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  چکیده
شـعر معاصـر فارسی، جریانات مختلفی را به خود دیده است. برخی از شاعران، گرایشهاي   

ــمون اهمیـت       ــتـه انـد و برخی نیز بـه محتوا و مضـ داده اند. یکی از جریانهاي فرمی و زبـانی داشـ
محتواگراي شــعر معاصــر، جریان شــعر انقالب اســالمی و دفاع مقدس اســت. در واقع این شــعر، به 
ــمون، راه خود را از انواع دیگر جدا کرد. هرچند ناگزیر از حیث زبان و بیان نیز   ــطۀ محتوا و مض واس

  ویژگیهاي خاص خود را نشان داد.
این جریان است. کتاب نخست او تولد در میدان نام دارد  حسین اسرافیلی یکی از شاعران

ــال  ــد. این کتاب یکی از مهم1364و در میانۀ جنگ (سـ ترین کتابهاي دفاع مقدس و در ) چاپ شـ
  واقع شناسنامۀ اسرافیلی است.

مقالۀ حاضـر بررسی سبکی اثر یاد شده است که  با هدف بررسی خصوصیات و ویژگیهاي  
  آن نوشته شده است.

  : شعر دفاع مقدس، تولد در میدان،  سبک شناسی، زبان، نگاه تاریخی.  هایدواژهکل
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  مقدمه-1
شـعر فارسـی در دهۀ شـصـت، عمدتاً از جنس شعر مقاومت و پایداري است. جریان شعر     

آغاز شد. پیش از انقالب اسالمی و از آثار ادبی انقالب مشروطه  مقاومت و پایداري در زبان فارسی از
ه بعد، شـعر مبارزه و مقاومت اوج گرفت. شـاملو، اخوان، کسـرایی و... گروه اصـلی شاعران     ب 30دهۀ 

مبارز بودند و در طرف دیگر، گروه شاعران چریکی (خسرو گلسرخی، سعید سلطان پور، جعفر کوش 
 تگروه شاعران انقالبی و دینگرا نیز به صف شاعران مقاوم 40 ۀاز اواسط دهآبادي و...) قرار داشتند. 

، طاهره ســبزواريحمید شــاهرخی، حمود م ،اوســتا مهرداد :ی مانندیهاچهرهو مبارزه پیوســتند. 
ــفارزاده ــراهللا مردانی، ص ــعر انقالب   علی معلمو  احمد عزیزي، نص ــانی بودند که ش ــتین کس از نخس

این گروه با اســـتفاده از مفاهیم دینی و مذهبی و طرح جامعۀ آرمانی به اســـالمی را شـــکل دادند. 
 گیري انقالب اسالمی کهتا سالهاي اوج گروه حرکت اینریان شـعر متعهد انقالبی قوت بخشیدند.  ج

ی شعر انقالب اسالم، در سالهاي پس از انقالبشت. ادامه دا ،هاي سیاسی تبدیل شدشعرها به بیانیه
پور، ینصر امقی .نیز رفته رفته پربارتر از قبل گشـت. بعد از انقالب شـاعران جوانی رشد و نمو کردند  

اند که در نوع بیان، تازگیهایی را در شــعر وارد ســید حســن حســینی و ســلمان هراتی از این جمله
د. اینان به همراه شـاعرانی دیگر در حوزة اندیشـه و هنر اسـالمی، پایه گذار شعر انقالب شدند.    کردن

  )9(ده شاعر انقالب، ص
و سال پس از پیروزي انقالب، سبب تعرض عراق به خاك ایران و وقوع جنگ در کمتر از د

ــالهاي مبارزه علیه حکومت پهلوي به جبهه  ــور سـ هاي جنگ و در نتیجه رونق انتقـال هیجان و شـ
جریان شـعر مقاومت و پایداري و به تعبیر خاص آن شـعر دفاع مقدس شد. اولین عرصۀ ظهور شعر   

عه، در صــفحات شعر خود به دفاع مقدس، جراید و مطبوعات بود که متناسـب با نیاز و ظرفیت جام 
  اشعار جنگ و مقاومت میپرداختند.

