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تأملي بر شعر و شاعري در دورة دفاع مقدس

افسانه رحيميان، مدرس دانشگاه پيام نور اروميه

چكيده:
هشت سال جنگ تحميلي و دفاع مقدس تأثير شگرفي در عالم ادبيات و به ويژه ادبيات 
منظوم پديد آورد و ذوق و قريحه و انديشة نسل بيدار جامعه را به خلق ادبياتي نو و 
اميدآفرين سوق داد و بستري مناسب را براي احياي تفكرات و باورهاي عميق و ژرف 
ديني و مذهبي در قالب شعر فراهم آورد كه اين تحوالت به نوبة خود، فرم و قالب و 

هنجارگريزي1 ويژه اي را مي طلبيد. 
شعر جنگ و به عبارتي، دفاع مقدس شعري توانا است و وسعتي به پهناي ابديت 
دارد؛ از اين رو، اين جستار در پي آن است كه نشان دهد چگونه شعر در يك دورة 
حساسي چون جنگ تحميلي توانست انسان ها را در مسير تعالي قرار داده و با ايجاد 
تغيير و تحوالتي در ارزش ها و در پي آن تحريك عواطف ميهني و ديني طيف وسيعي 
از مردم، قلمرو تازه اي را در تاريخ كشور ايران بگشايد و شاعر به عنوان وجدان بيدار 

عصر خويش چگونه توانسته است از عهده توصيف جريان جنگ تحميلي برآيد.

كليدواژه: شعر جنگ، شاعر دفاع مقدس، قالب شعري، تفكر ديني، عواطف ميهني.
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مقدمه:
با مطالعة تاريخ هر كشوري متوجه مي شويم كه آن دسته از حوادث و رويداد هايي كه 
تأثير عميقي در زندگي و تاريخ يک ملت داشته باشند، همگام با خود، فرهنگ، ادبيات و 
هنر و... را نيز تحت الشعاع قرار مي دهند. آنچه گفتني است اينكه ادبيات يک كشور بيش از 

شاخه هاي ديگر آن سعي در انعكاس مسائل روز جامعه دارد. 
خاص  موقعيت  دليل  به  ما  كشور  كه  مي بينيم  خود  كشور  پرسابقه  تاريخ  به  نگاهي  با 
استراتژيكي و داشتن يک نظام اعتقادي متقن و راسخ، خواه يا ناخواه، عرصه تاخت و تازها 
جمهوري  نظام  استقرار  اسالمي،  انقالب  پيروزي  و  ظهور  است.  بوده  متعددي  تحوالت  و 
سال هاي  در  اين كشور  تاريخ  مهم  تحوالت  از جمله  تحميلي،  وقوع جنگ  نيز  و  اسالمي 
اخير هستند كه باعث دگرگوني هايي در ساختارها و هنجارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، 
بيان  به لحاظ سادگي،  اين ميان شعر  فكري و روحي، فرهنگي و هنري جامعه شده اند. در 
دلنشين و آهنگين آن كه بيشترين تأثير را بر مخاطب مي گذارد، اين تغييرات زماني را به خود 

پذيرفته و به سرعت به انتقال منظوم وقايع ناشي از آن ها همت گماشته است.

شعر و شاعر دفاع مقدس:
جريان جنگ تحميلي چنان تأثير شگرفي در عالم ادبيات پديد آورد كه رهبر انقالب در 
آغاز جنگ و دفاع مقدس فرمودند: »جنگ با همة مصائبش بركاتی به همراه دارد؛ يكی از 
آن بركات، تأليف قلوبی بود كه ذهن و زبان مردم ايران را در اقصی نقاط اين كشور پهناور 
به هم نزديک و متحد ساخت.«2 آري، از جمله بركات دوران جنگ، ظهور شاعران بی شمار 
از گوشه گوشة اين كشور اسالمی و پديد آمدن آثاری ارزشمند با درون مايه هـای دينی و 
مذهبی و ملی و ميهنی است. از ديگر دستاوردهای بارز دفاع مقدس در زمينة شعر و شاعری، 
ايجاد اتحاد و انسجام فكری و ذهنی در ميان شاعران مختلف است. شاعران در اين دوره با 
وجود تنوع رويداد ها، دربارة يک چيز سرودند و فقط نحوة نگاه آنان به موضوع و تبديل آن 

