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 بررسی اجمالی چهاردهه شعر دفاع مقدس و عوامل فراز و فرود آن

 های ادبیازنظر تکنیک وآرایه

 1فریده داودی مقدم

 2پورسعید علی

 چکیده

ند انقالب اسالالمی ای از نظم ادبیات انقالب است که بعد از پیروزی شکوهمشعر دفاع مقدس گونه

شروع شد. اینگونه ادبیات ارزشمند که پیکره 1531و شروع جنگ تحمیلی به سال 1531ایران در سال 

های نویسا و ارزشالمند ادبیالات پایالداری دهد تا به امروز یکی از گونهادبیات انقالب ایران را شکل می

های در سطح جهانی و نظریه« یپایدار»گیری ادبیات نوپای شود. با شکلایران و جهان محسوب می

های دیگر ادبیات ژان پل سارتر در مورد ادبیات متعهد و ادبیات پایداری حساسیّت بر این رشته از رشته

یابی عمیقی که این ادبیات در بخشی و ریشه بیشتر شده است و همچنین تحقیقات در این حوزه و غنا

های نو و تری در متون تولید شده در دههه نگاه عمیقرساند کمتون گذشته دارد ما را به این نکته می

ای اصاللی و مهالم از ادبیالات رو داشته باشالیم. شالعردفاع مقالدس گونالههای متمادی و پیشحتی سال

طالور زنالده و کند و از زمان تولد خود باله پایداری است که تاکنون چهار دهه از عمر خود را سپری می

ای که شعری که زندگی اسالت ها زندگی کرده است. به گونهه و با آنگرا در میان مردم بودپویا و واقع

را در این مقوله باید بیابیم و زندگی را باید برای بهتر شدن آن به نقد و تفسیر بنشینیم. ادبیات پایداری 

ای اسالت. ها و شاعران برجسالتهایران چه در شاخه کالسیک و چه در شاخه ادبیات شعرنو دارای چهره

تولید ادبیات پایداری درحوزه شعر و داستان و بخصوص نقد ادبی مهمی است کاله بالر عهالد   ازین رو

باشد. این پژوهش به بررسی آثار شاعران پررنگ دفاع مقدس همة منتقدان و شاعران ونویسندگان می

 پردازد.و عوامل فراز و فرود آنها می

 .ی، عوامل زیبایی شناسیهای شعرادبیات انقالب، دفاع مقدس، تکنیک واژگان کلیدی:

  

                                                           
 davoui@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد تهران یفارس اتیگروه زبان وادب دانشیار -1 
 دانشگاه شاهد تهران یداریپا اتیارشد ادب یکارشناس -2 
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 قدمهم -1

سیاسالی  های ادبی فارسی عوامل بسیاری وجود دارد که تابع شرایط اجتماعی وسیر تطور سبک در

-ها میفرودهای تاریخی سبک این دوره بررسی این عوامل پی به فراز و باشد. بامی شاعران آن عصر

ه زیر ذرّبا  ودهه  سبکی هرهای همچنین ویژگی ومقدس  دفاع شعر انقالب و بررسی ادبیات و با بریم.

 را مالا چه بهتر اشعار پایداری دفاع مقدس نتایجی برسیم که ما را در تولید هربه توانیم اشعار می بین بردن

تابناکی از ادبیات ماست کاله جال و   آن ادبیات دفاع مقدس چهر پس از چراکه ادبیات انقالب و یاری کند.

 آید.به حساب می ماد الینفک شاعران متعهّة وظیف

 تعریف له وأبیان مس

تظلم خالواهی  ملت م که به دادخواهی و د وادبیاتی است متعهّ گوییم:تعریف ادبیات پایداری می در 

نویسنده بال ر   فرانسوی وژان پل سارتر فیلسوف  پردازد.می ،برابر ظلم ایستادگی کردند ملتی که در

 بالود کاله در برابالر که هالم او توان پدر ادبیات پایداری نامید. چراست وکمونیست را مییاگ یستا نسیال

 مردمانش نشان داد. د هنرمند را به جامعه وتعهّ های کاربردیشنظریه و با مکتب هنر برای هنر ایستاد

 گوید:ادبیات می ظیفههم اوست که در کتاب و

خالواهیم ای که ما را در میان گرفته است شرکت کنیم. ما مالیخواهیم در تغییر دادن جامعه ما می 

گذاشت، دوباره باله عهالده گیالرد. نوشالتن شالکل ادبیات وظیفه اجتماعی خود را که هرگ  نباید فرو می

های عمل، به ویژه عمالل سیاسالی، ف است مانند دیگر شکلثانوی عمل است و بنابر این ادبیات موظّ

  (84: 1531 ) در تحول تاریخی و اجتماعی فرانسه شرکت کند.

-چنان که حتالی مالی ای است که در ادبیات کهن هر کشوری ریشه دارد.اما ادبیات پایداری گونه 

 در کالرد. های گذشالته خالود قلالم دادتازه به استقالل رسیده را جویای ریشه توان کشورهای کوچک و

 توان به نخستین شاعر فارسی زبان نسبت داد.اینگونه شعر میایران ادبیات پایداری را از 

 نبیل و لتی خورد به لنگزبه لتام آمد 
 

 ت کنامشهبا گ لتره شد لشکر سلطان و 
 

 ( 204، 1511، ) بهار

این غ ل که از نخستین  لشکر خوارج سروده شده است. که در باب پیروزی یعقوب لیث صفاری بر 

شالک در زمالان سادگی آن بی وجود زیبایی آن و ق است با 213تا 281سال  مربوط به فارسی و شعارا

-نوشته اما بسیاری از آن بوده است. از های بعدنقد شاعران زمان و دوره بحث و از آن مورد بعد ود وخ

دالیالل بسالیاری بدسالت مالا ه آن ب پیش از اسالم وهای نخستین های نقد شاعران ما بخصوص سده
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هم کیشالان  ست که خیلی از شاعران در نقد بررسی آثار هم صنفان وا مانده پیدا به جااز آثار  نرسیده.

 اند.کوشیدهشاعر خود می

جریالان  بخصالوص فادبیات یک موتیال های شعری رایج درگوش د تکنیک کشف واین تفاسیر  با 

 بهتالر شالدن وراهکاری برای  دهد ونشان می ضعف آن را به ما اشتراک، ت،قوّ شعر دفاع مقدس نقاط

ادبیات فارسالی بخصالوص  این مقوله که وظیفه جامعه دانشگاهی رشته زبان و نویسا بودن شاعران در

 ادبیات پایداری است.

