
 پایداری ادبیّاتنشریّة 

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 4931پایيز و زمستان  شمارة سيزدهم،سال هفتم، 
 

های لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدّس استان بررسی برجستگی»

 پژوهشی(-)علمی «کرمان
 1دکتر محمّد صادق بصیری

 2دکتر غالمرضا کافی

 3دفاطمه رعیّت نژا

 چکیده

انقالب اسالمی و جنگ تحميلی به عنوان یک پدیدة اجتماعی، توجّه شاعران و  

دفاع  ادبيّاتبوجود آورد.  ادبيّاتکرد و تحوّالتی را در عرصۀ نویسندگان را به خود جلب

های ملّتی را در دوران بعد از جنگ تحميلی به ثبت ها و دالوریمقدّس، شرح رشادت

کرمان متعهّددفاع از کيان و شرافت ملّی خود به پا خاستند. شاعران  رسانده است که برای

همگام با دیگر شاعران کشور با سروده های خود، مسئوليت ادبی خود را در برابر هشت 

های شعری این شاعران برای اند و لذا شناخت ویژگیسال دفاع مقدّس به انجام رسانده

های لفظی وساختاری شعر دفاع وهش، برجستگیرسد. این پژارتقا آنها الزم به نظر می

های زبان، پيوند واژگان، نوجویی قافيه و ردیف و مقدّس استان کرمان را از جمله؛ تازگی

های سبکی را مورد بازکاوی های شعری و گرایشواژگان خاص، همچنين چگونگی شکل

 و نقد وتحليل قرار داده است.
 

 های لفظی و ساختاری، استان کرمان.رجستگی: شعر دفاع مقدّس، بکلیدیهای واژه

                                                           

 زبان وادبيّات فارسی دانشگاه شهيد باهنر کرمان.بخش  استاد .4 
 .دانشيار بخش زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه شيراز .2 

  دانشجوی کارشناسی ارشد ادبيّات پایداری:  .9 
 23/3/4939تاریخ پذیرش نهایی مقاله:                    22/5/4939تاریخ دریافت مقاله:  
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 2 / نشریۀ ادبيّات پایداری

  مقدّمه-1 

حادثۀ جنگ تحميلی یا دفاع مقدّس که پس از رویداد انقالب اسالمی به وقوع پيوست،      

های زندگی مردم ایران نفوذ به خاطر زمان نسبتاً طوالنی و تأثيرات عميق خود، در تمام الیه

-حت تأثير قرار داد. این تأثير تا جایی بود که گونهایران را نيز ت ادبيّاتکرد و بدین سبب، 

دفاع مقدّس را رقم زد. فراوانی این موضوع و مضمون به  ادبيّاتبه نام  ادبيّاتای خاص از 

ها و توان شناسهمایۀ آثار ادبی، به ویژه شعر معاصر تا حدّی است که میعنوان جان

ای ردیابی کرد؛ به صورت منطقه های کوچک ادبی ودر جمع حتّی های آن رابرجستگی

 یعنی دقيقاً رسالتی که مقاله حاضر بر عهده گرفته است.

یا شعر دفاع  ادبيّاتگيری به هر روی، بازتاب دفاع مقدّس در شعر روزگار ما و شکل      

مقدّس، اهل نظر را به ارائۀ تعریفی از این گونۀ ادبی واداشته است. در یکی از آثار در پيوند 

ها و دفاع مقدّس به مجموعۀ نوشته ادبيّات»خوانيم: دفاع مقدّس می ادبيّاتموضوع با 

شود که درونمایه و موضوع آنها به مسائل هشت سال دفاع مقدّس و هایی گفته میسروده

 (41: 9، ج4931)سنگری،« گردد.پيامدها و طبعات آن باز می

شاعران و  توجّهای اجتماعی دهانقالب اسالمی و جنگ تحميلی به عنوان پدی        

تی تحوّالوجود آمد و ادبی، تحت تأثير این پدیده بههاینویسندگان را جلب کرد و جریان

وجود آورد. جنگ ایران و عراق به عنوان یکی از رویدادهای مهمّ به ادبيّاترا در عرصۀ 

بارة این موضوع پدید هایی در شعر و نثر داشته است و آثار فراوانی درتاریخ کشور، بازتاب

 کنند.دفاع مقدّس یاد می ادبيّاتآمده است که از آن به عنوان 

 

  مسئلهبیان  -1-1

آمد، فراوانی موضوع دفاع مقدّس در شعر، تمام جامعۀ ادبی  مقدّمهگونه که در همان

ایران را دربرگرفت و شاعران استان کرمان همپای دیگر شاعران کشور با جریان انقالب 

ع مقدّس همگام شدند و با سرایش شعر، چه در دوران جنگ تحميلی و چه پس از ودفا
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های ترین برجستگیآن، رسالت خود را به انجام رساندند. پژوهش حاضر برآن است تا مهم

 لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدّس استان کرمان را مورد بازکاوی قرار دهد.

 

 پیشینة تحقیق-1-2
دفاع مقدّس و شعر آن و نقد و تحليل این آثار، در  ادبيّاتد تاکنون در موضوع و پيون

دفاع مقدّس استان  ادبيّاتموضوع امّا  نگاشته شده؛ متعدّدهای ها و مقالهسطح کشور کتاب

وجوهای صورت  واقع نشده است که در پی جست توجّهکرمان و شعر آن، چندان مورد 

 گرفته، دو مقاله یافت شد:

(. این مقاله 4934ر دفاع مقدّس استان کرمان، نسرین فالح، نامۀ پایداری)شناسی آثاعنوان -

با نگرش ساختاری بررسی شده و عوامل مؤثّر در انتخاب بيش از صد عنوان کتاب دفاع 

 مقدّس استان کرمان از قبيل ارادة نویسنده و ارجاع به موضوع تحليل شده است.

 ادبيّاتعباسعلی رستمی نسب، نشریۀ اسناد هشت سال دفاع مقدّس استان کرمان،  -

. این مقاله به بررسی و تدوین 1و 9، شمارة 4931و بهار  4933پایداری، سال دوم، پایيز 

اسناد هشت سال دفاع مقدّس کرمان پرداخته است. جامعۀ آماری، کليّۀ اسناد مربوط به 

آن دریافت گردیده  ها، نهادها و افراد مربوط بههشت سال دفاع مقدّس است که از سازمان

تواند فضاسازی است که مطالعۀ این اسناد معتبر و نزدیک به زمان وقوع رخدادها، می

 مناسبی برای نویسندگان آثار ادبی و تاریخی ایجاد کند. 

