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  ایالمی فارسی سراي در شعر شاعران تحمیلی جنگ يمایس
                                                                             

   يبهادرجلیل  محمد                   
  چکیده

هـاي مـدافعان مـیهن    هدف این مقاله بیان برخی از مضامین مرتبط با جنـگ تحمیلـی و وصـف رشـادت    

 سـروده هـاي   بـه ویـژه  از رویدادهایی که بر شـعر معاصـر و    یکی. ر شاعران ایالمی استاسالمی در شع

نمادها و مضامین خاص جنگ چنـان بـر روح و   . است جنگ تحمیلی ،هداشتبسزایی شاعران ایالمی تأثیر 

 ،شـهید  .باشـد  هالفهمؤتوان یافت عاري از این که کمتر اثري را می ،سایه انداخته سرایندگان این دیارفکر 

زده از جنـگ  شـهرهاي وصـف  مفقوداالثرهـا و   ،، جانبـازان سـرا اُخـاطرات جنـگ،    ،شهادت طلبی، جبهه

یا خود لحظات و رویدادهاي جنگ را  استانشاعران . ي این نوع شعر شاعران ایالمی استمضامین عمده

این حادثه جزء الینفـک روح   ،بنابراین؛ اندو آثار آن را حس کرده از دیگران شنیده بارهااند یا تجربه کرده

 ه بـه روش معمـول مطالعـات    مقالـه کـ  ایـن   در. و ضمیر آنان گشته و در اشعارشـان ظهـور یافتـه اسـت    

 شـده  ، تـالش ان بومی استان به رشته ي تحریـر درآمـده  راي و استفاده از اسناد و آثار منظوم شاعکتابخانه

   .رسی شاعران استان ایالم بیان شودهاي فانگ تحمیلی در سرودهجبرخی از مضامین مرتبط با 

  ادبیات پایداري  ، شاعران ایالمی، جنگ،ایالمشعر :واژگان کلیدي

  

  

  

                                                
  واحد ایالم –مربی دانشگاه آزاد اسالمی  
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  )بیان مسأله و اهمیت موضوع(مقدمه 

از معایـب و مضـرات    مشـکالت اقتصـادي و اجتمـاعی    ،ویرانگري، قتل و کشتار، ناکامی، عقب مانـدگی 

ي کنـد و دریچـه  ، ایجاد مـی زدهي جنگدرون جامعه شفتگی و اضطراب را درآ ،جنگبروز. جنگ هاست

اما در متن همین معایب، محاسن و ارزش هـایی   ؛نمایدها را مسدود میها و شکوفاییبسیاري از پیشرفت

بـه   ؛نمایاننـد ي هویـت و موجودیـت کشـوري را مـی    نهند که هر یک تبارنامـه ظهور می يپاي به عرصه

 جنـگ .انـد ثیر پدیـده هـاي اجتمـاعی شـکل گرفتـه     ل تاریخ،تحت تـأ جریان هاي ادبی در طو«درستی که 

ــراق  تحمیلـــی ــران عـ ــه ایـ ــهبـــه علیـ ــده یـــک يمثابـ ــاعی، پدیـ ــذار اجتمـ ــأثیر گـ ــیم و تـ   ي عظـ

   .)364:1390،کافی(».یعنی شعرداشته است؛بازتاب هایی در رایج ترین هنر نوشتاري

کات و هم در دو عرصه ي نظم و نثر از بر جنگ که دانشگاهی به گستردگی مرزهایمان بنا کرد، ادبیات را

هـا و نازهـا و   تظراف ،ها زمان بیشتر با لطافت آنکه تا  ادبیات. مند گردانیدنعمات خود برخوردار و بهره

هـا، اعتقـادات و   یدان جنگ تحمیلی، ترجمـان پایـداري  ي پرمخاطره و جاوشد، دردورهنیازها شناخته می

ایـن   در.اي از سوگ و حماسـه را بـه تصـویر کشـیدند    ویسندگان، آمیزهگشت و شاعران و نها سرافرازي

فیق شده بـود  هاي دینی تلبی، احساسات ملی را که با اندیشهجوي حقیقت طلتصویر شیوا و گویا هر حق

هاي ملتی ، از خود گذشتگیانگیز پذیر و شگفت در متن این چشم انداز دل ،کرد با چشم دل مشاهده می

بـا آغـاز   . دادزادي خـواهی، تـاوان سـنگینی پـس مـی     ه به جرم دفاع از عقیده، استقالل و آتماشایی بود ک

هـاي  هـاي اخالقـی و انسـانی، سـوژه    ي ارزششهادت طلبی، عشق و شوریدگی و همهجنگ، فداکاري، 

از آن پـس   ،کردنـد ي زیادي از شاعران و نویسندگان را به خود معطـوف  قدري بودند که توجه عدهگران

هـا و نشـریات مختلـف بـه ادبیـات جنـگ و پایـداري        ز روزنامـه ته و مستمر، صفحه یا صـفحاتی ا پیوس

اختصاص یافت و در کمترین زمان صدها کتاب ومقاله، ساده و صمیمانه، سفیران صادق و مبلغان راستین 
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ي شوم خون آشامان شب پرسـت  انی شدند که از هر سوي در محاصرهو رزمندگ جاهدانهاي ممجاهدت

  . یغ بر کف بودندت

رویدادي بزرگ به بزرگـی   ،ها و فرهنگ مردم است و هرگاه در میان ملتیگاه اندیشهشعر و ادبیات تجلی

تأثیر رویداد جنـگ  . خواهد گذاشت زیاديادبیات آن ملت تأثیر  برجنگی هشت ساله اتفاق بیفتد، مطمئناً 

شاعران این خطه تأثیر مضاعفی داشته که آثـار   بعالتّبر مردم ایالم و ب ،البتهعلیه ایران؛ عراق  يهشت ساله

هاي مردم ایران و بـازگو کـردن   شرح رشادت از این رو،. اندس کردهو تبعات آن را به صورت مستقیم لم

اي انـد از اهمیـت ویـژه   هاي دشمنان ایران و اسالم براي نسلی کـه جنـگ تحمیلـی را درك نکـرده    توطئه

