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Abstract 

Political and social transitions after the revolution and the imposed 
war leaded the atmosphere of the society to a trend towards a sort of 
literature of endurance and perseverance called holy defense literature 
and holy defense as a great event in the history of Islamic revolution 
caused deep transformation in literature of Iran specially literature of 
perseverance. Undoubtedly literature of holy defense as a branch of the 
literature of perseverance has distinctive characteristics that separates it 
as a special type of literature from the other types. Survey and analysis 
of the poems of this type from various points of view has particular 
importance. One of the fields of survey is the presence of the prominent 
characters of the holy defense in poems of the poets that are introduced 
as the emblem and symbol in literal texts. In this study the poems of 
Isfahanian poets were selected. Isfahan is a city which played an 
important role in war and play of its citizens and the bravery of its 
commanders is not covert to anyone. The poets of Isfahan also enjoyed 
from this spiritual prop and created prominent artworks. Great martyrs 
as the significant emblems of the holy defense have significant effect in 
poems of perseverance and Isfahanian responsible poets express their 
thoughts through naming the innocent chivalrous emblems in their 
poems and retell their dramatic direct and indirect effects. 

Emblems are the people that because of their specific moral, cultural 
and social characteristics deserve to be the model by other people. Thus, 
seeking these moral treasures among the literal texts and poems is a big 
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opportunity to know the effects of these emblems in individual and 
social aspects to display their role and influence in literature more than 
before. Therefore, this study which has been done in a descriptive-
analytical way is supposed to survey and analyze their most important 
effects and reflects their practical role in developing human character 
and prosperity and the society identification. 

Through Studying these poems among the works which they have 
collected the holy defense poems of Isfahan and the available 
collections in this field, the main impacts and transformation that these 
precious emblems had on poetry and the holy defense literature of 
Isfahan and even Iran, we can infer these results: Generally the impacts 
are classified into 8 groups: 1. Cohesion and replication with the 
national, religious and historical emblems 2. Keeping and reviving the 
religious national and historical identification 3. To motivate and 
stimulate the emotions 4. To keep the homeland, Independence and 
national honors. 5. Showing the emblems as national honor 6. The 
effect of religious emblems on beliefs and behaviors of holy defense 
symbols of Isfahan. 7. The youth emulation of emblems, warning and 
informing them 8. Bond with romantic mysticism. 
Keywords: holy defense, perseverance literature, Isfahanian poets, 
emblem, impact 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1401سال چهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان 

ّیشعرّشاعرانّاصفهانّدرّمقّدسدفاعّهایّاسوهّتأثیرّتحلیل
1ّنیامجیدّپاکدل

2ّشهرزادّنیازی
 3محبوبهّخراسانی

ّچکیده
از  گونۀ ادبی خاص یکعنوان است که بههایی بدون شک دارای ویژگی مقد سادبيات دفاع 

 اهمي تمختلف حائز های شود. بررسی و تحليل اشعار این گونه از نظرگاهسایر انواع ادبی متمایز می
ها در اصفهانیهای آفرینیدار جنگ بوده و نقشاست. اصفهان از جمله شهرهایی است که طالیه
و آثار هنری  نيز از این پشتوانۀ معنوی بهره بردهجنگ بر کسی پوشيده نيست. شعرای اصفهان 

أثير بسزایی نقش و ت مقد سبارز دفاع های عنوان اسوهند. شهدای واالمقام بهاخلق کردههای برجست
پاک و دالور های اسوه د اصفهانی با ذکر نامکنند و شاعران متعه در شعر پایداری اصفهان ایفا می

و  استفاده کردهخود های بيان افکار و اندیشه برایها شخصي تد از این در اشعار خو مقد سدفاع 
-وش توصيفیاند. در این پژوهش که به رتأثيرات مستقيم و غيرمستقيم شگرف آنان را بازگو کرده

بعاد گوناگون در شعر شاعران اصفهان در ا مقد سدفاع های تحليلی انجام شده،  تأثير و نقش اسوه
های هوی ت حفظ و احيای شود:شامل می را تأثيرات این ،تحقيق ود. نتایج حاصل ازشمینشان داده 
ل و افتخارات و تاریخی، ایجاد انگيزه و تهييج احساسات، پاسداری از کيان، استقال مل یمذهبی، 
دینی، های با تأثيرپذیری از اسوه مقد سدفاع های ، منش دینی و اسالمی اسوهمل یميهنی و 

 ه.بخشی به آنها و التزام به نوعی عرفان عاشقانالگوبرداری جوانان و هشدار و آگاهی
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 ثير، شاعران اصفهان، اسوه، تأمقد سدفاع ّ:کلیدیهایّواژه

ّمهّمقّدّ-1
حوالت ت ،تاریخی با نفوذ خود بر اندیشه و افکار مردمهای و حرکت الت اجتماعیتحو

ت با مل یک  اعتقادی و فکری زمينۀ وعملکرد بر و  آورندژرفی را در جامعه پدید می
ّکنند.دگرگونی ایجاد می ،جدیدهای باورنگاهی نو و  دادن آن به سویسوق

شئون  متأثر ساختنبا که هاست از جملۀ این پدیده و جنگ تحميلی انقالب اسالمی
سرایان و حماسه شاعرانر سبب گردید که ویژه شعو به ادبياتاز جمله  مختلف جامعه،

قدر مبادرت ماده ببينند و به خلق آثاری گرانبرای بيان احساسات خویش آميدان را بسياری 
جنگ تحميلی،  رخدادابتدایی انقالب و های سالپس از  تحوالت اجتماعی و سياسی  .ورزند

مقاومت و پایداری در قالب و شکل  ادبياتاز ای هبه گونآوردن را برای رویفضای جامعه 
شعر انقالب را با  کهپيش رفت جایی تا و این آميختگی  هدایت کرد مقد ست دفاع ادبيا

عنوان به مقد سدفاع  یکسان دانستند و این دو مقوله را با هم تلفيق نمودند. مقد سشعر دفاع 
 ادبياتشگرفی در های ی رخدادی عظيم در تاریخ انقالب اسالمی سبب شد که دگرگون

شاخص و های شخصي ت ،و از این رهگذر گيردپایداری صورت  ادبياتویژه ایران به
 .گرددمطرح این حوزه  ادبياتعنوان نماد و اسوه، در ی بهتأثيرگذار
ّلهئبیانّمسّ-1-1

 گونۀ یک عنوانبهآن را  هایی است کهبدون شک دارای ویژگی مقد سادبيات دفاع 
های بررسی و تحليل اشعار این گونه از نظرگاهسازد. ایز میادبی خاص از سایر انواع ادبی متم

اند آزمایی کردهاست. شعرای بسياری، گمنام و مشهور، در این نوع طبع اهمي تمختلف حائز 
اصفهان از جمله  ند.انشان داده مقد سبارة دفاع و افق تفکرات و احساسات خود را در

ها در جنگ بر کسی اصفهانیای هآفرینیو نقش هدار جنگ بودشهرهایی است که طالیه
های و آثار هنری برجست پوشيده نيست. شعرای اصفهان نيز از این پشتوانۀ معنوی بهره برده

استخراج  بررسی شعر شعرای اصفهان و بااست در این پژوهش تالش شدهند که اخلق کرده
تأثيرات  شاعران، اینو بررسی نقش آنها در شعر  از خالل این اشعار مقد سدفاع های سوها

  . داده شودبعاد مختلف در ادبيات پایداری نشان اگوناگون آنها در 
ّپژوهشّپیشینۀّ-2-1
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و موضوعات مرتبط با  پایداری ادبياتشعر  در زمينۀزیادی های پژوهش تاکنون اگرچه
اصفهان شاعران بر شعر  مقد سدفاع های وهدر مورد بررسی نقش اسگرفته، آن صورت 
توان به موارد زیر اشاره گرفته میصورتهای جمله پژوهش از ؛استشدهتحقيقی انجام ن

 کرد:
تجل ی اسطوره در شعر شفيعی کدکنی و بدر شاکر »( در پژوهشی با نام 1400) نادر بهمراد

