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1. Introduction 

Mysticism is the recognition and realization of the Truth with the heart, 

and the mystic is one who walks in this way to see God with his heart. 

Perhaps one of the best definitions of mysticism is: "Mysticism is 

nothing but an aesthetic and artistic view of theology" (Shafi'i Kadkani, 

2002, 19). The best platform for the emergence of Sufi ecstasy is the 

field of literature, especially poetry: "Sufism is closely related to 

literature, including prose and order, as if the mysticism of the literary 

language, especially poetry, is more expressive in expressing mystical 

findings. A form of mystical language is a scientific or teaching 

language. In this language, a mystic tries to convey his findings to 

others in the language of order or teaching poetry, such as most of the 

poems in Mathnawi-e Ma'navi and Shabestari's The Secret Rose 

Garden " (Fanaei Eshkevari, 2013:56). 

Resistance literature is another literary variant influenced by the 

spirit of resistance and freedom of nations.  In our country, especially 

in the contemporary era, resistance literature has become more 
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manifested by the literature of Holy Defense, which itself is a 

subcategory of resistance literature.  

"Although there are differences among poems with themes of 

resistance in the period before the victory of the Islamic Revolution, the 

period of Holy Defense, and the postwar era, all of which are considered 

as periods of contemporary poetry, the common point among them is 

fighting against oppression, advocacy of justice, and call for resistance 

against the enemy" (Hejazi, 2008, 74).  

Eight years of Holy Defense for the Iranian people is a passion for 

epics, faith and mysticism, as warriors defended their religion and 

country with such a vision: "In the field of culture of Holy Defense, 

love and mysticism, valor and masculinity, courage and epic, sacrifice 

and devotion, faith in purpose and confidence in victory, and in one 

word, genuine human moral values emerged. The culture of Holy 

Defense is a collection of thoughts, beliefs, values, interests and 

attachments, common relations, and habits manifested during the Holy 

Defense. The areas of 'spoken', 'written', and 'behavioral' form this 

valuable and value-creating culture, and can naturally be transmitted to 

later generations" (Barzanoni, 2006,7). 

There are similarities between the literature of Holy Defense and 

mysticism, whether it is the literature of Holy Defense as epic literature, 

because it is the narrative of the warriors of Islam, and at the same time, 

our mystical literature also implies epic concepts: "A mystical front in 

our literature has exactly the epic form: the hero of mysticism is a hero 

who dreams of immortality (and immortalizes himself by joining the 

eternal God through fanna-fi-Allah); his enemy is a demon in the name 

of the soul, a pitched war between them. In this war, there is a talk of 

bloody roars and whales, love whales, sea of monotheism and other epic 

objects" (Shamisa, 2002, 46). 

The poetry of the Holy Defense, as its name implies, should have an 

epic color, and it may seem, in the first place, that this branch of 

literature is a subcategory of epic literature (although technically the 

Holy Defense literature is a subcategory of resistance literature) 

because it is about battle, courage, and preparation for sacrifice in the 

way of national ideals and values, but more carefully, the poetry of Holy 

Defense can be considered a subcategory of mystical literature. Iranian 

soldiers' view toward war was a spiritual one, and saw jihad in the way 

of God and being killed in war as equivalent to martyrdom, which is a 

high status. So, the poetry of Holy Defense, which  
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 such literature, can also be mixed with mystical terms and 

interpretations. 

  

2. Methodology 

Mystical terms and concepts are of great variety and illuminate the 

study of the poems of the Holy Defense, as well as how poets deal with 

them. One of the terms that has taken another color is the night. Mystics 

make use of natural phenomena to express their spiritual experiences, 

and night is of no exception. 

 Mystical terms are not mono-semantics and sometimes accommodate 

fruitful meanings. Night is one of these terms, the multifacetedness of 

which becomes clear when taking a look at mystical texts, its. The night 

can be transcendent and precious, on the other hand it can be degraded 

and represent the darkness of existence and the symbol of the human 

soul. The purpose of this paper is to investigate and evaluate the 'night' 

used in the poetry of the Holy Defense with a mystical approach.       

 

3. Discussion 

The value and position of the night in Islamic culture is definitely 

derived from the teachings of the Qur'an and the prophetic tradition, 

and since mysticism is not separate from Islam, in order to better 

determine the spiritual position of the night, we have investigated it 

from the perspective of Quranic verses and hadiths, and then from the 

perspective of mysticism to evaluate the attitude of the poets of the Holy 

Defense with a mystical approach to the night by specifying the spiritual 

characteristics of the night.  

 

- Night and its value in the Qur'an 

The night is very important in the Islamic religion, because God has 

sworn to it in the Qura'n and assigned a separate Surah (Al-Layl) to it. 

In contrast to the day, which is special for working and trying to live a 

worldly life, the night is a good time for peace and stillness, and as a 

result, a better heart-focused attention towards God. This is why it is 

recommended in the Qur'an that: " Stand vigil through the night, except 

for a little [of it], a half, or reduce a little from that (Qura'n, 73:2-3 ).  

The special emphasis of the Qur'an on performing worship and night 

prayers has increased the importance of the night for Muslims, 

especially since worship in the night is a sign of the truth of the faith 

of the servants: "Indeed the watch of the night is firmer in tread and 
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more upright in respect to speech, for indeed during the day you have 

drawn-out engagements" (Al-Muzzammil: 73: 6-7). 

In the Qur'an, God has mentioned thirty nights completed with ten 

other nights, which is a total of forty nights of prophetic solitude with 

God: " We made an appointment with Moses for thirty nights, and 

completed them with ten [more]; thus the tryst of his Lord was 

completed in forty nights" (A'raf, 7:142).  

The night is so high in position that the Qur'an was revealed at that 

time: " Indeed we sent it down on the night of ordainment " (Qadr, 

97:1). The existence of the nights of ordainment for man is a blessing 

that makes man hopeful for both the erasure of previous sins and the 

determination of a good fate. 

 

-Night in Hadiths  
The night is also mentioned frequently in the hadiths of the Prophet (s) 

and the Infallible Imams (a), and as quoted by Muhammad (PBUH), 

this mentioning is influenced by the recommendations of the angel of 

the revelation: "Jibrail recommending me to worship during the night 

made me believe that the  good people of my Ummah would never 

sleep, but only a part of the night " (Ibn Babiway, 1988, 13).  