های آن، موضوعی است امّا بررسی شعر دفاع مقدّس استان کرمان و شناخت ویژگی

 واقع نشده است. توجّهکه تاکنون مورد 

 

 تحقیق اهمیّتضرورت و  -1-3

های لفظی و ساختاری شعر دفاع ما در این پژوهش برآنيم تا با بررسی برجستگی 

ها و ارتقای شعر دفاع مقدّس استان کرمان را مقدّس استان کرمان، زمينۀ شناخت، ویژگی

 ان گردد.جنسدر سطح کشور فراهم کنيم تا رهگشای منتقدان و سخن
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 1 / نشریۀ ادبيّات پایداری

 بحث -2

 های لفظی و ساختارییبرجستگ -2-1

های لفظی و ساختاری، تمام فرانمودهای شکلی یک اثر ادبی نظير شعر منظور از برجستگی 

انقالب  ادبيّاتاین موضوع در مقالۀ حاضر از آن جهت است که معموالً  اهميّتاست و 

کمتر  های لفظی و ساختاری آندانند و ویژگیی معناگرا میادبيّاتاسالمی و دفاع مقدّس را 

انقالب اسالمی، جنبۀ معناگرایی بيشتری  ادبيّاتالبته شک نيست که بوده است؛  توجّهمورد 

-ها و برجستگیگروه، نظير شعر کرمان در این مقاله، ویژگیدرنگ در آثار همامّا  دارد؛

برای شعر در حوزة کلّی  حتیرادهد که بهگونی را به دست میهای لفظی و ساختاری گونه

-گونۀ زبانی شعر دفاع مقدّس و ردیابی مدخليز قابل تقسيم است. درنگ در گونهکشور ن

-های شعری، با موضوع دفاع مقدّس از مهمها و هيکلهای تازة آن و چگونگی پيوند قالب

آیند. بدیهی است برای تحليل این پژوهش و درج های این مقاله به حساب میترین چالش

های امور دفاع مقدّس کرمان، نيز مجموعه شعرها و جُنگشواهد شعری از آثار شاعران ن

هایی نظير؛ ثانيه نامهتوان به جمعایم که از این ميان میدر پيوند با این موضوع سود برده

و  (4931(، صهبای شهيدان )بنياد حفظ آثار،4934(، نوای دل )اسدی،4933صفر)اسدی،

نظير؛ محمود شاهرخی، طاهره صفّارزاده، هایی مجموعه آثار منتشر شدة شاعران، نيز چهره

احمد اسداللّهی، شاعران شهيد حسين ارسالن و ماشااهلل صفاری، طهماسب بدرود، سيدعلی 

 مير افضلی، محمد علی جوشایی، عليجان سليمانی و محمد مجتبی احمدی و ... اشاره کرد.

 

 های زبانیویژگی -2-1-1

بودند، تازگی زبان در آن طبيعی بود. انقالب  از آنجا که انقالب و جنگ دو پدیدة تازه

های تعليمی خود، سبب شد تا واژگان و اصطالحات بدیعی در با ماهيّت اسالمی و دیدگاه

های حسی آثار نوشتاری سر بر آورند. جنگ نيز که ماهيّتی خاص داشت، همراه با انگيزش

 د.و عاطفی، اصطالحات و واژگان خاص خود را وارد حوزة شعر نمو
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نماید در بافت کالم رخ می»داندکه غالمرضا کافی تازگی زبان را مفهومی انتزاعی می

با درنگ در بسامد واژگان، پيوند امّا  و در واقع دریافت مدلولی یک ادیب یا شاعر است؛

واژگان با یکدیگر، چگونگی ردیف شعرها و سابقۀ حضور اصطالحات و واژگان و نيز 

توان این مفهوم انتزاعی را به بند حسّ است، میگرفتهصورت هایی که در آنهاتصرّف

 (49:4933)کافی،« کرد.کشيد و آن را عينی

های قافيه و هایی چون واژگان ویژه، پيوند واژگان و نوجوییبنابراین، زبان، جلوه

 ستان کرمان نيز قابل ردیابی است:ردیف دارد که در شعر شاعران دفاع مقدّس ا

 

  ویژه نواژگاالف(  

ها و واژه از طریق ادبيّاتما در. خود را دارد به مخصوص هایواژه و محتوایی هر موضوع

نيز  و دفاع مقدّس شعر جنگ ،بریممی پی متفاوت هایسبک به هر دوره، مخصوص زبان

 به شعر را و بوی رنگها آن کار بردنبه با شاعر که دارد مخصوص ها و اصطالحاتواژه

 شعر جنگ زبان» کند.می مشخّص خود را سبک و بردمی پيش مقدّس عو دفا جنگ سمت

 هایافق برای خود گيرد،قرار می اسالمی انقالب ادبيّات زیر مجموعۀ که مقدّس و دفاع

 شعر دفاع زبان حوزة .سازدمی تر و برومندتررا پرورده انقالب ادبيّات که دارد ایتازه

 ولی دارد؛می بر انقالب گنجۀ را از و اساطير خیتاری، مذهبی، انقالبی عناصر، مقدّس

 قدیم جنگ واژگان احياء همراه به را نظامی و عمليّات اشخاص ،زبان ،مکان، اسامی خاص

 مقّدس و دفاع جنگ ویژه تعابير و اصطالحات اتّفاق عناصر به این از خود دارد و مجموعۀ

 (41:4933)کافی، « دهند.میشعر را تشکيل  زبان

 نسل شاعران ؛بوده است توجّهقابل  زبان این دادن نيز در تشکيل کرمان عرانشا سهم

 اساطيری و تاریخی و نمادهای انقالبی مذهبی، عناصر جنگ، و اصطالحات در الفاظاوّل 

و  اشخاص اسم، جنگ هایو زمان هامکان نام دوم، نسل و شاعران اندداده خود را نشان

 و واژگان عواطف پس از جنگ، سوم نسلامّا  اند.داده را در شعر خود جای تصاویر جنگ

هر  کاربردن به اند و همينشعر ریخته و تفکّر را در جان دوره این به مربوط و اصطالحات
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است. تازگی زبان شعر دفاع  و شعر افزوده کالم بر صداقت خود، زمان به واژة مربوط

 ن قرار است:ای در شعر کرمان دارد که بدیهای برجستهمقدّس مدخل

 

  جنگ . جغرافیای1الف/
جنگ ایران و عراق همچنان که زمان زیادی را به خود اختصاص داد، جغرافيای 
پهناوری را نيز در بر داشت؛ بنابراین، واژگان زیادی از این مدخل به حوزة شعر راه یافت؛ 

 یابيم:ها را در میدر شعر طهماسب بدرود تعدادی از این مکان
 جفيهر  تبهور و بهه   بهه  شلمچه، هب هویزه، به
 ههور  و بهه  مجنهون  و شههرانی و  طالئيه به
 و سوسههنگرد دهالویههه بههه، رقابيههه بههه
 

 و مههران سهوگند   و چنگوله شاهیملک به 
 سهوگند  خفتهۀ بسهتان   خهون  بهه  شههيدان  به
 سهوگند  و چمهران  زّابهه چ و بهه  دليجهان  بهه 

 (96:4933اسدی،)                                
 ها. نام عملیّات2الف/  

والفجر، »هاست که واژگانی نظير؛ حوزة دیگر از واژگان شعر دفاع مقدّس، نام عمليّات

 را به دل شعرکشاند. حسنيه سادات تهامی گوید:...« بدر، خيبر، بيت المقدّس، فتح المبين و 

 بهههار پهههر از اشهههتياق   بهههه آن کولهههه 
        

 بههههههه آه جگرسههههههوز درد فههههههراق 
 

 کههه مشهههور شههد   « ينههیالمبفههتح»بههه 
                                                      

 به تيری کهه دشهمن از آن کهور شهد     
 

 قسههم« خيبههر»بههه « المقههدّسبيههت»بههه 
                                                                  

 دالور قسهههههم« والفجریهههههان»بهههههه    
 

 «المبهين فتح»و « مرصاد»و به « بدر»به 
                                                         

 بههههه آن شههههيرمردان فجرآفههههرین     
 

 (       26-21: 4934)اسدی،                       

 . واژگان و اصطالحات نظامی 3الف/

های واژگان شعر دفاع مقدّس، واژگان و اصطالحات نظامی است که در یکی از مدخل

هایی ازآن را و دوم، نمونهاوّل  ورة جنگ بيشتر نمود دارد و در شعر شاعران نسلشعر د

ها هم های جدید و بازخوانی کلمات که در شعر نسل سومیتوان یافت. جز مضمونمی

 العابدین مالّیی سروده است: هایی از آن را دید؛ زینتوان نمونهمی
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،/ « های فوگابشکه»شناسيم!/ را هم نمی« لاژدر بنگا»چيست؟/ « مين والمر»دانيم ما نمی