   .برخوردار است

 انجـام ) ايکتابخانـه (اسنادي  يبه شیوهها این مقاله از نوع توصیفی و روش گردآوري داده: روش تحقیق

آماري تحقیق شامل اغلب آثار شاعران ایالمی است که در خصـوص موضـوع دفـاع     يجامعه. است شده

  شماري  گیري انجام نشده و با استفاده از روش تمام ، نمونهبنا به محدودیت منابع. اندمقدس سروده شده

  محتـواي کمـی اشـعار نیسـت      ، تحلیـل هاي الزم به عمل آمده و از آن جا که مبنـاي کـار محقـق   بررسی

  .هاي کمی در گزارش نتایج استفاده نشده استاز داده از این رو،

  ایالمشعر ي پیشینه

شاعران  يیلهبه وسآثاري است که تا کنون  يبریم، مجموعهچه که از آن تحت عنوان شعر ایالم نام میآن

شـاعران  شـعر   هاي منحصر به فرد اسـت کـه آن را از  و طبیعتاً داراي برخی ویژگی استان ایالم خلق شده

چندزبانـه بـودن شـعر     .هاي مشترك این دو نوع شـعر بسـیار اسـت   ژگیوی الّبته، ؛گرداندایز میمتمایرانی 

، لري و ي، کردیهاي فارسها و گویشنشاعران استان به زبا. هاي آن استیکی از ویژگی یایالمشاعران 

هـایی  از ویژگـی  یبوم کاربرد عناصر و مضامین ،چنینهم. اندو آثار قابل توجهی آفریده لکی شعر سروده

  .گردانداشعار دیگر مناطق متمایز می انندرا م یایالمشاعران است که شعر 
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ه زبان ادبی کردهاي غرب کشـور، بـه   قدمت نخستین آثار شعري ب«ر اساس مدارك و آثار به دست آمده ب

زمان یا اندکی پیشتر بـا فارسـی   رسد و از این حیث شروعی همي سوم و چهارم هجري قمري میهاسده

   .)57: 1385سارایی، (» .دري داشته است
   

  شعر و ادبیات پایداري
اي در برابـر گونـه   که محصول همدلی میهنی یا قومی«اي از ادبیات است ادبیات پایداري یا مقاومت گونه

این نوع ادبی معموالً ) 170 :1391به نقل ازمعین الدینی  ؛940: 1380کاکایی (»تجاوز طبیعت بشري است
کنـد بـه   مادي و معنوي آن ها را تهدید می از طرف مردم و پیشروان فکري جامعه در برابر آن چه حیات«

 ) 170 :1391 همانبه نقل از ؛26: 1388بصیري (» .آیدوجود می

همـان،   ؛388: 1387کـافی  (ي جنگ و دفاع در جامعه ي انسـانی دارد  اي به گسترهادبیات مقاومت حوزه
شود ر ذهن ایجاد میبه همین خاطر اولین تصوري که از ادبیات پایداري و مقاومت د ؛)170- 1391:169

امـا بایـد    ؛انـد سـتاده هاي مردمانی است که در برابر ظلم یا هجوم دشـمن ای ها و رشادتتوصیف دالوري
واقعیت این است کـه  موضـوعات    ،به بیانی دیگر. جنگ تنها بستر شعر پایداري نیست«توجه داشت که 

هاي خاصی از نزاع انسـان بـا   اي عام در زندگی بشر دارد و دورههومت داللتپایداري و مفاهیم شعر مقا
از آنجا که ایـن  «و ) 170 :1391همان،  ؛940: 1380کاکایی (» .شودطبیعت حکومت و بیگانه را شامل می

از گـذرد؛  ها میها و یا بخشی از آنهاي تاریخی بر ملتهایی است که در برههنوع ادبی بیانگر درد و رنج
. کنـد پیوسته نمایشگر اضداد است؛ مرگ را در برابر حیات و آزادي را در مقابل اسارت مطرح می این رو،

هـایی  درد و رنج و بدي از امور جدید نیستند؛ اگر چه در برهه«ناقد انگلیسی استفان پسندر  ي بنا به گفته
  در ایـن  «و ) 146 :1388 ،بـه نقـل از محسـنی نیـا     ؛مصر 2005السید نجم (» کنندوضوح بیشتري پیدا می

تغـزل  تزویر و تلبیس در آن جایی ندارد؛ حماسـه و  . ترین شکل را دارندگونه ي ادبی احساسات صادقانه
. کنـد حظـات را در ایـن نـوع شـعر تجربـه مـی      کنند و عاطفه سرشـارترین ل آن آمیخته به هم بروز میدر 

ــت ان ــلی   پاسداش ــالق از اص ــارم اخ ــریم مک ــان و تک ــوعات  س ــرین موض ــت  ت ــی اس ــوع ادب ــن ن   » ای
  )170- 1391:169به نقل از معین الدینی  ؛388: 1387کافی(

ي مشخصی را تعیین کـرد و بنـا بـر    توان زمان و دورهمییات پایداري در ادبیات فارسی نبراي پیدایش ادب
ي جاودانـه و همیشـگی ادبیـات فارسـی     مایـه مقاومت و پایـداري درون «)1391:169(ادعاي معین الدینی 
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. توان یافت که از پایداري و مقاومت تهی باشدهاي ادب فارسی را نمیهیچ یک از دوره ها و گونه. است
  ».روحی هنرمندان و شاعران ایرانی است گویا این ویژگی از ذاتیات

  

هـاي ادبـی در ایـن    فعالیت. ایالم تلقی نمودشعراي ي عطفی در شعر باید نقطه را 13 60ي دهه ،در واقع

ایـن خطـه   شـاعران  نیز بر شعر  تحمیلی جنگ وقوع. یافتبروز هاي ادبی محافل و انجمندهه در قالب 

، شـاهد  گرفـت نشـأت   ياي که از بلـوغ شـعر  هحوالت همه جانبین دوره عالوه بر تشعر ا .گذاشتتأثیر 

تجربیات عاطفی و فردي اغلب جـاي خـود را بـه مضـامین      .بود تغییرات محسوسی در محتوا و مضمون

