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ترین رویدادهای تاریخِی جامعه ایران در سده اخیر است، امروزه تبدیل به یکی دفاع مقدس که یکی از مهم

نمادهای فرهنگی  مهم در جامعه ایران شده است. این  مسئله سببب شده است تا شاعران و نویسندگان 

فاع مقدس اختصاص دهند. این بخشی از آثار خویش را به آفرینش آثار با مضامین و مفاهیم مربوط د

، شخصیت یا الگوی مایهدرونگیری سبک خاصی در آثار این افراد شده است. موتیف رویکرد سبب شکل

گردد. شعر دفاع مقدس که با پشتوانة رخداد معینی است که به صور گوناگون در ادبیات و هنر تکرار می

-مایهفرهنگی ما شد. این بن -تقویت عناصر هویتیتاریخی ملت ایران از دهة شصت شکل گرفت، منجر به 

های فرهنگی پرکاربرد، معرف شعر جنگ با مختصات سبکی خاص خود است که به شناخت اشتراکات 

گردد تأثیرِ این اینجا مطرح می ای کهکند. مسئلهها و باورهای مردم کمک میاندیشه، فرهنگ، ارزش

های مفهومی و بصری و انعکاس گیری و خلق نقش مایهکلسبک خاص در شعِر شاعران دفاع مقدس بر ش

های آن در پوسترهای دفاع مقدس و است. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر داده

ها در شعر این دوران با که برخی موتیف گر آن استبیان پژوهش، هایای انجام شده است. یافتهکتابخانه

-طلبی، وطنیری و موضوعی روبروست؛ بخش موضوعی شامل مفاهیمی چون شهادتتکرار واژگانی، تصو

ویژة شعر دفاع مقدس ی هافیموت ها نشان داد کهدوستی، نبرد حق بر باطل، عشق و... است. بررسی

 دفاع شاعران گری و تأکیدی بر محتوای شعر و احساس مخاطب دارند.کارکرد عاطفی، زیباشناسانه، هدایت

زدند. این  رقم را خود آثار ترینگونه عناصر در شعر آن دوران، درخشانکردن این برجستهبا  مقدس

مفاهیم، سبب ماندگاری دفاع مقدس در تاریخ ادبیات ایران و جاودانگی آن برای آیندگان است. بنابراین 

است.  های مفهومی و بصری در اشعار دفاع مقدس  شدهاتخاذ این سبک شعری سبب افزایش نقش مایه

-شوند، جلوهپوسترهای دفاع مقدس که در راستای بزرگداشت و گسترش فرهنگ دفاع مقدس ساخته می

 های مفهومی و بصری موجود در اشعار شاعران دفاع مقدس هستند.گاه این نقش مایه
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 مقدمه.1

اعی و های بسیاری در ساختار سیاسی، اجتمتنها موجب بروز دگرگونیوقوع هشت سال دفاع مقدس، نه

نیز  ی مردمهای فکری و فرهنگی عامة مردم شد؛ بلکه سبب برانگیختن شور حماسی و عواطف ملی و دینارزش

لو از ای که ممهای از حیات خویش گردانید؛ به گونویژه شعر را وارد دورة تازهادبیات و بهگردید. این تحوالت، 

ی در ا واژگانیهای خاص با تکرار موضوعی، تصویری مایههای هویتی و فرهنگی شد. برخی درونمجموعة ارزش

ها موتیف مایهه از درونزمینة شعر این دوران وجود دارد که آن را منحصربه فرد کرده است. به این دستپس

ی، به اثر هنر عنوان عناصر پرکاربرد و پرتکرار در یکها و بررسی عناصر آن بهگویند. شناختن موتیفمی

، ة فرهنگییابی به پیشینکند. دستها و باورهای مردم کمک میشناخت اشتراکات اندیشه، فرهنگ، ارزش

 پور،نیصرامیقها میسر است. شاعرانی چون ناسایی موتیفاعتقادی، هویتی و حتی سبکی یک دوره، از طریق ش

 ها ازسرل آننقزوه و دیگر شاعران هم عبدالملکیان و علیرضا محمدرضا صفارزاده، طاهره حسینی، سیدحسن

شدند ها روبرو قعیتاز نزدیک با وا جبهه رفتن به باکه ها آناغلب  ساز شعر دفاع مقدس هستند.شاعران جریان

 را وارد بدیع رىو تصاوی هامضمون عاطفه، و تخیل مدد به توانستند دادند، دست را پیش چشم از خود و یاران

 قدسدفاع م به بررسی مصادیق مشترک شعر ،آثار شاعران موردنظر ةمطالع بارو ژوهش پیشادبیات کنند. پ

  شناساند.ببه ادبیات جهانی  جامعه ایران را  ث ادبیهایی از زوایای ناشناخته میراتا گوشه پرداخته است

تاکنون اما  است؛شده نوشته دفاع مقدس هرا، پیامردها و تبعرات ادبیاتارزشددی بر ررآثار پژوهشی متع

صورت ها( در شعر دفاع مقدس و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدس، عناصر پرتکرار )موتیف برپژوهشی 

یکی از تأثیرگذارترین و پرکاربردترین آثار هنری در جریان جنگ و نگرفته است. از آنجا که ادبیات دفاع مقدس 

رسررد پرداختن به این موضوع به دلیل ارتقای روحیة خودباوری نسل پس از آن معرفی شده است، به نظر می

مطالعات و هدفمند کردن  پارچگی، یکگامی هرچند اندک در بارورسازی تواندمی وپس از جنگ ضرورت دارد 

توان به مقاالت که با موضوع مشابه کار شده است، اشاره کرد؛ . در این زمینه میبردارد های ملیشو پژوه

های تصویری در مایهیاداشتی بر بن»ها بیشتر بر اساس کلیت موضوع موتیف بوده است: مطالعه در این پژوهش

رضا صادقی شهپر از « فروغ فرخزاد مایه در شعرترین بناندیشی مهممرگ»،کیان دانشوراز « شعر صدای پای آب

، نشریه شعرپژوهی، 1392فر و زهرا دلپذیر، محمد بهنام« موتیف آیینه در شعر خاقانی»مهر، و رحمان مشتاق

و  ؛8 شماره نقدادبی، فصلنامه الهام دهقان، و تقوی محمد. «گیردمی شکل چگونه و چیست موتیف» .  72ش

« نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس»جنگ و دفاع مقدس است:  های ذیل که محوریت بر موضوعپژوهش

منش، ، پرند فیاض«های شعر جنگبررسی موضوعات، مضامین و قالب»، 1380محمدرضا سنگری، نشر پالیزان: 

اهلل عنایت« بررسی مضامین عرفانی در شعر دفاع مقدس»؛  1381فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی،

هایی را در زمینه شعر دفاع مقدس ، بررسی1نشریه ادبیات پایداری، ش  1388گس محمدی، پور و نرشریف

ای ندارند. لذا اند اما هیچدام از آثار ذکر شده به انعکاس ای اشعار در پوسترهای دفاع مقدس اشارهانجام داده

 و مبانی استشده  انجام محتوا تحلیل و تحلیلی -توصیفی روش بهکه  نگارنده بر آن است تا در پژوهش حاضر 

دفاع مقدس  موضوع در نظر مورد شاعران آثار شامل اصلی منابع و ایکتابخانه منابع بر تکیه با تحقیق نظری
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

است به واکاوی مضامین بصری موجود در اشعار دفاع مقدس و انعکاس آن در  گرفته قرار تحلیل و مطالعه مورد

 پوسترهای دفاع مقدس بپردازد.