In emphasizing the importance of the night, the Prophet (S) goes so far 

as to draw a line around certain people and distinguish them from other 

people and gives them a special title: 'The Companions of Layl (night)', 

who are the noblest Muslims: "The noblest people of the Ummah are 

the bearers of the Qur'an and those who are familiar with the night"  

(Allama Majlisi, Vol 110, 230).  

Imam Hasan al-Askari (a) says about night in a mystical expression that 

he considers night as the path to truth and proximity, and thus, the night 

is a shortcut that brings man to his great goal as soon as possible, which 

is the proximity to Allah. Indeed, the proximity to Allah and reaching 

the position of proximity to God  is a journey which cannot take place 

except by staying up during the night" be 2. The Verse 103 It doesn't 

arrive). (Allama Majlisi, vol. 75, 380).  

 

 

 

 

-Interpretations of The Night in Mysticism 
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 Night is one of the multifaceted terms in mysticism. From a point of 

view close to the view of the Qur'an and hadith, the night has a great 

status that has secrets in itself.  

In the heart of the night, God reveals his friends and lovers, because 

lovers visit friends and enjoy proximity to God in the solitude of the 

night, away from the sight of aghyaar:  

"When night comes, the special friends of God will be praying: their 

hearts in prayer, their hearts in need, their lives in secret... When it is 

time for dawn, it is commanded that these doors of the victory will be 

opened and the skirts of the holy throne will be thrown over and those 

closest to Him should be extinguished by the command of the glory. 

Then, Jabbar-e Kaenat, with his pride, says: Every friend came with 

their friend in private, where are my friends?" (Meybodi, 1982, 3710) 

But night is a multifaceted phenomenon in mysticism. The night can 

also be the bedrock of pure mystical moods and the joy of worship and 

make proximity to God possible, it can also represent the dark part of 

existence and take on a negative semantic burden. The night, in the 

words of mystics, sometimes refers to God, for example, Shaykh 

Mahmud Shabestari, with the term 'bright night', refers to the right to 

transcendence: "The meaning of the bright night in the words of 

Shabestari is the 'essence of ahadith', "which is likened to the night in 

colorlessness and indiscriminateness, because as there is nothing to be 

understood in the night, in this stage of nature, which is the stage of the 

demise of manifestations, there is no perception, for the inconsiderate 

nature of proportion and constraints is all vanishing. But, it is bright 

because the right of the Truth is bright in Himself and everything is 

takes light from Him" (Sajjadi, 2004, 497). 

Night is sometimes a symbol of the high levels of existence: "Also, 

mystics, since they often look at the truth and the heart of affairs, 

consider the night to have esoteric and spiritual meanings and 

characteristics, which are mostly interpretations; for example, ibn 

'Arabi interprets Layl as intellect and clergy and lunch as a appearance 

and tangible, and believes that it is necessary to bring man to the limits 

of existence. And his senses are aroused" (Asadollahi & Fathi, 2015, 

12,13). 

The night is an allegory for 'possible' because of its darkness, and 

from this perspective, its semantic burden is reduced: "The darkness of 

the dark night is a possiblity because the possibilities are 'zill' and the 

diagram of plurality and manifestations of the truth" (Sajjadi, 2004, 
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497). Also, the night in the interpretation of the wisdom of 

Illumination is the stage of absence and 'the position of the standing 

property': "The standing property are also inferred as the darkness of 

the night. As the night of humanity implies, is the position of the 

standing property. The darkness of the night is the darkness of the 

possibilities because the possibilities are subtle and the diagram of 

plurality and manifestations of the truth" (Sajjadi, 2004, 496). 

A corporeal thing is in the position of darkness and appears to 

Incorporeal things as a defect. The materialistic world is Absolute 

darkness: "Sohrevardi considers the materialistic world to be a shadow 

of a black stain on Gabriel's left feather because of its inherent 

darkness" (Amini Lari, 2010, 3).  

Sometimes night, blackness, and darkness and the day and light are 

interdependent, which refer s to spiritual conditions. In this definition, 

the night represents ghabz and obstruction: "This bright day is the sign 

of the covenant of the heart, and that dark night is the example of a 

resentment. O you! who are calm in the daylight of the state, do not feel 

safe that the darkness of the night is a suffering. That's why the states 

are sometimes ghabz or bast" (Sajjadi, 2004, 497).  

In a summary of the mystical categories mentioned, the night is seen 

from the perspective of time capacity, place of solitude, secret and 

romantic need, joiner with true lover and mystery or discover secrets. 

The night, due to darkness and anti-light, represents the ego and the 

dark side of the existence of man, the possible and the universe of 

matter, as well as the stage of non-existence. From a more specialized 

mystical point of view, the night represents the essence of ahadith as 

well as the highest levels of existence. 

 

4. Conclusion 

By examining the selected poetic evidences of the Holy Defense in this 

paper, the night with a mystical approach in these poems has various 

interpretations that this diversity of perceptions can be close to the 

multidimensionality of the night in mysticism.  

From one perspective, the night is at odds with light, which can 

represent blasphemy and falsehood, as well as sensuality and 

sensuality. The night is the time for the red death, which in the poetry 

of the Holy Defense is equivalent to martyrdom.  

The night itself has no credibility or value, but it is the people who pay 

the price for it by their behavior or devalue it.  
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 As can be seen and the evidence quoted in this article, the night in the 

poetry of the Holy Defense is consistent with its mystical 

interpretations, but in the poetry of the Holy Defense of mystical terms 

and interpretations such as the essence of ahadith, rationality and 

clergy, and the position of the lords of the fixedness is not a sign.  