هایی گفته میشـود که درونمایه و موضوع آنها، به  به مجموعه سـروده «شـعر دفاع مقدس  
مسـایل هشـت سال جنگ و دفاع مقدس و پیامدها و تبعات آن برگردد با تکیه بر مقدس بودن، که   

ها میکند. حال این مجموعه همزمان با جنگ و سروده هاتداعی قلمرو الهی و دینی را بر این نوشـته 
  )15(نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس، جلد سوم، ص» باشد یا پس از آن.

ان می» شعر دفاع مقدس«و » شعر جنگ«یکی از محققین نیز با به کار گیري اصطالحات 
هایی که حدفاصل بین هسرودبر این اساس،  شـعر زمان جنگ و پس از آن تفاوت قائل شـده اسـت.   

درون مایه اصــلی آنها تشــویق و و ) را در بر میگیرد 598شــروع تجاوز دشــمن تا پذیرش قطعنامه(
ــمن و تقویت روحیه مذهبی و ملی براي حفظ وطن و انقالب  تکریم دوســـت و تحقیر و تهدید دشـ

ران از نامیده شـده اسـت و اشـعاري که پس از قطعنامه و بر اسـاس آگاهی شاع     اسـت، شـعر جنگ  
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گزیده شعر (سـرشت سیاسی جنگ، خلق شده است، به عنوان شعر دفاع مقدس شناخته شده است. 
  )12جنگ و دفاع مقدس، ص

از خصوصیات شعر دفاع مقدس میتوان به این موارد اشاره کرد: کثرت شاعران، زبان روان 
و سـاده و البته گاهی سـهل انگار، بینش مذهبی و انقالبی، کلمات و تعابیر و اسـامی جنگی، تصاویر    

  جدید، آمیختگی آثار با شعار و...  
ــاعر دفاع مقدس، محتوا را بر لفظ و انتقال معنی و مفهوم و ــخن شـ آرایی و پیام را به سـ

  پردازي ترجیح میدهد. در نتیجه به عناصر زبانی و فرمی شعر کمتر توجه میکند.سخن
ــعر دفـاع مقدس یعنی      ــین  تولد در میداندر این مقـالـه، یکی از کتـب مهم شـ اثر حسـ

  اسرافیلی از منظر زبان و محتوا و تخیل بررسی میشود.
  معرفی تولد درمیدان-2

اولین مجموعه شـعر حسـین اسـرافیلی اسـت. چاپ نخست این کتاب در      ،تولد در میدان
منتشر شد. این مجموعه چهار بخش دارد که شامل اشعار پس از انقالب، عاشوراییها، از  1364سال 

سـالهاي سـکوت و اشـعار ترکی میشـود. دو بخش این تقسـیم بندي (اشعار پس و پیش از انقالب)      
وجود دارد. شاید نقش سیدحسن حسینی در  ا حلق اسماعیلهمصدا بشـبیه آن چیزي است که در  

  چاپ تولد در میدان، موجب این شباهت ساختاري شده است.
قطع شعر وجود دارد که مضامین آنها عمدتاً حول  29هاي پس از انقالب، در بخش سروده

ار ي و ایثانقالب و جنگ میچرخد؛ بیعت با امام خمینی(ره)، ســتایش بزرگان انقالب، ســتایش دالور
رزمندگان و شــهیدان، وصــف دگرگونی اوضــاع کشــور و جز اینها. زبان شــاعر در این اشــعار، زبانی  

شعر در قالبهاي کالسیک و نئوکالسیک  25شعر این بخش،  29حماسـی و عرفانی است. از مجموع  
در  سبز)شـعر (کاروانی همه بارش خورشـید، از صحابۀ باستانی عشق، قامت بلند ایثار و خطابۀ    3و 

