

الفاظ و اصطالحا مرتبط با حام و مقاما عرفانی نریر «فنا ،بقا ،جذبه ،ت لی ،م ،وصل و »...تعابیر
صوفیانه مانند «خرقه ،د و انگ ،پیر ،مرید و مراد ودر شعر دفاع مقدس بسیار است.
بتتبتتیتتن ختتانتتقتتاه شتتتتتهتتیتتدان عشتتتتتق

صتتتتتف عتتتارفتتتان غتتتزلتتتختتتوان عشتتتتتق

اتته جتتانتتانتته اتترخ جتتنتتون متتیزنتتنتتد

د

عشتتتتتق بتتا دستتتتتت ختتون متتیزنتتنتتد

ستتتتر عتتارفتتان ستتتترفشتتتتان دیتتدشتتتتان

هتته از ختتون دل ختترقتته بتتخشتتتتیتتدشتتتتان

بتته رقاتتتتی هتته بتی پتتا و ستتتتر متیهتنتنتتد

اتتنتتیتتن نتتغتتمتتۀ عشتتتتق ستتتتر متتیهتتنتتنتتد
(حسینی)41:1386،

در غزل «بوی سیب» زبان به سبک غزلهای عراقی (حافظ و سعدی و )...است و هلما و ترهیباتی نریر
«بوی وصال ،نفخه آشنایی ،هوی و »...در آن هست (قزوه .)19:1372،در «غزل غربت» نیز گفتمان میکده (جرعه،
می ،پیاله و هشیار) برجسته است (همان.)21:
فتدای گردش دستتتتتت هته دور متا او رستتتیتد

انتان بریز هته می تتا ستتتمتا هشتتتانتدمتان
(اسرافیلی)55:1364،
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شاعران همهنین به اسطورههای عرفانی (بخاوص حالج) و مفاهیم عرفانی (نریر روز اَ َلست) بسیار اشاره
هردهاند.
مستت می الستتی هه این گونه حقپرستتی

متتتایتتتیتتتم و وهتتتم مستتتتتتتتتی در غتتتایتتتت
خماری
(حسینی)28:1386،

بنیان مذهبی و عرفانی انقالی اسالمی ،از یک طر و ایبار و از خودگذشتگی عارفانه و عاشقانۀ رزمندگان
از طر دیگر و همهنین سابقه و پیشینۀ ادبیا عرفانی و نمادها و تعابیر آن در زبان فارسی ،سبب رواج گفتمان
عرفانی در شعر انقالی و دفاع مقدس شد.
حماسه سازی و جنگاوری رزمندگان توجه شاعران را به خود جلب هرده و هبر لغا و تعابیر و نمادهای
حماسی را در شعر دفاع مقدس در پی داشته است.
بتاد شتتتمتال هرولته میهرد راد را

بتته بتوی ختون و ختطتر ،بتتاره را رهتتای زدیتم

فتحتتل نستتتتیتم حتتامتلتته متیهترد بتتاد را
(معلم)65 :1385 ،
ه استت صتحنۀ میدان هه روز غیر ماستت
(اسرافیلی)54:1364،

شاعران با توجه به موروع حماسی و زمینۀ عرفانی ذهن خویش ،وایگان را انتخای هردهاند.
شتتتیهته در شتتتیهته استتتتب در میتدان

یتتتال گستتتتتتتتتترده تتتتا هتتترانتتتۀ دور

پشتتتتت زیتنتش ستتتتوار ستتتتبتزقتبتتا

اشتتتتم بتتر اشتتتتمتتههتتای روشتتتتن نتتور
(اسرافیلی)43:1372،

موروع و زمینۀ حماسی ،سنت ادبی و همهنین توجه شاعران به میراث ادی حماسی در پیدایش لحن
حماسی در شعر دفاع مقدس ،تأثیر دارد .اشاره به شخایتهای شاهنامه نشانگر این موروع است.
هنوز خون ستتتیتاوش بته طشتتتت توران استتتت