ها در شعر این دو شاعر مبادرت ورزیده و بيان به بررسی و تحليل نقش اسطوره« ابالسي
 .اندبرده بهرهاشعار خود  ساختن  ترها برای غنیکه شاعران چگونه از نقش اسطورهت اسنموده

الگوها در اشعار عموم این در نگاهی است که به تأثيرات  تفاوت این پژوهش با تحقيق حاضر
 .استشدهشاعران حوزة ادب پایداری 

« مقد سشعر دفاع های جستاری نو در اسطوره»( در مقالۀ 1398)مه چشدی دهمحم حمزه 
پور و حسين اسرافيلی، کارکردها همچون قيصر امين ،با بررسی شعر چند تن از شاعران معاصر

دة مت و شمول بر عکه از جهت جامعي  کردهتحليل  مل یرا در تبيين هوی ت  هااسطورهو نقش 
 ، نسبت به پژوهش حاضر، مختصرتر است.مقد ساشعار شاعران دفاع های ویژگی
تجل ی اسطوره در شعر معاصر با نگاهی »( در مقاله ای با عنوان 1397حسين فيروزی )    
جمعی و قومی بشر و  ییاؤر عنوانبهها به تحليل تأثيرگذاری اسطوره« پایداری ادبياتبه 

مبتنی بر تجزیه و تحليل های با شيو ودر شعر پایداری پرداخته برخاسته از ضمير ناخودآگاه او 
شعر  اساطيری درهای و نماد اسطوره ثيرگذاریأت، قالبی روایی و توصيفی ها درداده

 است. شناختی آن را بررسی نمودهاسطوره ۀبرجستهای و ویژگی پایداری
« مقد سمذهبی در شعر دفاع های اسوه»( در پژوهش خود با نام 1391) شنآخقدرت     

 مقد سکه در اشعار دفاع مذهبی پ ربسامدی های اسوهسعی کرده تا با شناسایی و معرفی 
این پژوهش  .آشنا سازد مقد سبينی و افکار شاعران دفاع خوانندگان را با جهان ند،حضور دار

مایه و محتوای اصلی، درون جهتام ا از  ؛اضر نزدیک استحتحقيق  موضوع به نظراز  ،نيز
 بسياری دارد.های تفاوت

به بررسی « مقد سمذهبی در شعر دفاع های اسوه» ( در مقالۀ1391خراسانی )احمد اميری
 ،انداسوه مطرح شده عنوانبه مقد سمذهبی پربسامدی که در شعر دفاع های شخصي ت

حجم اشعار را به بيشترین  ،سازان آنکه نهضت عاشورا و حماسه ستاپرداخته و نتيجه گرفته
 است.خود اختصاص داده

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87/
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شعر  ویژهبهپایداری  ادبياتآثار فراوانی در حوزة  ،گونه که مالحظه گردیدهمان     
 در مقد سدفاع های اسوهتحليل تأثيرات »با موضوع  ولی ؛به نگارش درآمده مقد سدفاع 

 است.پژوهش مستقل ی صورت نگرفته« شعر شاعران اصفهان
 تحقیقّاهمّیتّوّضرورتّ-3-1

 عنوانبهشاخص هایی شخصي ت، مقد سویژه دفاع بهدر رهگذر تاریخ انقالب اسالمی و 
افرادی هستند که به سبب  ها. اسوهاصفهان مطرح شدند مقد سدفاع  ادبياتنماد و اسوه در 

یابند که الگو و سرمشق شایستگی این را میخاص اخالقی، فرهنگی و اجتماعی های خصلت
اخالقی در خالل متون ادبی و شعر شاعران های سایر مردم گردند؛ از این رو یافتن این گنجينه 

 ،در ابعاد گوناگون  فردی و اجتماعی هااسوهآشنایی با تأثيرات این  فرصت مغتنمی است تا با
آن است تحقيق حاضر بر  ،بنابراین ؛آنها در ادبيات بيش از پيش آشکار گردد اهمي تنقش و 

و نقش کاربردی آنها را در ارتقای  ترین  این تأثيرات بپردازدتا به واکاوی و تحليل مهم
 جامعه بازتاب دهد. سازیو هویت آدمی و سعادت شخصي ت

ّ
ّبحثّ-2

ّدرآمدّّ-1-2
خصلتی که شخص بدان الیق مقتدایی و ، پيشوا، مقتدا، قدوه معنیاسوه در لغت به
  اندوهگين گرددوآنچه بدان تسل ی  ی، نمونۀ پيروی و اقتدا، سرمشقپيشوایی گردد. مایۀ تأس 

 استدان توجه شدهجملۀ آخر است که امروزه کمتر ب ،قابل توجه نکتۀ. نامه: ذیل اسوه()لغت
آورندة نوعی صبر و آرامش و آمادگی روحی و معنای اصلی واژه همين است؛ یعنی به ارمغان

اسوه  واژة ،قران کریمدر  .(38: 1397و دیگران، )کاميابی  هاتحمل دردها و مصيبت برای
ممتحنه و در هر سه مورد  ةاحزاب و دو بار در سور بار در سورةیک ؛استسه بار به کار رفته
ها ر سخت و مواجهه با سختیمداللت بر ا ،سنه همراه است که در تفسير آیاتبا صفت ح
ات باع و تمرکز معنای اسوه بر الگوبرداری و  ،معاصرهای در پژوهشاما  ؛(39:)همان دارد

 وهش حاضر نيز همين است. اقتداست که منظور نظر پژ
ّشاعرانّاصفهانّاصفهانّبرّشعرّمقّدسدفاعّهایّاسوهّأثیرتّ-2-2
در خالل اشعار  و تأثيرات آنان مقد سدفاع های گيری فراوان و پرداختن به اسوهبهره

شاعران در این های اهانه و شاعرانۀ باورها و اندیشهشاعران اصفهان و همچنين تجل ی آگ
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یک اسوه در  عنوانبهیک از رزمندگان اسالم  هر وضوح قابل مشاهده است.ها بهسروده
آیند که در اثنا و بحبوحۀ جنگ نابرابر در مقابل دشمن بعثی، هنگ پایداری به حساب میفر

ماندند تا راه و زنده   همرزمان آنانبرخی به فيض عظمای شهادت نائل آمدند و بعضی از 
در این پژوهش از  ،بنابراین آنان باشند؛های مسلکشان را ادامه دهند و خود، راوی رشادت

 شود.یک اسوه یاد می عنوانبهکدام از این ایثارگران عزیز و افتخارآفرین  هر
ی در شعر پایداری نقش و تأثير بسزای ،مقد سبارز دفاع های اسوه عنوانبهشهدای واالمقام 
 مقد سپاک و دالور دفاع های اسوه شاعران متعهد اصفهانی با ذکر نامکنند و اصفهان ایفا می
و تأثيرات  استفاده کردهخود های بيان افکار و اندیشه برایها شخصي تاز این در اشعار خود 

 اند.چشمگير آنان را بازگو کرده

 مقد سدفاع  ادبياتارزشمند بر شعر و های عمدة تأثيرات و تحو التی را که این اسوه
 :زیر خالصه کرددر موارد توان می اهمي تترتيب اند، بهایران گذارده حتیاصفهان و 
حفظ و احيای  -2، ، مذهبی و تاریخیهای مل یبا اسطوره هااسوه و پيوند سازیهمانند -1 
پرستی و عواطف ميهنایجاد انگيزه و تهييج  -3، و تاریخی مل یمذهبی، های هوی ت
 عنوانبهها اسوه دادننشان -5، پاسداری از کيان، استقالل و افتخارات ميهنی -4، اميدواری

 -7 ،دینیهای اسوه از اصفهان مقد سدفاع های اسوههای باور پذیریتأثير -6، «مل یافتخار »
 .عاشقانه ۀرفاناعالتزام به منش  -8 و به جوانان بخشیهشدار و آگاهی

ّ،ّمذهبیّوّتاریخیهایّمّلیاسطورهّباّوّهمانندسازیّپیوندّ-1-2-2
باستانی، تاریخی و مذهبی در کنار نام رزمندگان ای ههاسطورهای شخصي تکاربرد نام 