 مایه .موتیف یا بن2

گیری فکری نویسنده را به دهد، جهتمایه که هستة اصلی و جوهر هر متنی را تشکیل می( یا بنmotifموتیف)

مایه، درون»گذارد و اندیشة اصلی و مسلط آن متن را از آغاز تا پایان دربردارد؛ به عبارتی موتیف، نمایش می

گردد. همچنین به عنصر تکراری در ناگون در ادبیات و هنر تکرار میشخصیت یا الگوی معینی است که به صور گو

: 1386کدکنی، )شفیعی« مسائل اصلی»( و در آثار ادبی مترادف با 85: 1383)داد، « شود یک اثر ادبی گفته می

-(. موتیف معموال معنوی است؛ اما می18: 1375مصطلح شده است )یاحقی، « محتوا و مضمون»( است که به 18

-شوند. این تکرار یا از نوع صور خیال است یا میتواند زبانی هم باشد؛ یعنی عبارت و لغاتی که در متنی تکرار می

(. موتیف غالباً بیانگر ذهنیت و حساسیت هنرمند نسبت به یک موضوع 364: 1394تواند شخصیت باشد )شمیسا، 

هنی او درآمده و پیوسته در جریان خالقیت که این ذهنیت به صورت ملکة ذایگونهبه یا یک پدیده است؛

های مهم در بررسی آثار و سیر (. بنابراین موتیف یکی از سرفصل85: 1384پورآالشتی، کند )حسنهنرنمایی می

اندیشة صاحب اثر، تحلیل سطح محتوایی اثر، دریافت رابطة فرم و محتوا و بررسی کیفیت این رابطه است )تقوی 

های غالب در اثر ادبی که بخشی از مضمون اصلی است و شامل شخصیت یا هریک از ایده» (.20: 1388ودهقان، 

-می اطالق مفهوم دو . لذا بهگویندمی موتیف(، 249: 1380)کادن، « یک تصویر مکرر یا یک الگوی زبانی است

تمایز  و برجستگی که اثر یک در تصویری تکرارشونده یا زبانی عناصر و دیگری مرکزی موضوع برای گردد: یکی

 اجتماع و باطنی انسان منویات دهندةو انعکاس تکیة اندیشگی ای نسبت به سایر عناصر دارد و مبیّنویژه

ای است که عقیده ترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیلهتکرار از قوی»(. در هر اثر ادبی، 33: 1391است)فتوحی،

 (. 99: 1386نی، کدک)شفیعی« کندیا فکری را به کسی القا می

 . شعر دفاع مقدس3

ها به مسائل هشت سال دفاع مقدس و شود که درون مایه و موضوع آنهایی گفته میشعر دفاع مقدس به سرده

 رخدادهای از که یکی« دفاع مقدس»(. حماسة 3/15: 1380گردد)سنگری، های آن باز میتبعات، پیامدها و ویژگی

از درون فرهنگ و باورهای ژرف ملتی مؤمن با الهام گرفتن از باورهای هویتی  بود، شصت دهة در ایران ملت تاریخی

-ویژه عدالتآفرین بههای پیروزیویژه نهضت خونین عاشورا، پایبندی به ارزشو دینی، اقتدا به سیرة معصومان به

یگاه خود را در ادبیات باز گرفت. ابعاد این رویداد تاریخی به حدی گسترده بود که جاطلبی شکل خواهی و شهادت

تبعات  مقدس و دفاع سال هشت هایجلوه رخدادها و ها،ارزش که توانست آثاری شد مجموعهکرد و منجر به تولید 

ای قدرتمند در حفظ وحدت و تقویت عنوان رسانهدر این میان، شعر بهکند.  هنرمندانه و ادیبانه بیان زبانی با آن را

های انقالبی و دینی نقش مهمی ایفا کرد. با شروع جنگ تحمیلی، ادبیات به ابزار از ارزشروحیة ملی و نیز دفاع 

های متفاوت اجتماعی تبدیل شد. بدین ترتیب، به منظور انجام امور محوله، ناگزیر با ای برای انسجام گروهتوده

در برای پیشبرد سخن  خود از آن ها به شعرطرح اسوه و دعوت این شخصیت ترین شیوه روی آورد. شاعران با ساده

گاه شاعران های غرورآفرین پیش از جنگ همیشه تکیهها و گذشتهکمک گرفتند. در ادبیات پایداری افخارات، ارزش

های دینی و هایی که ریشهها بودند. بنابراین ادبیات پایداری ملتو نویسندگان برای تشویق به پاسداری از ارزش
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های مقاومت و پایداری قرین است. استفاده های افتخارآفرین و اسوهها، شخصیتطرح گذشتهاعتقادی دارند، با 

های این های مذهبی در البه الی اشعار مختلف دفاع مقدس و همچنین تجلی شاعرانه افکار و اندیشهفراوان از اسوه

 (. 30: 1391گروه در سرودهای دفاع مقدس به خوبی مشهود است)امیری خراسانی و آخشن، 

گان مله واژهایی زبانی خصوصیات منحصر بفردی دارد؛ از جشعر دفاع مقدس در بحث عناصر واژگانی و مشخصه

یخی عی و تارکه در معنای واقها مرتبط با مناطق جنگی، ابزارهای جنگی، نمودهای تاریخی ر سیاسی، شخصیت

ص ود اختصاخی را به سته است نظام واژگانی متمایزگفتمان جنگ و دفاع مقدس در نهایت تواناند. خود به کار رفته

آن را  آورد که بازتاب ناگزیرای را به میدان میهای تازهندیشههای حکومتی، باورها و ادر نظام»دهد. این دگرگونی 

ییر غشتن را تعه و خویها و تلقی آنان از جهان، جامها، ذائقة انساندر عرصة ادب و هنر نیز خواهیم دید. انقالب

ه بهایی تازه و شکوهمند و بدیع را اندازدهد که از آنجا چشمرا در رصدگاهی قرار می دهد و نویسنده و شاعرمی

(. 177: 1389)سنگری، « پردازدایستد و با زبان احساس با قالب و شکلی نو به سرودن و آفریدن میتماشا می

 ها ویشهاز اند زمانه خویش هستند؛ بنابراین برآمده های سیاسی و اجتماعیشاعران دفاع مقدس، محصول اندیشه

ین تفاسیر نند. با اکرزه میاند که به آن اعتقاد دارند و در راه این اعتقاد نیز مباهای دینی حاکم در آن دورهآرمان

 .های مذهبی، ملی و مقاومت استای از انگارهباید گفت شعر دفاع مقدس در کالم شاعران آمیزه

 در شعر و کارکردهای آن.موتیف  4

ا در مخاطب مایه و محتوای شعر احساسات متفاوتی رکارکرد عاطفی موتیف این است که در برخورداری از درون

 ،آنی ذاتیی گرامفهومنظر از صرف لذا .استی عاطف اریبسی شعر خاستگاهش، خاطر به مقدس، دفاع شعرکند. ایجاد 

 ثبت ای یاادثهح ریتصو ای یدرد انیبی پ در؛ شعر جنگ همواره دارد غلبه شهیاند و لیتخ بردر آن  عاطفه غالباً 

ه، حسرت در بروز احساساتی چون عشق، اندو مقدس دفاع شاعران. است ثاریا و حماسهی هالحظه ازی الحظه

روهی گبان مردم یا بر اساس من جمعی از ز احساسبیان  و امیپ ابالغی پ درو...بیشتر به عواطف جمعی نظر دارند و 

ها به یفموتارد. ها تأثیری بسزا در تفکر جمعی د؛ به همین جهت نقش عاطفی اینگونه موتیفاندخویشاز همعصران 

-یدر اثر م م هنریمایه و تقویت ساختار یک اثر دارند، گاه موجب ابهاجز نقشی که در راهنمایی ذهن به کشف درون

کنند، اد میهای تصویری از رهگذر معنای استعاری و مجازیی که ایج( موتیف237: 1396دیگران، شوند )صرفی و

ید. افزاا میک محتوکنند که این امر به حسن تاثیر مخاطب بر درعالوه بر زیبایی به نوعی ابهام هنری نیز کمک می

شود، لذا ب مییل جز الینفک شعر محسوانگیز استوار است و تخهای خیالاساسا چون بنیاد شعر بر تخیل و صورت

، نقشی ها در شعر دفاع مقدس با کارکرد خاص معنایی خودهای حماسی و اسطورههای تصویری، جلوهموتیف

قش ؛ هرچند نل برسدکنند تا رسالت یک شعر در ایجاد تخیل هنری به کمازیباشناسانه و ابهامی هنرمندانه ایجاد می

 ا نیز نباید نادیده گرفت. ها رگری این موتیفهدایت

های تأویل را به سوی ها و افقشود بلکه متن از رهگذر آن پنجرهبست متن نمیموجب بن»ها نه تنها گونه موتیفاین