قالب شـعر نو سـروده شـده اسـت. این مسـئله نشانگر رویکرد شاعران به شعر سنتی پس از انقالب      
اسـت. در بخش دوم (عاشـوراییها)، شـاعر با زبانی حماسی و عرفانی به توصیف حادثۀ عظیم عاشورا    

ش همه خپرداخته و از منظر شخصیتهاي گوناگون حاضر در کربال به آن نگریسته است. اشعار این ب
غزل. بخش سوم کتاب با نام از  1چارپاره و  2رباعی،  7در قالبهاي کالسـیک و نئوکالسـیک اسـت؛    

اي هسـالهاي سـکوت، اشعار قبل از انقالب اسرافیلی را در بر میگیرد. در این بخش، شاعر با استعاره  
نابســامان کشور  زنجیر، مزرعۀ خشـک، ماندن و گندیدن، مرداب، خفاش، تبر و... از اوضــاع و احوال 

سـخن میگوید اما در نهایت امیدوار به رهایی و طلوع سپیده است. تاریخ سرایش اشعار این قسمت،  
 8یعنی اوج ســالهاي مبارزه را شــامل میشــود. از مجموع  1356تا تیر  1353بازه زمانی از فروردین 

ر بخش پایانی قطعه شــعر کالســیک (غزل و قطعه) اســت. د 2قطعه شــعر نو و  6شــعر این بخش، 
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کتاب، سـه شعر ترکی به همراه ترجمه ذکر شده است. اسرافیلی در این اشعار نیز به انقالب و اسالم  

  و عاشورا پرداخته است.
ــیک و با لحنی     ــریح و برگرفته از ادب کالس ــاده و ص ــعار این مجموعه، با زبانی س در اش

آثار آن دوران، تکیه شاعر به  حماسـی به موضـوع جنگ و انقالب پرداخته شده است. همچون اغلب  
محتواست و از همین رو، زبان چند الیه و تصاویر مبهم و پیچیده و دور از ذهن در آن دیده نمیشود. 
در تولد در میدان، از قالبهاي نو اسـتفاده شـده اسـت اما تأکید شاعر بر به کارگیري قالبهاي سنتی    

موعه (به جز اشـعار ترکی) نشان داده شده  اسـت. در جدول زیر، بسـامد قالبهاي شـعري در این مج   
  است.

نیمایی و   قطعه  چارپاره  دوبیتی  رباعی  قصیده  غزل  مثنوي
  آزاد

7  15  0  11  0  3  1  10  
  بررسی زبانی-3

موضوع شعر دفاع مقدس، از یک طرف با سرزمین و ملیت و هویت انسان ایرانی و از طرف 
گفتمان انقالب سر و کار دارد، و همۀ اینها در فضاي دیگر با اسـالم و تاریخ و بزرگان آن و همچنین  

جنگی تجربه میشـود بنابراین واژگان این شـعر نشان موارد فوق را دارد. بسامد واژگانی مثل رستم،   
سـهراب، کاوه، ضـحاك و... (که نشان دهندة هویت ایرانی است) و کلماتی همچون عاشورا، حسین،   

ــان از هویت  ــماعیل، علی و... (که نش ــالمی دارد) و واژه اس هایی مانند خون، تفنگ و... (گفتمان اس
  جنگ) در آن دیده میشود.

خصـوصیات زبانی اشعار دفاع مقدس نظیر: بسامد باالي واژگان مذهبی، جنگی و انقالبی،  
لحن حماســی، کهنگی زبان در شــعر حســین اســرافیلی نیز دیده میشــود. همچنین زبان شــعر او   

  بدون پیچیدگی است و از شتابزدگی و سهل انگاري به دور نمانده است.نیزاغلب ساده و صریح و 
  کلمات مذهبی و عرفانی-3-1

اصــطالحاتی و کلماتی نظیر: جهاد، خیمه، عاشــورا، کوفه، ابراهیم، اســماعیل، فرات و... و  
  اسامی امامان و بزرگان دینی در سرتاسر شعر وي به چشم میخورد.