تألمات ناشی از جنـگ بـه شـعر شـاعران     . داده بود... ، رشادت، مبارزه و شهادت طلبیوطنی، اجتماعی، 

طـرح   کـه  به صـورتی  .شدندملی و تاریخی از بسامد باالیی برخوردار  نمادهاي دینی،و  یافتایالمی راه 

هاي ملی و احساس رقیق وطن گرایی بی آن که بـه مرزهـاي ملیـت پرسـتی نزدیـک      هاسطوره ها و چهر

ــود ــوارهش ــه وی  ، هم ــی ب ــاي دین ــا باوره ــوس دا  ه ژ  ب ــدي و ملم ــوري ج ــعر حض ــیعی در ش ــتش  .ش

   .)22:1385،سنگري(

ي پنجـاه و پـیش از آن متولـد    شاعرانی که در دهـه ) 1: توان به سه دسته تقسیم کردشاعران ایالمی را می

  و دوران جنـگ و مشــکالت آن را مسـتقیماً درك کــرده و از تجربیـات عینــی و عملـی برخــوردار     شـده 

هـاي مـردم در   ها و سوگواريگرديها، بیابانها، آوارگیو یا با سختی هاي جنگ حضور داشتهیا در جبهه

و دوران کودکی آنان بـا   ي شصت که در زمان جنگ متولد شدهشاعران دهه) 2 ؛اندین دوران سهیم بودها

جنگ  خاطرات ، بازانداین گونه شاعران هرچند مستقیماً در جنگ شرکت نداشته. است جنگ همراه بوده

جنـگ را  کـه  ز آن، ي هفتـاد و بعـد ا  شاعران دهـه ) 3 ؛به نوعی در ضمیر ناخودآگاه آنان ثبت شده است

  . اندبلکه به طور غیر مستقیم و بر اساس خاطرات شفاهی یا کتبی دیگران درك نموده ،تجربه نکرده

 دفاع مقدسمضامین شعر 
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به معنـاي   و انگلیسی »Content«در این جا، کاربرد رایج آن است که معادل » مضمون«اصطالح  منظور از

ي توان به طور کلی به دو شـاخه گفتمان شعر دفاع مقدس را می«، البتّه .مفاد، مندرجات و محتوا می باشد

بر اساس لحـن کـالم شـاعر بـه      شعردر گفتمان ایدئولوژیک . انتقادي تقسیم کرد -ایدئولوژیک و انسانی

ــعاري   ــر شـ ــواعی نظیـ ــی انـ ــی -شورانگیز،حماسـ ــتالوژیک و -ملی،حماسـ ــیم ...عرفانی،نوسـ   تقسـ

ار شکنانه انتقادي،بیشتر با نگاهی انسان شناسانه،فرا ملی و ساخت -سانیدر حالی که در گفتمان ان؛ شودمی

آثـار شـاعران   در  رسـد به نظر مـی  .)189:1389ضیایی و صفایی،(».ي جنگ مواجه هستیمنسبت به پدیده

هـاي ایـدئولوژیکی   از نـوع گفتمـان   ، عمـدتاً اندسروده شدهکه در مورد جنگ تحمیلی  ، رشعرهاییاستان

سویی خود را با رزمندگان ابـراز داشـته و هـم از    می هم از نظر محتوا همراهی و همایال رانرشاع. هستند

ـ  ایمـان،  ایثـار،  ،جهـاد : نظر ساختار واژگـانی نظیـر واژه هـایی از قیبـل     اتحـاد   بسـیج،  مصـاف،  داري،پای

رضـان  متعبـا   مقابلهبر پشت جبهه جاهدانمندگان و ماند با خلق تصاویر حماسی و تشجیع رزکوشیده...و

هـاي اجتمـاعی یـا     از آسـیب هاي آنان لحـن ساختارشـکنانه، گالیـه    در سروده عالوه بر آن، .تأکید نمایند

  .شودنمی مشاهده تصویري که نشانگر انزجار از جنگ باشد،

انعکـاس   ،که در شعر شاعران فارسی سراي ایالمـی  مرتبط با جنگ تحمیلی ترین مضامین و مفاهیمعمده

 ...زده وشهرهاي جنگ جبهه، آزادگان، جانبازان، جاویداالثرها، طلبی، ، رشهادتشهیدان: از ، عبارتندیافته

هایی مختصات و چگونگی تجلی هر کدام از این مفاهیم با ذکر شاهد مثال در این مقاله تالش شده است،

  .متناسب نمایانده شود

ــهید ــت      :انش ــاعران اس ــعر ش ــتردگی در ش ــه گس ــه ب ــم ک ــوعات مه ــی از موض ــاهده  یک ــالم مش   ان ای

شاعران حدیث وارستگی بزرگ مردانـی را بـه   . هاستهاي آن ن به شهیدان و بیان رشادتشود، پرداختمی

 ،که با خون خـویش بسـاط نـاروایی هـا را در نوردیدنـد و بـا ایثـار و جهـاد         اندهتوصیف نشست و شرح



 ٧

کـه جهـان    اندآمدهدرترانی به تصویر ي کبوسروده ها پرواز بیکرانه گونهن در ای. ساز دوران شدند شگفتی

  . است مقدارنش براي پرواز آنان کم وسعت و بیآفری

هـایی اسـت کـه    نشانگر آمـوزه  ي عنقا و هدهد در ابیات زیر،، آشیانهکاربرد مضامینی چون کویر سوخته

  :ي آثار ادب فارسی کسب کرده استشاعر در مطالعه

  ي خاك آشیانش نیستهـــوختــویر ســک      اي که پناهی جز آسمانش نیست   پرنده

  ن آشیان نشانش نیست ــدهد ما          چه غم اگر که در ایــي عنقا رسید هانهـــبه آشی

  )118-117 :1380سارایی،(                                                                                      

کرانگی آسمان را بـراي مسـکن و مـأواي خـود     که عاشقانه بی هستندآشیانی عاشوراییان عرش  ،شهیدان

  :نداهبرگزید

  ها غزل پردازندحط ترانهــدر ق    وج پرندگان که در پروازند     ــــآن ف

  آن سوي غروب غرق در آوازند     غمگین و غریب مثل غوغاي غروب    

   )27:1380ادیب،(                                                                                      

... براي توصیف شهیدان از عناصر و نمادهاي طبیعی معمـول همچـون سـرو، غنچـه، پرنـده و       گاه شاعر

