
 

 

 
 سیمای جانباز در غزل دفاع مقدس

 پردازی جانباز در غزل()تحلیل و بررسی شخصیت
 *سپیده یگانه

 **مهین پناهی 

 چکیده 
ها، باورها، عواطف و احساسات شاعران دفاع مقدس است که ترین عرصه برای بیان ارزشقالب غزل وسیع     

پشت «  غزل نو»و سپس « نئوکالسیک»به « یککالس»های تحول را از غزل ذیل شاخة کلی غزل معاصر دوره

گری ها روایتاست. یکی از این شاخصههای هر یک را به وضوح در خود آشکار ساختهو شاخصه سرگذاشته

هایی با هویت تاریخی و اجتماعی مانند: رزمنده، شهید، پردازی است. آفرینش شخصیتدر غزل و شخصیت

-ها چرخیدهآفرینی و تصویرسازی بر مدار آنر آثار بسیاری، محور مضمونمادر، همسر و فرزند شهید و... که د

ها که با فاصله گرفتن جریان شعر دفاع مقدس از مبدأ خود، مورد توجه شاعران است. یکی از این شخصیت

قرار گرفت، شخصیت جانباز است. این شخصیت به عنوان یک واقعیت تاریخی و اجتماعی در غزل دفاع 

های بدیع در جریان شعری پس از جنگ شد که با گذر زمان و سازیی مضمونمایهیافت و دستمقدس نمود 

ها برخوردار تر نسبت به دیگر شخصیتتوجه بیشتر شاعران به پیامدهای اجتماعی جنگ، از حضوری پررنگ

 شود:یی پردازش میشد. شخصیت جانباز در غزل با استفاده از دو شیوة غیرمستقیم و التقاطی و چهار حوزة معنا

 های عاشوراییقرابت نمادین شخصیت جانباز با واقعه و شخصیت -الف

 توصیف وضعیت جسمی و روحی جانباز -ب

 توصیف ابعاد شخصیتی جانباز در تعامل با خانواده و اجتماع -ج

 استفاده از دایرة واژگانی مرتبط با حوزة معنایی جانباز -د

 شود.ها به تفصیل بیان میهای هر یک از آنآفرینی و ویژگیی مضمونکه در این پژوهش نحوه

ای است برای سرودن های اخیر، گاهی پرداختن به شخصیت جانباز در شعر، مقدمهالزم به ذکر است که در سال

 و شهدا در جامعه است. )ره(های امامهایی که بیانگر نگرانی شاعران نسبت به از یاد رفتن آرمانگونهاعتراض

 پردازی، جانبازدفاع مقدس، شخصیتغزل های کلیدی: ژهوا
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 مقدمه .1

 های پژوهش.پرسش1.1

 ارد؟پردازی در غزل دفاع مقدس چه جایگاهی د. شخصیت1.1.1

 است؟پردازی در غزل دفاع مقدس استفاده شدههای شخصیت. از چه شیوه1.1.1

 پردازی جانباز در غزل دفاع مقدس چگونه است؟. شخصیت1.1.1

 . فرضیات پژوهش1.1

های دفاع مقدس است که در پی قرابت آن به گری در غزلپردازی یکی از شگردهای روایت. شخصیت1.1.1

 است.برجسته یافتهلب غزل جایگاهی مکتب رئالیسم در قا

 دارد. پردازی غیرمستقیم و التقاطی بیشترین بسامد را در غزل دفاع مقدس. شیوة شخصیت1.1.1

-های دو دهة اخیر است. این شخصیت ایستا و از شخصیتهای اصلی در غزل. جانباز یکی از شخصیت1.1.1

پردازی غیرمستقیم و التقاطی ابعاد جسمانی وة شخصیتشود که به مدد دو شیهای نوعی )تیپیکال( محسوب می

 شود.و روحی وی در غزل توصیف می

 . پیشینة پژوهش1.1

های ادبیات معاصر است. سیر تکوینی ادبیات های مطالعاتی در پژوهشهجریان شعری دفاع مقدس یکی از حوز

های ر دفاع مقدس محور پژوهشها و مضامین شعهای سبکی، بررسی قالبپایداری و دفاع مقدس، ویژگی

بسیاری است. از آن جمله است: دو کتاب نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس و ادبیات دفاع مقدس از 

، نیا(، بررسی شعر دفاع مقدس )مکارمی، تهران: صریر1131و  1، تهران: پالیزان، چ1115محمدرضا سنگری )

( و مانند ، تهران: صریر1113 محمدحسین، ت دفاع مقدس )صنعتی،نایی با ادبیاآش(، ، تهران: ترفند1115 علی،

به شعر دفاع مقدس شناسی جریانمنظر  معاصر است که ازشناسی شعر های جریانها. بخشی دیگر، پژوهشآن

های نوآوری در شعر (، گونه1113، 11، تهران: جامی، چ 1113 جعفر، ها )یاحقی،پردازد: جویبار لحظهمی

. بررسی کارنامة پژوهشی ها( و مانند آن1111، 1، تهران: نشر ثالث، چ1111لی، کاووس، ن )حسنمعاصر ایرا



 

 

های پردازش آن در غزل دفاع مقدس که هو شیو ابعاد شخصیت جانبازسازد که آشکار می شعر دفاع مقدس 

انجام  بدین ترتیب سی قرار نگرفته است وهای اصلی شعر دفاع مقدس است، مورد تحلیل و برریکی از قالب

 نماید.ضروری می« سیمای جانباز در غزل دفاع مقدس»با عنوان پژوهشی مستقل  

 

 جانباز. 2

عرض خطر در مکند و آن را با جان خود بازی میکسی که »ذیل واژة جانباز آمده است:  نامة دهخدالغتدر 

از  می و در دوران هشت سال دفاع مقدس. اما از این تعریف کلی تا تعریفی که پس از انقالب اسال« اندازد

 «اجرایی درصد جانبازان»نامة طبق آیین و فرهنگ معاصر اضافه شد؛ فاصلة بسیاری است. جانباز به زبان فارسی

گرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی رجانباز، عنوان ایثا»در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل انقالب اسالمی، طول جنگ تحمیل

های عارضی جسمی و روانی داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن، به اختالالت و نقصان

باشند و به منظور حمایت از هایی مواجه میدچار شده و در نتیجه روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت

ها و اختالالت عارضی های ناشی از نقصانستمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی آنان و جبران محدودیتا

)معاونت آموزشی دادگستری استان تهران، قانون تسهیالت « گیرندتحت پوشش بنیاد قرار گرفته و یا می

« جانباز»ی ای از واژهبرد دوگانهدر ادبیات فارسی نیز چنین کااستخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی(. 

 جانبازی در ادبیات گذشته از اقتضائات عاشقی و سیر و سلوک عرفانی است:قابل مشاهده است. 

 به عهد عشق تو منسوخ شد گرانجانی  ز بس روندة جانباز جان شده است ارزان

 (1111: 1، ج1131) مولوی       

 بیار عیار دلبر آن بر از خبری      نیست جانبازان شیوه دلیساده و خامی

 (111: 1131حافظ )       

ای هایی از این دست در آثار دیگر شاعران زبان فارسی بسیار است. در شعر معاصر جانباز کلیدواژهو نمونه

-مقدس را به خود اختصاص داده که بخش قابل توجهی از جریان شعری دفاع است با تعریفی کامال متفاوت

 شود.بررسی میدر این پژوهش ردازش آن و چگونگی پاست 



 

 

 . ادبیات دفاع مقدس1

مایه و موضوع آن با تکیه بر ویژگی ملّیّت یا دین، شود که درونادبیات پایداری به مجموعة آثاری گفته می»

-نهها را به دفاع و مبارزه در برابر هر نوع استبداد، تحقیر، بندگی و بردگی ترغیب و تشویق کند و یا صحانسان

های آن که یکی از شاخهادبیات دفاع مقدس ( و 11: 1115نیا، )مکارمی« های نبرد و تبعات آن را توصیف نماید

ها، به مسائل هشت سال دفاع مایه و موضوع آنشود که درونهایی گفته میها و سرودهبه مجموعة نوشته»است 

اطالق واژة مقدس به چنین ادبیاتی بدان  .(15: 1، ج1111)سنگری،« مقدس و پیامدها و تبعات آن بازگردد

های دینی و مقاومت و دفاع مبتنی بر ارزش» جهت است که محوریت موضوعی آن به تعبیر محمدرضا سنگری

می سربرآورده سیر تاریخی خود را از این جریان شعری که از متن ادبیات انقالب اسال(. 11: 1113) «الهی است

است. این جریان اگرچه در این سیر آغاز کرده و تا کنون ادامه یافته 1153سال نخستین روزهای وقوع جنگ در 

است اما همچنان در لوای یک جریان ادبی منسجم از دیگر ت و فراز و فرودهای بسیاری داشتهزمانی تحوال

 شود.معاصر متمایز می ادبی هایگونه

را که این قالب با رهایی از محدودیت شد. چهای دفاع مقدس در قالب نیمایی سرودهسرودهنخستین  

مسائل و موضوعات مرتبط با برانگیزاندن و طرح  ،مجال بیشتری را، برای شعار دادن ها،قافیه و تساوی مصراع

های دیگری مانند: رباعی، دوبیتی، غزل، قصیده، های بعد قالبداد. در سالدر اختیار شاعران قرار میجنگ، 

)سنگری، هایی اعم از نیمایی، سپید، طرح و... حضوری چشمگیر یافت ر نوسرودهدر کناچهارپاره و مثنوی 

1131 :15) . 