 (413: 4933شناسيم! )اسدی، ،/ اینها را هم نمی«های خورشيدینيزه»،/ «های انفجاریتله»

 

 . لحن حماسی در پرتو واژگان جنگ قدیم4الف/
تيغ، شمشير، نيزه، حمایل، »های جنگ قدیم نظيرلحن حماسی، به همراه استفاده از واژه

و همچنين لحن تپنده و شورانگيز از « جوشن، وغا، هژبر، شيراوژن، ناوکرکاب، زره، 
 شگردهای شاعران دفاع مقدّس است؛ در شعر استاد شاهرخی این لحن پيداست:

 آفرین بر این سلحشوران شيراوژن کهه شهد  
                       

 از نهيههب رزمشههان سههعی بداندیشههان هبهها  
 

 پهاس دیهن  آفرین بر این ظفرمندان که بههر  
 

 چون هژبر خشمگين کوشند در روز غهزا  
 

 آورانههی کههز پههی حفههظ شههرف  حبّههذا نههام 
 

 رونههد آسههيمه سهر در کههام توفههان بههال مهی  
 

 (413: 4931)نوربخش، 

 نيز در شعری از غالمرضا کافی:-
 یکههران آتههش را مهيهها بههرک و زیههن کههن

 
 از خيل خوبان یک دو همخهو را گهزین کهن    

 
 د سهههفر راچهههارق ببنهههد و چهههاره کهههن زا

 
 سهههر را پسهههر را پشهههت ههههم تيهههغ و سهههپر را  

 
 چهاالک پای شسته در خون  چشم جفت یک
 

 تيهههر و تبهههر تيهههغ و سهههنان آویهههز فتهههراک     
 

(4931مهر،  25)خبر،   

 سازیب( ترکیب

از شگردهای شعری شاعران، پيوند و ترکيب کلمات با یکدیگر و ساختن واژگانی 

های ها و ترکيب واژه. شاعر با کنار هم نهادن واژهجدید متناسب با حوزة مورد بحث است

انقالب و دورة جنگ این  ادبيّاتآورد. در مستقل، یک واحد جدید معنادار به وجود می

های اوّليّۀ جنگ مربوط است. ها عنوان نهضت به خود گرفته و اوج آن به سالترکيب

شگرد، فقط به دليل فترت کاربرد اصطالح نهضت، علی رغم اعتقادمان به پيشينۀ این »

طوالنی و غير قابل بخششی است که شاعران از طرز هندی تا برهۀ معاصر، در کاربرد 

ورزی، این را نيز از خدمات اند و البتّه باید با اندکی تعصّبخوشایند زبانی سبب شده
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( و این نکته 61: 4933)کافی،« سازی.انقالب دانست یعنی؛ رویکرد به ترکيب ادبيّات

 دفاع مقدّس ادبيّات( و 4912)باقری، در سایر آثار پژوهشی انقالب، نظير شعر امروز

 ( نيز آمده است.4933)سنگری،

شود، گاه هر دو پایۀ آن از ابزارآالت که در شعر دفاع مقدّس استفاده میهاییترکيب

 جنگی و واژگان جنگ است، گاه یک پایۀ ترکيب از عناصر جنگی است.

-زخم، خون و آتش فراوانی بيشتری نسبت به سایر واژگان در ترکيبواژگان ترکش، 

 کنيم:شعر شاعران کرمان اشاره میهایی از آن در های شعری دارند که در اینجا به نمونه

 

 هایی که یک پایة آن واژگان خاص جنگی است. ترکیب1ب/

 ات هستای دارم اگر غم نالهخون گریه
                      

 ات هسهت فس اندوه چندین سالهآتش ن 
 

 آنان که با ههرم نفهس خواندنهد و رفتنهد    
                                   

 صحرای آتش را فهرس راندنهد و رفتنهد      
         

 (49: 4913)کافی،  

 های جبههسازی با پایة مکان. ترکیب2ب/
  رضا بخشی:-

 کردندارون نگاهم را شبيه نيل میکه ک... و حاال این شلمچه فصل آواز پرستوها/  

 کردنداند/ فسيل کاسه چشم مرا تحليل می که قدّیسگرهاییو آن سوتر دوتا از کوزه

(                 91: 4933)اسدی،   

 مهدی بهرامی:

 (56خون گرفته دامن اروند رود/ زندگی با سلطۀ دشمن چه سود)همان: 

شاعران کرمانی، یادآوری این نکته الزم سازی در شعر پایان موضوع نهضت ترکيب در

و دوم نمود دارد؛ شاعرانی اوّل  رسد که این جریان، بيشتر در بين شاعران نسلبه نظر می

همچون حسين ارسالن )رخشا(، مهدی بهرامی، غالمرضا کافی، عليجان سليمانی، احمد 

 ... . زاده، سيد محمود توحيدی واسداللّهی، علی حيدری
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سازی درميان شاعران نسل سوم به دليل دور شدن از فضای حماسی و نهضت ترکيب

 های زبانی، نمود کمتری دارد.دار با جنگ و ویژگیبروز عواطف فاصله

 

 های ردیف و قافیهج( نوجویی

خواندیم، در  متعدّدهای ورود واژگان به ساحت شعر دفاع مقدّس را همچنان که مدخل

های تازه در گيرد. واژهجویی نيز از سوی شاعران صورت میاندیشی و ردیفاین ميان قافيه

کند. همچنين آفرینی بدیعی را برای شاعران فراهم میجایگاه ردیف، امکان مضمون

قافيۀ خود پدید انگيزی را با کلمات همها، موسيقی دلتراش از این مدخلواژگان خوش

د؛ از این روست که تازگی زبان کنآورند که نظر شاعر و سپس خوانندگان را جلب میمی

ود از این شعر دفاع مقدّس مقداری نيز مرهون این ویژگی است و شعر کرمان نيز به سهم خ

است و واژگان خاصی نظير، شهيد، شهادت، جبهه، جنگ، سرخ، کارکرد زبانی سود برده

 اند.ترکش و ... در جایگاه ردیف یا قافيۀ شعر دفاع مقدّس خوش نشسته

 
 دیف شهید. ر1ج/

کلماتی که با بروز انقالب و جنگ وارد عرصۀ شعر دفاع مقدّس شده و به عنوان  یکی از

 ردیف در شعر قرار گرفته، واژة شهيد بود؛ شاعر شهيد ماشاءاهلل صفاری با این رباعی شهرت یافت:

 گل گشته خجل ز عطر خوشهبوی شههيد   
                                        

 نظرکنههی، بههود روی شهههيد  هههر جهها کههه  
 

 بينههی  گههر بههازکنی تههو چشههم جههان، مههی  
                                                    

 در پشههههت سههههر حسههههين اردوی شهههههيد 
 

 (125: 4931)گلمرادی،                         

 ..اژگان سرخ، جبهه، جنگ و ترکش و .. ردیف و2ج/

ع مقدّس، واژگان مربوط به جنگ، همچون سرخ، جبهه، کلمات حاضر در حوزة شعر دفا از

-اند و حال و هوای جنگ را در خواننده تداعی می... به عنوان ردیف شعر قرار گرفته ترکش و

 کنند.