 

 روش تحقیق 

معرفی آثاری  همچنین تبیین و تحلیلی بوده والال توصیفی  ةپای نوشت روش تحقیق براین مقاله در 

هالای ادبالی دفالاع کنگالره بعد مجالالت وهة بر در جدا و آثاری صورت مکتوب دره ابتدای امر ب که در

 مورد بررسی قرارگرفته است. اندظهور رسانده ةهایی که این اشعار را به عرصهمچنین سایت مقدس و

له اصاللی أگیری کالاملی از بیالان مسالبه نتیجه آثارر کاو د و با کنددر مجالی کم !! آن شده تا  سعی بر

آثار را در این  ئةهمچنین چند تکنیک برتر در ارا بررسی نموده و دوره راقوت هر  نقاط ضعف، وبرسیم 

فرمول و  ةئشعر ارا داستان و ةحیط در دانیم در رشته ادبیات واینکه همه می وجود زمینه بشناسانیم. با

روش تحقیالق  تعریف ناشده است. غیرملموس و ةلأمس بعد اصالً ما کشی برای تولید آثارخط پارامتر و

 .  اوزان و...است، کاربرد بسامدها، چینش کلمات، مقاله جستجوی در ساختمان کلمات

 

 بررسی تحقیق و ةپیشین -2

اشعار کالسیک پس از محمد ابن وصیف سگ ی باله  ایران به طور اخص آن در ادبیات پایداری در 

یا بخشی  نی  ج  یک قطعه،ها این رسیم که درحافظ می خاقانی و مسعود سعد سلمان و ناصر خسرو و

در قرون اخیر شعر پایداری را از زمالان  اما نیست. حتی گاهی یک بیت بیشتر یا یک غ ل و از قصیده،

مردم در برابر نفوذ اقوام خارجی داریم. دراین زمان است کاله شوونیسالم  اتحاد ایستادگی و مشروطه و

این  در کند.می دهخدا بروز پیدا بهار، شعرالاملک الهوتی، عارف ق وینی، در اشعار فرخی ی دی، وطنی

تعالاریف ادبیالات  بالا تفسالیرها و و توانیم تعریفی جامع از ادبیات پایالداری بالدهیممی زمان است که ما

شاعران به اصطالح کمونیستی که شالمار آنهالا  گرا وتا به زمان نیما که شعر چپ روبرو شویم.پایداری 

گالرایش  ایران شعرهایی با 1531انقالب  دوره نیما تا هم از نیما،تقریبا تمام شاعران قبل  کم نیست و
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شعر دفاع مقدس تاکنون تحقیقات بسیاری نوشته  ةده مورد چهار در اعتراض در کارنامه خویش دارند.

های تک به تک آثار دفاع مقدس نقالدهای بسالیاری نوشالته شالده مورد مجموعه حتی در شده است و

از حبیالب ا  مهرجالو  شناسی شعر دفاع مقدسجریان. واردزیر اشاره کنیمکه ازآن جمله باید به ماست 

کتالاب دیگالر ازمحمدرضالا . می پالردازد 1511تا1531که به نقد وبررسی شعرهای دفاع مقدس از سال 

شعر دفاع مقدس در گذر زمان )نگاهی اجمالی به سالیر تغییالر، تحالول و تطالور ،  است بانام، اکرامی فر

اثالر داودرضالا « تر از جنالگشالرجی»و « جریان شناسی شعر جنگ». آغاز تاکنون(شعر دفاع مقدس از 

به ترتب به نقد وبررسی اشالعارجنگ ودیگالری باله معرفالی شالاعران که دوکتاب دیگری است می ظکا

باله مسالائل نوع آفالرینش  درتمامی این کتاب ها بیشتراز لحاظ مضمون وا می پردازد. هآن جنگ وآثار

 ادبیالات: جنگ مقاله هایی همچونهای ازلحاظ انتقادی وبه چالش کشیدن نوشتهنگاه شده است. اما 

هرقانی کاله باله بعضالی ازعوامالل چها از رضا شل چا و ها فرصت ها، مؤلفه ایران بازشناسی در پایداری

می پردازد. مقاالت دیگر می توان به مقاله ای دیگرمثل  ات معمولرکود شعر دفاع مقدس بدون تعارف

ومقاالتی درحوز  شالعرکودک وجنالگ اشالاره از فهیمه سازمند شکواییه واعتراض درشعر علیرضا ق وه 

 فرود شعر دفاع مقدس را باله نقالد و د تحقیق مج ایی که فرازنسراغ دارگان تا آنجا که نگارندکرد که 

)دهه شصالت داریم در یک دهه اوج آفرینش شعر دفاع مقدس را کهراچ ه است.کمتر دیده شد گذارد،ب

یالا ؟؟شالود مالی تالردفاع مقدس کمرنگ های بعد شعردهه عکس در بر و بخصوص چندشاعراعتراض(

آن  با اشالارات اجمالالی سالعی بالر ل مهمی است که نگارندگانتمام مسائ گراید.زبان شعر به ضعف می

 هدهال چهالار ردفالرود  و زابررسی عوامل فر باال بلندتر را به نقد و ایآینده ن دیک مجموعه د تا درندار

 د.نشعر دفاع مقدس بپرداز

3-  

 های شعر انقالبلفهمؤمبانی نظری:  -4

 های ادبیالات انقالالب بپالردازیم.لفهؤم دفاع مقدس باید به تعریف و برای تعریف ادبیات پایداری و 

 معنوی و صی زبانی وتخصّ ةسای درخشان ایران است وادبیات  برومند ادبیات انقالب که فرزند رشید و

انقالالب  ثیر گذاشالته اسالت بالا پیالروزیأتال نیال  معنایی آن بر ادبیات کشورهای فارسی زبان همسالایه

انقالب باله تعبیالر  های بارز شعراز ویژگی به جهان معرفی شده است. 1531شکوهمند اسالمی درسال 

 ) پالردازیممالی بلنالد های قالدقلمدفاع مقدس در کتاب  دکتر محمود سنگری محقق ادبیات پایداری و

1511: 83 ). 
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های سالرورانگی (، سالو  ها )مولودیاله و مناسالبتحوزه شعر دینی و آیینالی کاله شالامل سالروده (1

ها )تحمیدیه و توحیدیه( و اشالعار تعلیمالی و حکمالی اسالت. ایالن ها و مناجاتها )مراثی(، نیایشسروده

ها اند. در این حوزه رشد چشمگیری را در ایالن سالالکهن و نو سروده شدههای ها در همه قالبسروده

هایی چون شعر نبوی، شعر علوی، شعر فاطمی، شعر عاشورایی، شاهدیم. شعر دینی و آینی را به شاخه

 .کنندشعر رضوی، شعر انتظار و شعر هیئت تقسیم می

مقابالل تجالاوز ارتالش عالراق و شعر دفاع مقدس که به مسائل هشت سال پایالداری و دفالاع در  (2

مایه شعر دفالاع مقالدس را مسالائلی پردازد. درونو پیامدهای آن می( 1511-1531وابستگان به ایران )

چون شهادت و شهید، ایثار و فداکاری، ستایش و توصیف رزمندگان، جانبازان، آزادگالان، مالردم مقالاوم 

دهالد. در مالی و آوارگالی تشالکیل صبور، پیامدهای جنگ مانند سالو  و انالدوه و مظلومیالت و اسالارت

یادگارهالا و دسالتاوردهای  نشالدهای پایانی دفاع مقدس و پس از آن تالاکنون، دلواپسالی فراموشسال

هالا و انگاری خود در مقابل ایمان و ایثار رزمنالدگان و مالردم( مالرور زخم شهیدان و رزمندگان و ناچی 

های شهید، آزاده، جانبالاز و اندوه خانوادهبه ویژه قربانیان جنگ شیمیایی و درد و  -های جنگ جراحت

آید. شعر ضدجنگ، عنوان و های دفاع مقدس به شمار میمایه اصلی سرودهمضامین و درون - رزمنده

