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چکیده
وطن به عنوان یکی از مؤلّفههای هویتساز هر ملّتی مطرحاست؛ بنابراین ،دفاع و حفظ از آن
میتواند مهم باشد .وطندوستی در شعر فارسی ،جلوة ویژهای دارد و در هر زمان که وطن مورد
هجوم بيگانگان قرار گرفتهاست ،شاعران دست به قلم شدهاند و در وصف آن اشعار و منظومههایی
شيوا و بليغ سرودهاند .با شروع جنگ تحميلی ،کشور مورد هجوم رژیم بعثی عراق قرار میگيرد
وشهرهای مرزی با خاک و خون یکی میشوند .شاعران ،این حوادج تلخ را بر نمیتابند و با
سرودن اشعاری به دفاع از وطن بر میآیند .پرداختن به اشعار وطنی این دوره میتواند کمکی
شایان به تقویت حسّ وطندوستی مردم کند و در حفظ هویت ملّی تاثيرگذار باشد.
در این مقاله که به روش کتابخانهای صورت میگيرد ،سعی بر آن است تا مفهوم وطن در شعر
شاعران دفاع مقدّس ،بررسی شود و سپس با آوردن نمونههای شعری اثبات گردد که شاعران از
مفهوم وطن در شعر خویش بهره جستهاند .با انجام این پژوهش مشخّص میشود که مفهوم وطن به
عنوان یک موضوع اصلی در شعر شاعران دفاع مقدّس مطرح میشود و شاعران همگان را به
وطندوستی و دفاع از وطن فرا میخوانند .مفهوم وطن در این دوره در قالب ميهن اسالمی بروز
پيدا میکند و شاعران بر اساس موازین اسالمی به سرودن شعر وطنی میپردازند.
واژههای کلیدی :وطن ،شعر ،دفاع مقدّس ،جنگ.

 .1دانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 .1کارشناس ارشد ادبيّات مقاومت دانشگاه شهيد باهنر کرمانAlihasan.torabi@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله4939/44/11 :

تاریخ پذیرش نهایی مقاله4931/19/11 :
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-1مقدّمه
بیگمان عالقه به وطن و عشق به آن در ذات هر ایرانی پاکبين وجود دارد و ایرانی
مسلمان به وطن و زادگاه خویش ارادتی خاص نشان میدهد .شعر همواره از دیرباز تاکنون
آیينۀ تمامنمای فکر بشر و تجلّيگاه اندیشۀ انسان بودهاست و عموماً بشر در قالب شعر،
عالقمندیها و ارادتهای خاصّ خود را نسبت به آنچه در ذهنش بوده ،بيان داشتهاست.
البته باید اذعان کرد که حسّ وطنخواهی ایرانيان همواره یکسان نبوده و حوادج اجتماعی
و سياسی در تقویت و تشدید آن نقش اساسی ایفا نمودهاست؛ امّا در دورة معاصر به ویژه
پس از انقالب و شعر جنگ توجّه شاعران به مضمون وطن بيش از بيش شدهاست و حتّی
قسمتی از شعر جنگ دربارة وطن است« .یکی از زمينههای تفکّر در شعر پایداری ،وطن-
دوستی و ميهنپرستیاست .سرزمين برای شاعر همه چيز میتواند باشد ،محمل خاطرات
کودکی ،محلّ عشقورزیهای جوانی و آرامگاه سالهای سالخوردگی» (کاکایی:4931،
 .)65حسّ ميهندوستی و عشق به وطن ،یکی از ویژگیهای انساناست؛ زیرا وابستگی
به مکانی که عناصر ربطدهندة آنها از جهت تاریخ ،منافع و آرزوها ،مشترک هستند،
وابستگی ریشهدار و محک است .عشق به آب و خاک و حفظ ارزشهای مشترک از
جلوههای وطندوستی در هر قوم و ملّتاست .یکی از عمدهترین مسایل عاطفی که به
طور گسترده در شعر و ادب فارسی مطرحشده ،مسئلۀ وطن و وطندوستی است .ادبيّات
فارسی ،که به سان آیينهای عواطف مردم ایران را در طول حيات خود منعکس کرده،
از مفهوم وطن هم جلوههای گوناگونی را ثبت کردهاست.
این مفهوم ،در شعر شاعران ایرانی با توجّه به تحوّل آن در دورههای مختلف شعر و
ادب فارسی با معانی ،مرز و بوم ،کشور ،شهر و دیار ،والیت و  ...انعکاس یافتهاست.
وطن از عناوینی است که نزد همۀ انسانها و نيز در ادیان آسمانی و بخصوص دین
مقدّس اسالم مورد توجّه بوده و از قداست و احترام ویژهای برخوردار است و در
آموزههای دینی به محبّت و مهرورزی نسبت به آن سفارش فراوان شدهاست؛ به همين
دليل از پيامبر (ص) روایت شده است« :حبُّ الوَطَنی مِنَ االیمان» (حرّ عاملی،بیتا.)44 :
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عشق به وطن ،ميلی طبيعیاست که خداوند در بين مخلوقاتش قرار دادهاست به گونهای
که حتّی حيوانات نيز به محلّ زندگی خود گرایش غریزی دارند.
ادب مقاومت و وطن همواره دو مضمونی هستند که نویسندگان و شاعران بزرک در
هنگام جنگ و دفاع به آن پرداختهاند .ادبيات دفاع مقدّس نيز از این قاعده مستثنی نبود و
یکی از دغدغههای شاعران این سرزمين در طول هشت سال دفاع مقدّس ،استفاده از
مضامين حماسی بودهاست و وطن از مفاهيم قابل توجّه این شاعران بود که به وسيلۀ آن،
احساسات خود و سا یر رزمندگان مبنی بر عشق به دین و وطن را در قالب شعر به تصویر-
کشيدند و تا حدودی وظيفۀ خود را نسبت به دین و کشور ادا نمودند.
در شعر دفاع مقدّس ،عالوه بر توجّه به وطن و مرزهای خودی ،توجّه به کشورهای دیگر
از جمله کشورهای مسلمان نيز زیاد دیده میشود «در شعر دورة پایداری ،اخيراً (دفاع
مقدّس) اندیشۀ وطندوستی در تفکّر جهان وطنی یا امّت واحده مستحيلشد و هرگاه شاعر
به ستودن خاک خود پرداخت با تعليمهای شاعران ،وجوه دینی و تقدیس آن را مدّنظر
قرار داد» (کاکایی« .)63 :4931،در ذهن و ضمير شاعران مسلمان ایران ،اسالم همسنگ
مفهوم وطن و «ایران» اهميّت دارد؛ لذا آرزوی تجدید حيات امّت اسالمی و برخورداری از
یک حوزة وسيع جغرافيایی در شعر پایداری و دفاع بارها طرح شدهاست .از زمانی که قائم
مقام فراهانی از گسيختگی حال و روز مسلمانان سخنگفت تا زمانی که اقبال ،هند و
سمرقند و عراق و همدان به بيداری فرا خواند ،ایدة وطن اسالمی و سرزمين دینی در ذهن
و ضمير شاعران مسلمان وجود داشتهاست .تفکّر جهانوطنی دینی یا امّت واحدة اسالمی
با طرح آرمان آزادی قدس به عنوان قبلۀ نخستين مسلمانان ،ذهنها را به خود معطوف کرد؛
حتّی عبارت «راه قدس از کربال میگذرد» به نوعی استراتژی جنگ را تعيينکرد» (همان:
.)19
در این جستار سعی شدهاست تا به مفهوم وطن و وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس
پرداختهشود و عامل و انگيزههای سرودن شعر وطنی این دوره بررسی شود .در مورد
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بررسی و تحليل شعر وطنی ،پژوهشی مستقل یافتنشد؛ امّا به صورت پراکنده در کتاب-
های تحليلی شعر دفاع مقدّس به آن اشارههایی شدهاست.
 – 1-1بیان مسئله
دفاع مقدّس اندیشۀ مبارزه از ميهن را با توجّه به مفاهيم دینی و قدسی تغيير داد که به
وضعيت جامعۀ جهانی و وضعيت مسلمين جهان ،بر اندیشۀ تالش و عزّت مسلمين در برابر
استکبار و استعمار منجر شد .معنویت گرایی در اندیشۀ رزمنده و نویسندة دفاع مقدّس وجه
غالب اندیشه است .مفهوم وطن در شعر دفاع مقدّس به سمت اسالمگرایی و انسانباوری
تحوّل یافتهاست .در شعر دفاع مقدّس اندیشههای دینی و به تبع آن دفاع از ميهن اسالمی و
همسویی با مسلمانان جهان ،جایگاه ویژهای دارد .از موارد مهم و اساسی که بر این اندیشه
تأثير گذاشتهاست ،واقعۀ عظيم عاشوراست که بر ایمان ،توکّل و یاری دین خدا استوار-
است و پيوند ژرفی با دفاع مقدّس دارد؛ به گونهای که گویی عاشورا و دفاع مقدّس شاخه-
هایی از یک درخت هستند.
 – 2 – 1پیشینة تحقیق