 غزل دفاع مقدس. 4

فارسی نمایندة تمام عیار ادبیات فارسی و در نتیجه فرهنگ و تمدن قوم ایرانی است که بسیاری از معانی غزل 

عانی خود نشانگر فکر لطیف، احساس ظریف و است. این معاشقانه و عارفانة این قوم را در خود متجلی کرده

رترین شکل شعری پایداتوان این قالب را می(. 131: 1111وسعت تفکر پیچیده و بلند ایرانیان است )شمیسا، 

مورد توجه بوده  های شعر فارسیترین قالباز مهم که از آغاز تا به امروز به عنوان یکی در زبان فارسی دانست

-انعطاف توان سراغ کرد که غزل در آن حضور چشمگیر نداشته باشد.ی شعری را نمیورهد است. تقریباً هیچ



 

 

های شعری ها خود را بنماید و یکی از قالبهمة عصرها و عرصه است که دریری قالب غزل باعث شدهپذ

 .(13و  11: 1113های شعر معاصر از جمله شعر انقالب اسالمی و دفاع مقدس باشد )کافی، برجسته در جریان

ها، ترین عرصه برای بیان ارزششود که قالب غزل وسیعبا نگاهی به آثار شعری دفاع مقدس آشکار می 

 -باورها و عواطف و احساسات شاعران دفاع مقدس است و با امتزاج حماسه، عرفان و فرهنگ اسالمی

 (.11: 1131سنگری، )است شده ای مناسب برای مضامین ادبی دفاع مقدس تبدیلعاشورایی به زمینه

و  «نئوکالسیک»به  «کالسیک»های تحول را از غزل غزل دفاع مقدس ذیل شاخة کلی غزل معاصر دوره 

سیروس  است.های هر یک را به وضوح در خود آشکار ساختهو شاخصه پشت سرگذاشته«  غزل نو»سپس 

سبکی تازه است. سبکی که  آمدن ترین مشخصة عصر حاضر از نظر غزل، به وجود شمیسا معتقد است که مهم

است؛ از امکاناتی که شعر نو غزل تصویری نامید. این غزل که تحت تأثیر شعر نو به وجود آمدهآن را توان می

توان ( و این بیت را می111، 1111) برددهد؛ به تمامی بهره میدر حوزة زبان و مضمون در اختیار شاعر قرار می

 دانست: مانیفست چنین سبکی در غزل

 در آینة تلفیق این چهره تماشایی است   زل است اما روحم همه نیمایی استجسمم غ   

 (15: 1133محمدعلی بهمنی )             

و میرزادة عشقی است که  های شاعرانی چون ایرج میرزاغزل نئوکالسیک در واقع نقطة کمال تجربه 

و در  غلطیدن در ورطة ژورنالیسم بودند و صنایع ادبی بدونهای نو با حفظ قالب در پی تلفیق زبان و دغدغه»

ادامه در آثار شاعرانی چون منوچهر نیستانی، سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی شکل تازه به 

های غزل نئوکالسیک می از جمله ویژگی(. 15: 1115( و )موسوی، 11و 13: 1115لی، )حسن« خود گرفت

  اشاره کرد: به موارد زیرتوان 

 

 

 های تعمدی در وزنسکته -

فعل با کارکردهای تأکیدی، ارات و جمالت معترضه )غالباً( بیهای نحوی متفاوت که در قالب عبشکل -

 شود.تفسیری و ... آشکار می

 زبان ساده و صمیمی. -



 

 

 عدم استفاده از  واژگان کهنه و شکسته. -

 توصیفات عاشقانه و رمانتیک. -

 ای و عرفانی گذشته.و محسوس به جای عشق آسمانی، ذهنی، اسطورهجایگزینی عشق زمینی  -

غزل نئوکالسیک با (. 11و  11: 1115لی، های متفاوت نمود دارد )حسنبه نسبتبرده در غزل شاعران نام که

ای را تجربه کرد و غزلی ساده و زودیاب با زبانی حماسی و اشارات پیروزی انقالب اسالمی فضاهای تازه

ساز در غزل . وقوع جنگ هشت ساله ایران و عراق، از دیگر وقایع جریاناجتماعی سروده شدآشکار 

نئوکالسیک است که استفاده از تعبیرهای تازه، زبانی ساده، بیانی عاطفی و پرداختن به مضامینی چون شهادت، 

شود آن محسوب می طلبی از مختصاتگرایی و عافیتجهاد، نهضت عاشورا، ستایش دالوری، بیزاری از تجمل

 .(11: 1115 لی،)حسن

های نوین در غزل معاصر فراهم شد و غزل پس از اتمام جنگ و حال و هوای آن زمینه برای ایجاد سبک

 که خود به دو جریان موازی قابل تقسیم است: انجامید «نوغزل»نئوکالسیک به 

 رایند طبیعی غزل نئوکالسیک است.جریان اول مربوط به غزل فرم یا غزل روایی است که ادامة ف -الف

: 1115است )موسوی، های شعر سپید ایجاد شدهکه تحت تأثیر تکنیک «متفاوت»یا  «پست مدرن»غزل  -ب

13-13.) 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می « غزلنو»کلی خصوصیات  از

 های لفظی.زبان ساده و عاری از کهنگی و شکستگی -

 ای، اصطالحی، خارجی و ...( .)بومی، محاوره های تازهگیری از واژهبهره -

 های مکرر در شعر.هنجارگریزی، نحوشکنی و حذف -

 های ساده و حذف ردیف.قافیه -

 های تازه.گیری وزنکاربه -

پردازی رئالیستی در غزل های داستانبه استفاده از شیوهگرایی( که نزدیک شدن به مکتب رئالیسم )واقع -

 است از جمله:منجر شده

 است.شدهغزل المعانی کردن ابیات روایت در غزل که خود سبب موقوف -

 حضور ملموس راوی اول شخص و یا دانای کل در جریان روایت. -



 

 

 شود.ها دیده میپردازی: دو شخصیت زن و مرد در بیشتر غزلشخصیت -

 تقویمی( و مکان. -مقید شدن شعر به قیود زمان )خطی -       

 تی در غزل.توصیفات ناتورالیس -

که به شکل مرگ مقدر و یا خودکشی شخصیت، که در واقع (Nihilism) 1انگارانهپوچاحاطة فضای  -

 شود.است؛ آشکار می گراییپوچهای بیان اندیشهترین شکل برای ساده

 گیری از کارکرد سیال ذهن.فضای سوررئال و بهره -

است و یکی از مظاهر آن بسامد باالی وجود حسی نوستالژیک که بر بیشتر آثار این جریان حکمفرم -

 فعل ماضی است.

 گرایی نگری و عینیتجزئی -

 غلبة عنصر حس بر اندیشه  -

: 1133، )روزبه، (11: 1115لی، )حسنرواج مضامین اجتماعی و سیاسی در زبان نمادین و یا صریح  -

 (.13-15: 1115)موسوی،  ( و141و  113

ها به بخش نئوکالسیک و در دو دهة اخیر به در نخستین سرودهبندی غزل دفاع مقدس بر اساس این تقسیم

 های همةدر سرودههای مذکور لزوماً که تمامی ویژگی هرچند تعلق دارد. نوغزل و بویژه جریان غزل روایی

متناسب با سبک و اقتضای ذوق و قریحة خویش از منظری از آنان شاعران دفاع مقدس مصداق ندارد و هر یک 

)همچون: زبان ساده و نزدیک به های مذکور از ویژگیاست شواهدی  موارد زیر .اندنزدیک شده «نوغزل»به 

 :در غزل دفاع مقدسمی و مکان، هنجارگریزی و ...( یتقو-محاوره، تقید شعر به زمان خطی

 لبخند بر لبان تو از سال شصت و شش  استای عاشق شکسته! چه زیبا نشسته 

 (131: 1114ه، )قزوسیروس عبدی         

 اندکه بر آتش کبابت کردهبینی خواب می «1غربگیالن»و « 1سردشتی»بینی که در خواب می

                                                             
 است.بار )نه فضای نیهیلیستی( و با روایت مرگ مقدر شخصیت جانباز نمود یافته. این مورد در غزل دفاع مقدس به صورت فضای اندوه1

