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 چکیده                       

دفاع و حفظ از آن  ،است؛ بنابراینهر ملّتی مطرح سازهای هویتوطن به عنوان یکی از مؤلّفه

دارد و در هر زمان که وطن مورد  ایویژه جلوة ،در شعر فارسیدوستی وطنتواند مهم باشد. می

هایی اند و در وصف آن اشعار و منظومهاست، شاعران دست به قلم شدههجوم بيگانگان قرار گرفته

گيرد کشور مورد هجوم رژیم بعثی عراق قرار می ،تحميلیاند. با شروع جنگ شيوا و بليغ سروده

تابند و با شوند. شاعران، این حوادج تلخ را بر نمیهای مرزی با خاک و خون یکی میوشهر

تواند کمکی آیند. پرداختن به اشعار وطنی این دوره میسرودن اشعاری به دفاع از وطن بر می

 گذار باشد. و در حفظ هویت ملّی تاثير دوستی مردم کندشایان به تقویت حسّ وطن

گيرد، سعی بر آن است تا مفهوم وطن در شعر ای صورت میدر این مقاله که به روش کتابخانه

های شعری اثبات گردد که شاعران از شاعران دفاع مقدّس، بررسی شود و سپس با آوردن نمونه

شود که مفهوم وطن به وهش مشخّص میاند. با انجام این پژمفهوم وطن در شعر خویش بهره جسته

شود و شاعران همگان را به عنوان یک موضوع اصلی در شعر شاعران دفاع مقدّس مطرح می

خوانند. مفهوم وطن در این دوره در قالب ميهن اسالمی بروز دوستی و دفاع از وطن فرا میوطن

 پردازند.ی میکند و شاعران بر اساس موازین اسالمی به سرودن شعر وطنپيدا می

 

 : وطن، شعر، دفاع مقدّس، جنگ.کلیدیهای واژه
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 مقدّمه-1   

بين وجود دارد و ایرانی گمان عالقه به وطن و عشق به آن در ذات هر ایرانی پاکبی           

دهد. شعر همواره از دیرباز تاکنون خاص نشان می یمسلمان به وطن و زادگاه خویش ارادت

ر قالب شعر، است و عموماً  بشر دانسان بوده ۀگاه اندیشکر بشر  و تجلّينمای فتمام ۀآیين

است. های خاصّ خود را نسبت به آنچه در ذهنش بوده، بيان داشتهها و ارادتعالقمندی

خواهی ایرانيان همواره یکسان نبوده و حوادج اجتماعی حسّ وطنکه  کردالبته باید اذعان 

معاصر به ویژه  ةدر دورامّا  ؛استنقش اساسی ایفا  نموده و سياسی در تقویت و تشدید آن

 حتّی است وشاعران به مضمون وطن بيش از بيش شده توجّهپس از انقالب و شعر جنگ 

-های تفکّر در شعر پایداری، وطنهیکی از زمين»است.  وطن ةقسمتی از شعر جنگ دربار

تواند باشد، محمل خاطرات می سرزمين برای شاعر همه چيز است.پرستیدوستی و ميهن

: 4931)کاکایی، «های سالخوردگیهای جوانی و آرامگاه سالورزیکودکی، محلّ عشق

 وابستگی ؛ زیرااستانسان هایویژگی از یکی وطن، به عشق و دوستیميهن حسّ (.65

 هستند، مشترک آرزوها، و منافع تاریخ، جهت از آنها دهندةعناصر ربط که مکانی به

 از مشترک هایارزش حفظ و خاک و به آب عشق است. محک و دارریشه ستگیواب

 به که عاطفی مسایل ترینعمده از یکی .استملّت و قوم هر در دوستیوطن هایجلوه

 ادبيّات است.ی دوستوطن و وطن ۀلئمس، شدهمطرح فارسی ادب و شعر در گسترده طور

 کرده، منعکس خود حيات طول در را ایران مردم عواطف ایآیينه سان به که فارسی،

 .استکرده ثبت را گوناگونی هایجلوه هم وطن از مفهوم

 و شعر مختلف هایدوره در آن تحوّل به توجّه با ایرانی شاعران شعر در مفهوم، این    

 .استیافته انعکاس ... و والیت دیار، و شهر کشور، و بوم، مرز معانی، با فارسی ادب

 دین بخصوص و آسمانی ادیان در نيز و هاانسان همۀ نزد که است عناوینی از وطن

 در و است برخوردار ایویژه احترام و قداست از و بوده  توجّهاسالم مورد  مقدّس

 همين به ؛استشده فراوان سفارش آن به مهرورزی نسبت و محبّت به دینی هایآموزه

. (44 :اتبیعاملی، )حرّ «الوَطَنی مِنَ االیمان حبُّ»است:  شده )ص( روایت پيامبر از دليل
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 ایگونه به استداده مخلوقاتش قرار بين در خداوند که استطبيعی ميلی وطن، به عشق

 .دارند غریزی گرایش خود زندگی محلّ به نيز حيوانات حتّی که

وطن همواره دو مضمونی هستند که نویسندگان و شاعران بزرک در  ادب مقاومت و   

نبود و  اند. ادبيات دفاع مقدّس نيز از این قاعده مستثنیهنگام جنگ و دفاع به آن پرداخته

استفاده از  ،در طول هشت سال دفاع مقدّس سرزمينهای شاعران این یکی از دغدغه

 ،آن ۀبود که به وسيل این شاعران توجّهاست و وطن از مفاهيم قابل بوده مضامين حماسی

-یر رزمندگان مبنی بر عشق به دین و وطن را در قالب شعر به تصویراحساسات خود و سا

 خود را نسبت به دین و کشور ادا نمودند.    ۀکشيدند و تا حدودی وظيف

های دیگر به کشور توجّه ،های خودیزبه وطن و مر توجّهعالوه بر  ،در شعر دفاع مقدّس          

)دفاع  در شعر دورة پایداری، اخيراً»شود از جمله کشورهای مسلمان نيز زیاد دیده می

گاه شاعر شد و هردوستی در تفکّر جهان وطنی یا امّت واحده مستحيلمقدّس( اندیشۀ وطن

های شاعران، وجوه دینی و تقدیس آن را مدّنظر پرداخت با تعليم به ستودن خاک خود

همسنگ اسالم یران، در ذهن و ضمير شاعران مسلمان ا» .(63: 4931)کاکایی،« قرار داد

لذا آرزوی تجدید حيات امّت اسالمی و برخورداری از  ؛دارد اهميّت« ایران»مفهوم وطن و 

است. از زمانی که قائم ها طرح شدهیک حوزة وسيع جغرافيایی در شعر پایداری و دفاع بار

و گفت تا زمانی که اقبال، هند مقام فراهانی از گسيختگی حال و روز مسلمانان سخن

سمرقند و عراق و همدان به بيداری فرا خواند، ایدة وطن اسالمی و سرزمين دینی در ذهن 

وطنی دینی یا امّت واحدة اسالمی است. تفکّر جهانو ضمير شاعران مسلمان وجود داشته

 ؛کردمعطوف  به خود ها رابا طرح آرمان آزادی قدس به عنوان قبلۀ نخستين مسلمانان، ذهن

)همان:  «کردبه نوعی استراتژی جنگ را تعيين« گذردراه قدس از کربال می» عبارت حتّی

19.) 