هنوز نعش شتتتهیتدان میتان میتدان استتتتت
(اسرافیلی)40:1364،

معلم در مثنوی ،و حسینن و اسیااینل در غزل و چهارپاره و رباع  ،قزوه در مثنوی و غزل ،لحن حماسی را با
نگاه عایان به کار گایتهاند.
«شتاید بتوان گفت باشتکوهترین نوع حماسته آن استت هه در آن قهرمانان دیگر پرداختۀ رتمیر آرمانگرای
بشر نیستند و آنان هه به مقابله با مراهر ولم و فساد و تباهی برمیخیزند و به پاسداری از شر انسان میپردازند،
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دارای یال و هوپال و بُرز و بازو نیستتند ،بلکه نمونۀ هامل بروز صتفا خدایی در وجود انستانی همهون دیگر انستانها
هستند با این تفاو هه آنها سیر تکامل انسانی را پیمودهاند و بسیاری از حاارهای تعلق انسان به مراهر دنیایی را
تسخیر هردهاند و تنها به همین دلیل است هه تحیر همنوعان خود را برمیانگیزند(».قاسمی.)202:1382 ،
 .3.4.3رجز وانی
در آثار حماسی ،پهلوانان برای هم رجز میخوانند و در این رجزها ،خود و یاران خویش را میستایند و دشمن را
تحقیر میهنند .در شعر حماسی دفاع مقدس نیز رجزخوانی وجود دارد .در این رجزخوانیها ،معمولترین شیوه،
ارجاع به تاریخ و لحرهها و شخایتهای درخشان تاریخی است .شاعر به شکستناپذیری سداهیان و قهرمانان اشاره
میهند.
در متکتتتتب رزم «درس عشتتتق آمتوز» تی م

در خترمتن دشتتتتمتن «شتتتترار افتروز» تی م

اون خشتتتم ختدای خویش هتافرستتتوزیم

در هشتتتتتن و هشتتتتتته شتتتتدن پتیتروزیتم
(حسینی)147:1386،

گاهی نیز ،با بهرهگیری از عناصر تاریخی و مذهبی ،شاعر هم رجز میخواند و هم رزمندگان را تهییج
میهند:
وطن بته هتام پلیتدان فتنتهگر تتا انتدآ

شتتتکوه بتاد بته طوفتان خیرهستتتر تتا انتدآ

به دستتت قدر تو ذوالفقار عاشتتوراستتت

زمتتان بتته هتتام یزیتتدان فتنتتهگر تتتا انتتدآ
(اسرافیلی)27:1372،

 .4.4.3روشنبینی و امید
تمایال مذهبی و عرفانی شاعران سبب شده تا شعر دفاع مقدس سرشار از امید و روشنبینی باشد .شاعران با هر
فتح و پیروزی و آزادسازی شهرهای اشغال شده ،به مردم بشار میدهند و با این بشار همه را در اوج اندوه غرق
در شادی میهند.
مژدۀ فتح خرمشتهر /در ستاعت اهار بعدازوهر /در خیابان آزادی /غریو شتادمانی /در طوفان حن رهها /و زمل اشتک شتوق /در
سدیدۀ اشمان شهر  /...و خط ویژۀ آمبومنسها /با م روحان جنگی /و آییرهای پیروزی /بوی خوش حماسۀ مردان خرمشهر
را /در خیابان آزادی میگستراند (عبدالملکیان)74:1368،

روح مذهبی حاهم بر انقالی و جنگ ،یأس و ناامیدی را رزمندگان دور هرده است .آیا و روایا بسیاری
بر پیروزی نهایی حق بر باطل تأهید میهند .با الهام از این متون ،نام عملیا ها نیز نویدبخش بود مبل والف ر ،نار،
فتح المبین.