در ها اسطورههای کاربرد نماد ،و نيزو تشبيه و همانندسازی آنها به این پهلوانان  مقد سدفاع 
فرهنگی و اجتماعی بسزایی را خواهد های کارکرد ،عالوه بر تأثير ادبی ،قالب واژگان نمادین

 مقد سباستانی ایران در شعر دفاع  هوی ت»ده است که: درضا سنگری بر این عقيمحم داشت. 
 ؛رودایران به شمار نمی مل ی هوی تحربه ای برای تخطئۀ دین نيست و دین ابزاری برای ستيز با 

پيوند در شعر »در حقيقت  (؛1386)سنگری،  «شوندمحسوب می یکدیگر ل و متم م بلکه مکم 
به تکریم انقالبيون تاریخ  بیکه شاعر انقالنخست آن؛ گاه داردیدو تجل  مقد سدفاع  شعورمند
را با گذشتۀ منظور  که زمان خود؛ دیگر آنخوردو از این راه با گذشته پيوند می پردازدمی

شأنی با مبارزان فاخر در هممتعددی، از جمله تهای تطبيق غرض دهد و در اینتطبيق می



 

 

 

 
 

 های دفاع مقد س در شعر شاعران اصفهانیتحليل تأثير اسوه

 

60 

و ابراز انزجار از اهل  )ع(و امامان معصوم پيشين، خرسندی از ابراز همدردی با بزرگان دین
 (.1389)کافی،  «.ل می کناظلم و ستم را دنب

های اسوه این مذهبی به دليل عالقه و سنخي ت بيشترهای اسطورهپيوند با  ،در این ميان     
، بيشترین بسامد برخوردار است و در مرتبۀ بعددینی و مذهبی خویش از های با الگو ارزشمند
 و پهلوانی به دليل تعص بات و ع رق جوانمردی و رشادتی که در وجود های مل یالگوپيوند با 
 وزینتاریخی در اشعار های اسطورهآشکار است و در آخر، پيوند با  ،وجود دارد هااسوه این

 اصفهان جاری است. مقد سشاعران دفاع 
علمدار سپاه، رایت  قلندر،رستم، خوان آخر، طلسم عشق، واژگان و ترکيباتی، نظير      

و نظایر آن، عالوه بر تلميحات زیبا و  ، یعقوب، کلبۀ احزان، اباالفضل، بوسعيدافراز، یوسف
و ميهنی کشور و تاریخ سراسر عز ت و شکوه ایران، حس   های مل یاشارات ماهرانه به اسطوره

 توجهیعنی  ،نماید و بين این دو مفهومب ایجاد میشورانگيزی و استبدادستيزی را در مخاط
ی ایجاد توجهاجتماعی، پيوند و همبستگی در خور های غرورآفرین و انگيزشهای به اسطوره
 برای نمونه ابيات زیر قابل توجه است: کند.می

که می       تابوت، دنباال  ند مياان این هماه   گرد
ها طل    ندر ند  ساااقل  م عشاااق را همراه خود ب رد

سانه تنها  از  شت « کلبۀ احزان»این اف  حقيقت دا
 

 گرددستم که پيش از خوان  آخر برنمیربگو  
ندر برنمی    گرددطلسااام عشاااق برگردد، قل

باش   يا  ،تو یوساااف   گرددمين! برادر نمیبن
 (13: 1389)آسمان،                   

 تو را تا ساار به تن باشااد، کجا بينی ساارافرازی 
نازم        پاه عشاااق را  مدار سااا م ت     عل با ه  که 

باالفضااالی          با شاااور ا که  پاساااداری را  نازم   ب
 

سربازی         شقان را جز به  شد عا  سرافرازی نبا
 افرازیدسااات در ميدان مردی رایتکند بی

 «خرازی»مانند  ،کند ایثار دست و جان و سر
 (15: 1385حيدری، )حاج          

 باارآماادنااد شااااباای بااا هاازار دساااات  دعااا    
 چااياادنااددو واژه از دو لااباای را کاانااار هاام  

 

 هزار قفاال فروبساااتااه را کليااد شاااادنااد         
 شااادند« بوساااعيد»دو بيت  ناب سااارودند و 

 (5: 1385)بيابانکی،      
 مشاااااتااااق عاااطااار خاااوب یاااوساااااف   
 بااار باااام آسااااااماااان نشااااسااااااتاااناااد    

 

 شاااااکساااااتاااه  دلهاااای یاااعاااقاااوب 
 فااااوج کاااابااااوتااااران خساااااااتااااه   

 (9: 1385)تيکنی،                                      

ّوّتاریخیّمّلیمذهبی،ّهایّهوّیتوّاحیایّحفظّّ-2-2-2
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اسوه و الگو  عنوانبهاصفهان که پيش از این از آنها  مقد سشهدا و ایثارگران عزیز دفاع 
دارند و هوی ت و  یجای شعر شاعران اصفهان حضور پ ررنگ و تأثيرگذاریاد شد؛ در جای

ها و اهداف توصيف رشادت اند.جامعۀ اسالمی و ارزشی ایران را جان تازه بخشيده شخصي ت
است. رزمندگان این نبرد، روایتگر مضامينی  مقد سمتعالی آنها موضوع بسياری از اشعار دفاع 
افرادی که در این  شخصي تاست. شناساندن هوی ت و هستند که در اشعار شعرا بازتاب یافته
برای پاسخگویی به ّاند و ابعاد مختلف این دفاع غرورآفرینحادثۀ غرروانگيز شرکت داشته

ولی در عطش  ؛انداین حادثه را ندیده و لمس نکرده جوگری کهوپرسشگر و جستهای نسل
دستيابی های ست و این یکی از راها ضروریدیروز خویش هستند؛  هوی ت فهميدن و شناختن 
ی شخصي تبه خوبی و با درنظر گرفتن تمام ابعاد  مقد سدفاع های اسوه به این هدف است.

در شکل آن را نمایند و  احياۀ اسالمی ایران را بازیابی و عرفتۀ جاماز دست هوی ت ،اندتوانسته
بسيار لطيف و نمونۀ که زیر ابيات و قالب جدید، در سطوح مختلف جامعه گسترش دهند. 

ّبيانگر این تأثير است: ،احساسات و عواطف انسانی است برانگيزانندة
شت   « با»که دو شود  تو نمیبی شت  هم نو  پ
 نه آب داد و نه نان، درس عشاااق داد    « بابا  »

 کوچااه شااااده بااه نااام تو بااابااای قهرمااان  
 

با  »  نان را، قلم نوشااات     «با نه  نه آب داد و   ، 
 جان داد و بر تمام  جهان دم به دم نوشااات     

شت   « با»شود که دو  این بار می شت  هم نو  پ
 (26: 1389)سلطانی،   

حق           يرق   ب تی تااا  فرازی   برخاااساااا برا  را 
باشااايم       پای خود  ما امروز، روی  که   رفتی 
پای تو برخيزد       تا عشاااق، در  خاساااتی   بر

 

 تااا از جهااان رسااام تغااافاال را براناادازی      
 نااه بردة کس، بناادة موالی خود باااشااايم       

قرآن ا      طر   ع فس   تااا  ن يزد      هااای ز  خ بر  تو 
 (31: 1385)شااااهمرادی،                           

 
 ه شااااادجااهااان از شااااامااایااان پاا ر آواز  

 حااقاايااقاات باارآورد سااااار از حااجاااب    
 زننسااااياام شاااارف شااااد چاانااان مااوج   

له    شااااد ایران به سااار ال  جوشزمين سااار 
 خااايااازۀ اللاااهز ایاااثاااار  ایااان خاااطااا  

 

 خااادابااااوری بااااز هااام تاااازه شاااااد   
 دماايااد از افااق چااون گاا ل  آفااتاااب      

 دان شاااااد بساااااا  چااماان  کااه آاللااه 
 فروش آرا شااااد و گاال صاااافاااهااان گاال