 ای دارند:در شعر افسر فاضلی این واژگان نمود ویژه

 هنهههههههوز از وادی آاللهههههههۀ سهههههههرخ    
                

 آیهههد نعهههش صهههدها اللهههۀ سهههرخ   مهههی 
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 سههههيجی موقههههع درجههههازدن نيسههههت  ب
 

 زمههههان گفتگههههو از مهههها و مههههن نيسههههت  
 

 تههههو هسههههتی وارج فرهنههههگ جبهههههه           
 

 همهههان فرهنهههگ خهههونين رنهههگ جبههههه   
 

 تراش ترکش را ردیف شعرش قرار داده است؛علی مرادی زاده کرمانی نيز واژة خوش -

 باری پهر تسهبيح، دعهایش تهرکش    کوله  غزلی بود هجایش ترکشخاکریزش 
 

آسمان لهجه غمناک نگاهش شهده بهود  

  
 ای بکهر، ههوایش تهرکش   نفسش منظره 

 (414:4933)اسدی،                                

 . ردیف برگرفته از نام ناموران3ج/
 ارفع السادات توحيدی: 

 اسهت « ابراهيمهی »سرنگون کردن بت پيشهۀ  
        

 جنههگ بهها بتکههده اندیشههۀ ابراهيمههی اسههت  
 

 اسههت« حسههنی»مههذبح عشههق مصههالّی نمههاز 
              

 اسههت« حسههنی»گههه جایگههه راز و نيههاز  تلق
 

 (51:  4931)صهبای شهيدان، 
 . قافیه 4ج/

یکی از ارکان اصلی شعر، قافيه است که شاعران دفاع مقدّس متناسب با ذوق خود و 

طراوت شعر افزودند. قافيه نيز همچون ردیف در شعر دفاع مقّدس، نوجویی، بر تازگی و 

های جنگ است که گاه هر دو ها، ابزار، مکان و زمانشخصيّتبرگرفته از عناصر جنگی، 

 پایۀ آن از عناصر جنگ وگاه یکی ازآن دو است.

ای خاص از جنگ اشاره کرد که در توان به کلمۀ ترکش به عنوان واژهبرای نمونه می

 شعر شاعران کرمان، از جمله طهماسب بدرود و عليجان سليمانی بازتاب دارد:
                   ناگهههههان دیههههدم زمههههين آتههههش گرفههههت 

 ههها را مههوجی از تههرکش گرفههتلحظههه 
 

 در نگهههههههاهم درد و غهههههههم آوار شهههههههد 
 

 خهههواب دیهههدم کهههربالی چهههار شهههد  
 

 (93 -14: 4933)اسدی،                          
                دهنههههد  تههههرکش مههههی  هههههایم بههههوی واژه

 دهنههدبههوی جنههگ و بههوی آتههش مههی  
 

 (13: 4931)صهبای شهيدان،    

(443:4933)اسدی،                                        
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کرد، یعنی آوردن ابيات با دو توان به تعدّد قافيه اشارهها در عرصۀ قافيه میاز دیگر نوجویی

 قافيه:

 غالمرضا کافی:-

 خاطر پر از شهعر فخهيم ارجهوزه پيونهد     
             

 گنههد لههوالن گههدای پههوزه در نههه چههون م  
 

 در اثم و عصيان چرخ تا کی غوطه تا چند  از نار و نيران رخت تا کی فوطه تا چند               

 (96: 4933)کافی،

 (93: 4933)اسدی، شدمسر میمحو سرداران بی/شدمطهماسب بدرود: غرق باران منوّر می

 ها وضعیّت قالب -2 -2-2

می و دفاع مقدّس در حالی اتفاق افتاد که عمر طرز تازة حادثۀ اجتماعی انقالب اسال

معروف شد، پيروانی « شعر نو»رسيد. این طرز تازه که به جریان شعر به پنجاه سال می

مهری شعر را کنار نهادند و در آغاز مورد بی سنّتی پيداکرد، شاعران طرز تازه، شکل

عه آن را پذیرفتند وگروهی به نقد کم ادیبان جامگرا قرارگرفتند؛ ولی کمشاعران کهن

گرایان به تبليغ سبک و وتحليل آن اشعار پرداختند. نوگرایان پس از پذیرش ازسوی سنت

را شعر زمان خود ندانستند و این به دليل  سنّتیهای سياق شعری خود پرداختند و قالب

 بود. سنّتیهای تکرار مضمون و حس و حال عاریتی موجود در قالب

های شعر انقالب اسالمی و به ویژه شعر دفاع مقدّس، گرایش به جانب قالب امّا در

است؛ الاقل این رویکرد در دهۀ شصت و شعر زمان جنگ غير قابل انکار است. لزوم  سنّتی

کرد تا شاعران دفاع زبان مطنطن و لحن حماسی برای سرودن حادثۀ جنگ ایجاب می

ببرند و بهتر به مقصود حماسی و رجزخوانی خود سود  سنّتیهای ها و شکلمقدّس از قالب

برسند. شعر دفاع مقدّس کرمان نيز از این موضوع برکنار نبود و این نکته، یعنی رویکرد به 

 های کهن را در پی داشت که در شعر کرمان نيز چنين شد.، احيای برخی قالبسنّتیشعر 

 الف( غزل

بوده  توجّهکه از آغاز تا امروز مورد  ترین قالب های شعر فارسی استغزل یکی از مهم

بهره نبوده است. در شعر دفاع مقدّس، ای از وجود این قالب پر مخاطب بیو هيچ دوره
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قالب غزل، کاربردهای فراوانی دارد و از آن برای بيان احساسات درونی خود نسبت 

شویق و تحذیر و ها، اعتراض به فراموشی نام شهدا، تبه رزمندگان و شهيدان، بيان دالوری

شود؛ تنبّه، رسوخ فرهنگ شيعی، یادکردِ روزهای گذشته و غم و حسرت استفاده می

 کند.همچنين غزل این دوره به شکل حماسی، عرفانی، ملّی و دینی نمود پيدا می

هاست که ترین قالبدر شعر دفاع مقدّس استان کرمان، قالب غزل در شمار محبوب

و از نظر  سنّتیاز نظر ساخت، اوّل  اند. غزل در نسلزمایی کردهآها درآن طبعتمامی نسل

ای که زادة فضای انقالب و جنگ هستند در آن نمود بافت نوگراست و واژگان تازه

 کنند.ها نيز استفاده میدارد. لحن حماسی در آن آشکار است و از اسطوره مشخّص

تر شدن و فاصله ندارد؛ به جز عينیچندان تفاوتی اوّل  غزل نسل دوم از نظر ساخت با نسل

حکایت،  -غزل نسل سوم، همزمان با پيدایش غزلامّا  گرفتن از فضای حماسی و شورانگيز.

غزل اپيزودیک و سکانسی در سطح کشور و در فضای عمومی شعر ایران پا به عرصه 

درد گذاشت. شاعران نسل سوم با غزل روز به  شعر دفاع مقدّس پرداختند. نسل سوم، هم

ها و احساسات فرزندان شهدا شدند. زبان شعر و قلم شاعران، تسلّی خاطر داغ و دغدغه

 دغدغۀ آنان شد که از بسترهای رایج مضمونی در شعر شاعران نسل سوم است.