گرایی در شعر دفاع مقدّس است تا به مفهوم وطن و وطندر این جستار سعی شده           

مورد  شود. در های سرودن شعر وطنی این دوره بررسیشود و عامل و انگيزهپرداخته
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-به صورت پراکنده در کتابامّا  نشد؛ژوهشی مستقل یافتتحليل شعر وطنی، پ و بررسی

 است.هایی شدههای تحليلی شعر دفاع مقدّس به آن اشاره

 

 لهئبیان مس  – 1-1         

به مفاهيم دینی و قدسی تغيير داد که به  توجّهدفاع مقدّس اندیشۀ مبارزه از ميهن را با            

ن جهان، بر اندیشۀ تالش و عزّت مسلمين در برابر وضعيت جامعۀ جهانی و وضعيت مسلمي

گرایی در اندیشۀ رزمنده و نویسندة دفاع مقدّس وجه استکبار و استعمار منجر شد. معنویت

باوری غالب اندیشه است. مفهوم وطن در شعر دفاع مقدّس به سمت اسالمگرایی و انسان

تبع آن دفاع از ميهن اسالمی و و به های دینی است. در شعر دفاع مقدّس اندیشهیافته تحوّل

این اندیشه  ای دارد. از موارد مهم و اساسی که برن جهان، جایگاه ویژهاناهمسویی با مسلم

-است که بر ایمان، توکّل و یاری دین خدا استوارواقعۀ عظيم عاشور ،استتأثير گذاشته

-اشورا و دفاع مقدّس شاخهای که گویی عاست و پيوند ژرفی با دفاع مقدّس دارد؛ به گونه

 ی از یک درخت هستند.یها

 

 قیتحق ةنیشیپ – 2 – 1

نشد. در شعر گرایی در شعر دفاع مقدّس به صورت مستقل یافتپژوهشی در مورد وطن          

از مصطفی عليپور  «انداز روشن خداچشم ،وطن» تنها یک مقاله با عنوان ،دفاع مقدّس

سرودة سلمان هراتی « دوزخ و درخت گردو»وطن در شعر شد که تنها به بررسی یافت

 است.پرداخته

 

 قیتحق اهمیّت و ضرورت-1-3

ها، برای خلق ها و یا کاستیها و ابعاد شعر دفاع مقدّس و سنجش نوآوریبه جنبه توجّه           

انجام تحقيق علمی و شناخت وضعيت و  ،از این رو ؛ادبيات دفاع مقدّس ضروری است

انجامد. وطن نيز به تر شدن گنجينۀ ادبی دفاع مقدّس میباربه پر هاها و پيشنهادۀ راهکارارائ

است که تحقيق سازهویّتای مؤلّفه ،های شعر دفاع مقدّس و جنگمایهعنوان یکی از درون
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 ملّتدوستی یک باشد و به حسّ وطن اهميّتتواند دارای و پژوهش در خصوص آن می

 گردد.منجر

 

 بحث - 2       

 یدوستوطن -2-1   

 و جنگ در. استیشعری هایژگیو نیترگسترده از مقدّس دفاع شعر دری دوستوطن    

 و ضیتحر عوامل از و استداشته اهميّت شهيهم وطن و خاک و آب م،ياقل موضوع دفاع

ی ادیز بسامد مقدّس دفاع شعر دری دوستوطن ،ليدل نيهم به و آمدهیم حساب به کیتحر

های است که تقریباً تمامی شاعران در قالبوطن، از موضوعات مهمّ اشعار جنگ» .دارد

-کوهمند و با عظمت وطن، سوکاند. عشق به ميهن، توصيف شگوناگون به آن پرداخته

است، دلتنگی برای های اشغالی و ویران جنگ سروده شدههایی که دربارة شهرسروده

های دشمن و سرافرازی وطن، مبارزه و ایستادگی در مقابل فتنهها و باالخره دعوت به شهر

 (.443: 4934منش،)فيّاض «استهای مهمّ این دسته از اشعاراز مضمون

دیدم که لفظ  –دزفول  –شعری برای شهر خودم  / شعری برای جنگ بگویم خواستممی

کاست / گفتم که یموشک زیبایی کالم مرا مامّا  / باید به کار برد  / ناخوش موشک را

های چون خانه های شهر که بهتر نيست / بگذار شعر من هم /بيت ناقص شعرم / از خانه

آلود / باید که شعر خاکی و خونين گفت / باید خاکی مردم/ خرد و خراب باشد و خون

 .(932 :4933پور،)امين اتمامهر چند ن -شعر فصيح فریاد  / که شعر خشم بگویم

به  ای مضاعفهای وطنی توسّط شاعران دفاع مقدّس، توانست روحيهشعرسرودن     

 از خرّمشهر ها را تقویت نماید.دوستی آنرزمندگان اسالم و مردم انتقال دهد و حسّ وطن

 برومند جوانانی ليتحم جنگ در که استیشهر است؛اميق و خون شهر ،یسبزوار دگاهید

 اندازنيطن خود در را دانيشه عطر شیهاچهکو اکنون و استداده دست از رای ادیز

 :دیسرایم خرّمشهر وصف در گونهنیا و اندکرده
 کاريپ شهر مان،يپ شههههر مان،یا شههههری ا ثاریا شهر حماسه، شهر خههههون، شههههری ا  
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 عطرافشان ههههدانيشه عطههههر از سامانهههت ههدانيشه خون از گلرنههههگ تهههو دامهههان  

 (51: 4936،یبزوارس)

و دین به این موضوع  اند و بر موازین شرعالبته در این راه هرگز دچار افراط نشده   

در شعر دفاع و »اند. شمردهاز وطن را حفاظت از دین براند؛ تا جایی که حفاظت پرداخته

ی با های دینی و ملّای شفّاف دارد. تطابق اندیشهدوستی سابقهپایداری ایران، موضوع وطن

شد تا ایرانيان در از قول شارع مقدّس اسالم سبب )حبُّ الوَطَن مِنَ االیمان( طرح روایت

دوستی با آميختن حسّ وطن های دینی را مدّ نظر قرار دهند.انداز عشق به ميهن، آرمانچشم

 «شدترین شاخۀ تفکّر شعر مقاومت و پایداریهای دینی از اصلیو نشانه نمادها

 (.63:4931)کاکایی،
 ،دیگویم وطن از که کجا هر او؛ استمذهب و نید با ختهيآمی نگاه وطن، به قزوه نگاه

 .شودیم نيعج نید با کالمش
 بتهههههاب و ببههههار و بسههههوز و بخهههنههههد بآفتههههههها وطههههن ،یماهتههههاب وطهههن

 کربههال تههههو خهههاک هههههاب هههختيآم در دعا و نههههور صبهههح مهبههههطی ا تهههههو

 (231: 4931قزوه،)                                                                                  
است که نگرش وی نسبت به وطن یاد سلمان هراتی از جمله شاعران انقالب اسالمیزنده    

است. در شعر او  بر خالف شعر تفاوتامروز، م حتّی با نگرش بسياری از شاعران دیروز و

 خورد.های دینی و مذهبی پيوند میآید با اندیشههر جا سخنی از وطن می نی مشروطهوط

ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم/ وطن من!/ ای تواناترین مظلوم/  تو را  دوست دارم/ ای 

 (.45 :4931)هراتی، استدل/ و مرک در کنار تو زندگیآفتاب شمایل دریا
 آن در که داندیم مطهّر و پاکی نيسرزم را وطن او. دارد وطن به خاصی نگاه رحمدل    
 :مشکل آن از کندندل و است وطنان هم بخشآرام و شودیم بارور انسان باور
 من اطهر و پاک و خوب وطن وطن، وطن،
 

 مهن  بهاور  بهاغ  استسبز تو سرخ خهاک ز 
 

 مههن بههههرادر و خواهههههر گهههرقههههرای هههه یتو
 

 من سر کند سانهچ هرونيب تو حهبّی هوا 
 

 (49: 4936رحمدل،)
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 کینزد یليتحم جنگ آغاز و وطن خاک به دشمن هجوم کهیزمان در ،یکاشاندةيسپ    