پژوهشی در مورد وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس به صورت مستقل یافتنشد .در شعر
دفاع مقدّس ،تنها یک مقاله با عنوان «وطن ،چشمانداز روشن خدا» از مصطفی عليپور
یافتشد که تنها به بررسی وطن در شعر «دوزخ و درخت گردو» سرودة سلمان هراتی
پرداختهاست.
-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق

توجّه به جنبهها و ابعاد شعر دفاع مقدّس و سنجش نوآوریها و یا کاستیها ،برای خلق
ادبيات دفاع مقدّس ضروری است؛ از این رو ،انجام تحقيق علمی و شناخت وضعيت و
ارائۀ راهکارها و پيشنهادها به پربارتر شدن گنجينۀ ادبی دفاع مقدّس میانجامد .وطن نيز به
عنوان یکی از درونمایههای شعر دفاع مقدّس و جنگ ،مؤلّفهای هویّتسازاست که تحقيق

وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس113/

و پژوهش در خصوص آن میتواند دارای اهميّت باشد و به حسّ وطندوستی یک ملّت
منجرگردد.
 - 2بحث

 -1-2وطندوستی
وطندوستی در شعر دفاع مقدّس از گستردهترین ویژگیهای شعریاست .در جنگ و
دفاع موضوع اقليم ،آب و خاک و وطن هميشه اهميّت داشتهاست و از عوامل تحریض و
تحریک به حساب میآمده و به همين دليل ،وطندوستی در شعر دفاع مقدّس بسامد زیادی
دارد« .وطن ،از موضوعات مهمّ اشعار جنگاست که تقریباً تمامی شاعران در قالبهای
گوناگون به آن پرداختهاند .عشق به ميهن ،توصيف شکوهمند و با عظمت وطن ،سوک-
سرودههایی که دربارة شهرهای اشغالی و ویران جنگ سروده شدهاست ،دلتنگی برای
شهرها و باالخره دعوت به مبارزه و ایستادگی در مقابل فتنههای دشمن و سرافرازی وطن،
از مضمونهای مهمّ این دسته از اشعاراست» (فيّاضمنش.)443 :4934،
میخواستم  /شعری برای جنگ بگویم شعری برای شهر خودم – دزفول – دیدم که لفظ
ناخوش موشک را  /باید به کار برد  /امّا موشک زیبایی کالم مرا میکاست  /گفتم که
بيت ناقص شعرم  /از خانههای شهر که بهتر نيست  /بگذار شعر من هم  /چون خانههای
خاکی مردم /خرد و خراب باشد و خونآلود  /باید که شعر خاکی و خونين گفت  /باید
که شعر خشم بگویم  /شعر فصيح فریاد  -هر چند ناتمام (امينپور.)932 :4933،
سرودن شعرهای وطنی توسّط شاعران دفاع مقدّس ،توانست روحيهای مضاعف به
رزمندگان اسالم و مردم انتقال دهد و حسّ وطندوستی آنها را تقویت نماید .خرّمشهر از
دیدگاه سبزواری ،شهر خون و قياماست؛ شهریاست که در جنگ تحميلی جوانان برومند
زیادی را از دست دادهاست و اکنون کوچههایش عطر شهيدان را در خود طنينانداز
کردهاند و اینگونه در وصف خرّمشهر میسراید:
ای شههههر خههههون ،شهر حماسه ،شهر ایثار

ای شههههر ایمان ،شههههر پيمان ،شهر پيکار
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دامهههان تهههو گلرنههههگ از خون شهيههدان

سامانهههت از عطههههر شهيههههدان عطرافشان

(سبزواری)51 :4936،
البته در این راه هرگز دچار افراط نشدهاند و بر موازین شرع و دین به این موضوع
پرداختهاند؛ تا جایی که حفاظت از وطن را حفاظت از دین برشمردهاند« .در شعر دفاع و
پایداری ایران ،موضوع وطندوستی سابقهای شفّاف دارد .تطابق اندیشههای دینی و ملّی با
طرح روایت (حبُّ الوَطَن مِنَ االیمان) از قول شارع مقدّس اسالم سببشد تا ایرانيان در
چشمانداز عشق به ميهن ،آرمانهای دینی را مدّ نظر قرار دهند .آميختن حسّ وطندوستی با
نمادها و نشانههای دینی از اصلیترین شاخۀ تفکّر شعر مقاومت و پایداریشد»
(کاکایی.)63:4931،
نگاه قزوه به وطن ،نگاهی آميخته با دین و مذهباست؛ او هر کجا که از وطن میگوید،
کالمش با دین عجين میشود.

وطهههن ماهتههههابی ،وطههههن آفتهههههههاب

بخهههنههههد و بسههههوز و ببههههار و بتهههههاب

تهههههو ای مهبههههط صبهههح نههههور و دعا

در آميهههخت بههههها خهههاک تههههو کربههال

(قزوه)231 :4931،
زندهیاد سلمان هراتی از جمله شاعران انقالب اسالمیاست که نگرش وی نسبت به وطن
با نگرش بسياری از شاعران دیروز و حتّی امروز ،متفاوتاست .در شعر او بر خالف شعر
وطنی مشروطه هر جا سخنی از وطن میآید با اندیشههای دینی و مذهبی پيوند میخورد.
ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم /وطن من! /ای تواناترین مظلوم /تو را دوست دارم /ای
آفتاب شمایل دریادل /و مرک در کنار تو زندگیاست (هراتی.)45 :4931،
رحمدل نگاهی خاص به وطن دارد .او وطن را سرزمينی پاک و مطهّر میداند که در آن
باور انسان بارور میشود و آرامبخش هم وطنان است و دلکندن از آن مشکل:
وطن ،وطن ،وطن خوب و پاک و اطهر من