 غزل دفاع مقدّس کرمان دارای این تقسيمات و فرانمودهاست:

 

 حماسه  –. غزل 1الف/

جهانی خود به زبانی محکم و حماسی نياز داشت  انقالب اسالمی ایران برای بازنمود

که شروع جنگ تحميلی، زمينۀ این زبان حماسی را در شعر فراهم کرد. غزل دفاع مقدّس 

برای نخستين بار از مضامينی استفاده کرد که تا آن روز، سابقۀ چندانی نداشت. توصيف 

سرت و واگویه و صحنۀ جنگ، تشویق به جنگ و مقاومت، یادکرد شهدا و در ادامه ح

اعتراض آن هم در قالبی چون غزل که تا آن زمان برای بيان مفاهيم غنایی ازآن استفاده 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13 /های لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدّس استان کرمانبررسی برجستگی       

ها، شاعران به های رزمندگان در جبههشد. با شروع جنگ تحميلی و حماسه آفرینیمی

 وجود آمد.حماسه به -کردند و نوع ادبی غزل  توجّهپيوند حماسه و غزل 
 بوسهه بهر بازویتهان    تا بزد رهبهر بهه گرمهی   

 شعلۀ خشم شما تا ریشهۀ دشهمن بسهوخت   
                 ایهد ای سلحشوران که عزم بذل جان را کرده

 خصم دون افتاد از پها زان همهه نيرویتهان    
 در زمههين سههينه روئيههده گههل خوشههبویتان

 رنههگ خههون دارد کنههون آب زالل جویتههان
 (414:  4963،«رخشهههههها»)ارسههههههالن             

 

 غزل با وزن کوتاه .2الف/

 دفاع مقدّس درآغاز به دليل لحن تپنده و حماسی کوتاه وکوبنده بود: هایغزل

 اگهههر چهههه نبایهههد تهههو را گریهههه کهههرد
 

 صههدا گریههه کههرد  دل مههن تههو را بههی   
 

 ضهههریحی نهههداری کهههه بهههر گهههرد آن
 

 تهههوان بههها صهههدای رسههها گریهههه کهههرد  
 

 (21: 4913)کافی،
 . غزل با وزن بلند3الف/

-و بروز عواطف جدید و کاهش تب تند حماسه، شاعران به سوی غزل با پایان جنگ

کردند؛ زیرا موضوعات عاطفی، حسرت، واگویه، اعتراض، تنبّه و های بلند و طوالنی روی

 دهد.های با وزن بلند، بهتر خود را نشان میمایۀ شعراین دوره است، در غزلتذکّر که جان
 سحر نميرد کجاست عاشق کسی که یک شب به گریه جوش

 چو شمع در خود فرو نسوزد سحر به چشمان تر نميرد

 ام منبه مرک بسترکفن ندوزم که بر ستيغ آرميده

 (25: 4931)کافی، که هيچ پازن اگر چه زخمی مگر به کوه و کمر نميرد

 

 خواهدمثل درخت اگرچه زمين بود، جایی در این مغاک نمی

 خواهداک نمیدو متر خ حتّی این مرد آسمانی خاک آلود،

 مانند موج رفت که برگردد، دریا دلش دچار تالطم شد 

 خواهدطوفان و هرچه داشت به دستش داد، گفت این سفرکه ساک نمی

 (91: 4931)احمدی،
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 . نظم عمودی غزل5الف/

به ویژه غزل، پيوستگی معنایی در آن است.  سنّتیهای از تأثيرات جریان شعر نو بر قالب

 الل ابيات و تفرّد معنا در غزل، مطلوب شاعران و توصيۀ ادیبان بوده است؛در گذشته، استق

پذیری اشعار، به ویژه شعر آزاد و تحت تأثير گری و روایتبه دنبال جریان روایتامّا 

نویسی مدرن، این خاصيّت به غزل و اشعار کالسيک نيز راه یافت. پيوستگی عمودی داستان

 حکایت یا غزل داستان را رایج ساخت. -حاتی نظير غزلغزل تا جایی پيش رفت که اصطال

داستان در شعر شاعران دفاع مقدّس و شاعران  -خاصيّت نظم عمودی غزل یا غزل

توان به تأثير کرمان، نمود فراوانی دارد. از دالیل نظم عمودی درشعر دفاع مقدّس می

 شاره کرد. گرایی و ساختار فضای ملموس افضای خاطرات بر ذهن شاعر، عينی

این غزل از عليجان سليمانی، که به گروه فراغزل)غزل پست مدرن( تعلق دارد، دارای 

 نظم عمودی و پيوستار معنایی است:

 همههههان شههههایعه مسههههتند بههههود و بعههههد 
      

 پالکی که نه یک جسد بهود و بعهد ...   
 

 توگهههویی کهههه بهههر سهههينۀ خواهشهههش  
        

 فقههط ردّ آن دسههت رد بههود و بعههد ...   
 

 غههههههم دوری و دیههههههدن روی یههههههار 
                                                  

 و اشکی که در دیده سدّ بود و بعهد ...  
 

 وجهههودش سهههند خهههورده در راه عشهههق   
         

 دلهش سههيم سهرب سههند بهود و بعههد ...    
 

 دو پهههههایش ز تهههههابوت بيهههههرون زده   
            

 و طفلههی کههه غمگههين قههد بههود و بعههد  
 

 ملهههک دیهههد بههها جسهههم پهههاک شههههيد 
            

 دل کهههودکی در لحهههد بهههود و بعهههد   
 

 و حهههک بهههود بهههر گوشهههۀ کهههوچکش    
        

 کهههه بابههها مسهههيرش بلهههد بهههود و بعهههد 
 

 (32: 4931)شفيعی،

 ب( مثنوی 

ای یافت که به عنوان قالبی انقالب حيات دوباره ادبيّاتمثنوی، قالبی است که در 

ها و دفاع مقدّس، دوره ادبيّاتمثنوی در شعر جنگ و »مستقل قابل بررسی است. 

هایی به خود دیده است؛ نخستين دورة آن با حضور در شعر جنگ و در دیوان دگرگونی
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شود و این حضور تا پایان جنگ ادامه دارد. در دورة پس از آغاز میاوّل  شاعران نسل

ر دفاع مقدّس به آن ی از شعتوجّهکند و حجم قابل جنگ در هيئت منظومه بروز می

افتد و تقریباً از حضور فراوان و یابد. نهایتاً به دست نسل سوم شعر انقالب میاختصاص می

( پس، قالب مثنوی را باید در بين شاعران 53: 4933)کافی،« شود.انگيز آن کاسته میدل

 اند. ردهک توجّهو دوم جستجو کرد؛ یعنی اکثر شاعران این نسل به قالب مثنوی اوّل  نسل

در شعر دفاع مقدّس استان کرمان کسانی چون محمود شاهرخی، احمداسداللّهی، 

غالمرضا کافی، طهماسب بدرود، سيد محمود توحيدی )ارفع کرمانی(، ارفع السادات 

کردند. مثنوی در ميان شاعران دفاع مقدّس  توجّهتوحيدی، عليجان سليمانی و... به مثنوی 

ترین بستر آن، پرداختن است. شایعجنگ و پس ازآن پرداخته شده بيشتر با موضوعات پایان

هایی نظير دلتنگی و یادمان و گونه است. مضمونهای خاطرهبه سردارن شهيد و روایت

 شود. مییادکرد روزهای جبهه و محشور شدن با شهدا و رزمندگان در قالب مثنوی دیده

های خاص مثنوی این عهد در از نکتهکاربست وزن بلند، برخالف گذشتۀ قالب مثنوی، 

 شعر شاعران کرمان است. پروین رضایی مثنوی بلندی را با وزن بلند دربارة شهدا دارد:
 زدهای سر به سجده، نماز استقامت شعله میکنار نخل

 زد و از ایهام دستانی بریده، قنوت استجابت شعله می

 ی گندم هاکمی این سوی گام رجعتی سرخ، کمی آن سوی لغزش

  پا ولی با عشق مردمگذارد، کسی بیکسی پا روی دنيا می

 (14:4931)صهبای شهيدان،

مایه هایی از حسرت و پيرایۀ جنگ، همراه با بنهمچنين گاهی مثنوی روایت ساده و  بی

 دلتنگی ویادکرد گذشته است که در شعر شاعران کرمان این ویژگی نمود دارد.
 عليجان سليمانی: -