 چااه خااوش کاارد تاامااجاايااد امااام عاازیااز  
 (34: 1385)صاعد،      
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پایداری و شعر  ادبياتپایه و اساس مضامين مرتبط با  این است که آنچه مسل م است     
 ،ها و ستایش آزادی است و در این رهگذرستيز و ایستادگی در برابر ستمگریمقاومت، 

د، سازنند و دیگران را با خویش همراه میپوشانۀ عمل مینکه این مفاهيم ارزشمند را جاماآن
شده از اشعار شاعران اصفهان، ذکر گردند که در مصادیق بياناسوه و الگو مطرح می عنوانبه

کند داشتن آن کمک میها به زنده نگاهۀ دالورخيز این شهر، نه تننام شهدا و ایثارگران خط 
 بخشد.ا در جامعه استحکام میکه روحيۀ ایثارگری و از خودگذشتگی ر

ّعواطفزهّوّتهییجّایجادّانگیّ-3-2-2
دفاع های اسوهاز دیگر نمودهایی است که  ج و تحریک احساسات و ایجاد انگيزهتهيي
جامعه را به دفاع، مقاومت، بدین وسيله اند و اسالمی ایجاد کرده فهان در جامعۀاص مقد س

و تجاوزگران به خاک  پرگ هرجانبه با دشمنان این مرز همه ةصبوری، اميدواری و مبارز
 اند.ایران، تشویق و تحریض نموده زرخير

عا در اد پاک و بیهای اسوه وسيلۀبهاری از تحریض و ایجاد انگيزه که بسيهای نمونه     
اصفهان نمود یافته که بررسی  مقد سدر اشعار شاعران دفاع  ،بين مردم جاری و ساری است

، یاصفهان شاعرانشعر  در دالورهای اسوه این شناساندن بيشتر و بهتر نقش برایبرخی از آنها 
بندها، ا، اشعار کوبنده و حماسی، پيشانیهها، نامهنامهوصي ت .گذار استتأثيرراهگشا و 
قدر از این تصاویر و تمثال شهدای گران حتیها و ها و سفرنامهنوشتها، خاطرهنوشتهتابوت
 اند.جمله

یجاد انگيزه در جامعه به تحریض و اهای شهدا که از نمودهای نامهوصي ت اهمي تدر      
هایی را که این نامهوصي تاین »: بس که در صحيفه )ره(امام شهيدان ، سخنآیندشمار می

یک روز  عبادت کردید و خدا قبول کند.پنجاه سال  مطالعه کنيد. ،نویسندعزیزان )شهدا( می
:  14ج ،1389 )خمينی، «بگيرید و مطالعه کنيد و فکر کنيد ها رانامهوصي تهم یکی از این 

491). 
 تهييج احساسات در ابيات زیر نمود دارد:     
 ای!شاااوم به عکس تو، چه خيره ماندهمیخيره 

 ام در انااتااظااار تااوناابااش کااوچااه ایسااااتاااده 
 

 هاااکننااد در تو موجی از شاااهااابرقص می 
 هاااکاااشاااکی بيااایی از دیااار سااابز خواب        

 (16: 1386نژاد، )ایران  
 قاادیاام هااای در انااتااظااار ماارام رفاايااق    

 خوان بااز اساااات ماان تاا خروس  هنوز پنجره
یم             تقاو تبااه  مر  هااا جاادیااد شاااادنااد هزار 

ن      ميااد شاااادنااد   خبر دهيااد بااه آ  هااا کااه ناااا
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 باارآماادنااد شااااباای بااا هاازار دساااات دعااا   
 

ليااد شاااادنااد           ک فروبسااااتااه را  قفاال   هزار 
 (5: 1385)بيابانکی،                                  

 رایت عشااق چو در دساات امام من و توساات  
که در عرصااااۀ این رزم بزر     دل قوی دار 
هنااۀ بااازار وجود       پ  شااااادمااان باااش کااه در 

 

 چشااام گيتی به تماشاااای قيام من و توسااات      
ما   در گرو صااابر و دوام من و توساااات فتح 

ست      شقی ای دو ست  !سک ۀ عا  به نام  من و تو
 (13: 1385آرایی، )جهان              

نام شهدای  حوزة پایداری اصفهان سراغ داریم، شاعران هایی که ازدر سروده     
گرانقدر و یاد کرد  یادگاران آنان، سبب ایجاد و برانگيختن حس و حال  اميدواری و پایداری 

جای  است و پرداختن به آثار برساز ميهن اسالمی شدهنسل جوان و آینده ویژهبهدر مردم و 
ی  عزیز، در اشعار شاعران ادب مقاومت اصفهان، یک نوع شورانگيزی و افتخار مانده از شهدا
 است.را در سطح جامعه احيا نموده مل یبه هویت 

ّمیهنیاستقاللّوّافتخاراتّّپاسداریّازّکیان،ّ-4-2-2
اهداف و مقاصد بسياری  ،اصفهان مقد سشعر دفاع  در آثار حماسی  تأمل با کمی 
بزر ،  مل تشود که دفاع و حفاظت از استقالل و تمامي ت ميهن و آنچه یک دریافت می

 آنچه مسل م است، این است که نماید.ورزد، ر خ میون ایران سربلند به آن افتخار میهمچ
ی، به آمادگی و توانایی بيرونهای يان  سرزمين مادری در برابر هجمهبرای حفظ استقالل و ک

ا ظلم و ستم و همۀ توان را برای مقابله ب ،در این راه که الزم استو است نياز جانبه همه
 کار ب رد.هب تجاوزگری بيگانگان

از ارزشمندترین  مبارزه با ستمگریاصفهان، نه تنها در راه  مقد سدفاع های اسوه     
با ایثار خون خود در راه حفظ  ؛ بلکهگذشتند ،که همانا جان پاکشان استسرمایۀ خویش 

آینده شدند و باعث ایجاد انگيزة مضاعف در روح و های نسل، چراغی فراروی مل تکيان 
 مردم و خصوصا  جوانان غيرتمند ایران اسالمی گردیدند. باطن

ات تأثيرمانند، صفهان، خصوصا  اشعار حماسی و رجزا مقد سجای  شعر دفاع در جای     
ارزشمند معنوی های این سرمایه توان مشاهده نمود و به داشتن را می الهی این هدف واال و

 باليد: ،جو کردوها را جستتوان مانند آنمیی مل تکه در کمتر  (هااسوه)
 ای وطاان، ای هااماايشاااااه سااااارافااراز  

عجاااز     فصاااال پ ر از عشااااق و ا  هااایاات 
 

 خااوانااماات عاااشاااااقااانااه      باااز ماای  
 هااایاای کااه شاااااد جاااودانااه   فصااااال
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 ایاان حااماااساااااه باارای هااماايشاااااه      
 بااوده تااا بااوده و هساااات تااا هساااات   

 
هماااره       چم مااا   سااااه رنااگ اساااات پر

 رنااگ عشاااااق و اماايااد و حااماااساااااه  
 

م         ه ين و زمااان  م ين اساااات   بااا ز  نشاااا
 زمااياان اساااات نااام ایاان خاااک ایااران 

 
 رنااگ سااااباز و سااااپايااد و شااااقااایاق     
 رنااااگ آواز مااااردان عاااااشااااااق 

 (7: 1385)بيگی،     
 آخرت هااای آیااد، اینکااه نفس     یااادم می 

 شاااعار ماساااتگفتی: بگو شاااعور عبادت 
 ناموس خاک بود که یک دم عقب نرفت       
 گفتی که جز خدای یگانه خدای نيسااات      

 

مادرت        به  که از تو بگویم  به من،   گفتی 
 ای خاااکریز حااادثااۀ عشاااق، مشاااعرت! 