ز خهاک سرخ تو سبزاست بهاغ بهاور مهن

تویههههی قههههرارگههه خواهههههر و بههههرادر مههن

هوای حهبّ تو بيهرون چهسان کند سر من
(رحمدل)49 :4936،

وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس115/

سپيدةکاشانی ،در زمانیکه هجوم دشمن به خاک وطن و آغاز جنگ تحميلی نزدیک
بود در وصف وطن اشعاری سرود:
به خون گرکشی خاک مهن ،دشهمن مهن

بجوشههد گههل انههدرگهههههل از گلشههن مههن

تههنم گههههههههر بسههوزی ،بههه تيههرم بههدوزی

جههدا سههازی ای خصهههم ،سههر از تههن مههن

مهههن ایرانهههههههههیام ،آرمهههانم شههههادت

تجلّهههی هسهههتیاسهههت جهههههان کنهههدن مهههن
(کاشانی)41 :4933،

اعتقاد به صلح و آرامش در جامعۀ اسالمی ایران ،از مهمترین ویژگیهای یک جامعۀ
عدالتمحور است که با تثبيت اندیشههای مذهبی و ميهندوستانه در ذهن روشناندیشان
شکل میگيرد .در پی تحميل جنگی نابرابر ،انسانی مسئول و معتقد به انتقاد از اوضاع بر-
میخيزد و با تصویر صحنههای نامطلوب جنگ ،اعتراض خود را اعالم میکند .این
اعتراض با رویکردی اجتماعی خود را نشان میدهد و در سخنان آتشين امينپور شکل می-
گيرد.
در شهر ما  /دیوارها دوباره پر از عکس اللههاست /اینجا وضعيت خطر گذرا نيست  /آژیر قرمز-
است که مینالد  /تنها ميان ساکت شبها  /بر خواب ناتمام جسدها  /خفّاشهای وحشی دشمن
حتی ز نور روزنه بيزارند  /باید تمام پنجرهها را  /با پردههای کور بپوشانيم  /اینجا دیوار هم  /دیگر
پناه پشت کسینيست (امين پور.)939 :4933،

باقری در وصف و ستایش شهرهای جنوبی کشور اینگونه میسراید:
هال ای شههههههر خون ،شهههههههر شهههادت

ههههههال ای کههههههههههف فرزنهههههدان لهههههوالک

تو خرّمشهر ای اسطهههههههوره کهز شههههوق

شهههههادت در تههههو مههههیآویههههزد ای پههههاک
(باقری)452 :4936 ،

اسرافيلی ،وطن شهيدپرورش را اینگونه توصيف میکند:
وطنم از غم گلهای جوان گریهههههه نکرد

سوخت و آبشد ،از سوز نهان گریه نکرد

وطنم حادثهها دید و چنان نخهههههل رشيهد

ریشه گسترد و از اندوه گران ،گریهه نکههرد

زخمها خورد ،ولی باز سرافراز ایستههههههاد

نعشها برد ولی ،از غم جان گریهه نکههههرد
(اسرافيلی)431 :4936 ،
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مشفق کاشانی ،آزادسازی شهرهای کشور را از دست دشمنان بعثی میستاید و خواهان
ایناست که از مرزهای کشور محافظت شود .مشفق ،رها شدن شهرهای جنگزدة کشور،
از دست دشمنان را با زبانی فخيم و با صالبت ،چنين توصيف میکند:
ز قيهههههد حصههر ،رهههههها گشههت شهههههر آبههادان چنههان کههه دزفههول ،ایههن س هدّ آهنيههههن پيکهههههر
نجههات شههوش و رههها گشههت شهههر سوسههنگرد بههه جههههههان مههدّعيان ،از شهههراره زد اخگهههههر
هویهههزه شههههر شهيهههد آشنههها رههههایی یافهت ز چنههگ دشههمن آتههش بههه جههان و دونپههرور
(مشفق کاشانی)911 :4936 ،

یکی از شاعران دفاع مقدّس که در غم و اندوه وطن خویش فرو رفته ،ترابیاست .شاعر
در سوک کشور شهيد پرورش مینشيند و در هر کجای وطن که قدم میگذارد تصویری
از زخم و خون میبيند .شهرهای جنگزدة وطن همگی باعث درد و رنج او را فراهم می-
کنند تا آنجا که او وادار میشود ،برای دفاع از وطنش با سالح قلم به پا خيزد و خواهان
التيام زخمهای کشورش باشد.
تصویری از درخت بر میدارم ،سرخاست  /تصویری از زمين بر میدارم ،سرخاست  /تصویری از
آسمان بر میدارم ،سرخاست  /چگونه میتوانم با این همه شقایق  /تصویری سبز نقّاشی کنم  /پس
قلم مویم را در خونم میزنم  /و نقّاشی میکنم زخمهای وطنم را  /در غرب  /در هویزه  /در اهواز
 /در خرّمشهر  /در آبادان (ترابی.)411 :4936،

از دیگر شاعران دفاع مقدّس که از وطن گفتن و از وطن سرودن را با دل و جان
پذیرفته ،بيگی حبيبآبادیاست .وی وطن خویش را با تمام وجود در روح و جسم خویش
حس میکند و لحظهای نمیتواند از آن جدا باشد .شاعر ،وطن را زمزمۀ هر روز خود قرار
میدهد و عاشقانه از وطن میسراید.
وطن تهههههها هميشههههه ،تو را میسرایههههم

تویهههی در وجهههههودم ،تویی در صدایهههم

تههههو را مینویسهههم ،به لهههوح زمههههههانه

به خطّهههی کهههههه نقشههی زند در زمانههههه
(بيگیحبيبآبادی)444 :4931 ،

وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس117/

محدّثیخراسانی از دیگر شاعران دفاع مقدّساست که نگاه ویژهای به وطن دارد .وی
وطن را قطعهای از بهشت میداند که از الطاف خداوند به زمين است .از نظر شاعر ،وطن به
جایگاه واالیی رسيدهاست که به عنوان آبروی خاک مطرح میشود.
تو یک قطعه از بهشتی /که به زمين هدیه شدی  /آبرو دادی به خاک  /وطن من  /ميهن من /
آسمون روشن من (محدّثیخراسانی.)25 :4931 ،

بخشی از حماسۀ هشت سال دفاع مقدّس مربوط به دالوریها و از جان گذشتگیهای
رزمندگان پر توان ميهن اسالمی در خليج فارس و پاسداری از مرزهای دریایی کشورمان-
است .این مهم مضمون حماسی بسياری از سرودههای شاعران معاصر بودهاست که حسّ
وطندوستی خویش را در قالب دفاع از این خليج هميشه پارس آوردهاند:
گر ایهن ترانهه نمانهد خلهيج خواههد مانهد

خليج فارس به سهعی بسهيج خواههههد مانههد

اگر زمين و زمان گنگ و گيج خواهد ماند
ز تيههغ و دشههنه فریههاد مههرد و زن رسههتيد
(معلّم)39 :4931،
ای مرز آب و آبی /بر سرزمين روشن مهتابی /فانوس یاد تو /در کيش و قشم و هرمز و هنگام /در
کوچههای الرک و الوان /در سنگالخ تنب و ابو موسی /در خاطرات خارک /پيوسته روشناست/
ما با تو ای خليج شقایق /خليج فارس /چون صخرههای تو تا به ابد جاودانهایم(.کاکایی)229 :4935،

