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  ملي و ديني در شعر دفاع مقدساي  اسطورهنمادهاي 

  * محمد قرباني
  

  چكيده

و شـاعران   ده استبوخش شاعران و نويسندگان بها الهام اسطوره، در تمام فرهنگ
و نويسندگان در هر دوره با توجه به مقتضيات زمان و ميزان قبول در آن دوره از 

احتـرام و در   ةهـا بـه ديـد    اي اسـطوره  اين اسـت كـه در دوره  . اند آن بهره جسته
  . اند اي خوار و زبون نگريسته شده دوره

ات دفاع مقدس و يا از آن به عنوان ادبي عمدتاً كه، دوراني است يكي از اين دوران
شـاعران و نويسـندگان دوران دفـاع مقـدس از     . شـود مـي  ادبيات جنگ نام بـرده 

مقاومت و ايستادگي در برابر دشمن  ةهاي ملي و مذهبي در بيداري روحي اسطوره
ـ   نمادها و اسطوره. اند بهره جسته يـك رسـانه عمـل     ةها در شعر اين دوره بـه مثاب

ع مـديون همـين   ضـ در ميدان نبرد در اكثر موا تهييج مخاطب به حضور. اند كرده
  . هاست نمادها و اسطوره

هاي ملي و مذهبي در شعر دفـاع   حضور اسطوره ةدار بحث دربارحاضر عهده ةمقال
كوشد تا روشن كنـد   و مي شاعران دفاع مقدس به اساطير است مقدس و نوع نگاه

ه بـا دشـمن سـهيم    اي در تحريك مخاطب در مقابلـ  هاي اسطوره تا چه ميزان نام
   .بوده است

  

  .هاي ملي و مذهبي اسطوره هايجنگ، شعر دفاع مقدس، اسطوره، نماد :كليدي هاي هواژ
  

                                                 
 m.ghorbani2@yahoo.com                  مالرد واحد اسالمي آزاد دانشگاه ي،عموم دروس گروه مربي *
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   مقدمه

ـ      ترديدي نيست كـه  ثير مسـتقيمي در پيـدايي   أشـرايط جامعـه و تحـوالت اجتمـاعي ت
 ةجنگ به عنوان يك تحول بزرگ آنگـاه كـه در حـوز   . اشعار دارد ةمايموضوعات و درون

هنرمندان را بـه   ،اين رويداد بزرگ .نه تزئيني ،كاربردي دارد ةنمايد جنب ادبيات ورود مي
تحريض به مقاومت و تحريك احساسات مخاطب از جمله اقداماتي است . دارد ميكنش وا

در زمـاني كـه مقابلـه بـا     . انـد  دادهكه شاعران جنگ در خلق آثار خود بدان توجه نشـان  
شاعر دفاع مقدس با گزينش ژانر حماسي و پرداختن به  ،است دشمن مقدم بر هر چيزي

  . دكنمخاطب را به مقابله با دشمن دعوت مي ،ها و تكيه بر مفاخر كهن اسطوره
به صورت يـك كـل واحـد    و حاد جدا آاي است كه افراد را از صورت  پشتوانه ،گذشته

كند  تي احساس خطر ميآن مل ةدر دوراني كه قوم، قبيله و در معناي گسترد. آورد يدرم
سـاز  توانـد چـاره   ي ميمل ةها و پرداختن به گذشت اسطورهياد  ،رود و بيم نابودي ملتي مي

هـاي   نـام  ،شـود  هايي كه حس مبارزه در مخاطب برانگيخته مي يكي از راه ديترد يب. باشد
ند ها در شعر اين دوره ديگر افسانه نيستند، بلكه حقيقتي هسـت  اسطوره. اي است اسطوره

  . كنند كه در قالب يك نماد ظهور پيدا مي

. اي دارد اي در شعر دفاع مقدس در ادبيات معاصر ايران جايگـاه ويـژه   رويكرد اسطوره
هـا   بـه بـازآفريني اسـطوره    ،اي و بيـان نمـادين   هاي اسطوره مايهشاعران با استفاده از بن

هاي اسالمي و ايرانـي،   زشهاي ملي و ديني و با تكيه بر ار پردازند و با طرح شخصيت مي
 .)132-111: 22، ش 6س : 1384لـك،  (كنند  بيدار ميروح دفاع از فرهنگ و هويت ايراني را 
هـاي ملـي تـوجهي نشـان      امر نسبت به اسـطوره  شاعران دفاع مقدس هرچند در ابتداي

. ها يكي از عناصر الينفك در خلق تصاوير شـاعرانه شـد   طولي نكشيد كه اسطوره ،ندادند
دفاع مقدس پيرامون نمادهاي ملي و  ةبررسي اجمالي اشعار دور ،ف ما از اين پژوهشهد

  : پاسخ دهيم زيرهاي  الؤكوشيم به س مذهبي است و مي
 نماد و اسطوره چيست؟ - 

 شوند؟ فرهنگي محسوب مي ةها به عنوان يك ذخير آيا نمادها و اسطوره - 

 ، چـه ي ملـي و دينـي  اي و نمادهـا  شاعران دفاع مقدس از خلق تصاوير اسـطوره  - 
 اند؟ كرده چيزي را دنبال مي
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  اسطوره 

 »mythos«يونـاني   ةفرنگـي آن از كلمـ   ةواژ. در لغت به معناي افسانه و قصـه اسـت  

 ،چه واقعي باشد و چـه سـاختگي   ،گرفته شده كه به طور كلي بر هر قسم قصه و پيرنگي
انش و مربوط به روزگـاران  نماد دوران پيش از د ،اسطوره. )34: 1387، داد(شود  اطالق مي

هاي دانش بشري از كار افتـاده و   پيشرفتها به دليل  اينكه گروهي اسطوره .باستان است
بـه   .نمايد اما اين طرز فكر صحيح نمي. رو استينا شايد از ،كنند از رده خارج قلمداد مي

ـ  تواند از اسطوره خالص شود و نه مـي  انسان مدرن، نه مي«: پل ريكورقول  د آن را در توان

  . )13: 1375بارت، ( »با ما خواهد بود هموارهاسطوره . اش بپذيردشكل ظاهري

معرف تحول شكل  ،و در اين گذر زماني و تحوالت زماني ها همواره با ما بوده اسطوره
هـاي   اسـطوره و چهـره  . زندگي، دگرگوني ساختارهاي اجتماعي و انديشه و دانـش اسـت  

: بـاره عقيـده دارد كـه   در ايـن  »غالي شكري«. است ه و آيندهپلي ميان گذشت ،ايه اسطور

چون روزگار نوين ما روزگاري است كه انسان، هستي فردي خود را در گرماگرم زنـدگي  «

هـاي   جـوي ويژگـي  وخـود در جسـت   ةكه او نيز به نوب ابدي يبازمنوينش و در كنار ملتي 
هـاي   ترين شـكل مناسب هاي مردمي و حماسه، خويش است، سرگذشت ةبنيادي جداگان

  . )57: 1366( »توانند ميان گذشته و آينده پلي بر پاي دارند كه مي اند موروثادبي 

اي  اي ارجمنـد و در دوره  چنـد در دوره  ها هـر  آنچه مسلم است اين است كه اسطوره
 .گاه به يكباره از ذهن و زبان و فرهنگ ملتي بيرون نرفته استهيچ ،اند خوار شمرده شده

: 1383شميسـا،  ( »آورد هاي باستاني را فرايـاد مـي   نام ،باستاني ةهنوز غريز«: كالريجقول به 