به مضمون و ارائه آن تا حدی متفاوت بود.
»شاعر وجدان عصر خويش و تاريخ بشر است.«3 شاعر متعهد، مسئوليت سنگينی در قبال 
مردم و جامعه خويش برعهده دارد و بايد سعی كند ارزش های متعالی حاكم بر عصر خويش 
را در شعر منعكس كند و فرياد رسای انسان های عصر خويش باشد. او بايد تمامی مسائل 
مهم روز را در شعر خويش به تصوير بكشد و آن را برای نسل های آينده ثبت و ضبط نمايد. 
دكترحكيمی در مقالة »شعر و آفاق تعهد« در وصف شـاعر واقعی چنين ابراز عقيـده می كند: 
»شاعر كسی نيست كه امواج را درك كند، امواج را همه درك می كنند. شــاعر خوب كسی 
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است كه اعمــاق را درك كند و چون كسی اعمــاق را درك كرد و از سطح گذشت به 
ايمان می رسد و چون به ايمان رسيد، به جاودانگی می پيوندد.«4 مؤلف تذكرة شعرای معاصر 
ايران نيز چنين می گويد: »يک شاعر يا هنرمند واقعی بايد فرزند زمان خود باشد. بايد آن قدر 
روحية حساس و تأثيرپذير داشته باشد كه دردها و نيازمندی های اكثريت مردم را درك كند 
رنج ها  وارث  در حكم  شاعری  چنين  اين  باشد.«5  زمان  مردم  شادی  و  رنج  آينة گويای  و 
و  ماندگـاری  از  قطع، شعرش  به  طور   و  است  مردم عصر خويش  اندوه ها و خوشی های  و 
تأثيــرگذاری بيشتــری برخوردار خواهد  بود. شـاعر در هر عصر و دوره ای، مسئوليت خاص 
آن دوره را بر عهده دارد و بايد بتواند جامعة اطراف خود را بشناسد و درك  كند و در شعر 
خود بگنجاند و لحظه ای از حوادث و وقايع زمان خود غافل نشود. می توان گفت شاعر مورخ 

منظوم عصر خويش است.
اين دوره خود را وارث و حافظ خون عاشقان و ثبت كنندة لحظات ارزشمند  شاعر در 
يادآور حماسة عاشورا می داند و با يک تعهد قلبی و عملی به حفظ ارزش های متعالی جنگ 
و دفاع مقدس می پردازد. او خود را در ميان مردمی شيدا، ايثارگر و از جان  گذشته ناچيز 
به دريايی از شور و  باايمان می داند. او  می بيند و خود را قطره ای از دريای خروشان مردم 
حماسه، كوهی ستبر از ايمان و ارزش های الهی و معنوی تكيه زده است و مضامين عميق 
شعرش را از جنگاوری ها و رشادت ها و جانبازی های مردم مبارز به وام می گيرد و حنجرة 

يک امت و زبان حال يک ملت می شود.
پشتوانة  به  كه  می داند  سلحشوری  و  آزاده  مردم  مديون  را  خود  مقدس  دفاع  شاعر 
سرود  آزادی  پاك  هوای  در  می تواند  رشيدش  و  غيور  فرزندان  ايثار  و  ازخودگذشتگی 
دوره،  اين  در  او  را سردهد.  و...  درونی  اعتقادات  و  باورها  ناب،  اخالص  و  ايمان  رهايی، 
با حفظ برخی از مسئوليت ها و كنارگذاشتن برخی ديگر، وظيفة مبارزه، روشنگری، انتقاد، 
به دوش  هم  را  و...  و خداجويانه  ميهن پرستانه  و  انسان دوستانه  و  وقايع خارق-عادت  ثبت 

می كشد.
شاعر دفاع مقدس در آن برهة حساس بسان يک بسيجی واقعی در سنگر سخن با سالح 
قلم به دفاع از ارزش های اسالمی و اعتقادی مي پردازد. )گروه زيادي از شاعران حتي افتخار 
حضور در جبهه های جنگ و نبرد را نيز پيدا كردند و شعرشان نمايشگر تصاوير عينی جنگ 

گشت.(
ممكن است كه در دوره ای از ادوار تاريخی، حوادث و رويدادهای متنوع و گوناگونی 
رخ دهد و شاعر فرصت سـرايش با پردازش دقيق را نداشتـه باشـد. يكـي از اين دوره هــايی 
كه شـاعر با تنـوع حـوادث و موضوعات مواجه می-شود، دوره دفاع مقدس و جنگ تحميلی 
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بود. در اين دوره، جريانی سرخ در جامعة متالطم و پرالتهاب ايران با چنان سرعت و تندی در 
حال گذر بود كه امكان مهاركردن آن در شعری استوار و تمام عيار تا حدی غيرممكن بود.