مح
تأملی رد توای شعر دافع مقدس

دکتر یوسف رکمی چمه

37

خونینشهر /روزی هه از تو جدا شدم /خانهام را قفل هردم /و هلید آن را بر گردن آویختم /اراهه فردا /به خانه بازمیگردیم
(عبدالملکیان)54:1368،

و مژده و بشار بهبود اوراع:
با فلق آمد و خوش خواند بشیر« /:هاروانی همه بارش خورشید /دارد از گردنه میآید و میپاشد نور /و علمدار /همان /پیر
خلف /پیشاپیش /همهو هوهی نستوه /با دو اشمش نگران در باد /میخواند سبز(»...اسرافیلی)21:1364،

 .5.4.3وطندوستی
در این اشعار عشق به وطن و میهن و توصیف شکوهمندی و استواری و عرمت آن ،توصیف شهرهای اشغالی و
ویرانشده دیده میشود .برای بیشتر شاعران ،وطن مقدس است اون جزئی از جهان اسالم است .شعر امت واحده
علی معلم مؤید این مطلب است .ذهر نام شهرها و مناطق جنگی ،اسطورهها و شخایتهای تاریخی ،وقای مهم
تاریخی ،نشانگر تمایال وطندوستانه شاعران است.
خونینشتتتهر /هوتتاه نتیامتدهام /هوتتاه نیز نمیآیم /بی ریشتتته نمیتوانم زیستتتت /ریشتتتههتایم در توستتتت /بته تو بتازمیگردم
(عبدالملکیان)51:1368،

هلما و تعابیری نریر خانه ،ریشه ،هلید ،بازگشتن ،متضمن نگاه شاعران به وطن است .در برخی از موارد
نیز ،شاعران از لفظ وطن استفاده هردهاند:
هر شتب یکصتد هزار ستتاره /بر وطنم اشتک میریزند /آیا خاموش بمانمآ /آی! مردان ار  /مردان خط و خط بازی! /مردان
خرناسه! /هنوز نیزههای شکسته بر جاست /آنسوتر /هنوز سرهای تابناخ /بر نیزههاست (قزوه)128:1372،

شاعران به ایستادگی و پایداری وطن خویش میبالند:
وطتنتم از غتم گتتلهتتای تج وان گتریتته نتکترد

ستتتوختت و آی شتتتتد از ستتتوز نهتان گریته نکرد
(اسرافیلی)53:1372،

شاعران گاهی ،به دگرگونی اوراع وطن پس از انقالی ،اشاره هردهاند و از نماد «بهار» بهره بردهاند.
بهتاران آمتد و بگشتتتود بر یتاران دری دیگر

نرر بر ختاخ میهن هن هته بینی منرری دیگر
(حسینی)9:1386،

توصیف وطن در اشعار دفاع مقدس ،با مفاهیم آزادی ،امام ،مفاهیم ملی ،مفاهیم دینی و بهخاوص حادثۀ
عاشورا پیوند خورده است .همهنین بسامد تلمیح به تاریخ ایران و تاریخ اسالم در اشعار قابلتوجه است.
 .6.4.3بدرقۀ رزمندگان
اعزام رزمندگان به جبهه یکی از آشناترین صحنههای سالهای جنگ برای خانوادههاست .لحرههای خداحافری پر
از شور و شوق و ارطرای و نگرانی است .در شعر دفاع مقدس این لحرهها وصف شده است .شعر «بدرقه» از
عبدالملکیان یکی از معرو ترین اشعار در این زمینه است.
آی و آیینه بود و قرآن بود
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روشنیبخش لحرۀ بدرود
مرد بوی حماسه را میداد
بوی صبح و سدیده بوی سرود (عبدالملکیان)49:1368،

قزوه نیز در شعر خویش به بدرقۀرزمندهها  -البته در فضایی دیگر -اشاره هرده است:
برادرم با پوتینهای ههنۀ سربازیاش /بسیج میشود /مادرم آی و آیینه و قرآن میآورد /پدرم «فاهلل خیر حافرا» میخواند
(قزوه)88:1372،

 .7.4.3میارزه با ظلم و بیان مولومی

مولومان

دفاع مقدس پر از صحنهها ی مرلومیت مردم ایران است مردمی هه ناخواسته درگیر جنگی نابرابر شدند .ویرانی
شهرها ،از هم گسیختن خانوادهها ،آوار مر و ویرانی بر سر مردم و شهاد غریبانه و مرلومانۀ رزمندگان ،تمام
جامعۀ ایران را با جنگ آشنا هرده بود.
تمام اهاردهسالگیاش را /در هفن پیهیدم /...مرلوم هواک من /با نان بیا شبانه ااشت میهرد /و با گیوههای خویش/
زمستان سنگین شهر را به مدرسه میرفت (عبدالملکیان)83:1368،