 :سرودی اشعار وطن وصف در بود
 مهن  دشهمن  مهن،  خاکی کشگر خون به
 

 مههن گلشههن از گهههههلانههدر  گههل بجوشههد 
 

 بههدوزی تيههرم بههه بسههوزی، ههههههرگهه تههنم
 

 مههن تههن از سههر خصهههم، ای سههازی جههدا 
 

 شههههادت آرمهههانم ام،ایرانهههههههههی مهههن
 

 مهههن کنهههدن جهههههان اسهههتهسهههتی تجلّهههی 
 (41: 4933،یکاشان)                                  

ۀ جامع کی یهایژگیو نیترمهم از ران،یای اسالمۀ جامع در آرامش و صلح به اعتقاد

 شانیاندروشن ذهن در دوستانههنيم وی مذهبی هاشهیاند تيتثب با که است محورالتعد

-بر اوضاع از انتقاد به معتقد و مسئولی انسان نابرابر،ی جنگ ليتحمی پ در. رديگیم شکل

 نیا. کندیم اعالم را خود اعتراض جنگ، مطلوبنای هاصحنه ریتصو با و زديخیم

-یم شکل پورنيام نيآتش سخنان در و دهدیم نشان را خودی اعاجتمی کردیرو با اعتراض

 .رديگ

-قرمز ریآژ/  نيست گذرا خطر تيوضع اینجا/ هاستالله عکس از پر دوباره هاوارید/  ما شهر در

 دشمنی وحشی هاخفّاش/  هاجسد ناتمام خواب بر/  هاشب ساکت ميان تنها/  نالدمی که است

 دیگر/  هم دیوار اینجا/  بپوشانيم کور هایپرده با/  را هاپنجره تمام باید/  رندبيزا روزنه نور ز حتی

 .(939: 4933پور، نيام) نيستکسی پشت پناه
 :دیسرایم گونهنیا کشوری جنوبی هاشهر شیستا و وصف دری باقر 

 لهههههوالک فرزنهههههدان کههههههههههفی ا ههههههال شهههادت شهههههههر خون، شههههههری ا هال
 

 پههههاکی ا زدیههههآویمهههه تههههو در شهههههادت شههههوق کهز اسطهههههههورهی ا مشهرخرّ تو
 

 (452: 4936 ،یباقر)                                                             
 :کندیم فيتوص گونهنیا را پرورشديشه وطن ،یلياسراف 

 نکرد هیگر نهان سوز از شد،آب و سوخت نکرد ههههههیگر جوانی هاگل غم از وطنم

 نکههرد ههیگر گران، اندوه از و گسترد شهیر هديرش نخهههههل چنان و دید هاحادثه وطنم

 نکههههرد ههیگر جان غم از ،یول برد هانعش ستههههههادیا سرافراز بازی ول خورد، هازخم

 (431: 4936 ،یلياسراف)                    
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 خواهان و ستایدمی بعثی دشمنان دست از را کشور ایهشهر سازیآزاد ،یکاشان مشفق    

 کشور،ة زدجنگ هایشهر شدن رها ،مشفق. شود محافظت کشور هایمرز از که استاین

 :کندمی توصيف چنين صالبت، با و فخيم زبانی با را دشمنان دست از
 آبههادان شهههههر گشههت رهههههها حصههر، قيهههههد ز
 

 يکهههههرپ آهنيههههن سههدّ ایههن دزفههول، کههه چنههان
 

 سوسههنگرد شهههر گشههت رههها و شههوش نجههات
 

 اخگهههههر زد شهههراره از مههدّعيان، جههههههان بههه
 

 یافهت  ییرهههها  آشنههها  شهيهههد  شههههر هویهههزه
 

 پههروردون و جههان بههه آتههش دشههمن چنههگ ز
 

 (911: 4936 کاشانی، مشفق)
 شاعر. استبیترا رفته، فرو خویش وطن اندوه و غم در که مقدّس دفاع شاعران از یکی    

 تصویری گذاردمی قدم که وطن کجای هر در و نشيندمی پرورش شهيد کشور سوک در

-می فراهم را او رنج و درد باعث همگی وطنة زدجنگ شهرهای. بيندمی خون و زخم از

 خواهان و خيزد پا به قلم سالح با وطنش از دفاع برای شود،می وادار او که آنجا تا کنند

 .باشد کشورش ایهزخم التيام

 از تصویری/  استسرخ دارم،می بر زمين از تصویری/  استسرخ دارم،می بر درخت از تصویری

 پس/  کنم نقّاشی سبز تصویری/  شقایق همه این با توانممی چگونه/  استسرخ دارم،می بر آسمان

  اهواز در/  هویزه در/  بغر در/  را وطنم هایزخم کنممی نقّاشی و/  زنممی خونم در را مویم قلم

 .(411: 4936ترابی،) آبادان در/  خرّمشهر در/ 

 جان و دل با را سرودن وطن از و گفتن وطن از که مقدّس دفاع شاعران دیگر از    

 خویش جسم و روح در وجود تمام با را خویش وطن وی .استآبادیحبيب بيگی ،پذیرفته

 قرار خود روز هرۀ زمزم را وطن شاعر،. باشد جدا آن از تواندنمی ایلحظه و کندمی حس

 .سرایدمی وطن از عاشقانه و دهدمی

 صدایهههم در تویی وجهههههودم، در تویهههی سرایههههممی را تو هميشههههه، تهههههها وطن

 زمانههههه در زند نقشههی کهههههه خطّهههی به زمههههههانه لهههوح به نویسهههم،می را تههههو

 (444: 4931 آبادی،حبيبگیبي)
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 وی. دارد وطن به ایویژه نگاه که استمقدّس دفاع شاعران دیگر از خراسانیمحدّثی    

 به وطن شاعر، نظر از. است زمين به خداوند الطاف از که داندمی بهشت از ایقطعه را وطن

 .شودمی مطرح خاک آبروی عنوان به که استرسيده واالیی جایگاه

/  من ميهن/  من وطن/  خاک به دادی آبرو/  شدی هدیه زمين به که/ بهشتی از قطعه یک تو

 .(25: 4931 خراسانی،محدّثی) من روشن آسمون

ی هایگذشتگ جان از و هایدالور به مربوط مقدّس دفاع سال هشت ۀحماس ازی بخش    

-کشورمانیی ایدر یهامرز ازی پاسدار و فارس جيخل دری اسالم هنيم توان پر رزمندگان

 حسّ که استبوده معاصر شاعرانی هاسروده ازی اريبسی حماس مضمون مهم نیا. است

 :اندآورده پارس شهيهم جيخل نیا از دفاع قالب در را شیخوی دوستوطن

 مانهد  خواههد  جيخله  نمانهد  ترانهه  نیه ا گر
 

 مانههد  خواههههد  جيبسه ی سهع  به فارس جيخل 
 

 ديرسههت زن و مههرد ادیههفر دشههنه و غيههت ز
 

 ماند خواهد جيگ و گنگ زمان و نيزم اگر 
 (39: 4931معلّم،)                                    

 در/ هنگام و هرمز و قشم و شيک در/ تو یاد فانوسی/ مهتاب روشن نيسرزم بری /آب و آب مرزی ا

/ استروشن وستهيپ/ خارک خاطرات دری/ موس ابو و تنب سنگالخ در/ الوان و الرکی هاکوچه

 (229: 4935،ییکاکا).میاجاودانه ابد به تا توی هاصخره چون/ فارس جيخل/ قیشقا جيخلی ا تو با ما