Two things that are specific to the poetry of the Holy Defense and are 

new in mysticism, are the occurrence of red death or martyrdom at night 

and the last night or the night of the operation. 
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 نشریّۀ ادبیّات پایداری
 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1399، پایيز و زمستان سومسال دوازدهم، شمارة بيست و   

 رویکرد عارفانۀ شب در شعر دفاع مقدّس

پژوهشی(-)علمی   

 1منوچهر اکبری

 2نژادعلیرضا حاجیان

 3*نژادحکیمه قطبی

  چکیده
دارد که این  بين ادبيّات دفاع مقدّس، به ویژه شعر دفاع مقدّس و عرفان، پيوندی نزدیک وجود

ع مقدّس، اصطالحات ادّعا با مطالعه و بررسی اشعار دفاع مقدّس قابل اثبات است. با بررسی اشعار دفا

دیدة شب است ها استخراج کرد. یکی از این اصطالحات، پتوان از آنو مفاهيم عرفانی زیادی را می

از مدارج عالی  که خود در عرفان و از دیدگاه عارفان، تعابيرمتنوّعی دارد. شب در اصطالح عرفانی

و حدیث  کند. در مراتب عالی به جایگاه و مرتبۀ واالی شب در قرآنتا مراتب دانی را طی می

جود  و اریک ونزدیک است و زمانی برای خلوت با معشوق و در مراتب دانی، گاهی نماد جنبۀ ت

قدّس، به این ماع اش از شعر دفممکنات است. این مقاله سعی دارد با استخراج شب در معنای عارفانه

اعران شای چند وجهی است، در شعر نتيجه دست یابد که آیا شب همان طور که در عرفان پدیده

يوند و مشابهتی چنين پ دفاع مقدّس با رویکرد عرفانی نيز چنين است یا خير. طبق بررسی انجام شده،

ای کتابخانه شود. این مقاله از نوع نظری است و با روشبين عرفان و شعر دفاع مقدّس مشاهده می

 انجام گرفته است. 

 : شب، دفاع مقدّس، ادبيّات، عرفان، شعر.های کلیدیواژه
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 مقدّمه -1

ه قدم عرفان، شناخت و معرفت حقّ است با ابزار دل و عارف کسی است که در این را

ائه شده از گذارد تا به چشم دل جمال معبود را ببيند. شاید یکی از بهترین تعاریف ارمی

 این باشد که:  عرفان

کدکنی، )شفيعی« شناسانه و هنری به الهيّاتعرفان چيزی نيست، جز نگاه جمال»

1381 :19 .) 

 و به ویژه شعر است:  عرصۀ ادبياتبهترین بستر ظهور وجد و حال صوفيانه، 

ای که گویی عرفان به گونه ؛عرفان با ادبيّات، اعم از نثر و نظم، ارتباط نزدیکی دارد»

دانند. یک صورت از زبان های عرفانی رساتر میزبان ادبی، به ویژه شعر را در بيان یافته
هایش را کوشد یافتهلمی یا تعليمی است. در این زبان، عارف میمنظوم عرفانی زبان ع

به زبان نظم یا شعر تعليمی به دیگران انتقال دهد، مانند اغلب اشعار مثنوی مولوی و 

 (56: 1392اشکوری، )فنایی «.گلشن راز شبستری

گی دیگر از انواع ادبی است که متأثر از روحيۀ مقاومت و آزادادبيّات پایداری، یکی

ادبيّات دفاع مقدّس هاست.  در کشور ما، به ویژه دوران معاصر، ادبيّات پایداری بيشتر با ملّت

 نمود یافته است که خود، زیرمجموعۀ ادب پایداری است. 

هایی با درونمایه و مضمون مقاومت در دوران قبل از پيروزی اگرچه بين سروده»
که هر سه از جمله ادوار شعر  –جنگ انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدّس و پس از 

ستيزی، ها ظلمهایی هست، ولی وجه مشترک همۀ آنتفاوت -آیدمعاصر به شما می
 (74: 1387)حجازی،  «.خواهی و دعوت به استقامت در برابر دشمن استعدالت

سال دفاع مقدّس برای مردم ایران به منزلۀ شور حماسه، ایمان و عرفان است، زیرا هشت

 پرداختند: رزمندگان با چنين دیدی به دفاع از دین و کشور خود می

، عشق و عرفان، دالوری و مردانگی، شجاعت و حماسه، فرهنگ دفاع مقّدسدر عرصۀ »

طمينان به پيروزی و در یک کلمه، ایثارگری و از خود گذشتگی، ایمان به هدف و ا
های اصيل اخالقی انسانی ظهور یافت و تجلّی پيدا کرد. فرهنگ دفاع مقدّس مجموعهارزش

ها، روابط عرف و عاداتی ها، پسندها، عالیق و دلبستگیای از افکار، اعتقادات، باورها، ارزش
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 «رفتاری»و  «نوشتاری»،  «گفتاری»های است که در جریان دفاع مقدس متجلّی شد. عرصه 
 «.های بعدتر استآفرین، و طبعاً قابل انتقال به نسلشکل دهندة این فرهنگ ارزشمند و ارزش

 (.7: 1385)برزنونی،  

هایی وجود دارد؛ چه اینکه ادبيّات دفاع مقدّس ، مشابهتادبيّات دفاع مقدّس و عرفانبين 

رزمندگان اسالم است و در عين های زیرا روایت سلحشوری ؛به منزلۀ ادب حماسی است

 باشد: حال، ادبيات عرفانی ما نيز، متضمن مفاهيم حماسی می

یک جلوة عرفانی در ادبّيات ما دقيقاً شکل حماسی دارد: قهرمان عرفان، پهلوانی »
اهلل فیاست که در آرزوی جاودانگی است )و با پيوستن به خدای جاودانه از طریق فنا

به تن بين آنان کند( دشمن او دیوی است به نام نفس، جنگی تنمیخود را جاودانه 

های خونين و نهنگ الو و دریای توحيد و سایر گيرد. در این جنگ سخن از نعرهدرمی
 (46: 1381)شميسا،  «.امور و اشيای حماسی است

شاید  ای حماسی داشته باشد وآید، باید صبغهشعر دفاع مقدّس، بنا برآنچه از نامش بر می

در وهلۀ نخست به نظر برسد که بشود این شاخه از ادبيّات را زیر مجموعۀ ادبيّات حماسی 

قرار دارد )هرچند به لحاظ فنّی ادبيّات دفاع مقدّس زیرشاخۀ ادبيّات پایداری است( چراکه 