مرز  خون و خطر پااای باااورت    هااای از   
 ای خون گواه عشااق تو فردای محشاارت 

(51: 1386)فردوسی،   

ّ«مّلیّافتخار»عنوانبهّهااسوهّ-5-2-2
در را آفرید که نامشان بسياری  دالورمردان و فرماندهان رشيد ،مقد سسال دفاع هشت
عا، نمونۀ بارز و مشخص این اد . استشدهجوانان زبانزد  مل یالگو و افتخار  عنوانبهجامعه 
د؛ ناصفهان حضور پ ررنگ و برجسته دار مقد سمردانی است که در شعر دفاع بزر های نام
 :نظير

 بااااه روی شاااااااانااااۀ شاااااااط  
 دسااااااات زمااااايااااان دور و از
 هاااااام پاااااا ر زد« جااااااالل»
 

ب رد           قی بااه دریااا  ی تو را قااا خيس   دعااای 
ب رد           يرهناات را گرفاات و باااال  پ  فرشاااتااه 

 « ابراهيم»و « حميد»و « حسااين»و رفت پيش 
 (43: 1385افان، )صر                 

جالل افشار، حسين  :شهيدان سرافراز منظور« ابراهيم»و « حميد»، «حسين»، «جالل»   
با زبانی نرم و لطيف نحوة شهادت جالل و  که هستندخرازی، حميد باکری و ابراهيم هم ت 

که گویی تابلویی زیبا و پر نقش و ای د؛ به گونهکناو به یاران شهيدش را بيان میپيوستن 
م در اثر ارتبا  مخلصانه با معبود، پيش روی مخاطب مجس  باالنۀ آنهانگار از پرواز سبک

 .شودمی
 دیگر:ای هو نمون

 بساايجی اساات و صاافای دلش فراوان اساات 
ست     «هم ت»حدیث  سرافرازی ا سطورة   اش ا
 

چه   جزیره  که از ب  گردان اسااااتهای  ایساااات 
 است « خرازی»است که دستش به دست     ای هجزیر

 (40: 1389)فردوسی،                                    
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 ،صبر و مقاومت هستنداسوة که خود  ،نيزپرداختن به شهدا، ایثارگران و جانبازان      
زبان به بسياری را  ةن اصفهان، واژگان و اصطالحات ویژموضوعی است که باعث شد شاعرا

پایداری را رنگ و لعاب دیگری  ادبيات ،از این رو و کنندوارد  مقد سدفاع  ادبياتشعر 
اصفهان  مقد ساندیشی شاعران دفاع که به دليل تيزبينی و باریک بخشند. این اهتمام زیبا

 است:شدهمنجر گذار هم تأثيرهای سازیصورت گرفته، در برخی موارد به مضمون
 زخااماای هااای مااردی از نسااااال سااااار 

 اضااااطااراب سااااکااوتاات ماارا کشاااات    
 هااا ساااااالمااانااده آیااا پااس از ساااااال  
 بااابااايااانااام  ،چااافاااياااه را بااااز کاااردم 

 

 بااازگشاااااتااه اسااااات بااا پااای زخااماای    
 زخااامااای هاااای آه! ای مااارد  تااان 

 روی انااادام تاااو جاااای زخااامااای    
 تاااو دریاااای زخااامااای   !دیااادم آری
 (61: 1389)جوادی،    

، «دریای زخم»و  «اضطراب سکوت»، «زخمیهای نسل سر» آوردن ترکيبات بدیع      
نشانگر اوج مقاومت تا پای جان در برابر حریفی گستاخ و ظالم و شرور است که با مهارت 

و ایستادگی  یزیبایی مضمون پایدار وبه نمایش درآمده  یشاعر اصفهان وسيلۀبهو هنرمندی 
 د.دگرپيش چشم خواننده مجس م می است، مقد سدفاع های اسوهوجود های هکه از مشخص
را به  مقد سدالورمردان دفاع های هنرمندانه که رشادتهای تصویرسازیگونه این

یادآور خاطرات  ،اندبرای مردمی که جنگ را تجربه کردهگذارد؛ نه تنها نمایش می 
مایانگر ن ،پس از جنگ نيز دوم و سوم های برای نسل ؛ بلکهشکوهمند آن دوران است

دند و اجازه ندا است که تا پای جان ایستادند آزادمردانیهای خودگذشتگی و ایثارگریاز
از  ،د و این نيزدتا دندان مسلح گر ان پایمال دشمنان حتی یک وجب از خاک ميهن عزیزم

و شعر  ادبيات ویژهبهجامعه، های در همۀ ساحت مقد س عدفاهای اسوهات شگرف تأثير
 پایداری است:

مرد عاااشااااق        طرات زخمی یااک   بااا خااا
 دار شاااايااماايااایاای زخاامهااای بااا ساااارفااه 

 باارخاايااز تااا زخاام تااو را باار دل گااذاریاام
 

 پاار سااااارخ شاااااقااایااق پاارهااای در انااتاا 
 بااا پااایااداری، پااای دار شااااايااماايااایاای    

 شااامااارت شااارمساااااریم    بی هااای از داغ
 (21: 1389)ربيعی،        

ن اصفهان در وصف جانبازا مقد سزیبای شاعران دفاع های و شاهدی دیگر از سروده    
ستوار و مقاوم در گير این بزرگواران که همچون کوه، او سختی نفسعزیز شيميایی و رنج 
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ش، آرام و ساکت و مظلوم تاب ی بر بدن خویسم های اثرات گاز جانبۀبرابر هجوم همه
 آورند:آورند و دم برنمیمی

  گيرند، با تمسخر سراغ حالت راکه هميشه میای هعد 
 خون الی دستمالت را دیدند، لختۀآمدند میکاش می 
  کردمبا تشنج تو، تا سر کوچه گریه می ها کهشبنيمه
 جز من و مادرم نبود کسی، تا بگيریم زیر بالت را        

  کنند عمل، ظاهرت این نبود از او لهایت نمیقرص
 اثر گاز سم ی  خردل، بيشتر کرده سن و سالت را         

  یک در هزار مشکی توحجم پروندة پزشکی تو، موی 
 دکترت گفت: هيچ اميدی نيست خواست راحت کنم خيالت را    

  پرسیشوی و میام یک شب، محو من میمن کنارت نشسته
باقی ساااتالت را   می« روز دامادی تو آیا من   »   خوری 

 (12: 1395)ملکيان،                                                      
، مانند گيری از ترکيبات و اصطالحاتیگذار و بهرهتأثيرزبان ساده و گيرا و بيانی      
ت اثرگذاری ها، موی یک در هزار مشکی و سرفۀ خون، همگی شد نکردن قرصعمل
د و حال آنکه روح بلند ندهبر جسم مجروحان شيميایی نشان می خردل و سم ی راهای گاز
بوری و پایداری جانبازان و ص شود.ها، تسليم نمیرنج ایی این عزیزان در برابر اینو خد
ناشی های و مقاومت، در برابر سختیصبر های اسطورهاسوه و  عنوانبه مقد سن دفاع مجروحا
الی اشعار شاعران اصفهان به طور جنگ، موضوعی است که در البه کاری های از جراحت

 شود.ر دیده میمتث 
ّاصفهانّمقّدسدفاعّهایّاسوههایّدینیّبرّباورهایّاسوهّتأثیرّ-6-2-2
منش و دینی و مذهبی خود و پيروی از های اسوهبه اصفهان  مقد سدفاع های اسوهتأس ی 

آزادی از قيود  برایت چراغی فراروی بشری  عنوانبهکه ( عليهم سالم اهلل)معصومين ش ائمۀرو
را به خود اختصاص  مقد ساز شعر دفاع ای هعمد، بخش است بندگی نفس و استکبار

دینی های اسوهاین عزیزان که برگرفته از های که نمود افکار و اندیشهای هبه گون است؛داده
 ظهور و بروز دارد. یاصفهان شاعرانگوناگون های جای سرودهدر جایست، آنان ا
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مثلث  «ایران»و  «مردم»، «دین»سه عنصر  »درضا سنگری بر این عقيده است که: محم      
د. تلفيق و همراهی این سه با هم، همبستگی آنها را شونمحسوب می مقد سادبی دفاع  هوی ت

 .(1389)سنگری،  «نشان می دهد مقد سدر ذهن و ضمير آفرینندگان ادبی دفاع 
، با مقد سشعر دفاع  ویژهبهپایداری،  ادبياتآفرینش بسياری از آثار ادبی در حوزة      
هایی که تلميحات و سروده ،است که در این ميانخورده دینی و مذهبی جامعه گرههای باور