 

 وطن از دفاع - 2 – 2

است که پس با چنين اوصافی الزم است از این ميهن دفاع شود و این همان چيزی    

ها و عقاید مردمان وطن که در انباشد؛ یعنی دفاع از وطن و آرممی ادبيات حماسی ةشالود

 است. ترین نوع از دفاعجای خودش زیبا
 جههان نقههههد به مرای کنههههه طلهههب اگر زمههان هههر کهههههه قسههم اتینامههه نام به

 کفههن کند تهههههن به تو حفهههظی بههههرا زن و مههرد جمله کهههههه سرا نیا در من نه

 افتههخههههار شهيهم کنههم تو نهههههام بهههههه مدار نیا در هههههوانبخ مرا، بخوان بخوان،

 (411: 4931،یآباد بيحبی گيب)

حال اگر این دفاع از وطن همراه با عقاید مذهبی باشد؛ در نوع خودش دفاعی ماندگار و 

 شود. هدفمند ارزیابی می
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 اهلل یا حسههههن، پور ق،ح حجّهههت ارتانی اهلل یهههههها وطههن، سلحشور جههههوانانی ا

 اهلل یا سخهههن، هههدیيبگو هههريتکب دم بههها نو فطهههرتة جوههههر شما مناجههههاتی ا

 اهلل یها شههههدن، معراج به و دیيگشهههها پر ديافشان فجور سامهههان به فجهههر آتههههش

 اهلل یها تن، به هههديبپوش عشهههق جوشههههن گردانی ا ديشکن گردن و سر را دشمنان

 (92: 4936 رحمدل،)

افراد  هویّتگيری و صيانت از تواند در شکلدوستی و حفظ و پاسداری از آن میوطن    

ملّی  هویّتهای سرزمين و محيط جغرافيایی یکی از مؤلّفه»یک جامعه کمکی شایان کند. 

کند و ل میملّی عم هویّتهای گيری سایر مؤلّفهاست که به عنوان بستری برای شکل

ترین نقش سرزمين در این کند. مهمرایی ملّی را در ميان افراد ایجاد میگسرانجام حسّ هم

 .(446: 4931)لک،  «ملّی است هویّتسازی و تداوم بخشيدن به موضوع هویّتمقوله، 
و جبهه مدرسه است/ کالس ما آنجاست/ شتاب کن برویم/ که دیر خواهد شد/ تفنگ را بردار/ 

 .(959: 4931)هراتی، شدآید/ و امتحان نهایی شروع خواهدیامام م

ی محدّث) ما مياستقامت کوه/طوفان شب هجوم تو/ ما ميشهادتۀ تشن/ غيتی ای هستی فکر چه تو

 .(39: 4931،یخراسان

 و آتشی هارو – مبارزه و اميق عصری هاسروده رنگهم ها،سروده نينخستی فضا»    

 و وحدت شهادت، ثار،یا مبارزه، ام،يق به دعوت ه،یرايپیب و طيبس ساده، – خون و ريتکب

 و هاسطر رک رک در توفنده آهنگ و خون گرمی هاواژه ،یخطاب لحن. داردیی رها

 و هاواژ ک،يکالسی هاسروده ویی ماين یا ديسپی هاسروده در. دارد انیجر ها-مصراع

 تکرار هابار «رزمندگان» وی خطاب حالت اب ،«سرباز» ،«برادری ا» ،«زيبست» ،«زيبرخ» عبارات

 (.46: 4935 ،یسنگر) «شودیم
 آور به پيشای سواران سحر، گردان نام ای ظفرمنههدان، ظفرمندانه در سنگر به پيش

 آرشهههان فاتح این خاک پهناور به پيش پيشتازان دلير جنهههههههههههههههگجویان دالور،

 پيهههههههههههروان راستی فاتح خيبر به پيش رویداکبر می با سههههههههههههالح کاری اهلل و

 (11 :4911)مردانی،                                                                                             
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 با داشت اسالم کف بر جان رزمندگان به که ایعالقه و عشق خاطر به کاشانی سپيده    
 حماسی اشعار سرودن با و شد حاضر نبرد هایجبهه در هابار بود، زن یک کهآن وجود
 .کرد همراهی عاشقانه بعثی، دشمن با جهاد در را آنان

 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      
 

(465: 4911)کاشانی،   

 و خصم ريحقت و رزمندگان تیتقو و بيترغ نبرد، و رزم نیاديمی هاصبغه ،صريقی رباع در

:است ريچشمگ جنگاورانی داریپا و استقامت و عظمت و شکوه ميترس  
 وز رشته موی و پشم سوزن گذرد زین تيغ که از صخره و آهن گذرد      

 تا آن که نسيم از تن دشمن گذرد يمپندان به تن دشمن خود زخم زن     

 (221: 4933پور،)امين                                                                                             

 ديّس شعر موضوعات از جنگی هاجبهه در وطن رزمندگانی هایدالور از شیستا    

 راه دل بهی هراس مرک از که اندیمردان ريدل ،رزمندگانی و انيب در. استینيحس حسن

 :دورندبهی سست و رخوت از و دهندینم
 دنه مردانی کهه خصهم خهوف و خواب   این طرفه

 
 ندحلهههق ظلمهههت خنجهههر تيهههز شههههاب   ربههه 

 
 اکههههروید از خغلتند و گل میبر خاک می

 
 دنههههشههههوکت بههههاران و آب  روح بهههههاران 

 
...   

 سهههحرند اسدارهار و پهههههههههههخصهههم شهههب ت
 

 رندهههههزار سحم بيشهههههههههههههشهههيران حری 
 

 اسههتان سههرود سههرخ فلههق هههههههشبهها حنجههره
 

 ار سهههحرندهههههههههههاد بلنهههد آبشهههههههههفری 
 (31: 4969)حسينی،                                        

 یوطن دانیشه  - 3 – 2

 و نیترارزشمند ع،يّتش ژهیو به و اسالم فرهنگ در. است انسانی تعال اوج ،شهادت    

 را اسالم درخت خود، جان نثار با که استیکس ديشه است؛ شهادت حرکت، نیترگرانبها

 .شودیم دشمنان و مهاجمان چنگال از وطن،ی آزاد موجب و کنشهیر را فساد وی اريآب
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 در افتخار شهيدان به استعهههههارة گل سهههههرودم این غزل خوش به سحر خامهههۀ عشق

 مباد دفتر من، لوح سوگهههههوارة گل هاستبسيههط خاک وطههههههن گر چه مدفن گل   

 (222: 4931)صالحی،                              

 تَحإلسَبَنَّ واَلَ» :دیفرمایم که آنجا.استشده داده اختصاص شهادت بهی اتیآ زين قرآن در

 (.        463/عمران آل) «یُریزَقُونَ رَبِّهِمإل عِندَ أَحإليَاء بَلی اتًاأَمإلوَ اللّهِ سَبِيلِ فِی قُتِلُوای الَّذِینَ

 (.451/بقره) «تَشیعُرُونَ الَّ وَلَکِن أَحإليَاء بَلی أَمإلوَاتٌ اللّهِ سَبيلِ فِی یُقیتَلُ لِمَنی تَقُولُوای وَالَ»
 ههد آوردندورقهههههی پههههاره ز قرآن مجيه باز از جبهههههههۀ حق نعش شهيهههد آوردند