ها و صحبت از نبرد است و شجاعت و رشادت و آمادگی برای جانبازی در راه آرمان

توان زیر مجموعۀ ادبيّات عرفانی شعر دفاع مقدّس را می ،ی؛ امّا با دقّت بيشترهای ملّارزش

جنگ را با دیدی معنوی، جهاد در راه خدا و کشته شدن  ،سربازان ایرانی .نيز به حساب آورد

دیدند؛ لذا شعر دفاع مقدّس نيز که ای رفيع است، میدر جنگ را معادل شهادت که درجه

 تواند آميخته با اصطالحات و تعابير عارفانه باشد. کند، مییه میاز چنين آبشخوری تغذ

 بیان مسئله -1-1

اصطالحات و مفاهيم عارفانه تنوّع زیادی دارند و بررسی اشعار دفاع مقدّس یکایک 

گرداند. یکی از ها به خوبی روشن میها و همچنين نحوة برخورد شاعران را با آنآن

گ و سياقی دیگرگونه به خود گرفته است، شب است. عارفان اصطالحاتی که در عرفان، رن

جویند و شب از این قاعده های روحانی خود بهره میهای طبيعی برای بيان تجربهاز پدیده

 مستثنا نيست.
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دهند. اصطالحات عرفانی، تک معنایی نيستند و گاه در خود معانی پرباری را جای می 

ا نگاهی به متون عرفانی، چند وجهی بودن آن شب، یکی از این اصطالحات است که ب

تواند تنزل مقام پيدا کند و تواند متعالی و گرانبها باشد و نيز میمیشود. شب مشخص می

نمایندة ظلمت وجود و نماد نفس آدمی باشد. آنچه در این مقاله هدف بررسی و ارزیابی 

 به کار رفته در شعر دفاع مقدّس با رویکرد عارفانه است.  «شب»است، 

 پیشینۀ تحقیق -2-1

های قابل توجّهی صورت در مورد ادبيّات دفاع مقدّس و شعر دفاع مقدّس، پژوهش

اند؛ امّا پژوهشی که به پذیرفته است که از زوایای متنوّع شعر دفاع مقدّس را بررسی کرده

یکرد عرفانی در شعر دفاع مقدّس ارزیابی کرده باشد، دیده طور ویژه، پدیدة شب را با رو

ای که کمی با موضوع مقالۀ حاضر همخوانی دارد، مقالۀ زیر است که به لحاظ نشد. تنها مقاله

 بررسی شب از منظر عرفانی مدّ نظر قرار گرفته است:

ن در سيمای انسا»نامۀ . این مقاله برگرفته از پایانپدیدۀ شب در اندیشۀ مولوی

توسط بهنام فتحی به راهنمایی خدابخش  1389است که در سال  «های سنایی غزنویمثنوی

اند اسداللهی در دانشگاه محقق اردبيلی نوشته شده است. نگارندگان در این مقاله سعی کرده

های گوناگون شب را در کالم و شعر مولوی مشخص کند. شب از منظر مولوی، تا جلوه

و مردان الهی در کوتاهی شب وصال مجال گفتگو با معشوق را پيدا  جایگاه عبادت است

رسند. شب تاریک، روز روشن را از کثرت کنند و دور از چشم نامحرمان به قرب حقّ میمی

 گرداند. رهاند و قدرت خداوند را در خلوت توحيد آشکار میمی

 های تحقیقسؤال -3-1

 اش سخن رفته است؟عارفانهآیا در شعر دفاع مقدّس از شب با جایگاه  -
آیا وجوه مختلف شب در عرفان، در شعر دفاع مقدّس هم نمود پيدا کرده  -

 است؟

 ضرورت بحث -4-1

ارزیابی رویکرد عرفانی شب در شعر دفاع مقدّس، پيوندی است بين ادبيّات پایداری با 

های تطبيقی قرار بگيرد که در مجموع تواند در ردة پژوهشادبيّات عرفانی و از این جهت می
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تر و در نهایت، ها، راه برای نقد و بررسی بيشتر و متنوعبا انجام دادن این دست پژوهش 

 گردد.محتوای این آثار هموار میپربارتر شدن 

 

 بحث -2

ارزش و جایگاه شب در فرهنگ اسالمی، قطع به یقين، برگرفته از تعاليم قرآن و سيرة 

نبوی است و از آنجا که عرفان نيز از اسالم جدا نيست، برای بهتر مشخّص شدن جایگاه 

کنيم انداز عرفان مرور میمعنوی شب، آن را از منظر آیات قرآن و احادیث و سپس از چشم

های روحانی شب، برخورد شاعران دفاع مقدّس را با رویکرد تا با مشخص شدن ویژگی

 عارفانه به شب ارزیابی کنيم. 

 شب و ارزش آن در قرآن -1-2

شب در دین اسالم بسيار حائز اهميّت است، زیرا خداوند در قرآن، به آن سوگند خورده 

که و یک سورة مجزّا )والليل( به آن اختصاص داده است. اصالً شب بر خالف روز 

مخصوص کار و تالش برای گذران زندگی دنيوی است، وقت مناسبی برای آرامش و 

سکون و در نتيجه، توجّه بهتر دل به سمت معبود است؛ از اینجاست که در قرآن سفارش 

کى.  نيمى به پا خيز شب را مگر اند)  «نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا »شده است: 

 (3و  2. )المزمل: از شب یا اندکى از آن را بکاه(

ها و برپایی نماز شب، اهميّت شب را نزد مسلمانان هرچه تأکيد ویژة قرآن بر انجام عبادت

بيشتر گردانيده است؛ به خصوص که عبادت در شب نشانۀ صدق ایمان بندگان خوانده شده 

)مسلماً نماز « دُّ وَطْ:اً وَ أَقْوَمُ قِيال إِنَّ لَکَ فِی النَّهارِ سَبْحاً طَوِیلإِنَّ ناشِ:َۀَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَ»است: 

شب بهترین شاهد اخالص و صفاى قلب و دعوى صدق ایمان است. و تو در روز تالش 

 (7و  6ل: مستمر و طوالنى خواهى داشت(. )مزمّ

و مِنَ اللَّيْلِ »رساند: داوند میداری، انسان را به مقامی محمود نزد خزندهبيدار ماندن و شب