از جمله دغدغه های مهم شاعران اين دوره، پرشتاب بودن جنگ تحميلی و وقايع مربوط 
به آن بود؛ به نحوی كه از شاعر فرصت انديشيدن و تأمل های شاعرانه را سلب می كرد و به او 
امكان به كارگيری فنون و تكنيک های خاص شعر و شاعری را نمی داد و به قول ماياكوفسكی 
ناچار سعی  به  بود؛ شاعر  منتقد و شاعر روسی »چه بگويم« جای »چگونه گفتن« را گرفته 
قراردهد.6  تكوينی  هدايت  حوزة  در  را  خود  جهت دار  اما  سطحی  رويكردی  با  می كرد 
موضوعات بسيــار متعدد و متنوع بود و شــاعر چــاره ای جز ارائه آن هـا بی توجه به آرايش 
و  »شتاب زده  شعرهايی  را،  دوره  اين  اشعار  اگر  بود  نخواهد  بی راه  پر  نداشت؛  ظاهريشان 
روز زده« بناميم.7 در واقع ناگهانی و غيرمنتظره بودن حادثة جنگ و سرعت وقايع روی داده، 
توجه به مخاطب، اقتضای زمان را در نظر گرفتن و پاره اي از عوامل ديگرباعث شد كه عنصر 
اصلی موجود در شعر – كه اساس شعر به عقيدة بسياری از شعرشناسان بر آن استوار است8 

- يعنی تخيل9 اندكی ضعيف جلوه كند و در مقابل از عاطفه10 سرشار باشد.
»از ويژگی های بارز شعر اين دوره، بايد به نمود مضامين مختلف مربوط به جنگ  اشاره 
كرد. شاعر تصاوير ذهنی خود را از واقعيت ها می گيرد و كمتر به كنــايه و تصــاوير مخيل و 
سمبليک توجه دارد. در شعر اين دوره، بيشتـر توجه شــاعران به تشبيه های صريح به منظور 
ميدان  در  يا  را شنيده  آنچه  تا  است. شاعر سعی می كند  اخبار جنگ  مبنای  بر  واقعه گويی 
مبارزه به چشم خود ديده، بدون هيچ كم و كاستی به مخاطب عرضه كند؛ اما عمق واقعه تا 

حدی است كه شاعر مجالی برای پرداخت مخيل تصويرهای شعری خود ندارد.«11
به  را  مردم  كه  نوشته هايی  و  سروده ها  »به  گفت:  مي توان  مقدس  دفاع  شعر  تعريف  در 
دفاع در مقابل ستم و بيداد ستمگران برمی انگيزانند، يا تصويری از بيداد زمان را كه مبتنی بر 
آرمان ها و انديشه های الهی )مقدس( است، برای هوشياری و بيداری مردم ترسيم می كنند، 

شعر دفاع مقدس می گويند.«12
شعر دفاع مقدس تجربه های گرانسنگ ملتی را به تصوير كشيد كه در طی هشت سال جنگ 
تحميلی، ايمان ناب و خالص و راسخ، عشق ورزی به معبود ازلی و ابدی و ازخودگذشتگی 
و جانفشانی در راه ايمان و عقيده و وطن خود را به معرض نمايش گذاشتند و در اين جنگ 
نابرابر و تهاجمی، هيچ رخوت و سستی و يأسی به خود راه ندادند. شعری كه آيينة تفكر 
و احساس جبهه نشينان و تجلی گاه انديشه و فرهنگ يک نسل در هنگامة درگيری و مبارزه 

بود.
شعر در اين دوره خاص تجسم گر واقعی وقايع عصر خود و زبان صريح جامعة خويش 
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گشت و وقايعی را تماشاگر شد كه در طول چند قرن اخير كم نظير بود و از انسان هايی سرود 
كه فداكاری ها و عروج با شكوهشان در طول تاريخ منحصر به فرد بود.