هایی است که بُعد تلخ و تاریک جنگ با سالتایش صاللح و ساللم را محالور را سالرودن قالرار نام سروده

 .دفاع مقدس به چاپ رسیده است ها مجموعه شعر مستقل دربارهدهد. تاکنون دهمی

های شعر انقالب است. شعر عارفانه باله سالبب پیونالد شعر عارفانه و عاشقانه یکی دیگر از شاخه (5

های عرفانی و به ویژه منش و بینش و اشعار عارفانه بنیانگالذار انقالالب عمیق انقالب اسالمی با آموزه

ر عرفالانی انقالالب، بافالت و نگالاهی ملهالم از اسالمی، رشد چشمگیری یافته است. البته عرفان و شالع

مجاهدت و مبارزه و فرهنگ جبهه و جنگ یافته است که آن را با شعر عرفانی گذشته اندکی متفالاوت 

 -های عارفاناله های عالاطفی و عاشالقانه و سالرودههای عارفاناله، سالرودهساخته است. در کنار سالروده

هالا باله ویالژه غال ل سالروده نقالب که در هماله قالبهای تغ لی عاشقانه اعاشقانه فراوان است. سروده

لالی های تغ ّای برخوردارند که از ایالن منظالر بالا سالرودهاند، عمدتاً از وقار و نجابت و ادب شاعرانهشده

 .عاشقانه پیش از انقالب تفاوت بارز و محسوس دارند

شعر اجتماعی حوزه دیگر شعر انقالب اسالالمی اسالت. شالعر اجتمالاعی باله نیازهالا، هنجارهالا و  (8

ها و نهادهای جامعه، به صالورت مسالتقیم و ها، پدیدهها و ضدارزشناهنجارها، بایدها و نبایدها، ارزش

و سو  های مدیحه اجتماعی، نقد اجتماعی، طن  اجتماعی پردازد. این نوع شعر به گونهغیرمستقیم می
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شود. شعر اجتماعی انقالب اسالمی در دوره هشالت سالال دفالاع مقالدس، ستایشالگر اجتماعی دیده می

های پس از دفاع مقدس، زده بود. در سالتفاوت و رفاهمردم و حضور مردم در جبهه و منتقد عناصر بی

یفالی یافتاله های اجتماعی در شعر، رشد کمّالی و ک، نقد عناصر حکومتی و نقد ناهنجاری«نقد خودی»

 .است

های بارور شعر امروز است. شاعران انقالب، فراتالر از شعر جهانی انقالب اسالمی، یکی از شاخه (3

هالا، همالدردی و ها و مشالکالت دیگالر ملتهای وطنی و درونی، نسبت به رخدادها، دردمنالدیدغدغه

محکومیالت غاصالبان قالدس، اند. همدردی و همراهی با مردم فلسطین و تخطئه و همراهی نشان داده

های فراوان و حتی مجموعه شعرهای مستقلی را سبب شالده اسالت. رویالدادهای جهالانی ماننالد سروده

عام مالردم افغانسالتان و عالراق توسالط سالربازان ها، قتلعام مردم بوسنی و هرزگوین توسط صربقتل

 هالای ضالدرکتآمریکایی و بیداری اسالمی در مناطقی چون بحرین، مصر، یمالن، تالونس، مصالر و ح

ها باله سالرودن داری در آمریکا و غرب، شاعران انقالب اسالمی را برانگیخته تا در این زمیناله سرمایه

های شعر جهانی هستند های جهانی مانند عدالت، صلح، کرامت انسانی و آزادی نی  مقولهبپردازند. پیام

 .که در شعر شاعران انقالب حضور چشمگیر داشته و دارند

ها های دیگر انقالب اسالمی است. این سرودهآموزشی از گونه -فلسفی، تعلیمی  -کمی شعر ح (1

م و سالوم وهای داند. در عصالر انقالالب، هالر چاله باله دهالهدر پی تربیت و رشد معنوی و روحی جامعه

یابند و نه تنها شاعران نسل پیشین و های شعری رنگ و فروغ بیشتر میشویم، این گونهتر مین دیک

 -دهند. نمود شعر حکمی شاعران نسل اول، که شاعران جوان به سرودن آنها اقبال و عالقه نشان می

 .تر استتعلیمی در شعر شاعران حوزوی محسوس

ال شالعر انقالالب اسالت. طن گالویی و طن سالرایی هالر چنالد در هماله های فعّشعر طن ، از شاخه (1

طن ، حتی دفترهای مستقل طن  شعری، هر چند شود، اما شعر مستقل گفته مشاهده میهای پیشگونه

شوند. طن  کیومرث صابری )گل آقا( که از روزنامه اطالعالات بالا عنالوان تر میفراوان ،رویمتر میپیش

رسالید و طیفالی از شالاعران و نویسالندگان را  گل آقالاآغاز و سپس به مجله « دو کلمه حرف حساب»

هالای طنال  انقالالب اسالالمی ترین جریان، از درخشالانر و فاخر را رقالم ب ننالدبرانگیخت تا طن ی موقّ

ر پروا و جسورانه، نجیب و موقّتر آمد، به رغم نقد بیگونه که پیششود. طن  انقالب همانمحسوب می

 .و مؤدبانه است
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رشالد کمّالی و کیفالی، چالاپ  های بارور شعر انقالب است.عر کودک و نوجوان انقالب از شاخهش (4

هالای کودکالان باله اعتبالار کودکان و نوجوانان، ارتقا و بهبالود کیفیالت کتاب صدها مجموعه شعر ویژه

صوری و محتوایی، فصل درخشانی را در این حوزه رقم زده است. در کنار فعالیالت شالاعران کالودک و 

اند، از ابعاد دیگالر رشالد ایالن گوناله های شعری که خود کودکان و نوجوانان سرودهنوجوان، چاپ کتاب

هالای انقالالب خه شعر انقالب نیازمند اعتنا و توجه بیشتر است تا مفالاهیم و ارزششعری است. این شا

ن مفالاهیم حکمالت اسالمی به نسل کودک و نوجوان منتقل شود. توجه به شالعر کالودک کاله متضالمّ

اسالمی و حکمت سیاسی باشد، به نظر ما یکی از کارهای الزم است و امالروز یالک مقالداری جالایش 

های مهمی است که امروز مورد توجه اب کودک و نوجوان از جمله بخشخالی است. شعر کودک و کت

 .است

 

 تعریف شعر دفاع مقدس-3 -1

حسن  سید مثال بیاوریم. تعریف شعر جنگ بهتر آن دیدیم که از راویان حضوری این مقوله شاهد و در 

شالعرجنگ را باله چنالد  آورد وزیبا برای آن می تعریفی جامع و دفاع مقدس شعر جنگ و، حسینی در کتاب

 پردازد.های آن همراه با ذکر مثال میوی سپس به ویژگی کند.دسته تقسیم می

های گوناگون اعم از سنتی و نالو نیمالایی و هایی را که در قالبمجموعه سروده: تعریف شعر جنگ

و « دشالمن»و تحقیر و تهدید « دوست»ها تشویق و تکریم اند و درونمایه اصلی آنسپید شکل گرفته

نامیم. شعر جنگ باله لحالاظ تقویت روحیه مذهبی ملی برای حفظ وطن و انقالب است، شعر جنگ می

 .گیردمی بر را در« 314قطعنامه »تا روز پذیرش « دشمن»فاصل بین شروع تجاوز  زمانی حد

 سیاسالی و عقیالدتی، دینالی، ةرسیم که سوای جنبمواجه با شعر دفاع مقدس ما به رویدادی می در 

-شعر معاصر مالی  هایی در حوززیبایی آفرینی به امکاناتی هستیم که منجر ها ومذهبی شاهد تکنیک

هالا تبیالین آن بالا تفسالیر و ها همراهاین داریم تا به این زیبایی آفرینی های بعد سعی بردر بخش شود.