 های شیمیایی قرار گرفت.ای در کردستان که مورد اصابت بمب. نام منطقه 1
 های شیمیایی قرار گرفتند.از توابع آن مورد هجوم بمب« نسار دیره». دومین شهر مقاوم کشور که مردم روستای  1

 



 

 

 (111: 1114مهر )قزوه، اصغر عظیمی

 «میرد!داشت می»بنویسید: « سوزد!داشت می»بنویسید: 

 استور شدههای لختة این مرد، گاز اعصاب شعلهدر نفس

 (111: 1115دپور )اسرافیلی، اسماعیل محم               

 پردازی در غزل دفاع مقدسشخصیت. 5

 در که را (مخلوق)شده ساخته اشخاص»است: میرصادقی در کتاب عناصر داستان در تعریف شخصیت آورده 

 که است نمایشی، فردی یا روایی اثر در شخصیت .نامند می شوند، شخصیت می . ظاهر..و نامه نمایش و داستان

 هاییشخصیت چنین خلق.باشدداشته کند، وجود می و گوید می چه آن و او  عمل او، در اخالقی و انیرو کیفیت

ها شخصیت» (.14: 1111) «گویند پردازی کنند، شخصیت می  جلوه واقعی افراد مثل خواننده، تقریبا برای که را

یکی از شخصیت . (13 :1131)دقیقیان، « شودمیها بنا هایی هستند که ساختمان یک اثر روی آنها و ستونپایه

-نمایانه و متقاعدکننده، یکی از عمدهپردازی واقعاست. تا آنجا که شخصیت ترین عناصر ادبیات رئالیستیمهم

در مخیلة  ها راد که مخاطب بتواند آننای باشگونهباید به هاشخصیتخالقان آثار رئالیستی است. ترین اهداف 

اشد. گروهی خاص را نمایندگی کند و متفاوت و غیرعادی نباشد بازای بیرونی داشتهابهخود تصور کند؛ یعنی م

 (.113و 111: 1115سیدحسینی، و  54و 51: 1113)پاینده، 

 توان به سه بخش تقسیم کرد:پردازی را میهای شخصیتهشیو

های گر از شخصیتتوصیف مستقیم: در این شیوه خصوصیات اشخاص از زبان خالق اثر یا یکی دی -الف

 شود.داستان به صراحت بیان می

، «ظاهری ، نام، محیط، وضعیترفتار گفتار،» ر این شیوه با استفاده از عواملی مانند:توصیف غیرمستقیم: د -ب

 (.111: 1111یونسی، و  141: 1131)اخوت، شود بر خواننده آشکار می ابعاد شخصیتی کاراکتر

 وة پیشین است.شیوة التقاطی که جمع دو شی -ج



 

 

های گیری از شیوهپردازی است که در پی بهرههای غزل معاصر شخصیتچنانکه پیش از این آمد یکی از ویژگی

پردازی به عنوان یکی از و شخصیت 1استادبیات رئالیستی، در غزل بویژه غزل روایی مورد استفاده قرار گرفته

-های شخصیتهای برخوردار است. از میان شیوویژه گری در غزل دفاع مقدس از جایگاهروایت هایابزار

 ،آن که البته در اتخاذ هرد توجه شاعران دفاع مقدس بودمو و التقاطی بیشترپردازی، توصیف مستقیم 

هایی چون: ساختار غزل و کوتاهی آن نسبت به دیگر است؛ محدودیتتأثیر نبودههای قالب غزل بیمحدودیت

 ها.شعر نو و سپید؛ رعایت وزن عروضی، قافیه و گاهی ردیف و مانند آن ،ثنویهای روایی مانند مقالب

مقدس عبارتند از: رزمنده، شهید، جانباز، مادر، همسر و فرزند  در غزل دفاع های برجستهشخصیت

هایی شخصیت شوند.پرداخته می جایگاه شخصیت اصلی و فرعی روایت شهید که به مقتضای رویکرد شاعر در

شوند. شخصیت اصلی و مرکزی نامیده می کنند،نظر خواننده را جلب می یرند وگمحور روایت قرار میدر  که

-ها برای مضمونشاعر از آن شود کهنیز پرداخته می بتیتقریبا ثاهای فرعی در کنار شخصیت اصلی، شخصیت

 1اغلب ایستا دفاع مقدسی اصلی و فرعی در غزل ها. شخصیتگیردمیمؤثرتر بهره پردازی و تصویرسازی

: 1111هستند. شخصیت ایستا شخصیتی است که در طول روایت تغییر نکند یا اندکی تغییری بپذیرد )فرهنگی، 

شخصیت نوعی »آورد.  1«های نوعیشخصیت»توان ذیل عنوان ها را می. از منظری دیگر این شخصیت(13

کند. شخصیت نوعی )تیپ(، او را از دیگران متمایز میای از مردم است که دهندة خصوصیات گروه یا طبقهنشان

 )همان(.« ای است برای امثال خودنمونه

یا بیشتر دانای کل است و یا سوم شخص عینی. راوی سوم  پرداز در غزل دفاع مقدسشخصیتراوی 

که است  ای تعدیل شده از دانای کلانجامد، گونهشخص عینی که حضورش به انسجام هر چه بیشتر روایت می

پرهیزد. گسترة تنها برای توصیف و روایت است و در فرایند روایت از داوری، ارزیابی و بیان نظر غایی می

ها، دانایی راوی سوم شخص عینی شامل آگاهی محدود از زمان حال و پیشینة رویدادها، گذشتة شخصیت

اذ زاویة دید سوم شخص عینی باعث اتخ(. »13و  11: 1113)پاینده، هاست احساسات و اعتقادات درونی آن

                                                             
ای نوظهور است. ر.ک: )عباسی، ای چشمگیر است اما در غزل پدیدهپردازی در ادبیات منظوم عرفانی، تعلیمی و داستانی فارسی دارای پیشینه. شخصیت 1

 (.53-41: 1113( ونیز )مهرکی، 111 -31: 1111شوهانی، ( ، )44-43: 1111
1. Static character 
1.Typical Character   



 

 

کند که او بدون دخالت راوی، صرفاً از شود و این احساس را در خواننده القا میتشدید رئالیسم در اثر می

 برد.ای از اشعار نیز اول شخص مفرد فرایند روایت را پیش میدر پاره (.45)همان، « شودها باخبر میواقعیت

همسر شهید در جایگاه شخصیت اصلی و شخصیت فرعی پردازی شخصیت ای است ازابیات زیر نمونه 

)توصیف مستقیم،  پردازیشخصیت از شیوة التقاطی شاعر با استفاده و رسدکه به شهادت میاست ای رزمنده

 :استبه آن پرداختهو زاویة دید دانای کل  ( ، محیط و نامهابازتاب گفتگو و عمل شخصیت

 کشد تا آسمانی کهدارد دلش پر می  شد جوانی کهاز زیر قرآن آه رد می

 زبانی کههای بیمثل همین گنجشک  هر لحظه شاید بال را از او بگیرد حیف!

 نشانی که...رود تا بیحس کرد مردش می  ای ترسیدلیال اگرچه محکم اما لحظه... 

 نی که؟!رسامن مطمئن باشم؟! خودت را می  مانرسد جشن عروسیاین مهر وقتی می-

 توانی که...اصالً ببین لیال! تو حتی می  شاید کمی برگشتن من دیر شد، اما-

 از دست لیال آه افتاد استکانی که...  طوفان شد و باران گرفت و همزمان انگار

 ...خواهی بمانی که!گردی! نمیتو بازمی  بغضی گلویش را گرفت و بعد ترکید و...