از جمله ويژگی های عمده و اساسی شعر اين دوره، محدود نبودن آن در حصار زمانی و 
مكانی خاص و مخاطبش مردم سرزمين های تحت ستم و تجاوز مستكبران عالم است. در هر 
كجا و هر مقطعی از زمان هر كشوری به موقعيتی چون موقعيت كشور اسالمی ايران دچار 
مقابل  در  را  تعيين شده ای  پيش  از  و  مسير مشخص  دوره،  اين  شعر  از  تأثيرپذيری  با  شود 

ديدگان خود مشاهده می نمايد.
شعر دفاع مقدس، هدفدار و سازنده، پرشور و تپنده است؛ شعری است كه شميم طراوت و 
سرزندگی از واژه واژه های آن به مشام می رسد و از يأس و سرخوردگی، احساسات سطحی 
و آرزوها و اميال حقير بشری در آن اثری نيست؛ شعر اميد و حركت و آرمان های مقدس و 

اهداف واالست.
شعر دفاع مقدس حب به آرمان خواهی، فضيلت، ايثار و توحيد، حب به بيان ارزش های 
اسالمی الهی و در خدمت خدا و خلق بودن است و توجه ويژه اي به درد و رنج انسان گرفتار 

در چنگال دشمن متجاوز دارد.13
در شعر دفاع مقدس نوعی عرفان حماسی موج می زند. منظور از عرفان در شعر اين دوره، 
صوفی گری يأس آلود يا انتظارهای طاقت فرسای بی عمل نوميدانة قرون پيشين نيست. عرفان 
در اين دوره، در ميدان آتش و گلوله و خون و در سنگرها و جبهه های نور و روشنی در برابر 
ظلمت و تاريكی، حق در برابر باطل رقم می خورد. عارفان و سالكان اين طريق آگاهانه در 
اين وادی قدم نهادند و در گردان های منتظر شهادت و يا تيپ های مين پيمای شهادت طلب 
ثبت نام كردند. مي-توان گفت »عارفان دفاع مقدس، فهميده هايی هستند كه معادلة جديد 
تن و تانک را خلق كردند كه آن خود جلوه ديگری است از پيروزی خون بر شمشير و تن بر 
تانک.«14 »در شعر اين دوره به جهت آميزش ابعاد زمينی و حماسی با ابعاد آسمانی و عرفانی 

هم اوج اخالص عارفانه موج می زند و هم اوج تكاپو و ستيز و حركت حماسی.«15
براي پرهيز از اطاله كالم، در يک نگاه كلی به شعر اين دوره از نظر زبانی، ادبی و فكری 

به موارد زير می توان اشاره كرد:
الف( از نظر زبانی:

سادگی و روانی، صميميت و صراحت، پرهيز از تعقيدات و پيچيدگی های لفظی و معنوی، 
پرهيز از تمثيل و نمادگرايی: »شعر پيش از انقالب، به خصوص به دليل وجود محدوديت های 
سياسی و برای فرار از سانسور به دامن نوعی تمثيل و نمادگرايی پناه برده بود و از واژه ها، مفاهيم 
و نمادهايی استفاده می كرد كه به وجوه و معانی مختلف قابل تأويل بود. پس از انقالب چنين 
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ضرورتی در ميان نبود.«16 بهره گيری از نمادها و تصويرپردازی های شاعرانه، زبان عاطفی به 
همراه اندوهی حماسی، اقبال و گرايش به شعر بيدل و سهراب سپهری به ويژه سبک هندی. 

سالمت  است؛  عميق تر  و  نرم  ميانه  در  و  برانگيزاننده  و  تند  جنگ،  آغاز  در  شعر  زبان 
قواعد  رعايت  به  مقيد  را  كه خود  شاعران جواني  به جهت وجود  دوره  اين  در  شعر  زبان 
شعری می دانستند، درخور توجه است. )البته جوان بودن شـاعران گاه موجب بروز ضعف 
و كاستـی هـايی در شعر از جهــات مختلف گشتـه است(، آسـان گيـری و شتاب زدگی در 
سرودن اشعار، تأمل های اندك شاعرانه، روی آوردن به مفاهيم انتزاعی، عادت زدگی و در 
عين حال يكنواختی، لحن خطابی، پر شور و تپنده و آرمان گرايانه و تأثيرگذار، واژه های گرم 

و خونين و اصطالحات جنگ و نبرد و....
ب( از نظر ادبی:

كم توجهـی به كاربرد آرايه هـای ادبی متنوع، وجود آرايه هـای بديع لفظی چون جنــاس 
و واج آرايـی و آرايه های معنوی چون ايهام، تشبيه، استعاره، تشخيص و كنايه بی آنكه شعر 
را به تصنع و تكلف بكشانند، استفاده از رديف های بلند، رويكردی به اوزان عروضی رايج 
سبک هندی، به كارگيری ايجاز و پرهيز از اطناب های بی مورد، كاربرد تركيبات واژگانی 
كه تا پيش از اين مهجور يا كم كاربرد بودند )شهيد و شهادت، ايمان، دفاع، جهاد، مبارزه 
احيا  ماندنی،  ياد  به  و  تأثيرگذار  تصاوير  ارائه  برای  متناقض نما  مفاهيم  بردن  كار  به  و...(، 
بعضی از قالب های پيشين كه در دوره های اخير به آن ها توجهی نشده بود )رباعی، دوبيتی( و 
ارائه مفاهيم خاص در قالب هايی كه تاكنون برای چنين مضامينی به كار نرفته بودند. )بحث 