 .بپردازیم

 

 نظم دفاع مقدس معرفی نخستین آثار -3 -2

سیمین  همچون: شاعرانی آثار های جنگ درابتدای سال باید در نخستین شعرهای دفاع مقدس را 

هراتی، سید حسالن احمد ع ی ی، حمید س واری، نصر ا  مردانی، علی معلم دامغانی، سلمان  بهبهانی،

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی(دومین همایش ملی ادبیات مقاومت )با                                             134

ق وه، قیصر امین پالور، عبالدالجبارکاکایی، افشالین مقالدم، محمالد جالواد محبالت جسالتجو  علیرضا ،حسینی

خط مقدم جبهاله از صالدای پالر شالور  های ساده آنان درابتدایی جنگ مثنوی هایکنیم.کسانی که در سال

شد که بخشی خاطرات عامة نسلی است که آن راویان حق علیه باطل مثل حاج صادق آهنگران شنیده می

ها طفالنی نوپا بودند و چه ب رگترها که خود با های پنجاه و شصت که آن سالها دیده است. چه دههسال

 اند.آن زمان دست و پنجه نرم کردهشرایط سخت 

 من ماه است و سکون است و شب است و
 

 مالن آه اسالت و اشالک و غم و فغان و 
 

 امبغالالالش نشالالالکفته خلالالالوت و شالالالب و
 

 امهالالالای ناگفتالالالهمثنالالالوی شالالالب و 
 

 گلالالالو هالالالای نهالالالان درنالالالاله شالالالب و
 

 گلالالالو مانالالالدن اسالالالتخوان در شالالالب و 
 

 کالالالنم درد رامالالالی مالالالن امشالالالب خبالالالر
 

 سالالالرد را کالالاله آتالالالش زنالالالد ایالالالن دل 
 

 بشالالالکفد بغالالالش پنهالالالان مالالالن بگالالالو
 

 گریبالالان مالالن از زنالالد کالاله گالالل سالالر 
 

 هالالالالاکشالالالالت خاموشالالالالی نالالالالاله مالالالالرا
 

 هالالالالافراموشالالالالی اللالالالاله دریالالالال  از 
 

 (28: 1511 ق وه،)

 

 بافت نخستین شعرهای جنگ ساخت و-3 -3

 :درونمایه شعرها

ایالن  کاله دفالاع مقالدس فرزنالد برومنالد اوسالت.پاسداشت انقالب شکوهمند انقالالب اسالالمی ( 1

 آمریکالا و»و « خمینی ای امام»سرودهای جاودان که توسط چون حمید سب واری در سرودهایی مثل 

 رسد.های سپیده کاشانی به ظهور میهسرود و اشعار و« آمریکا

  پیوستن به سطوح جبهه ها. دعوت به جنگ حق علیه باطل و (2
 پیالالروزی ننالالگ اسالالت کمالالی درنالالگ تالالا

 

 پیالالروزی از دسالالت منالاله تفنالالگ تالالا 
 

 پیالالالام یالالالاران شالالالهید دانالالالی چالالاله بالالالود
 

 پیالروزی این است که جنگ جنگ تالا 
 

 (53 :1518 ،)محمودی
-در جبهاله شان نیال شاعران خود سنگران جبهه که خیلی ازهم از دست دادن یاران و حسرت و (5

 های جنگ حضور داشتند.
 یالالن خانالالها از یالالاران چالاله غریبانالاله رفتنالالد

 

 هالم سالوخته پرواناله هم سوخته شمع ما 
 

 میخاناله کالش ردیدُ دارد، فغالان و فریاد  هاماندل به است خون سبوهامان، بشکسته
 

 ویراناله باله ویراناله خون دیدم، و خاکستر  کالردم کالوی گالذر هالر کردم، سوی نظر هر
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 تاده سری سویی، گلگالون شالده گیسالوییاف
 

 دیگر نَباُلوَد دسالتی، تالا مالوی کنالد شالانه 
 

 کفالن باشالدتا سر به بدن باشد، ایالن جاماله 
 

 فریالالاد اباذرهالالا، ره بسالالته بالاله بیگانالاله 
 

 لبخند سروری کو، سرمسالتی و شالوری کالو
 

 هم کوزه نگون گشته، هم ریخته پیماناله 
 

 آتش شده در خالرمن، وای مالن و وای مالن
 

 از خانالاله نشالالان دارد، خاکسالالتر کاشالالانه 
 

 هالالای بهالالارانمای وای کالاله یالالارانم، گالالل
 

 رفتنالالد از ایالالن خانالاله، رفتنالالد غریبانالاله 
 

 (22: 1511 آبادی، حبیب )بیگی

 فیش ب ر  شهادت ها ی نبرد وماندن از جبهه جا (8
 خیالل آوارگالانم من کیستم بالی نشالانی از

 

 جانم جسم و حسرت پیچیده در یاران و رفتند 
 

 (55 :1511 )عمرانی،
ادبیالات هالای نخسالتین سال داری است که درارکان ادبیات پای یکی از ادبیات اعتراض که خود (3

-به گونه بینیم.را خالی می آن جایهشتاد و نود های متاسفانه در دهه دفاع مقدس شاهد آن هستیم و

 ؟اندجنگ خود این روزها سکوت کرده ای که حتی شاعران ادبیات اعتراض و

 رونالد از یادهالاهالا دسالته دسالته مالیدسته گالل
 

 ؟ ای در رهگالالذار بادهالالاشالالمع روشالالن کالالرده 
 

 سالالیرتان شالالقایق ای ،امالالانامیالالد سالالخت گالالم
 

 اشالالیاده ،دوزنالالد بالالا نالالام شالالماکیسالاله مالالی 
 

 سالالرهایتان ةبالالا شالالما هسالالتم کالاله فالالردا کاسالال
 

  گالالردد بالالرای عافیالالت آبادهالالاخشالالت مالالی 
 

  کنیالدمالی اهالان! چاله معنال ،غیر تکالرار غریبالی
 

  غربالالالت خورشالالالید را در آخالالالرین خردادهالالالا 
 

 بالالا تمالالام خالالویش نالیالالدم چالالو ابالالری بالالی قالالرار
 

 بادهالالا طبالالل بالاله کالالوبیمالالی کالاله یی بالالارانآ 
 

 هان! بکوب اما به آن عاشق ترین عاشالق بگالو
 

 یادهالالا در! زنالالدگی از تالالر زنالالده ای ،ایزنالالده 
 

 مثل دریا ناله سالر کالن در شالب توفالان و مالوج
 

 !مانالالد مگالالر فریادهالالاهالالیچ چیالال  از مالالا نمالالی 
 

 (80 :1511،ق وه)

