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تاریخ دریافت3079/20/20 :

3

تاریخ پذیرش3079/20/37 :

چکیده :ادبیات دفاع مقدس ،یکی از شاخههای اصلی ادبیات انقالب االالبمی
بوده که شایسته و نیازمند مطالعة جدی ،ازجانب نسل جوانِ اهل پالووه االال
زیرا به آنان یاری میدهد تا ابعاد مبهم و پیچیدة اندیشههالای نالو ملالی و مالههبی،
اعتقادی ،فرهنگی و اجتماعی را مورد پووه قرار دهند .ادیبان و شاعران متعهالد
این الرزمین ،تمام هنر و االالتعداد خالود را در آفالرین حماالالههالای ایالن دوره
بهکارگرفتند و به عرصة تماشا گهاشتند و با تبش آنان ،ادبیاتی ایجاد شالد کاله باله
ادبیات دفاع مقدس معروف اال که به ادبیات فارالالی ،پویالایی ،الالم والالو و
معنویتی دوچنالدان بخشالید و در تغییالر ذهنیال و جهالانبینالی شالاعران و ادیبالان
اثرگهار بود .شاعران در این دوره ،از قالبهالای متنالوعی بالرای بیالان احساالالات
خوی در قالب شعر ،در غزل ،قصیده ،مثنوی و غیره به طبال آزمالایی پرداختنالد.
مقالة حاضر بر آن اال تا با االتفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،ضالمن نگرشالی
بر مبانی این نوع ادبیات ،به تبیین قالبهای بهکارگرفتهشده در شعر دفاع مقالدس،
با بیان نمونههایی از هریک ،پرداخته و خواننده را در درک درال موضوع یالاری
رالاند .نتایج پووه  ،نشانگر آن اال که زبان این ادبیات ،بهدلیل کالاربرد لغالات
و اصطبحات کهنه و نو دارای تنوع اال  .رعای درالال قواعالد صالرفونحالو
کلمه و کبم و دوربودن از ضعف تألیف و غراب االتعمال واژگالانی و همچنالین
پرهیز از اطنا های بیمالورد و حالهفهالای بالیجهال  ،از خصوصالیات الالبکی
ادبیات دفاع مقدس اال .
واژگان اصلی :ادبیات ،دفاع مقدس ،البک ،مکتب ،قالب شعری ،شعر نو.

 .1دان آموختة دکترای زبان و ادبیات فارالی دانشگاه الیستان و بلوچستان.
 .*2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیهد مدنی آذربایجان و نویسندة مسئول (.)masoudbavanpourib@gmail.com

 .3کارشناالی زبان و ادبیات فارالی دانشگاه کردالتان.
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ادبیات ،آیینة اندیشهها ،عاطفهها ،خواالتهها ،گالرای هالا و آرمالانهالای یالک ملال

و نمایالانگر

خوبیها ،بدیها ،شایستهها و ناشایستههای یک جامعه اال  .تاریخ ،زمانی ماندگار میشود کاله
در ادبیات ،متجلی گردد و هنرمند از روح ادبی خوی  ،در آن بدمد (یاحقی .)222 :1331 ،انقب
االبمی ،انقب

مردمی همدل بود که تمام تودهها در آن مشارک

ادبی نیز حضور فعالی در جبهههای شعر و اد

داشته و پیشگامان فکالری و

داشتند .ایران امروز از الال  1331تاکنون دورة

پرباری را پش الرگهاشته اال  .افزونبر مسائل و ارزشها و دالتاوردهای اقتصادی ،اجتماعی،
الیاالی و ارزشهای فرهنگی ،میراث ادبی ،یکی از دالتاوردهای این انقب
انقب  ،بهوقوع پیوال

و بُعد عرفانیاش تعالی یاف  .همبستگی مل

کشورها را برانگیخ  .آنان نیز به قیام علیه این همبستگی ملی انقب
تحمیلی ،انقب ِ دیگرِ مردم حاضر در صحنة دفاع و مقاوم
اجتماعی هستند .جنگ و انقب

متحد ،خشم برخالی

مردمی برخاالتند .جنالگ

ایران بود« .جنگها ،انقب هالای

با پیروی از امیال انسانی در زمالان و مکالانی خالاد ،دورهای

واحد به قصد دالتیابی به اهدافی مشخص و با مشارک
شیوه های مختلف خشون

و جنگ اال .

نیروهای انسانی ،بهکارگیری ابزارهالا و

و کشتار و الرانجام ،صَرف هزینه و نیروی انسانی و تجربی و مالی

محقق شده اال » (صنعتی.)13 :1331 ،
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری االبمی ایران ،پیامدهای بسیاری را بهدنبالال
خود داش

و تغییراتی در فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد و الیاال

بهوجالود آورد و بالارزتر از هماله

تغییراتالالی بالالود کالاله در حالالوزة ادبیالالات ایجالالاد کالالرد« .جنالالگشناالالالی برابالالر نهالالادة پولمولالالوژی»
( )polemologieاال

کاله از ترکیالب واژة یونالانی « »polemosبالهمعنالای جنالگ و «»logos

بهمعنای بررالی و شناالایی الاخته شده و در مجموع ،بهمعنای «علم جنگ» ،مطالعالة شالکلهالا،
عل ها ،نتایج و عملکردهای جنگ بهعنوان یک پدیالدة اجتمالاعی االال

(فروغالی جهرمالی:1331 ،

.)323
ادبیات دفاع مقدس ،بهدلیل برآمدن از مالتن و حاشالیة جنالگ تحمیلالی و تالأثیر مضالامین و
مفاهیم واالی بهدال آمالده از آن ،از تنالوع مضالمونی و غنالای واژگالانی و معنالایی ارزشالمندی
برخوردار گشته اال  .تحوالت الری و همهجانبهای که با گفتمان انقب
40

و تغییر در جهانبینی

ایرانیِ پس از انقب

االبمی ایجاد شده بود ،موجب تغییر در ذائقة زیباشناختی ،در میان اغلب

ایرانیانِ همگام با جریان انقب
بههمراه داشته اال

شده بود که بیتردید ،جمعیتی حالدود  13درصالد را بالا خالود،

اما ،همزمانی با جنگ تحمیلالی و رویکالرد ایالدئولوژیکی و رنالگ و بالوی

مههبی و عقیدتی که با آن همگام و همراالتا بود ،نهتنها ،باله تثبیال

کمک کرد بلکه ،خود نیالز ،جریالانی قدرتمنالد و الالازگار بالا

زمینههای فکری ،فرهنگی متن جامعة ایرانی بهوجود آورد که به غِنای مضالمونی و محتالوایی و
دایرة نمادین واژگانی و زبانی هنر و ادبیات انجامید.
با آغاز جنگ تحمیلی ،فصل نوینی در تاریخ الیاالی و اجتماعی این مرز و بوم پدیدار شد.
بهیقین میتوان گف
مقدس نیس

که هیچگونه ادبی در کشور در الالالهالای اخیالر ،جلالوتر از ادبیالات دفالاع

و اگر این بخ

درنظرگرفته نشود ،چیزی از ادبیات انقب

باقی نخواهالد مانالد
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ایرانی -االبمی حاصل از انقب