88 .(  

ها و مقبوليـت آنهـا پـس از تحـوالت زمـاني نشـان از آن دارد كـه         ماندگاري اسطوره
در  »اوستن وارن«و  »رنه ولك«. جامعه آن را به عنوان قلمرو معنايي خاصي پذيرفته است

اصطالحي مقبول است، كم و بـيش بـه    ،اسطوره در نقد امروزي«ارند كه باره عقيده داين

ب، فرهنـگ تـوده،   ـه در آن مذهـ د، قلمرويـي كـ  ـكنـ  قلمروي معنايي خاصي اشاره مـي 

  .)213: 1373( »اند كيشركاوي و هنرهاي زيبا شناسي، روانشناسي، جامعهانسان
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  بينش اساطيري در شعر دفاع مقدس 

اين امر بـر مـا    ،ها آورديم ز اين از اسطوره و نوع نگاه به اسطورهدر تعاريفي كه پيش ا
به عنوان يـك فرهنـگ و حامـل     ،اند ها تغيير معنايي يافته كه هرچند اسطوره شدمحقق 

ر جامعـه پذيرفتـه   د ،اي كهن كه با نيازهاي انسان مدرن پيوند خـورده اسـت   خيال توده
يكـي از وجوهـات    ،شاعران دفاع مقـدس  هاي اساطيري از سوي گيري نامبه كار. اند شده

  . شعري اين دوره است
قهرمـاني و دالوري مـورد توجـه     هاي سنتي، بيشتر و باالتر از روح عـدالت،  در جامعه

چون جنـگ و جـدال    ؛شود و علت آن هم معلوم استكه فضيلت واقعي شمرده مي است
و زندگي را ليف مرگ هايي است و در نتيجه، تك دايمي از مقتضيات تاريخي چنان جامعه

خالصه به نسبت شمار كساني كه در . كنندها تعيين مي جدال اين جنگ و هم در نهايت
، دل و جرأت داشتن براي اعضاي داشتندماندند و يا امنيت مختصري آن جامعه زنده مي

همگـان   د و محك واقعيت، راه فـرار را بـر  آمذكور جامعه از ضروريات اوليه به حساب مي
هـا و   ويژه در جاهاي خاص، از قبيـل كوهسـتان  روست كه در آن عصر بهاز اين. ودبسته ب
زار، براي آنكه جوانان بر ترس دروني خود فايق آمده و مرداني اليق از آب هاي علف جلگه

اي ايفـاي ايـن نقـش، وظيفـه    . دادند درآيند، خود را در قالب قهرمان به ديگران نشان مي
كرد و هدف و منظور و ناپايداري اوضاع بر آنان تحميل مي يباتثبيبسيار سنگين بود كه 

براي رسـيدن بـه ايـن مقصـود، تعلـيم از      . نهايي، تحقير ترس و ناچيز شمردن خطر بود
ريخت و آنـان   ها مي ترس گرفت و بدين ترتيبها صورت مي ها و مثال طريق نقل داستان

به رغـم آنـان، عبـارت از     مان شدنمفهوم قهر .شدندبا خطر مرگ از همان آغاز آشنا مي
ن باور كه چنين مرگي پذيرفتن و برعهده گرفتن مرگ بود و اطمينان كامل داشتن به اي

در نظـر آنـان، مـرگ زيبـا عبـارت از آن      . نشدني خواهد كـرد ناپذير و فراموشآنان را فنا
هـا   هـا و داسـتان   نقـل  ،مرگي بود كه مورد ستايش همگان قـرار گيـرد و از جزييـات آن   

شـاليان،  (هـا نهفتـه اسـت     هاي رزمي، در همين تقديس روح و جوهرة اصلي ترانه. بسازند

1377 :51- 52( .  
تحقيـر و گـاه    ةاه بـه ديـد  ـره گـ ن ايـن دو ـها و نمادهاي ملي در اشعار آغازي اسطوره
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هـا و   شاعران چندان توجهي بـه اسـطوره   ،در اشعار آغازين جنگ. اند پذير تلقي شدهافول

  . اي ملي نشان نداندنماده
  كنند گردان به دوران مي نيكه اها  زين دليري    زال گردون نقش گرد زابل از گردون زدود

  )361 :1368 سبزواري،(    

  فسانه گشت و كهن ياد رسـتم دسـتان  
  

  د خوزسـتان وراز آن حماسه كه با خون سـ   
  

  )92: همان(    

  بعد از افول دست تـو آرش افـول كـرد   
  

  كمـــانگير برتـــرين ! زاي افتخـــار ســـب   
  

  )68: 1380سنگري، (    

اما در ايـن   ؛آن را فراموش نشدني معرفي كرديم ،ها آورديم اسطوره تعاريفي كه ازدر 
را  »آرش«و  را فراموش شدني و كهن »ياد رستم دستان«ابيات شاهد آن هستيم كه شاعر 

طير و فرهنـگ ملتـي   هـا بـه اسـا    تفـاوتي هـا و بـي   مهـري چنين بياين. داند پذير ميافول
هاي تـاريخي   گمان دگرگونيبي«: دكتر شفيعي كدكني ةبه عقيد. دليل باشدتواند بي نمي

هـاي مختلــف اســاطير، تــأثيري   در نگــرش و طــرز تلقـي شــاعران از گونــه  ،و اجتمـاعي 
هاي بيگانه در ايران، كه در طول تـاريخ  با نفوذ مذهب يا گسترش قدرت. دارد ناپذيرانكار

هاي بسـيار ديـده    در طرز تلقي شاعران از اساطير، فراز و نشيب ،ي بسيار داشتههانوسان
  .)238: 1370( »شودمي

الشعاع خـود قـرار   را تحت هاي اجتماع داد عظيم كه تمام اليهجنگ به عنوان يك رخ
زماني كه غبار جنگ بـر هـر   . دكن نيز دستخوش تحوالت مي را ها ناگزير اسطوره ،دهد مي

  . مانند هاي اين غبار گاه پنهان مي ها نيز در اليه اسطوره ،است خاطري نشسته
  شكوه عهـد اسـاطير مـرد در دل خـاك    

  

ــتاني    ــكوه باسـ ــت دورة شـ ــاگذشـ   هـ
  

  )173: 1369محمودي، (    

گـويي ملتـي از جـوش و    ، جامعه را گرفتـار خـويش كـرده    ،غمبارترين حوادث وقتي
بايد هميشگي باشد؟ در واقـع نقـش    اما آيا اين سكوت و خمودگي ،خروش محروم مانده

نقش ادبيات در زندگي انساني برتـر از  «تواند باشد؟  هنر و ادب در چنين شرايطي چه مي

پايـداري و   ة؛ اين نقش عبارت اسـت از انگيـزش غريـز   . ..كردانكارش  بتوان آن است كه
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بـا   توليد نيروي ايستادگي در جان آدمي به هنگـامي كـه آن غريـزه خفتـه و ايـن نيـرو      

  .)14: 1366شكري، ( »گذشت روزگاران رو به كاستي نهاده باشد

بـراي مردمـاني كـه مـورد      را پـروري سازي و قهرمـان لزوم قهرمان، شاعران اين دوره
هـاي ملـي و    گيـري از اسـطوره  رو بـا بهـره  از اين .هجوم قرار گرفته بودند احساس كردند

 ،مخاطـب و حضـور در ميـدان مبـارزه     تهييج. مفاهيم پايداري را نمادينه كردند ،مذهبي
طـولي  . كنـد  اي دنبـال مـي   هـاي اسـطوره   هدفي است كه شاعر جنگ از وراي شخصـيت 