)و پاسی از شب را بيدار و متهجّد « فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَۀً لَّکَ عَسَى أَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

 (79. )اِسراء: باش و نماز شب به جای آور، باشد که خدایت به تو مقام محمود عطا کند(
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تکميل شده با ده شب دیگر که در مجموع چهل شب خداوند در قرآن از سی شب 

وَ وَاعَدْنَا مُوسَى ثاَلَثِينَ لَيْلَۀً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ »خلوت نبی با خداوند است، یاد کرده است: 

)و ما به موسی  سی شب وعده کردیم و در پایان، ده شبِ دیگر بر « مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَۀً

 (142چهل شب تکميل شد(. )اعراف  ن افزودیم تا آن که زمان وعده بهآ

« انّا انزلناه فی ليلۀ القدر»قدر با مرتبه است که قرآن در آن وقت، نازل شده است: شب، آن

های قدر برای انسان غنيمتی است که هم به پاک شدن گناهان پيشين و ( وجود شب1)قدر: 

 کند. و خوش فرجام اميدوارش میهم به رقم خوردن سرنوشتی نيکو 

 شب در احادیث  -2-2

شب در احادیث پيامبر و امامان معصوم نيز، بسيار سفارش شده است و این سفارش به نقل از 

ما زالَ جَبرَئيلُ یُوصينی بِقِيامِ اللَّيلِ حَتّی »های فراوان فرشتۀ وحی است: از تأثير توصيهص محمّد

؛ )جبرئيل چنان مرا به عبادت در شب سفارش «ی لَن یناموا مِنَ اللَّيل إلّا قَليالًظَنَنتُ أنَّ خِيارَ أمَّتِ

کرد که به این باور رسيدم که خوبان امّتم هرگز نخواهند خوابيد مگر کمی از شب را(. می

 (13: 1387، 4، ج بابویهابن)

ای خاص، خطی رود که دور عدّهدر تأکيد بر اهميّت شب تا جایی پيش می ص پيامبر اکرم

اصحاب »بخشد: گرداند و لقبی ویژه به ایشان میها را از دیگر افراد متمایز میکشيده و آن

القرآن و  حملةاشراف امّتی »ترین مسلمانان هستند: و اصحاب ليل یا شب، شریف «ليل

ترین افراد امّت من حامالن قرآن و مأنوسان با شب هستند(.  )شریف« اصحاب اليل

 (. 230ص  110)بحاراالنوار ج 

گوید؛ ایشان راه وصال حقّ و مقام قرب با بيانی عرفانی از شب می ع امام حسن عسکری

تر به ا هرچه سریعداند و بدین ترتيب، شب، چونان ميانبری است که بنده رپيمایی میرا شب

انَّ الوُصُولَ إلَی اهللِ عَزَّوَجَلَّ سَفَرٌ »رساند: مقصود واالی خویش که قرب حقّ تعالی است، می

؛ )به تحقيق وصال حضرت حق و رسيدن به مقام قرب خداوند «ال یُدرَکُ إلّا بِامتِطاءِ اللَّيلِ

 (. 380ص  75)بحار االنوار ج رسد(. پيمایی به نتيجه نمیعزّوجل سفری است که جز با شب



 

 

 

 

 رویکرد عارفانۀ شب در شعر دفاع مقدّس

 

 

17 

 تعابیر شب در عرفان -3-2 

شب، یکی از اصطالحات چند وجهی در عرفان است. از یک دیدگاه که نزدیک به 

دیدگاه قرآن و حدیث است، شب دارای منزلتی عظيم است که در خود اسرار و رازهایی 

 نهان دارد. 

زند؛ به اعتبار اینکه عشّاق در خلوت خداوند در دل شب، دوستان و عاشقانش را صال می

 پردازند: روند و به معاشقه میشبانه دور از چشم اغيار به دیدار دوست می

هاشان در نماز، چون شب درآید دوستان خدای و خاصگيان درگاه پادشاه در مناجات شوند: تن»
شان در راز ... چون وقت سحر باشد، فرمان رسد تا این درهای قبۀ پيروزه هاهاشان در نياز، جاندل

خاموش  جلّ جاللههای سرادقات عرش مجيد براندازند و مقرّبان حضرت به امر حقّبازگشایند و دامن
شوند. آنگه جبّار کائنات در علو و کبریاء خود خطاب کند: االتدخال کلّ حبيب بحبيبه فأین احبّای؟ 

 (3710: 1361)ميبدی،  «با دوست خود در خلوت و پادش آمدند، دوستان من کجایند؟ هر دوستی

تواند، بستر حاالت ناب عارفانه ای چند وجهی در عرفان است. شب هم میامّا شب پدیده

تواند نمایندة بخش تاریکی از وجود باشد و لذّت عبادت باشد و وصال را رقم بزند، هم می

خود بگيرد. شب گاهی در سخن عارفان، به خداوند اشاره دارد، به و بار معنایی منفی به 

 کند: از حقّ تعالی یاد می «شب روشن»عنوان نمونه  شيخ محمود شبستری، با تعبير 

رنگی و بی تعيّنی است که از جهت بی «ذات احدیّت»مراد از شب روشن در سخنان شبستری »
توان کرد، در این مرتبۀ ذات نيز که به شب تشبيه شده است؛ زیرا چنانکه در شب ادراک چيزی نمی

مالحظۀ نسبت و قيود همه محو ماند؛ زیرا که ذات بیمرتبۀ فنای مظاهر است، ادراک و شعور نمی
 «.ه خود روشن است و همه چيز از او نور گيرنداالمر بامّا روشن از آن روی که حقّ فی نفس ؛است

  (497: 1383)سجادی، 

 شب گاهی نماد مراتب باالی وجود است: 

نگرند، شب را دارای معانی و همچنين عارفان، از آنجا که اغلب به حقيقت و مغز امور می»
ای از عربی در تفسير آیهدانند که بيشتر تأویلی است؛ برای نمونه، ابنهای باطنی و معنوی میویژگی