نگالرش نالو و جهالانبینالی

بههمینخاطر ،پرداختن به این موضوعات و آثاری که در این حوزه نوشته شالدهانالد ،ضالرورت
اصلی این پووه

بوده اال  .این مقاله ،با االتفاده از روش توصیفی– تحلیلی ،ضمن واکالاوی

ادبیات دفاع مقدس و ویوگیها و شناالههای البکی این ادبیات ،قالبهای شعری ایالن دوره را
موردتبیین قرار داده اال .
پیشینة پژوهش

تاکنون ،پووه های گرانالنگ و ارزشمندی در مورد دفاع مقدس انجام گرفته اال

که به

برخی از آنها ،اشاره میگردد .احمد امیری خراالالانی و قالدرت آخشالن ( ،)1311باله بررالالی
االوههای مههبی پربسامد در شعر دفاع مقدس پرداختهانالد .الالید علالی قاالالمزاده و همکالاران
( )1313با بررالی تلمیحات دینی -مههبی در کنار تلمیحات االطورهای ،الالعی داشالتهانالد ،باله
نق

تلمیح در وحدتبخشی به محورهای طولی و عرضی شعر دفاع مقالدس برردازنالد .مالریم

شریفنسب ( ،)1313به بررالی بازتا

مفهوم وطن در شعر شاعرانی ماننالد حمیالد الالبزواری،

نصراهلل مردانی ،الریده کاشانی ،اللمان هراتی ،قیصر امینپور و غیره پرداخته اال  .الالید کالا م
موالوی و حمزه محمدی دهچشمه ( )1313به بررالی شخصی های حماالی و االالطورهای در
شعر مردانی ،حسینی ،کاشانی ،گرمالارودی و الالبزواری پرداختالهانالد .عنایال اهلل شالریفپالور و
علیحسن ترابی ( )1313به بررالی مفهوم وطن در شعر شاعران دفاع مقدس پرداختهاند.
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مبحث اصلی پژوهش
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مکتب ادبی 1بهمعنای مجموعة الن ها ،هنجارها ،اندیشهها ،نظریهها و ویوگیهایی اال

که باله

دالیل اجتماعی ،الیاالی یا فرهنگی در دورهای خاد ،در ادبیالات یالک یالا چنالد کشالور نمالود
مییابد .این مجموعه ،معموالً ،در آثار گروهی از صاحبانقلم رخ مینماید و باعث تمالایز آنهالا
در البک از شاعران و نویسندگان دیگر میشود .منتقدان ،پووهشالگران ،نویسالندگان و شالاعران
برجسته ،چنین مجموعهای را مییابند و در قالب مشخصههای هر مکتب ارائاله مالیدهنالد .هالر
مکتب با پیروانی که برای خود مییابد ،دورهای ویوه (کوتاه یا بلند) را میپیمایالد و الالرس بالاز
میایستد (انوشه.)1213 :1331 ،

شرایط و اوضاع اجتماعی ،الیاالی یا فرهنگی در ایجاد یا تغییر مکاتالب ادبالی و الالبکهالا،
تأثیر غیرقابلانکاری دارد .شاعران و ادیبان دفالاع مقالدس ،در ابالراز احساالالات عمیالق خالوی
به الرزمین خود و دعوت به پایداری و االتقام

نسب

و نیز ایجاد بارقة امید در مل

خالود از

شیوههای نوینی الود جستهاند .آنان ،حس کردهاند که اگر بتوانند کلمات را از مفهوم رایج خود
تهی کنند و با معنایی تازه و بدی لبریز الازند ،بهتر مالیتواننالد بالا تحالوالت فکالری و عالاطفی
هماهنگ شوند.
ادبیات دفاع مقدس شامل دورة جنگ و صلح اال  .در ابتدا ،زبان ادبیالات ،الالاده و بالدون
تصن و نزدیک به کبم محاوره بوده و در دورة دوم ،به الَم

آرای های لفظی و معنوی رفته

و رنگینتر شد و از نظر محتوایی تنوع مضامین بهوجود آمد .حمااله و عرفان ،تشویق ،ترغیب،
تحقیر ،شهید و شهادت ،ایثار و شهادتطلبی ،عناصر دینی آمیخته با صبغههالای ملالی و وطنالی،
ویوگی ادبیات دوران دفاع مقدس بوده و یادآوری خالاطرات رزمنالدگان و حفالا یالاد شالهدا و
ارزشها و بیان اندوه و الوگ همراه با عاطفه و انتقاد ،محتوای دورة دوم ادبیات دفالاع مقالدس
اال .
از خصوصیات البکی ادبیات مقاوم  ،انتخالا

زبالان روایالی و طالوالنیبالودن الالرودههالا،

همچنین غلبة زبان رجز و شعار بر دیگر گونالههالای شالعری و بهالرهگیالری از زبالان تصالویر و

1. Literary school
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آرایههای بدیعی و آیات و روایات اال  .باید گف

که در ادبیات دفاع مقدس ،بهدلیل نگاه تازه

به مسائل موجود در فضای اجتمالاعی -الیاالالی آن دوران ،نالوگرایی خاصالی در ادبیالات مالو
میزند .چنانکه میتوان گف  ،شالوده و بنمایة تفکر ادیبان و شاعران ،براالاس نالوگرایی بنیالان
نهاده شده اال  .میتوان گف  ،اندیشة اجتماعی همراه با نگاه مههبی آنها ،زمینهالالاز االالتفادة
میتوان این ادبیات را البکی مستقل دانس .
ادبیات دفاع مقدس و سمبولیسم اجتماعی

ادبیات دفاع مقدس ،آیینة تمامنمای چهرة حماالهالالازان  3الالال دفالاع مقالدس االال

و ایثالار،

ازخودگهشتگی ،حمااله ،شهادت طلبی و وطندوالتی رزمنالدگان و شالهیدان را الگالوی واقعالی
برای حال و آینده قرار می دهد و همچنالین بالرای تالاریخ بعالد از مالا نمالادین و مانالدگار جلالوه
مینماید و با آدا

مبانی و قالبهای شعر دفاع مقدس

آن ها از نمادهای مههبی -اجتماعی شد .این ادبیات ،گرچه جوان االال

امالا ،پویاالال  .پالس،

و عادات و فرهنگ و النن اجتماعی و اعتقادی و ملی ما آمیخته شده اال .

این ادبیات ،البک جدیدی در گسترة ادبیات آفرید کاله بایالد بالا همالین الالبک ،شناالالایی و
بازخوانی شود .بهدلیل عمق مبانیِ اعتقادی و غنای ادبیات دفاع مقدس در بررالی بخال هالایی
که به تفاوتها ،تمایزها و ویوگیهای خاد این دوران اشاره دارد ،در چالارچو
گهشته به بنبس

الالبکهالای

میرالد بنابراین ،در الیر تاریخی ادبیات ،باید این فصالل را بالهعنالوان یالک

دورة مستقل و فاخر با ویوگیهای خودش مطالعه ،تبیین و تحلیل نمود که اگر ایالنگوناله فکالر
شود ،به زای

البکی نو در ادبیات پی برده و از ورود به کوچة بنبس

پرهیز میگردد.