   :حاصل تجربیات جنگ است»مین«و برخی دیگر چون هستندکه در شعر فارسی رایج  کنداستفاده می

  الل سرو در باد و تگرگـاز ه         شرح باران شرح برگ می نویسم 

  امت بر جبینــداغ هاي تا قی   بر روي مین        چه هاي ریختهـــغن

                                 ) 80: 1382نورالهی،(                                                                            

را بـه طـی کـردن هفـت     وي  يو مبارزه و مسیر پردازدنگی شهید میبه توصیف شجاعت و مردا یو گاه

همچـون  اي از متون کهن فارسی است و به کـارگیري اصـطالحاتی   این استعاره ،البته. کندخوان تشبیه می

  :پذیري شاعراز زبان شاعران فارسی سراي دیگر مناطق است نیزتأثیر» هاشطی از آیینه«و » شرجی«



 ٨

  هات خوان شعلهــگذشت از هفمرد بود و می  ها     رجی میان شعلهي شردهدر شبی دم ک

  

            شعـــله هاجلوه گر شد چــــون یقینی در گمان       ها در باورش هــطی از آینـــو شمرد بود 

  )48: 1385رضایی،(                                                                                                 

یکی دیگر از موضوعاتی است کـه در شـعر    هابر دست مردم شهر آنان و تابوت داوصف تشییع پیکر شه

  :غالباً با بیان احساسات شاعر و نوع نگرش او همراه است هااین توصیف. شوداین دوره دیده می

در ازدحام طراوت روشنی  /ران شدکوچه انباشته از جوي با /که عبور می کردي /بر شانه هاي زخمی شهر

    یادت جاودانه باد /نسبت دیرینه داشتی ادریاه تو با تمام ابرها /شدمو من در انبوه آینه ها گم می /افتیمی

            )45: 1385پورمند،(                                                                                                         

 ،نـور  بـا / راتابوت کبوتران سپید  /کشمام می هاي شانهي زخمبر گرده /با چشمان خزان زده و پوسیده ...

  )30: 1385بازگیر،(  ...دهیمبه دست حضرت دوست می /ا غسل دادهجسدش ر

 .ي شـعر جنـگ اسـت   یکی از مضامین عمده آنان ي شهدا و غم و حسرت از دست دادنیادآوري خاطره

ــوده        ــیاه و بیه ــهید را س ــدون ش ــدگی ب ــه، زن ــاس و عاطف ــه از احس ــأت گرفت ــاتی نش ــا کلم ــاعر ب   ش

  او را در هــر کجــا  دهـد و سـر مــی بینــد و از غـم و حیرانــی خـود در فــراق دوســت نالـه و گالیــه    مـی 

  :جویدمی

نش ولـی شـاعر بـا چیـ     ؛رنگ و بوي محلی نـدارد »طوفانی است این روزها دریا بدون تو«هر چند کاربرد

    :ي مراعات نظیر این کاربرد را طبیعی جلوه داده استهاي عاریتی و ایجاد شبکهمناسب واژه

  وــا دریا بدون تـوفانی است این روزهــط           گیرد این دنیا بدون تو یـدم مــرنگ ع         

  ا بدون توــآشنا این جزندان شده است اي         باشی زندگی از ما گریزان است   وقتی ن           

  )11: 1385احمدي،(                                                                                            



 ٩

  رآي اي ماه پیشانیـــــم ببه دیدار تـــو مشتاقـــ   هانی     ــآیی کجاي خاك پنـییت در نمبه رؤ

  ر شبی در خلوتم چشمی بچرخانیـــد گشچه می    اهم کرد   شب و خاموشی بی تو به سر بردن تب

                                               )37- 36: 1385پور احمد،(                                                                                                

  گرید زمان جز آه و شیون نیست    زمین آهسته می

  ...روید از صحرا نشان از یاس و سوسن نیستیـــــجنون م                                                 

                  صداي عابري تنها شده فریاد این صحرا

  راغ قریه روشن نیستـــــق ها چــــجایید اي شقایـــــک                                                  

  )56-55: 1381صابري،(                                                                                           

در شعر جنگ دیده  ،دارنداي از پدران خود نخاطره ،که اغلب جز قاب عکسی دازبان حال فرزندان شه  

  :شودمی

  می خواهم از او بگویم مردي که هرگز ندیدم    

  گفت دنبال اسبی سپیدمه می رفت و میـــــردي کــــم                                                   

  ق هاي دورم مردي که هرگز ندیدم        ــــمرد اف

  یدمـــا رســــم به دریـــــه دنبال ردش رفتــــوقتی ک                                                    

  مردي که قابی زیاد و اسب سفیدش به جا ماند    

      و آن سوار شهیدمــخواند کیـــرفت و میــــاسبی که م                                                    

  )33: 1384جوهري،(                                                                                            

 آوردهي ایثار و شهادت، موضوعات و صحنه هاي دلپذیر فراوانی را براي سرایش شـاعران فـراهم   عرصه

  ی بزرگـ نهـد، ذهـنش متوجـه مـادران     ي عشـق و افتخـار گـام مـی    شاعر هنگامی که در این عرصه. است



 ١٠

بـر تشـهد    ي حاجـات گـذارده و  رو به قبله ،ي طهارتبر سجادهسر با بلوغ فکري و اعتقادي ود که شمی

  :گویندسرخ فرزندانشان سالم می

  ايهه گاه کردــرا شکنجــــــتی مــمام هســـاي            تشوق خلوتی دگر که رو به راه کرده به 

  ايردهــــه را ولی سیاه کــل خانـــــلباس اه        رفتن تو روسپید شد      مان به یمن هـــــمحل

  ايباه کردهــــــه اشتـــید گفته ام کـــــام ام              و نات به کفر لب گزیدهچه روزها که از غم

  ايردهــــاه کـــرا شکسته اي ببین گنـــدل م   ام به قاب عکس کهنه ات           چه بارها که گفته