 - 2 – 2دفاع از وطن
پس با چنين اوصافی الزم است از این ميهن دفاع شود و این همان چيزیاست که
شالودة ادبيات حماسی میباشد؛ یعنی دفاع از وطن و آرمانها و عقاید مردمان وطن که در
جای خودش زیباترین نوع از دفاعاست.
به نام نامهههیات قسههم کهههههه هههر زمههان

اگر طلهههب کنهههههی مرا به نقههههد جههان

نه من در این سرا کهههههه جمله مههرد و زن

بههههرای حفهههظ تو به تهههههن کند کفههن

بخوان ،بخوان مرا ،بخهههههوان در این مدار

بهههههه نهههههام تو کنههم هميشه افتههخههههار
(بيگی حبيب آبادی)411 :4931،

حال اگر این دفاع از وطن همراه با عقاید مذهبی باشد؛ در نوع خودش دفاعی ماندگار و
هدفمند ارزیابی میشود.
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ای جههههوانان سلحشور وطههن ،یهههههها اهلل

یارتان حجّهههت حق ،پور حسههههن ،یا اهلل

ای مناجههههات شما جوههههرة فطهههرت نو

بههها دم تکبيهههر بگویيهههد سخهههن ،یا اهلل

آتههههش فجهههر به سامهههان فجور افشانيد

پر گشههههایيد و به معراج شههههدن ،یها اهلل

دشمنان را سر و گردن شکنيد ای گردان

جوشههههن عشهههق بپوشيهههد به تن ،یها اهلل
(رحمدل)92 :4936 ،

وطندوستی و حفظ و پاسداری از آن میتواند در شکلگيری و صيانت از هویّت افراد
یک جامعه کمکی شایان کند« .سرزمين و محيط جغرافيایی یکی از مؤلّفههای هویّت ملّی
است که به عنوان بستری برای شکلگيری سایر مؤلّفههای هویّت ملّی عمل میکند و
سرانجام حسّ همگرایی ملّی را در ميان افراد ایجاد میکند .مهمترین نقش سرزمين در این
مقوله ،هویّتسازی و تداوم بخشيدن به موضوع هویّت ملّی است» (لک.)446 :4931 ،
و جبهه مدرسه است /کالس ما آنجاست /شتاب کن برویم /که دیر خواهد شد /تفنگ را بردار/
امام میآید /و امتحان نهایی شروع خواهدشد (هراتی.)959 :4931،
تو چه فکری هستی ای تيغ /تشنۀ شهادتيم ما /تو هجوم شب طوفان/کوه استقامتيم ما (محدّثی
خراسانی.)39 :4931،

«فضای نخستين سرودهها ،همرنگ سرودههای عصر قيام و مبارزه – روهای آتش و
تکبير و خون – ساده ،بسيط و بیپيرایه ،دعوت به قيام ،مبارزه ،ایثار ،شهادت ،وحدت و
رهایی دارد .لحن خطابی ،واژههای گرم خون و آهنگ توفنده در رک رک سطرها و
مصراع-ها جریان دارد .در سرودههای سپيد یا نيمایی و سرودههای کالسيک ،واژها و
عبارات «برخيز»« ،بستيز»« ،ای برادر»« ،سرباز» ،با حالت خطابی و «رزمندگان» بارها تکرار
میشود» (سنگری.)46 :4935 ،
ای ظفرمنههدان ،ظفرمندانه در سنگر به پيش

ای سواران سحر ،گردان نامآور به پيش

جنهههههههههههههههگجویان دالور ،پيشتازان دلير

آرشهههان فاتح این خاک پهناور به پيش

با سههههههههههههالح کاری اهلل و اکبر میروید

پيهههههههههههروان راستی فاتح خيبر به پيش
(مردانی)11 :4911،

وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس119/

سپيده کاشانی به خاطر عشق و عالقهای که به رزمندگان جان بر کف اسالم داشت با
وجود آنکه یک زن بود ،بارها در جبهههای نبرد حاضر شد و با سرودن اشعار حماسی
آنان را در جهاد با دشمن بعثی ،عاشقانه همراهی کرد.
سنگر نشين ،ای فهاتح ،ای گهرد دالور!

ای پاسههدار مههيهن ،ای خورشههيد خههاور

ای معتکف در سنگر اخهالص و ایمهان

آنجا چه زیبها تهازه کهردی عههد و پيمهان
(کاشانی)465 :4911،

در رباعی قيصر ،صبغههای ميادین رزم و نبرد ،ترغيب و تقویت رزمندگان و تحقير خصم و
ترسيم شکوه و عظمت و استقامت و پایداری جنگاوران چشمگير است:
زین تيغ که از صخره و آهن گذرد

وز رشته موی و پشم سوزن گذرد

پندان به تن دشمن خود زخم زنيم

تا آن که نسيم از تن دشمن گذرد
(امينپور)221 :4933،

ستایش از دالوریهای رزمندگان وطن در جبهههای جنگ از موضوعات شعر سيّد
حسن حسينیاست .در بيان وی رزمندگان ،دلير مردانیاند که از مرک هراسی به دل راه
نمیدهند و از رخوت و سستی بهدورند:
این طرفهمردانی کهه خصهم خهوف و خوابنهد

بهههر حلهههق ظلمهههت خنجهههر تيهههز شههههابند

بر خاک میغلتند و گل میروید از خههههاک

روح بهههههاران شههههوکت بههههاران و آبنههههد

...

خصهههم شهههب تههههههههار و په ههاسدار سهههحرند

شهههيران حریهههههههههم بيشههههزار سحهههههرند

بهها حنجههرهشهههههههان سههرود سههرخ فلههقاسههت

فریهههههههههاد بلنهههد آبشهههههههههههار سهههحرند
(حسينی)31 :4969،
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شهادت ،اوج تعالی انسان است .در فرهنگ اسالم و به ویژه تشيّع ،ارزشمندترین و
گرانبهاترین حرکت ،شهادت است؛ شهيد کسیاست که با نثار جان خود ،درخت اسالم را
آبياری و فساد را ریشهکن و موجب آزادی وطن ،از چنگال مهاجمان و دشمنان میشود.
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سهههههرودم این غزل خوش به سحر خامهههۀ عشق
بسيههط خاک وطههههههن گر چه مدفن گلهاست

در افتخار شهيدان به استعهههههارة گل
مباد دفتر من ،لوح سوگهههههوارة گل
(صالحی)222 :4931 ،

در قرآن نيز آیاتی به شهادت اختصاص داده شدهاست.آنجا که میفرماید« :وَالَ تَحإلسَبَنَّ
الَّذِینَ قُتِلُوای فِی سَبِيلِ اللّهِ أَمإلوَاتًا بَلی أَحإليَاء عِندَ رَبِّهِمإل یُریزَقُونَ» (آل عمران.)463/
«وَالَ تَقُولُوای لِمَنی یُقیتَلُ فِی سَبيلِ اللّهِ أَمإلوَاتٌ بَلی أَحإليَاء وَلَکِن الَّ تَشیعُرُونَ» (بقره.)451/
باز از جبهههههههۀ حق نعش شهيهههد آوردند