هـا بـا نهـاد آدمـي      گي اسـطوره خـورد گره. ها جايگاه خويش را يافتند نكشيد كه اسطوره
  . چيزي نيست كه به يكباره بتوان آن را نفي كرد

  . .. آه
  اي خصم بدگوهر

  !ين رستم است، بنگراين همانا سرزم
  او كه دارد بهر هر عصري

  ها از تبار كاوه آهنگر قهرمان
  داني بدان، اي پستگر نمي

  !آه اي بدكيش ناباور
  گوهراي ز پشت و تيرة ضحاك بد

  حال
  از دل اين ريشه و اين دشت

  از ستيغ و قلة آن كوه
  با كدامين حيله و تزوير

  يا كدامين جادويي تدبير
  )82 -81: 1386دولتي، (وان بگذشت توان از هفت خمي

يـداري  او راز پا. آگاهانـد  تـاريخي خـود مـي    ةشاعر خصـم را از پيشـين   ،در ابيات باال
 خـوار  خوندشمن هرچند  ،از منظر شاعر. داند ها مي و رستم ها سرزمينش را در گرو كاوه

خواهنـد   او بـر  و تابندبازهم مردان ميهن او چون كاوه ستم را برنمي ،چون ضحاك باشد
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خوان را طـي نمـوده بلكـه نمـادي از تمـام      رستم تنها پهلواني نيست كه هفت. خروشيد

  . نام و نشان ميهنش استپهلوانان بي
همـة پهلوانـان ايـران در پهنـة تـاريخ، همـة آن جنگـاوران دليـر و         «: كزازي ةبه گفت

انـه  مرد ،هـا  هـزاره ها، به نام و به ياد ايران، اين سرزمين سپند  كوب كه در آوردگاهدشمن
اي اند، در نمونـه  نام و نشان ماندهچنگان برشك پلنگ كه بياند، همة آن پوالد جان باخته

نـام و نشـان،   ايـن پهلوانـان بـي   . اند برترين، در پهلواني نمادين به نام رستم نمادينه شده
ه آلـوده و رازنـاك اسـطوره را   سان از پهنة روشـن و برهنـة تـاريخ، بـه گسـترة مـه      بدين

اي اند؛ و در چهرة پهلواني نمادين كه به همـه سـويگي و همـه رويگـي، بـه شـيوه       جسته
چونـان نمـاد، همـة     رستم. اند واه است، جاودانه گشتهتابد و گجادوانه همة آنان را باز مي

گوياي همة آنان است، بـي  ،ها و رفتارها  دارد؛ در ويژگياين پهلوانان را در خود نهفته مي
توان بر آن بود كه هر كدام از ايـن  مي .تنهايي بازنمايد و نشانگر باشد را بهيك آنكه هيچ

پهلوانان كه نام و نشانشان در غبار تاريخ گم شده است، بخشـي از زور و بـازوي خـود را،    
تنـي و ژنـدگي   دوزي تير خود را، لختي از پيلايي شمشير و دلرّاي از گراني گرز و بپاره

از آن اسـت  . اند ني داشتهبه رستم ارزا ،ز گرسنگي و تشنگي خود رااي اخويشتن را، بهره
هفتـه اسـت،   اي رازوارانه كه همة آنان را در خـود فرون چونان نماد، چونان نگاره كه رستم

زندگي ديرباز، زور و بازوي : هايي چونناپذير يافته است؛ ويژگيهاي شگفت و باور ويژگي
ديگـر پهلوانـان   . آشـوب گرسـنگي و تشـنگي خرد   ،دي و ژندگي شگرفنتنوم ،همانندبي

يا توس و گستهم و ديگر  ،و بيژن و بهرام و ديگر گودرزيان گيو: شاهنامه، پهلواناني چون
انـد، هـر كـدام در پايـه و مايـه و ردة      يا گوان گرشاسپي كه پهلوانان سيسـتاني  ،نوذريان

نيـك و  رانـي، نمادهـايي   اينـان، چونـان پهلوانـاني اي    .انـد  خويش، پهلواني از همين گونه
در جهان شاهنامه و در باورشناسي باستاني ايران، سـرزميني   اند، زيرا ايران خود خجسته

هرچـه بشـگون و بشـكو    . نمادين است؛ سرزمين اهورايي نيكي و پـاكي و روشـني اسـت   
ردد و ـگـ مياي بـدان بـاز  بـه گونـه   ،د استـت، پاك و تابناك است، فرهمند و دلپسنـاس

نمادهاي بـد   ،ويژه در حماسهدر برابر نمادهاي نيك و خجسته، در اسطوره به. پيونددمي
. ويژه در حماسه، از اين نمادها گزيـري نيسـت  به در اسطوره .اند ه باال برافروختهو گجست

ويژه حماسي را به يارخدادهاي سترگ اسطوره ،ي نيك و بد رويارويي و كشاكش نمادها
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. دهاك ماردوش است ،شگون در شاهنامهاين نمادهاي بد و بياي از نمونه. آوردپديد مي

ها در اين نمـاد بـه نمـود آورده شـده     ها و دديتوان همچنان بر آن بود كه همة بديمي
رويي كه روزگاري به ايران تاخته است و بر ايرانيان تيغ آخته خيره خويِهر اهرمن. است

هـاي دهـاك نيـز يكسـره      ويژگـي  ؛است و درفش دشـمني بـا آنـان را برافراختـه اسـت     
ـ  هاي اهريمني است كـه از كـين   ويژگي ـ ـبـه ايـ   دهـتـوزان تازن ده شـده اسـت؛   ـران ستان

خـواري؛  كشتن پدر در سـاليان جـواني؛ پيونـد بـا اهـريمن؛ گوشـت      : هايي چونژگيـوي
مـار   .رسـتند ديو بـر دو دوش وي بر خوار كه از بوسة ددمنشي و بدكنشي؛ نيز دو مار مغز

سان، پهلوانان و سروران توراني، به همان. نشانة اهريمن است ،ناسي كهن ايرانشدر نماد
هايي پليد و اهريمني و نمادهايي بـد و   چهره ،زرهافراسياب و گرسيوز و گروي: كساني چو

 زيرا تـوران . آيداند كه جز سياهي و تباهي، جز ددي و بدي از آنان در وجود نمي گجسته
ني است نمادين؛ سرزمين تيرگي و ناپاكي و بيـداد؛ بـوم شـوم    چونان ايران، خود سرزمي

   .)168 -167: 1376، كزازي( »يو كاستبيراهي و كژي 

بـه   اي همچنـان كـه جنگـاوران ميهـنش را     هـاي اسـطوره   گيـري از نـام  شاعر با بهره
از آن  ،نمايدو راز ايستادگي ميهن خويش را بر دشمن مي زند هاي ملي پيوند مي اسطوره
. كنـد  ها معرفي مـي  ها و ددي دشمن خويش را نمادي از بدي ،با آوردن نام ضحاكسوي 

برد  از ضحاك نام مي .نياز به تفسير ندارد ،او براي آنكه خوي زشت دشمن را معرفي كند
  . هاستكه نماد تمام بدي

  سال گذشته
  سال هالكت آن ماردوش بود

  با نيش مارها
  كه ياوران بزرگش بودند

  ويت ماو در هالكت ه
  هر صبح و شام

  )112 :1366 زاده،صفار(خوردند از مغزهاي خوب جوانان 

با مقاومـت   ،دشمن ماردوش كه تنها براي نابودي هويت مردمان سرزمينش آمده بود
  .كاوه و رستم بودند ةرو شد كه از تيرقهرماناني روبه
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   نماد 