آنچه ادبیات دفاع مقدس را با دیگر گونههای ادبی متفاوت میکند ،درواقال  ،همالان چیالزی
اال

که دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را (یعنی پرداختن به بُعد ایمانی آن) از دیگر جنگهالای

دنیا متمایز کرده اال  .باید درونمایة اعتقادی دفاع مقدس را که الرچشمة خَلالق حماالالههالای
بزرگ و آثار ارزشمند ادبی اال  ،موجب متفاوتشدن ادبیات دفاع مقدس در تقسیمبندی آثالار
ادبی در جهان دانس .
اگرچه المبولیسم بهعنوان یک مکتب ادبی از اروپا آغاز شده اال
کبالیک ما نیالز آشالکار االال  .در دورههالای نخسال

اما ردپای آن در ادبیات

ادبیالات کهالن فارالالی ،بالهدلیالل بیالن
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برونگرایانة شاعران و نویسندگان به زندگی ،نمادپردازی نادر اال
صوفیه ،نمادگرایی رونق یاف

از اینرو ،با روا ادبیالات

و روبهگسترش نهاد (شالوالیه و دیگالران .)323 :1332 ،المبولیسالم در

شعر معاصر ایران ،با نیمایوشیج آغاز گردید .او تح تأثیر المبولیس های فرانسالوی و مطالعالة
آثار آنان ،برخی از ویوگیهای المبولیسم را وارد شعر فارالی نمود .بیتردید« ،جدا از غزلهای
نیما بود که به شعر فارالی ،بهمعنای حقیقالی کلماله راه یافال »

عارفانه ،ابهام شعری ،با کوش

(پورنامداریان .)221 :1331 ،یکی از شیوههایی که شاعران و ادیبان با توالالل باله آن ،زبالان خالود را
برجسته میالازند ،آفالرین

و کالاربرد واژگالان جدیالد برحسالب قیالاس و یالا گریالز از قواعالد

الاخ واژة زبان هنجار اال  .شاعران و ادیبان دفاع مقدس دراینزمینه طب آزمالایی کالرده و بالا
آفرین

واژگان نو بر بار بدع

یافتهاند .بههمیندلیل اال

کبم خود افزوده و بهاینترتیب ،به ایجاز در الخن نیالز دالال

که برخالی از آنالان ،گالاه واژهای خودالالاخته را جالایگزین مفهالومی

مبسوط الاختهاند .این افراد ،با تغییر دیدگاه و نگرششان ،العی بر آن داشتند تا بالر عمالق کالبم
خوی

بیفزایند .آنان ،برای ایجاد رالتاخیز در زنجیرة کبم ،واژگانی را وارد زبان کالردهانالد کاله

تا آن زمان ،وجود نداشته اال  .این واژگان ابداعی در هالمنشالینی بالا دیگالر واژگالان ،از نالوعی
وحدت و انسجام برخوردارند.
آنان با نگرش واق بینانه نسب

به مسائل جامعه ،به بیان المبولیک وضعی

اجتماعی انسالان

معاصر ایرانی پرداخته و در ارائة این تصاویر برای بیان مسائل اجتماعی و تبیالین موقعیال هالای
پرفرازونشیب الیاالی االتفاده کردهاند .درواق  ،مالیتالوان گفال
المبولیسم اجتماعی ،با نیما بهطور جدی آغاز گش

کاله در ادبیالات معاصالر ایالران،

و درادامه ،توالط بسیاری از شاعران دیگر

دنبال شد .دربارة خصوصیات المبولیسم اجتماعی در ادبیات معاصر گفتهاند« :المبولیسم ایالرانِ
معاصر ،گرای

شدیدی به وقای اجتماعی دارد .چنانکه بر شعرهای المبلیک نیما ،گالاه ،چنالان

روح واق که مرز «ماخ اوال» گرایانهای غالب اال
محسوس و طبیعی اال

که عینی

مانند شعر که مرز میان واقعی

اشیای واقعی در درون شعر ،کامبً
و رمالز ،در آن معلالوم نیسال  .دیگالر

اینکه المبولیسم معاصر ایرانی ،برخبف المبولیسم اروپا ،به تعهد و التزام اجتماعی و الیاالالی
پایبند اال  .المبولیسم اروپا ،شعر نا
جمعی جامعة

44

را الر مالیداد امالا المبولیسالم ایرانالی ،محتالوای روح

معاصر ایران را در خود دارد» (فتوحی.)233 :1331 ،

ادبیات دفاع مقدس ،در حوزة نثر ،بهویوه در دهة دوم و در قلمرو شعر ،بهویوه در دهة آغازین،
دارای عناصری اال

که شایسته اال  ،بهطورمستقل بررالی گردد .پیوند ادبیات دفاع مقدس با

الگوهای عاشورایی و االبمی و موضوع شهید و شهادتطلبی ،به البک ادبیالات دفالاع مقالدس،
عمقی ژرف بخشیده و این موضوعات نشاندهندة اهمی

این البک اال .

اال  .برپایة این دیدگاه ،ادبیات ،خواننده را به خود ادبیات و به چگالونگی کالارکرد آن ارجالاع
میدهد اما برخی از منتقدان ادبالی ،بالرایالنباورنالد کاله دربالارة ویوگالی خودارجالاعی ادبیالات،
بزرگنمایی شده اال
اال

و توجه به این تفاوت الخن ادبی با انالواع دیگالر الالخن ،موجالب شالده

که بسیاری از خوانندگان متون ادبی ،به خاطر جنبة خودانعکاالالی ایالن متالون کاله باعالث

عقیمبودن ادبیات و خستهکنندگی آن گردیده ،عبقه به این نوع متون را از دال

بدهند

(هیلالیس

مبانی و قالبهای شعر دفاع مقدس

در دهههای اخیر ،ادبیات ،براالاس عنصر خودانعکاالی یالا خودارجالاعی آن ،تعریالف شالده

میلر.)31-33 :1333 ،
قالبهای شعری دفاع مقدس
 -1غزل

در دورة مشروطه ،همزمان با بیداری ایرانیان و انجام کارهای الیاالی -اجتماعی ،غالزلهالا هالم
روندی الیاالی گرفتند یعنی ،مضامین الیاالی در قالب غزل گفته شد .غالزل ،تحالول بنیالادی و
معنایی یاف

و این امر به جهالانبینالی و جهالاننگالری شالاعران باله انسالان و اجتمالاع و جهالان

اطرافشان برمیگردد.
در غزل دفاع مقدس ،عرفان با حمااله تلفیق میشود« .تلفیق حمااله و عرفان را بهصالورت
آشکارا در غزل انقب

میتوان مشاهده نمود .در این قالب ،حمااله با بعد زمینالیاش و عرفالان

با بعد آالمانیاش با هم پیوند می خورند که تکاپو ،التیز و حرک

بالا او و اخالبد عارفاناله

درهممی آمیزد و غزل عرفانی متولد میشود» (یالاحقی .)231 :1333 ،همچنالین ،فرهنالگ االالبمی-
شیعی در شعر محیط میشود و مرز غزل و قصیده درهمشکسته شده و با هم ادغام مالیشالوند
زیرا شاعر باید شگفتیهایی را که تاکنون چشمها ندیده و گوشها نشنیدهاند ،بسالتاید و در آن،
اعتراض و نوالتالوژی و خوداتهامی به او میرالد.
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غزل ،لنگرگاه و قیام
زندگی ،عشق اال

شعر اال

و این حدیث مکرر را از هر زبان که میشنوی نامکرر اال  .غزل ،االالیری

رهاشده از بند قصیده اال
بوده اال »

و نهای

الیر و اللوک شعر ،وادی غزل اال « .چرا کاله روح

و الرانجام ،الرودن به غزل میرالد که الرآغاز الروده نیز بالا غالزل

(النگری ،1331 ،جلد .)32 :3

غزل ،نرم و لطیف و منعکسکنندة احساس و عواطف درونی ،در روالاخ
دارای گسستگی اال

ولی در زیرالاخ

شعر ،مجمل و ایجاز االال

اینگونه نیس

و صورت شعر

و زیر بار تکلالف و تصالن نمالیرود.