   ايردهـرده اي فقط نگاه کــوت کــــفقط سک     ود           ــصدا درون قاب عکس خباز بی ولی تو

  )181-180: 1380کاکایی،(                                                                                        

  :ی بودن شعر افزوده استو بر عاطفشخصیتی بومی به این غزل بخشیده »بلوط«و»کوه«واژگان

  ین استــبه تار پنجره هایی که رو به پرچ بافد           ینگاه مــ ج اتاقیــــنشسته کن

  ي تبر زین استي گل سایهبه روي ساقه گوید            ي سیاه میوش ثانیه هاـــبه گ

  عطر آگین است یاهی کهــــدرون قاب س ي اتاق           اده گوشهتمام خاطره ها را نه

  نارش تفنگ خونین استــــکنار کوه و درخت و بلوط افتاده است          دالوري که ک
 بح رنگین است ـــان صارزمین ز خون سو  خواند        یـــزمان به نام شهیدان سرود م

  هاي شیرین استبه زندگی که پر از لحظه    ن     ـــنگاه کن به فراسو، به عشق، مادر م
  )19: 1383سپیدنامه، (                                                                                        

اسـت، شـور و اشـتیاق    داده  موضوع دیگري که به سروده هاي ادبیات پایداري طـراوات : شهادت طلبی 

در ایـن  . بـوده اسـت  رزمندگان در استمرار حضور در جبهه و لحظه شماري براي فرا رسیدن زمان حمله 

ایسـتادگی در برابـر تعـرض و     انـد، به خوبی دریافتهکه  اندبودهاي سوختهعاشقان دل ها رزمندگان،سروده

با حال و هـواي عاشـقانه   آنان  .به دنبال دارد ي با تجاوزگران، سربلندي دنیا و سرافرازي آخرت رامبارزه

نبرد او بر اساس توکـل و شـوق وصـال    . شدنمیمبارزه براي رزمنده در ظاهر جنگ خالصه یدند،جنگمی

امیـري خراسـانی و حسـن    (».بـود  لی عاشقانهاو هدف اصلی و قلبی او،وص بودجنگ براي او هدف نبود،



 ١١

 آرزوداشتند )ع(امام حسین ،هی با اقتدا به ساالر و سرور خود از این رو، در اوج آگا .)38-37: 1389پور،

که این احساس پاك مردان بـزرگ را دریافتـه، عاشـقانه،     انور گردند و شاعردر شط سرخ شهادت غوطه

-در مثنوي زیر، عبـارت .اندرا بیان نموده شاندلدادگیو حدیث  کرده خود را ارزانی آرزوي آنان يحنجره

-مضامین عامی هستند که به شعر رنگ حماسی و ملی مـی »جنگ بین رستم و سهراب«و»داستان دیو«هاي

  :دهند

  گفتنش در مثنوي بس مشکل است گویم همه درد دل است          این که می

  ـراب نیستـجنگ بین رستم و سه        با گرداب نیست  و ـــــــداستان دی

  )37: 1380ادیب، (                                                                              

  ر است          مرهم زخم عاشقان سفر استــقرارم عالج آن سفبی

  ...ر این جا نشستنم تا کیـــآخ  ــم تا کی        دل به این شهر بستن

  )17: 1385احمدي، (                                                                    

  ادت بر لبمــــبز شهــــي سهـآی     ب پر از تاب و تبم    ــــباز امش

  حرف هایم چون شهیدان ساده است     باز امشب هم رکاب جاده است  

  )33: 1385بازگیر،(                                                                      

کـه توجـه شـاعران ادبیـات      اسـت موضـوع دیگـري   » مفقود االثـر «گان پرداختن به رزمند: االثرهاجاوید

اي از سـاغر  رزمنـدگان بـا نوشـیدن جرعـه    ابیـات،   گونهاین در  .ه استمقاومت را به خود معطوف نمود

اي خسـتگی ناپـذیر از عـالم    بـا روحیـه   ، هسرخوش ملکوت، به وادي مسحوري و سرمسـتی گـام نهـاد   

از خود هـم بـه ظـاهر اثـر و      ،تاختن بر دشمن دونو با یافته وس گذشته، به ساحت حضور دست محس

هـاي خـود را بـا یـاد ایـن      سرودهسرایندگان این مهم را دریافته و بسیاري از . اندهنشانی بر جاي نگذاشت

  : نداهمستان مدهوش آفتابی نمود



 ١٢

  کسی مانند آتش شعله وار است          کسی هر شب تو را چشم انتظار است

  رده کس من بی مزار استـــــسفر ک  بگــــویم درد خود را        کجا باید 

  )47: 1385جابري،(                                                                                         

ه از موضوعاتی است ک برند،وصف حال یاران و خویشان منتظر که در رنج هجران عزیزان خود به سر می

  مـزار « ،»مسـتجاب « شـاعر بـا اسـتفاده از کلمـات     ي زیـر، در نمونـه . شـود در این گونـه آثـار دیـده مـی    

  :رنگ و بوي مذهبی شعر را افزایش داده است»زیارت« و »ضریحبی 

  کسی که سال ها مشق شهادت کرد          خدا آخر دعایش را مستجاب کرد

  ق عادت کردـــاندوه عمیق عش به  ــعد از تو        دلم این طفل بازیگوش ب

  ردان غربت کردـــمرا داغ تو سرگ  ي که بی نام و نشان رفتی        همان روز 

   حت را زیارت کردـــضریمزار بی  شد        گریه کردن کاشکی می به شوق  

  )44-43: 1376رحمتی،(                                                                                        

جانبـازانی اسـت کـه بـا ایسـتادگی      وضع یکی از محورهاي شعر شاعران پایداري، پرداختن به : جانبازان

زي خـود، غبـار فراموشـی را از    آینه دارانی که با جانبا ؛خود، ارزش هاي دفاع مقدس را جاودانه ساختند

نمـاد   جانبـازان را ایرانی،  -ایجاد هویت اسالمیبا شاعران  .دندزدوهاي دفاع هشت ساله ي واقعیتچهره

اي هسـتند کـه   کبوتران در خـون تپیـده   جانبازان سروده ها، گونهدر این . دانندایمان، اعتقاد و پایداري می