وح و نهار را نيز به صورت ظاهر و محسوس، قوم ن «روحانيت»و  «عقول»سورة نوح، ليل را به 
کند و معتقد است که برای رسانيدن آدمی به وحدانيّت وجود، الزم است هم عقل و تعبير می

 (13و  12: 1393)اسداللّهی و فتحی،  «.روحانيت آدمی و هم جسم و حس او برانگيخته شود
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و از این « ممکنات»شب به دليل تاریکی و ظلمتی که خاص اوست، تمثيلی است برای 

 یابد: اش تنزل میمنظر، بار معنایی

اند و نمودار «ظلّ»تاریکی شب ظلمت، ممکنات است از جهت آنکه ممکنات، »

(؛ همچنين، شب در تعبير حکمت اشراق، 497: 1383)سجّادی،  «تکثّرات و تجليّات حقّ

 : «جایگاه اعيان ثابته»مرحلۀ عدم است و 

که مراد از شب بشریّت، ظلمت عدميّت شب گویند. چناناعيان ثابته را نيز به اعتبار »
اند مرتبۀ اعيان ثابته است. تاریکی شب، ظلمت ممکنات است از جهت آنکه ممکنات، ظلّ

 (496)همان:  «.و نمودار تکثّرات و تجليّات حقّ

کند. دنيای مادی، ماده در جایگاه تاریکی است و برای مجردات چون نقص جلوه می

 ت: ظلمت محض اس

ای سياه بر پر چپ ای از لکهسهروردی، عالم ماده را به دليل ظلمت ذاتی آن، سایه»
  (3: 1389)امينی الری،  «.جبرئيل می داند

اند و مراد از آن حاالت گاهی شب و سياهی و ظلمت، با روز و روشنایی الزم و ملزوم

 ای است. شب در این تعریف، نمایندة حالت قبض و گرفتگی است: روحانی

این روز روشن، نشان عهد دل است و آن شب تاریک مثال رزوگار محنت. ای کسانی که »
باشيد که تاریکی شب محنت بر اثر است. همين اندر روشنایی روز دولت آرام دارید، ایمن م

 (497: 1383)سجادی،  «و گاه روز بسط. «شب قبض»است احوال گهی 

های عرفانی ذکر شده، شب از منظر ظرفيت زمانی، محل بندی از مقولهدر یک جمع

است. شب  کشف اسراریا  رازآگاهیو  وصال با معشوق حقيقی، راز و نياز عاشقانه، خلوت

ممکنات و عالم و بخش تاریک وجود انسان،  نمایندة نفسبه اعتبار تاریکی و ضدیّت با نور، 

نمایندة ذات تر عرفانی، شب موجودات است. از دیدگاه تخصصی مرحلۀ عدمو نيز  ماده

 )عقول و روحانيت( است.  مراتب باالی وجودو نيز احدیّت 

 شعر دفاع مقدّسبررسی شب با رویکرد عارفانه در  -4-2

ها و به طور کلّی، بعُد ها، ایثارگریشعر دفاع مقدّس، از آنجا که بيشتر متوجّه رشادت

آورد. معنوی رزمندگان هشت سال دفاع مقدّس است، گاه به اصطالحات عرفانی روی می
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 در این مقاله سعی شده تا اشعار دفاع مقدّس، به طور ویژه، از منظر شب با توجّه به تعابير 

 گوناگونی که در عرفان دارد، ارزیابی گردند. 

بندی شواهد در این قسمت، با توجه به وجوه مثبت و منفی مفهوم شب از منظر تقسيم

، «مرگ سرخ»و «  فرصت عاشقی»، «خلوت و وصال»های عرفان، از این قرار است: عنوان

شب به اعتبار نحوة » است. عنوان منزلت شبشب، و در نتيجه  ظرفيت ویژة زمانیمتناسب با 

ست. در این بخش از تقابل شب و روز و هردو، متناظر بر منزلت و تنزّل مقام شب، «کاربرد

پوشی شده است، ضمن اینکه شواهد این تقابل، ناظر بر تنزّل مقام شب نور و تاریکی چشم

یعنی  است، ضدّ نورشب در این جایگاه، نمایندة آنچه نزد شاعران دفاع مقدّس بوده است. 

ها باشد و یا ظلمت و تواند نفسانيّات و تعلّقات دنيوی انسانتاریکی مادیات است که می

 تاریکی وجود و عالم نفسانی در برابر عالم مجردات.

 داری(زندهشب؛ خلوت و وصال )شب -1-4-2

شب از منظر ظرفيت زمانی که بستری برای خلوت کردن با معبود و راز و نياز با اوست، 

ها را در کند. در اینجا این مضمونمستلزم بيداری است؛ همين مسأله شب را ارزشمند می

در نظر می گيریم. در فرهنگ اسالمی و نيز عرفانی بيدار ماندن  داریزندهشبقالب کلّی 

ذکر و عبادت رایج و مرسوم است. عارفان حقيقی شب را به خواب  شب و مشغول شدن به

کردند و با کم کردن از زمان خواب خویش در را بر روی ورود لطایف و غفلت سپری نمی

 داری رزمندگان دفاع مقدّس است:زندههایی حاوی شبگشودند. شواهد زیر، نمونهحقّ می

 ها سوختيمدر حضور باغ از هجججججججججججججران گل

 آید ولی در بزم عشججقگرچه شججب دلگير می 

  

باد        خنده   یاد  نگ هزاران  با چه در   های غن

جانی شب        ج ج ج  داران یاد بادزندهاز شب عرف

 (71: 1385)رستمی،                                 

های عرفانی داند، امّا از شبسياوش دیهيمی، در شعر فوق، شب را دلگير می

 کند. داران عاشق یاد میزندهشب

جحانان قفس را باز کردند             خوش ج ج ج ج ج ج ج  ال

جججججوهای شب            ج ج ج ججججاجر          پرست ج ج ج  سير مهج

جرب حق پرواز کردند               ج ج ج ج ج ج ج ج ج  به قاف ق

 بهجججججججججاری تازه را آغججججججاز کردند                   
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جوت        درِ دل را  ج ج ج ج جانۀ  راز           ز خل ج ج ج ج ج ج  خج

  