و بالههمالینخالاطر در اذهالان ،جالاودان و پایاالال  .غالزل از دیگالر

قالبهای کهن شعری بیشتر موردتوجه شاعران دفاع مقدس قرار گرفتاله و مضالامین حماالالی-
عرفانی در آن گنجانده شده اال  .قالب غزل اال

که بیشترین تحول واژگانی و زبانی را یافتاله

اال  .زبان نو غزل ،کهنگالی قالالب را از اذهالان مالیشالوید و ذهالنهالا را بالا محتالوای بالدی و
شگف اش جب میدهد .تمامی غزلالرایان ،در مضامین و تصاویر شالعری و ترکیبالات شالعری،
نوآوری دارند ،مثل مرزهای روشن انتظار ،مرز دیدار ،ترنم شب ،مو انفجار ،خوا

کوهسالار

و غیره که در الرودة شاعران آمده اال  .قالب غزل تالا قبالل از انقالب  ،قالالب اشالعار حسالی،
تجربالالی و عالالاطفی شالالاعران بالالود امالالا در زمالالان دفالالاع مقالالدس و شالالور جنالالگ ،مرزهالالای غالالزل
درهمشکسته شد و آن را مانند خرمشهر از قید هرگونه االارتی رها کالرد و مضالامین حماالالی،
بیمحابا وارد عرصة غزل شدند .نصراهلل مردانی را بنیانگهار ایالن نالوع قالالب بالا ایالن رویکالرد
محتوایی دانستهاند.
«غزل گرچه در مواجهه با دگرگونیهای زبانی و قرارگرفتن در مسالیر تجربیالات رنگارنالگ
لفظی شاعران در بُعد الاختاریاش ،دچار دگرگونیها و افراطیهایی شده اما بهمدد گسالتردگی
و قابلی

مفهومیاش قالبی نامیراال  .تطورات شعر فارالی از آغاز تالا عهالد بازگشال

و زمالان

حاضر ،هرکدام موجب هور گرای های مختلف صوری در غالزل بالوده االال  .درعالینحالال،
مفاهیمی چون عشق ،عرفان ،حمااله ،اجتماع و غیره ،طی حیات غزل ،خود را بهوالیلة آن بیالان
کردهاند»
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(قاالمی.)31 :1333 ،

غزل انقب  ،رویکردی رمانتیک از وقای حماالی اال

که الالاخ

غالزل را از الالاخ

الالنتی

خود میشکند و آن را از حصار مرزهای النتی رها مالیکنالد .وقتالی در محتالوای غالزل یکبالاره
اینهمه تحول ،رخ میدهد ،در زبان غزل و صور خیال آن نیز به پیروی از محتوای غزل ،تحول
صورت میگیرد .زبان غزل که زبانی نرم و لطیف بالرای بیالان احساالالات و تالأمبت درونالی و
و روایی و االتوار جنگ و خون و التیز و نبرد میشود ،زبانِ صالدای ابزارهالای جنگالی و زبالان
در آن به او میرالد اما شالاعران در شالعر انقالب

برندگیِ قاط اال  ،زبانی که خشون

بالا

تلفیق هنرمندانه ،این دو زبان را در کنار هم جم کردهاند و به آن تسکینی دادهانالد کاله تنهالا از
ازدوا حمااله و غزل پدید میآید« .پردازش حمااله در اوزان شفاف و غیرروایالی غالزل ،کالار
آالانی نبود ،بهاالتثنای چند غزل حماالی -عرفانی دیالوان شالمستبریالزی و برخالی غالزلهالای

مبانی و قالبهای شعر دفاع مقدس

التای

تصاویر زیبایی و زبان غیرروایی و زبان حمااله اال  ،تبدیل به زبان فخام

و صبب

انقببی و البته مقطعی و غیرزایشی فرخییزدی در تاریخ ادبیات فارالی ،کمتالر الالابقه دارد کاله
حمااله در قالب غزل ریخته شود بنابراین ،رویکرد حماالی به قالب غزل بهمنزلة آشناییزدایی،
انحراف از نُرم و نسب

به رویکرد متعارف حماالهالرایی ،نوعی الاخ شکنی بهشالمار آمالده و

ورود به این عرصه ،آزمون و خطایی حیثیتی را میطلبیده اال »

(رحمالدل شرفشالاهی.)211 :1333 ،

«غزل را میتوان رالتاخیز اشعار نامید تا آنجاکه بیشترین شاعران این عصر در غزلالالرایی نیالز
قدرت شاعری خوی
انواع غزل انقب

محک زدهاند»

(براتی و نافلی.)31 :1333 ،

از نظر محتوا عبارتانداز:

 .1غزل حماالی که فقط حمااله در آن ریخته شده و عرفان را چاشنی خود ندارد.
 .2غزل حماالی عرفانی در این قالب ،حمااله با عرفان به هم پیوند میخورند و تکاپو ،الالتیز
و حرک

با او و اخبد عارفانه درهممیآمیزد و غزل عرفانی -حماالی شکل میگیرد.

 .3غزل الوگالروده به اشعاری اطبق میگردد که در الالوگ از دالال دادن شخصالی هالا و
عزیزان جنگ الروده شده اال

(الوگنامههای حماالی).

 .3غزل مدحی این نوع غزل به مدح امامان معصوم و پیامبر االبمصلواتاهللعلیهم پرداخته اال .
 .3غزل عارفانه شاعران جنگ و جبهه ،غزلهایی با مضامین عرفانی الرودهانالد عرفالان آنالان،
برخاالتهاز فرهنگ شیعی و الخنان امام خمینی

رحم

اهللعلیه و قرآن و اهل بی علیهمالسبم اال .