ستمستیزی و مبارزه با ولم یکی از مضامین شعر فارسی است .این مضمون در شعر شاعران مبارز دینگرای
معاصر همهون :علی معلم ،گرمارودی ،صفارزاده و ...با نگاه به مرلومان جهان اسالم (فلسطین ،لبنان و بوسنی) افق
تازهای را میگشاید .قزوه در شعر زیر بهتنهایی ملت مرلوم فلسطین پرداخته است:
به هر ه ا هه زنگ میزنی /هسی جوای نمیگوید /تمام مشترهان خاموشاند /تمام آتشها /خاهستر /تنها سنگها در
دسترساند (قزوه)140:1384،

شعر برخی از شاعران دفاع مقدس در بستر آزادیخواهی ملل جریان دارد .این مسلله بهویژه در شعرهای
مربو به سالهای میانی جنگ و پس از آن مشهود است.
شیطان ،حن رۀ هواک ما را خوش نمیدارد /اراهه فریب هزاران مرز دروغش را /در هم شکستهایم /و مرزی دیگرگونه را پی
افکندهایم /مرزی از جنوی ایران /تا جنوی لبنان /و تا جنوی سرزمین تمام مرلومان جهان (عبدالملکیان)81:1368،

 .8.4.3مقاوم

و ایستادگی

ایستادگی و مقاومت دلیرانه و مؤمنانۀ مردم و رزمندگان ،از دیگر مضامین رایج شعر دفاع مقدس است:
پنج روز و یکمیلیون و سیاد و پن اههزار گلولهآ! /فرداییان ،تاریخ را اگونه باور هنندآ /بدین گونه ایستادیم ،فرداییان /باور
هنید ،بدین گونه ایستادیم- /-در جهانی هه جز ولم را بر ما نمیپسندید (عبدالملکیان)103:1368،

وقای و حوادث هولناخ و ویرانگر جنگ ،روحیۀ ملی را تحت تأثیر قرار میدهد .دعو به مقاومت ،هوششی
است برای حفظ امید و روحیۀ مردم و رزمندگانی هه در جبهه هستند.
زختتمتتم بتتزنتتیتتد ،بتتارور ختتواهتتم شتتتتد

بتتالتم شتتتکتنتیتتد ،بتتال و پتر ختواهتم شتتتتد

ختونتم بتختوریتتد ستتترختتر ختواهتم گشتتتتت

حتتلتتقتتم بتتبتتریتتد زنتتدهتتتر ختتواهتتم شتتتتد
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(حسینی)134:1386،

 .9.4.3انوادۀ رزمندگان
شاعران دفاع مقدس به حال و هوای خانواده رزمندگان و شهدا نیز پرداختهاند .اشمانتراریها ،آرزوها ،حسر ها،
دلتنگیهای فرزند و مادر و همسر شهدا و رزمندگان ،در اینگونه اشعار مطرح شده است.
گتتل شتتتمشتتتتاد من شتتتتادیتو بینم

دلتتتم مت ت یختتتواد دامتتتادیتتتتتتتو بتتتیتتتنتتتم

نستتتتیتتمتتی مت یوزه از هتتوی غتتربتتت

التتتتهتتتتی روز آزادیتتتتتتتتتو بتتتتیتتتتنتتتتم
(قزوه)48:1374،

عبدالملکیان ،بیش از دیگر شاعران به خانوادهها توجه هرده است .در شعر «به پسرم درود نگویید» از زبان
شهیدی خطای به خانوادهاش میگوید هه حقیقت جنگ و نبرد و سرنوشت مرا به پسرم بگویید و:
بگذارید پسرم به جای توپ/نارن ک را بیاموزد/به جای زمزمه/فریاد را بیاموزد/به جای ترانه/سرود مبارزه را بیاموزد/و به جای
جغرافیای جهان/تاریخ جهانخواران را بیاموزد (عبدالملکیان)45:1368،