 نهججججایت باز کردند...    به سجججججججججوی بی          

 (59: 1385)رستمی،                           

سير بودن پرستوهای مهاجر اشاره به شب اصغر حمدیه در فوق،علیدر شعر 

 داری و مناجات رزمندگان دفاع مقدّس دارد. زندهشب

 ستهفت سراپردة افالک زدهخيجججججججججمه در   

 

 تان... "یا ربّ "ها، گل تکبير ز هر   شجججبنيمه  

 (164: 1386)اسرافيلی،                 

و التجای  «یارب»شد، ذکر های شب سر داده میدر شعر اسرافيلی، تکبيری که در نيمه

 داری ایشان و اشتغال به عبادت و استغفار است.زندهرزمندگان به درگاه حق، نشانی از شب

ها به خلوتگاه راز، این عاشقاندر دل شب      انداز تعلجّججق فارغ و با دوست نجوا کرده    

 (16: 1367شاهرخی و مشفق کاشانی، )

از رازهای هستی آگاه  شب در شعر صبا، زمان راز و نياز است و عاشقان، در شب

 شوند. می

 شب به اعتبار نحوۀ کاربرد -2-4-2

ارزش بخشد و یا از آن را بیشب به نفسه، نه خوب است و نه بد؛ آنچه به شب اعتبار می

کند، نحوة استفادة افراد از از این پدیدة طبيعی است. شواهدی از این دست تعابير، در این می

 شود: قسمت نقل می

ندخواب همججججججججججه سفلگان شب آشفت  بيججججججججداردالنی که به خون درخفتند  

 هفتاد و دو منصججججججججججور، انالحق گفتند.  بر دار بلججججججججند عاشقجججی با لب عشق

 (.41: 1386پی، )فروتن

اند، دارای پی، خوابيدن در خون اعتبار دارد و کسانی که در خون خفتهدر شعر فروتن

گوید که بيداردالن خوابشان دلی بيدار هستند. شاعر در مصرع بعد از سفلگان شب سخن می

اند. با در نظر گرفتن این توضيحات، شب اگر جایگاه غنودن و آسودگی را آشفته کرده

 است و اگر به بيداری و عبادت بگذرد، پسندیده خواهد بود.  باشد، مذموم و ناپسند 

 باران گرفته ساحججججججججججججججل چشمش را، دریا دچار خلسۀ توفان است

 های نازک تنجججججججهایی، از ترس شججججب تکيده و لرزان است...انگشت

 شان، خمپاره و گلوله و ترکش شدنقل و نبججججات جشن و عججججججروسی
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 ها و رقص منجججوّرها، چشمان خيس آیينه حيران استجججججججججذبهاز جججج 

 او ، جمله جمله عکجججس خودش را دید، عکسی که نور ماه بر آن افتاد

 مهتاب ... جمله ... جشن ... عروسی، شب، امشجججب عروسی باران است.   

 (43: 1384مرادی، )گل

شب در شعر امير اکبرزاده، از یکسو ترس و هراس به دنبال دارد و هرکس تنها باشد در 

شود. از سوی دیگر در شب جشنی به پا شده و در آن شب، این شب، تکيده و ترسان می

 باران عروسی گرفته است؛ دو مفهوم و یا تعبير متفاوت از شب در یک شعر. 

 شب؛ فرصت عاشقی -3-4-2

زیرا چشم اغيار به خواب فرو رفته و امنيتی برای عشّاق  ؛در شب استخلوت عاشقان 

شق خورد. در عالم عرفانی نيز چنين تعابيری دور از انتظار نيست وقتی سخن از عرقم می

حقيقی است. در شواهد نقل شدة زیر از شعر دفاع مقدّس، ارتباط شب را با عشق و عاشقی 

 ایم:عارفانه مدّ نظر داشته

که دلم رفت به مهمانی عشقن شجب آ  سرمست شد از شراب عججججرفانی عشق  

های نججججورانی عشقسوگند به آیججججججه  دیگر نجججججججججرود به جز رهش راه دگر  

 (.138: 1386پور، )محمدی

خورد و جان از شراب عشق و عرفان در شعر ضياءالدین خالقی، زمانی که عشق رقم می

شود، شب است. مهمانی عشق در شب برگزار می شود و این یعنی، شب زمان سرمست می

 خلوت عاشق و معشوق است. 

پر، تو، فصلی از راز عاشقی را، گمانم آن شب دوباره خواندی / که مثل ققنوس آتشين

مرادی، )گلسير شراره رفتی/ چه عارفانه گذشتی آخر، گذشتی و برنگشتی آخر. سحر به 

1384 :164.) 

آزاد، شهيد، راز عاشقی را در یک شب خواند و فهميد؛ در شعر فوق از مرتضی دهقان

از آن لحظه به سرعت چون ققنوسی در آتش سوخت و دوباره زاده شد؛ در دنيایی دیگر که 

 چون سحر روشن بود. 
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 شب و مرگ سرخ )شهادت( -4-4-2

مرگ احمر و یا مرگ سرخ، اصطالحی است که در زبان صوفيه کاربرد فراوانی دارد و 

شود. مرگ از نظر صوفيه، انواعی دارد که سوای بازتابش در ادب عرفانی زیاد دیده می

  مرگ طبيعی انسان است، مرگ سرخ از این جمله است:
این مرگ پيش از مرگ اضطراری و اجل محتوم و در همين نش:ۀ حيات به سالکان »

های دهد. اساس مرگ ارادی بر مخالفت نفس و اعراض از خواهشطریق الهی دست می

نفسانی است. مرگ ارادی به منزلۀ یک توبه و بازگشت به سوی خداست و توبه بدون 
 (.102: 1386)سليمانی، « انجامدیمهار نفس و غلبه بر هوای آن به کمال خود نم

 کنيم:  در ادامه، شواهد موجود را از این منظر بررسی می
 تر، صداقججججت تار و پودمردی از آیينه روشن  آمد از لبخنجججد باران، آمد از اشجججججججراق دور

 داغ کبجججود...کيست این اندوه پرپر کيست این   کيست این مجنون عاشق،کيست این روح غریب        

 ما نفهميججججججججججدیم امّا آن تبسم را، چه سود!   را تبسم کرد ورفت         مردنشب آمد، سرخیک

  (35: 1384مرادی، )گل 

در شعر رضا اسماعيلی، مرگ سرخ شهيد در یک شب خاص صورت گرفته است و 

کند؛ تبسّمی که کسی معنایش را شاعر از آن با تبسم سرخ مردن از جانب شهيد یاد می

 نفهميد. 