و مظهـر بـه عنـوان    همـراه بـا رمـز     »نمـاد « ةدر فرهنگ واژگان اصطالحات ادبي، واژ

   .)39: 1369حسيني، (است هاي سمبل ذكر شده  معادل
هـدف شـاعر از آوردن   . دنبال آن استه پيامي است كه نويسنده و شاعر ب ،وراي نماد

توانـد خـود معـاني     يـك نمـاد مـي   . مفهومي است كه در زير كلمات پنهـان اسـت   ،نماد
ي شاعران به عنوان يك تصوير ادبـي  نماد و سمبل از ديرباز از سو. باشد داشته گوناگوني

هـايي   اين نكته اشاره كرد كه نماد و سمبل در دوره  البته بايد به. به كار گرفته شده است
ها از اينگونـه   حكومت نكردن حمايت. دبيشتر نمود دار ،كه اختناق بر جامعه حاكم است

زيرا سانسـور و   نند؛گزيرزبان سمبليك را براي آثارشان ب ،شود تا هنرمندان آثار سبب مي
  . كند فرصت آزادانه سخن گفتن را از نويسندگان و شاعران سلب مي ،فشارهاي حكومتي

دفاع مقدس كه شـاعران از حمايـت داخلـي     ةدر دور كه اين سخن بدان معنا نيست
شاعر بـراي خلـق تصـاوير    . پس در شعر اين دوره نماد جايگاهي ندارد ،اند برخوردار بوده

بخشـد تـا از وراي نمـاد     تمام طبيعت را جان مـي  ،مخاطب را تهييج كندشعري و اينكه 
  . مفهوم را القا كند

  هجوم طوفان را ،جنگل
  كندتكذيب مي

  جنگل هنوز جنگل
  جنگل هميشه جنگل

  )116: 1368پور، امين(خواهد بود 

خصـوص قيـام   ه ب –هاي مسلحانه  قيام ،در اواخر دهة چهل. جنگل نماد وطن شاعر است
هـا، فضـاهاي   ايـن قيـام  «. شـد  »شعر چريكـي «عامل پيدايش نوعي شعر مشهور به  - كلسياه

تصويري جديدي براي شعر معاصر به ارمغـان آورد كـه مفـردات آن، تفنـگ، گلولـه، سـنگر،       
 ،چهـل  ةجنگل در اشعار دهـ . )544: 1384زرقاني، ( »جنگ، زندان، شهادت، خشم و خروش بود

سـنگر گسـترة معنـايي يافـت و شـاعران آن را       ،ر ايـن دوره در اشـعا . نماد سنگر مبارزان بود
شاعران براي بازشناخت اينگونه نمادهـا از سـوي مخاطـب بـه يـاري      . نمادي از ميهن گرفتند

  . آگاهانداي ادبي مورد نظر ميـن، ذهن او را از معنـآشكار يا نهان در سخ ةنشان
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  خنياگر خزر 
  زندفرياد مي

  ميرزا نمرده است
  جنگل در خون تپيده است ميرزا حريق

  ميرزا طلسم فجر و طلوع سپيده را
  ميرزا تفنگ را

  شكنبه شهابان شب
  اين قاصدان صبح

  )52: 1387حسيني، (اين وارثان مصحف و ميزان سپرده است 

شـاعر  . كشاندرا از معناي زباني واژه به معناي ادبي آن مي شنونده ،آشكار ميرزا ةنشان
ستايد، شود و آن را ميتنها پايداري ميهن خويش را يادآور مي چنين نهدر نمادهايي اين

  . گذاردبلكه تاريخ پايداري ميهن خويش را با شنونده در ميان مي
  بس كه هر روز درختي افتاد

  )64 :1369محمودي، (خواب جنگل همه شب مغشوش است 

ادي از ميهن او جنگل نم. يابدمييابد و راز سخن شاعر را درميمعناي ادبي واژه را در
  . اند و درخت نمادي از جنگاوراني است كه در آن غنوده

  هابس نگون گرديد در ساحت گلشن
   )94: 1370شاهرخي، (ها بس نخل ز پا افتاد در دامن بستان

جـان دادن بـه   . جنگـاوران و بسـتان نمـادي از مـيهن اسـت      نخل نماد ،در اين بيت
: گويـد  هاليـدي مـي  . شـود  سازي ميبرجسته يسبب نوع ،نچه در آن استآ طبيعت و هر

شـاعر دفـاع    ).275: 1378شميسـا،  ( »دهـد را تكان مـي كه مؤثر باشد، آدمي  ايبرجستگي«

رجسـتگي  ايـن ب . كنـد  سازي استفاده ميها براي يك برجسته مقدس از نمادها و اسطوره
ـ  . و گاه در وراي يك كلمه پنهـان شـده اسـت    گاه در وراي يك نام نهفته ه معنـا  توجـه ب

  . كيد داردأه شاعر دفاع مقدس پيوسته بر آن تموضوعي است ك
  بخوان درست بخوان

  درست خواندن
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  دانستن است

  از مخرج حروف
  به فكر مخرج معنا بايد بودن

  )139: 1387پور، امين(به فكر مقصد حرف 

چـه  نآ«. سازد هاي پنهان را بر ما آشكار مي واقعيت ،ها و نمادها دانستن معناي اسطوره

رمز مانند اسـطوره بـه جـوهر    . داسطوره صادق است، در مورد رمز نيز مصداق دار ةدربار
ترين ساحات واقعيت است و بنا به ضـرورت  رمز مبين عميق. زندگاني روحاني تعلق دارد

تـرين كيفيـات وجـود    همانا آفتابي كردن سـري  ،دارد به وجود آمده و كاركرد خاصي كه
   .)151: 1381ستاري، ( »است

ها در شعر اين دوره از جمله اقـداماتي بـود كـه شـاعر بـراي       كاربرد نمادها و اسطوره
شـعر مقاومـت و پايـداري    «. ملي از آن بهره جسته است ةتحريك، تهييج و بيداري روحي

خصوص قهرمانان جنـگ  ه ب مردم ،تربه عبارتي ساده ؛حاصل تعامل مردم و شاعران است
از ديرباز  .)65: 1380كاكايي، ( »نداخود سازندة واقعيت ساساًو ا اند ميسهدر طرح موضوعات 

ثرترين و رسـاترين رسـانه   ؤدر ايران، م«. به مثابه يك رسانه عمل كرده است ارهشعر همو

  . )205: 1373مسكوب، ( »شعر بوده و هست ،فرهنگي

شـاعر بـه   . موضوع بسـيار مهمـي اسـت    ،شود فرهنگي تلقي مي ةاينكه شعر يك رسان
اي خـود را بشناسـد و از ور   ةشناس بايد عمل كند، او بايد شرايط جامعـ د يك جامعهمانن

ها تنها يك واژه يا حـرف نيسـتند بلكـه     نمادها و اسطوره .معنايي را بگستراند ،هر كالمي
هر معنايي كـه در  «: گويدزاده ميآخوند. شوند تاريخي محسوب مي ةيك فرهنگ و پيشين

به لحاظ اجتماعي مطلـوب و  ز نظر منطقي قابل دوام و پايدار، بايد ا ،شودشعر متبلور مي
بـدون شـك   . )88: 1384كريمـي حكـاك،   ( »و از نظر فرهنگي مـؤثر و مهـم باشـد    پسنديده