تاریخی  -آورندگان این حادثۀ عظيم مذهبیآن و پدیداشاراتی به موضوع عاشورا و حوادث 
 .برخوردندای هد، از جایگاه ویژندار

ۀ جانسوز برگشتن اسب سازی صحنتلميحی ماهرانه به تشابه و همسانبا  مقد سشاعر دفاع 
پرداخته و آن را به آوردن  دارد، )ع(هدادالش )ذوالجناح( که خبر از شهادت سي  )ع(امام حسين

گذارترین موضوعات تأثيرخبر شهادت رزمندگان برای مادران و خواهران آنها که از جمله 
 گره می زند: اصفهان است؛ مقد ساشعار دفاع 

بی         گری را  ی جناااح  د ل  اناادآوردهسااااوار ذوا
 مااادران  داغاادار و خااواهااران  ساااااوگااوار،  

سوار ! »ها خشکيد بر خط  افق:  چشم   «پس کو 
 ای خاازان الماارو ت! ایاان قاارار مااا ناابااود   

 

 اناادآورده انااتااظاااری در جااواب انااتااظااار  
م   ند تار آورده های  نيلی از شااابهای  هجا  ا
غبااار آورده        ا نس   ج نی از   اناادبرهااا، بااارا

 اناادآوردهاللااۀ پاا رپاا ر چاارا جااای  بااهااار   
 (15: 1388)آسمان،                                 

با یزیدیان در روز  )ع(با رویارویی اصحاب امام حسين مقد سدفاع  عملياتدادن ارتبا      
انگيزی باشکوه و حزنهای صحنه ،د نيزنداربا هم که این دو تقابل  عاشورا و نقا  مشترک بسياری

 است.ان به زیبایی به تصویر کشيده شدهاصفه مقد سآورد که در شعر دفاع به وجود میرا 
)کربال(، نينوا و اشخاص حاضر در واقعه ، مکان حادثه ری از زمان حادثۀ عاشوراگيبهره

، عمليات، نام عملياتنظير  ،مقد سسازی آنها با دفاع ( و همسان)ع()یاران امام حسين
 بر شعر  اصفهان مقد سدفاع های اسوهگذاری تأثير، بر شکوه و آنفرماندهان و مکان وقوع 

 برای نمونه: افزوده است؛ این حوزه
 مااثاال شااااب  کااربااال پاا ر از زماازمااه بااود  
تاد          يدی اف که هر شاااه خدا  به   آن شااااب 

 

 هاار نااهاار، عاابااور  داغاای از عاالااقاامااه بااود  
مه         فاط مادرش  چه،  خاک شااالم  بود )س(بر 

 (47: 1388)صرافان،     
باعث شده که  )ع(شهدا و ایثارگران با یاران امام حسينهای و تجانس ویژگیتقارن      

اصفهان دوچندان گردد و  مقد ست حضور این عزیزان در شعر دفاع مقبوليت و جذابي
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نيل به اهداف خویش که همانا گسترش  برای پاکهای اسوهاین شاعران اصفهان با تمس ک به 
 تر باشند.، موفقدر سطح جامعه است معنوی و بيان موضوعات و مضامين ارزشمند

در روز  )ع(سينبا عروج یاران امام ح مندغيرتو لحظات شهادت رزمندگان غيور  یهمانند
مانند  اند؛گرفته هایی است که شاعران اصفهان از آن الهامتصویرسازی ، از جملهعاشورا نيز
ان نثار کردن  خون گلوی حضرت و به آسم )ع(سوز شهادت طفل شيرخوار اباعبداهلللحظۀ جان
 شجاع ایرانکه به زیبایی با لحظۀ شهادت رزمندگان  )ع(امام حسين وسيلۀبه )ع(اصغرعلی
خوبی هان بهاصف مقد سات معنوی و روحانی آن را در شعر دفاع تأثيرسازی شده که همسان
 توان مشاهده نمود:یم

 تااکاا ه، جااانااش سااااارخ  باادنااش تااکاا ه  
 بساااااتاااان از غااام و داغ  ناااو گااال  

 مااثاال مااوالی خااود در اوج عااطااش    
 خااونمااادرش از غاامااش شاااااده دل   

 هااا رسااااايااد از راه پااس از آن ساااااال
 

نش ساااارخ           کمااا کمااان،  تش شااااد  م  قااا
 هاام زمااياان و هاام آساااامااانااش ساااارخ   
 بااا هاامااه دشااااماانااان، زبااانااش ساااارخ    
 قااامااتااش خاارد و دیاادگااانااش سااااارخ   
نش ساااارخ             خوا ت هم اساااا پالکش،   هم 

 (31: 1387)سعيدی،                               
، «غریبانه»های به همراه اصطالحات و ترکيب« عشق نينوای»آوردن ترکيب زیبای      
گویای این مطلب است که صبر و مقاومت در « هاآزار غنچه»و « وحشیهای خار»، «پارهتک ه»

 ودهد به دلخواه روی میعاشقانه و  ،ستا ها که گاهی شهادت سرانجام آنگریبرابر تجاوز
 ها هستند.بارز  این عاشقانههای اسوهرزمندگان عزیز اسالم از 

ها و صبر و مقاومت در جبهههای اسطوره عنوانبهرنج و مشق تی که رزمندگان عزیز      
اصفهان به  مقد سهم موضوعی است که شاعران دفاع  ،ل شدنددر مقابل دشمنان بعثی متحم

گيری از تلميحات زیبا و شاعرانه، به بيان گيری از آن و بهرهتأثيراند و با الهام و آن پرداخته
ایادی استکبار مبادرت گری آزار و سختی  ناشی از وحشی تحملو تجس م  چگونگی 

 اند:ورزیده
تيااد            ف عنااا شااااتااا م پ ر زدیااد و بااه  یروز   د

نوای عشااااق       می  ي ن نهااایاات آن   رفاات تااا 
 امروز نااامتااان چااه غریبااانااه خفتااه اساااات 

 حساااينی! دلم گرفاات      قااامتااان  وای سااار
 

مان             گاه يد از ن تاره دم مان سااا  یک آسااا
 ساااوز و آهمااان  ترین سااارودة پ ر    غمگين    
 هاااناامااادیاان کااوچااه هااای پااارهباار تااکاا ه
 هاااوحشااای، از آزار غنچااه   هااای از خااار
 (40: 1387)صدرایی،    



 
 
 
 
 
 
 
 

 1401تابستان  وبهار ، 26 ة، شمار14سال  ،پایداری ي اتادب ی ۀنشر                                    69

 

در ذهن  اصفهان مقد سدفاع های اسوهی شخصي تظاهری و های گاهی ویژگی     
کند و آنان را بر آن در روز عاشورا را تداعی می )ع(، یاران امام حسيناصفهانیشاعران 
های ها و از خودگذشتگیها به بيان دالورمردیشخصي تگرفتن از این تا با الهامدارد می

 رزمندگان بپردازند.
حضرت  و حسين خرازی به علمدار کربالتشابه سردار جانباز اسالم، شهيد حاج     

در روز عاشوراست و  )ع(، یادآور رشادت و دليری یاران امام حسين)ع(اساباالفضل العب 
اصفهان برای بيان عواطف و  مقد سجای شعر دفاع از این شباهت در جایگيری بهره

 کند:خودنمایی میة پایمردی و دالوری احساسات شاعرانه در حوز
سرافراز     شد کجا بينی  سر به تن با  یتو را تا 
 رساااد دسااات دلت بر دامن پ ر مهر جانانت     
با هم ت           که  نازم  پاه عشاااق را  مدار سااا  عل
 بنازم پاساااداری را که با شاااور اباالفضااالی  

 

سربازی         شقان را جز به  شد عا  سرافرازی نبا
 اگر از پيکرت دسااات تعل ق را جداساااازی  