نقش هدایتگری موتیف یعنی رسیدن به سطح اندیشگی متن و آگاهی از » (.27: 1387)فتوحی، « گشایدخواننده می

انعکاس  مقدس های مذکور در شعر دفاع(. هدف از کاربرد انواع موتیف23: 1388دهقان،  )تقوی و« دیدگاه ویژه شاعر

دینی،  باورهایسار در سایه ،بیرونی تسلیم نشدن در مقابل خصم درونی ورزمندگان و مقاومت و پایداری آگاهانه 

در موضوع شهادت و عاشورا و  باورهای دینیملی است. لذا شاعر دفاع مقدس با التزام به  هویت فرهنگ ارزشی و

-های ملی در موضوع حماسهای و فلسفی در موضوع نبرد حق بر باطل و بیداری، همچنین موتیفهای اندیشهموتیف

 احساس با تسری کالم بر این مفاهیم و تکرار تعمدی آن به کارکرد هدایتگری آن نظر دارد تا ،پرستیآفرینی و میهن
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

 از گریدی اریبس وی تعهدمدار ،یزیستظلم ةیروح ،یطلبشهادت ثار،یا ،یهمبستگ روح ،حماسیی هازشیخ تفکر،

کشور  ملی و دینی، فرهنگیعزت هویت ملی و دینی را در مخاطب محقق کند و از این طریق  از برخاستهی هاارزش

تاکیدی آن است. تکرار هر مایة اصلی، تأثیر کارکرد ها و ارتباط آن با درونتنوع به کارگیری موتیف. کندرا تضمین 

های موجود در شعر دفاع مقدس از زبانی، شود. همه موتیفموضوعی در شعر موجب تأکید بر محوریت اصلی آن می

های تصویرساز واژگان و ترکیبعاطفی، دینی، فلسفی و ملی کارکرد تاکیدی بر محتوای اثر و احساس مخاطب دارند. 

تاکید  مضامین دینی و ملی آن، به مردم ما تسریشعر این دوره تاکید دارد و  پرکاربرد خاص جنگ بر سبک خاص

ایمان به باورهای اعتقادی، حب وطن و استقامت و پایداری از عواملی است که سبب شده شعر جنگ،  که کندمی

 شعری متعهد در خدمت باورهای اعتقادی و ملی و شکوه دفاع مقدس باشد. 

 شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدس در اشعارِ ها. موتیف5 

-مایهشاعران دفاع مقدس با نگاه حساس و تیزبین خود به پدیدة نوظهور جنگ، برای رهایی از ورطة شعارزدگی، بن

های متنوعی را در شعر خود تکرار کردند. غالب این عناصر تکراری به صورت آگاهانه در شعر این دوره شکل گرفته 

« استگرفته خوردگی عاطفی اندیشه و تخیّل است که با زبانی آهنگین شکلگره»حاصل طور که شعر هماناست. 

عناصر سازندة شعر دفاع مقدس یعنی تخیل، عاطفه، اندیشه و کلمات موزون متأثر از (، 86: 1380کدکنی،)شفیعی

در شعر دفاع « مقوله»زی و به معنای خود گرفت. اساسًا موتیف به عنوان موضوع مرک ی بهفضای جنگ تعریف خاص

مقدس به مقولة جنگ اشاره دارد. شاعر به صورت خودآگاه قصد دارد عناصری را در متن شعر تکرار کند تا به 

گذارد تا نظر خواننده را او با این تکرار، نشانه و ردپایی در متن به جا می»اهمیت مقولة جنگ و دفاع از آن بپردازد. 

(. مقولة 19: 1388)تقوی و دهقان،« د؛ چیزی مهم که اغلب در سطح اندیشة متن حضور داردبه چیزی جلب کن

کند؛ واژگان، تصاویر، حوادث، اندیشه و فضای خاص خود را دنبال جنگ فرهنگ و ادبیات خاص خود را طلب می

 در تمامی اجزای شعر این دوره حضور دارند.خاص جنگ ها و عناصر پرتکرار کند. موتیفمی

 . موتیف واژگانی 1.5

در جوانان پرشور و عاشق های گذشتگیها و از جانآفرینیها، حماسهشعر دفاع مقدس که زبان گویای واقعیت

طول جنگ تحمیلی بود، متاثر از زبان، واژگان و اصطالحاتی که مفهوم جنگ و نبرد داشته؛ در سبک ادبی و 

گیری از این اصطالحات، فضای شعر را با مفهوم است؛ سخنوران با بهرهشاعرانه؛ بلکه در زبان عادی نیز نفوذ کرده

شود. لذا زبان شعر این دوره، گونه از اشعار در فضای جبهه خالصه میفضای این اند: دفاع مقدس و جنگ گره زده

دیده یا گر شواهد و رویدادهایی است که شاعر به چشم شود و بیاننیز به طور خاص به جبهه و دفاع ختم می

 شنیده است: 

شود/ دیگر قلم، زبان دلم نیست / گفتم: باید زمین گذاشت بگویم، دیدم نمی جنگخواستم شعری برای می»

 لولة تفنگاز  /جنگتیزتری برداشت/ باید برای  سالحسرد سخن کارساز نیست/ باید  سالحها را / دیگر قلم

ـ دیدم که  دزفولبگویم / شعری برای شهر خودم ـ  جنگخواستم/ شعری برای می /فشنگبخوانم/ با واژة 

 (.382: 1388پور، )امین «را/ باید به کار برد...  موشکلفظ ناخوش 

چربد و رنگ حقیقت به احساسی و عاطفی شعر می ای پویا انتخاب شده و بر رنگها و ترکیباتی که از روی اندیشهواژه

 های ضمنی در آن کمتر است:ر آمده و انتخابهای صریح در شعگیرد؛ لذا با انتخابخود می
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-بههجاش/ چیزی فراتر از های هر روزهپیوندد/ و بازیمی جنگکوچک من/ هر چیز در ذهن کوچکش/ به  سرباز»

ارد/ گذپای به بیرون نمی سنگرکوچکش/ از  مسلسلسازد/ و بیمی سنگرها ها و پشتیکوچک نیست/ با بالش ای

« گذارد...دشمن است/ همیشه، پا را به احتیاط بر زمین می هایمینهای مدور قالی/ در ذهن کوچکش/ نقش
 (.70: 1366)عبدالملکیان، 

 مین نارنجک، اره،خمپ شیمیایی، مثل است؛ جنگی ابزار با تصویرپردازی مقدس، دفاع شعر تصویری زبان هایویژگی از

 (23...:و پالک چفیه،: مثل شدند؛ نشانه و عالمت خود که یا ابزاری... و

کی ارگاه پلکسو زدند/ و با سه شعله/ گلوگاه راه شیری شکافت/ و آرام آرام/ از ها/ یک یک/ ـ سرخ ـ/ سوستاره»

 (.14: 1384)حسینی،  «تراش/ سرنوشت مجهول آسمان/ آفتابی شد... روشن

د. فاع مقدس بوهای شعری مربوط به دموتیفگیری های مؤثر در شکلیکی از مؤلفه بنابراین آوردن نام مناطق جنگی

(، 1اره )صویر شمدهد این مسئله در پوسترها نیز منعکس شده است. برای مثال تمطالعه پوسترهای دفاع مقدس نشان می

 پوستر مربوط به دفاع مقدس است که نام شهر حلبچه عنصر محوری در ایجاد هویت برای آن است.
 

 
.1375خزایی، : حلبچه، محمد 1تصویر  

 

 

یده ن آسیب دکودکا این پوستر که ترکیبی از موتیف واژگانی و تصویری است با آوردن نام حلبچه در کنار تصاویر

ع مقدس در دفا گر از روزهایی از جنگاز حمله شیمیایی و ماسک برای نجات از حمالت شیمیایی پوستری روایت

یف شعر مین موتدر جنگ شیمیایی نیز از نمودهای انعکاس مضااست. آوردن تصویر ماسک به عنوان ابزار دافاع 

 دفاع مقدس در پوستر است.