 دست ابوالفضل رشيد آوردندجسههههم بی چاوشهههههان حهههههرم از علقمهههۀ خوزستان

 (25: 4936)رحمدل،                                                                                                  

-یمی روح تيظرف ،جامعه به و کنندیم نيتضم را وطنیی ایپو و مقاومت دان،يشه    

-یم قرار هجوم مورد کهی اجامعه هر در اگر. برندیم نيب از رای سست و ضعف و بخشند

 دانيشه. نداشت وجود شیهاآرمان و جامعه آن ازی اثر گرید ،نبود دانيشه خون رديگ

 . دبو خواهد خیتارۀ شيهم در هاانسان اتيح بخشیروشن افروزندکهیم بر رای تیهدا چراغ
 شناسنههدطریههههق عشق و ایمههههههان می شناسندخوشهههههها آنان که جانان مهههههی

 شناسنهههدشهيهههههدان را شهيههههههدان می نبسههههی گفتيم و گفتنههههههد از شهيهههدا

 (461: 4931)قزوه،                                                                                                     

 و زندهسر را آن و شودیم وارد جامعه جان مهين کالبد به که استیادوباره خون شهادت    
 ابعادی سازندگ بری روشن گواه دان،يشهی خواهآرمان ویی ایپو حرکت،. »کندیم ایپو

 را مقدّس دفاع دّماتمق و مبنا کهی اسالم انقالب زين معاصرة دور در. استاجتماع ارزشمند
 مقام واال دانيشه اسالم،ی معرّف قالب در و جامعهی سازندگة زيانگ با توانست کرد، فراهم
 .(493: 4933،یخراسانی محدّث) «باشد تگریهدا را

 اسهههتبر سينهههههۀ آسمان غبهههار آمهههده اسههتخورشيهههههد اگر چه سوگوار آمده

 اسهههتبر شانهههههۀ شهر ما بهههههار آمهههده ههع شمههههايههیههههک بار دگر به یمههن تشيه

 (13: 4931)محدّثی خراسانی،

 :استیافته تبلور مقدّس دفاع شعر در گونهنیای وطن دانيشه
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 رههههههيخ به دانيشه یاد زارالله وطههن، گشته ههههههريخ به هههدانيشه یاد بهار، ره از آمده

 (411: 4931 پور،ی برات) 

 خوانفرا و است،شکوهمندی احماسه شهادت ،یانقالبی هاسرودهسوک اغلب در»     

ی محدّث) «استی باق اتيح بهی فانی سرا از حرکت حال نیزتریعز د،يشه کيلبّ و پروردگار

 .(495: 4933 ،یخراسان
 شدنهههههههد عاشقهههههان رفتنههههد ودریایی 

 
 نهههدشههههدههها تماشههههههایی مثههههههههل آبههی  

 
 خههههوش به حههههال ساکنهههههان آسمههان

 
 شدنهههدکشيدنههههههههد و اهههههههورایی پهههههههر 

 (43: 4933)قنبری،                                          

 قهرمانان و وطن دانيشه ۀنامسوک انيب ،یداریپا ادبيّات موضوعات نیترمهم ازی کی    

 آن تبع به و جنگ هر شکیب. است دشمنی اهیرحمیب فيتوص و جنگ ۀعرص

 در وطن دانيشه یادکرد و داشتیگرام. دارد همراه بهی جان وی مالی هاانیز ،مقاومت

-سوک صورت به ادبيّات در قهرمانان مرک بازخورد و استجیرا تسنّ، جنگی هاجبهه

 .ابدییم یتجلّ دانيشهی هاسوگواره و نامه

 :دیسرایم نيچن دانيشه یاد بهی غزل در پورنيام صريق
 ری بهههزنيمههههههههههه آاللهههه ههها س  ۀبيهها بههه خانهه   

 بهههه یهههک بنفشهههه صهههميمانه تسهههليت گهههویيم  

 

 زداغ بهههها دل خههههود حههههرف بهتههههری بههههزنيم

 سهههری بهههه مجلهههس سهههوک کبهههوتری بهههزنيم 
 (116: 4933)امين پور،                                         

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

 از است؛مقدّس دفاع ادبيات اعتبار و ارج باعثی کاشان دهيسپ فاخر های«سروده شهيد»

                              دفاع هایسال در که «آشنایی باغ سرو شکسته» ةتپند و عاطفی« ةسرود – شهيد» جمله

همه *  است بار این جداییچه سنگين/  رو باغ آشناییهههشکسته س: استشده سروده مقدّس

 .(225: 4933)کاشانی،  وطن از خون پاکان گشته دجله / کوچه به کوچه، حجله حجله

 

 



 412 پایداری ادبيّات/ 

 

 ندهیآ به دیام و وطن – 4 – 2

های شعری ژگیکند و یکی از ویپيدا می ظهوراميد به آیندة وطن در شعر دفاع مقدّس     

-در این عرصه می متعهّد. ادیب است از احياء اميد به پيروزی در قلوب مردمان عبارت

داشتن روح اميد از بروز خمود و سستی در وجود مجاهدان و مبارزان کوشد تا با زنده نگه

 گيری نماید. جلو

 به آنها و داد دخواه ثمری روز مبارزات نیا که داندیم و دارد ديام وطنة ندیآ بهی تراب

 .ديرس خواهندی روزيپ
/ نهی راه/ سعادت ديسپ ساحل تا/ ميدانیم و/ خون ازی جيخل بر/ ميرانیم خون ازی جيخل بر

 .(44: 4932،یتراب) ستينی افاصله

آفرینی در و شعر پایداری، ایجاد شور و نشاط و اميد ادبيّاتهای ترین ویژگیاز برجسته»    

شعر پایداری اگر چه تصویر خون و شهادت است؛ از . استمبارزه گيرهای نفسصحنه

کند و اگر چه ویران ها چراغی فروزان یا صبحی تابناک برای آیندگان ترسيم میزخم

-، ویرانی هر کلبه نوید آبادانی ميهنادبيّاتکند، در منطق این ها را گزارش میشدن خانه

 (.211: 4933)اميری خراسانی، «است

 استبهار خهههون شهيدان شکوفه افشههان استرود رهایی که فخهههر قرآنبخوان س

 استخزان گذشته و باد بههههار گلریهههههز استچراغ کوکهههب شبنم به شاخه آویهز

 خواندزغهههن به تخت عروس چمن نمهی خهههههههوانددگر به بهههاغ بهاران زغن نمی

 بادطلههههوع فجر خدایی هميشه روشهههههن دبهههههاجهان ز تابش خورشيد عشق روشن

 (51: 4911)مردانی،

 بانگ و استدانسته مسلّم وی حتمی امر را وطن رزمندگانی روزيپی نيحس حسن ديّس     

 :استدانسته وصفتانید چنگال از وطنیی رها وی روزيپ ةمژد را رزمندگان اکبر اهلل
 تا دژ نصر من اهلل بود سنگرتان        بانگ تکبيرشان مژدة فتحی است قریب   

 (41: 4969)حسينی،



173 /گرایی در شعر دفاع مقدّسوطن  

 

 هامشقّت و هایسخت از بعد وطن که استمعتقد او. استدواريام اريبس وطنة ندیآ به قزوه    

 مبارزه و رزم به قیتشو را اسالم رزمندگان او. ديرس خواهد دیجاو و روشنی اندهیآ به

 :استکینزدی روزيپ ویی رها که دهدیم ديام هاآن به و کندیم

 بکوبيههههد، عيههههد است، عيهد است، عيههد شمایيههههههد باران عشههههههههق و اميههههههد

 در ایهههههن بهههههارش نهههور و باران و گهل بکوبيههههد بر طبهههههل و سنههههج و دهههل