 وارستگی و استقامت ،گذرند و پیام راست کرداري ها میي نسلشهادت را در آستین دارند، بر همهعطر 

نمادهـاي ملـی و دینـی    از گاهی شاعربراي تقویت کالم خـود  . نمایندزمزمه می را در گوش زمین و زمان

بـه مقاومت،تحمـل   »ناسـربدار «و»کـربال «به کـارگیري واژه هـاي  ي زیر،با شاعر در سروده. کنداستفاده می

    :استي ملی و دینی داده ها صبغهها و جان فشانیسختی
                 ي نیست ما را بمیرانید حرفی نیست ما را بسوزانید طور

 جوشیم ها از خاك میم اگر باشد چون چشمهــــخاکستر ما ه                                        



 ١٣

     این جا کسی بیگانه با دل نیست این جا کسی بیهوده مجنون نیست
 خورده مدهوشیم چون میمی به ما دادند کاین گونه از کربال جا                                         

  
  
  

               یک دل نه صد دل عاشق مرگیم ما را مترسانید از مردن 

  یمـــــردمان دار بر دوشـــــدارانیم ما مــــژاد سربــــما از ن                                         

  )57: 1385شیخ محمدي،(                                                                                       
  هاي سبز خودش داده پرورشبا دست  رد را خدا        ــــي دل این مانگار نطفه   

  وب خارج است             زخمی که سوخته دل او را بدین روشـــانگار از تحمل ای 

  کند پرشآن میخونی از  با سرفه هاي       شود        انگار لحظه لحظه اجل چاه می  

  )68: 1385عبدي،(                                                                                              

  جایگـاهی نداشـته و تـا آخـرین      هاي نبرد بـراي رزمنـدگان مفهـوم و   در عرصه» تسلیم«ي واژه: آزادگان

ي جدیـدي را  مبـارزه  ،در اسارت شدند،اگر در دام دشمن اسیر می اما ؛ودندنمي ممکن مقاومت میلحظه

روده هایی که چنین محتوایی در س. اي که حماسه و عرفان تار و پود آن را بافته بودمبارزه کردند،ز میآغا

   :اندبه ایستادگی رزمندگان دربند،پرداخته با بیانی پویا و سرشار از باورهاي اعتقاديشاعران ، دارند
 ري که اسیر است ــــه اسیر است        عزا نشسته به جاي کبوتــم گرفته براي کبوتري کدل

 ري که اسیر است ــوتــــنشسته ام به هواي کب   ــــاره     ه دوبــامید آمدنش باورم شده ک

 یر است ـــه اســـبوتري کـــتنیده اند به پاي ک ي غربت       ـــهقفس دالن سیاهی هزار میل

  )56: 1385شیخ محمدي،(                                                                                    

 /که سی سال /شوداي آغاز میي رزمندهبا خمیازه /که صبح پنجره هایش /هنوز زندانی هست /بدون شک

نمی دانـد  تهـران    او /شده استبند ن که پاي /پاي در بندي هست /هنوز /صدایش را سکوت کرده است

و مـا چقـدر    /عکس کیسـت  /پیاده روها مملو از /ماشین ها چقدر زیاد شده اند /چقدر بزرگ شده است
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 /به وقت بغـداد  /ساعت را /کافی است /کندفکر می» امام «که هنوز به /رزمنده اي هست /عوض شده ایم

       .کوك کنیم

)                        235- 234: 1380نورالهی، (                                                                                             

هـاي جنـگ   هایی بود که در درون سنگرها و جبهـه معرفت و محبت یکی از ارزش: جبهه و خاطرات آن

رنگ شدند و جملگـی  عی کامالً بیهاي اجتماهاي مبارزه، نژاد و موقعیتدر میدان. رویید و به بار نشست

امـان خـود   رزمندگان در فضایی سرشار از عشق به خداوند و دوستی و ایثار نسبت به یکدیگر به رزم بی

-غرض بود و در عین جنگ، فضایی مهربان و قدسی مـی هاي جبهه، عاشقانه و بیدوستی. دادندادامه  می

و بـه   ؛)140:1384زاهـدي مطلـق،  (» .شترزمندگان داو جبهه نقش اساسی در پیوند عاطفی بین  یدندآفر

-هاي نبرد را در برگرفته بود، هـر روزي کـه سـپري مـی    ي عرصهي چنین فضاي روحانی که همهواسطه

بـه سـبب موقعیـت گـران قـدري کـه در        .شدبستگی و انس رزمندگان نسبت به هم بیشتر میگردید، دل

نمـود و بـا   را بـه خـود مشـغول نمـی     رزمنـدگان ندان ذهن چیاد خانه و خانواده ها خلق شده بود، جبهه

سرایندگان ایالمی که از نزدیک شـاهد چنـین   . اي پایا بر استمرار مبارزه تاکید داشتندوحدت نظر و چهره

  . وضعیتی بودند، با واژگان زالل و آسمانی، این حال و هوا را در شعرهاي خود نمایان ساختند

هـاي محلـی و   جنبه» هاي ناشناسزادهایلیاتی«و »ي تیپ امیرهاي سادهبچه«يهاکاربرد واژهدر این مثنوي 

  : بومی شعر وحسی و عاطفی بودن آن را تقویت کرده است

  ي تیپ امیرهاي سادهد آن سجاده هاي پر ز تیر     بچهیا

  اي ناشناسـهعاشقان آشنا با بــوي یاس       ایلیاتی زاده

  آن نــماز زیر نیزه یاد باد    باد    ویزه یاد ــهاي هورالهناله

)                                                           142: 1380شیخ مرادي،(                                                                      



 ١٥

و کنـد  یـاران بیـان مـی    از دسـت دادن  به سـبب اوج حسرت خود را » یادتان به خیر« شاعر با ذکر ردیف