41



فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،4شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)44تابستان 4931

 .1غزل اعتراض که در آن شاعر بر بیدردان جامعه فریاد برمیآورد و آنان را بر از دال

رفتن

ارزشها متهکر میشود.
 .3غزل بینابین حمااله مویه

(میرجعفری.)33 :1331 ،

 .3غزل نئوکبالیک غزلی که نه تندرویِ شاعران غزل نو و ناله کهنالهگرایالیِ افراطالیِ شالاعران
غزل کبالیک را داش  .این غزل ،از یالکطالرف ،ریشاله در فرهنالگ غنالی گهشالتگان و از
طرفِدیگر ،ریشه در نوآوری نوآوران امروزه دارد .بیشتر شاعران شعر دفالاع مقالدس ،غالزل
نئوکبالیک دارند که به عل

الاختار زبان و بیان موالیقایی نو و االتفاده از واژگان فرهنگ

و مفاهیم االبمی و اصطبحات عرفانی در وصف اللحشوری قهرمانان میدان جبهه ،زبان
بسیار زنده و پویاال .
 .1غزل -داالتان که در این غزلها الیر شعری بهصورت حرف روایی اال  ،گوییکه داالالتانی
در غزل بازگو میشود .همچون ویوگیهای غزل امروز ،نقلِ داالالتان و حکایال

االال

کاله

بیشتر مبتنیبر تجربة شاعرانه یا تخیل شاعر اال  .این ویوگی غزلِ امروز را میتوان «غزل-
داالتان» یا «داالتانگویی در غزل»« ،غزل -خاطره» یالا «غالزلِ حکایال » نالام نهالاد
 ،1313پرتال امام خمینی

اال

که دیگر تکبی

رحم

(ایالرانزاده:

اهللعلیه) .غزل در التون افقی و عمالودی ،شالعری دارای چنالان نظمالی
معنا ندارد و حتی ارزش و جلوهای هم ندارد و هر بیتی کاله اضالافه

باشد در شعر جایگاهی ندارد بنابراین ،باتوجه به الابقة لحالن حماالالی در غالزل از قالرون
گهشته حتی در شعر موالنا و بیدل و بعضی دیگر که لحن حماالی دارند ،باید دفاع مقدس
را بستر اصلی این قالب با این نوع محتوا دانس .
 -2قصیده

در ادبیات دفاع مقدس قصیده افول می کند ،مضامین و محتوای آن ،از الالتای

و مالدح امالرا و

حکما به موضوعات اجتماعی ،الیاالی ،پندواندرز و مسالائل عرفالانی مالیرالالد و رنالگوبالویی
حماالی به خود می گیرد .در شعر دفاع مقالدس ،دعالوت باله مبالارزه ،جهالاد ،شالهادت ،الالتای
فضایل معنوی رزمندگان ،جانبازی ،ایثار ،حمااله و فرهنگ االبمی و عناصر االطورهای ،ملی و
مههبی ،موضوعات قصیده میشود« .زبان نسبتاً تالازه ،عاطفاله الالیال و صالور خیالال معتالدل از
ویوگیهای البکی قصیدة عصر انقب

االبمی اال » (النگری ،1331 ،جلالد  .)12 :3قصالاید دفالاع

مقدس از تغزل ،مدح ،وصف و عناصر حماالالی ادغالام یافتاله االال  .لحالن حماالالی ،مالدح و
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توصیف در قصیده ،بههمراه جریان روشنفکراناله و فلسالفی و هدفمنالد انقالب
قصیده در شعر دفاع مقدس ،بیشتر شامل مدح و التای
فراتر نمیگهاش

هرچند که مدح و التای

قالرار گرفال .

میشد اما در حدشرعی و پا از حدود

چهرههای شاخص انقب

و جبهالههالای نبالرد در

این قالب روا داش  .شاعر قصیدهالرا ،از گهشتگان تقلید میکرد اما زبالان و مضالمون ،نالو و
مغایرت زیباییشناالی آن با روح شتابناک دنیای امروز و ذهنی
روزگار روا و رونقی نیاف
آن ،التای

هنری مخاطبالان نالوگرای ایالن

(روزبه .)312 :1331 ،همچنین ،روح قصیده و جه گیالری آغالازین

بزرگان و قدرتمندان اال

(النگری ،1331 ،جلد  )133 :3که در این دوره روا چندانی

نداش .
 -3مثنوی

مبانی و قالبهای شعر دفاع مقدس

تازه بود .این قالب در دورة دفاع مقدس رو به افول نهاد زیرا از قالالبهالایی بالود کاله بالهدلیالل

مطالبی که در مورد قصیده ذکر شد ،دربارة مثنوی نیز صدق میکنالد .قالالب مثنالوی از تنالوع و
تعدد و آزادی بیشتری برای بیان حکایات و روایات برخوردار اال  .داالتانهای بلند حماالالی،
تعلیمی ،عرفانی ،عاشقانه و غیره را در این قالب میگفتهاند .شاعران عرصالة دفالاع مقالدس کاله
مثنوی میالرودند ،بسیار اندک بودند و حتی آنان نیز دچار ناپختگی و بیتجربگی و غفلال

از

زبان زمان بودند .در شعر دفاع مقدس ،مثنوی که روح از قالب تهی کالرده بالود ،بالارِدیگر جالان
تازه گرف « .بالندگی ،قوام و ثبات مثنوی و رالیدن به پختگی الزامند در شعر انقب

بهخالوبی

روشن اال » (کافی.)13 :1312 ،
در گهشته ،از هف

وزن رایج در مثنوی االتفاده شده اال :

 .1فعولن فعولن فعولن فعل
 .2فاعبتن فاعبتن فاعلن
 .3فعبتن فعبتن فعلن
 .3مفاعیلن مفاعیلن فعولن
 .3مفتعلن مفتعلن مفتعلُ
 .1فاعبتن مفاعلن فعلن
 .3مفعولُ مفاعلن فعولن

(ترابی.)112 :1333 ،
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در شعر شاعران دفاع مقدس ،برخبف گهشته که اوزان کوتاه حداکثر تا یازده الالیببی بودنالد،
رفتند .ردیفهای بلنالد و قافیالههالای جانالدار بالا هجالای

اوزان بلند تا مرز شانزده الیببی پی

مشترک زیاد ،وزنهای بلندکبم را آهنگینتر میکرد .گاه در میالان مثنالوی بالا حفالا وزن غالزل
آورده میشود که به غزل مثنوی مشهور بود و حتی ،گاهی در مثنوی بند ترجی آورده میشالود.
غزل -مثنوی در شعر انقب

او گرف

البته ،در میان اندکی از شالاعران قبالل از انقالب

نیالز

روا داش  ،از جملاله وحشالی بالافقی در شالیرین و فرهالاد و در جمشالید و خورشالید الاللمان
الاوجی دیده میشود.
«مثنوی ،قالب شاعران اندیشمند اال  .اطوار گونالاگون مثنالوی چالون :بیالان حکمال  ،نقالل
قصص و گفتارهای گوناگون ،این فرص

را به شاعر میدهد تا با فراغبال به طرح نظرات خود

برردازد و ضمن نقل اندیشههای خود از حکایات و روایات بهره ببرد و در هر قسم
احساالالالات خالالود را وانمالالود کنالالد» (کاکالالایی .)32 :1331 ،شالالاعران دورة انقالالب

از شالعر،

بالالرای الالالرای

موضوعات حماالی از وزن رجز مسدس مرفل بهره گرفته اند .این وزن تالا پالی

از ایالن جالزو

نوادر اوزان عروضی شمرده میشد و بیشتر برای الرودن قصیده به کار میرفال

امالا ،شالاعران

دورة انقب  ،این وزن را با قالب مثنوی مناالب یافته و مفاهیم درونی خود را با بیالان حماالالی
در این وزن ریختهاند.
ازجمله مثنویهای مشهور عبارتانداز:
 عبور از صاعقه از حسین االرافیلی. نینامه (بحر متقار ) از رضا االماعیلی. الردار الریداران و پرواز شلمچه (بحر رمل) هر دو از شیرینعلی گلمرادی. -مهتا

کردالتان (رمل -لحن

حماالی عرفانیس ) از منیوه درتومیان.