 دی، وطههههههنسراسهههههر اميههههههدی،اميهه وطههههههن گهههر چه شادان، شهيدی وطهن

 وطهههههن، دیده بگشهههههها و هشيار بههههاش جههههههان فتنههههه زاریست بيهههدار بههاش

 (235: 4931)قزوه، 

 یحماس شعر و وطن  – 5 – 2

 دری حماس شعر ازی ريگبهره با شاعران. استدوره هر دری شعر مهمّ عنصر حماسه،    

 شعر دری حماس شعر به توجّه. کنندیم فایا رایی سزاب سهم مردمی دوستوطن روح تیتقو

 رزمندگان به دادن هيروح و وطن و نید از دفاع جهت در انيرانیا بيترغی برا مقدّس دفاع

  .فرماستحکمی ليتحم جنگ زمان در

 دليههههههران عاشههههههق، یهههههههالن نبهههرد شمایيهههههد از ایههههل مههههههردان مهههههههرد

 سههههههراپا غهههههههرور و سهههههراپا شکهوه هههههوج، دریهههها، شما رود، کههوهشمههها م

 (231: 4931)قزوه،  

 بکوبيههههد، بکوبيهههد، سر بعثههی کافهههههر بههههرزميد، بههههرزميههههد، جهههههوانان دالور

 کی حملۀ دیهگرگران، هان یهال حملههههه بشههههورید، بغهههههرّید، ره بصهههههره بگيرید

 (95: 4936)رحمدل،

-گو میها را بازملّتها مضمون و محتوای خاصّی دارند و بيشتر، تاریخ اوّليۀ حماسه»    

-اوج حماسه ،از این رو ؛آیندها در دوران خاصّی به وجود میملّت ادبيّاتدر تاریخ  .کنند

 توجّهيات ملّی خود نياز و ها به تجدید حملّتاست که زمانی ملّتهر  ادبيّاتسرایی در 

ای برای تقویت روح ملّی و ایجاد اتّحاد در ميان آوری شکوه گذشته، وسيلهدارند و یاد

 (.46: 4939نيا،)مکارمی «استمردم



 411 پایداری ادبيّات/ 

 رهمه به صولت سهراب و سام و رستم ز تنت اسفنهههههدیهههههار رویينه هيبهمهههه ب

 همههه شجههاع و سخنههور،  به گونۀ بوذر هههانهمههه به دانههههش و تقههوا نمونۀ سلمهه

 همههه به کههار عدو، با صالبهههت حيههدر همههه به دشت یلهی، با مهابههههت عبّاس)ع(

 (993: 4936)مشفق کاشانی،     

 با تا کوشدیم دوره نیا شاعر دارد؛یی واال گاهیجا مقدّس دفاع شعر دری حماس شعر    

 شاعران. »بپردازد جنگی هاصحنه و رزمندگانی دالور وصف به فاخر وی حماسی زبان

 رایی هاسروده عاشورا، فرهنگ بایی آشنا ليدل به و هاجبههی حماسی فضا از ملهم انقالب،

 (.129: 4931،یاکبرزادهیتق) «اندساخته یمتجلّ شیخو دری حماس بُعد که زدند رقم
 آور به پيشسحر، گردان نامسوارانای  ای ظفرمنههدان، ظفرمندانه در سنگر به پيش

 آرشهههان فاتح این خاک پهناور به پيش جنهههههههههههههههگجویان دالور،پيشتازان دلير

 پيهههههههههههروان راستی فاتح خيبر به پيش رویدبا سههههههههههههالح کاری اهللُ اکبر می

 (11 :4911)مردانی،

 ساحت و خواندفرا خاستنبر به را زهيانگپر و دمتعهّ جوانان که بود هانيهم حضور»     

 (.423: 4933،یخراسانی محدّث) «داد قرار آنانی ويدن منزل نيواپس را، جنگ مقدّس
 در پهنۀ جنهههگ، یا علهههههههی ادرکنهههههی

 طلبداین معجههههزه بيههههن که فتح را مههی

 مایيهههههم و تفنگ، یا علههههی ادرکنههی

 سنههههگ، یا علههی ادرکنههی آیينههههه ز

 (461: 4936)باقری، 

 وطن و گانگانیب – 6 – 2

دیده  گانهيب دشمن مقابل دری داریپا بازتابی اگونه به جهانۀ برجستی ادب آثار تمام در    

 که جهان ازی اگوشه هر در هاانسانۀ هم که استی کلّ اصل نیا ازی ناش امر نیا. شودمی

 قراری اگانهيب هجوم مورد که خود هویّت و استقالل ،اصالت از تیحما در کنندیمی زندگ

  .ابدییم راه زين هنرمندان آثار به مقاومت نیا بازتاب و کنندیمی ستادگیا ،رديگ

 :رديگیم سخره باد به را رانیای آبی مرزها کنار در گانگان،يب حضوری تراب
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-بر تانیها مادربزرک شيپ/ شیکاغذی هایزبا اسباب بهی کودک مثل/ دینازیم تانیناوها به

-یب/ ایدر که دیببر خود با را تانیهاتابوت و دیبرگر و/ کودکستان نه/ است،یدر نجایا/ دیگرد

 (.91: 4932 ،یتراب) باستیز رنگارنگتانی هاتابوت

ایران وارد  ،بود. در این زمان ، ایران اسالمی شاهد هجوم بيگانگان4953در شهریور     

های غربی و عربی وارد . رژیم بعثی عراق با حمایت کشورشدبرابر و نای گی تحميلجن

های مرزی کردند. شهر شد و ایران را آلوده به حضور شوم خویشهای مرزی ایرانشهر

 آمد.توسّط این جنایتکاران ویران و به اشغال در

 هههار روزگههههههارانتا سرخ تر نماید رخس گلگونۀ شهيدان با خهههههون گل بشویيههههد

 است جان سپهههردن در دخمۀ تتارانننگ هابيليان کجایيهههههد؟ قابيل دیگههههر آمههههد

 (411: 4936)مردانی،                                                                                          

 به سر پنجۀ ایمههههان چو تهمتههن شکنيم ما شيشههههههۀ عمر تو ای دیو بهههد آیين زمان

 شکنيهههههم« من»همگی ما بشویهههم و شبح  ها نفریبد دل مههههادیهههگههههر اهریمن من

 زورمنهههدان جهان را همههه گردن شکنيههم سرایان کوبيههمههههها بر دهههن یاوهمشت

 (215: 4936)مردانی، 

-های استان خوزستان به کارود را برای تصرّف شهرهای خنيرو 9/2رژیم بعثی عراق »    

های شلمچه، تنگۀ چزّابه و دزفول به اشغال خاک خوزستان به طوری که از محور ؛گرفت

بود که با وجود مقاومت سرسختانۀ داخت. هدف مهم و استراتژیک او اشغال خرّمشهرپر

)منصوری  «آورددررا به تصرّف خود  کليدیمردان اسالم، سرانجام این شهر دلير

 (.426: 4933الریجانی،

 مخلصانهی جهاد با و ندیآبر کشوری هامرز از دفاع به مردم تا شدباعث شومۀ واقع نیا    

 با مخالفت به و  مردم با همگام زين شاعران انيم نیا در. برانند کشور از را گانگانيب بتوانند

 دشمنان مقابل دری داریپاۀ شیاندی ليتحم جنگ شروع با. خاستندپابه گانگانيب حضور

 قیتشو را خود ملّت که استنیا شاعر تالش تمام و رديگیم شکل شاعران ذهن در گانهيب

 .دینما گانگانيب با مبارزه به
 خاکههههم به سهههر سيمای نيشابههور داری از ناخههههن بعثهههی به رخ ناسههههور داری