 (355و  354: 1، ج1113، حفظ آثار...بنیاد ) فردندا هدایتی      

 سیمای جانباز در غزل دفاع مقدس. 6

است. در دهة اول شعر دفاع مقدس این شخصیت « جانباز»غزل دفاع مقدس اصلی های یکی از شخصیت

های جنگ و پایداری و رویارو شدن جامعه با گیرد؛ اما با دور شدن از سالچندان مورد توجه شاعران قرار نمی

خصوص قالب غزل های شعر دفاع مقدس و بهترین شخصیتدهای جنگ، این شخصیت یکی از برجستهپیام

 است.های ادبی چندان بدان پرداخته نشدهکه در تحلیل و بررسی است

 

 پردازی جانبازهای شخصیت. شیوه1.6

سه شیوة شخصیت جانباز در غزل دفاع مقدس شخصیتی نوعی است که برای پردازش آن شاعران از هر 

، به ویژه توصیف وضعیت ظاهری و گفتار جانباز، مستقیمغیرگیرند. شیوة توصیف پردازی بهره میشخصیت



 

 

یشتری برخوردار است و بعد از آن به ترتیب از شیوة التقاطی و شیوة توصیف بسامد ب ها ازشیوهنسبت به دیگر 

 است: التقاطیدازی پرشخصیتاز  یایهنمونه است. ابیات زیرمستقیم استفاده شده

خشم است و آتش نگاهش، یعنی: تماشا   شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد 

 ندارد

 1اردندان است و شاید از بیست باال بس نوجو  تابم از او اما به چشمم نشستهرخساره می

 (111: 1114)بهبهانی،                        

 . زاویة دید2.6

. در بیشتر سوم شخص عینی است ،همانند راوی در جریان کلی غزل دفاع مقدس انبازراویتگری در غزل ج

 برند.فرایند روایت را پیش می ،مواردی جانباز، مادر، همسر و یا فرزند جانباز  در جایگاه راوی اول شخص

 آزرداش را دوباره میهای پیاپی آن روز، سینهسرفه 

 ضب کمی سرگردهای کتش ناگهان باغخیره شد در ستاره

 (411: 1، ج1113)بنیاد حفظ آثار...، عزت صفایی              

 . ابعاد شخصیتی جانباز در غزل دفاع مقدس1.6

یک شخصیت نوعی و تیپیکال که در شخصیتی اصلی و مرکزی است. شخصیت جانباز در غزل دفاع مقدس 

دور شدن از تاریخ وقوع با چرا که است. نمود چشمگیری داشته ویژه در دهة اخیرغزل روایی دفاع مقدس به

نگرد و از آن جمله است شود و با نگاهی رئالیستی به پیامدهای جنگ میشاعر از فضای حماسی دور می ،جنگ

سرا چه تعریفی از این که شاعر غزلاجتماعی جنگ است. -ترین پیامد انسانیکه برجسته« جانباز»واقعیتی به نام 

هایی با موضوع جانباز است که متعاقب کند مستلزم بررسی سرودهچهرة او را ترسیم میجانباز دارد و چگونه 

 شود. اد شخصیتی جانباز در غزل آشکار آن ابع

 . شاعر و جانباز1.1.6

                                                             
در مجلة آدینه انتشار یافت و در محافل ادبی به موضوع بحث موافقان و مخالفان جنگ بدل شد. جوابیة منظوم کیومرث عباسی  1111. این شعر در سال  1

 تا ندارد/ شلوار تماشا از ببیند، باک ببیند ندارد/ هرکس پا امّا غم دارد تاخورده آید: شلواری زیبای پایداری به حساب میهاقصری به این غزل نیز از غزل

 (111: 1114ندارد... )نشریة حافظ،  همتا که پایی یعنی خورده تا گرفتن/ شلوار پیشی عشق از یعنی خورده



 

 

 سرایان است:نخستین قدم تعریف جانباز از منظر غزل 

 امهلحظة دیدار جانان دست و پا گم کرد  در شب میالد جانبازی به رسم اشتیاق

 (11: 1111)بیگی حبیب آبادی،  قادرطهماسبی )فرید(            

 داند:و در تعبیری بسیار زیبا شاعر فلسفة جانباز شدن را خواست الهی می

 که ذره ذره تمام تو را شهید کند  خدا نخواست فقط از تو سر بگیرد، خواست 

 (111: 1115شفیعی، محمدسعید میرزایی )                

در میدان جنگ و آسیب جسمی و روحی از نقص عضو ر نوعی سیر و سلوک عارفانه است، نبازی از این منظجا

 گذارد:رود و وادی عشق را پشت سرمیفراتر می

 از تو جا ماند و دگر از پر و از بال افتاد  عشق همراه تو بالید ولی ساعت وصل

 (41: 1111بیات...، دفتر هنر و ادپور محمدی )علیرضا کاشی             

 نامد:داند و در تعبیری زیباتر او را برندة به خط پایان نرسیده میشاعر جانباز را شهید زنده می 

 اندحسابت کرده -دانمنمی –با چه معیاری   ایبینی شهید زندهپری از خواب و میمی

  (111: 1114اصغر عظیمی مهر )قزوه،            

 برندة نرسیده به خطّ پایانی  ردهای تو شدها، سهم دتمام جایزه

 (13: 1111دفتر هنر و ادبیات...، نژاد )ساغر سلمانی             

 

 

 

 

 کنداحساس حقارت و شرمساری می شاعر در برابر مقام جانباز: 

 ام از اینکه نفس دارمگیرت، شرمندههای نفسبا درد سرفه

 استتن آسوده، چشمی که رو به پنجره خوابیده آتش بگیرد این                          

 (53: 1111دفتر هنر و ادبیات...، اصغر معاذی مهربانی )         



 

 

 کند:شاعر در درک و توصیف مقام جانباز ابراز ناتوانی می 

 عقل در فهم توست مستأصل، چیستی؟! مرثیه، حماسه، غزل

 ایان زدهای معماترین الینحل، ای که پهلو به چیست          

 (115: 1111علی فردوسی )محقق،               

 :شاعر با وجود ناامیدی از بهبود حال جانباز برای او آرزوی بقای عمر و نام دارد 

 بودبر قامتت لباس شفا، گُر گرفته   نذر و نیاز ما به گدازت اثر نکرد

 (11: 1111دفتر هنر و ادبیات...، )سیدفرید احمدی      

 ات رابمانی، ببینم، شکوفائی     بینم، پریشانی توبمیرم، ن

 (11: 1111آبادی، حبیبمحمدحسین صادقی )بیگی              

 عاشورا. جانباز و 2.1.6

که خود از های دینی در شعر و غزل دفاع مقدس نمود چشمگیری دارد تا آنجا که حسین اسرافیلی مایهبن

 :دگویباره میشاعران جنگ است در این

 هایاسطوره از باالترین و بارزترین ویژگی شعر جنگ یا شعر مقاومت در دوران دفاع مقدس، الهام گرفتن»          

  111: 1113)کافی،  «ن از مفاهیم قرآنی و الهام گرفتن از حوادث تاریخی اسالم استالهام گرفت مذهبی،           

 (1134به نقل از سروش، مهر            

بارزترین  ،اندیشة عاشورایی که میراث فرهنگی شیعی ایرانیان استد انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی با رخدا

این نکته که به هر روی واقعة کربال یک جنگ است، سبب شد تا شاعر دفاع مقدس اسوه و الگوی مبارزه شد. 

های که هرگز در سرودهشعارهای مفقود عاشورا (. » 111: 1113باشد )کافی، به آن گرایش بیشتری داشته

بود در فرهنگ مبارزه و جهاد راه یافت و شعار و شعر آکنده از های پیشین به کار گرفته نشدهشاعران سده

های دفاع تقریب شخصیت(. 11: 1، ج1115)سنگری، « جمالت و اشاراتی شد که ملهم از عاشورای حسینی بود

های رسوخ و های عاشورایی، از جمله شیوهبه شخصیت هامقدس مانند شهید، جانباز و اعضای خانوادة آن

ها، قرابت نمادین دفاع مقدس است. یکی از بارزترین این تقریب شخصیت در غزل شیعیسیطرة فرهنگ 

 است. )ع(ویژه حضرت ابوالفضلهای عاشورا بهشخصیت جانباز با واقعه و شخصیت

 



 

 

 هاانقالبچشمت شریعت همة   ماهی، که منشعب شده از ماه کربال

 (55: 1111، ...دفتر هنر و ادبیاتسیدرضا محمدی )             

 آورندانفاس تو نسیم محرّم می   گاه سوختة قلب زینبیتو خیمه

 (11: 1111دفتر هنر و ادبیات...، )محمد مؤدب علی                       

هود است. چنانکه یکی از شگردهای های مذهبی نیز مشاین قرابت نمادین میان جانباز و دیگر شخصیت

های نمادین میان جانباز و ای از قرابتمحمد مؤدب ترسیم شبکهپردازی جانباز در شعر علیشخصیت

 های مذهبی است:شخصیت

 با هیمه و با آتش و بر در زده باشند  انگار به چشمان تو هم سر زده باشند 

 فرق سر حیدر زده باشند صد تیغ به  انگار تویی مسجد آن کوفه، که در تو

 (53: 1111، ...دفتر هنر و ادبیات)محمد مؤدب علی              

 فهمیدقیقاً نقل ابراهیم و ایمانش، نمی  خودش را سر برید و روزها و آرزوها را

 (11)همان:                                                                                   

 پردازی جانباز های شخصیتحماسی نیز از دیگر شیوه-های عرفانی و ملیت نمادین با شخصیتقراب

 است.