هاي ملي و مذهبي سهم بسزايي در تهييج مخاطبـان و تحريـك هويـت     نمادها و اسطوره
كند، مي كلمات خدمت گويد، بهكسي كه شعر مي«. ملي و مذهبي مخاطبان داشته است

مصـالح خـود را از جـنس بـادوام و      در اين صورت. مصالح كار او هستندزيرا كلماتند كه 
و بين  ا رساند، آن كلمه، خاص آن معناستكه كلمه معنا ر همين. كندكارآمد انتخاب مي
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بـين آنهـا الفـت     كـه  شاعر بايد اين را بفهمـد  .شودآنها ازدواجي در عالم كلمات پيدا مي
از روي خود، سليقة شخصي خود را به كار بيندازد و به واسطة معنا بـه  . باشد نه منافقت
  ). 38: 1380پور، علي( »طرف كلمه برود

  

  ملي  ها و نمادهاي اسطوره

دارد كـه گـاه در اوج احسـاس     1مثل انسان معمولي، يـك ضـمير جمعـي    جامعه نيز
   .)11: 1377شاليان، (يابد باز رات تا توان واقعي خود حقارت، نيازمند يك حماسه اس

ها سـدي در برابـر سـيل     گيري از اسطورهبهره ،رود بيم نابودي هويت ملتي مي وقتي
. صـحيح نيسـت   ،فراتـاريخي بـدانيم   ةاينكه اسـطوره را مربـوط بـه يـك دور    . است خطر

اسـطوره در  . زيرسـاخت آن تـاريخي اسـت    ،اي دارند چند روساخت افسانه ها هر اسطوره
يـك از   هـر . بلكه تبديل به نمـاد شـده اسـت    ،فاع مقدس ديگر يك افسانه نيستشعر د

هـا در تـاريخ و تحـوالت     اسـطوره . نمادي از خير و شر هسـتند  ،اي هاي اسطوره شخصيت
بلكـه   ،ها نـه تنهـا افسـانه نيسـتند     در واقع اسطوره. كنند تاريخي بار ديگر ظهور پيدا مي

هـاي   شخصيت ،شاعر. شوند ضرورت بالفعل مي شخصيت تاريخي بالقوه هستند كه هنگام
نماد  و يك از آنها را به عنوان يك سمبل كشد و هر اي را از غبار تاريخ بيرون مي اسطوره

  . كند معرفي مي
و پرداختـه  جـويي سـاخته   هايي از پيكار و ستيزه هر داستان رزمي كه بر محور زمينه

اده اسـت، بـر جامعـه    ـمـرگ ايستـ   در برابـر خطـر   شده و قهرمان آن رودررو و تنگاتنگ
ها توصيف كـرد يـا    را بايد در چارچوب آن ارزش  دارد كه آن جامعههايي ارزاني ميارزش

ها بـراي بيـداري و تهيـيج مخاطـب      شاعر جنگ از اسطوره ).15: 1377، همـان (بازشناخت 
  . شود ا ميگرايي و حب وطن بسيار شكوفحس ملي ،در دوران جنگ. گيردمي بهره

. آورد بلكه به مليت و آرمان و تاريخ يك سرزمين هجـوم مـي   ،دشمن نه تنها به خاك
هـاي   از نـام  ،شاعر دفاع مقدس با اطالع از اين موضوع و در نظر گـرفتن شـرايط موجـود   

اينكه شاعر . گيرد اساطيري گاه به عنوان نماد و گاه به عنوان يك هويت و مليت بهره مي
هاي اساطيري  نام. ستها ز زنده بودن و پويايي اسطورهنشان ا ،گيرد هره ميها ب از اسطوره

                                                 
1. conscienc collective  
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و فرهنـگ تـاريخي    كند؛ زيرا گذشـته  ها ايجاد مي ورهو تاريخي پيوندي ميان افراد و اسط

  . تواند افراد را به كل واحد بدل كند هر قومي مي
  رنوشـت اشكبوسي تازه دارد كارزار س    دل كجاستپي بگو دستان آهنرخش آتش

  

  )35: 1364مرداني، (    

اشكبوس از سرداران توراني بود كه سـعي بـر تصـرف سـرزمين ايـران داشـت و اگـر        
شـاعر بـا در   . افتـاد  چه بسا اين سرزمين به چنگ دشمن مي ،بود هاي رستم نمي دالوري

خواهد تا در برابـر دشـمني كـه چنـين      رستم مي ةاز مردمان تير ،نظر داشتن اين مطلب
كـدام بـه    هـر  ،در واقع اشكبوس، رخش و رستم. ايستادگي كنند  ه حمله آوردهگستاخان

امـا معنـي و    ،به ظاهر فراتـاريخي بنمايـد   ديشاها  اين نام. شوند عنوان نماد محسوب مي
  . مفهوم و جزء باطني آن همان ايستادگي و دالوري و جنگاوري است

  بگـذر تهمتنانـه   از خط خون و آتش    با رخش آذرخش از اقاليم شب سفر كن
  

  )54: 1369عباس داكاني، (    

گـذر از  . از صفات بارز پهلوانان اساطيري است ،العادهخطر كردن و انجام اعمال خارق
انگيـز از صـفات هـر    خطرها، حضور در معركه، دالوري، جنگاوري و انجـام امـور شـگفت   

  . اي است پهلوان اسطوره
ــتان  ــوار درد، خوزســـ ــت ديـــ   پشـــ

  

ــدار     ــل نامــ ــه يــ ــيبــ ــدمــ   مانــ
  

  حـــالهـــا، پريشـــان رخـــش اســـطوره
  

ــي    ــان، بـ ــي در ميـ ــوار مـ ــدسـ   مانـ
  

  )97: 1372اسرافيلي، (    

هـاي اسـاطيري بهـره     شاعر دفاع مقدس گـاه در وصـف دالوران و جنگـاوران از نـام    
 »بهترين وصف آن است كه موصوف در برابر خواننده مجسم و مشـخص شـود  «. گيرد مي

  ). 239: 1374صفا، (

شـاعر  . ضور جنگاوران در ميدان جنگ نشـان از شـجاعت و دالوري اسـت   شك حبي 
دفاع مقدس براي اينكه تصـويري حماسـي بيافرينـد و همچنـين مخاطـب را از اهميـت       

حماسه بـر  «. گيرد تاريخي دارد بهره مي ةاي كه ريش هاي اسطوره از نام ،موضوع آگاه كند

س در ضمير آدمي هنگـامي اسـت   آيد و تبلور اين احسامي اساس احساس ملي به وجود
   ).187: 1373كدكني، شفيعي (» يك مليت قرار گيرند ةها در بوت جامعه كه
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او بارها توانسته از گذرهاي . گذر از خطرها از صفات بارز پهلواني همچون رستم است
رو شاعر با در نظر داشتن اين پيشينه باور دارد كه مردمان قوم رستم خوف بگذرد، از اين

بـاره عقيـده   اهللا صـفا در ايـن  ذبيح. قادر خواهند بود كه از مراحل خوفناك گذر كنندنيز 
تحصيل استقالل و تحكيم مباني مليت توفيـق  ه وجود نيامده و به هيچ ملتي ب«دارند كه 

 »هاي خطر را گذرانده و به اعمال پهلواني دسـت زده باشـد   مگر آنكه اعصار و دوره ،نيافته

در اين بدانيم كه وي را سرا رسالت شاعر حماسه«: گويد باره مير اينرزمجو د. )13: 1374(