ــوم   ــه ــف ــه م ــافل ــا زان ق ــن ــود م ــدا ب ــی   پ
ــۀ نی  ــر چــوب ــه سـ ــرهــا ب   از گــردش سـ

  

ــره   ــج ــن ــدازان ح ــات خ ــود  آی ــدا ب ــی   پ
ــحی«منظومــۀ  ــمس و ضـ   پیــدا بود »والشـ

  )107(تولد در میدان، ص
الفاظ و اصـطالحات عرفانی و صوفیانه و بخصوص رمزهاي مربوط به میکده همچون: می،  

  ساغر، ساقی، جام، شراب، و... در شعر وي بسیار است. 
  ما چو رســـید دورفداي گردش دســـتت که 

  
ــاندمان  می چنـان بریز کـه   ــماء کشـ   تـا سـ

  )55(همان، ص
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بنیان مذهبی و عرفانی انقالب اســالمی و رهبري امام خمینی(ره) از یک طرف و ایثار و از 
خودگذشـتگی عارفانه و عاشقانۀ رزمندگان از طرف دیگر و همچنین سابقه و پیشینۀ ادبیات عرفانی  

  اج گفتمان عرفانی در شعر انقالب و دفاع مقدس شد.و نمادها و تعابیر آن در زبان فارسی، سبب رو
  هــاحــالجدیــده ایــن وادي بســـــی   

  
  هـــادارد ایـــن دار و مـــنـــا مـــعـــراج

  )34(همان، ص
  کلمات انقالبی و جنگی-3-2

ه از آنجا ک«تغییر میکند. زبان یک پدیدة اجتماعی اســت که با تغییر شـــرایط اجتماعی،  
جهان و واقعیت همیشـه در تغییر اسـت، ساختمان زبان که در توصیف جهان و واقعیت به کار برده   

اختار س»(میشود، هم باید مدام در تحول باشد... پس دینامیسم واقعیت باید در زبان هم نمایان باشد.
  )54زبان شعر امروز، ص

در عصر انقالب و پس از آن دفاع مقدس، زبان اشعار متناسب با تغییر و تحوالت اجتماعی 
نیز از حیث نوع واژگان و اصطالحات تغییراتی یافت. کلمات و اصطالحاتی وضع شد یا تحول معنایی 

ــد. آمیختگی دوران جنگ و دفاع مقدس با پیـدا کرد و برخی واژه  ــده هم زنده شـ هاي فراموش شـ
  ادبیات دفاع مقدس شد. شرایط انقالبی موجب رواج گفتمان انقالب در

کلمات و تعابیري همچون: برادر، پاسـدار، خون، سـرخ، شهید، فتح، جهاد، فجر، منافق و...   
لبیک یا «هاي ســـنگر، برادر و پاســـدار در شـــعر در شـــعر دفاع مقدس، بســـامد باالیی دارند. واژه

دیگري نظیر  ) و کلمات73(همان، ص» پاســدار فردا«و همچنین  )18(تولد در میدان، ص»خمینی
  خون، سرخ، امت، فجر، منافق، مکتب در شعر اسرافیلی دیده میشود.

ــمن پیر منــافقکــدام دســــت    کــدام دشـ
  

  به حیله در صـــف یاران کشـــیده این زنجیر
  )39(همان، ص

  بسامد باالیی دارد.ها و اصطالحات جنگی، در شعر وي همچنین واژه
ــا  ــگ  ب ــار فشـــــن ــط ــه  ق ــر شـــــان   ب

  
ــت   ــای ــگ  دســـــت ه ــن ــف ــد  ت ــان   را م

  )75(همان، ص
ــطالحات جنگی قدیم  البتـه اغلـب واژه   ــعر وي از نوع اصـ هـاي جنگی به کار رفته در شـ

ره، کارزار و... است. این مسئله در کل شعر دفاع همچون: تیغ، تیر، شـمشیر، دشنه، خنجر، اسب و با 
مقدس نیز نمود دارد. فضاي حماسی جنگ، روح حماسی نهفته در این لغات و اصطالحات، سنتهاي 
ادبی و زبانی و حضـور در تعزیه ها و ادبیات مذهبی از جمله دالیل رواج اصــطالحات جنگ قدیم در  