 416 پایداری ادبيّات/ 

 دینزخهههم تموچيهههن دگهههر، صدّام بی چيهههههنسيمههههای نيشههههابور از زخم تمو

 نهامههههردی را بسته بههها ابليهههس پيمههههان خيماننامهههرد مهههردی از تبهههار سفلههههه

 پسههههونههههد ز اردوی تتههههاران ةوامهههاند سازانمفلههههوک عبههههدی از نهههژاد دیو

 بههههر مههههرز جمهههههوری اسالمهههی بتازد سهههازد فههههرمان گهههرفته تا به پا هنگامه

 (423: 4936)سبزواری،                                                                                             

 ز جای جست و زخمی بست بر نفاق کمهر ز خيل دوزخيان، مظههههر ستههم، صهههههدّام

 کههههه ای نهاده به سهههر ز آتش سقر، افسهر به تخت فریههب کاخ سيهاهکهههه ای نشسته 

 فهکن به خشک و تههرکنهههون برای تو آذر کنون به حههکم تو آتههش بيار معههرکه، من

 کنم از برق کيهنه زیر و زبهههرسههه روزه می به موج آتش و خون، خهاک پاک ایران را

 (991: 4936)مشفق کاشانی،                                                                                          

 یوطنی هااسطوره ازی ریگبهره  – 7 – 2

-یم مطرح زينی ملّی هااسوه و اسطوره د،یآیم انيم به وطن و نيسرزم از سخن گاههر    

ی حماسی هااسطوره. »هستند شتهگذ و امروز ونديپ پلی ملّی هانماد و هااسطوره. شوند

 انسان رتيغ و ليّتخ و احساس تا رفت نخواهند و نرفته یاد ازی ادوره چيه در رانیاۀ گذشت

 نیا مقدّس دفاع شعر در (.1: 4934واحددوست،) «استداریپا هااسطوره نیا است،یجار

ی ملّی هاهاسطور ازی نیدة اسطور و مضمون و کندیم جلوه تررنگکم اريبس نيمضام

 است.ی ملّ مفاخر از شيب اسالم خیتار قهرمانان توجّه به و رنديگیم سبقت
 ای ظفرمنههدان، ظفرمندانه در سنگر به پيش

 
 آور به پيشنام ای سواران سحر، گردان 

 
 جنهههههههههههههههگجویان دالور، پيشتازان دلير

 
 آرشهههان فاتح این خاک پهناور به پيش 

 
 رویدههههههالح کاری اهللُ اکبر میبا سهههههه

 
 پيهههههههههههروان راستی فاتح خيبر به پيش 

 (11: 4911)مردانی،                                 
ی جار دست در سحر/ ديچيپ نيزم گوش در مهر نيطن/ آتشة آماد وطن/ آرش وطن/  کاوه وطن

-سرو گل، سحر،/ دندیيرو خاک از تواراسی هانخل دوباره/ شدی بهاری صبحة آوار خزان،/ شد

 (.13: 4931،یخراسانی محدّث)ترخرّم خرّمشهر،/ خرّمشهر/ نخل دوباره/ سنگر در سبزی ها
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-تيملّی هامرز آنکهیب انه،یگراوطن قيرق احساس وی ملّی هاچهره و هااسطوره طرح»    

 ملموسی حضور شعر در –ی عيش ژهیو به -ینیدی هاباور با همراه شود کینزدی پرست

 – شاهنامهی هاچهره عمدتاً –ی پهلوان وی حماس وی ملّ مظاهر ران،یا نام کنار در. دارد

 (.22: 4935،یسنگر) .«شودیم دهیدی عيش وی اسالم فرهنگ مظاهر با همراه
 چراغ خانۀ دل تا سپيده روشن بههههود گهههههالب بود و غزل، عشق و آب و آیينه

 ولی به لطف خدا فتح با تهمتن بهههود ر آتش پر سيهاوشههاناگر چههههه سوخت د

 (93: 4931)بيگی حبيب آبادی، 

ی هاشخصيّت آن از حيصحة استفاد با شاعران که استجنگ ابعاد ازی کی یسازاسطوره    

 مردم و دانيشه و رزمندگانی هایدالور وی سازحماسهة خاطر و یاد اندتوانستهی ااسطوره

 شعر دری نیدی هاشهیاند بارز حضور وی مذهب احساس النيس و انیجر. »سازند هجاودان را

 پرداختن چند هر. ستين یااسطوره وی ملّی هانماد و هاچهره طرح مانع اميق و مبارزهة دور

 آهنگر،ة کاو ضحّاک، داستان به اشارهامّا  است،ترفروغ کمی نید ريغی هانماد و هاچهره به

 «شودیم دهيشن مردم شعار و شعر در...  و منیاهر و،ید واژگان ردکارب و اوشيس

 (.436: 4935،یسنگر)

 همه به صولت سهراب و سام و رستم ذر تنهمهههه به هيأت اسفنهههههدیهههههار رویين

 همههه شجههاع و سخنههور،  به گونۀ بوذر همههه به دانههههش و تقههوا نمونۀ سلمهههههان

 همههه به کههار عدو، با صالبهههت حيههدر هی، با مهابههههت عبّاس)ع(همههه به دشت یل

 (993: 4936)مشفق کاشانی، 

 غربة مسئل و وطن  – 8 – 2

در شعر دفاع مقدّس، چون نگاه به جوامع غربی و آمریکا به عنوان جوامع استعمارگر،     

شاعران  شود.بدی یاد میاست به طور قطع در شعر این دوره از جوامع غربی به نگاهی منفی

با آگاهی از این که در جنگ تحميلی عليه ایران جوامع غربی و آمریکا از حاميان رژیم 

 ؛نگرندها و فرهنگشان به چشم نفرت میگشایند و از آنعراق هستند، زبان به طعن آنها می
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باد سخره شود و فرهنگ و مظاهر تمدّن غرب و آمریکا را به به طور کلّی از آن دوری می

 گيرند.می

داندکه به ای میهراتی بر مبنای باورهای انقالبی، غرب و مظاهر تمدّن غرب را غریبه    

است؛ به همين دليل وی به هيچ کردن فرهنگ ملّی و بومی ما به ميدان آمدهقصد استحاله

 آید.وجه با این مظاهر کنار نمی

تر از دیگر به من چه که کوکا خوشمزه خشکاند/ وقتی یک جرعۀ آب صلواتی/ عطش را می 

 (35:4931)هراتی، .پپسی است

 رای اسالم وی ملّ فرهنگ آنی جا به و کندیمی نف را کایآمر و غرب فرهنگی لياسراف    

 تمسخر به فرماستحکم هاکشور نیا در کهرا ی اآلوده فرهنگ ،یلياسراف .دهدیم جیترو

 .کندیم انتقاد هاآن از و رديگیم
 و ی/ندار فرصت/ هم باغ به دنيشیاندی برا حتّی /آهن و بتنی هاگاهپناه در/ تو/ بوشی آقا

ی هاسرباز/سربازانت/شوندیم بزرک/ مبتذلی هالميف و/ نترنتیا/ماهواره/دئویو با کودکانت

 .(29: 4939،یلياسراف) جنگندیم وتريکامپ با / اندیاانهیرا

 

 یاسالم وطن – 9 – 2

است؛ است، وطن اسالمیباز در ميان مسلمانان مطرح بودهدیگری از وطن که از دیر نوع»    

درون  نه نژاد، ملّيت و تاریخهر گو زفارغ ا و گيردل میکطنی که بر اساس دین اسالم شو

 دهد.را به همدیگر ارتباط می ملّت
سعی  دهند/ ورواز میاست/ در آسمان دنيا پهای کاغذی را چندیپيشه/ کفتربازان سياستکفتر