هاي ملتي را كه استقالل و تمدن او در حال تكـوين اسـت، در اثـر     تصوير عالئق و آرمان
جويـان  ها و احوال قهرمانان و عظمت و جالل جنـگ  كند و از دالوريخويش منعكس مي

مردانـي كـه بـراي    وخـوي ابر تحليل خلق گويد و بهجويان سرزمين خود سخن ميو رزم
بـرد  هاي آنان را كه ن پردازد و جنگكوشند ميكسب افتخارات و حفظ كيان ملتشان مي

هاي اهورايي با نيروهاي اهريمني و شـيطاني در بسـتر    قدرتميان خير و شر يا مقابلة ابر
جـاي  جـاي  چنانچه. ..كندانگيز وصف ميبه شكل غرور ،آموز استحوادثي جالب و عبرت

 »كنـد مـي  صالبت و استواري شعر فردوسي و سيماي پهلوانان شاهنامه را به ذهن تداعي

)1365 :409- 410( .  
اي خـاص بـه    يكي از جمله اقداماتي است كه در هر اثـر حماسـي جلـوه    ،جوييانتقام

در شعر دفاع مقدس شاعر بارهـا دشـمن را از انتقـامي سـخت     . بخشد اشعار حماسي مي
اگـر سياوشـي بـر زمـين      ؛شـود  جويي سبب تهييج مخاطب ميحس انتقام. هدد خبر مي

  . رستمي هست كه به انتقام خون او برخيزد ،افتاد مي
  پاي هوس چه كوبيد بر تربـت شـهيدان  

  

  صد تهمتن برآيد ،خونخواه يك سياوش  
  

  )403: 1368سبزواري، (    

م بـه  ـرستـ  ،جـدا كـرد   اوشـر از تـن سيـ  ـآنگاه كه به دستور افراسياب س زرهگروي
انتقـام گـرفتن از   . هـم شكسـت  ان لشكر كشيد و لشكر تـوران را در خواهي او به تورخون

بلكـه او را در ايـن امـر     ،كنـد  دشمن نه تنها مخاطب را به مقابله با دشمن اسـتوارتر مـي  
 .پيروزي در برابر دشمن را در پي خواهـد داشـت   ،چنين ايستادگي. كند مينيز تر مصمم
  : سرايد رو شاعر چنين اميدوار مياز اين

  هاي زمان فرياد كاوهسرخ
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  سرود فتوح فرداهاستگل

  ريزندخون ضحاك كينه مي
  مرگ در چشم اهرمن پيداست
  دست در دست و شانه با شانه

  كوه آهن به رزم با بيداد
  خوانيمدر حضور سپيده مي

  )86: 1369داكاني، عباس (هاي فرياد  صدا خون چكامههم

هاي ملي از آن جهت كه روح پايداري يـك ملـت در آن نهفتـه     اسطوره گيري ازبهره
شاعران دفاع مقـدس بـا علـم بـدين     . خواهد بود دشمن بسيار كارگشا با در مقابله ،است

مطلب از قهرمانان سخن راندند و احساس پايداري را در مخاطب بيدار و او را به دفاع در 
هـا در شـعر ايـن دوره موضـوعي اسـت كـه        ورهحضـور اسـط  . برابر دشمن ترغيب كردند

ميـان   ،هـا  گيـري از اسـطوره  رو شـاعران ايـن دوره بـا بهـره    ازيـن  .توان منكر آن شد نمي
شاعر اگر دشمن را چـون ضـحاك و اشـكبوس    . ها و قهرمانان پيوند ايجاد كردند اسطوره

طلب را بيـان  بدان خاطر است تا اين م ،داند و قهرمانان ميهن خويش را رستم و كاوه مي
تاريخي ميهنش معرف  ةدهند و پيشين كند كه مردمان سرزمين او هرگز تن به ذلت نمي

  . اين حقيقت است
پهلوانان و قهرمانان در شعر اين دوره ديگـر تنهـا بـه خـاطر زور و بازويشـان سـتوده       

هـايي زنـده هسـتند كـه سـير كامـل انسـاني را         ها، اسـطوره  اين اسطوره  بلكه ،شوند نمي
 ،ترين نـوع حماسـه آن اسـت كـه در آن قهرمانـان     شايد بتوان گفت باشكوه«. اند راندهگذ

با مظاهر ظلم و فسـاد و   گراي بشر نيستند و آنان كه به مقابلهضمير آرمان ةديگر پرداخت
و  ، داراي يال و كوپـال و بـرز  پردازند يمداري از شرف انسان خيزند و به پاسميتباهي بر

ها  كامل بروز صفات خدايي در وجود انساني همچون ديگر انسان ةنمون بازو نيستند، بلكه
انـد و بسـياري از حصـارهاي     با اين تفاوت كه آنها سير تكامل انساني را پيمـوده  ،هستند

اند و تنها به همـين دليـل اسـت كـه تحيـر       را تسخير كرده يتعلق انسان به مظاهر دنياي
  . )202: 1382قاسمي، ( »انگيزندهمنوعان خود را برمي
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  اسطوره و نمادهاي ديني و مذهبي 

ها و نمادها همـواره ابـزاري بـراي بيـداري      اسطوره ،طور كه پيش از اين آورديمنهما
هـا   در شعر دفاع مقدس عالوه بر اسطوره. شده است جمعي يك ملت محسوب مي ةروحي

ـ . شـود  و نمادهاي ملي، نمادهاي ديني و مذهبي به وفور ديده مي هـاي   از حماسـه از ديرب
هـا و   پس از يشت«. هاي پهلواني منظور شاعران بوده است حماسه مانند بهديني و مذهبي 

نخستين كتابي كه براي گردآوردن قسمتي از روايت ايرانـي   ،ساير قطعات داستاني اوستا
   ).62: 1374صفا، ( »زريران است اياتكار ،نگاشته شده

هـاي   هـاي گشتاسـب و پهلـواني    شرح جنـگ  اي مذهبي و درمنظومه ،يادگار زريران 

هايي كـه در بـاب سرگذشـت     منظومه«: هاي مذهبي آمده استحماسهدر تعريف . اوست

در ). 172: همـان ( »تاريخي يا داستاني رجال و پهلوانان دين اسالم ساخته و پرداختـه شـد  

هـاي   هـا و پيـروزي   ها، معجزههاي ديني در بيان منقبت دهم هجري با نظم حماسه ةسد
هاي ديني بيش از  توجه شاعران به حماسه ،پيامبر اسالم و بزرگان شيعه از سوي شاعران

ـ   )ع(گرفته از قيام امام حسـين ربا پيروزي انقالب اسالمي كه ب. پيش شد  ةسـير  ةو بـر پاي
تـرين  ديني به خود گرفـت و يكـي از اصـلي   ة امامان نهاده شده بود، شعر و شاعري چهر

 ،گـرا شعر دين« پس از انقالب اسالمي. هاي ديني شد ا و اسطورهنماده ،موضوعات شعري

   ).544: 1384زرقاني، (» ادبي ايران شد ةترين جريان شعري مطرح در جامعاصلي

آن  ةگاه دامنـ  كه هر كدام نمادي از يك گروه هستند، خير و شر ،ها ها و شخصيت نام
ن نوظهوري كـه سـاختار شـعر    جريا. رسد چنان وسيع است كه به زمان آدم ابوالبشر مي