در اینگونه اشعار ،شاعر به مسللۀ تداوم انقالی در نسل بعد توجه هرده است .شاعران به دلتنگیهای
خانوادۀ رزمندگان هنگام بدرقه و خداحافری نیز توجه دارند:
دست بر گردن پدر افکند
اشکهایش به گونه پرپر شد
آبی آسمان اشمانش
تیره شد ،تار شد ،مکدر شد (عبدالملکیان)47:1368،

زنان نیز بهعنوان بخش مهمی از جامعه در جنگ  -پشت جبهه -حضور دارند.
همسرش آی گلدانها را عو

میهرد /و مادرش با خدا گرم گفتگو بود (عبدالملکیان)60:1368،

زنان (مادران و همسران شه دا و رزمندگان) معمو ًم به صفاتی نریر صبر و پایداری ،عفت و ایمان ،ایبار،
وفاداری و ...وصف میشوند .زنان نیز روحیۀ حماسی دارند.
همان و ترهش و تیرم را/به اسب شوی خود بستم/و مادرم با اشک/غروی بدرقه را/به صبح حادثه پیوست
(عبدالملکیان)22:1368،

 .5.3اعتراض به افول ارزشها
در دهۀ هفتاد بهتدریج با فروهش هردن هی ان سالهای انقالی و جنگ و تغییرا اجتماعی و فرهنگی دیگر،
آرمانهای دهۀ شات رنگ باخت .در این اوراع ،برخی شاعران هه تای تغییرا ناهمگون با ارزشهای انقالبی را
ندارند در برابر این تعاررا لب به اعترا میگشایند و نسبت به همرنگ شدن ارزشهای جنگ و فراموشی یاد و
خاطرۀ رشاد ها و ایبار شهیدان و جانبازان و آزادگان هشدار میدهند.

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال دوم  ،شماره ، 5زمستان 1398

40

هشتتتتدار هتته بتتاد شتتتورهزاران نشتتتود

ایتتن ختتانتته متتکتتان مشتتتتختتواران نشتتتتود

متیتراث گترانتبتتار شتتتهتیتتدان! هشتتتتدار

بتتازیتت هتت ۀ ختتیتتل بتتی تتتبتتاران نشتتتتتود
(حسینی)32:1386،

در شعر زیر نیز شاعر با یادهردن از شهیدان بهنوعی از فراموشی آنها دلگیر است:
راستی یاد شهیدان بیتالمقدس به خیر! /جهانآرا هه بودآ /حاج همّت هه بودآ /حاج عباس از دنیا یک قرآن جیبی داشت/
شهید خرّازی /شهید نوری /سرداران بی دست /شهیدان گمنام /بی یادنامه /بی سنگ قبر /عاصمی پور اه شد /یوسف نوشته
بود« /:خدایا یوسف هم شهید شد او را بیامرز» /اسماعیل وصیت هرد هه روی قبرش بنویسند« /:پر هاهی تقدیم به آستان
الهی» /امسال هیچ شاعری با حلق اسماعیل همصدا نشد /راستی شمارۀ قطعۀ شهدا اند بودآ!(قزوه)102:1372،

غم و اندوه به خاطر فقر ،اشتترافیگری ،حیف و میل بیتالمال ،ستتو استتتفاده و بیاعتنایی به ارزشها و
دستتتاوردهای جنگ ،قدر یافتن اصتتحای زر و زور ،بیتوجهی به محرومان ،رواج تملق و ااپلوستتی و ...هه بیانگر
تغییر جامعه در قیاس با ستتالهای انقالی و جنگ استتت ،یکی از مضتتامین شتتعر دفاع مقدس بخاتتوص در اشتتعار
طاهره صتفارزاده ،ستلمان هراتی ،قیاتر امین پور ،ستید حستن حستینی و علیررتا قزوه استت و در ستالهای  66تا 70
بهصور جریانی بارز همابیش همۀ شاعران را در برگرفت (سنگری.)46/2 :1380،
شاعران با یادآوری خاطرا جبهه و ایبار رزمندگان به حال هسانی هه جنگ را فراموش هردهاند و در پی
زر و زور هستند ،تأسف میخورند.
من دستهای آبی او را/این روزها مایل به نان دیدم/اشمان او/رنگینهمانی سرد/با هفترنگ زرد/موهای او در هودهی جو
گندمیتر بود/او سفرهاش رنگین/سرش سنگین/او یک تن از مردان بلدراین/افسوس یادش نیست/روزی هبوتر
بود!(قزوه)58:1374،