 مقام توست اگر وصف بایزید کند  حدیث توست اگر قصه گوید از منصور

 (11: 1111دفتر هنر و ادبیات...، محمدسعید میرزایی )           

 بلند، یک صدای دلنشینیک سکوت سر  امانمرد، مردِ هفت خان، یک نبرد بی

 (11: 1113محمد خادم )ادارة حفظ کل آثار...،           

 

 

 

 . توصیف وضعیت جسمی و روحی جانباز1.1.6

 انباز است. پردازی جانباز توصیف وضعیت جسمی و روحی جهای معمول در شخصیتیکی از شیوه



 

 

ی غیرمستقیم است، در غزل دفاع پردازتوصیف وضعیت جسمانی جانباز که زیرمجموعة شخصیت. 1.1.1.1

شود. در این میان سهم جانبازان های بیماری جانباز محدود میمقدس بسامد باالیی دارد و به بیان آالم و نشانه

 شیمیایی بیش از دیگر جانبازان است.

 شودکنی نفست وا نمیهی سرفه می شودچندی است جان به حجم تنت جا نمی

 (111: 1111مهر ) ظیمیاصغر ع                  

 کشد آهسته درد در کمرتدراز می  کشی آهسته درد توی سرتدراز می

 به روزنامة فردا کشیده شد خبرت  ... کلمهنخاع قطع شده در ستونی از

 (15: 1113فاطمه اختصاری )شفیعی،             

و  پردازدمیاین مضمون  به گاهی شاعر از منظری دیگر  ،در جریان یکنواخت توصیف آالم جسمانی جانباز

 یابد:می به نوعی آشنایی زدایی معنایی دست ،از جد به طنز تلخ ،حتی با تغییر لحن

  آید به صورتت، مؤمن!های اکسیژن، چه میزخم و کپسول

 ات کردندقیافهخوشقدر چهها، تو بدانی اگر که تاول        

 (41: 1114احمدی )قزوه،  عباس                  

 جانباز بر روی تخت بیمارستان از دیگر شگردهای مکرر در غزل دفاع مقدس برای توصیف  وصیفت

 آالم جسمانی جانباز است:

 های بستر توکند از زخمکه درد می  است، پیکر توبه روی تخت، مچاله شده

 (11 :1111دفتر هنر و ادبیات... ، مریم آریان )           

 

 

 

 

 شود:تمرکز بر توصیف آالم جسمانی جانباز گاه سبب نزدیک شدن غزل به فضای ناتورالیستی می 

 

 



 

 

   تر از نگاه توایم، تو که قرمز شده تمام تنتشیمیایی

 شکنتآب آورده تاولت، ساقی! آب آورده پای خط

  دانم، می«آه»گفتی و « آب»شد از بس،  لبِ خشکیده پاره

 شکند، باز ترکید تاول دهنتحلق سخت می بغض در       

 بینم:است میجیغ آژیر قرمز تختت، به صدا آمده... 

 سرفة آخر تو و انگار، خون شتک زد مالفه شد کفنت        

 (31: 1113حسین شیردل )ادارة کل حفظ آثار...،                

 غیرمستقیم بصورت سمانی جانباز گاهی با تقابل وضعیت جسمانی جانباز در گذشته و حال، آالم ج

   شود:توصیف می

 آن مرد، آن ستبر به زانو درآمده-  -مثل شهاب رفته و خاکستر، آمده

 (135: 1114سیروس عبدی )قزوه،               

پردازی مستقیم و التقاطی های روحی جانباز از دو شیوة شخصیتبرای توصیف حاالت و ویژگی. 1.1.1.1

. تا آنجا که یابدنمود میحاالت روحی جانباز  فتار و گفتار جانباز است کهو بیشتر با توصیف ر شوداستفاده می

 حساب آورد:های روحی و روانی جانباز در غزل دفاع مقدس  بهتوان موارد زیر را از ویژگیمی

 صبر و بردباری 

 آورندیات کم مخوان صابریدر هفت آورند        بر سفرة تو هر چه که ماتم می

 (11و 53: 1111دفتر هنر و ادبیات...، محمد مؤدب )علی       

 شود:اما زمانی کاسة صبر جانباز لبریز می

 آمدهبیه کاسة صبر سرچیزی ش   ای نداشتلبریز بود و ظرفیت تازه

 (135: 1114سیروس عبدی )قزوه،                 

 

 

 



 

 

 

 شاعر ملتمس است که جانباز سکوتش را بشکند: است وجانباز سکوتی گویا و فصیح را برگزیده

 بخوان پرنده! سکوت بهار، جانکاه است  ماه استدلت اگر چه گرفته، شب ار چه بی

 فقط صدای تو در این میانه دلخواه است   های غریبتمام شهر در آوار زوزه

 (54و  51: 1111دفتر هنر و ادبیات...، خراسانی )صطفی محدثیم    

 و راضی به خواست اوست لیم حضرت حق استجانباز تس: 

     ای را که از خداوند استبا جهانی عوض نخواهم کرد، هدیه

 آنکه این جمله را برایم گفت، زخمی آخرین پدافند است                                                                 

 (41: 1111رویا باقری )محقق،                    

  موعود است:جانباز در انتظار 

 آیی؟دعای هر شب چشمت، که: آقا جان! نمی  های خشکِ تنهاییو خمپاره، صدای سرفه

 (44: 1111فاطمه طارمی )دفتر هنر و ادبیات...،          

  رهایی از قفس تن است: است و شهادت برای اوشهادت جانباز در حسرت 

 نزد به سینة من عاقبت مدالم را  تآمد و رد شد، نگاه کرد و گذش« شهادت»

 (115: 1113محمدجواد شاهمرادی )اکرامی،             

یک نفس یک سرفة دیگر، وا کنی از بند، بالت      جان! شاید! هایت را، ای عقاب شعلهشماری لحظهمی

 (43: 1111دفتر هنر و ادبیات...، سیدضیاء قاسمی )         را

 

 :غربت جانباز 

 تر ماللم راولی ندید غریبانه  ت از این خانهکه غریبانه رف خوشا کسی

 (115: 1113محمدجواد شاهمرادی )اکرامی،              

 

 



 

 

 

 است: و اندوهگین جانباز اگرچه راضی اما دلتنگ 

 های شب کافی است، تا بدانی چقدر دلتنگ استخیسی شانه

 د استای نزدیک، بر لبانش اگرچه لبخنیادگار گذشته       

 (41: 1111رویا باقری )محقق،            

 شخصیت جانباز به بیان آالم روحی و روانی جانبازان  ای از توصیف حاالت روحیبخش گسترده

اند. این جنگ و پایداری متحمل شدهموجی اختصاص دارد که بیشترین صدمة روانی را از جریان 

. 1استابوالفضل سپهر بسیار مورد توجه قرار گرفتههای ویژه مثنویمضمون در مثنوی دفاع مقدس و به

 توان یافت:هایی از آن میدر غزل نیز نمونه

 رقص علیِّ اصغر و دست عمویش  هی رد شد و نگذاشت چشمانش بخوابد

 چی در گفتگویشسیمیا اشهد بی  صوت آر.پی.جی -صدای حمله-سنگر

 (141: 1115رزیتا نعمتی )اسرافیلی،               

 سوت خمپاره در سرت پیچید، بالشت آسمانی از پر شد...

 خواب دیدی که باغی از گل سرخ، در تو پرپر شد و کبوتر شد                           

 گویدسیم زیر گوشت به گریه میپری بیتشنه از خواب می ...

 «اکبر این سوی خاکریز افتاد، اصغر آن سوی آب پرپر شد»

 (31: 1113زاده )اکرامی، علیرضا رجبعلی                   

 )ترسیم ابعاد شخصیتی جانباز در تعامل با خانواده و اجتماع( های فرعی. شخصیت4.6

ل با هایی است که در تعامترسیم ابعاد شخصیت جانباز در خانواده و اجتماع مستلزم پردازش شخصیت 

به عنوان  ؛مردم همچنین و فرزند جانباز مادر، همسر، عبارتند از: هاشخصیت اصلی قرار بگیرند. این شخصیت

شاعر از اقتضائات  اند.برد، حاضرند و با او در تعاملعی که جانباز در آن به سر میهای فرعی در اجتماشخصیت

                                                             
1
 .1111. ر.ک سپهر،  



 

 

ها نقش مؤثری در تبیین ند. این شخصیتکو تصویرآفرینی استفاده می سازی، برای مضمونهای فرعیشخصیت

 برند.فرایند روایت را پیش می ،در جایگاه راوینیز و گاهی  کننداز ایفا میشخصیت جانب

 مادر. 1.4.6

همراه و  شاهد آالم جانباز، پرستار،است که مادر های فرعی برجسته در غزل دفاع مقدس از جمله شخصیت 

 :اندوهگین شرایط اوست

 

 دت کرده مادر هم به این ترفندهادیگر عا            ات پنهان نکنسرفة ناخوانده را در خنده

 چکد از بندهااشک چشمش باز دارد می  شسته خون چفیه و پیراهنت را توی حوض

 (111: 1111پونه نیکوی )محقق،                                                                                          

 جانباز فرزند .2.4.6

 های فرعی برخوردار است.از بیشترین بسامد میان شخصیتفرزند جانباز  ز شخصیت مادرپس ا 

 برد اندوهگین است و آرزومند بهبودی اوست:فرزند جانباز از شرایطی که پدر در آن به سر می 

 کشم، باران ببارداما خجالت می  استهایت گرفتهبابا! دلم مثل نفس

 یمان کپسول اکسیژن بیاردموال  خواهیم ای کاش!مثل یتیمان نان نمی ...