شاعر از نمادهايي در بيان حماسـي   ، اين است كهالشعاع خود قرار دادهاين دوره را تحت
هابيـل و    تشبيه مبارزان بـه . گيرد كه پيش از اين كمتر بدان پرداخته شده است بهره مي

  . موضوعي است نوظهور كه از وجوهات شعري اين دوره است ،دشمن به قابيل
ــ ــد  هابيلي ــر آم ــل ديگ ــد قابي   ان كجايي

  

  تتاران ةننگ است جان سپردن در دخم  
  

  )6: 1364مرداني، (    

عاشـورا در اشـعار    ةشاعران از واقعـ  ،اي به مانند شعر دفاع مقدس شايد در هيچ دوره
. واقعة عاشورا يكي از موضوعات پر بسامد در شعر اين دوره اسـت . خود بهره نبرده باشند

هـا همچنـان    رود كه پس از گذشت قـرن هاي مقاومت به شمار مي ضتيكي از نه ،عاشورا
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عظـيم صـورت گرفتـه     ةي از اين واقعـ سها با تأ ها و قيام زنده مانده و بسياري از مقاومت

و ايـن   استسالمي و دفاع مقدس از اين دست قيام مختار، قيام سربداران، انقالب ا. است
 ،ادب پايـداري، مقاومـت   أعاشـورا منشـ  . ردداو تداوم نهضت كربال  نشان از عظمت واقعه
ثيرگـذار  أروح و ذهن شـاعران و نويسـندگان ت   چنان دراين واقعه آن. حماسه و ايثار است

از . بوده است كه ذهن بسياري از شعرا را از ديرباز تا به حال معطوف به خود كرده اسـت 
 ظلـم و  بـا  مقابـل  بـراي هاي جمعي  ترين حركتيكي از مهم )ع(آنجا كه قيام امام حسين

شـماري ايـن واقعـه را از    نويسـندگان بـي   بـه همـين دليـل شـاعران و     ،ستم بوده اسـت 
تكـرار حادثـة عاشـورا در اشـعار شـاعران نشـان از       . انـد كردههاي مختلف بررسي  ديدگاه

  . عظمت و سترگي اين واقعه دارد
تـرين  ي، مهـم عاشـوراي حسـين   ةواقع«: گويدميباره چنين العابدين رهنما در اينزين

گذاشـت كـه    از خود باقياثري  ،عربيه در دگرگوني ادب و شعر فارسي و بود ك ايواقعه
شـرح و   .نيـران دانسـت  ااخيزي در ادبيـات درخشـان ايـران و    رسـت  أتوان آن را مبـد مي
تـر بـه روح   يات اين ايستادگي در راه حقيقت كه انسان را باالتر از فرشتگان و نزديكيجز

تـرين و  صد كتاب و مقتل بيان شـده، بلكـه زنـده    دهد، نه تنها درقرار ميوحدانيت الهي 
  )ز: 1360رهنما، ( »...اشعار فارسي ما درآمدهترين جاودان

  بشتاب برادر دليرم بشتاب 
  تازه فراتي درياب! عباس تويي 

  چون بود شهيد عشق در كرب و بال
  )112: 1387حسيني، (تشنة آب لبيك، نه لب ةتشنلب 

ه در بـاور  راايشـان همـو  . مداري استنماد پايداري و وفاداري و واليت ،عباس تحضر
گاه ترس از مرگ و نمادي از شجاعت و دالوري است كه هيچ ،هاي آزاده شيعيان و انسان

خواهـد بـه    شاعر با اطالع از اين موضـوع از مخاطـب مـي    ،در روزگار جنگ. ن ندارددشم
با اطالع از اين موضوع كه شـيعيان بـه   . ه آوردمانند حضرت عباس بر لشكر دشمن حمل

كنـد تـا    سـعي مـي   ،اي دارنـد  خصوص ايرانيان به حضرت عباس چـه وابسـتگي و علقـه   
 ةبرداري از واقعـ نكه شاعر در بياني حماسي بـا الگـو  اي. مخاطب را تحريك به مبارزه كند
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تنها يك دليل  ،داند يرو دالوران كربال مميدان جنگ را كربال و جنگاوران را دنباله ،كربال
  . آنكه ميان عاشورا و مردم يك پيوند ناگسستني است ؛دارد

  آذرخش خشم اينان آتش قهر خداست
  كشند يمپرستي را به آذر بت زار شهيب

  گشايند از كتاب كربالفصل ديگر مي
   )20: 1368باقري، (زنند عشق را با جوهر خون نقش ديگر مي 

و از آنجـا كـه    ناپـذير موضوعي است انكار ،مردم اين ديار پيوند فرهنگ عاشورا با نهاد
. مقابله با دشمن بهـره گرفتـه اسـت    برايشاعر از آن  ،عاشورا سراسر حماسه است ةواقع

 ةيكـي از جملـه نمودهـاي واقعـ     ،تحريك احساسـات مخاطـب و تحـريض او بـه مقابلـه     
  . عاشوراست كه شاعران اين دوره از آن بهره گرفتند

ـ . اند كه ساختار حماسي پيدا كرده وجود دارد يوقايع ،المدر تاريخ اس  ةاعمال پهلوانان
هاي اين امـام بـزرگ در    و مبارزه )ع(زندگاني امام علي. يكي از آن وقايع است، )ع(امام علي

گـاه بـدل بـه     )ع(امام علي ةاعمال پهلوانان. تاريخ اسالم از ديرباز منظور شاعران بوده است
تحـريض مخاطـب بـه     بـراي شاعران دفاع مقدس در اشعار خود نمادي حماسي گشته و 

انسـاني كـه   . نماد يك انسان كامـل اسـت   )ع(امام علي. اند ميدان جنگ از آن بهره جسته
   .نماد كسي كه ضعف ندارد. هاستنماد تمام خوبي

  ز دوش ما نبرد گردباد بيرق را
  )44: 1372اسرافيلي، (به عبدود ندهيم اختيار خندق را 

بـه هالكـت   ) ع(از جنگاوران عرب است كه در جنگ خندق به دست امام علي »ودعبد«

و ميهن خويش را به خنـدق   داند مي )ع(خود را از تبار امام عليمردم كشور  ،شاعر. رسيد
نگذاشـت   )ع(طـور كـه امـام علـي    گويد همـان  او مي. كند و دشمن را به عبدود تشبيه مي

. يان نيز به دشـمن ايـن فرصـت را نخواهنـد داد    ايران ،دشمن جنگ خندق را پيروز گردد
. گيـري اسـالم داشـته اسـت    سـهم بسـزايي در شـكل    )ع(هاي امام علـي  ترديد دالوريبي

نگـاران  هاي ايشان از همان آغاز موضوعي بوده كه شـاعران و وقـايع   فتوحات و جنگاوري
  . اند بدان توجه نشان داده
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شـاعران دفـاع مقـدس بـا     . گراستدينشعري  ،پيش از اين آورديم كه شعر اين دوره

  . آن نمودند تا مخاطب را به مقابله با دشمن فراخوانند تكيه بر چنين وقايعي سعي بر
  از نعرة ما گوش فلك كر بايد
  در دل ما را زهرة حيدر بايد

  تا زهر به كام غاصب قدس كنيم
  )142 :1387 حسيني،(يك بار دگر نبرد خيبر بايد 

خيبر از وقايعي اسـت كـه بارهـا بـدان      ةر نبرد خيبر و فتح قلعد )ع(شجاعت امام علي
مردم مـيهن خـويش را وارثـان     ،از آنجا كه شاعران اين دوره. توجه نشان داده شده است