 های نخست شکل گیری شعر دفاع مقدس در سالهای فنی ویژگی -3-4
 سپید شعرنیمایی و دوبیتی، رباعی و مثنوی، غ ل، قصیده، فارسی مثل، آوردن قوالب رایج شعر (1

 آوردن اوزان مرسوم مثل  (2

 ()ه ج مثمن سالم فاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنم 2-1

  (رمل مثمن سالمفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن ) 2-2

  (رج  مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) 2-5

 (فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن ) رمل مثمن مخبون 2-8

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی(دومین همایش ملی ادبیات مقاومت )با                                             110

 (فعولن فعولن فعولن فعولن ) متقارب مثمن سالم 2-3

 (متقارب مثمن محذوففعولن فعولن فعولن فعل ) 1-2

  (فاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن ) مجتث مثمن محذوفم2 -1

 (حذوفم)ه ج مثمن اخرب مکفوف  فعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولنم2 -4

 مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ مفاعیلُ فاعلن )مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف(2 -1

هال ج تکالرار ساله بالار  در بحالر الًآفرینند مثمی شدن شعر را زیاد کم و این بحور با اوزانی که در و

 فعل و... همچنین تکرار مفاعیلن مفاعیلن و مفاعیلن مفاعیلن فعولن)ه ج مسدس محذوف(

 ها شدن فاعالتن زیاد کم و: در بحر رمل
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 (رمل مثمن مخبون محذوف) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

 هستند. را دارا خود ةاوزان مربوط که زیر مجموع و

آن ضرورت زبان سالادگی  بر بینیم بنادفاع مقدس می باکمی کنکاش در اشعار نخست انقالب و (5

کننالد اوزان دیگر طبع آزمایی نمی در برند ومی کاره ب را کاربرد پر ها شاعران هم اوزان معروف وسال

شود مضمون را در شالکلی دور چراکه جایی که می خرند.آن را به جان نمی خطر و همچنین ریسک و

هالای ردهالا و کارکهای شعر عرضه نمود دیگر جای بالازیفموتی ها وتصنع همراه با تعریف ف واز تکلّ

 متفاوت گونه نویسی نیست.

یک نوع مشالخص از جریالان  ها فقط درترکیب سازی  ها در حوزینیم نوآوریمیمرحله بعد  در (8
   :های اسمیقافیه ها ونصرا  مردانی است با آوردن ردیفآن شعری رواج دارد که سردمداران 

 برد ز سر هوش نسالیم رقص گل دوش چنان
 

 این معرکه تن پالوش نسالیم است درکه دریده  
 

 بهالالالار بالالاله زیارتگالالاله خالالالاک آمالالالده زوار
 

 که دریده است دراین معرکه تالن پالوش نسالیم 
 

 کالالالوهة انبالالالوه علالالالف سالالالای  خفتالالاله در در
 

 چالالرد آهالالوی مهتالالاب در آغالالوش نسالالیممالالی 
 

 (24 :1510ی، )مردان
بینیم گالویی ها میترکیبات غ ل را در تمام بیت و غ ل باال ردیف غ ل نسیم اسم خاص است در 

غال ل زیالر  نشان دهد. دفاع مقدس به ما ادبیات انقالب و در ای متفاوت راگونه ،دارد قصد تعمداً شاعر

هالم بایالد یالادآور شالد کاله  البته ایالن را کند.تایید می هم که در وصف شهیدان است همین مطالب را

کاربرد واژگان دارد برای رسالیدن یدهایی که در هتم و ایشان است خود ویژگی زبانی شعر شاعر اخصّ

 باشد.می به زبان خود
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 سمند صاعقه زین کن سواره بایالد رفالت
 

 به عرش شعله سحر چون ستاره باید رفالت 
 

 گویالالدشالالهید زنالالده تالالاریخ عشالالق می
 

 الحالق دوبالاره بایالد رفالت به دار سالر  انالا 
 

 بگالالو بالاله یوسالالف اندیشالاله، ای پیمبالالر دل
 

 رفالالتبالاله چالالاه حادثالاله هنگالالام چالالاره بایالالد  
 

 (14 :1518 ،)مردانی
نصالرا  مردانالی جسالتجو  آثار توان درمی شصت را پنجاه و ةتنها مورد متفاوت نویسی ادبیات ده

یکالی  های شعری نی  هسالتند.دارای مجموعه صداهای دیگری که سیاق ایشان را ادامه دادند و کرد و

شاعر جنوبی خلیل عمرانی )پژمالان البته بیشتر در دهه هفتاد  این صداهای مهجور در دهه شصت و از

 دفاع مقدس است. متفاوت ادبیات جنگ و ةبا سه مجموعه شعر دیگرگونبود که  دیری (

 مثل شعر دهاله هشالتاد و مثالً برگ یده شاعرند و کلمات دستچین و های فنی:از دیگر خصیصه (3

هالا نالوآوری خبری نیسالت. .... آنژیوکت، اکسیژن، ماسک،، ساتور تی مثل دود،کلما نود دفاع مقدس از

 به آن اشاره شد. چهار موردِ رود بج  همان که درساده نویسی پیش می فقط در حوزه شفاف گویی و

نالود کاله شالاعران  هشتاد و هفتاد وة ده شصت با ةعکس ده شود گفت زاویه براما چی ی که می

 هالا دربه این ترتیب اسالت کاله ترکیالب سالازی .آن بودند شصتی سردمدار های پنجاه ودهه تر وجوان

-مدرن در شعر شاعران این دوره دیده مالی ترکیبات هندی بعضاً شود ونخست دیده می ةشاعران ده

-کمرنگ علی معلم و احمدع ی ی، نصرا  مردانی، سب واری، شعر حمید ها بااین دست نمونه از شود.

هالا حضالور نالود ترکیالب سالازی هشتاد و هفتاد و ةده اما در شصت مواجهیم. ةشاعران ده شعر تر در

 کمتری دارند.

 دلیالل ن دیکالی وه شصت بال ةدرگروه نخست یعنی شاعران ده «عاطفه حس آمی ی و» جایگاه (1

 های جنگ یک پلکان بیشتر است.جبهه حضور در
 از روزهای واپسین مانده است غربتم یک دل، کوله بارر د

 

 زمین مانده است تشنه مشکی برلب  های تشنه لب رفتند،عباس 

 (54 :1511ق وه، ) 
 
 

 های شالهر شماسالتاز شیشه تردلم شکسته
 

 خواسالتشکسته باد کسالی اینچنینمالان مالی 
 

 (21 :1518 ،)محمودی
 پالالالاک مالالالا ای خالالالدای مهربالالالان و

 

 خالالاک مالالا دفالالن کالالن شمشالالیر را در 
 

 ایالمشیون خسته شمر و ز شرک و ما
 

 ایالالممالالا ز بالالرق کالالوه آهالالن خسالالته 
 

 (22 :1511 ،)ع ی ی
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اینکه شاعران ایالن  با شود.شصت بیشتر دیده می شعر شاعران دهه پنجاه و ل نی  درتخیّ: لتخیّ (1

ی عناصالر تخیلال نیاز به دورادور گویی و واند دفاع مقدس بوده انقالب و مرک  میدان شعر دوره خود در