 (13: 1111دفتر هنر و ادبیات...، )دکتر عباس سودایی            

  آنچه برای فرزند جانباز مهم است بهبودی پدر است و تمام مزایای اجتماعی که انتساب وی به جانباز

اند فقدان توکدام نمیها هیچارزش و عبث است. چرا که اینبرایش به ارمغان آورده، در چشمش بی

 درست را در خانواده جبران کند:حضور پدری سالم و تن

 شد به حق خود برسمسهمیه سهم من نبود از تو! کاش می

 سهم خود را بگیرم و آن وقت، پس بگیریم بلکه پایت را!                                                                 

 (111: 1113)اکرامی، رویا باقری                    

 :فرزند جانباز هم شاهد آالم و بیماری پدر است و هم گاهی شاهد شهادت او 

 چقدر درد، عذاب و شکنجه، ها...؟! دیگر...؟  خس سرفه، دوباره آه... پدر...صدای خس

 شود بر سره میشبیه پتک که کوبید  -صدای جیغ... و آژیر آمبوالنس و بعد ...



 

 

 

 

 جانش آه... آنسوترکنار پیکر بی   وز یادم هستسر تأسف دکتر هن

 (141: 1113،بنیاد حفظ آثار...)1علی شفیعیسید   

 

 

 مند است:گاهی نیز از شرایط پدر و اوضاع خانواده گله 

 ه، من اینجاست، مادرم توی خانپدرم روی تخت افتاده

 دانم، این کبوتر اگر هوایی شدمنت است میمزد بی 

 (11: 1113ن شیردل )اکرامی، حسی            

 . همسر جانباز 1.4.6

سازی شاعران مایة مضمونهای فرعی برجسته در کنار شخصیت جانباز است که دستاز شخصیتهمسر جانباز 

 است:ویژه شاعران زن قرار گرفتهبه

 ورزی به جانباز است:زن، اسطورة عشق 

 ه سرگشتة بیابان استچقدر عشق، ک  ایاز آن زمان که تو لیالی ماجرا شده

 (35: 1113سارا جلوداریان )اکرامی،               

 :جانباز برای همسر، آینة جبهه است و زن جهادگری است در برابر این آینه 

 جبهة واقعی که بازی نیست، که به دنبال پاکسازی نیست

 جنگ را در خودش مچاله شده با خود آورده تا ببینم من

 (41: 1113ن حسین پناهی )نوازنی، الدیصالح           

 :شاهد آالم شوهر، مددکار و امیددهندة اوست 

 برممن هم به قرص آبی تو دست می    کشیهر روز صبح ساعت شش درد می

                                                             
1
 (.31و 31(به نام مرضیه فرمانی ثبت شده است )ص 1113مه های زخمی قبیلة باران ). این شعر در کتاب منظو 



 

 

 «ست همسرمپا شو ببین چه صبح قشنگی»   شویای دروغ، تو بیدار می...با جمله

 (41: 1113پونه نیکوی )اکرامی،          

  مند خواهدشد اگر کسی او را گذرد و گلهاست، برای نگهداری و پرستاری از شوهر از خود میفداکار

 از چنین سلوکی بازدارد، حتی اگر آن شخص، شوهرش باشد:

 تمام وقت به فکر وفای من باشی   نگو: برو به خودت فکر کن... چرا باید

 تو به جای من باشی...به خنده گفتم: اگر   دوباره هم زن همسایه گفت: تا کی صبر؟

 (151: 1113فاطمه قائدی )شفیعی،              

 

 . جانباز و اجتماع4.4.6

همرنگ تعامل وی با بنیاد خانواده نیست. مفهوم کلی اجتماع  ،ترسیم ابعاد شخصیتی جانباز در تعامل با اجتماع 

به زعم غزلسرایان دو دهة  ،هددکه در غزل دفاع مقدس خود را از پس واژگانی چون مردم و شهر نشان می

جان و ساکنی است که روح است، انگار اجتماع جسم بیگونه که باید ادای دین نکردهچندان به جانباز آن ،اخیر

 پذیرد:پویای خود، جانباز، را نمی

 نمای مصنوعیمیان این همه آدم   گذریرو آرام و تلخ میتو از پیاده

 رو، تو و این مردهای مصنوعیپیاده  گذری...هنوز داری از اندوه شهر می

 (13: 1131نجمه زارع )گلمرادی،                  

 شودای حقیقت جانباز است که شهید میاست؛ در چنین جامعهجانباز در جامعة خود ناشناخته مانده: 

 فرش دارالخالفه ات کردندخواب دیدی شبی که جالدان، 

 ات کردندبه شهیدان اضافه گردنت را زدند با ساتور،        

 بینید، شیمیایی است، مومیایی نیست    که میخروشیدی: اینمی

 ات کردندها نفهمیدند، متهم به خرافهنه! ابولهول 

 (41: 1114عباس احمدی )قزوه،                

 کند:جانباز دردهای جسمانی را با دیدن ناپسندهای اجتماعی فراموش می 



 

 

 بازار شیطاندرد نفس را غمی نیست، در گرم          هد اینجا وقتی که تاراج ایمانخوااو نان نمی

 (311: 1، ج1113)بنیاد حفظ آثار...، مهرناز ناصرزاده             

 بیند:احترامی میشنود و بیجانباز طعنه و زخم زبان می 

 ات کردههاشان کالفهای از تمام مردم شهر، طعنهخسته

 کرده زخم زبانشان رنجور، یادگار شلمچه را هر روز                

 (111: 1113اصغر رشیدی )شفیعی، علی                   

 

 

 شوددیگر به احترام کسی پا نمی  در شهر مدتی است که در پیش پای تو

 (111: 1111مهر )اصغر عظیمی          

 خورد:حال شهدا غبطه میرود که جانباز به فشارهای اجتماعی تا آنجا پیش می 

 که نیستند ببینند روز و حالم را  پر و بالهای بیخوشا به حال سفر کرده

 (115: 1113محمدجواد شاهمرادی)اکرامی،               

 هاگونه. اعتراض1.4.4.6

که شخصیت  گیردترسیم ابعاد شخصیت جانباز در تعامل با اجتماع، شاعر در جریان  نامالیماتی قرار می در پی

مایة کم دستو کم کندمیجانباز با آن رویارو است. توصیف این بعد از ابعاد شخصیت جانباز شاعر را متأثر 

-حساب میهای برجستة غزل دفاع مقدس بهمایهشود که در چند سال اخیر از بنهایی میگونهن اعتراضسرود

 آورد:روی می گوییآید. ابتدا شاعر در بیان اعتراضات خود به پوشیده

 سرو بودن و آخر، در تنور نان مردن وه! چه شوم و وحشتناک، زرد در خزان مردن

 مثل دیگران بودن، مثل دیگران مردن هراسم از ماندنترس من نه از مرگ است، می

 (11: 1111و ادبیات...، دفتر هنر )اسماعیل امینی                                                                          

 شود:گونه اشعار افزوده میکم بر صراحت بیان اینکم

 



 

 

  حواس بسیارندآب افتاد از آسیاب امروز مردم کم

 است یک روزی...است یک وقتی یادشان رفتهتهیادشان رف  

 (31: 1113آرش پورعلیزاده )شفیعی،                       

 شود:ها اضافه میگونهسبکی اعتراض هایو بیان هنری نیز به ویژگی

 سازند  پرست میها بتسازند، برجشهرها برج مست می

 ات کردند شرق ما حیف غرب وحشی شد، محو در دود کافه                                                             

 -های معترضهجمله -جا ندارند در هبوط خزه، سروها... 