باید توجه داشتتت هه رنگ آبی ،رنگی محبوی و نشتتان معنویت و رنگ زرد ،رنگی منفور استتت .همهنین
بلدراین ،نماد ریا و دورویی و فرصتطلبی است و هبوتر ،نماد ایمان.
شاعران از سکو دینداران و مدعیان دین در برابر افول ارزشها نیز انتقاد میهنند.
هال!

دینفروشان

دنیاپرست

سکو

شما

پشت

ما

را

شکست...

(قزوه)66:1372،

با پایان یافتن جنگ و برگشتتن جامعه به حالت عادی ،روزمرگی بر فضتای اجتماعی غلبه یافت و از تب و
تای و هی انهای دینی و مکتبی سالهای جنگ و انقالی هاسته شد.
متاجرا این استتتتت :همهم همیتت بتام گرفتت

جتتای ارزشهتتای متتا را عتررتتتت ۀ هتتام گترفتتت

احترام یتتا علی در ذهن بتتازوهتتا شتتتکستتتتت

دستتت مردی خستتته شتتد ،پای ترازوها شتتکستتت
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فترق متومی عتتدالتتت بتتار دیتگتر اتتاخ ختورد

خطبتههتای آتشتتتین متروخ متانتد و ختاخ خورد

انتدخ انتدخ قلتبهتا بتا زرپرستتتتی خو گرفتت

در هوای ستتتیم و زر گنتدیتد و همهم بو گرفتت...

در نتتختتاع بتتادهتتا تتترهتتش فتتراوان دیتت دهام

گتتردش تتتابتتو هتتا را در ختتیتتابتتان دیتت دهام

متاجرا این استتتت :آری متاجرا تکراری استتتت

زختم متتا هتهتنتته امتتات ب ینتهتتایت ت هتتاری استتتتت
(حسینی)148:1388،

 .6.3عشق
عشتتق در شتتعر دفاع مقدس ،جایگاه وامیی دارد .شتتاعران بهتب رزمندگان و شتتهیدان هه عشتتق را معنایی متعالی
بخشتیدند و عاشتقانه وارد عرصتۀ نبرد شتدند ،مفهوم عشتق را گستترشتی معنوی دادند و آن را نتی ۀ بیداری روح
دانستند:
آه /ای عالم ربانی عشق /در هتابی ابدی /شرح منرومۀ بیداری ما را بنویس(حسینی)82:1386،

در شعر دفاع مقدس ،عشق و عرفان به هم آمیخته است و شهیدان ،عاشقانی عار هستند:
وقتت استتتت تتا در ورطتۀ درد ،اون موج عتاشتتتق پتا بکوبیم

در بارش یکریز شتتتمشتتتیر ،مبتل عقابی پر بگیریم
(قزوه)23:1372،

در میراث ادبی زبان فارسی ،عشق ،یکی از مضامین رایج است و در شعر دفاع مقدس نیز حضوری برجسته
دارد ،اما شتتاعران از آن تفستتیری اجتماعی و مذهبی ارائه میهنند .عشتتق از عناصتتر اصتتلی و ست اماندهندۀ ذهن
سیدحسن حسینی است.
بتتتیتتتا عتتتاشتتتتتقتتتی را رعتتتایتتتت هتتتنتتتیتتتم