 یاد یاران (رمل) از حمید البزواری. تجلی عشق (رمل -با لحنی روایی) از محمود شاهرخی. -هف بند التها

(رمل) از عباس مشفق کاشانی.

 -اینهمه یوالف (هز ) از علیرضا قزوه (البته غزل -مثنوی و دوبیتی اال ).
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 الالالریده کاشالالانی مثنالالوی بلنالالد و زیبالالا و شالالورانگیزی دارد کالاله موضالالوع آن دالوریهالالا وجانبازیها و صفشکنیهای رزمندگان االبم اال .
در مثنویالروده ها ،عناصر حماالی همچون بیرق و تازیانه ،خندق ،زین کردن ،باره ،خش
و نیزه ،نغمههای جس ،االب و خنگ و رالتم و زال ،مو میزند .از کلمات باالتانی مثالل ناقاله
تیول ،طب ،گلخن ،المند ،مجره ،ترانهکن ،ضمادکن ،گریوه ،جدار ،ایاغ و غیره االتفاده میشالود.
در این مثنویها ،یادکرد گهشته و واگویه ،االتفاده از الفاظ ،اصطبحات مههبی ،انقببی ،تنبیه و
تهکر به پرهیز از فراموشی ارزش ها ،کاربرد الفاظ و اصطبحات عرفالانی و غیالره االال  .علالی
معلم ،احمد عزیزی ،حسن حسینی ،حسین االرافیلی ،اللمان هراتی ،پرویز بیگی حبیبآبادی و
عبدالرضا ملکیان ازجمله مثنویالرایان دفاع مقدساند.

مبانی و قالبهای شعر دفاع مقدس

و محمل ،نشاطکردن ،طبله ،نبهره دایگان ،رواق ،نماز جوکیاناله ،نمالازکن ،افاقاله ،عشالیره ،ردان،

 -4رباعی

در شعر دفاع مقدس ،رباعی نیز احیا شد .رباعی که تا قبل از انقب
منطقی بهکار میرف

برای بیان حکمی ،فلسفی،

اکنون ،برای بیان حماالی و یالادکرد خصوصالیات حماالالی کالاربرد دارد.

این قالب ،بهدلیل برخورداری از وزن مخصالود ،بالا حماالاله نزدیکالی بیشالتری دارد و شالاعر
میتواند از این قالب ،برای بیان وقای حماالی بهره جوید .در رباعی به مرگاندیشالی ،شالهید و
شهادت و حمااله و رزم پرداخته شده اال .
کسی چون تو طریق پاکبازی نگرف

با زخم نشان الرافرازی نگرف

دالورا کسی چون تو شگف

مرگ را به بازی نگرف

زن پی

حیثی

(حسینی)11 :1313 ،

موضوع شهید و شهادت عبوهبر اینکه در ربالاعی دارای بسالامد باالالال  ،از جهال
باله مالرگ نیالز ،دارای اهمیال

عمیق حکیمانه و فلسفی شاعران اندیشهور انقب

نگالاه

االال  .لحالن

حماالی شهادت را برای خواننده یا شنونده رباعی ،به یک آرمان و آرزو بدل میکند.
نگاه رضای مند به مرگ و مرگاندیشی ،راز بزرگ حمااله و عرفان اال  .جنگ ،خود یک
حمااله اال

و در تعلیم دیدگاهی انقب  ،به خرقة عرفان نیز درآمده اال

بنالابراین ،شالعر بالا
24
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این دو مؤلفه بهخوبی آشنا و همراه اال  .پس باید نگاه رضای مند به مرگ و مرگاندیشی که
مولود حمااله و عرفان اال  ،در شعر شاعران انقب
هس

و در این میانه ،الابقه و الاخ

«قالب رباعی ،قالبی ایرانی اال

یک محوراندیشگی باشد کاله چنالین نیالز

رباعی ،ذهن الخنوران را بیشتر متوجه به خود مالیکنالد.

و اهراً ،به دورة الامانی برمیگردد البته ،برخی ،قائلند کاله از

الرزمینهای دیگر به خراالان آمده اال  .رباعی را در زبان فارالی ،ترانه یا ترانک گویند کاله از
کلمة تر به معنای تازه ،آبدار و شاد گرفته شده اال

» (حکم .)131 :1331 ،

رباعی ،الالها یک قالب مهجور بود و بعدها توالط منصور اوجی ،قیصر امالینپالور و الالید
حسن حسینی او گرف

اما ،متأالفانه ،شاعران مقلد که تعدادشان هم کم نیس  ،از این قالب

الوءاالتفاده نمودند و شعاریترین مضامین را بهدلیل الهلالوصولبودن ،در قالالب ایالن ربالاعی
ریختند و کار بهجایی رالید که رباعی ،تازه هنوز توالط شاعرش چاپ نشده بود که رونوشال
آن در مجبت و روزنامهها و تهکرهها به ثب
نوجو و پویا شد که قالب را معطل گهاش

میرالید و این امر ،باعث الالرخوردگی شالاعران
(امیری ،مصاحبة روزنامة اطبعات 21 ،مهر .)1333

این قالب ،رفی های بسالیار زیالادی بالرای شالکار لحظالههالا و مضالامین و بالهدامانالداختن
صیدهای فربة شعری داش

اما بهعل

طوالنیشدن جنگ ،درونیشالدن احساالالات بیرونالی و

نرمشدن لحن حماالی اشعار و طبعاً ،مبیمشدن زبان مطلب ،الیر صعودی کیفیال

در الالرای

رباعی کندتر و کمشتا تر شد و رفتهرفته ،الیر نزولی خود را آغاز کرد و کمکم ،وزن رباعی با
رفی های یادشده مناالب نبود و از کار برکنار شد.
 -5دوبیتی

از زمان جنگ تحمیلی تاکنون ،قالبهای متعددی مالورداالالتفاده قالرار گرفتاله االال  .عالبوهبالر
قالبهای یادشده ،دوبیتی نیز ،همگام با رباعی ،رونق تازهای گرف
لطیف در انتقال مفاهیم الوگ و حس شاعرانه نسب

و با همالان روح عالاطفی و

به مقام شهیدان بهکار گرفته شالده االال

مانند دیگر قالبها ازجمله غزل ،دوبیتی نیز ،محل تلفیق حمااله و عاطفه و الوگ بالوده االال .
از منظر زبان نیز ،واژههای روان ،زیبا ،عاطفی با واژههای محاوره و عامیانه و محلی ادغام شالده
و جلوة خاصی به شعر و زبان شعر بخشیده اال  .غالب مضامین ایالن قالالب شالعری ،شالهدا و
وصف و التای
22

فداکاری آنان و رزمندگان اال .