 های تصویریموتیف.2.5    

هایی مایهگاه فراوانی کاربرد بندارند. ی است که معنای مجازی و استعاری خاصهای تصویری شامل واژگان موتیف

های زیباشناسانه از این مضامین شد؛ مثل: کاربرد فراوان چون آزادگی، شهادت، حماسه و مبارزه و ... سبب استفاده

، گلی، زرشکی، عنابی، حنایی، عقیقی، یاقوتی های مشتق از آن چون ارغوانی، آتشیواژهها؛ گل سرخ و رنگواژهرنگ
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

و... به دلیل تشبیهات مکرر مورد توجه شعرای دفاع مقدس بوده است. مرگ سرخ، لباس سرخ، پرچم سرخ، زمین 

طلبی، خطرپذیری، توصیف رخ، راه سرخ و... همه و همه واژگانی در تهییج و ترغیب مردم، ارتقای روحیة شهادتس

در معنی عشق، شهادت و خون در شعر ( . تکرار رنگ سرخ در شعر دفاع مقدس 76: 1395شهدا و... است )عباسیان، 

  ای دارد.دفاع مقدس بازتاب گسترده

 رو برآیی چون تیغ  کز معرکه سرخ  شرط استات را ای مرد سپیدرویی

 (.120: 1366عبدالملکیان، )                      

 
 

 
های در سوی خورشید و آسمان آبی در این پوستر نیز بازتابی از اهمیت انعکاس رنگانتخاب رنگ سرخ یا و نمایی از حرکت به 

 موتیف های شعر دفاع مقدس است.

 عنوان ردیف، برجسته شده است: سیدحسن حسینی که روح حماسی آن با تکرار رنگ به ای از غزلیا نمونه  

 هال پاســداران آییـــن سـرخ

 

 

 

 

 به شعـر دلیـری تصـاویر سبز

         

 سـواران شــوریده بر زیـن سرخ 

 

 

 

 

 ... به دیـوان مـردی مضامیـن سرخ

 (17: 1386حسینی، )                             

 
 .1367: دفاع مقدس، از مصطفی گودرزی، 2تصویر

 

های پرکاربرد و تصویرساز شعر دفاع مقدس رنگ سبز است. در شعری برای شهدا با تداعی امنیت، واژهاز دیگر رنگ

 زندگی، مقاومت و جاودانگی:
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های من تشنه / دلچه مردان سبزی از آتش گذشتند / چه مردان سبزی در آتش نفس تازه کردند / زمین تشنه / »

 «سیدندبا خویش و با هیچ پیوسته، تشنه / چه مردان سبزی به دریا رسیدند... چه مردان سبزی به باغ تماشا ر
 (15: 1374)عبدالملکیان، 

ی که در ا به مردمکند ت عبور مقدس و جاودانة شهدا را برجسته ،کوشد با تکرار ده بار رنگ سبزشاعر در ابیات باال می

 که حقیقت راکه آنانماند؛ چاند، بفهماند که تشنگی درک حقیقت بر آنها خواهد ها دل بستهها و پوچه هیچزندگی ب

ا اند. یتهجا گذاش ها را برای بازماندگانفهمیدند، به دریای وصل و باغ تماشای پروردگارشان رسیدند و حسرترا 

افتخار،  ورخ، غرور و هوای آن روزهاست و سبز در کنار س های حاکم بر حالای از ارزشکه نشانه« سبز ِسرخ»ترکیب 

 کند:سرافرازی و جاودانگی، امنیت و سرسبزی ناشی از شهادت را تداعی می

 (128: 1366)همان، « ام از سرودنت...ای سبز سرخ / راز تو ناگفته مانده است / آتش گرفته حنجره»

 و هم این شعر:

ا/ اد /  امقرار/ آرام در حضور خدا آسود/ هرچند سرخ سرخ به خاک افتیار بی گاه/ آناین سبز سرخ کیست؟ / آن»

 (.33: 1363پور، )امین« این ابتدای سبزی او بود

 

مقدس  عا.. در شعر دفعناصر تصویری طبیعت چون بهار، خزان، ابر، دریا، چشمه، طوفان، باران، باغ، کویر، بیابان و.

 جهت لفظی هایایهمدست همه کهشوند از جمله لغات پرکاربرد شعر جنگ قلمداد می عناصرای دارد. این بازتاب ویژه

 هستند: شاعرانه تصویرسازی و عاطفی انگیزش

 (113: 1388پور، )امین «های رو به باران / به خاک افتادندهای سبز / در باغو سیب»

 از این بـاغ زنگـار زردی زدود
 

   وفاتان به آن عهد دیرین سرخ 

 (17: 1386حسینی، )                              
، و... تر، پرستواجر، کبوهای پرپر، شمشاد، سرو، نخل، مرغان مهبسامد باالی برخی واژگران چون: الله، شقایق، آالله  

 بنابر محتوای شعر دفاع مقدس نماینده و سمبل شهید و شهادت هستند:

 این باغ شکوفـــه است یا پیکر اوست

 این بازی خون و نور در عرصة عشق
.         

 گلبرگ شقایق است یا بستر اوست 

 خورشید نشسته در شفق یا سر اوست

 (33: 1366عبدالملکیان، )                       
 (.124)همان:  «های شرقی/ ـ که این سو شکستند و آن سو شکفتندمرا آشنا کن به گل»        
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

 
 .1367میالد، مصطفی گودرزی،: 3تصویر

 

 

های گل بر درخت و در درون آن، نمایی از حضور امید و شکوفایی را در پوسترهای دفاع انعکاس تصویر شکوفه

 دهد. ارتباط بین مبارزه و امید در این پوستر کامالً مشهود است.مقدس نشان می

 یعاطف های.موتیف3.5

 لیتخ و عاطفهی شعر در اگر .لیتخ با هم و دیایب کنار شهیاند با هم واندتیم که استی خاص عاطفه در شعر عنصر

مقدس  دفاع شعر .تفکر و تأمل قابل و رگذاریتأث ل،یمخ استیی فضا اشجهینت زند،یآم هم در تناسب به شه،یاند و

که احساس در آن عنصری غالب است؛ زیرا شاعر قصد دارد ضمن ارسال پیام خود  گرامفهوم وی عاطف استی شعر

دیدهای یکسان بتواند کند؛ فضایی که با موضوعات مشترک و غالباً زاویهفضای تاثیرگذاری بر مخاطب ایجاد 

 پرتکراری عاطف عناصر جمله ازاحساسی متفاوت را به دیگران القا کند: عشق، غم و اندوه، قدرشناسی، حسرت و... 

 شعر این دوره است: 

 

 

 

 

 به شهادت مقتدر و جاودانه است عشق.1.3.5
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 ةهم در که است یانکته عشق، اما م؛یهست روروبه هامناسبت و موضوعات از یعیوس ةگستر با هرچند جنگ شعر در

 غم اندوه، یحت که است قدرتمند یقدربه عشق حضور. جست آن از ییردپا توانیم ینوع هر در و دارد یتسر آثار،

 :کندیم جادیا غنایی و نرم یفضای و گیردمی خود به تغزلی بوی و رنگ نیز، شهدا فراق و

      است عاشق مرهم نیا زخم، بزن
 

 
 

 است عاشق غم مردن زخمیب که 

  (55: 1387 ،ینیحس)                              
 

-به گونه .تاس گفتگو طرف یمعشوق شهیهم ای و دارد حضور آن مشتقات و عشق واژة جاجابهدر شعر دفاع مقدس 

 های زبانی و یا تصویری نیز مطرح کرد:توان تکرار این واژه را حتی در ردیف موتیفای که می

 یراز چه /عاشق مرغان پرواز پشت بگو /پرستو خاطرات خلوت از کن میصدا /عشق یا دارم یروشن دل»

  (33: 1366 ان،یعبدالملک)  «است؟
 در هیکنا و وسلت با و طلبدیم یاری به را عشق شاعر،. است جنگ شعر در خاص و تازه نگاهی ،یاستعار نگاه نیا

 . دهدیمارائه  شهادت و جنگ از یریتصو« عاشق مرغان پرواز»

 

 

 
 .1367: پرواز، محمد خزایی، 4تصویر

ع باره دفاست که درهای شعر دفاع مقدس و پوسترهایی اموتیفبنابراین باید گفت مفهوم پرواز از عناصر مشترک در 