 است. شاعران این دوره بیشترشعر  در باشد هفتاد، هشتاد، نودبایست در شاعران دهه که می

 هالاروز مالر  اقیالانوس قحط بالاران بالود و
 

 هالافالانوس ةشب نخفتیم از صدای گریال 
 

 (50 :1511 )ق وه،
 پیالالالالش از تو آب معنی دریالا شالدن نداشالالت

 

 شب مانده بود و جالرتت فالردا شالدن نداشالالت 
 

 بسیالالالالالار بالالالالالود رود در آن بالالرز  کبالالالالالود
 

 دریالالالا شالدن نداشالالالت  اما دریالال ، زهالالالالر 
 

 بهالاردر آن کویالالالر سوختالالالالالاله، آن خاک بی
 

 زیبالالالا شالدن نداشالت  حتی علالالالالالالف اجالاز 
 

 (51 :1540 )هراتی،
هالای اینکه شالمار شالاعران دهاله وجود ترازوی این شعر با ةکف: عاشورایی و انتظار شعر مذهبی، (4

تالرازو قالرار  ةیالک کفال در این مقاله در هر دو باشد اماشصت می پنجاه و ةاز شاعران ده جوان بیشتر

وجود اینکاله خودشالان در صالحنه  داریم که با در ابتدای دهه هفتاد نوید حضور شاعران جدید را دارند.

 رسانند.ظهور میة خود را به عرص ةجنگ نبودند اما با قدرت شاعران

 عیالالالالالد آن سالالالالالال خانالالالالاله مالالالالالا
 

 گلولالاله بالالاران شالالد گالالل نالالداد و 
 

 هشالالت بهالالارپالالدرم رفالالت و بعالالد 
 

 هالالای گلولالاله گلالالدان شالالدپوکالاله 
 

 پدرم تکاله تکاله هالر چاله کاله داشالت
 

 رفالالالت همالالالراه بالالالا عصالالالاهایش 
 

 سالالالال پنجالالالاه و هفالالالت چشالالالمانش
 

 سالالالال هفتالالالاد و پالالالنج پاهالالالایش 
 

 پالالالالدرم کالالالالنج جانمالالالالاز خالالالالودش
 

 هالالانیالالاز از تمالالام خالالواهشبالالی 
 

 سالالالالندی بالالالالود بایگالالالالانی شالالالالد
 

 هالالالاکالالالنج بنیالالالاد حفالالالظ ارزش 
 

 رفتالالهروی ایالالن تخالالت رنالالگ و رو 
 

 پالالالالدرم کالالالالوه بردبالالالالاری بالالالالود 
 

 پالالالدر مالالالرد مالالالن بالالاله تنهالالالایی
 

 ادبیالالالالالالات پایالالالالالالداری بالالالالالالود 
 

 (https://ayateghamzeh.ir/Poem/ID/4367 ،سعیدبیابانکی)

 

 های جنگ دفاع مقدسهای نخستین ترانهنمونه-3-5

مقدس حضور داشتند اما قلالم  دفاعهای داریم که خودشان در جبههدر نمونه پایین شاعرانی را هم 

 تازد کسالانی مثالل عبالدالجبار کاکالایی،جوانان شعر می به بعد همپای نوجوانان وهفتاد  ةایشان در ده

 :خوانیمتکنیک از عبدالجبار کاکایی می می ی وآ زیر را با حس ةتران محمدرضا آغاسی
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 لرزیالد که سالقف چالوبی بود صدا، صدا، صدا،
 

 همالالاله خالالالوبی لرزیالالالد بابالالالا بالالالا قلالالالب بالالال ر  
 

 ایوون اومالد توو که توو آسمون رفت پدر دود
 

 شالالب بگالالی نگالالی خالالون اومالالد تالالن شالالهرم اون از 
 

 مالن شالناختم بالود کاله بمبالو شب سیا همون
 

 سالالالتیام ماشالالالین جنگالالالی سالالالاختمدکار کنالالالار 
 

 دبالالو  رنگیالالام مالالداد تانالالک چالالوبی لولالاله
 

 بالالالالود لبالالالالاس جنگیالالالالام بابالالالالا بالالالال ر  کالالالالت 
 

 گلالالدون یالالاس ایالالوون بالالاغ خیالیالالام شالالد
 

 خالیالالالام شالالالد ةجعبالالال مالالالردم شالالالهر نالالالةخو 
 

 داشالالتممالالی بالالر میومالالد مالالدادو صالالداوقتالالی 
 

 زاشالالالتممالالالی هالالالاجعبالالاله هالالالوایی رو مالالالث ضالالالد 
 

 شالالدهراسالالون مالالی پالالدر زدمالالی قرمالال  آژیالالر
 

 شالالدشالالهر دوبالالاره داغالالون مالالی ةآخالاله یالاله گوشالال 
 

 دآجعباله جنالازه بیالرون مالی وتالو دیدیم ازمی
 

 دآتنشالالالون خالالالون مالالالی زخمالالالی ازعروسالالالکای  
 

 بازی ولالی جالدی بالود یاله روزی بالاورم شالد
 

 عروسالالالالکای زخمالالالالی یکالالالالیش بالالالالرادرم شالالالالد 
 

 ودم سالراغشبالرفتاله  روز که من بی هالوا هی
 

 اتالالالاقش ةگوشالالال یالالاله پالالالای چالالالوبی دیالالالدم تالالالوو 
 

 بالالازی جنگالاله خندیالالد بالرادرم بالاله مالالن گفالالت:
 

 لنگیالالدپاهالالاش ولالالی مالالی بغالالل کالالرد منالالو شالالد پالالا 
 

 ( http://jabbarkakaei.blogfa.com/post/115)عبدالجبارکاکایی: 
 

 که خلقی را به خود سر گرم دارم            من از خون شهیدان شرم دارم

 را ندیدی شهیدم بابای که              ز من پرسید فرزند شهیدی

 و جنگجوی و پر توان بود دلیر           مادر او جوان بود به من می گفت

  باری از سفر داشت هبه دوشش کول           دانم چه سودایی به سر داشتنمی

 دزبه جان خویش داغ عشق می             قدم در کوچه باغ عشق می زد

 که بوسد تربت سقف حسینی           چه عشقی عشق موالیش خمینی

     گیرد  آرام دلش تا بگیرد            ی که از آن گل کام گیردبه امید
 ( https://www.mashreghnews.ir/news/635228)محمدرضاآقاسی 
 
ایالن زمیناله  ،رویالممالی چه جلالوتر باشیم که هرنوعی روایت می شاهد اشعارجنگ این دوره ما در 

 به ظهور را دخو بیشتر و دفاع مقدس برای اینکه بهتر کند به ادبیات جنگ وروایت کمک بیشتری می

باله شالکل  آن کمتر مواجهیم و شصت با پنجاه و ةای است که ما در دهروایت امکان شاعرانه برساند.