  :آوردروزهاي خوش گذشته را به یاد می

  گشـــا یادتان به خیرهاي عقدهي ما یادتـان به خیر         اندوهاي روزهاي رفته

  گمان          اما شـــما همیشــه یادتـــان به خیرما که ز یاد رفتـــه ترینیم بــی

  اي روزهاي خوب خدا یادتان به خیر      هرگز مباد آن روز که فراموشتان کنم     

  ي ما یادتــان به خیرا نکرد           اي دوستان رفتهرفتید و کـس به رفتنتان اعتنــ

  )93: 1385ناصري،(                                                                                                 

  و شـده  رنـگ یـا فرامـوش   هاي خلق شده در جنگ تحمیلی بین که ارزشاي از شاعران از ای عده

و بـه    اند، نگران و دلواپس بودهداشته هاسعی در کم رنگ نمودن دستاوردهاي آن ،بی دردان مرفه 

  تنگـی خـود را  هـا بـا حسـرت و تـأثر اعتـراض و دل      در سـروده  ،هـا عنوان ایرانی معتقد به ارزش

شده و در میدان طلبانی را که در روزگار جنگ،گرفتار تعلقات و دنیا طلبی و عافیت اندابراز نموده 

   :اندو سرزنش کردهمذمت  اند،جنگ حضور نیافته

  چه ندیدیــــد     تا گـــاه عمل شد از جنــگ بریدید بیهوده  نوشتیــد از آن

  ید یک حوصـــــله ماندن با ما ننـشستید     یک لحظه در اندوهی، آهی نکشید

  یک بار بــــه آتـــش دل را نسپردید        یک بار به ناگــــاه ترکش نچشیدید 

  و خطر را در خویش شکستیم      صد عافیـــت آباد از شـــرم خزیدید  فتا خو

  تا دغدغه ي مرگ از قافــــله برخاست     صد کوچــــه سپر را از ترس دویدید 

  امروز شماهــــا خون خــواه شهیدید  ـدیم   ـدیروز در آن جا ما زجـــــر کشیـ

  )203-202: 1380محمدي، (                                                                                
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روح حسـاس  ...فراموشی روزهاي جنگ،غفلت از آرمان هاي شهیدان،بی فروغ شدن رنـگ ایثـار و  

خود اتهامی را  به صورت تحذیر وهشدار بیان  ،از این رو است؛برخی از سرایندگان را آزرده کرده

  :نموده اند

  مبادا گــــم شود در یادمان یاد ابرهــا    مبادا گم شود در ذهنمان احساس سنـــگرها       

   ...مبادا گم شویم امروز در چـنبرها زرها     مبادا گـــم شود دیروزهاي ســـاده و سربی       

   ...ا ماندیم ما بیچــاره ها ما نابرادرهاـــو م   د با زیباترین راهــــی که ممکن بود       شما رفتی

  )53-52: 1385شیخ محمدي،(                                                                                     

شـهرهاي   .ال دشمن درآمدنـد غبه اش بسیاري از شهرهاي مرزي در هجوم غافلگیرانه: زدهشهرهاي جنگ

تانـک و هواپیمـاي دشـمن     ،تـوپ پیوسته میزبـان،  ... سرپل ذهاب، مهران، دهلران وقصرشیرین، سومار، 

جنگـی از خـواب   با غـرش هواپیماهـاي   آمد، فرود می شانبر سرو هر روز صدها توپ و خمپاره بودند 

در هر کوي و برزنی از این شـهرها رد  . رساندندخمپاره ها شب را به صبح میي و با زوزه شدندبیدار می

  را تحمـل   رفتـار وحشـیانه و ظالمانـه    شد، درختان با قـامتی اسـتوار، ایـن   مشاهده میپاي مزدوران بعثی 

به مقاومـت   ،با سوز و گدازشاعران . خون آشام بودند انناجوانمروحشیگري کردند و خرابه ها شاهد می

ظ از جـان برآمـده،   بـا الفـا   ،ي شهرنشینان پرداختـه هاي به ناحق ریخته ئب مردم و خونمصا این شهرها،

 ، فضـاي انـد جنگ زده سـروده شـده   شهرهاي هایی که با مضموندرشعر. هاي آنان شدندگذار زخممرهم

  و ایـن موضـوع اغلـب از تجربیـات و ادراك شخصـی شـاعران نشـأت         شـود بومی بیشتر احسـاس مـی  

ها تحت تـأثیر  یا غیر مستقیم شاهد ویرانه شدن شهرها بوده و در سروده به صورت مستقیم آنان. گیردمی

   : انداین واقعیت قرار گرفته

  این شهر چو در دست ستمکاران بود       چشمان همه مضطرب و گریان بود

  ي ایران بودهران همهـــانگار که م  ـــریبی کردند     مه احساس غــمردم ه
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  ) 62: 1385محمدي، شیخ(                                                                           

  صم را آتش بزن دیر است دیرــخ   ــــر جان بگیر     هرم بار دیگـــــآه ش

  می بیش نیستــاین خیال صبح وه   هر چه احساس است تشویش نیست     

  )107-106: 1380رضایی،( 

  کفن بگویــي بهاي سوختهاز نعش     ن بگو   ــــاي سرزمین سوخته با من سخ

  ...اغی بنیاد کن بگوـــــهاي یاز سیل         هاي کوروهـــــاز خانه هاي ویران از ک

  ی من از وطن بگوــــاز زادگاه زخم       زین و بی لگام   اي اسب زخم خورده بی

  )26-25: 1385احمدي،( 

  یجه گیرينت

ي تمام جوانب اجتماعی وفرهنگی و از جملـه همـه   اي بود کهرویداد گسترده لی،ت سال جنگ تحمیهش

یکسان نبود و  ي مناطق ایرانتأثیرات ناشی از جنگ در همه ، نفوذهالبتّ. زوایاي هنر را تحت تأثیر قرار داد

ي رشـدیدت ثیرتحـت تأ به مراتـب   ،شهرهایی چون ایالم که در تماس مستقیم با جنگ و مصائب آن بودند

در فرهنـگ، ادبیـات و    آنگذرد، تـأثیرات ناشـی از   اکنون که نزدیک به سه دهه از جنگ می .قرار داشتند

در بـا جنـگ    مرتبطمضامین ، میایالشاعران شعر  اجمالیضمن معرفی  در این مقاله،. تر استشعر نمایان

ـ  یمثـال  و براي هر مضمون، شاهد گرفتمورد بررسی قراراشعار شاعران ایالمی  ه صـورت نمونـه ذکـر    ب