 اند.مقدس طرح شده

 :دیگویمعاشق  دانیشهجاودانگی  از عاشقان و عشق یادکرد ةبهان به ز،ین زوه

  عاشق نیترعاشق آن به اما بکوب! هان

 

 !بگو
 

  در یزندگ از ترزنده یا ،یازنده 
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

 ادهای

 (11: 1369 قزوه،)                             
 دهد:ای زیبا در تعظیم مقام شهیدان آنان را در جایگاه معبود عشق قرار میپور نیز در مبالغهامین     

 عشق افتین عبادتی برا دگریی جا
 

   کرد طواف ما ةفیطا گرد به آمد 

 (83: 1363 ،پورامین)                             
 یرسانا تواندیم ریتصاو و گفتار لحن واژگان، بر عالوه بلکه ست؛ین عشق لفظ حیصر تکرار صرفاً  ،ییسراعاشقانه 

 :باشد عشق مفهوم
 بافد؟خیال دار تو را خصم از چه می

 

 گلوی شوق که باشد طناب الزم نیست 

 (390: 1388 ،همان)                                  
 و یگانگی نمود و یانسان ةرابط همان از یحاک ،شعر یمحتوا اما ست؛ین انیم در عشق از یذکرنیز  زیر شعر در 

  :است یهماهنگ
 و کوه ارتفاع و /شدیاندینم مال و مرگ به یکس /شدیاندینم شیخو به یکس /جبهه یآسمان نیسرزم در»

شهادت  .(38: 1366 صفارزاده،)« جنگندیم مانیا ارتفاع از/  دهیعق ارتفاع کز /است یرانیدل یپا ریز به /صخره

-ی مرگنوع شهادت. کنندیم معامله« خدا» با را« خود» که است بشر افراد از یمعدود یزندگ وجه نیباتریز

 مقدس دفاع شعرر در که ستین بیعج. کندیم زیمتما و ممتاز یعاد مرگ کی از را مرگ ةویش که است آگاهی

 :باشد شده استفاده فراوان آن به مربوط عناصر و مفهوم نیا از

خیزی/ با اشتیاق و خواند و تو به پا میبارد/ و اختیار همین است/ که حق تو را میمی« قُم»صدای دعوت »

 (.41: 1365)صفارزاده، « دادشکوفه خواهد شور و شهادت در باران/ آب و گل تن تو/

 

 ابد تا اندعشق ةسفر خورانروزی
 

 اندمرده مگویید خاک، زندگان ای 

 (20: 1386حسینی، )                             
-بار برخاستهکه تو / هر بار افتادنت را هزار میرد / چراافتد/ نمیای/ شکوفا و نامیرا / آنکه میتودر عشق شکفته»

 ( 25 - 24: 1374)عبدالملکیان، « ای.

با اشتیاق و خرسندی پیکر فرزندان قهرمان خود را  از زبان مادران شهید، این شیرزنانی که گاه و این اشتیاق شهادت

 :است ستودنیسپردند، خاک میدل دست خویش به  اب

/  پیچیدماش را در قنداق میگونه که کودکیبا همان شور شیرین/  اش را در کفن پیچیدمارده سالگیهتمام چ»

 (86: 1366)عبدالملکیان، « های شهر بازش آورده بودندبا شانه/  وق خود رفته بود و اینکمظلوم کوچک من! با پای ش

  ینیدباورشناختی و  های.موتیف3.3.5

 با اشعار گونهاین در شاعران .های وحیانی و دینی استمتکی به آموزه وگرا آرمانیی، شعر دفاع مقدس شعری محتوا

 و پایداری موضوع طرح به جانبازی وادت شهمفهوم  با عاشورایی فرهنگ آمیختن هم در و مذهبی مضامین از استفاده

 تجسم عظمت شهادت و شهید ایمان راسخ،دهد که های دفاع مقدس نشان میسروده. بررسی سوگاندپرداخته دفاع

از  .دینی است های متعدد اخالقی وآموزه ةاین نوع شعر است که خود دربردارند ةستیزی از تعالیم برجستو دشمن

  توان به موارد زیر اشاره کرد:های دینی در آثار مورد مطالعه میپرتکرارترین موتیف



 11

1 

  99شهریور ، 38، شماره 16دوره 
100 - 120  

مادی و  س کالبدهای واالی انسانی و شکستن قفبخشیدن به حیات طبیعی و مادی برای دفاع از ارزششهادت پایان

هی و ای الهستی، مظهر اسمای حسن حرکت به سوی مقام واالی شهود است؛ بنابراین، شهیدان زیباترین آیة

 اند. و شمع محفل بشریت« عندَ ربِّهم»مرزوق 

ر وضحجم باالی ح واژة شهید و شهادت به طور مستقیم و غیرمستقیم در شعر دفاع مقدس بروز و نمود فراوان دارد.

 است: فخربیانگر این نکته است که ذات جنگ با این مفاهیم گره خورده و شهادت سبب افتخار و مایة 

ایش است/ در شهری ناشناس/ ... برمادرم با آوارگان جنگ/ در شهری دور/ چشم به دروازة انتظار نشانده»

  .(55 - 54: 1366 عبدالملکیان،)«نوشتم:/ برادرم را دیگر نخواهی دید/ مادر، شهادت را باورکن/ افتخار را بیاموز.
 

-تحسر هم و است سازجامعه و عارفانه و حماسى و مندشکوه هم جنگ هاىسروده در شهادت»

 .است موضوع همین جنگ، شعر هاىمایهندرو ترینبرجسته از یکى (.154: 1389 ،یسنگر)« آفرین

 و آزمودند عمل در را جنگ واقعیت ها،بمباران از ناشى دود و باروت بوى استشمام با شاعران

 (. 253: 1375 ،یاحق)ی « .شد الهام آنها به زندگى خشن هاىتواقعی از بکرى تصویرهاى و هامضمون

 جار خون والفجر، انفسوزد/ و بر لوح بلیغ قامتشان/ تا مطلعخانة چشمانشان هماره/ شوق لقاءاهلل میدر شمع»

 (70ب: 1386)حسینی،  «حماسه.

 
 را جنگ عرش موضوع از بخشى آنان هاىخانواده مردىپاى و استقامت شهادت، ستایش و شهید مقام به مفاخره

 جاودانگى، هب وصول براى وجود، ةسرمای ترینشیرین بذل سبب به شهیدان ایثارگرى اوج توصیف. دهدمى تشکیل

 از پاسدارى و آنان با بیعت تجدید نوعى به شهیدان، برابر در حرمان و حسرت احساس بیان و شهید مقام توصیف

 :است خونشان

 شناسندیم جانان که آنان خوشا

 گفتیم و گفتند از شهیدانبسی 
.         

 شناسندیم مانیا و عشق قیطر 

 شناسندشهیدان را شهیدان می

 (41: 1393قزوه، )                        

 سر کشیدند: اندیشیفارغ از هر مصلحت شهادت را با شتابی هرچه بیشتر ةجام عاشقان شهیدانی که

 «.دندیکش سر بارهک/ ی تعقل و فکر یمحتـوا ز یخال/  بود تأمل سارچشمه که یـیجا/  را شـتاب جام»
 ( 46: 1384: صفارزاده)

یکانون را شهادت انتویم دارد، یناگسستن یارتباط یخودگذشتگ از و ثاریا با مقاومت و مقدس دفاع ذات که آنجا از

 و شاعرانه یزیگر تینها در گر،ید موضوعات به پرداختن ضمن مقدس دفاع شاعران ةهم که دانست آن عنصر نیتر

یم نشان را خود ةشاعران ةجلو آن گرداگرد زین گرید عناصر است، شهادت از حرف که هرجا. اندزده نآ به یمنطق

 بخشسعادت و یآرمان و یانسان واژگان تمام آن در که است یجامع و کامل فرهنگ شهادت، واقع در یعنی دهند؛

 ناتمام را یآدم اتیح و یتعال آن بدون و سازندیم معنا را جهان پنجره نیا از مقدس دفاع شاعران و شودیم دهید

 یباورنکردن یشوق اب رمردانیپ و جوانان و نوجوانان یاشهیاند نیچن درک یبرا زین جبهه در که همچنان دانند؛یم

 :گرفتندیم سبقت گرانید از بایز یردا نیا دنیپوش در
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

 ما دشمن آه و آوخ و افسوسیم      

 دریـا دریا اگـــر ز ما برگیرنـد
.         