 افرازیدسااات در ميدان مردی رایتکند بی
سر مانند   کند ایثار دست و جان   «خرازی»و 

 (15: 1385حيدری، )حاج        

ّبخشیهشدارّوّآگاهیّ-7-2-2
که ای هفاقات پيش رو، خصوصا  جامعو اتدادن و بيدار نمودن جامعه از حوادث آگاهی
اصرار دارد که روی پای خویش بایستد و نامالیمات را به و آن انقالبی نوپا را رقم زده  مل ت

جان بخرد تا به هدف واال و ارزشمند خویش دست یابد؛ از جمله موضوعاتی است که 
ند و بينو ذهن هوشيار جامعه که زودتر می چشم بيدار عنوانبهاصفهان  مقد سشاعران دفاع 
، خودهای اسوههای دات و حتی وصایا و نامها و اعتقاگيری از باورهبا بهره ،ندآورفریاد برمی
 اند.داشته توجهخویش به آن های در سروده 

های رها گوناگونند. گاهی حفظ و صيانت از دستاورداین تحذیر و تذک  محتوای     
شاعر قرار می گيرد؛ گاهی  توجهمورد  ،استد انقالب که به سختی به دست آمدهارزشمن

دادن راه ، ادامهنظر است و گاه صفت مد م دشمن شيطاناز نيفتادن در دا مل تبرحذر داشتن 
 گيرد:موضوع تذک ر قرار می مقد سدفاع های اسوهو اندیشه و اعتقاد 

 هااال! ایاان مااواهااب نااياافااتااد بااه چاانااگ   
 از ایاان مااوهااباات پاااساااااداری سااااازد   
 خاادا را! کااه شاااايااطااان بااود در کاامااياان 
له      که خصااام اساااات بس حي  کار خدا را! 

 مااگاار بااا صاااابااوری بااه کااام نااهاانااگ     
 نااثاااری سااااازد  پاای حاافااظ آن جااان   

 کااردن بااه ساااااد  یااقااياان   پاای رخاانااه  
 شااااارور اسااااات و نااامااردم و نااابااکااار  
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 دارد ز دیاااوار و درسااااار  رخاااناااه  
 اساااات ایاان مااار زخااماای هاانااوز  نااماارده

 ماابااادا هااوا گااياارد از مااا شاااااکاايااب     
 

 حااذر بااایااد از ناايااش افااعاای، حااذر!     
 تااوزتااغااافاال نشاااااایااد از ایاان کااياانااه    

 دهااد خااواهااش ناافااس، مااا را فااریااب    
 (39: 1385)صاعد،       

ّعرفانّعاشقانهّ-8-2-2
از آن بهره  مقد سترین مضامينی است که شعر دفاع ترین و عالیشک عرفان از شایستهبی
با واالترین  حاضر در این اشعارهای اسوهاست و نمود و نشانۀ این مضمون شایسته را در برده
 توان مشاهده نمود.ثيرگذارترین شکل میو تأ

یاد  مقد سدفاع به درستی از آن ساله که بهگاهی در بحبوحۀ جنگ نابرابر هشت     
حتی یک  آنکهبی هستند؛عارف که  دنشودیده میی اهسالنوجوانان پانزده یا شانزده ،شودمی

 ،وک مرسوم و معروف استکه نزد علمای عرفان و سير و سل را متون عرفانی آثار وسطر از 
دینی و عرفانی های که برگرفته از اندیشه و باور اسالمرفتار و گفتار رزمندگان  د.نخوانده باش
اصفهان در  مقد سبرترین و زیباترین موضوعات و مضامين شعرای دفاع  عنوانبه ،آنان است

 و ارزش بيشتری بخشيده است. هایشان غناقرار گرفته و به سروده توجهاشعارشان مورد 
آگاهی، ان و اشتياق به دیدار جانان، مر بذل ج مانند ،اصطالحات عرفانیمشاهدة تعابير و 

که  استای هبين رزمندگان به گون در ملیبه صورت ع نظایر اینهابرتری دیگران بر خود و 
و مستی،  باز شده این عزیزانها به دست مز حاالت و اذکار عرفانی در جبههگویی قفل و ر

ر اصطالحات ناب صوفيانه و عارفانه در بين رزمندگان، جلوه پایکوبی، سماع و ساقی و دیگ
تا شاعر دفاع  استاست و همين مضامين باشکوه کافی نمود یافته و تعبير و تفسير شده و

ناب  عرفانی در های صحنهترین زحمت و با فراغ بال به وجد بياید و تصویرگر با کم مقد س
 ادبی گردد:زیبای های قالب سروده
ها سر فرشته /شدو رد  عشق در آغوش هور گم می /رفتریزها میتا بغل خاک اشاره
 /و آسمان خدا /چه روزهایی بود /زدرا ورق می بلوغ، دفتر اشراق /خواندندسرود میسنگر/ 

چقدر ذائقه خوش بود روی خشکی  /چقدر فاصله کم بود بين آدم و خاک /چقدر پایين بود
افان، )صر و پشت پردة دنيا هميشه روشن بود /رفتن داشت عجب بال و پر روح، رنگ /نان
1385 :42). 
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های رمانگان اصلی آددهنوان شهادت که خود راویان و ادامهجاماندگان از کار     
اند و رت بازماندن از خيل همسفران خویشدر حس )شهيدان( هستند، هکشيد پرهای اسوه
آنان به صورت نمادین، گاهی موضوع و مضمون اشعار شاعران دفاع انگيزحزنهای واگویه
بازمانده )جانبازان های اسوهآفرین این موضوعات حسرت است.اصفهان قرار گرفته مقد س

و ایثارگران( در قالب  آرزوی شهادت و رسيدن به یاران شهيدشان، احساس وظيفه نسبت به 
نرسيدن، سرزنش کسانی که از به شهادت  ز آنان، افسوسمعز های شهدا و خانواده

شمردن دنيا و زندگی دنيایی، مشهود اند و کوچکآن عزیزان را فراموش کردههای ایثارگری
 است.

یادگار   دوری و فراق  تحملناشی از های و سختی هارنج کنندةاصفهان ترسيم شاعر     
یاد آنان را در وجود خویش دارد  هماره جنگ است که از همرزمان شهيد خود جا مانده و

الیمات را به از نام برخی ناگزیربه ضای حق شد و و بر این باور است که گاهی باید تسليم ر
 جان خرید:

 هایت فاصاله یک جمله اسات  از خدا تا چشام 
مام آرزو       طه ت تا نق ند   من اسااااتهای  چ

 یک داسااتان خالی از تو شاااعر نيسااتم،بی
باورم  تو بودن پ ر بیهای  لحظه   شاااده در 
 روم با خاطرات  نهایت می  ام، تا بی خساااته 
 

 دوساااتت دارم گل  من، دوساااتت دارم، همين 
 کارم، همينمی هایت بوسه بعد از آن بر دست 

قدیمی روی دیوارم، همين        قاب  یک   جای 
 خساااتااه از تقاادیر نااافرجااام  اجبااارم، همين         

 خواهم که از تو دسااات بردارم، همين من نمی
 (28: 1385)شاهزیدی،              

دیگر، ای هاسواصفهان با الهام از ضمير  مقد سو شاعری دیگر از شاعران دفاع      
کشد و بيان ها را به تصویر میها و ناجوانمردیعدالتیبستن بر روی بیسکوت و چشم

این نامالیمات  تحمل ،دارد که وقتی به حقاني ت خویش و خدای خویش یقين داشته باشیمی
 دیگر سخت نيست:

 یااک قاااب عااکااس کااهاانااۀ خاااکاای     
 هاااا در خااااکهااام دیااادن هااامااارزم
 دوریاام ،خااواسااااتاای از آنااچااه تااو ماای 

 وقاااتااای باااه روی نااااجاااواناااماااردی   
 ماااانهااااای ، واژهتااااردیااااد دارم

 فااهااماانااد  بااغااض غااریااباات را نااماای      
 آشااانااا، ساااخاات اساااات  هم زناادگی بی

 مااجاابااوریاام   اماا ا چااه بااایااد کاارد،     
 باایاد ببنادی چشااام را، ساااخات اساااات     