 وجهوش گ آن فصهل نهاب جنهب   یاد جنه 
 هههههای سههههبز پاسههههدار  یههههاد گههههردان 
 هههههای خاکسهههههتر شهههههده یههههاد قهههههایق 

 

 ههههههای روی دوشیهههههاد آن تهههههابوت  
 دار یههههههههاد اشههههههههک مههههههههادران داغ

 پيکههههر بهههها خههههاک  همبسههههتر شههههده  
 (31: 4931)صهبای شهيدان ،             
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های مضمونی دردی از دست مایهگرایی و اعتراض بر بیشکوه وگالیه ازتجمّل

 شود:ثنوی است که در شعر همان شاعر پيدا میم

 هههههای بههههاغ عشههههقدر فههههراق اللههههه
          

 در حههههریم سههههينه دارم داغ عشههههق   
 

 آن زمهههان بهههوی صهههفا پيچيهههده بهههود   
        

 عشهههق راه خهههویش را فهميهههده بهههود  
 

 پهههس چهههه شهههد آن واژة دلهههدادگی  
        

 معنههههههی مردانگههههههی، آزادگههههههی   
 

 اسههتشهههر مهها حههاال پههر از رنههگ و ری
            

 کمتر از آن موقع با صهدق و صفاسهت   
 

 ایههم خههویش را سههرگرم در غههم کههرده
      

 ایههمراه و رمههز عشههق را گههم کههرده    
 

 (13: 4931)صهبای شهيدان ،
ها، مثنوی چندان مورد اقبال قرار نگرفته است و تعداد اندکی هم در ميان نسل سومی 

-های زبان مثنوی و ردیفونه است و از درشتیگکه وجود دارد زبان آن ساده و محاوره

های پرخون در آن خبری نيست. اعتراض، تحذیر و تذکّر، حسرت و های بلند و قافيه
 هاست.های مثنوی نسل سومیهای تازه جنگ از مضمونواگویه و دغدغه

 

 رباعیج( 

-از قالبکه  است رباعی ،همراه بوده شعرکه ازآغاز فارسی دری با هایییکی از قالب

 انقالب در نزد شاعران 4951. قالب کوتاه رباعی که از سال است های دلپذیر شعر فارسی

های دیگری را در خود ژگیتحميلی ویگ حرکت خود را آغاز کرده بود، با شروع جن

گرفت که یعنی در آغاز از زبان حماسی بهره ؛جای داد تا رسالت خود را بهتر انجام دهد

های و نخستين سالاوّل  را در رباعی بوجود آورد. رباعی در نسلرجز گونگی  ۀزمين

شهيد و شهادت، عاشورا و کربال  هایی چون رجز و حماسه،س مضمونانقالب و دفاع مقدّ

هایی چون یادکرد ها مضمونو در نسل سومی به مقاومت دارد ضاندیشی و تحریو مرک

س همراه شده دفاع مقدّ ةروز در حوز مضامين اگذشته با لحن حماسی و یاد شهدا و گاه ب

شهيد حسين  شاعران توان به نامس کرمان میسرایان دفاع مقدّاست. از نخستين رباعی
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اشاره  (راز کرمانی) مهدی بهرامی نيز و سيرجانی()بندی ، ماشااهلل صفاری(رخشا) ارسالن

 تپنده، مرک آگاه و شهادت طلب است.، کرد که رباعی آنها حماسی

 چههههو علههههی شههههير دالور داریههههمتهههها هم
 

 جنهههگ خيبهههر داریهههم ة فهههتح اسهههطور 
 

 دشهههمنان بهههه دل بيمهههی نيسهههت   ۀاز کينههه
                                                    

 مه بهههه ذوالفقهههار حيهههدر داریهههيهههتههها تک 
 

 (21: 4934)بهرامی،            

همراه است از آن جمله:                                                                   های معنایی شعر انقالبرباعی دفاع مقدّس کرمان، با انگاره

 گراییعرفان -یک

 فریده ابوسعيدی -

 مهها جامههۀ صههد چههاک بههال پوشههيدیم     
                                            

 از جههههههام وال بههههههادة ال نوشههههههيدیم   
 

 بهها بههال و پههر شکسههته تهها عههرش خههدا      
                                               

 معهههههراج دل شکسهههههته را کوشهههههيدیم 
 

 (45: 4933)اسدی،

 مضمون کربال و عاشورا: -دو

 حامد عسکری -

 هههر چنههد کههه آرامههش مهها دریائيسههت
 

 یا دشهت سهکوتمان پهر از تنهایيسهت     
 

 داننهههد هههها مهههیایهههن را همهههۀ قبيلهههه 
                                                          

 مههها غيرتمهههان هنهههوز عاشورائيسهههت     
    

 (422: 4933،محمّدی)

 مضمون عروج شهدا:  –سه 

 کاظم رستمی -

 ناگههاه زمههان از حرکههت مانههد کههه تههو   
                                  

 ای خوانهد کهه تهو   در گوش فلک فرشهته  
 

 عهالم همهه شهد چشهم تماشها کهه خهدا          
                                

 بههه لههب رانههد کههه تههو « یهها ایتههها الههنفس» 
  

 (33: 4933، محمّدی)

 شهدای تفحّص –چهار 

های پس با آنکه دورة پس از جنگ، روزگار افول و فراموشی رباعی است، گهگاه مضمون

 شود:از جنگ نيز در شعر دفاع مقدّس کرمان یافت می
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 کاظم رستمی: -

 رقصهههيدیم هههها دیهههروز ميهههان شهههعله 
                                         

 در خلههوت خههون خههود رههها رقصههيدیم   
 

 امههروز کههه اسههتخوانمان آمههده اسههت   
 

 هههها رقصهههيدیمدر شههههر بهههه روی شهههانه 
 

 )همان(

 د( قصیده

های شعری که چندان در ادبيّات معاصر ایران و شعر دفاع مقدّس حضور نداشته، از قالب   

لحن حماسی، مدح »ا وجود حضور اندک، مقاصد و کارکردهایی دارد. قصيده است که ب

های قصيده به هایی در زبان و مضمون از ویژگیو توصيف، تقليد از گذشتگان و نوجویی

های پيشگام شعر کرمان در گسترة ادبيّات از چهره (.32: 4933)کافی،« آید.شمار می

ی اشاره کرد که چند اثر را در قالب توان به محمود شاهرخانقالب و دفاع مقدّس می

قصيده پرداخته است. همچنين شهيدان حسين ارسالن و ماشااهلل صفاری، فاطمه جهانگرد از 

هایی هستند که در موضوع انقالب و شعر دفاع مقدّس، قالب قصيده را به دیگر چهره

-والنیاند. شاهرخی در دفترهای شعری خود پنج قصيده آورده است که طخدمت گرفته

ترین آن، پنجاه و پنج بيت دارد و در موضوعات انقالب، جنگ، سوک شهيد مطهری، 

 اند:فلسطين سروده شده
 بنگریههد پيکهار  عرصههۀ بهه  صهاحبدالن 

 
 

 بنگيهههرد دلهههدارتجلّهههی  عيهههان آنجههها 
 

 

 یک ره به جبهه از سر عبهرت نظهر کنيهد   
 

 پههرده آشههکار رخ یههار بنگریههد   بههی 
 

 

 وام کحلههی ز توتيههای حقيقههت کنيههد 
 

 

 تهها جبهههه را مشههارق انههوار بنگریههد     
 

 

(214: 4931نوربخش،)  

های دفاع مقدّس، از لحن و روایت حماسی، مدح و توصيف قصيده در ميان نسل اوّلی   
 برخوردار است:

 بههار دیگههر وطههنم دسههتخوش طوفههان شههد  
 

 چشم تنگی ز عرب جانهب خوزسهتان شهد    
 

 خصم دیرینه به یک حملهه از اقلهيم عهراق   
 

 امهههان باعهههث ویرانهههی آبهههادان شهههد  بهههی 
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 آه از این جنگ که خون کرد دل ایهران را 
 

 سامان شهد چه بسا سر که در این مهلکه بی 
 

 (61: 4931جهانگرد ،)  

قصيده در ميان شاعران نسل دوم دفاع مقدّس با فاصله گرفتن از فضای جنگ و امّا    

از نظر زبان و ساخت و بافت کالم،  فرونشستن از تب تند حماسه، اندک تغييری پيدا کرد.