جبهـه و   آزادگـان،  جانبازان، جاویداالثرها،شهید و شهادت طلبی،  :عبارتند از مضامیناین ي عمده. گردید

  شعر جنـگ و چگـونگی تجلـی آن در شـعر فارسـی شـاعران ایالمـی را         هايویژگی. زدهشهرهاي جنگ

  :توان به طور خالصه چنین بیان کرد می
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از ها آن ، توصیفاتانددرك و تجربه کردهالً جنگ و تبعات آن را به وضوح این سرایندگان معمو چون. 1

به خصوص مضامینی همچون شهید و شهادت طلبی و جبهه با شور و احساس بیشـتري همـراه    ،مضامین

  .است

  در  سـبب مطالعـات مختلـف متـون ادبـی،     یگـر شـاعران سـایر منـاطق بـه      دهمچـون  شاعران ایالمی  .2

هایی از اندیشه و تفکر ملی در توصیفاتشـان  ت تأثیر ادبیات فارسی هستند و بن مایهتح ،هاي خودسروده

، »هـا شـطی از آیینـه  «، »سـربداران «، »رستم و سـهراب «، »هفت خوان«چون واژگانی  کاربرد. شوددیده می

  .بیانگر این گونه توصیفات است...و» شرجی«

به ایـن آثـار رنـگ و بـوي     ...و» ایلیاتی زاده«، »رتیپ امی«، »درخت بلوط«، »کوه«همچون ي عناصر ذکر. 3

  .محلی بخشیده است

 واژگـانی . خاصـی دارد  حضـور هاي مذهبی در این آثار واژگان و عناصر مرتبط با دین و آموزه کاربرد. 4

   . از این دسته عناصر هستند... و» زیارت«، »ضریح«، »دعا«، »سجاده«، »کربال«، »امام«چون 
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هـاي  پایداري در سیماي شخصیت هايلفهؤم«، )1389( ،حسن پور عسکرو ، احمدامیري خراسانی -

  .دوم ، شمارهسال اول،نشریه ادبیات پایداري »رمان دفاع مقدس

دانشـگاه   ، انتشـارات »سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسـی «، )1388(، صادق ، محمدبصیري

  .شهید باهنر کرمان

کوشش واحد ادبیـات   ، بههاي شاعران استان ایالماي از سروده، مجموعه)1384(، آستان سپیده در -
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  .، تهرانآفرینان بابکان ، نقش، هفت مرتبه باران)1385(، محمدرضا، رستم پور -

  .، تهرانریرص، انتشارات نسل باروت ، نویسندگان)1384(، ابراهیم، زاهدي مطلق -

مشـترك   ، دبیرخانـه )تاریخ ادبیات اسـتان ایـالم  (، )1385(، محمد رحیمی و کامران ، ظاهرسارایی -

  .شوراي پژوهشی و شوراي فرهنگ عمومی

  .، تهرانگویه ، انتشاراتاول ، چاپشاعر قله هاي مه آلود،)١٣٧۶( ،_______

  .تهران ،هاي دفاع مقدسثار و نشر ارزشاز زمین باران، بنیاد حفظ آ ،)1383(، بهروز، سپید نامه -
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  .، تهرانپالیزبان ، انتشارات، نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس)1385(، سنگري، محمد رضا -

  .، ایالمآذینبرگ ، انتشاراتدر آیینه ، شکستن)1381(، رضا، علیبريصا -

 ،»شـعر جنـگ تحمیلـی   هايبررسی جامعه شناختی گفتمان«، )1389( صفایی،علی و ، حسامضیایی -

  .دوم ، شمارهسال اول،ادبیات پایداري نشریه

، ادبیـات پایـداري   ه، نشـری »دفاع مقدسهايهاي سبکی منظومهویژگی«، )1390(، رضا ، غالمکافی -

  .پنجم ، شمارهسوم سال

ي نامـه  ،»هاي مشترك شـعر مقاومـت در ادبیـات ایـران و جهـان     ژگی وی«، )1387( ،__________

کل حفظ آثـار و   ، ادارهدومین کنگره ادبیا پایداري ، مقاالتکوشش احمد امیري خراسانی ، بهپایداري

  .هاي دفاع مقدس و دانشگاه شهید باهنر کرمانارزش

، پالیزبان ، نشرتطبیقی موضوعات پایداري در شعر ایران و جهان ، بررسی)1380(، عبدالجبار، کاکایی

  .تهران

، ادبیـات پایـداري   ، نشـریه »مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عـرب «، )1388(، ناصر، محسنی نیا

  .اول ، شمارهاول سال

 ، پژوهشـنامه »شعر مقاومت سید حسن حسـینی  هاي رمانتیسم درجلوه«، )1391(، فاطمه، معین الدین

   .هیجدهم ، شمارهدهم ، سالادب غنایی

  .ایالم ن،برگ آذیانتشارات پیاده تا عرش،  ،)1380( ،، نورالدیننورالهی -

  .، ایالمبرگ آذین ، انتشاراتروزهاي رفته از خاطر ،)1389( ،___________
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  .ایالم ،طلورانتشارات ساعت به وقت بغداد،  ،)1382( ،____________
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 The Representation of War in Ilamian Poetry 
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Abstract 
 
 
This study attempts at introducing contemporary Persian potry of Ilam 

province. It is important to stress that from sixties, the poetry of Ilam has 

witnessed its remarkable ripening and at the same time got its specific 

features through its local symbols. One of the most important events that has 

remarkable impacts on the contemporary poetry and specially on the works of 

Ilamian poet is the concept of imposed war.The specific symbols and motifs 

of this war have influnced the mind and the soul of Ilamian poets so that no 

work can be released from their effects. Mrtyrdom, front and its memories, 

captive, self sacrified, missing, and the description of war-stricken cities are 

among the most important motifs of this kind of poetry. Ilamian poet either 

have experienced the moments and the events of imposed war or frequently 



 ٢٢

heard and felt from others. So, war is an integral part of the mind and the soul 

of these poets and has been manifestated in their poetry.  

Key Words: Poetry, Ilamian Poet, War, Stability Literature 
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