 بوسیمبـا شوق لبان مرگ را می 

 نشویم، از آن که اقیانوسیمکم می

 (447: 1388، پورامین)                       

 گراییسرچشمة آزادگی و کمال عاشورا. 4.3.5

طلبی و دفاع مشروع، بیش از همه از فرهنگ عاشورا استفاده کرد؛ اجتماعی و عدالتشعر دفاع مقدس، برای آزادی 

 شود.خواهی محسوب میآزادی و عدالت هایهسرچشمعنوان تجربة تاریخی مسلمانان، یکی از زیرا عاشورا به 

های مشابهی شده که گاهی با های متفاوت، موجب نمادپردازیهای مختلف و مکاناحساسات مشترک در زمان

 ملت نجات راه تنها او که ردیگیم نشأت موضوع نیا از شتریب عاشورا، به شاعر توجه یگاهقداست همراه بوده است. 

  :است حق راه راه، نیا و رفتند؛ او ارانی و( ع) نیحس که داندیم یراه را

: 1365)صفارزاده، « ماست ملت یهازخم خیتار مرهم گانه/ ی گانهی قیطر نیا و /است حق ةاقام راه ،(ع)نیحس راه»

80) 

 
 یشهدا یزندگان به دقت با اگر. رساندیم کمال و اوج به ینیبجهان جهت از را هاانسان که است یمکتب عاشورا

 یمکتب نیچن در پس م؛ینیبیم عاشورا مکتب از متأثر را آنان ییگراکمال احساس و قیعم نشیب م،یکن نگاه بزرگ

 یو یفرارو را یاگسترده و شتریب یهاافق و دهدیم یتعال یروح و یفکر نظر از را انسان ،کردن رشد و دنیبال

 :سازدیم انینما

 نیحس خونی ارغوان پرچمی ا
 

 نمیب اهتزارت در جهان بام بر 

 (.166: 1386حسینی، )                         

 

 

 .1366کل یوم عاشورا، کاظم چلیپا، : 5تصویر
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براین است. بنا (، انعکاس این مضمون دینی است که در شعر شاعران دفاع مقدس نیز بازتاب یافته5تصویر شماره)

س دفاع مقد بطه باتواند حاکی از تأثیرگذاری اشعار دفاع مقدس بر پوسترهایی باشد که در رااین وجه اشتراک می

 اند.خلق شده

 یسازرهنگف به عرصه نیا قهرمانان از یالگوساز ضمن یاحماسه نیچن متن به مراجعه با مقدس دفاع شاعران

 :آورندیم یرو یانسان نیراست

 دادند دست از دست دوست، پای به
 

   نهادند سر پایش به آساحسین 

 (116: 1393 قزوه،)                               

 یةدستما و شده خلق خیتار ةصفح در شاعرانه یاحساس و یانسان یتعهد پس در نیچن یحوادث که است گونهنیا 

 :شودیم...  و هاییزورگو و هایزشت هیعل یاجتماع و یفرد یهاجنبش و هاحرکت
 

 رسدمی جماران کوی از «ناصر ِمن هَل» بانگ

  خــون حلقــوم با مشتاقانه آنجـاکه روممی
      

.         

  

 خواندممی خدا روح عاشقی طریق در

 خـواندممی کربال سـاز تاریخ جاودان

 (33: 1386 همان:)                                   

 

 .1360: لبیک، مجید قادری، 6تصویر
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

بخشی به پوسترهای ای رجوع با باورهای مذهبی برای ماهیتتاریخی، گونه -رسد تکرار این پیام مذهبیبه نظر می

 ای که در شعر دفاع مقدس نیز منعکس شده است.مقدس است؛ مسئلهدفاع 

 است: عاشورا مکتب از متأثرجوشد، کند خونی که در رگ شهیدان میو اذعان می

 دـــپوشیم تن به ال سبز ةجام چون

 خم دل دری م کهچنان او رگ در خون
.         

 نوشدیم حق ز ال شراب جام چون 

 دـوشـجیم کربال دـــیشه ادـی با

 (13: 1372 پور،نیام)                          

یم وا را مخاطب وند،یپ نیا و کنندیم تیروا عاشورا ةحماس متن در را جنگ دانیشه همواره مقدس دفاع شاعران

 کربال دانیشه خون به را مقدس دفاع یحماس متن ،هاواژه نینماد و یااستعاره یکارکردها در دقت ضمن تا دارد

 :ندیبب شده یبندنیآذ

 بشــتاب بــرادر دلیـــرم بشــتاب

 چون بود شهید عشق در کرب و بال
.         

 عبـاس تویـی! تازه فراتـی دریاب 

 تشنة آبتشنة لبیک نه لبلب

 (112: 1393قزوه، )                            

 

 ، میراث کهن بشریباطل بر حق نبرد.4.4.5

زمان با انحصاری شدن هم. است بوده دیتأک مورد دیرباز از ظلمت و منیاهر بر غلبه و نور انیک از دفاع ةلأمس

با هدف ارعاب و  تجاوز به مرزهای دیگرانو  جامعهها و هنجارهای خودکامه، حمله به ارزش و قدرت نیروهای شر

پایداری ریشه در میراث کهن لذا خواه شکل گرفت. آزادیو طلب پایداری در ذهن و روح انسان حق ة، واژسرکوب

 نیا غالب وجه دفاع، ةشیاند» که شودیم آشکار انیرانیا متعدد یهاجنگ ةشیر و علل یجستجو در .بشری دارد

 به نسبت ریتحذ ةشیاند با ،اسالم ظهور از بعد یحماس منظوم رمان نیبزرگتر شاهنامه خلق یحت هاست؛جنگ

 صورت انیسامان زمان در یرانیا یهانیسرزم دیتهد و رانیا یشرق شمال سرحد در ترکمان و ترک اقوام هجوم

   (.44: 1356 صفا،) «استگرفته

که در کمال از خودگذشتگی، شهامت و  نماد سیاهی و پلیدی بود؛ بنابراین تمام کسانی« صدام»در باور مردم ما، 

الهی و جهادی مقدس زدند. انگیزة ملت ایران در دفاع از سرزمین ایمان به جنگ با او برخاستند، دست به نبردی 

هیچ »خود، در قالب این نظام معناسازی تاریخی )نبرد خیر و شر( و نمادهای فرهنگی حاصل از آن متجلی است. 

که نبرد حق بر ویژه اینآورد؛ به، مردم را به جوش و خروش نمی«مشروعیت»و « حقانیت»ای همانند انگیزه

در باور  .(268: 1381زاده،)نقیب« یابدطل با مفهوم نبرد همیشگی خوب و بد در ذهن مردم ایران مطابقت میبا

 :ندکمردم را نسبت به آینده امیدوار می و این باور، شر، حتمی است بر خیر پیروزیمردم ما، 

 باورتان بارقة شب، ای بهشعله زده اى
 

 یاورتان خدا دست !ظفر صبح تا به پیش 

 (18: 1386حسینى، )                                 
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 و این صبح ظفر و فتح مبین اعتقاد قلبی شاعر در رسیدن به راه حق است:

نیم/ و کال میهای روشن حق / ما راه را/ دنبکنیم / دنبال این همه تابوت سرخ / بر شانهما راه را دنبال می»

 (36: 1384)صفارزاده، « فتح با ما خواهد بود...

یر و شر را خشود؛ خداوندی که ند برای انسان حاصل میسار هواداری خداورسیدن به آیندة روشن تنها در سایه-

 دهد:شناسد و راه درست را به انسان نشان میمی

/  هوای تو را دارد/   انهمواره در نه / نارواکشد از بطن دستی که پرده می/  گر به جانب راهدستی اشاره»

/  مسیر شرک و تعلّق/   های غیر مجازو از مسیر/  پایدهای فکر تو را میو گام/  و عدالت را دارد حقهوای 

 (22: 1386)همان، « ...راندبه دور می/  مسیر ضعف و زبونی/  مسیر ظلم و تجاوز

وهی م و گرنیروهای متخاصم و متجاوز بر اصل بصیرت و روشنگری هر قواصل ایستادگی و مقاومت در برابر 

سیده ک و آگاهی رساله تا پیرمرد هفتاد ساله به این درنوجوان چهارده از مقدس دفاع رزمندگان بستگی دارد.