ورقهههههی پههههاره ز قرآن مجيهههد آوردند

چاوشهههههان حهههههرم از علقمهههۀ خوزستان

جسههههم بیدست ابوالفضل رشيد آوردند
(رحمدل)25 :4936،

شهيدان ،مقاومت و پویایی وطن را تضمين میکنند و به جامعه ،ظرفيت روحی می-
بخشند و ضعف و سستی را از بين میبرند .اگر در هر جامعهای که مورد هجوم قرار می-
گيرد خون شهيدان نبود ،دیگر اثری از آن جامعه و آرمانهایش وجود نداشت .شهيدان
چراغ هدایتی را بر میافروزندکه روشنیبخش حيات انسانها در هميشۀ تاریخ خواهد بود.
خوشهههههها آنان که جانان مهههههیشناسند

طریههههق عشق و ایمههههههان میشناسنههد

بسههههی گفتيم و گفتنههههههد از شهيهههدان

شهيهههههدان را شهيههههههدان میشناسنهههد
(قزوه)461 :4931 ،

شهادت خون دوبارهایاست که به کالبد نيمه جان جامعه وارد میشود و آن را سرزنده و
پویا میکند« .حرکت ،پویایی و آرمانخواهی شهيدان ،گواه روشنی بر سازندگی ابعاد
ارزشمند اجتماعاست .در دورة معاصر نيز انقالب اسالمی که مبنا و مقدّمات دفاع مقدّس را
فراهم کرد ،توانست با انگيزة سازندگی جامعه و در قالب معرّفی اسالم ،شهيدان واال مقام
را هدایتگر باشد» (محدّثی خراسانی.)493 :4933،
خورشيهههههد اگر چه سوگوار آمدهاسههت

بر سينهههههۀ آسمان غبهههار آمهههدهاسهههت

یههههک بار دگر به یمههن تشيهههيههع شمهههها

بر شانهههههۀ شهر ما بهههههار آمهههدهاسهههت
(محدّثی خراسانی)13 :4931،

شهيدان وطنی اینگونه در شعر دفاع مقدّس تبلور یافتهاست:

وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس171/

آمده از ره بهار ،یاد شهيهههدان به خيههههههر

گشته وطههن ،اللهزار یاد شهيدان به خيههههههر

(براتی پور)411 :4931 ،

«در اغلب سوکسرودههای انقالبی ،شهادت حماسهای شکوهمنداست ،و فراخوان
پروردگار و لبّيک شهيد ،عزیزترین حال حرکت از سرای فانی به حيات باقی است» (محدّثی

خراسانی.)495 :4933 ،
عاشقهههههان رفتنههههد ودریایی شدنهههههههد

مثههههههههل آبههیههها تماشههههههاییشههههدنهههد

خههههوش به حههههال ساکنهههههان آسمههان

پهههههههرکشيدنههههههههد و اهههههههورایی شدنهههد
(قنبری)43 :4933،

یکی از مهمترین موضوعات ادبيّات پایداری ،بيان سوکنامۀ شهيدان وطن و قهرمانان
عرصۀ جنگ و توصيف بیرحمیهای دشمن است .بیشک هر جنگ و به تبع آن
مقاومت ،زیانهای مالی و جانی به همراه دارد .گرامیداشت و یادکرد شهيدان وطن در
جبهههای جنگ ،سنّت رایجاست و بازخورد مرک قهرمانان در ادبيّات به صورت سوک-
نامه و سوگوارههای شهيدان تجلّی مییابد.
قيصر امينپور در غزلی به یاد شهيدان چنين میسراید:
بيهها بههه خانههۀ آاللهههه ههها سهههههههههههری بهههزنيم زداغ بهههها دل خههههود حههههرف بهتههههری بههههزنيم
بهههه یهههک بنفشهههه صهههميمانه تسهههليت گهههویيم سهههری بهههه مجلهههس سهههوک کبهههوتری بهههزنيم
(امين پور)116 :4933 ،

شهر مهههها شهری که با خون شهيدانش ز لطههف /خهههاک فردوس معالّ را مخمّهههر دیده اند.
(مشفق کاشانی)451 :4936،

«شهيد سروده»های فاخر سپيده کاشانی باعث ارج و اعتبار ادبيات دفاع مقدّساست؛ از
جمله «شهيد – سرودة» عاطفی و تپندة «شکسته سرو باغ آشنایی» که در سالهای دفاع
مقدّس سروده شدهاست :شکسته سهههرو باغ آشنایی  /چه سنگيناست بار این جدایی * همه
کوچه به کوچه ،حجله حجله  /وطن از خون پاکان گشته دجله (کاشانی.)225 :4933 ،
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 – 4 – 2وطن و امید به آینده

اميد به آیندة وطن در شعر دفاع مقدّس ظهور پيدا میکند و یکی از ویژگیهای شعری
عبارت از احياء اميد به پيروزی در قلوب مردمان است .ادیب متعهّد در این عرصه می-
کوشد تا با زنده نگه داشتن روح اميد از بروز خمود و سستی در وجود مجاهدان و مبارزان
جلوگيری نماید.
ترابی به آیندة وطن اميد دارد و میداند که این مبارزات روزی ثمر خواهد داد و آنها به
پيروزی خواهند رسيد.
بر خليجی از خون میرانيم /بر خليجی از خون /و میدانيم /تا ساحل سپيد سعادت /راهی نه/
فاصلهای نيست (ترابی.)44 :4932،

«از برجستهترین ویژگیهای ادبيّات و شعر پایداری ،ایجاد شور و نشاط و اميدآفرینی در
صحنههای نفسگير مبارزهاست .شعر پایداری اگر چه تصویر خون و شهادت است؛ از
زخمها چراغی فروزان یا صبحی تابناک برای آیندگان ترسيم میکند و اگر چه ویران
شدن خانهها را گزارش میکند ،در منطق این ادبيّات ،ویرانی هر کلبه نوید آبادانی ميهن-
است» (اميری خراسانی.)211 :4933،
بخوان سرود رهایی که فخهههر قرآناست

بهار خهههون شهيدان شکوفه افشههاناست

چراغ کوکهههب شبنم به شاخه آویهزاست

خزان گذشته و باد بههههار گلریهههههزاست

دگر به بهههاغ بهاران زغن نمیخهههههههواند

زغهههن به تخت عروس چمن نمهیخواند

جهان ز تابش خورشيد عشق روشنبهههههاد

طلههههوع فجر خدایی هميشه روشهههههنباد
(مردانی)51 :4911،

سيّد حسن حسينی پيروزی رزمندگان وطن را امری حتمی و مسلّم دانستهاست و بانگ
اهلل اکبر رزمندگان را مژدة پيروزی و رهایی وطن از چنگال دیوصفتان دانستهاست:
بانگ تکبيرشان مژدة فتحی است قریب

تا دژ نصر من اهلل بود سنگرتان
(حسينی)41 :4969،

وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس173/

قزوه به آیندة وطن بسيار اميدواراست .او معتقداست که وطن بعد از سختیها و مشقّتها
به آیندهای روشن و جاوید خواهد رسيد .او رزمندگان اسالم را تشویق به رزم و مبارزه
میکند و به آنها اميد میدهد که رهایی و پيروزی نزدیکاست:
شمایيههههههد باران عشههههههههق و اميههههههد