ز یتتاران عتتاشتتتتتق حتتکتتایتتت هتتنتتیتتم

از آنتتتهتتتا هتتته پتتت یتتت متتتانتتته «م» زدنتتتد

دل عتتتاشتتتتتقتتتی را بتتته دریتتتا زدنتتتد

بتتتبتتتیتتتن ختتتانتتتقتتتاه شتتتتتهتتتیتتتدان عشتتتتتق

صتتتتتف عتتتارفتتتان غتتتزلتتتختتتوان عشتتتتتق

اتتته جتتتانتتتانتتته اتتترخ جتتتنتتتون مت ت یزنتتتنتتتد

د

عشتتتتق بتتا دستتتتت ختتون متت یزنتتنتتد

ستتتتتر عتتتارفتتتان ستتتتترفشتتتتتان دیتتتدشتتتتتان

هتته از ختتون دل ختترقتته بتتخشتتتتیتتدشتتتتان
(حسینی)40:1386،
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شتعر بام ،معرو ترین مبنوی حستینی استت و مانند برخی ستاقینامهها ،با هلمۀ «بیا» شتروع میشتود .شتاعر
با لحنی صتتمیمی از مردم دعو میهند تا با شتتهیدان بیعت هنند و راهشتتان را ادامه دهند شتتهیدانی هه عاشتتق
بودند و جان فدا هردند و سبب طلوع خورشید شدند و مستانه و بیهیاهو در راه خدا گام نهادند.
در شعر زیر به مناور حالج هه نماد عارفان عاشق است و میبم تمار اشاره شده تا نشان دهد هه در عرصه
دفاع مقدس ،بعد عرفانی و معنوی عشق مطرح است.
باری
ترا به هدامین دیار عشق
سوی مذبح اخالص میبرند
هه دارهای بلند ن ابت
از عطر حالج و میبم آهنده ست (اسرافیلی)43:1364،

 .4نتیجهگیری
تحلیل محتوای اشتعار دفاع مقدس نشتان میدهد هه مذهب و انقالی ،جهانبینی شتاعران را تشتکیل میدهد .محتوا
و مضتتمون شتتعر دفاع مقدس برگرفته از مذهب و انقالی و شتترایط خاص زمان استتت .این شتتعر یکی از نمونههای
اعالی شتعر متعهد در زبان فارستی استت هه شتاعران بهدلیل زمینههای مذهبی و ارتبا مستتقیم با دفاع مقدس و
اندیشتیدن به آن و قرار گرفتن در ورتعیت انقالبی و جنگی ،محتوای خاصتی را در اشتعار خود بروز دادند و به شتکل
اثر و صنعتگری توجه نکردند.
مضامین شعر دفاع مقدس را در اند دستۀ «مضامین مذهبی ،مضامین مرتبط با جبهه و جنگ ،انتقادهای
اجتماعی و »...میتوان تقسیمبند ی هرد .مضامین مذهبی این شعر شامل مضمون شهید و شهاد  ،عاشورا و انترار
است .مهمترین مضامین مرتبط با جبهه و جنگ عبار اند از :رجزخوانی و حماسه ،تلفیق روح حماسی و عرفانی و
وطندوستی .درزمینۀ انتقادهای اجتماعی باید از اعترا شاعران به افول ارزشها سخن گفت.
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Reflection on the content of the Holy Defense Poetry
Dr. Yousef Karami Chemeh1

Abstract
In every work of art, there are two components: form and content. This is also true
poetry and studies-by the poetry, the two components will be given. Look at the
history of Persian literature shows that poets also those that consider both the form
and content of his poetry and the other one to win it had gone down.
In this study, overall vision and comprehensive content of the imposed war is studied.
What was at first a kind of poetry known as the Sacred Defense poetry, concept and
content of the poem was similar. The author uses library resources and content
analysis has tried to unsubscribe and similar roots in the lyrical content is determined
war. The most important themes and concepts presented in Sacred Defense poetry,
martyrs and martyrdom in Karbala event and the culture of Ashura, hope for the future
and expect the Messiah, patriotism, ranting and epics, appealed to the decline of
values, and so on. The themes in the teachings Iranian poets - have taken advantage
of Islamic and indeed a large part of the content of Sacred Defense poetry, ritual.
Keywords: Holy Defense Poetry, content, religious themes, themes of war.
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