ر تکرا عر خودشمتعهد این موتیف کلی را در سراسر  شاعر بودند که داوطلبانه در میادین جنگ حضور داشتند.

 ورزد:کند و بر آن تاکید میمی
 . (15:  1384)حسینی،  «آه ای عالم ربانی عشق!/ در کتاب ابدی / شرح منظومة بیداری ما را بنویس!»

 

 
 

 
 

 .1365: سنگر عشق، حمید شریفی،7تصویر
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

کاربست مفاهیم این تصویر با ترکیب نماز به عنوان باور مذهبی با مسئله مقاومت در کنار سنگر نمود آشکاری از 

 ها باز باشند و عمیق ببینند:شود که چشمبیداری سبب می مذهبی در اشعار و پوسترهای دفاع مقدس است. -ملی

)همان:  «های قبیله/ گریه، مکروه/ خفتن، حرام/ و دیدن، عمیق دیدن / واجب عینی شد!از آن روز / بر چشم»

70) 

 :اندست، قابل ستایشآنهای هارشادت گرو در مردمی فردای روشن و روشن راهشان که یخواهانیآزاد

ی روشنی ب کودکم /استیدری روشن /کرد خواهم فتح رای روشن... رفت خواهم داد تا را دادیبی/ روشنی پا به پا»

 (73: 1366 ان،یعبدالملک) «شد نخواهد معنای/روشنی ب کودکم/شد نخواهد ایدر

 خداگونه است:شعار و شیوة زندگی شهیدان بیداریِ 

اش نگاهبان زمین خوابد/ بیداریزند/ نه میشما شهیدان/ همیشه بیدارید/ صفت او را دارید/ نه چرت می»

و آمدن شب را/ نادیده گرفت/ و این پیام  است/ نگاهبان زمان است/ ... باید بیدار بود/ باید ز خواب هراسید/

  (48 - 46: 1365)صفارزاده، « خیزددار است،/ بر میجهاد است/ ... سالم بر تو/ که بیداری/ و آنکه بی

 میهنی-ملی های.موتیف5.5.5

میهنی است که برخاسته از عرق ملی و حب -های ملییکی از رویکردهایی محتوایی شعر دفاع مقدس کاربرد آموزه

 داشتند سعی دینی و ملی قهرمانان و هاشخصیت طرح و هااسطوره از با استفاده شاعران دفاع مقدس»وطن است. 

« نمایند بیدار را ایرانی هویت و فرهنگ از دفاع روح ملی، و دینی هایارزش بر تکیه با تا کرده زنده را ایرانی غرور

ها به تجدید حیات ملی خود سرایی در ادبیات هر ملت زمانی است که ملتاوج حماسه»(. 111-132: 1384)لک، 

« ای برای تقویت روح ملی و ایجاد اتحاد در میان مردم استگذشته، وسیلهنیاز و توجه دارند و یادآوری شکوه 

 های نبرد است: جاودانة زرمندگان در صحنه شجاعت وی دالور حماسة دفاع مقدس بیانگر(16: 1383نیا، )مکارمی

 فشانی بکنیمجنگ است بیا که جان

 سان به تن دشمن خود زخم زنیمآن
.         

 جاودانی بکنیمکاری چو حماسه  

 بانی بکنیمکز روزن زخم دیده

 (63: 1363پور، امین)                         

صبرانه لحظة ها از مرگ هراسی ندارند و بیاندیشیدند. آنشهیدان همواره به مرگ و بازگشت به سوی حق می

-انسان آگاه از کنار این مسئله بی شود، کداممیکه مرگ باعث عزت و سربلندی کشند. وقتیمیآمدنش را انتظار 

 گذرد؟تفاوت می

 مترسانیدمان از مرگ، ما پیغمبر مرگیم
 

 خدا با ما که دلتنگیم، سرسنگین نخواهدشد 

 (39: 1384قزوه، )                                       
 ماند:شود و جاودان میحماسه تنها با ایمان آفریده می

اند/ ها نیافریدهآفرینند / حماسه را در هیچ کجای تاریخ/ اسلحهها نمیها و فانتوممیگها و حماسه را تانک»

 (.62: 1366)عبدالملکیان،  «آفریند/ ایمان/ ایمان/ ایمانحماسه را تنها، ایمان می
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.1370: دفاع مقدس، سید حمیدرضا شریفی،8تصویر  

 

 قدس است:دست خالی جلوة دیگری از حماسة دفاع م م باه نهراسیدن از رویارویی با دشمن آناستقامت و 

ما  / نیست هراس آتش آزمایش از را ما / اما / بیاورند آتش حیطة به ایهیمه تا / کارند به همیشه نمرودیان»

« باس نیستل خود برهنگی بجز را ما / ایمکرده احساس / عریانی سادة چترهای با / را کینه باران همیشة بارش /
 (374: 1388پور ، )امین

 های حماسی در شعر دفاع مقدس است:  مفاخره و ستودن دالوری رزمندگان یکی دیگر از جلوه

ــل م ــمایید از ای ـــش ـــ  ردـردان م

 شــما مــور، دریــا، شــما رود، کــوه
.         

 دلیـــران عاشـــق، یـــالن نبـــرد 

 هســراپا غـــرور و ســـراپا شـــکو

 (284: 1387قزوه، )                         
کنند. توجه دوستی مردم سهم بسزایی ایفا میگیری از شعر حماسی در تقویت روح وطنشاعران با بهرهطورکلی به

 درت. اسمندگان دفاع از دین و وطن و روحیه دادن به رز مردم بهترغیب  سببشعر دفاع مقدس  این ویژگی از به 

 در وطن و نیسرزمی هاواژه و شده شمرده مقدس ن،یسرزم از دفاع اصل پوشش دری مل تیهو از دفاع ما، فرهنگ

. دارد قراری لم تیامنی ذات عناصر جزء مملکت وجب به وجب حفظ و اندبرخورداری خاص قداست از تیهو با وندیپ

 باز باشد دور خود عصر ةجامع از ظاهر بهی هنرمند اگر. نرود شمار به خود زمان فرزند که ستینی هنرمند چیه»

 ؛(193: 1380 پور،انیآر)« ندیآفریم هنر جامعه، ازی گروه ای طبقه فراخور به شیخو اجتماع اتیمقتض موافق باطناً

 :تاس شده وارد بوم و مرز نیا شعر دربا گستردگی و برجستگی خاصی  موتیف نیا که ستین سببیب پس

 

    تو را دوست داریم ای روح و تن
 

  

 وطن! ای وطن، ای وطن، ای وطن

 (282: 1387قزوه، )                            
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

 :داردشعر دفاع مقدس، ستایش دالورانی است که با خونشان کلید خانة وطن را از دستبرد روزگار در امان نگه می

: 1366 ان،یعبدالملک) «خوردیم قلیص/برادرانم خون با روز هر خانه دیکل/زندینم زنگ خانه دیکل/نوشتم شیبرا»

55). 