بکوبيههههد ،عيههههد است ،عيهد است ،عيههد

بکوبيههههد بر طبهههههل و سنههههج و دهههل

در ایهههههن بهههههارش نهههور و باران و گهل

وطههههههن گهههر چه شادان ،شهيدی وطهن

سراسهههههر اميههههههدی،اميههدی ،وطههههههن

جههههههان فتنههههه زاریست بيهههدار بههاش

وطهههههن ،دیده بگشهههههها و هشيار بههههاش
(قزوه)235 :4931 ،

 – 5 – 2وطن و شعر حماسی

حماسه ،عنصر مهمّ شعری در هر دورهاست .شاعران با بهرهگيری از شعر حماسی در
تقویت روح وطندوستی مردم سهم بسزایی را ایفا میکنند .توجّه به شعر حماسی در شعر
دفاع مقدّس برای ترغيب ایرانيان در جهت دفاع از دین و وطن و روحيه دادن به رزمندگان
در زمان جنگ تحميلی حکمفرماست.
شمایيهههههد از ایههههل مههههههردان مهههههههرد

دليههههههران عاشههههههق ،یهههههههالن نبهههرد

شمههها مهههههوج ،دریهههها ،شما رود ،کههوه

سههههههراپا غهههههههرور و سهههههراپا شکهوه
(قزوه)231 :4931 ،

بههههرزميد ،بههههرزميههههد ،جهههههوانان دالور

بکوبيههههد ،بکوبيهههد ،سر بعثههی کافهههههر

بشههههورید ،بغهههههرّید ،ره بصهههههره بگيرید

هال حملهههههگران ،هان یکی حملۀ دیهگر
(رحمدل)95 :4936،

«حماسهها مضمون و محتوای خاصّی دارند و بيشتر ،تاریخ اوّليۀ ملّتها را بازگو می-
کنند .در تاریخ ادبيّات ملّتها در دوران خاصّی به وجود میآیند؛ از این رو ،اوج حماسه-
سرایی در ادبيّات هر ملّت زمانیاست که ملّتها به تجدید حيات ملّی خود نياز و توجّه
دارند و یادآوری شکوه گذشته ،وسيلهای برای تقویت روح ملّی و ایجاد اتّحاد در ميان
مردماست» (مکارمینيا.)46 :4939،
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همهههه به هيبت اسفنهههههدیهههههار رویينتن

همه به صولت سهراب و سام و رستم زر

همههه به دانههههش و تقههوا نمونۀ سلمهههههان

همههه شجههاع و سخنههور ،به گونۀ بوذر

همههه به دشت یلهی ،با مهابههههت عبّاس(ع)

همههه به کههار عدو ،با صالبهههت حيههدر
(مشفق کاشانی)993 :4936،

شعر حماسی در شعر دفاع مقدّس جایگاه واالیی دارد؛ شاعر این دوره میکوشد تا با
زبانی حماسی و فاخر به وصف دالوری رزمندگان و صحنههای جنگ بپردازد« .شاعران
انقالب ،ملهم از فضای حماسی جبههها و به دليل آشنایی با فرهنگ عاشورا ،سرودههایی را
رقم زدند که بُعد حماسی در خویش متجلّی ساختهاند» (تقیزادهاکبری.)129 :4931،
ای ظفرمنههدان ،ظفرمندانه در سنگر به پيش

ای سوارانسحر ،گردان نامآور به پيش

جنهههههههههههههههگجویان دالور،پيشتازان دلير

آرشهههان فاتح این خاک پهناور به پيش

با سههههههههههههالح کاری اهللُ اکبر میروید

پيهههههههههههروان راستی فاتح خيبر به پيش
(مردانی)11 :4911،

«حضور همينها بود که جوانان متعهّد و پرانگيزه را به برخاستن فراخواند و ساحت
مقدّس جنگ را ،واپسين منزل دنيوی آنان قرار داد» (محدّثی خراسانی.)423 :4933،
در پهنۀ جنهههگ ،یا علهههههههی ادرکنهههههی

مایيهههههم و تفنگ ،یا علههههی ادرکنههی

این معجههههزه بيههههن که فتح را مههیطلبد

آیينههههه ز سنههههگ ،یا علههی ادرکنههی
(باقری)461 :4936 ،

 – 6 – 2بیگانگان و وطن
در تمام آثار ادبی برجستۀ جهان به گونهای بازتاب پایداری در مقابل دشمن بيگانه دیده
میشود .این امر ناشی از این اصل کلّی است که همۀ انسانها در هر گوشهای از جهان که
زندگی میکنند در حمایت از اصالت ،استقالل و هویّت خود که مورد هجوم بيگانهای قرار
گيرد ،ایستادگی میکنند و بازتاب این مقاومت به آثار هنرمندان نيز راه مییابد.
ترابی حضور بيگانگان ،در کنار مرزهای آبی ایران را به باد سخره میگيرد:

وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس175/

به ناوهایتان مینازید /مثل کودکی به اسباب بازیهای کاغذیش /پيش مادربزرک هایتان بر-
گردید /اینجا دریاست /،نه کودکستان /و برگرید و تابوتهایتان را با خود ببرید که دریا /بی-
تابوتهای رنگارنگتان زیباست (ترابی.)91 :4932 ،

در شهریور  ،4953ایران اسالمی شاهد هجوم بيگانگان بود .در این زمان ،ایران وارد
جنگی تحميلی و نابرابر شد .رژیم بعثی عراق با حمایت کشورهای غربی و عربی وارد
شهرهای مرزی ایرانشد و ایران را آلوده به حضور شوم خویش کردند .شهرهای مرزی
توسّط این جنایتکاران ویران و به اشغال درآمد.
گلگونۀ شهيدان با خهههههون گل بشویيههههد

تا سرخ تر نماید رخسهههار روزگههههههاران

هابيليان کجایيهههههد؟ قابيل دیگههههر آمههههد

ننگاست جان سپهههردن در دخمۀ تتاران
(مردانی)411 :4936 ،

شيشههههههۀ عمر تو ای دیو بهههد آیين زمان

ما به سر پنجۀ ایمههههان چو تهمتههن شکنيم

دیهههگههههر اهریمن منها نفریبد دل مهههها

همگی ما بشویهههم و شبح «من» شکنيهههههم

مشتههههها بر دهههن یاوهسرایان کوبيههم

زورمنهههدان جهان را همههه گردن شکنيههم
(مردانی)215 :4936 ،

«رژیم بعثی عراق  2/9نيروهای خود را برای تصرّف شهرهای استان خوزستان به کار-
گرفت؛ به طوری که از محورهای شلمچه ،تنگۀ چزّابه و دزفول به اشغال خاک خوزستان
پرداخت .هدف مهم و استراتژیک او اشغال خرّمشهربود که با وجود مقاومت سرسختانۀ
دليرمردان اسالم ،سرانجام این شهر کليدی را به تصرّف خود درآورد» (منصوری
الریجانی.)426 :4933،
این واقعۀ شوم باعثشد تا مردم به دفاع از مرزهای کشور برآیند و با جهادی مخلصانه
بتوانند بيگانگان را از کشور برانند .در این ميان شاعران نيز همگام با مردم و به مخالفت با
حضور بيگانگان بهپاخاستند .با شروع جنگ تحميلی اندیشۀ پایداری در مقابل دشمنان
بيگانه در ذهن شاعران شکل میگيرد و تمام تالش شاعر ایناست که ملّت خود را تشویق
به مبارزه با بيگانگان نماید.
از ناخههههن بعثهههی به رخ ناسههههور داری

خاکههههم به سهههر سيمای نيشابههور داری
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سيمههههای نيشههههابور از زخم تموچيهههههن