 ات کردندد حرف اضافهورفتی به حاشیه ای متن! ززود      

 (41: 1114)قزوه، عباس احمدی                  

  جانباز را استدچار تغییر و تحول شدهها گونهدر این اعتراضفرعی جامعه به عنوان یک شخصیت ،

 کار است:پذیرد و سخت فراموشنمی

 است چه زود از کنار توشده این شهر رد      گذشتیک شهر از کنار تو آرام می

 (141: 1، ج1113)بنیاد حفظ آثار...، فهیمه مجیدی               

 گوید:ای عافیت طلب سخن میای از جامعهگاهی شاعر به عنوان نماینده 

 هاهزار زخم، سهم تو و سهم من، نظاره  کنم که سخت عادالنه بودو اعتراف می

 (41: 1111دفتر هنر و ادبیات...، )ا... عابدی عزت                

 گیرد:ای است که انتقاد صریح جای بیان هنری را میها به اندازهگونهصراحت لهجه در بعضی اعتراض 

 هاپارهو یادمان جنگ شد، فقط پالک ها خالصه شد، به یک چفیه، یک کالهو جبهه

 (41: 1111دفتر هنر و ادبیات...، ا... عابدی )عزت        

 ها، شاعر را از رعایت نزاکت کالم و شأن جانباز گونهما گاهی افراط در صراحت لهجه در بیان اعتراضا

 دارد:بازمی

 کردم که ... قدری عقل او کم بوداحساس می لنگید ... یک کم گردنش خم بوداز دور... می

 هم بوداز بس که وضع ظاهرش درهم و بر  جور عجیبی بود انگاری که معتاد است

 (31: 1113ایوب پرندآور )شفیعی،                



 

 

 هر چند شاعر در انتهای شعر اذعان دارد که:

 ام که درک من از او چرا کم بودشرمنده  ام از اینکه مغز کوچکی دارمشرمنده

 (31: 1113همان )شفیعی،          

و فصاحت کالم را  ی مناسبی بهره نبردهبیاناز شیوة  ،برای بیان غربت جانباز در جامعه که شاعر پذیرفتاما باید 

 است.رعایت نکرده است و مقام شعر را به جایگاه گفتمان غیرهنری تنزل داده

 از را نخواهندشناخت و این های بعد جانبرسد که نسلها، شاعر در نهایت به این نتیجه میبا تمام تالش

 کند:سرایی بیان میرا به زیباترین شیوة سخن دریافت

 

 

 شکوه کردن که در مرامت نیست، گرچه یک کوچه هم به نامت نیست

 کنند اینجا، اعتبار شلمچه را هر روزگرچه کمرنگ می        

 ...داغ بر دل چو الله داری تو، در دلت آه و ناله داری تو     

 نسل سوم چگونه درک کند، داغدار شلمچه را امروز         

 (111: 1113شیدی )شفیعی، علی اصغر ر                 

حسن مقطع صریح و زیبایی آفریده است که زیبایی مضمون آن چشم مخاطب را بر عدول  ،تغییر ردیف شعر

 پوشاند.شاعر از قواعد می

 . دایرة واژگانی5.6

به شخصیت مورد  استفاده از واژگان و ترکیباتی است که به نوعی «نوعی» پردازیِیکی از شگردهای شخصیت

 صویرسازیت دریک گسترة معنایی  ها ازشاعر با آوردن آنبه عبارت دیگر کدهایی است که  مرتبط است و نظر،

استفاده از چنین واژگانی در غزل روایی بسامد باالیی دارد چرا که از  شود.مند میبهره آفرینی،و مضمون

 صراحت



 

 

پنج توان به واژگانی را در غزل جانباز می چنین 1کند.کاهد و بعد تصویری غزل را تقویت میبیان در شعر می

 زیرمجموعه تقسیم کرد:

 گلوله. است مانند: مین، ترکش، گاز خردل وابزار و آالت جنگی که به جانباز آسیب رسانده .1.5.6

 دارد آسمان به چشمی گوشه فریاد، از لبالب سکوتی در

 دارد کران کران هاییزخم ،ترکش و تاول و بغض بغل یک

 (113: 1113 اکرامی،) چراغ شاه سیدمسیح               

 یادگاری که ز گُردان تفحص داری          قاب شده در پایت مینچقَدر بوسة 

 (13: 1111عباس احمدی )محقق،                              

 هاو دمیدن ستاره گاز خردلهجوم   ، انفجاربمب، گلولهبرآمدم بگویم از 

 (41: 1111دفتر هنر و ادبیات...، . عابدی )ا..عزت        

شود و در غزل محدود می« پا»و « دست»نام اعضایی که جانباز آن را از دست داده است؛ که به دو واژة . 2.5.6

 جانباز بسامد باالیی دارد:

 امیی گرچه در این راستا گم کردهدست و پا         برجا همچو کوهم بر سر پیمان خویش پای

 (13: 1111قادر طهماسبی )فرید( )بیگی حبیب آبادی،            

 صندلیمانند: پای مصنوعی، عصا و کند وسایلی که جانباز برای جبران نقص عضو از آن استفاده می .1.5.6

 .)ویلچیر( دارچرخ

 پای مصنوعیای و پالکی و و چفیه  هاها و خاطرهتویی و دلخوشی عکس 

 (13: 1131ع )گلمرادی، نجمه زار               

 رسید تا کتفت، خواستی مثل یکدگر باشیمقد من می

 قد منی خود حاال، شده قدت درست همعصاپای پابه       

 (41: 1113صالح الدین حسین پناهی )نوازنی،    

                                                             
ردن واژة جانباز به . واژة جانباز نیز از واژگانی است که در غزل دفاع مقدس بسامد باالیی دارد اما در غزل روایی چندان مورد استفاده قرار نگرفت زیرا آو 1

 در غزل روایی چندان خوشایند نیست. انجامد که نوعی صراحت کالم در شعر می

  (115: 1111 محقق،) فردوسی ای    علیزده آسمان به هم پری که پروازی، هوای در ایجانبازی/ پیله شاهدند زخمها رازی، ای نیمه و درد ای نیمه



 

 

 تو دارصندلی چرخسمت غروب،    رفت با دو خط موازی، قطار تومی

 (141: 1، ج1113حفظ آثار...،  )بنیاد فهیمه مجیدی             

ویژه جانباز شیمیایی به آن مبتالست؛ مانند سرفه و تنگی نفس، هایی که جانباز بهها و ناهنجاریبیماری .4.5.6

 تاول و ریختن موی سر.

 

 استهایش پر از خبر شدهخواهد، لحظهاش مبتدا نمیجمله

 استهایش شدیدتر شدهسرفهتیترهای عزیز ما بنویس،      

 (111: 1115اسماعیل محمدپور )اسرافیلی،                

 موهای سرم ریختدر آینه، هر روز،   ای از من، فقط مانددر آینه، ته چهره

 (14: 1111دفتر هنر و ادبیات...، مریم آریان)              

هایی که در مقام جانباز غزل بیشتراست که در « تاول»واژة  ،یکی از پرکاربردترین واژگان در این زیرمجموعه

 آید:است، به چشم میشیمیایی سروده شده

 و یک مرد شیمیایی، تو تاولهزار    مزار خاطره، یک مرد مومیایی من

 (45: 1111دفتر هنر و ادبیات...، ا... عابدی )عزت       

 دهد:هایی بدیع قرار مییمایة ترکیبات تشبیهی، استعاری و تصویرسازاما گاهی شاعر این واژه را دست

 تو را مراد کند، درد را مرید کند            هاخانقاه تاولزمانه خواست که در 

 (111: 1115شفیعی، محمدسعید میرزایی )                

 کند؛ مانند:ها استفاده میابزار و آالت درمانی و داروهایی که جانباز پیوسته برای بهبود حال خود از آن. 5.5.6

 .قرصسرم، سرنگ و اسپری، ماسک و کپسول اکسیژن، 

 ها، شوکها، نه ممکن نیست! تختکپسول! هی قرص! هی سرمهی 

 ای حتی خیالت رااز پریدن منصرف سازند، لحظه

 (43: 1111دفتر هنر و ادبیات، سیدضیاءقاسمی )         

 کسی نبود کنارت، کنار سنگر تو   تو، تنگی نفس دارد ماسکاگر چه 



 

 

 (11: 1111دفتر هنر و ادبیات، )مریم آریان                                                     

 بوی باروت و بغض خیست را روی دوش تفنگ آوردند

 آوردند سرنگآمدی با تنی پر از تاول، هی برایت              

 (113: 1131زهرا گریزپا )گلمرادی،              

 باید صدای خندة مهتاب را شنید      ام را بیاورید! ریاسپوقتی نمانده 

 (113: 1113)بنیاد حفظ آثار...، سیدعلی شفیعی          

  آیند؛ مانند: چفیه و پالک.لوازمی که از اجزای الینفک شخصیت جانباز به حساب می .6.5.6

 ی و پای مصنوعیپالکای و چفیهو   هاها و خاطرهتویی و دلخوشی عکس 

 (13: 1131نجمه زارع )گلمرادی،         

 

 

 

 

 گیری نتیجه

ترین گری در غزل دفاع مقدس است و یکی از برجستهپردازی یکی از شگردهای روایتشخصیت     

های آن جانباز است. شخصیت جانباز در غزل دفاع مقدس، شخصیتی ایستا و نوعی است که به مدد شخصیت