ای مسلح و آماده مبارزه در کنار آیات قرآن، به نوعی مشوق روح مبارزه برای (، با منعکس ساختن رزمنده8تصویر شماره)

 های عمیق فرهنگی مذهبی در فرهنگ ملی ایران است. دفاع از دین و کشور است که در نوع خود یادآور ریش
 

 گیرینتیجه

 و دندیکش رخ به را تحمیلی جنگ گوناگونی هاجلوه خودهای اندیشهو  عواطف با متعهد به دفاع مقدس شاعران

. ستندینگر جنگ از پس میعظ و قیعمی ادگارهای و جنگ نیح اتفاقات و امدهایپ به ،پیام و زبان ةچیدر از

 ،یهمبستگ روح ،حماسیی هازشیخ تفکر، احساس ،یلیتحم جنگ بزرگ ةدیپد به شاعرانه نگاه نیا ماحصل

و  بودهویت ملی ما  از برخاستهی هاارزش از گریدی اریبس وی تعهدمدار ،یزیستظلم ةیروح ،یطلبشهادت ثار،یا

جنگ  ذات که آنجا زاهای شعر دفاع مقدس را تشکیل بدهند. مایهعجیب نیست که عناصر سازندة این هویت، بن

 را شهادت توانیم دارد، یناگسستن یارتباط یخودگذشتگ از و ثاریا با و با مفاهیم خون و شهادت گره خورده

 یزیگر تینها در گر،ید موضوعات به پرداختن ضمن مقدس دفاع شاعران ةهم که دانست آن عنصر نیتریکانون

 است که با موضوعات جنگ شعر ترین موضوعلذا موتیف خون و شهادت محوری. اندزده نآ به یمنطق و شاعرانه

 در حرمان و حسرت احساس ،آنان هاىخانواده مردىپاى و استقامت شهادت، ستایش و شهید مقام به مفاخره

ویژة شعر دفاع ی هافیموت ها نشان داد کهشکل گرفته است. بررسی هاآن فقدان از دلتنگى و شهیدان برابر

بر محتوای اثر و احساس مخاطب گری و تأکیدی آفرینی و زیباشناسانه، هدایتمقدس کارکردهای عاطفی، ابهام

واژگان، تر شد. . شعر از نظر زبانی و تصویری تفاوت محسوسی با اشعار پیشین پیدا کرد و محتوای آن عمیقدارند

های تصویرساز و مضامین پرکاربرد خاص جنگ تحول عظیمی در حوزة ادبیات ایجاد کرد که منجر به ترکیب

شعر شاعران دفاع مقدس آن را سبک شد. ادبیاتی پویا و متعهد که اندیشه و ایجاد مکتبی به نام ادبیات پایداری 

ندیده نیز های جنگدارد، تعهد و تفکری ناب را در نسلعالوه بر اینکه احساس مخاطب را به خیزش وا احیا کرد تا

ه دفاع مقدس دهنده مفاهیم مربوط بای از نمادهای انتقالپرورش دهد. پوسترهای دفاع مقدس امروزه گونه

دهد که شوند. بررسی مفاهیم موجود در این پوسترها نشان میهای مختلف ساخته میهای و طرحهستند در رنگ

های سرخ و ها یا مفاهیم بصری موجود در اشعار شاعران دفاع مقدس قرار دارند. کاربست رنگتحت تأثیر موتیف

رد بازتابی از این واژگاه و رنگها رد شعر دفاع مقدس است. سبز در پوسترها که در شعر دفاع مقدس نمود زیادی دا

های های پایداری و اصطالحات موجود در این اشعار یا ذکر بخشی از این اشعار در پوستر از جلوهکاربست واژه

 انعکاس شعر دفاع مقدس در پوسترهای دفاع مقدس است.
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 و مآخذ: منابع 

 کتابها:

 تهران: گستره.  .شناسی هنرجامعه(. 1380). پور، امیرحسینآریان

 تهران: سراینده.. های ناگهانآینه (.1372) .پور، قیصر امین

  چاپ سوم، تهران:  سروش.  .تنفس صبح(. 1379امین پور، قیصر. ) 

 تهران: حوزة هنری.   .در کوچه آفتاب. (1363)امین پور، قیصر. 

 چاپ دوم، تهران: مروارید.   .اشعارمجموعه کامل  .(1388)امین پور، قیصر.  

 : امیرکبیر.تهران .1357تا انقالب  1332های شعری معاصر از کودتای جریان(. 1384. )علی جافی، حسین پور

 .تهران: سخن .شناسی غزل سبک هندی طرز تازه، سبک(. 1384. )پور آالشتی، حسینحسن

  .تهران: سورة مهر(.  گزیده اشعار. 1387. )پور آالشتی، حسینحسن

 (. گنجشک و جبرئیل. تهران: افق.1384.  )پور آالشتی، حسینحسن

 داروی طرح ژنریک. تهران: سورة مهر. (. نوش1368. )پور آالشتی، حسینحسن

 چاپ سوم، تهران: سورة مهر. .صدا با حلق اسماعیل(. هم1386. )پور آالشتی، حسینحسن 

 چاپ دوم، تهران: مروارید. .حات ادبی(.  فرهنگ اصطال1383داد، سیما. )

 لیزان.چ دوم، انتشارات پا ی ادبیات منظوم دفاع مقدس، تهران.نقد و بررس (.1385. )سنگری، محمدرضا

 ان: صریر.تهر .های ادبیادبیات دفاع مقدس: مباحث نظری و شناخت اجمالی گونه (.1389. )سنگری، محمدرضا

 تهران: سخن. .تا سقوط سلطنت تیاز مشروط یادوار شعر فارس . (1380). محمدرضا ،کدکنییعیشف

 تهران: آگاه. .(. صورخیال در شعر فارسی1386. )محمدرضا ،کدکنییعیشف

 تهران: میترا. .نقد ادبی (.1394. )محمدرضا ،کدکنییعیشف

 (. تاریخ ادبیات در ایران. تهران: امیرکبیر.1356صفا، ذبیح اهلل. )

 (. بیعت با بیداری. شیراز: نوید. 1365صفار زاده، طاهره. )

 تهران: هنر بیداری. .(. در پیشواز صلح1386صفار زاده، طاهره. )

 شیراز: نوید. .(. دیدار صبح1366صفار زاده، طاهره. )

 تهران: پارس کتاب.  .(.  سفر پنجم1384صفار زاده، طاهره. )

 دلتا. تهران: هنر بیداری. (. طنین در1386صفار زاده، طاهره. ) 

   تهران: حوزه هنری سازمان  (.1367-1357گرافیک انقالب اسالمی)ده سال با طراحان  (.1367ابوالفضل. )عالی،  

 .تبلیغات اسالمی

 (. ردپای روشن باران. تهران: دارینوش.1374عبدالملکیان، محمدرضا. )

 : برگ.تهران ابر. (. ریشه در1366عبدالملکیان، محمدرضا. )

 علمی. تهران: انتشارات .هاروش و رویکردها ها،نظریه شناسیسبک (.1391. )محمود فتوحی،

 (. از نخلستان تا خیابان. تهران: همراه.1369قزوه، علیرضا. )

 (. سوره انگور. چاپ دوم، تهران: نشر تکا.1387قزوه، علیرضا. )

 فرهنگی محراب اندیشه.(. شبلی و آتش. قم: موسسه 1373قزوه، علیرضا. )
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های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدسنقش مایه  

 نیا، فاطمه الهامیعلی داوری

 (. صبح بنارس. تهران: موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب. 1391قزوه، علیرضا. ) 

 تهران: انجمن شاعران ایران. الم.(. عشق علیه الس1384قزوه، علیرضا. )

 تهران: سورة مهر. .(. قطار اندیمشک1393قزوه، علیرضا. )

 ترجمة کاظم فیروزمند، تهران: نشر شادگان.(.  فرهنگ ادبیات و نقد. 1380کادن، جی. ای. )

 تهران: ترفند. بررسی شعر دفاع مقدس. (.1383نیا، علی. )مکارمی

 (. نقش فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، تهران: وزارت خارجه.1381احمد. ) زاده،نقیب

 چاپ سوم، تهران: جامی. .(. چون سبوی تشنه1375یاحقی، محمدجعفر. )

 

 مقاالت: 

ادبیات پایداری، نشریه  ".های مذهبی در شعر دفاع مقدساسوه" (.1391. )آخشن، قدرت ؛احمد ،امیری خراسانی

 .29-58، صص7شماره

، 8ادبی، شماره  نقد فصلنامه ".گیردمی شکل چگونه و چیست موتیف" (.1388. )الهام دهقان،محمد؛  تقوی،

 .8-20صص

کردهای آن در بررسی انواع موتیف و کار تحلیل و" .(1396) .نژاد، ملیحهو علی صرفی، محمدرضا؛ مدبری، محمود

 .225-244، صص41ش  ".آثار بلقیس سلیمانی

، 16، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش "ابهام از دومعنایی تا چند الیگی معنا" (.1387)محمود.  فتوحی،

 .17-36صص

 .111، ص2فصلنامه مطالعات ملی، شماره  ."شعر دفاع مقدسهویت ملی در " (.1384لک، منوچهر. )

 

 