گی یابد/ و فلسطين مستأصل باید به آواردارند دنيا باور کند/ زخم ایران با پماد زیتون التيام می

 .(31:4931)هراتی، باید با دستمال سرخ بست جراحت افغانستان را قناعت کند/ و

 هههن الحههههاداز چه رو سهههههازش با چنيهه ههههههههاها، ای مسلهههههمهههانآی انسهههان

 تا به کهههههی دشمهههههن این چنيههههن آزاد خههههواهیگيریهههم بهر خههههونتيههههغ بر

 (233: 4931)براتی پور،
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های مسلمان با یابد؛ زیرا در کشورمی یخاصّ اهميّت ر دورة معاصراین وطن دتأکيد بر    

که برای مبارزه با آن نيروی یک  دشمن مشترکی به نام استعمار روبرو هستند؛ دشمنی قوی

در شعر دفاع مقدّس این دیدگاه با حمایت از  (.416 :4932)آجودانی، «نيستکافی ملّت

شود؛ به طوری که بيشتر شاعران گر میهای اسالمی مطرح و در شعر شاعران جلوهکشور

که در آن هایی های مسلمان حسّاسيت و در برابر ظلم و جنایتاین دوره به مسئلۀ کشور

 دهند.گيرد واکنش نشان میها صورت میکشور
 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 

 (225: 4936)سبزواری،                                      
 ها سهرب گدازیده فرو باریدنهدصههههرب

 
 ههههتغيرت چشم کسی، ابر بال را نگریس 

 
 ات، احساس کسی را نگداختآتش خانه

 
 هيچ نالۀ آن صحن و سرا را نگههریسهههت 

 (211: 4936)اسرافيلی،                                
 اهميّت، اسالم «ایران»مفهوم وطن و  در ذهن و ضمير شاعران مسلمان ایران، همسنگ با»   

خورداری از یک حوزة وسيع جغرافيایی بر لذا آرزوی تجدید حيات امّت اسالمی و؛ دارد
مقام فراهانی از گسيختگی است. از زمانی که قائمها طرح شدهدر شعر پایداری و دفاع بار

حال و روز مسلمانان سخن گفت تا زمانی که اقبال هند و سمرقند و عراق و همدان به 
ير شاعران مسلمان خواند، ایدة وطن اسالمی و سرزمين دینی در ذهن و ضمبيداری فرا
وطنی دینی یا امّت واحدة اسالمی با طرح آرمان آزادی است. تفکّر جهانوجود داشته

راه » عبارت حتّی ؛ها را معطوف به خود کردقدس به عنوان قبلۀ نخستين مسلمانان، ذهن
 (.19: 4931)کاکایی، «به نوعی استراتژی جنگ را تعيين کرد« گذردقدس از کربال می

 فت گهرد از طهور سينيهههن   هههد به مژگان رُبایهه  
 باید بهه سهر، زی مسجداالقصهی سفهههر کههههرد     

 

 باید بهه سهينه رفهت زیهن جههههها تها فلسطيههههن       
 بایههد بههه راه دوسههت تههرک جههان و سههر کههرد   

 (225: 4936)سبزواری،                                        
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 بههههوی بهههههاروت و بهههههوی استبههداد هیبههههوی خهههون جاریهههست از ره بوسنهه

 دهههههرا بينههی در کهههف جههههالّهههر که اسهههت و خهههونههههههر کجههها بينی آتش

 دشمهههن غههههههدّار، خصهم کههههج بنياد کشهههد از کيههههنزنههههد آتههههش، میمی

 (261: 4931پور،)براتی

 را مرک بامداد هر/ شانیهاآواز آغوش در کهی/ مردان/ است باران دآمدر شيپ نیا/ «وویسارا» در

 .(451: 4936،یباقر) سنجاقک بارانگلولهۀ قيدق به/ درست/ کنندیم مرور

ی کس و/ بخواند نماز ریالجزاة جناز بر تا ستينی کس و/ ستیاهمهمه چه/ کن نگاه را مرزی سو آن

ی کس و/ بکشد را نيفلسط شاعران گوش و/ بزند آتش ستانافغان و لبنان در/ را پرچم هزار تا/ ستين

 (32: 4933 قزوه،) . ...ستين

 عيسههی بههه چههرخ چههارم از ایههن رنههج جههانگزای 

 انههدبهها خههطّ خههون بههه لهههههوح شهههههادت نوشههته

 

 خوانههد پهههی نجهههات فلسهههطين، دعهههای قهههدس 

 رسههای قههههدس فههتح الفتههوح را بههه پيهههههههام    

 (919: 4936)مشفق کاشانی،                                   

 یریگجهینت  - 3

 شیخو شعر در وطن مفهوم از دوره، نیا شاعران که ميافتیدر مقدّس دفاع شعری بررس با    

 شکلی ليتحم جنگ بروزعلّت  به دوره نیای وطن شعر. اندجسته بهره فراوان صورت به

 ،رونیا از ؛شودیم کشور یهاشهر اشغال و بمباران باعث که نابرابری جنگ رد؛يگیم

 نیا در و آمدندبر شیخو کشور شیستا و ديتمج به اسالم و شرع نیمواز اساس بر شاعران

 نیآغازی روزها در خصوصب دوره، نیا شاعران ند؛دیيگران طیتفر و افراط به هرگز راه

 هجوم مورد وطنشان که نیا از و دهندیم نشان وافرۀ عالق و عشق شیخو وطن به جنگ

 . هستند غمناک و نياندوهگ سخت است گرفته قرار

-یمبر آن از دفاع به را همگان و شمارندیم واجب و الزم را وطن از دفاع شاعران،    

 از دفاع شاعران اگر و کندیم دايپ وطن ازی واالتر گاهیجا اسالم ،دوره نیا در .زنديانگ

 زين ليدل نيهم به ؛استخطر در ماسال نید که استنیاعلّت  به ،شمارندیم الزم را وطن

 که نیای برا شاعرانی دوستوطن و دفاع نیا ريمس در. خوانندیمفرا آن از دفاع به را مردم
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ی روی ملّی هااسطوره ازی ريگبهره به کنند تیتقو را رزمندگان و مردمی دوستوطن حسّ

ی شتريب ريتأث تا شوندیم همراهی نیدی هانماد و اسطوره بای ملّی هااسطوره البته، آورند؛یم

 شاعران کمک بهی وطن شعر به پرداختن در زينیی سراحماسه. ندبگذار خود مخاطب بر

 دارند؛ را رزمندگان و مردم ختنيانگبر دری سعی حماس اشعار سرودن با شاعران د؛یآیم

 باطل هيعل حقّی هاجبهه به را مردم ازی اريبس جنگی هاروز در توانست کهی اشعار

 آنها شیخو اشعار در و هستند عذاب در سختی بعث گانگانيب حضور از شاعران. بکشاند

 . رنديگیم انتقاد بادو  سخره به را

 شتريب اشعار نیا م؛يهست زينی مرزفرا اشعار شاهد ،یوطن اشعار بر عالوه دوره نیا شعر در    

 برند؛یم رنج کشورشان در نگانگايب حضور از که است گرید مسلمانی هاکشور مورد در

 خروج خواهان و زديخیمبر هاکشور نیا از تیحما به قلم سالح بای رانیا مسلمان شاعر

ی زیرهیپای پ در هاکشور نیا از تیحما با شاعران هستند؛ هاکشور نیا از گرانراستعما

 .هستندی اسالم بزرک وطن وی اسالم واحد امّت کی
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