مایه، گرایش توصيفی و یا اعتراض و استحکام خود را حفظ کرد و از نظر مضمون و درون

 تنبيه و تذکّر پيدا کرد.

 وصف خوزستان، در قصيدة غالمرضا کافی از آن گونه است:

 ندههحبّذا طبعی که جوالن در چنين ميدان ک  مرحبا کلکی که وصف خاک خوزستان کند

 هر کهه یهادی از نسهيم ایهن شهيدسهتان کنهد        کنداطرش مضمون پریشان میهبوی گل در خ
 

 کشههان خههاک اوسههت  کههاروان توتيهها دامههن  
 

 دان کنههد ای از ایههن مرکّههبطبههع بایههد رقعههه 
          

 (     16:4913عطش عشق، )
 های نوه( قالب

پيدا نکردند و این به دليل نياز های نو توفيق زیادی با پيروزی انقالب اسالمی، قالب  

-های کهن به دليل نوگراییانقالب و جنگ به زبانی حماسی و تپنده بود و در مقابل قالب

با فاصله گرفتن از جنگ و فرونشستن از تب امّا  های بوجود آمده در آنها اقبال زیاد یافتند.

های نيمایی، سپيد وآزاد تند حماسه به ویژه در دورة سوم شعردفاع مقدّس، شعر نو در قالب

است.  توجّهحضوری فعّال دارد و به دليل روی آوردن شاعران نسل سوم به آن در خور 

رسد که اقبال شعر نو در دورة سوم شعر دفاع مقدّس، دليل بر بيان این نکته الزم به نظر می

عدم حضور این قالب در سالهای آغازین جنگ نيست؛ زیرا چهرة شاخصی چون طاهره 

های های پيروزی انقالب نمونهای از شعر کرمان، همان سالصفارزاده، به عنوان نماینده

وی شعر « بيعت با بيداری»موفقی در زمينه انقالب و جنگ پرداخته است. در مجموعۀ 

 شهادت فراوانی دارد:
 در زمانشود / هم در زمين/ هم میپيوندد/ رها خيزد/ و به عاشورا میو آنکه بيدار است بر می

 (13: 4961)صفارزاده،

روایت جنگ، شهيد و »های شعر نو دفاع مقدّس به موضوعاتی همچون؛ مایهاز درون
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شهادت، جانبازان و آزادگان، وطن، ستم ستيزی، تکریم آزادگان، تطبيق تاریخ و 

(. شعر کرمان نيز با جریان 42: 4933)کافی،« کرد.توان اشارهتکریم انقالبيان تاریخ می

توان به طاهره های شاخص شعر نو دفاع مقدّس کرمان میوگرایی همراه شد و از چهرهن

صفارزاده اشاره کرد و از شاعران نسل دوم و سوم، کسانی چون مهدی قهاری، شهين 

خسروی نژاد، سيدعلی مير افضلی، منوچهر افضلی، مرتضی دالوری پاریزی، مهدی 

د. شعر نو در آغاز جنگ بيشتر وظيفه روایتگری توان نام برصمدانی، مجتبی احمدی را می

گرایی مؤثر واقع شد. شعر صفارزاده ها در دورة واقعرا برعهده گرفت و به دليل زبان و بيان

 عيار شعر نو در آغاز جنگ است:نمونۀ تمام

اندیشيد / و اندیشيد /کسی به مرک و مال نمیدر سرزمين آسمانی جبهه / کسی به خویش نمی

-ع صخره و کوه / به زیر پای دليرانی است / کز ارتفاع عقيده / از ارتفاع ایمان میارتفا

                                                                               (   12: 4911وحيدی، )جنگند

ها به دليل دور شدن از فضای امّا حضور شکوهمند شعر سپيد در ميان نسل سومی»

نصيب ( که شعر کرمان نيز از این جریان بی414:4933،)کافی« افتد.سی اتّفاق میحما

 های معنایی در شعر آزاد کرمان بدین قرار است:نمانده است. انگاره

 یاد کرد شهدا -یک 

 نسيم خسروی مقدم: -   

/ دهد / بوی سنگر / بوی گلوله / بوی مشک / خيمهاینجاست/که کوچه کوچه / بوی تو را می

خدا به همراهت / »کند: / ام را / مادر از پشت پنج نفس مقدّس / دعا میمرد/ نيلگون بساز حجله

 (66: 4931)صهبای شهيدان، « حسين کوچک

 توصيف شکوهمند جانبازان                                                                                  -دو

های مردانه است / هنوز ادامه دیوارها / ادامه ردیف مردان غيرتی چکمه هنوز دنيا / به زشتی /

 (431: 4933جوشایی،)نصفه ... / ردیف درختانی  416های توپ / ردیف لوله
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 موضوع شهدای تفحّص -سه

 سيد هادی جعفری:                          
دیدند / ا تنها عشق را میتکاند / و خاکریزهآن شب / آسمان خاکسترش را به روی خاک می

 (53: 4931صهبای شهيدان، )گشت ای میکه دیوانه دنبال پالک گمشده

ورزی برخی شاعران، مخصوصاً در گرایی و زبانهای قابل یادکرد در این باره، زباناز نکته

 ها، در قالب های آزاد شعر دفاع مقدّس است:ميان نسل سومی
ف درجاتی / نه تبعيض نژادی / نه امتياز / وهمه و همه / فقط نه اختالف طبقاتی بود / نه اختال

فاضلی )رزمنده بودند / و فقط عاشق بودند / و عشق درجه نبود / و عشق، درجه بود.