قالب های شعری اين دوره را بعد از اين مبحث دنبال خواهيم كرد.( و....
ج( از نظر فکری:

وجود مضامين و تصاوير مشترك و گاه تكراری به جهت فضاها و رويدادهای واحد كه 
نشانگر اتحاد ذهنی و احساسـات واحد شـاعرانه و عمق تأثيرمسائل پيرامون جنگ است؛ از جمله 
مضامين و اصطالحاتي چون: بيداری، ايستادگی، پرواز مرغ جان، خفاش شوم ظلم، اللة داغدار، 
رستم های زمانه، مرگ شيرين و سرخ، شهيد و شهادت؛ گرايش به مفاهيم دينی و عاشورايی؛ 
ايثار و جانفشانی؛ دعوت به مبارزه و تشجيع و تهييج رزمندگان؛ تحقير و تذليل دشمن؛ قهرمانان 
خستگی ناپذير؛ توصيف ميادين جنگ و جبهه های نبرد؛ آرمـان اصيل و مقـدس شهيـدان و 
دفـاع از آن؛ آميـزش شخصيت ها و عنــاصر اسطـوره ای و حمـاسـی با شخصيت های دينی و 
مذهبی و تشبيه رزمندگان به آنان؛ ستايش امامان به ويژه امام حسين)ع( سرور و ساالر شهيدان- 
به عنوان قهرمان واقعی حماسة عاشورا )شاعر با يادآوری حماسة عاشورا، خون شهيدان را در 
عروقشان به جوش می آورد و روحية شهادت طلبی را در آنان تقويت می كند.(؛ رجزگونگی 
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اشعار؛ توجه دادن رزمندگان به مسئله لقاءاهلل و رضای دوست؛ شعر گاهی زخمه است، گاهی 
خنجر و گاهی دارويی آرامش بخش كه سكر عرفان را در خود نهفته دارد؛17

در پاره اي موارد توجه به موضوع، تا حدی در ساختار شعر اختالل پديد می آورد؛ چرا كه 
شاعر دغدغة اصلی خود را طرح مسائل جنگ قرار می دهد و چندان عنايتی به تكنيک های 

شعری ندارد و همين مسئله دليل فقر خيال و ظاهر آراسته در شعر اين دوره را می نماياند.
گوناگونی هاست،  و  تنوعات  از  مجموع سرشار  در  و  نيست  واحدی  دارای سبک  شعر 
»شاعر می كوشد تا از خوان خون گذشتن سواران صبح ظفر را به عنوان بهترين نمونه های 
نشان دهد و شرح  استكبار جهانی  و  برابر كفر  ملتی مظلوم در  پايداری  و  مقاومت  حماسة 
شكوه عظمت روح انسانی الهی را رقم زند و جاودانی سازد و ياد شهيد بزرگواری را كه 
برای حاكميت توحيد و استقرار نظام عدل الهی و پاسداری از آيين خداوند و ميراث انبيای 
بازماندگان  و  توحيد  رهروان طريق  از خاطر  يافت،  آرام  و  در كف گرفت  را  الهی، جان 

عرصه زندگی و حيات فراموش نشود.«18
»شكوهمندترين درای عشق و شهادت و پايداری برای استقرار عدل و مساوات در جهان، 
در شعر اين دوره به صدا درآمد؛ درايی كه حرمت خون بی گناهان را پاس داشت؛ درايی 
كه طنينش عظمت عدالت و باور به مساوات و برابری را در جای جای سرزمين های سوخته 
و رنجديدة اسالمی و غير اسالمی فريادگر بود؛ درايی كه در سپيدة پرترنم آزادی اش، قيام 
منظومة عشق بود، قيام شقايق های عاشق بود، بالندگی شجرة طيبة معرفت، عقيده و پايداری 