زخهههم تموچيهههن دگهههر ،صدّام بیدین

نامهههرد مهههردی از تبهههار سفلهههههخيمان

نهامههههردی را بسته بههها ابليهههس پيمههههان

مفلههههوک عبههههدی از نهههژاد دیوسازان

وامهههاندة پسههههونههههد ز اردوی تتههههاران

فههههرمان گهههرفته تا به پا هنگامه سهههازد

بههههر مههههرز جمهههههوری اسالمهههی بتازد
(سبزواری)423 :4936،

ز خيل دوزخيان ،مظههههر ستههم ،صهههههدّام

ز جای جست و زخمی بست بر نفاق کمهر

کهههه ای نشسته به تخت فریههب کاخ سيهاه

کههههه ای نهاده به سهههر ز آتش سقر ،افسهر

کنون به حههکم تو آتههش بيار معههرکه ،من

کنهههون برای تو آذرفهکن به خشک و تههر

به موج آتش و خون ،خهاک پاک ایران را

سههه روزه میکنم از برق کيهنه زیر و زبهههر
(مشفق کاشانی)991 :4936 ،

 – 7 – 2بهرهگیری از اسطورههای وطنی

هرگاه سخن از سرزمين و وطن به ميان میآید ،اسطوره و اسوههای ملّی نيز مطرح می-
شوند .اسطورهها و نمادهای ملّی پل پيوند امروز و گذشته هستند« .اسطورههای حماسی
گذشتۀ ایران در هيچ دورهای از یاد نرفته و نخواهند رفت تا احساس و تخيّل و غيرت انسان
جاریاست ،این اسطورهها پایداراست» (واحددوست .)1 :4934،در شعر دفاع مقدّس این
مضامين بسيار کمرنگتر جلوه میکند و مضمون و اسطورة دینی از اسطورههای ملّی
سبقت میگيرند و توجّه به قهرمانان تاریخ اسالم بيش از مفاخر ملّی است.
ای ظفرمنههدان ،ظفرمندانه در سنگر به پيش

ای سواران سحر ،گردان نامآور به پيش

جنهههههههههههههههگجویان دالور ،پيشتازان دلير

آرشهههان فاتح این خاک پهناور به پيش

با سههههههههههههالح کاری اهللُ اکبر میروید

پيهههههههههههروان راستی فاتح خيبر به پيش
(مردانی)11 :4911،

وطن کاوه  /وطن آرش /وطن آمادة آتش /طنين مهر در گوش زمين پيچيد /سحر در دست جاری
شد /خزان ،آوارة صبحی بهاری شد /دوباره نخلهای استوار از خاک رویيدند /سحر ،گل ،سرو-
های سبز در سنگر /دوباره نخل /خرّمشهر /خرّمشهر ،خرّمتر(محدّثی خراسانی.)13 :4931،

وطنگرایی در شعر دفاع مقدّس177/

«طرح اسطورهها و چهرههای ملّی و احساس رقيق وطنگرایانه ،بیآنکه مرزهای ملّيت-
پرستی نزدیک شود همراه با باورهای دینی -به ویژه شيعی – در شعر حضوری ملموس
دارد .در کنار نام ایران ،مظاهر ملّی و حماسی و پهلوانی – عمدتاً چهرههای شاهنامه –
همراه با مظاهر فرهنگ اسالمی و شيعی دیده میشود( ».سنگری.)22 :4935،
گهههههالب بود و غزل ،عشق و آب و آیينه

چراغ خانۀ دل تا سپيده روشن بههههود

اگر چههههه سوخت در آتش پر سيهاوشههان

ولی به لطف خدا فتح با تهمتن بهههود
(بيگی حبيب آبادی)93 :4931 ،

اسطورهسازی یکی از ابعاد جنگاست که شاعران با استفادة صحيح از آن شخصيّتهای
اسطورهای توانستهاند یاد و خاطرة حماسهسازی و دالوریهای رزمندگان و شهيدان و مردم
را جاودانه سازند« .جریان و سيالن احساس مذهبی و حضور بارز اندیشههای دینی در شعر
دورة مبارزه و قيام مانع طرح چهرهها و نمادهای ملّی و اسطورهای نيست .هر چند پرداختن
به چهرهها و نمادهای غير دینی کم فروغتراست ،امّا اشاره به داستان ضحّاک ،کاوة آهنگر،
سياوش و کاربرد واژگان دیو ،اهریمن و  ...در شعر و شعار مردم شنيده میشود»
(سنگری.)436 :4935،
همهههه به هيأت اسفنهههههدیهههههار رویينتن

همه به صولت سهراب و سام و رستم ذر

همههه به دانههههش و تقههوا نمونۀ سلمهههههان

همههه شجههاع و سخنههور ،به گونۀ بوذر

همههه به دشت یلهی ،با مهابههههت عبّاس(ع)

همههه به کههار عدو ،با صالبهههت حيههدر
(مشفق کاشانی)993 :4936،

 – 8 – 2وطن و مسئلة غرب

در شعر دفاع مقدّس ،چون نگاه به جوامع غربی و آمریکا به عنوان جوامع استعمارگر،
نگاهی منفیاست به طور قطع در شعر این دوره از جوامع غربی به بدی یاد میشود .شاعران
با آگاهی از این که در جنگ تحميلی عليه ایران جوامع غربی و آمریکا از حاميان رژیم
عراق هستند ،زبان به طعن آنها میگشایند و از آنها و فرهنگشان به چشم نفرت مینگرند؛
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به طور کلّی از آن دوری میشود و فرهنگ و مظاهر تمدّن غرب و آمریکا را به باد سخره
میگيرند.
هراتی بر مبنای باورهای انقالبی ،غرب و مظاهر تمدّن غرب را غریبهای میداندکه به
قصد استحالهکردن فرهنگ ملّی و بومی ما به ميدان آمدهاست؛ به همين دليل وی به هيچ
وجه با این مظاهر کنار نمیآید.
وقتی یک جرعۀ آب صلواتی /عطش را میخشکاند /دیگر به من چه که کوکا خوشمزهتر از
پپسی است( .هراتی)35:4931،

اسرافيلی فرهنگ غرب و آمریکا را نفی میکند و به جای آن فرهنگ ملّی و اسالمی را
ترویج میدهد .اسرافيلی ،فرهنگ آلودهای را که در این کشورها حکمفرماست به تمسخر
میگيرد و از آنها انتقاد میکند.
آقای بوش /تو /در پناهگاههای بتن و آهن /حتّی برای اندیشيدن به باغ هم /فرصت نداری /و
کودکانت با ویدئو/ماهواره/اینترنت /و فيلمهای مبتذل /بزرک میشوند/سربازانت/سربازهای
رایانهایاند  /با کامپيوتر میجنگند (اسرافيلی.)29 :4939،
 – 9 – 2وطن اسالمی

«نوع دیگری از وطن که از دیرباز در ميان مسلمانان مطرح بودهاست ،وطن اسالمیاست؛
وطنی که بر اساس دین اسالم شکل میگيرد و فارغ از هر گونه نژاد ،ملّيت و تاریخ درون
ملّت را به همدیگر ارتباط میدهد.
کفتربازان سياستپيشه /کفترهای کاغذی را چندیاست /در آسمان دنيا پرواز میدهند /و سعی
دارند دنيا باور کند /زخم ایران با پماد زیتون التيام مییابد /و فلسطين مستأصل باید به آوارگی
قناعت کند /و جراحت افغانستان را باید با دستمال سرخ بست (هراتی.)31:4931،
آی انسهههانها ،ای مسلهههههمهههانهههههههها