مستقیم بطور ه بر منظری که شاعر از آن شود. عالوو التقاطی پردازش می پردازی غیرمستقیمدو شیوة شخصیت

برد که گرایانه از چهرة جانباز بهره مینیز برای ترسیم نمایی واقعهای معنایی دیگری حوزهاز نگرد، به جانباز می

 عبارتند از:

 های عاشوراییقرابت نمادین شخصیت جانباز با واقعه و شخصیت -الف

های جانباز و توصیف رفتار و گفتار ؛ که با بیان آالم و بیماریف وضعیت جسمی و روحی جانبازتوصی -ب

 .شودجانباز حاصل می



 

 

های فرعی در این راستا حضور شخصیتکه  ؛اجتماعخانواده و  توصیف ابعاد شخصیتی جانباز در تعامل با -ج

ک کلیت فراگیر، در کنار شخصیت اصلی جانباز چون مادر، فرزند و همسر جانباز و رویکرد جامعه به عنوان ی

 است. در غزل از بسامد باالیی برخوردارنماید و ضروری می

بیند ای را میجامعههای فرعی و نمایش بعد اجتماعی شخصیت جانباز، شاعر پردازش شخصیتدر پی  

هایی گونهرودن اعتراضمایة سو این نارضایتی را دست بخش نیسترضایت که جایگاه شخصیتی جانباز در آن

در جامعه انتقاد طلبی رواج روحیة عافیتعدم پذیرش او و نسیان جامعه در برابر حقیقت جانباز، از  سازد کهمی

گویی ها از لحنی غیرصریح برخوردارند که به مرور زمان بر بعد هنری و صراحتگونهنخستین اعتراضکند. می

 انجامد.و تنزل هنری آثار می است که گاهی به افراطآن افزوده شده

آفرینی و ای برای مضموناستفاده از دایرة واژگانی مرتبط با حوزة معنایی جانباز؛ که حوزة معنایی گسترده -د

 کند از آن جمله است: دهد و بعد تصویری غزل را تقویت میتصویرسازی در اختیار شاعر قرار می

 است.رساندهابزار و آالت جنگی که به جانباز آسیب - 

 است.ایی که جانباز آن را از دست دادهنام اعض -

 .کندوسایلی که جانباز برای جبران نقص عضو از آن استفاده می -

 ویژه جانباز شیمیایی به آن مبتالست.هایی که جانباز بهها و ناهنجاریبیماری -

 کند.ها استفاده میال خود از آنابزار و آالت درمانی و داروهایی که جانباز پیوسته برای بهبود ح -

 آیند.لوازمی که از اجزای الینفک شخصیت جانباز به حساب می -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 منابع

 اصفهان: فردا.(، دستورزبان داستان، 1131اخوت، احمد )

 : مجموعه آثار سومین1های هنوز(، همیشه1113ع مقدس اصفهان )های دفاادارة کل حفظ آثار و نشر ارزش

 استانی شعر دفاع مقدس، اصفهان: گفتمان اندیشة معاصر.جشنوارة 

 (، زخم سیب: مجموعه اشعار برگزیدة پانزدهمین کنگرة سراسری شعر دفاع مقدس، 1115اسرافیلی، حسین )

 تهران: صریر.

 های سربلند: مجموعه اشعار برگزیدة نوزدهمین کنگرة شعر دفاع مقدس، تهران:(، سجاده1113اکرامی، محمد )

 ر.صری

نهایت )آوازهای سرخ بلوط(: اشعار منتخب (، این شرح بی1113های دفاع مقدس )بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

 .1، جشانزدهمین کنگرة سراسری شعر دفاع مقدس

 .1(، مجموعه اشعار، تهران: نگاه، چ1114)بهبهانی، سیمین 

 .1دارینوش، چ شود، تهران:(، گاهی دلم برای خودم تنگ می1133بهمنی، محمدعلی )

 (، زخم، غزل، زاویه: مجموعه شعر جانبازان، تهران: سورة مهر.1111بیگی حبیب آبادی، پرویز )

 .1، تهران: نیلوفر، ج(، داستان کوتاه در ایران1113پاینده، حسین )

 .1(، دیوان حافظ، به اهتمام جهانگیر منصور، تهران: دوران و دیدار، چ1131الدین محمد )حافظ، شمس

 .115-111، 14(، بهمن، ش 1114نامه( )افظ )ماهح

 .11-13، خرداد، 41، شعر، «نوآوری در غزل»(، 1115لی، کاووس )حسن

 (، سوختگان وصل: نکوداشت1111دفتر هنر و ادبیات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران )

 جانبازان شیمیایی، دفتر نشر معارف.

 (، منشأ شخصیت در ادبیات داستانی، تهران: نویسنده.1131دخت )دقیقیان، شیرین

 .1چ امیرکبیر،: تهران حکم، و امثال ،(1151) اکبرعلی دهخدا،

 (،  سیر تحول غزل فارسی، تهران: روزنه.1133روزبه، محمدرضا )

 .13(، شرح جامع مثنوی معنوی؛ دفتر پنجم، تهران: اطالعات، چ1131زمانی، کریم )



 

 

 . 1(، دفتر آبی، تهران: غنچه )فرهنگسرای پایداری(، چ1111)سپهر، ابوالفضل 

 

(، دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، 1133سعدی، مصلح بن عبداهلل )

 تهران: مهتاب.

 .1(، نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس، تهران: پالیزان، چ1115سنگری، محمدرضا )

 (، ادبیات دفاع مقدس، تهران: صریر.1131ــ )ــــــــــــــــ

 .1های ادبی، تهران: کتاب زمان، چ(، مکتب1115سیدحسینی، رضا )

 ( و محمودرضا برامکه، آنچه گفتم تمام دلم نیست: دومین کنگرة سراسری ستیغ سخن،1115شفیعی، امین )

 شیراز: نشر تعقل.

گزیدة آثار هفدهمین کنگرة شعر دفاع مقدس، تهران: بنیاد (، امواج ارغوانی: بر1113الدین )شفیعی، سیدضیاء

 های دفاع مقدس.و ارزش حفظ آثار

 .3(، سیر غزل در شعر فارسی، تهران: علم، چ1111شمیسا، سیروس )

 پاییز وهای ادبی، ، پژوهش«پردازی مولوی در مثنویپردازی و شخصیتداستان»(، 1111شوهانی، علیرضا )

 .111-31، ص 1زمستان،ش 

، رشد آموزش زبان و ادبیات «پردازی در حدیقة سناییشخصیت و شخصیت»(، 1111اهلل )عباسی، حجت

 ،فارسی

 .43-44، ص 11ش  بهار،

 ها، تهران: صریر.( و محسن عزتی، رویش ققنوس از خاکستر پروانه1111عظیمی مهر، اصغر )

 تابستان،شد آموزش زبان و ادب فارسی، ، ر«پردازی در داستانشخصیت و شخصیت»، (1111فرهنگی، سهیال )

 .31-11 ،11ش

(، روایت چهاردهم: مجموعه اشعار برگزیدة چهاردهمین کنگرة سراسری شعر دفاع 1114قزوه، علیرضا )

 مقدس،  

 تهران: لوح زرین و صریر.

 (، ترکش کلمات: بررسی سهم فارس در شعر دفاع مقدس، شیراز زرینه.1113کافی، غالمرضا )



 

 

 (، الله ها و الله ها: شعر زنان و دفاع مقدس، تهران: پالیزان.1131، شیرینعلی )گلمرادی

 (، هم سرو، هم صنوبر: مجموعه اشعار برگزیدة هجدهمین کنگرة سراسری شعر دفاع1111محقق، جواد )

 مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.

 .(www.ghavanin.irمعاوت آموزشی دادگستری استان تهران، )

 (، بررسی شعر دفاع مقدس، تهران: ترفند.1115نیا، علی )مکارمی

 .41-14، خرداد، 41، شعر، «جستاری در غزل امروز»(، 1115موسوی، سیدمهدی )

 الزمانة بدیع(، کلیات دیوان شمس، مطابق نسخة تصحیح شد1131الدین محمد بن محمد )مولوی، جالل

 فرزوانفر، تهران: بهزاد.

 .53-41، ص33، هنر، پاییز، ش «پردازی در شاهنامهشخصیت»(، 1113مهرکی، ایرج )

 (، عناصر داستان، تهران: آگاه.1111میرصادقی، جمال )

 :(، فانوس های سرخ: اشعار منتخب سومین جشنوارة شعر دفاع مقدس استان البرز، تهران1113نوازنی، رحمان )

 آرام.

 نویسی، تهران: نگاه.(، هنر داستان1111یونسی، ابراهیم )
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