 بیشتر خودش است.این گونه شعرها  شاعر در منِ کند.می بروز پیدا ابتدایی خود ظهور و

 

 

 دفاع مقدس هشتاد های شعر دهه هفتاد وویژگی -3 -6

www.noormags.ir

http://jabbarkakaei.blogfa.com/post/115
https://www.mashreghnews.ir/news/635228
https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی(دومین همایش ملی ادبیات مقاومت )با                                             118

برای این دو دهاله همالان تعریالف شالعر مالدرن را بایالد  :شود گفتمی ،های بدست آمدهبا بررسی 

 :همینطور شعر فرمالیسم و برگ ینیم

های اصالد بعضالاً و غ ل مثنالوی کاربرد چهارپاره، رایج مثل دهه شصت قوالب پر کاربرد، بقوال (1

 .های قوالبدیگرگونه و کمرنگی در کاربرد مست اد

 اوزان بلند. ی وتلخ اشعار دو استفاده شده. اوزان کمتر بعضاً کاربرد و اوزان پر (2

 شود.دیده می یها مقفغ ل یحت های ساده وردیف شود.های اسمی کم رنگ دیده میردیف (5

بعدی نسبت باله  ةشود که رفته رفته شاعران را در دهمیجدید دیده  نوس وأهای نامکاربرد واژه (8

 کرد. خواهد ها دلیرترهای جدید آوردن کلمهجسارت

 شودتر میادبیات اعتراض کمرنگ (3

 بالیدن است. های روایت عنصری است که در حال شکل گیری وزمینه (1

 حال بالیالدن و زبان در چراکه شعر مدرن شده و شوندتر میهای دینی کمرنگهغبص تلمیحات و (1

 تکامل است.

چه در شعر  های فرمی ابیات چه در شعر کالسیک وحتی چینش بافت منسجم و ساختارگرایی و (4

 سپید.

نموناله آن هالم در  های زبانی به ج  چنالدو بازی ساختارشکنی ری ی،هنجارگ عدم هنجارشکنی، (1

 مواردی معمول.

هفتاد داد از صد چی ی حالدود  ةشود به آفرینش دهمیعاطفه  می ی وآ ای که برای حسنمره( 10

 دارد. تر قرارنود پایین شصت و ةهدلف از ؤاین رقم به نظر م است. هفتاد

 

 دفاع مقدس ادبیات پست مدرن در -5 -7

 در ،داننالدیآن را رضا براهنی مال پست مدرن را که بسیاری آغازگر شعر :معرفی ادبیات پست مدرن

هالای لفالهؤکالسالیک م چه در شعر و نو شعر این جریان چه در به بالیدن کرد.دهه هفتاد شروع  اواخر

های لفهؤم مدرن و فاصله گرفتن از شعر شعرکالسیک با در شواهد شعری ارائه داد. بسیاری را همراه با

 هیچ انگاری تصویر، های زبانی،بازی به سمت خود جذب کرد. شاعران را ای ازآن خیل قابل مالحظه

 ریشالخند، و طن  لف،ؤمر  م صدایی، چند گسست روایت، ت،سنّ جدال با فرم،شکستن  ی ی(،)معناگر

 پست مدرن است. های شعرلفهؤم هایی ازنمونه ...
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 حامیان جریان غال ل پسالت مالدرن بالود. علی بهمنی شاعر پیشکسوت از کالسیک محمد شعر در 

امالا ایالن  دیالد.ادبیات ایالران مالی دفتر بر های تازه ورق دیگریآرایه ةارائ توجه به حرکات و چراکه با

همچنین مقاالت بسالیاری  موافقان خود و مخالفان و ها وجنجال ها ودوران رسیده با بحثه شعرتازه ب

-لفهؤتوجه به م با شعرهای خیلی خوبی را شده وحیطه دفاع مقدس وارد  طرفی در یید آن ازأت رد و در

 نوع نوشالتار این سبک و اگر شاید ادبیات دفاع مقدس هدیه داد.همچنین زمینه روایت به  های خود و

 :پردازیممی این آثار نمونه از زیر به چند در شاهد اینگونه آثار قابل مالحظه نبودیم. نبود ما

 انالالداختجالالن مالالی ةدخمالال نفسالالش واهمالاله در
 

 انالالالداختاسالالالتامینوفن مالالالی مالالالرگش، خبالالالر 
 

 ریخالتخالون مالی ای ازحلق به پس لرزه دلش از
 

 ریخالالتزل لالاله بیالالرون مالالی صالالدایش بمالالی از و 
 

 گیالالاهی تالالف تلخالالی مونالالده؟ اون زهالالر زن از
 

 جوشالالونده فیالالل افکنالالی از تالاله اون فنجالالون، 
 

 فالانتوم باله زمالین خوشه کش م رعاله ... داس در
 

 ویتنالامی گالوم گالوم باله زمالین مالرد صالد سرِ 
 

 بمالالب سالالرخی شالالد، ناگالالاه زمالالین چالالادر و خالالورد
 

 !بمالالبجهالالی زن لکاتالاله  تالالرکش زد: پالالدر و 
 

 (http://www.takaapoo.blogfa.com/?p=3 :)منصوره حکمت شعار 
 

 که شاعر این نهلاله در چیدمان در مثنوی باال نشان از این دارد و مضمون قافیه، وزن، ها درنوآوری

 فعالتن فعالتالن فعالتالن فعلالن نالوعی شالتاب ووزن  است. این نوع نوشتار نوآوری در پی دگرگونی و

برای شالرکت در  است که به هیچ وجه فرمایشی و شعر مشخصّ دهد.دلهره به مخاطب می اعتراض و

این فضا نشالان از هالوش شالاعر  در آوردن کلماتی مثل لکاته و.... توانایی شاعر در کنگره گفته نشده.

شعر پست مدرن دفاع مقدس شاعر  در نودی است. ةباهوش ده پست مدرن دارد که یک انسان کامالً

هشالتاد  هفتالاد و ةاما در شالعر دهال. بروند نگدیدار حوادث جبه کند تا خویش همراه می مخاطب را با

آن آگالاهی و  برایت بگویالد کاله تالو خالودت از آخر ماجرایی را است اول و شاعر حکیمی است که قرار

 مخاطب به آن فکرکنی. به عنوان نیست قرار اصالً

دست  های داخل پرانت  بایداین جمله که خواننده با آمدن هریک از ارجاعات فراوان با زیر شعر در 

 دوبالاره بالا یالک شالاعر هوشالمند و دنبال این باشد که جریان آن چیست. کم به سراغ اینترنت برود و

 پی ایالن اسالت تالا وسیع کلمات در آوردن این جغرافیای شاعر با و باسواد طرفیم مخاطبان هوشمند و

  خود همراه کند. با مخاطب را

 جمعالالالی در روآنالالالدا بالالالا صالالالدای خالالالون آواز
 

 کشالت هالای ملالل رایک قتل جمعی سالازمان 
 

 «صالرب»هالای کودکالان دست خون بر شهد یا
 

 کشالت خواب زنبورعسل را «بوسنی»دشت  در 
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 سالال  اسالت وقتی که بمب افکالن شالبیه مالرد
 