  . خواهد تا در برابر دشمن برخيزد از مخاطب مي ،آورد فاتح خيبر به شمار مي
  ما فارسان عرصة احزاب و خيبر

  )365: 1370شاهرخي، (يدر سوز حما وارثان تيغ دشمن

وقايعي را پيش روي شاعر قـرار داد تـا بـا تكيـه بـر آن       ،گرا بودن شعر اين دورهدين
در ايـن تصويرسـازي از   . تحـريض مخاطـب خلـق گـردد     بـراي تصاويري شاعرانه  ،وقايع

ب بسـيار آشناسـت و مخاطـب بـدان     شود كه در ذهـن مخاطـ   نمادهايي بهره گرفته مي
معروف به ذوالفقـار نـه تنهـا از سـوي      )ع(شمشير امام علي. اهد دادالعمل نشان خوعكس

يكـي   ،)ع(پشت امام عليجوشن بي. مخاطب بلكه از سوي دشمن به برندگي معروف است
 )ع(اگـر جوشـن امـام علـي    . دارد )ع(ديگر از نمادهايي است كه نشان از شجاعت امام علـي 

كردنـد و از   گاه به دشمن پشت نمـي ايشان هيچ  بدون پشت بود تنها به خاطر آن بود كه
دشـمن را از هرگونـه    ي،شاعر با تكيه بـر چنـين نمـاد حماسـ    . گريختند ميدان نبرد نمي

  . كندمي يوسأنشيني معقب
  آن جوشن و تيغ مرتضي با ماست
  )45: 1364مرداني، (اي كفر تو را چه در سرست اينجا 

  پشت مرتضي با ماستهنوز جوشن بي
  )48: 1364محمودي، (ذوالفقار موال را  ببين به مشت يالن

بـه شـعر ايـن دوره رنـگ و لعـابي دينـي داده و از        ،چنينگيري از نمادهايي اينبهره
 ازي سشاعران دفاع مقدس با تأ. تقدس به اعمال مبارزان بخشيده است ةسوي ديگر جنب

  . بارها مخاطب را به مقابله با دشمن تحريض نمودند ،چنين وقايعي
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   هاي ملي و ديني سطورهتلفيق ا

هـاي ذهنـي شـاعر را     مجموعه عواملي هستند كـه جريـان  هاي ملي و ديني، اسطوره
فرهنـگ  «: برنـد  شفيعي كدكني از اين مجموعـه عوامـل چنـين نـام مـي     . دهند تشكيل مي

عمومي شاعر، يعني آگاهي او از آنچه در گذشته و حال، در محيط دور و نزديك او جريـان  
ز مسائل تاريخي و اجتماعي و سياسي گرفته تا اطالعات ديني و اسـاطيري  ، ا]است[ داشته

هـم  چندان اطالعات در ذهن شـاعر در  اهگ .)203: 1380شفيعي كدكني، ( »...فلسفي و علمي و

رو شـاعران گـاه از   از ايـن . نمايـد  بندي آنها امري محـال مـي  تنيده گشته كه تمييز و طبقه
بندي اطالعات در يك سطح قـرار   برند كه به لحاظ طبقه ميمسائل و جرياناتي در اشعار نام 

يكـي  . اين امر موضوعي است كه در ادوار مختلف در اشعار شاعران نمودار اسـت . گيرند نمي
  . تلفيق نمادهاي ملي و ديني در يك بيت است ،از اين موضوعات

ـ  نمادهاي ملي و ديني همواره سهم بسزايي در خلق تصـاوير شـاعرانه داشـته    امـا  . دان
نشان از پيوند اطالعات در ذهن بياورد، نمادهاي ملي و ديني را  ،اينكه شاعر در يك بيت

  : ستايد خاقاني ممدوح خويش را چنين مي. شاعر است
  داور مهدي سياست، مهدي امت پناه
  )20: 1382خاقاني، (رستم حيدر كفايت، حيدر احمد لوا 

ه از نمادهـاي ملـي و دينـي در يـك     سازي شاعرانه گاشاعران دفاع مقدس در تصوير
اين بدان معنا نيست كه شاعر نتوانسته نماد ديني و ملـي را از هـم   . بيت استفاده كردند

بلكه آميختگي اطالعات در ذهن شاعر گاه چنان اسـت كـه هـيچ تفـاوتي از      ،تمييز دهد
  . دشو سوي شاعر احساس نمي

  گرفتاشك ابراهيم ما رنگ سياوش مي
  )54: 1380سنگري، (ان آتش و خون بگذريم تا يكايك از مي

اوش از آتـش  ـم از سوي نمـرود و گـذر سيـ   ـدن حضرت ابراهيـده شـش افكنـدر آت
كاووس به لحاظ موضوعيت چندان نزديك به يكديگر است كه شـاعر هـيچ تمييـزي    كي

  . ه استشدميان دو نماد ديني و ملي قائل ن
  پوي را تا كربال خواهيم تاخترخش توفان

  )309: 1377اكبري، (علي عهد وفا داريم ما بنحسين با
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حال آنكه اگـر از  . دشو پي رستم راهي كربال ميشاعر سوار بر اسب توفان ،در اين بيت

داشت اما اطالعاتي كه در ذهن  سنخيت بيشتري با موضوع مي ،شد ذوالجناح نام برده مي
رو نـه در  از ايـن . شـود مـي  هاي ذهني شاعر گيري جريانسبب شكل ،دهششاعر انباشته 
هاي ملـي و دينـي در يـك     بلكه در ادوار پيشين نيز شاهد تلفيق اسطوره ،شعر اين دوره

  . بيت هستيم
  

   گيرينتيجه
به خوبي توانسته است رسالت خود را  ،ادبياتي نوپا استهر چند ادبيات دفاع مقدس 

مقاومـت   ةدر ايجـاد روحيـ   بلكه ،شعر دفاع مقدس نه تنها در ثبت وقايع جنگ. ادا نمايد
ر كهـن و همچنـين   ـه بـر مفاخـ  ـتكيـ شاعران دفاع مقدس با . سهم بسزايي داشته است

آن نهادنـد كـه در دوران پـر آشـوب      خويش را بر تمام هم ،گيري از نمادهاي دينيبهره
چند ضعف و سستي و گـاه   هر. دكننمقاومت و مبارزه را در مخاطب بيدار  ةروحي ،جنگ

شـاعر   همدلي و همراهي، شود ملي در اشعار آغازين جنگ ديده مي ةبه گذشت اعتناييبي
  . است ناپذيرامري انكار ،در مقابل يك رويداد تاريخي

اي ملتـي  ـهاي ملي و دينـي سـبب بقـ    گيري از اسطورهبهره، در جهان صنعتي امروز
يـت خـود   هـا در حفـظ هو   از اسطوره ،اين مطلب  دفاع مقدس با علم به انشاعر .شودمي

هايي كـه در اشـعار ايـن    با بررسي. در اين امر موفق بودند زياديسود جستند و تا حدود 
دو امـر   ،برايمان محقق شد كـه نمـاد و اسـطوره    زيادي اين امر تا حدود ،ايم دوره داشته

جدانشدني در شعر اين دوره هستند كه هر كدام با توجـه بـه كـاركرد خـود سـهمي در      
هويت و  ،هاي ملي و ديني اسطوره. اند ان در ميدان معركه داشتهتحريك و ترغيب مخاطب

   .يك ملت باشد ة هويتدهندتواند نجات دشوار مي موقعيتتاريخ يك ملت است كه در 
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