 فااهااماانااد   راز ساااااکااوتاات را نااماای   
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 گااویاای ایاان اوضاااااع ماایای هبااا خاانااد 
 

باشاااد، کجا ساااخت اسااات         وقتی یقين 
 (22: 1395)ترابی،       

ّگیرینتیجهّ-3
تحوالت اجتماعی و سياسی  بعد از انقالب و وقوع جنگ تحميلی، فضای جامعه را برای 

 مقد سمقاومت و پایداری در قالب و شکل ادبيات دفاع  ادبياتای از آوردن به گونهروی
که رویدادی بزر  در تاریخ انقالب اسالمی سبب شد  عنوانبه مقد سدفاع  .هدایت کرد
و از این رهگذر  گيردپایداری صورت  ادبياتویژه به ،ایران ادبياترفی در ژهای دگرگونی 
 ادبی مطرح گردد.متون  در نماد و اسوه عنوانبهشاخص و تأثيرگذار های شخصي ت

است. یکی از  اهمي تمختلف حائز های واکاوی و تحليل اشعار این گونه از نظرگاه     
 مقد سشاخص دفاع های شخصي تحضور  ،ها که در این پژوهش بررسی گردیداین متلفه

است که نقش اصفهان است.  اصفهان از جمله شهرهایی  مقد سدر شعر شاعران دفاع 
فرماندهان اصفهانی های ها و رشادتاصفهانیهای آفرینیای در  جنگ داشته  و نقشبرجسته

تا شعر پایداری است از این رو در این پژوهش کوشش شده ؛در جنگ بر کسی پوشيده نيست
و نقش آنها در شعر شاعران اصفهان و تأثيرات  مقد سدفاع های ثير اسوهشعرای اصفهانی و تأ

دالور های اسوه گوناگون آن در ابعاد مختلف نشان داده شود. شاعران اصفهانی با ذکر نام
استفاده خود های بيان افکار و اندیشه برایها شخصي تدر اشعار خود از این  مقد سدفاع 
 .اندو تأثيرات چشمگير آنان را بازگو کرده کرده

 مقد سدفاع  ادبياتارزشمند بر شعر و های التی را که این اسوهعمدة تأثيرات و تحو     
پيوند و  -1 بندی کرد:طبقهدستۀ کلی  هشتتوان به اند، میایران گذارده حتیاصفهان و 

مذهبی، های حفظ و احيای هوی ت -2، مذهبی و تاریخی، های مل یهمانندسازی با اسطوره
پاسداری از کيان، استقالل و افتخارات  -4ایجاد انگيزه و تهييج عواطف،  -3و تاریخی،  مل ی

دینی بر باورها و منش های تأثير اسوه -6، «مل یافتخار » عنوانبهها اسوهدادن نشان -5ميهنی، 
بخشی و هشدار و آگاهیها از اسوهالگوبرداری جوانان  -7اصفهان،  مقد سدفاع های اسوه
 .التزام به نوعی عرفان عاشقانه -8 و ه آنهاب

 
ّفهرستّمنابع
 . تهران: سرداران شهيد.عبورّازّصاعقه(. 1376اسرافيلی، حسين. )
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ّآتش(. 1379اسرافيلی، حسين. ) انتشارات کنگرة سرداران شهيد . نهادمردان
 خوزستان.

ّادبیاتّانقالبّاسالمی(. 1371اکبری، منوچهر. ) ّتحلیل ّو اول:ّ)بخشّ نقد

 تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقالب. شعر(.

، تهران: انتشارات انقالبّاسالمیّادبیاتنقدّوّتحلیلّ(. 1371اکبری، منوچهر. )
 فرهنگی انقالب اسالمی.

هایّمذهبیّدرّشعرّدفاعّاسوه(. »1391آخشن، قدرت. ) و احمدخراسانی، اميری

ّ.58-29، صص 7 ش، 4 سنشریۀ ادبيات پایداری، «. مقّدس
 . تهران، سراینده.ناگهانهایّآینه(. 1372پور، قيصر. )امين

 . تهران: انتشارات مروارید.کاملّاشعارّۀمجموع(. 1388پور، قيصر. )امين

ّبدرّ(. »1400بهمراد، نادر. ) ّو ّکدکنی ّشفیعی ّشعر ّدر ّاسطوره تجّلی

 .24 ش، 13 سپایداری، دانشگاه شهيد باهنر کرمان،  ادبياتۀ نشری. «شاکرالسیاب

 فرهنگی سما. تسسۀقم: م شکوهّشقایق.(. 1381الدین. )ترابی، ضياء

 تهران: متسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(. صحیفۀّامام.(. 1380اهلل. )خمينی، روح

چاپ  .مقّدسمنظومّدفاعّّادبیاتنقدّوّبررسیّ(. 1385درضا. )سنگری، محم 
 تهران: پاليزان. .دوم

 تهران: بنياد حفظ و آثار. .مقّدسدفاعّّادبیات(. 1389درضا. )سنگری، محم 

 تهران: اميرکبير. مجموعۀّشعرّجنگ،ّ(.1367شاهرخی، محمود. )

 تهران: انتشارات کنگرة شهدای استان تهران. تجّلیّعشق.(. 1376شاهرخی، محمود. )

استان  مقد سدفاع های و نشر ارزش  (. به کوشش بنياد حفظ آثار1385) فقطّهمین.
 اصفهان. اصفهان: همای رحمت.

ّادبیاتّ(. »1397فيروزی، حسين. ) ّنگاهیّبه ّبا تجّلیّاسطورهّدرّشعرّمعاصر

 ایران. مل ی ۀپژوهی ایران. تهران: کتابخانپنجمين همایش متن .«پایداری

 . تهران: انتشارات سورة مهر.ندیمشکقطارّا(. 1393قزوه، عليرضا. )

شيراز: انتشارات  دستیّبرّآتشّ)تحلیلّشعرّجنگ(.(. 1381کافی، غالمرضا. )
 نوید.
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 شيراز: نوید. دستیّبرّآتشّیاّشناختّشعرّجنگ.(. 1381کافی، غالمرضا. )

 زر ینه. :شيراز ترکشّکلمات.(. 1389کافی، غالمرضا. )

تطبیقیّموضوعاتّپایداریّدرّشعرّایرانّّبررسی(. 1380کاکایی، عبدالجبار. )

 تهران: پاليزان. .وّجهان

ّدرّ(. »1397دیگران. )و  مهدیدکاميابی، محم  ّاسوه ّمعناشناسیّواژۀ تأمّلیّدر

 .59-23(، صص 88)2 ش، 23علوم حدیث، دورة «. قرآنّوّحدیث

ّاسطوره(. »1398چشمه، حمزه. )دی دهمحم  ّدر ّنو ّدفاعّجستاری ّشعر های

 .118-99، صص 2 ش، 3ة ، دانشگاه شاهد، دورمقد سدفاع  ادبيات دو فصلنامۀ .«مقّدس

تهران:  شعرّآئینیّوّتأثیرّانقالبّاسالمیّبرّآن.(. 1388خراسانی، زهرا. )محم دی
 انتشارات مجتمع فرهنگ عاشورایی.

چاپ پنجم، قم: نشر  .مقّدسآشناییّباّدفاعّ(. 1389منصوری الریجانی، اسماعيل. )
 الرضا.خادم 

 مقد سدفاع های (. به کوشش بنياد حفظ آثار و نشر ارزش1390) .4هنوزّهایّهمیشه
 استان اصفهان، اصفهان: ستارگان درخشان.

های (. اصفهان: به کوشش بنياد حفظ آثار و نشر ارزش1395. )5هنوزّهایّهمیشه
ّاستان اصفهان، اصفهان: دار خوین. مقد سدفاع 

 دی. اصفهان: فرهنگ و مردم.(. به کوشش حسينعلی محم 1387)هنوز.ّهایّهمیشه

 مقد سدفاع های (. به کوشش بنياد حفظ آثار و نشر ارزش1389) هنوز.هایّهمیشه
 استان اصفهان، اصفهان: گفتمان اندیشه معاصر.