بود كه در خون بهترين گل های اين سرزمين ريشه بست.«19 و.....
دقت  با  كه  بود  مقدس  دفاع  شاعران  فكری  مباحث  و  موضوعات  عمده  گفته شد  آنچه 
بيشتر در بررسی مجموعه آثار شاعران مورد نظر و مطالعة كتاب ها و مقاالت متعدد در اين 
زمينه به دست آمد.20 حال بايد ديد كه اين مفاهيم و مضامين واال و در عين حال متنوع بيشتر 
در چه قالب های شعری ارائه شدند. آيا اين مفاهيم متعدد قالب های متنوعی را می طلبيدند؟ 
اين عوامل ذكر شده، چه تغييراتی را در قالب های شعری رايج و يا كم كاربرد ايجاد كرد؟ 
چه قالب هايی با اقبال و توجه بيشتر و چه قالب هايی با كم توجهی و حتی بی توجهی مواجه 
شدند؟ به عبارت ديگر، آيا می توان اين دوره را دوره احيا و مرگ بعضی از قالب هاي شعري 

قلمداد كرد؟

قالب های شعری دفاع مقدس:
دوران انقالب اسالمی و به ويژه هشت سال جنگ تحميلی و دفاع مقدس زمينه ای مناسب 
را در جهت تحول قالب های شعری فراهم كرد. بسياری از قالب های كالسيک از جمله غزل 
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و مثنوی با رويكردهای نوينی بيشترين رواج را يافتند. بعضی از قالب ها چون رباعی و دوبيتی 
در اين دوره لباس نو به تن كردند و احيا شدند و در مجموع تمام قالب ها از محدودة شناخته 

شدة خود فراتر رفته و با حماسه و عرفان درآميختند.
شد،  حاصل  آن ها  در  كه  تغييراتی  و  دوره  اين  در  رايج  قالب های  معرفی  به  اينک 

می پردازيم:
1- غزل: رايج ترين و پركاربردترين قالب شعری اين دوره غزل است. »وجود صحنه های 
عاطفی و احساسی در طول سال های مقاومت و تجربة مستقيم شاعران در ميدان های دفاع 
مقدس و عرصه مبارزات سياسی، اجتماعی و فرهنگی، اين قالب را از حيث معانی لطيف و 
پرشور بارورساخت و موجب گسترش مضامين شعری غزل شد.«21 مي توان گفت روح غزل 
در تمام قالب های شعری اين دوره به نحوی دميده شده و به آن ها حيات و جانی تازه بخشيده 
است. از ويژگی های عمده غزل در دوره دفاع مقدس با توجه به وجود موضوعات و مضامين 

و معانی شعری متنوع و در عين حال نو و بديع، می توان به موارد زير اشاره كرد:
آيينه عواطف و تأثير و تأثرهای درونی، داشتن لطافت و نرمی زبان، برخورداری از ژرف 
پايايی آن در  و  تأثيرگذاری  پيچيدگی،  از تكلف و  بی پيرايگی و رهايی آن  ساختی واال، 
اذهان مردم، آميختگی عشق و عرفان و حماسه، مناسب بودن اين قالب برای بيان مفاهيم و 

مضامين عرفانی و دينـی و حمــاسی جنگ و پيوستگـی معنــايی ابيـات )بيان روايی( و....
قابليت و ظرفيت باالی غزل سبب می شود كه در اين دوره اشكال مختلفی را به خود بگيرد 

و تجربه كند؛ از جمله:
1- 1- غزل حماسی: تا پيش از انقالب غزل های حماسی پراكنده ای وجود داشت، ولی 
بعد از انقالب و به ويژه در دوران جنگ تحميلی شرايط خاصی به وجود آمد كه موجب شد 
غزل حماسی به عنوان يک جريان نيرومند و جدی در شعر مطرح شود. صالبت و فخامت 
حماسه در كنار نرمی و لطافت غزل، طرحی نو در اين قالب كالسيک به وجود آورد. دوران 
جنگ، دوره تلفيق لطافت روح و صالبت حركات رزمندگان بود و قالب غزل – حماسه يا 
غزل حماسی مناسب ترين قالب برای بروز اين حاالت بود. اگر اندوهی در شعر اين دوره 
مطرح می شود، اندوهی حماسی است كه گاهی پس از مرگ پهلوانان ديده می شود آن هم 

به مقتضای روح حماسی، رنگ و بوی تغزلی به خود نمی گيرد.
2- 1- غزل- قصيده: از ديگر قابليت های قالب غزل در دوره مزبور، آميزش آن با قصيده 
است. عمده غزل هايی كه در آن ها وصف شهيد، شهادت، ايثار و پاكبازی مردم، صبوری 
مادران و خانواده های عزيز از دست داده و... است، در حقيقت نوعی قصيده به شمار می روند؛ 
چرا كه شاعر از همان آغاز قصد توصيف و ستايش دارد، اما به جهت سيطره روح غزل بر 
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شعر، آن را ميان غزل و قصيده قرار می دهد.
3-1- غزل- مثنوی: آوردن يک غزل در ميانة مثنوی. يک مثنوی بلند در اين دوره گاهی 