 چو الله خججججججججون قبججججججا گشتن ز پيکار       

ج   ج جدار             صفا دارد س ج ج ج ج ج ج جری دادن به دل  ج

 

جر                       ج ج ج جدن س ج ج ج ج ج ج ج ج ج جب تار   یب و یا بوسي ج ش  

جروج بر سر دار                     ج ج ج ج ج ج ج جوری ع ج ج ج چو منص  

(78: 1385)واحدی،   

بهرام افضلی، در شعر فوق، زمان بوسيدن سرب را که نماد شهادت است در تاریکی شب 

 قلمداد کرده است.
 شعر بامدادی را، شب به شب سرود آمد  فت رط به خط نوشت وقصۀ دليری را، خجج

 کشف این معمّا را خود پی شهجججود آمد  زبان نگشودکس راز مرگ سرخش را هيچ

 صبح از دل دفتر، باز عطر عججججججود آمد  شب که یاد سبزش را خرج این غزل کردم

 (.369: 1384مرادی، )گل
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در شعر جواد محقّق نيز، شهيدی که مرگ سرخی برای خود رقم زد، شعر بامداد را  

توان مرگ سرخ را سرنوشتی رقم خورده در میشب به شب سروده است؛ به طور ضمنی 

 شب دانست.

قرار گرفته است و این امر، بار معنایی  معادل شهادتمرگ سرخ در شعر دفاع مقدس، 

های ناپسند و تر کرده است؛ زیرا مرگ سرخ در عرفان، مرگ از خصلتمرگ سرخ را غنی

ها، مرگ در حيات ین ویژگیهستی موهوم انسان در مقابل هستی حق است؛ اینجا عالوه بر ا

و یا همان مرگ سرخ، از  زمان )معنوی( وقوع شهادتدهد. طبيعی و مادی انسان نيز رخ می

 بوده است. شبانگاهاننظر شاعران، 

 شب آخر -5-4-2

خوریم؛ شب آخر! در شعر دفاع مقدّس به نوعی دیگر از شب با فضایی عرفانی بر می

عملياتی سخت در پيش بوده و احتمال شهادت بسياری از شب آخر، شبی است که فردایش 

ها بسيار لطيف و روحانی بوده است. رزمندگان وجود داشته است، لذا این شب در جبهه

 مایۀ شب آخر هستند:اشعار زیر حاوی بن
 های تجججججججو بججججاز آمدم من از چشجججججم       هجای راز آمجججججججدمن از سکجججر شججبججم

 شب حمجججججججله با سکجججر سججججرخ شراب..      مرا دوش بر دوش بججججججججردند به خججواب   

 چنيججججججن شد که مججججججن سججرفراز آمدم      ججن از سکججججر چشجججم تو باز آمدممججججج 

 (1292: 1382آبادی، )بيگی حبيب

از  که مبارزان عارف ب حمله، شبی استدر شعر محمدحسين همافر در شاهد فوق، ش

های های عمليات، شباند؛ پس شبشراب سرخ و خونين شهادت نوشيده و دچار سکر شده

 شدند.ای بوده که رزمندگان در آن از رازهای الهی آگاه و سرمست میعارفانه
بودی و        تو  بود و   «فنججا »شججججب آخر کججه خججدا 

 کججه هم آغوش شججججدی بججا تججب عریججان حسجججين 

 

سربستججججججه چه می افتادتبازگو قرعججججججججججججۀ     

 و درخشيججججججججججججد خججججججدا در دل نيکو زادت   

(100: 1389)نظافت و منوری،   
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، شب آخر، شب حمله، شبی عارفانه بوده که زهرا محدّثی خراسانیدر شعر باال از 

کردند و همان شب به فنای فی اهلل رزمندگان عارف و عاشق با خدای خود خلوت می

 رسيدند. می

دست آمدندمجججججججججردانی که بییاد  مسججججت آمدند« فتح المبين» در شب     

«والفجر چهار»رزمجججججججججججو مردان   مثل طوفان، خط شکن، دشمجن شکار  

 (72: 1386)کاج، 

 در شعر عباس عبادی، شب حمله برای رزمندگان، شب مستی و سکر عرفانی بوده است.  

 گیرینتیجه -3

با بررسی شواهد شعری منتخب دفاع مقدّس در این مقاله، شب با رویکرد عرفانی در این 

تواند به چندوجهی بودنِ شب در عرفان  اشعار، تعابير متنوّعی دارد که این تنوّع برداشت، می

 نزدیک باشد. 

ز تواند نمایندة کفر و باطل و نيگيرد که میشب از یک منظر در تقابل با نور قرار می

نفسانيّات و عالم نفسانی باشد؛ از جنبۀ دیگر، شب در شعر دفاع مقدّس مانند عرفان، عاشقان 

 اند. اند و به مهمانی عشق رفتهدر شب از راز عاشقی باخبر شده

 خوردن مرگ سرخ است که در شعر دفاع مقدّس معادل شهادت است. شب، زمان رقم

لکه این افراد هستند که با رفتار خود به آن ب ؛شب به خودی خود، اعتبار و ارزشی ندارد

 کنند. ارزش میدهند و یا آن را بیبها می

آید، شب در شعر شود و از شواهد نقل شده در این مقاله بر میطور که دیده میهمان

اش سنخيّت دارد؛ امّا در شعر دفاع مقدّس از اصطالحات و تعابير دفاع مقدّس با تعابير عرفانی

ای فانی چون ذات احدیّت، عقالنيّت و روحانيّت و جایگاه اعيان ثابته بودن نشانهتخصصی عر

 نيست. 

دو امری که خاص شعر دفاع مقدّس است و در عرفان تازگی دارد، یکی مسألۀ رخداد 

 مرگ سرخ یا شهادت در شب و دیگری شب آخر و یا شب عمليّات است. 
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