 پالالایی نیسالالت رد «درسالالدن» گوسالالفندان از 
 

 بالردمالی «پالرز»دسالت  وقتی نوبل هم صلح از
 

 روی نقشه اسم جایی نیسالت «فلسطین» دیگر 
 

 زد ولالالی انگالالاردسالالت گالالل مالالی بالالا خالالدا بایالالد
 

 جالالام جهالالانی بالالود از خالالاک ج یالالره بهتالالر 
 

 ایالن بالار اعتصالاب، رد ازمُ «ساندز»وقتی دهان 
 

 انگالالار جالالانی بالالود «انگلالالیس» حتالالی غالالذای 
 

 سوخت اما ساخت «حلبچه» تا «شلمچه» چشم
 

 ریالاله بالالا مالالر  در صالالورت و تالالاولی بالالر بالالا 
 

 اعالالالدام ةشالالالعل سالالالوخته در «خالالالاوران» بالالالا
 

 «سالوریه»خالاک  ای درزنالده «آشالوویتس» با 
 

 تالالالاریخ ةنمالالالرده گوشالالال «هیروشالالالیما» شالالالاید
 

 میان جنگلالی زنالده اسالت «ویت کنگی» شاید 
 

 «کشالمیریم»رقصالی تالوی  گرمِ تو شاید من و
 

 خنالدد ولالی زنالده اسالتنمالی تنهالا خالدا شاید 
 

 تالالر داریالالمهالالایی خالالوبرویالالای خالالوب و حالالرف
 

 دنیالالالای خالالالون آلالالالود روی دسالالالتمان مانالالالده 
 

 امیالالالدمان تالالالوی کلیسالالالا بالالالر صالالاللیبی رفالالالت
 

 تقالالدیرمان جالالا مانالالده در دسالالتان فرمانالالده 
 

 میالالالریمهالالالاییم و نمالالالیتکالالالرار زخالالالم قالالالرن
 

 دیگالر بالرای خالوب بالودن هالم زمالانی نیسالت 
 

 پیالر چشالمش سالمت پایالان اسالت دیگر جهان
 

 قهرمالالانی نیسالالت خطالالیم امالالا ... آخالالر مالالا 
 

 (http://www.pasmand.blogfa.com/1391/01)محسن عاصی:  
 

 هلیا
 پرپالر را دیسالپ سالوانیجالان، گ ایالزخمم ببنالد هل یرو

 

 را برابالر جنالگ نالا نیالخالون ا ،یکه لخته کن ر  من مگر در 
 

 رزآن حِ موت از تار همان از جان، ایهل زخمم ببند یرو
 

 -را رمقدّ-مرا یکرد هیگر ،یبست میروز اول به بازو 
 

 یدادیمال شهینامه هم یتو آن مو، از مم ببندخز یرو
 

 را سالنگر یهالاهیالشالب مو مالهین-یطوالن یهارهیهمان ت از- 
 

 (شهرام میرزایی) 

آوردن  غال ل مالدرن بالا شالعر وهالای آوردن ویژگالی با م میرزایی شاعرشهرا هلیا ازغ ل نوشته  در

کاله  نشان از سبک متفاوت دارد و.... هااحاله گذاشتن جمله در ونی،های درگفتگوی های روایت،زمینه

ساخت غال ل یالک سالاخت  اما نماید.به ادبیات دفاع مقدس معرفی می نوعی پست مدرنیسم ایرانی را

 مانده از غ ل مدرن است. روایی باقی

 

 

 

 نتیجه گیری   -5

www.noormags.ir

http://www.pasmand.blogfa.com/1391/01
https://www.noormags.ir


 111                  های ادبیازنظر تکنیک وآرایه بررسی اجمالی چهاردهه شعر دفاع مقدس و عوامل فراز و فرود آن

وردی اهالا باله دسالتهای چاپ شده در این سالمجموعه ادبیات دفاع مقدس و ةمرور به چند ده با 

 حتالی یالک جریالان و ت ویکسانی وجود دارد که نقالاط قالوّپارامترهای رسیم که در خیلی از اشعار می

عنصالر روایالت یکالی از عناصالر  آن بتوان یاد کرد.شاید یک نوع ادبی از نوع فنون بالغت از  موتیف و

 ،هالم نباشالنده ادبیات دفاع مقدس است که راهی برای اینکه اشعار تمام شبیه بال  شکل دهند اصلی و

نشان می  یک چینشی از یک شعر را به ما گذارد هررو میهای روایت و امکاناتی که پیشزمینه است.

شصت شاید عنصالری بالود کاله  ةروایت در ده خواهد داشت.دهد که با شعرهای دیگر چه بسا تفاوت 

گمان اگر روایالت بی رسید.ظهور می شاعر آنهم از زبان اول شخص به حضور و تنها در شعر یک یا دو

بالا  همواجه ه درلأتعمیم همین مس با زدن ادبیات دفاع مقدس بودیم. جا شاهد در هفتاد ةنبود ما در ده

ادبیالات فارسالی  صی زبان وتخصّ ةشگاهی بسیاری بخصوص در رشتفان دانشعر پست مدرن که مخال

پهلالوان رشالیدی شالود کاله حتالی در  ،توانالدباید بگوییم این فرزند نوخواسته نی  خود مالی خود دارده ب

 برود. وگردن از همساالن خود باالتر های پیکار یک سرهصحن

هالای بازگشت باله دهاله وتکرار مدار  ای که برضرورت نوشتن اشعاری برای دفاع مقدس به گونه 

هالای شالعر دفالاع مقالدس له عینی است که باید در کنگرهأاین مس شود.حس می شدیداً ،پیشین نباشد

 های اخیر دهه نود بایک شکل نویسی در تمام اشعار این سال وکلیشه نویسی لحاظ شود که متاسفانه 

دفالاع  مشکلی مالا در ادبیالات پسالت مالدرنا امّ شود.د دیده میشاعر متعهّ وجود داشتن داوران خوب و

 که در اصل شعر پست مدرن یادآور آن هستیم.لی است ئمسا آن مواجهیم عیناً با مقدس

 ( ابتدا اینکه آثار پست مدرن دفاع مقدس و جنگ ایران و عراق بسیار کم است.1

 حوزه اندک است.این  ارجاعات ارائه شده در مقاالت و (2

 سالازد وشاعر چیال ی را مالی سفانه در حدی است که بعضاًأاین حوزه مت درشعر بافی  نویسایی و (5

 بافد تا انجام وظیفه کرده باشد.می

به اصالطالح کلمالات روی سالطح راه  نیست و هامعنای عمیق ادبیات دفاع مقدس در عمق واژه (8

 روند.می

 بینیم.نمینام شعر پست مدرن دفاع مقدس آنهم از نوع وطنی در این حیطه ه تعریف ب (3

 باله حاشالیه رفتاله اسالت؟ شعر دفاع مقدس این روزها بسیار کمرنگ اسالت و ادبیات اعتراض و (1

وجود مسائل بسیاری که این روزها گردن  با جان اصلی ادبیات پایداری است. نمایه وادبیات اعتراض بُ

 گرفته است. جامعه را
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الخصوص سراغ نداریم علی بینیم وشاعری بنام شاعر دفاع مقدس نمی های شصت مامثل دهه (1

بشناسیم مثل سید  را شاعر آیینی داریم که به اشعار آیینی او در حوزه آیینی مثال ما در شاعران جوان.

  این نشان دهند آگاهم. آن نا یا حداقل اینجانب از اما در حوزه ادبیات پایداری خیر. .برقعی رضا حمید

 این روزها، ادبیات پایداری شاید بتوان گفت که یگری است.این است که دغدغه اصلی شاعران چی  د

 .بالدب به گذشته درخشان خودتواند میفقط و مهجور است  تنها و
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