از چه رو سهههههازش با چنيهههههن الحههههاد

تيههههغ برگيریهههم بهر خههههونخههههواهی

تا به کهههههی دشمهههههن این چنيههههن آزاد
(براتی پور)233 :4931،
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تأکيد براین وطن در دورة معاصر اهميّت خاصّی مییابد؛ زیرا در کشورهای مسلمان با
دشمن مشترکی به نام استعمار روبرو هستند؛ دشمنی قوی که برای مبارزه با آن نيروی یک
ملّت کافینيست» (آجودانی .)416 :4932،در شعر دفاع مقدّس این دیدگاه با حمایت از
کشورهای اسالمی مطرح و در شعر شاعران جلوهگر میشود؛ به طوری که بيشتر شاعران
این دوره به مسئلۀ کشورهای مسلمان حسّاسيت و در برابر ظلم و جنایتهایی که در آن
کشورها صورت میگيرد واکنش نشان میدهند.
جانههههههان مهههههن برخيز بر جوالن برانيهههم

زآنجا به جوالن تا خط لبنان برانيهههههم

آنجهههها کههههه جوالنگاه اوالد یهود است

آن جا که قربانگاه زعتر ،صور ،صيد است

آنجا که هر سوصد شهيهههد خفتههههه دارد

آنجا که هر کویش غمی بنهفتهههههه دارد

جههههانان مهههن اندوه لبنههههان کشهههت مها را

بشکست داغ دیر یاسين پشههههت مههها را

صههههربها سهرب گدازیده فرو باریدنهد

غيرت چشم کسی ،ابر بال را نگریسههههت

آتش خانهات ،احساس کسی را نگداخت

هيچ نالۀ آن صحن و سرا را نگههریسهههت

(سبزواری)225 :4936 ،

(اسرافيلی)211 :4936،

«در ذهن و ضمير شاعران مسلمان ایران ،همسنگ با مفهوم وطن و «ایران» ،اسالم اهميّت
دارد؛ لذا آرزوی تجدید حيات امّت اسالمی و برخورداری از یک حوزة وسيع جغرافيایی
در شعر پایداری و دفاع بارها طرح شدهاست .از زمانی که قائممقام فراهانی از گسيختگی
حال و روز مسلمانان سخن گفت تا زمانی که اقبال هند و سمرقند و عراق و همدان به
بيداری فراخواند ،ایدة وطن اسالمی و سرزمين دینی در ذهن و ضمير شاعران مسلمان
وجود داشتهاست .تفکّر جهانوطنی دینی یا امّت واحدة اسالمی با طرح آرمان آزادی
قدس به عنوان قبلۀ نخستين مسلمانان ،ذهنها را معطوف به خود کرد؛ حتّی عبارت «راه
قدس از کربال میگذرد» به نوعی استراتژی جنگ را تعيين کرد» (کاکایی.)19 :4931،

بایهههههد به مژگان رُفت گهرد از طهور سينيهههن باید بهه سهينه رفهت زیهن جههههها تها فلسطيههههن
باید بهه سهر ،زی مسجداالقصهی سفهههر کههههرد بایههد بههه راه دوسههت تههرک جههان و سههر کههرد
(سبزواری)225 :4936 ،

 / 431ادبيّات پایداری

بههههوی خهههون جاریهههست از ره بوسنهههی

بههههوی بهههههاروت و بهههههوی استبههداد

ههههههر کجههها بينی آتشاسهههت و خهههون

هههر کههههههرا بينههی در کهههف جههههالّد

میزنههههد آتههههش ،میکشهههد از کيههههن

دشمهههن غههههههدّار ،خصهم کههههج بنياد
(براتیپور)261 :4931،

در «سارایوو» /این پيش درآمد باران است /مردانی /که در آغوش آوازهایشان /هر بامداد مرک را
مرور میکنند /درست /به دقيقۀ گلولهباران سنجاقک (باقری.)451 :4936،

آن سوی مرز را نگاه کن /چه همهمهایست /و کسی نيست تا بر جنازة الجزایر نماز بخواند /و کسی
نيست /تا هزار پرچم را /در لبنان و افغانستان آتش بزند /و گوش شاعران فلسطين را بکشد /و کسی
نيست( . ...قزوه)32 :4933 ،

عيسههی بههه چههرخ چههارم از ایههن رنههج جههانگزای خوانههد پهههی نجهههات فلسهههطين ،دعهههای قهههدس
بهها خ هطّ خههون بههه لهههههوح شهههههادت نوشههتهانههد فههتح الفتههوح را بههه پيهههههههام رسههای قههههدس
(مشفق کاشانی)919 :4936 ،

 - 3نتیجهگیری

با بررسی شعر دفاع مقدّس دریافتيم که شاعران این دوره ،از مفهوم وطن در شعر خویش
به صورت فراوان بهره جستهاند .شعر وطنی این دوره به علّت بروز جنگ تحميلی شکل
میگيرد؛ جنگی نابرابر که باعث بمباران و اشغال شهرهای کشور میشود؛ از اینرو،
شاعران بر اساس موازین شرع و اسالم به تمجيد و ستایش کشور خویش برآمدند و در این
راه هرگز به افراط و تفریط نگرایيدند؛ شاعران این دوره ،بخصوص در روزهای آغازین
جنگ به وطن خویش عشق و عالقۀ وافر نشان میدهند و از این که وطنشان مورد هجوم
قرار گرفته است سخت اندوهگين و غمناک هستند.
شاعران ،دفاع از وطن را الزم و واجب میشمارند و همگان را به دفاع از آن برمی-
انگيزند .در این دوره ،اسالم جایگاه واالتری از وطن پيدا میکند و اگر شاعران دفاع از
وطن را الزم میشمارند ،به علّت ایناست که دین اسالم در خطراست؛ به همين دليل نيز
مردم را به دفاع از آن فرامیخوانند .در مسير این دفاع و وطندوستی شاعران برای این که
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حسّ وطندوستی مردم و رزمندگان را تقویت کنند به بهرهگيری از اسطورههای ملّی روی
میآورند؛ البته ،اسطورههای ملّی با اسطوره و نمادهای دینی همراه میشوند تا تأثير بيشتری
بر مخاطب خود بگذارند .حماسهسرایی نيز در پرداختن به شعر وطنی به کمک شاعران
میآید؛ شاعران با سرودن اشعار حماسی سعی در برانگيختن مردم و رزمندگان را دارند؛
اشعاری که توانست در روزهای جنگ بسياری از مردم را به جبهههای حقّ عليه باطل
بکشاند .شاعران از حضور بيگانگان بعثی سخت در عذاب هستند و در اشعار خویش آنها
را به سخره و باد انتقاد میگيرند.
در شعر این دوره عالوه بر اشعار وطنی ،شاهد اشعار فرامرزی نيز هستيم؛ این اشعار بيشتر
در مورد کشورهای مسلمان دیگر است که از حضور بيگانگان در کشورشان رنج میبرند؛
شاعر مسلمان ایرانی با سالح قلم به حمایت از این کشورها برمیخيزد و خواهان خروج
استعمارگران از این کشورها هستند؛ شاعران با حمایت از این کشورها در پی پایهریزی
یک امّت واحد اسالمی و وطن بزرک اسالمی هستند.
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