به ضرورت محتوا به غزل تغيير می يابد و دوباره به مثنوی باز می گردد.
و  غزل سبک های خراسانی  از  تركيبی  بايد  را  معاصر  غزل  از  نوع  اين  نو:  غزل   -1  -4
عراقی و هندی دانست؛ به اين معنا كه از لحاظ استواری و فخامت زبانی نه از نظر ظرافت به 
سبک های خراسانی و عراقی نزديک می شود و در ظرافت ها و نازك خيالی های تصويری به 

سبک هندی نزديک و گاهی كاماًل به آن شبيه می شود.22
بود كه  قالب هايی  از  زيرا  نهاد؛  افول  به  قالب در دوره دفاع مقدس رو  اين  2- قصيده: 
مخاطبان  هنری  ذهنيت  و  امروز  دنيای  شتابناك  با روح  آن  زيبايی شناسی  مغايرت  دليل  به 

نوگرای اين روزگار رواج و رونقی نيافت.23
بزرگان و قدرتمندان است.24 در دوره  روح قصيده و جهت گيری آغازين آن، ستايش 
مذكور هم، مدح و ستايش چهره های شاخص جبهه های نبرد و از جمله رهبر فقيه و معظم 
رواج  اسالمی  فرهنگ  مبانی  بر  تكيه  با  عليه  تعالی  اهلل  امام خمينی رضوان  اسالمی  انقالب 

داشت. رنگ حماسی در اين قالب هم مشهود است.
3- مثنوی: در حوزة كالسيک شعری، هيچ قالبی به اندازة مثنوی از تنوع و تعّدد موضوعی 
و آزادی قافيه و آوردن رديف های متنوع برخوردار نيست.25 بلند و طوالنی بودن اين قالب، 
آن را بستر مناسبی برای گزارش و روايت لحظات و حوادث دوران هشت سالة جنگ كرده 

است.
4- قطعه: اين قالب هرگز نتوانست در شعر اين دوره مجال بروز يابد.

5-  چهارپاره: اين قالب را می توان برزخ شعر كالسيک و معاصر ناميد؛ پل عبور به سمت 
تحول در ساختار شعری و تا حدی مضمون و درون ماية شعر نيمايی.26 ساختار بديع اين قالب 
توجه  مورد  را  آن  دارد،  و رديف  قافيه  انتخاب  و  پرداخت مضمون  از حيث  تنوعی كه  و 

شاعران قرار می دهد.
6-  رباعی: اين قالب از قالب های مهم شعری احيا شده در اين دوره است. از ويژگی های 
آن،  بالفاصلة  تأثيرگذاری  و  ايجاز  و  كوتاهی  دلنشين،  آهنگ  طربناكی،  قالب:  اين  عمده 
ضرباهنگ تكان دهندة مصراع چهارم، بهره گيری از عنصر انعطاف پذيری وزن و هماهنگ 

كردن نوسان وزنی با پيام و درون ماية آن و... می باشند. 
»عادت شكنی گوهر اصلی و پايدار هنر است.«27 رباعی امروز به نحو بارزی اين گوهر را 
در خود پرورش داد. برای نمونه، در رباعی امروز، ديگر سخن از پوچی و بی اعتباری دنيا، 
مستی و بی خبری، دم را غنميمت شمردن نيست؛ بلكه سخن از جاودانگی و حيات است. 
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از امتيازات بارز اين قالب در اين برهه حساس آن است كه بهتر و سريع تر از هر قالب ديگر 
-توانست شتاب و فشردگی وقايع و لحظات پرتپش و پرتنش جنگ را انعكاس دهد.

7- دوبيتی: اين قالب مردمی، صميمی ترين و ساده ترين احساسات و عواطف انسانی را با 
آهنگ دلنشين، طنين مضمون نشسته در آخرين مصراع و لطافت موسيقايی خود به تصوير 

كشيد.
مواجه می شود. در  استقبال شاعران  با  اين دوره  نيز در  قالب  اين  نو:  و  نيمايی  قالب   -8
دوران انقالب اسالمی شاعران با اين ديد كه شعر نو سرودن به معناي نوعی ابراز عالقه به 
ولی  نداشتند،  توجه  آن  به  چندان  تصورمی شد28،  انقالب  ارزش  های  به  بی عنايتی  و  غرب 
شاعران دفاع مقدس به اين قالب نيز روی خوش نشان دادند و در اين عرصه طبع آزمايی و 
هنرنمايی كردند. اشعاری كه در اين قالب سروده شدند با زبانی روايی و نسبتاً بلند، تصويری 