علیرضا قزوه میگوید:
خوشا آنان که جانان میشناالند

طریق عشق و ایمان میشناالند

بسی گفتیم و گفتند از شهیدان

شهیدان را شهیدان میشناالند
(قزوه)21 :1333 ،

مناالب باشد .درنتیجه ،دوبیتیهایی که گفته میشد ،درونمایههالایی حماالالی ازجملاله شالهید و
شهادت ،عاشورا و کربب که همگی ،بار معنالایی اعتقالادی مالههبی داشالتند و باله مالههب عالوام
نزدیک بودند ،داشتند تا با وزن آرام نزدیک شود.
دوبیتیالرایان شعر دفاع مقدس ،قیصر امین پور ،علیرضا قزوه ،الهیل محمودی ،محمدرضالا

مبانی و قالبهای شعر دفاع مقدس

وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن آرام و باوقار دوبیتی ،نمیتوانس

برای حماالهالرایی تنالد و

الهرابینواد هستند .از دوبیتیهای زیبای این شاعران:
همه دردم مداوا میشد ای کاش

گل اشکم شبی وا میشد ای کاش

شهادت قسم

به هرکس قسمتی دادی خدایا

ما میشد ای کاش
(همان)22 :

 -6چهارپاره

چهارپاره ،دوبیتیهایی اال

که در مصرعهای زو با هم همقافیهاند و ایالن دوبیتالیهالا از هالم

مجزا هستند یعنی ،هر بند دارای چهار مصراع اال  .البته ،جالای قافیاله همیشاله ثابال

نیسال .

گاهی قافیه به صورت ضر دری آوردهاند یا گاهی مصالرع الالوم رهالا از قافیاله االال

یعنالی،

مصرع اول و چهارم یا دوم و الوم همقافیه بودهاند .به این شکل اال :
* ........................................
* ........................................
o ........................................
o ........................................
□ ........................................
□ ........................................
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چهارپاره را برزخ شعر کبالیک و معاصر (نو) دانستهاند .پیشوایان این شیوة شالعری ،در شالعر
مشروطه بودهاند که برای طرح مسائل روز (الیاالی -عاطفی -اجتماعی -تاریخی) ،ایالن قالالب
را ابداع کردند .پیشگامان آن عبارتبودنداز :ابوالقاالم الهوتی ،جعفر خامنالهای ،ملالکالشالعرای
بهار ،نیما یوشیج .شعر نو در حد کبالیک خود ،قالبی به نالام چهارپالاره را پدیالد آورد یعنالی،
شعری که مابین کبالیک و نو بود .چه در محتوا و اندیشه و چه در قالب و صورت و الاختار.
باقری میگوید« :شاید همین بود که هور این قالب جوان ،خیلالی زود تحال الشالعاع پیالدای
جریان نیرومندتری به نام شعر نو قرار گرف »

(باقری.)213 :1332 ،

این قالب شعری نیز در شعر دفاع مقدس بهدالیل مختلف ،جایگاه درخورخوی
نکرد« :باتوجهبه موقعی

زمانی تولد چهارپاره (اواخر مشروطه) و نیز الاخ

را کسالب

اهری آن ،توق

چنین بود که بهعنوان واالطةالعقد قالبهالای کهالن و شالیوة نالو از جایگالاه و پایگالاه الالزاواری
برخوردار باشد اما افراط در لحن رمانتیک و تصویرالازی محال

از الالوی شالاعران حرفالهای

این قالب ،جایی برای شعر اعتراض که از الوی بیشتر شاعران نوالرا در قبالل از انقالب

دنبالال

میشد ،نگهاش » (کافی .)122 :1312 ،بنا به گفتة کافی ،چهارپاره را مارمالاهی پنداشالتهانالد زیالرا
حدوالط نو و کبالیک بود ،درصورتیکه نه این بود نه آن بود .میرشالکاک ،حسالین االالرافیلی،
الاعد باقری ،محمدرضا عبدالملکیان ،عباس خوشعمل و فریدون شمس ازجمله کسانی بودند
که در چهارپاره ،شعر دارند.
ویوگیهای چهارپارة شعر دفاع مقدس:
 .1زبان حماالی و خیزانی حاکم اال .
 .2وزنهای منتخب ،نرم و آرام اال .
 .3مضامین االبمی -عاشورایی در آن حاکم اال .
 .3حوادث میدان جبهه و شهادت در آن بازگو میشود.
 -7قالب نو

در عرصة ادبیات نیز ،خطرکردن و تحولآفریدن ،پس از یک دوره رخوت ،کار بزرگالانی بالوده
اال

24

که بیهراس از همة جدالها به تجربه هایی تازه دال

یازیده و فضایی تازه پی

چشمها

و دلها گشودهاند« .این عادتشکنی ،گوهر اصلی و پایدار هنالر االال »

(الالنگری ،1331 ،جلالد :3

.)223

نیما ،شعر عصر خوی
در تکاپوال

را شعری بیجان که کالبدش از روح مؤثر ،تهی اال  ،مالیدانالد .او

تا در کالبد شعر ،روح تازهای بدمد .فضا و زبان را دچار تحول میکند ،الاختار را

میشکند و به قالبی جدید دال

پیدا میکند قالبی که مثل خودش ،تحول و هیجان را بهوجود

آورد .درواق  ،انقببی در شعر ایجاد نمود .نیما ،تساوی مصراعها را ضروری ندانسال
را در شعر و بندها معلق کرد و هرجاکاله الزم مالیدیالد ،از آن اجتنالا

و قافیاله

نمالیکالرد .شالعر ،دارای

دالتوری تازه شد .درواق  ،شعر نیمایی ،دالتوری خاد را با خود پدید آورد .تکالرار و تکریالر
در شعرش برای القای معنا بسیار دیده شد ،ترکیبات نیز مثل قالب شعر ،نو شدند .او ،عالبوهبالر

مبانی و قالبهای شعر دفاع مقدس

می شکند تا شعر ،از آن ایسالتایی و رکالود قبلالیاش خالار شالود .الالاختار ارکالان عروضالی را

الاختار شعر در محتوا نیز انقببی ایجاد کرد ازجمله:
تصاویر و ترکیبات حاشیهای که دال مایه و دال آلود شاعران گهشته بود را یکالالو نهالاد
و در شعرش به ایجاز معتقد بود تا اطنا
انسجام درونی و وحدت اال  ،نگاه

و حرافی زیرا پیالام بالرای

مهالم بالود .شالعر ،دارای

مثل قالب شعریاش باله پدیالدههالا و انسالان و جهالان،

نگرشی نو اال  .از این قالب شعری نیما ،قالبهای دیگر الر برکردنالد ازجملاله شالعر الالرید،
شعر آزاد و بیوزن ،شعر حجم و مو نو و مو نا

و غیره .در شعر نو ،وزن دیده نمیشالود

بلکه ،باید احساس شود.
در دیدگاهی کلی نسب
النتی موفقتر دانس

به شعر دفاع مقدس ،می توان عملکرد شعر نو را در قیاس با شالعر

هرچندکه بعدها با رکودی نسبی روبهرو شد« .روا جریانی به نام غالزل

نو تح تأثیر «طرز تازه» با مشخصة نوگرایی در زبان و محتوا و همچنین ،تحوالتی در الاخ ،
ازجمله بهکارگیری اوزان بلند و غیرمعمول ،تنها اعتبار شکلهای کهن شعر در این عصالر بالود»
(کافی.)132 :1312 ،

شاعرانی که در بازگش

به قوالب کهن شعر میگویند ،بیشترشان موفقاند .من که تازگی و

طروات آثار آنان را قدر میشناالم .بهخصود ،آنانکه توانستند نغمه را به قول صائب باله زور
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به الاز نبندد و حقایق روز را در شعر ،بالدون جلالب رضالای