 (13: 4933شهربابکی،

همچنين گهگاه گالیه، اعتراض و رجعت به حال و هوای آغازین در زبان سپيدسرایان 

نيز به شاعران نسل سوم اختصاص دارد. در شعر دفاع مقدّس اتّفاق افتاده است. این مضامين 

 کرمان محمد مجتبی احمدی نمایندة این تفکّر است:
شهر مرده است .../ کو مسيح واره ای / تا دمد به جسم مرده روح را؟/ ای شکوه رفتنت به یاد  

فالن / مثل کوچه / گرچه پایگاه و مرکز !تو توبۀ نصوح را / ای دریغ/ شهرمان شکست بی!ماندنی

مان مان / کاش روی کوچهتو آبروی کوچهشد تبرکاً به نام تو/ کو نشانی از مرام تو؟/ ..../ رفته بی

 (.41:4933/ ال اقل به احترام تو ... )اسدی، !نبود نام تو

 

 گیرینتیجه -3

های لفظی، تأمّل در اشعار پدید آمده با موضوع دفاع مقدّس و شناخت برجستگی

-فارسی را آشکار می ادبيّاتدفاع مقدّس به  ادبيّاتی و محتوایی این اشعار، خدمت ساختا

بوده  توجّهکند. سهم شاعران استان کرمان در تشخّص زبان شعر جنگ و دفاع مقدّس قابل 

اند. شاعران نسل است و سه نسل شاعران دفاع مقدّس در پرواندن این زبان مشارکت داشته

اند ت جنگ و عناصر مذهبی و انقالبی را در اشعار خود به کار بردهاوّل، الفاظ و اصطالحا

های جنگ، اسم اشخاص و نسل سوم عواطف پس ها و زمانو شاعران نسل دوم، نام مکان

-اند. بررسی وضعيّت قالبدادهاز جنگ و واژگان مربوط به این دوره را در شعر خود جای

از نظر اوّل  دهد که غزل استان کرمان در نسلهای شعر دفاع مقدّس استان کرمان نشان می
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بافت نوگراست و لحن حماسی در آن آشکار است و غزل نسل دوم از نظر ساخت با 

تفاوت چندانی ندارد، به جز عينی شدن و فاصله گرفتن از فضای حماسی. از اوّل  نسل

غزل نسل بسترهای مضمونی غزل نسل دوم حسرت، واگویه، اعتراض، تنبيه و تذکّر است. 

کرد و بروز عواطف بعد از سوم هم از جنبۀ صورت و هم مضمون و محتوا متفاوت جلوه

و دوم اوّل  جنگ بسترهای مضمونی این نوع غزل است. قالب مثنوی را در بين شاعران نسل

توان جستجو کرد که بيشتر با موضوعات پایان جنگ و پس از آن پرداخته استان کرمان می

در ميان شاعران نسل سوم چندان مورد اقبال قرار نگرفته و تعداد اندکی است. مثنوی شده

 گونه است.هم که وجود دارد، زبان آن ساده و محاوره

خورد که در و سوم به چشم میاوّل  هایرباعی دفاع مقدّس استان کرمان در ميان نسل

-کربال، مرک هایی چون؛ رجز و حماسه، شهيد و شهادت، عاشورا وها مضموننسل اوّلی

هایی چون یادکرد ها مضموناندیشی و تحریض به مقاومت دارد و در ميان نسل سومی

 ادبيّاتخورد. قالب قصيده در گسترة گذشته، حسرت و واگویه و اعتراض به چشم می

-های پيشگام استان کرمان و کشور در قصيدهدفاع مقدّس چندان حضور ندارد. از چهره

های دفاع مقدّس استان کرمان از لحن و ست. قصيده در نسل اوّلیسرایی محمود شاهرخی ا

روایت حماسی، مدح و توصيف برخوردار است و در ميان شاعران نسل دوم از نظر ساخت 

مایه گرایش توصيفی و و بافت کالم، استحکام خود را حفظ کرد و از نظر مضمون و درون

های دفاع مقدّس این است و در نسل سومی یا اعتراض و تنبيه و تذکّر را در خود جای داده

های نيمایی، سپيد و آزاد در دوره سوم شعر دفاع مقدّس قالب نمود ندارد. شعر نو در قالب

حضور فعّال دارد و این به دليل فاصله گرفتن از جنگ و فرو نشستن از تب تند حماسه 

 -اع مقدّس کرمانهای آغازین جنگ با حضور چهرة شاخص شعر دفاست. شعر نو در سال

های موفّقی در زمينۀ انقالب و جنگ به خود دیده است و شاعران نمونه -طاهره صفارزاده

 های آزاد نشان داده اند.کمتری به قالب توجّهنسل دوم دفاع مقدّس استان کرمان 

-باری شعر دفاع مقدّس استان کرمان، همسو با جریان عمومی شعر کشور پيش رفته 
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 است.نصيب نماندههای آن بیناست و از جریا

 فهرست منابع

 . تهران: سورة مهر.تابدرختان بی(. 4931احمدی، مجتبی. ) .4

. به همراه حسين صفاری )بندی دو شاعر دو شهید(. 4963ارسالن، حسين )رخشا(. ) .2

 سيرجانی(.کرمان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی.

(. 4936و  4935)گزیده شعر دفاع مقدس کرمان ثانیه صفر (.4933اسدی، غالمحسين. ) .9

 های دفاع مقدّس.کرمان: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش

)مجموعه آثار منتخب جشنواره استانی شعر بسيج استان نوای دل (.4934. )___،___ .1

 . اصفهان: آصف.(کرمان

 ن: الهدی.نيکو. تهرا محمّدی. به همراه محمدرضا شعر امروز(. 4912باقری، ساعد. ) .5

 شناسی.مجموعه غزل(.کرمان: کرمان)همیشه با عشق(. 4934بهرامی، مهدی. ) .6

 . تهران: تکا.های ممنوعمرثیه(. 4933جوشایی، محمد علی. ) .1 

 شناسی.کوشش منوچهر شجاعی.کرمان: کرمان . بهجان جهان(. 4931جهانگرد، فاطمه. ) .3

 منظوم دفاع مقدس. تهران: پاليزان. ادبيّات(. نقد و بررسی 4931سنگری، محمدرضا. ) .3

 . تهران: پژوهشکده دفاع مقدّس.دفاع مقدّس ادبیّات(. 4933) .. ......................... .41

 . تهران: سرداران شهيد.ی عشقتجلّ(. 4916شاهرخی، محمود. ) .44

سراسری ة ه آثار هفدهمين کنگر)برگزید. امواج ارغوانی(4931شفيعی، سيد ضياء الدین. ) .42

 شعر دفاع مقدّس(. تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدّس.

. تهران: واحد انتشارات حوزة اندیشه و هنر بیعت با بیداری(. 4961زاده، طاهره. )صفار .49

 اسالم.

بنياد حفظ  (. به کوشش4931)مجموعه اشعار دفاع مقدّس استان کرمان(. )صهبای شهیدان .41

 های دفاع مقدّس. تهران: عابد.آثار و نشر ارزش

هزار شهيد  46(.کميتۀ تاليف و تدوین. خوزستان: کنگرة سرداران و4913)عطش عشق .45

 کربالی خوزستان.

-. تهران: فرهنگکه عشق را بلدندفقط برای کسانی(. 4933فاضلی شهر بابکی، افسر. ) .46

 گستر.
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. به همراه ایوب پرند آور. شيراز: سرداران شهيد تیغ و ترانه(. 4913کافی، غالمرضا. ) .41

 فارس.

 . اهواز: سرداران شهيد خوزستان.سردار هور(. 4913)....................... .  .43

 . تهران: تکا.همین زنجره تا صبح(. 4931.).......................  .43

 انقالب اسالمی. تهران: پژوهشکده دفاع مقدس. ادبيّات(. شناخت 4933) ..................... . .21

 )سهم فارس در شعر در دفاع مقدّس(. شيراز: زرینه.ترکش کلمات (. 4933) ..................... . .24

 ز. تهران: شاهد.شهادت و پروا(. 4931گلمرادی، شيرینعلی.).22

اعران دفاع مقدس(. قم: ابتکار )گزیده رباعی شبا نام تو مجنون(. 4933، عباس. )محمّدی .29

 دانش.

و دوم انقالب اسالمی(. اوّل  های دهۀ)قصيدهزدگانصبوحی(. 4931نوربخش، مرتضی. ) .21

 تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.

«(. شعر بانوان»مجموعه شعر دفاع مقدّس )ها از نگاه آئینه(. 4911وحيدی، سيمين دخت. ) .25

 های دفاع مقدّس.فظ آثار و نشر ارزشتهران: بنياد ح

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