از رشادت ها و ايثار و جانفشانی مردم را به تصوير كشيدند.
اين دوره بودند كه شاعران متعهد و  قالب های ذكرشده، عمده قالب های رايج در شعر 
مسئول به آن ها عنايت ويژه اي نشان دادند. آنچه كه در خور تأكيد و يادآوری است اينكه 
شاعران از همة اين قالب ها به اندازة يكسانی بهره جستند تا جايي كه در دوره مورد بحث، 
نشانگر  امر  اين  شناخته می شود؛  بيشتر  قالب خاص  فالن  به  فالن شاعر  نمی توان گفت كه 
هنرنمايی  مختلف  عرصه های  در  كه  است  دوره  اين  شاعران  زبان آوری  و  شاعری  قدرت 

كردند. می توان همين امر را نيز از بركات شعر جنگ به حساب آورد.

نتيجه گيري:
بعد از مطالعه و بررسی آثار شــاعران عرصه دفاع مقدس مشــاهده شد كه شعر جنگ 
عميق ترين و ناب ترين احساسات شاعرانه و پوياترين و ماندگارترين حركت های مردمی را 
در بستری از ايمان و ايثار و گذشت به نمايش گذاشت و فصلی زرين را در تاريخ كشور 
ايران اسالمی به روی مردم سخت كوش ايران و در بعد وسيع تری به روی جهان اسالم گشود 

و افتخار و غروری ملی و مذهبی را نصيب آيندگان ساخت. 
شاعر، در پرداخت وقايع شتابناك و در عين حال تأثيرگذار عرصه جنگ و نبرد از لحنی 
ساده و صميمی و بی تكلف مدد می گيرد و بدون آنكه به اصالت شعری آسيبی برساند، به 
راحتی و روانی نثر سخن می گويد. آنچه كه شــايان گفتن است اينكه شعر دفـاع مقدس در 
مقطع زمــانی جنگ )59 تا 67( محدود و منحصر نمی ماند، بلكه به جرأت می توان گفت 
كه در سال های بعد از جنگ اشعار مربوط به اين جريان قوی تر و منسجم تر و هنری تر است؛ 
چرا كه شاعر ديگر در بحبوحة جنگ نيست و فرصت انديشيدن دارد. می توان سال های بعد 
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از جنگ را سال های تكوين شعر دفاع مقدس ناميد.
از دستاوردهاي عمده  بحبوحة جنگ  در  اتحاد مضامين  و  نوعي هم انديشی  به  دستيابي 
دفاع مقدس  پايداری شعر  راز  نيز  و  اين وحدت فكری و مضمونی  راز  است.  شعر جنگ 
در سال های بعد از جنگ را می توان عمق مفاهيم مقدس دينی و آرمان های پاك شهيدان 

دانست.
شاعران دفاع مقدس رويكرد نوينی به قالب های كالسيک از جمله غزل و قصيده و رباعی 
از لحاظ محتوايی داشتند؛ آنان نشان دادند كه بدون آرايش های لفظی و معنوی پيچيده هم 
می توان اشعاری جذاب و محكم سرود. در ضمن، تكراری بودن بعضی از مفاهيم و مضامين 

و سبک های شعری، حالت يكنواختی، به شعر شاعر اين دوره نمی دهد.
از جمله نكات بارزي كه در شعر اين دوره جلب توجه مي كند، توجه فراوان شاعران به 
اعتقادات و باورهای دينی و مذهبی و ملی با به كارگيری تلميحات تاريخی و اشارات قرآنی 

است. 
در نهايت می توان گفت كه با توجه به اينكه شعر اين دوره با عواطف و احساسات درونی 
و دينی و ميهنی مردم سر و كار دارد و جريانی كه سبب سرايش چنين اشعار محكم و پايداری 
شد، از اهميت و ارزش وااليی برخوردار است، انتظار می رود كه در آينده ای نزديک، نقد 
و تحليل آثار اين دوره از زوايای مختلف با جديت بيشتری دنبال شود و الزم به نظر می رسد 
كه شاخه ای از ادبيات به اين گرايش )دفاع مقدس( اختصاص داده شود. اين پژوهش تنها 
قطره ای كوچک از اين دريای بيكران است و اين دريا به غواصان محقق بيشتری نياز دارد و 

توجه بيشتری را به عنوان يک دوره مهم از تاريخ كشور ايران می طلبد. 
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