قافیاله متجلالی الالازند

(صالفارزاده،

مصاحبة روزنامة اطبعات 2 ،مهر .)1332

هرچند تازگی زبان ،برجسته بود اما ابتهال در زبالان و محتالوا در

در شعر نو بعد از انقب

شعر برخی شاعرانِ نهچندان حرفهای و پیدای

مو های نو ،نا

و حجم باعث رکود در ایالن

شعر شد .از ناموران این شعر متعهد میتوان به طالاهره صالفارزاده ،علالی موالالوی گرمالارودی،
ضیاءالدین ترابی ،اللمان هراتی ،محمدرضا عبالدالملکیان ،عبالاس بالاقری ،ایالر قنبالری ،علالی
هوشمند ،محمدحسین جعفریان و مصطفی علیرور اشاره نمالود .شالعر نالو درواقال محالدودی
رفی قالبهای کبالیک را ندارد و چون اکنون شعر مل ها رو به رشد و جهانیشدن اال
در مجام بینالمللی مطرح میشود و اشعار جهانی شدهاند ،قالبهای نو رفی
گنجانیدن مفاهیم نو و جهانی در بطن خوی

بیشتری بالرای

دارد .اشعار نو ،دچار تحول محتوایی شدهاند کاله

این تحول محتالوایی ناشالی از برخالورداری از احساالالات و عواطالف و دریافال
شاعران خار از مرزها و همچنین ،تح تأثیر محتوا و پدیدة انقب
انقب

و

اندیشالههالای

اال  .موضوعهای نالو بالا

و دردمندیهای اجتماع همراه اال .

قنبری میالراید:
باید که فیالبداهه بگویم
شعری که در رثای شهیدان باشد
زیرا که فیالبداهه الرودند
رفتن خود را...
حمید
نام

از دفتر کبس پاک شد

تا بر تابلوی مدراله بنشیند
اما حرک

(علیپور.)13 :1333 ،

جدی شعر الرید ،مربوط به اللمان هراتی اال

که بهشدت ،شعر را به فضالاهای

الیاالی اجتماعی روز نزدیک می کند و نوعی انتقاد و طنز تلخ اال
این شیوه ،ولی الابقه داش .
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که قبل از انقب

هم نه به

ویژگیهای شعر نو دفاع مقدس

 .1شعر دارای نظمی روایی و حرفی در الرودههایی بلند و طوالنی اال .
 .2االتفاده از االبا

و اصطبحات جنگ در شعر.

 .3گزارشی از وقای جبهه و جنگ و تجربیات درونی شاعر از اتفاقات اخیر.
 .3تکیه بر ارزشهای االبمی بهویوه شیعی.
 .1الرزن

و خوداتهامی و اعتراض برضد ارزشها و بیتفاوتی و غفل ها.

 .3پیوند شعر دفاع مقدس به دفاع جهالانی دیگالر کشالورها یعنالی ،شالعر دفالاع مقالدس فقالط
اختصاد به دفاع مقدس ایران ندارد بلکه ،بازتابی از دفاع دیگر کشورهای مظلوم در برابر
المان و االتکبار مثل همدردی با فلسطین ،بوالنی و هرزگوین و غیره اال .
 .3عنصر عاطفه و احساس در شعر غلیان و جوش
االتفاده شده اال

دارد اما گاه ،آنقدر از تصاویر کلیشالهای

مبانی و قالبهای شعر دفاع مقدس

 .3التای

شهید و شهادت و جهاد و ایثار.

که به فضای شعر لطمه میزند .همچنین ،گاه شعر نو به مرز شالعارزدگی

میرالد.
از شاعران مشهور دفاع مقدس در این قالب شعری ،میتوان به چندمورد اشاره داش .
قیصر امینپور در «شعری برای جنگ» ،محمدرضالا عبالدالملکیان در «مالردان الالبز» و «حماالالة
گالردو» ،علیرضالا قالزوه در «از نخلسالتان تالا

چهاردهالاله» ،اللمان هراتی در «دوزخ» و «درخ
خیابان»« ،باغ نگاه» و «در ناگهانی از گل و لبخند».
نتیجهگیری

ادبیات ،بهعنوان پدیدهای اجتماعی در تعامل و تقابل با پدیدههای مختلف جامعه اال

و از این

منظر ،در دورههای مختلف با البکهای گوناگون و با انالواع ادبالی روبالهرو هسالتیم .ایالن امالر،
بهواالطة تقابلی اال

که ادبیات فارالی با پدیالدههالای مختلالف جامعاله دارد .در ادبیالات دفالاع

مقدس ،بهنوعی با آمیختگی ادبیات الیاالی با ادبیات انقب

روبهرو هستیم .ایالن آمیختگالی در

آن زمان ،تبلور بیرونی نداش

اما ،در دورههای بعد این امر را شاهد هسالتیم .بعالد از پیالروزی

االبمی ،ادبیات انقب

که بروز جنگ

انقب

آن را تح

االبمی در حال شکلگیری و در حال او اال

الیطره قالرار مالی دهالد و ادبیالات جدیالد دفالاع مقالدس شالکل مالیگیالرد .یکالی از

تجلیگاه های نوآوری در حیطة زبان ،ترکیبالازیهای مناالالب و تالازه االال  .زبالان ادیبالان و
21
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شاعران ،متناالب بالا تغییالرات و دگرگالونیهالای زمالان تغییالر کالرد و بالدینترتیالب ،واژههالا و
ترکیبهای نو وارد زبان شعری شد.
جنگ ،ادبیات و شعر فارالی را از دیالد رنالگ ،صالورت و معنالی دگرگالون و باله آن رنالگ
دالوری و دینی و عرفانی داد .دفاع مقدس ،حماالة دالوری ،آمیخته با حماالالة عرفالانی االال .
زبان ادبیات دفاع مقدس ،در آغاز ،گاهی تند و تشویقکننده و حماالالی و گالاهی نالرم و عمیالق
اال

و نشانههای کهنگی زبان ،بیشتر در آن نمایان اال  .زبان این ادبیات ،بهدلیل کاربرد لغات

و اصطبحات کهنه و نو دارای تنوع اال  .رعای
دوربودن از ضعف تألیف و غراب

االتعمال واژگانی و همچنین پرهیز از اطنا های بیمورد و

حهفهای بیجه  ،از خصوصیات الالبکی ادبیالات دفالاع مقالدس االال  .واژگالان و ترکیبالات
ادبیات دفاع مقدس بهجه

همدلی و وحدت که نتیجة روحیة دینی االال  ،شالبیه یکدیگرنالد.

افعال به صورت جم و ضمایر نیز جم اال

بنابراین ،ادبیات دفاع مقدس ،دارای ویوگالیهالا

و شاکلههای خاد خود و البک ویوة خود اال  .این ادبیالات ،از منالا ر متعالدد قاباللبررالالی
اال  .باتوجهبه مباحث مطرحشده در این مقاله ،این ادبیات از مکتالب المبولیسالم هالم پیالروی
نموده اال
شده اال .
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قواعد صرفونحالو کلماله و کالبم و

زیرا در اشعار و آثار این دوره ،از عناصر طبیع
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