  شعر دفاع مقدس است.
ــواره     ــه ــش گ ــپ ــی از ط ــال ــد خ ــان ــام   ه

  
ــوار و غــرقــه در خــون   ــارهبــی ســ   هــا ب

  )66(همان، ص
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کاربرد اینگونه لغات، فقدان عینیت (در زبان و تصویر و توصیف) اشعار مجموعۀ تولد در 

ر توصیف شهادت رزمندگان و بزرگان انقالب نیز از میدان را در پی داشته است.  اسرافیلی حتی د
  است. جنگ افزارهاي قدیمی استفاده کرده

ــت  ــتی ز نهــان بر آمــد و تیغ آراســ   دسـ
ــا   ــتــی، ام ــدي و رف ــال مــلــک شــ ــر ب   ب

  

  چون تیغ فرو نشــســت شــیون برخاســت   
ــت    ــاد پیــداســ   عـمــامــۀ خـونین تو در ب

  )27(همان، ص
  توصیف مرگ شهید مطهري در رباعی باال کلی است و واقع گرایانه نیست.

  لحن حماسی-3-3
هایی نظیر هال، هماره، باره، دیو، ســـتیغ و... غیر از لغات و اصـــطالحات جنگی قدیم، واژه

  لحن حماسی اشعار را تقویت کرده است.
ــال   روح بــاران بــه پــیــغــامــتــان       ه

  
ــان      ــت ــام ــۀ گ ــش، تشــــن ــط ــر ع ــوی   ک

  )58(همان، ص
موضـوع و زمینۀ حماسـی شـعر دفاع مقدس، سـنت ادبی و توجه شــاعران به میراث ادب     

  حماسی در پیدایش لحن حماسی در شعر دفاع مقدس، نقش دارد.
ــیاوشهنوز خون  ــت  س ــت توران اس   به طش

  
ــت   ــهیـدان میـان میدان اسـ   هنوز نعش شـ

  )40(همان، ص
  توصیفات شاعر نیز رنگ و بوي حماسی دارد:

ــب   ــه شــ ــانکــه رعــد ب ــد چن   میخروشــ
  

ــرزد از    ــل ــی ــش  دشـــــت م ــوی ــاه ــی   ه
  )104(همان، ص

ــافۀ (با) را در معناي (به) به کار برده   ــه، حرف اض ــاعر در مواردي نیز براي القاي حماس ش
  است:

ــاران     ــم ــۀ ج ــل ــده از ق ــی ــدا دم   روح خ
  

ــحاب دیگر    بـا  ــنـه گوئیـد: آمد سـ   بـاغ تشـ
  )13(همان، ص

  و نمونۀ دیگر:
  )104تیغ با شیوة پدر بسته ست(همان، ص

اســرافیلی در موارد بســیاري صــورت حماســی و کهنه کلمات را به کار برده اســت. مانند: 
)، 67)،  ســتوار(63)،خموش(ص37)، فتاده، دلیل و راهبر(ص24)، چهر و خصــم(ص11ســتاده (ص

  گزمه و چموش و سمند و لگام و...) و شحنه و 73حصار(
  تلفیق حماسه و عرفان، خصوصیت دیگر شعر او (و دفاع مقدس) است:
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ــق مــا دفــتــر زدنــد  ــام عشــ ــه ن   چــون ب
ــرخ  ــیرازه سـ ــت این شـ   هم از آن مهر اسـ

  

ــد   ــر زدن ــهــر خــونــش ب ــهــادت م   از شــ
ــاره و دروازه ســـــرخ    راه ســـــرخ و ب

  )33(همان، ص
  کاربرد عناصر طبیعی-3-4

هاي پر هیبت طبیعی مانند: کوه، دریا، آسمان و... حضور در اشعار حماسی، عناصر و پدیده
  پر رنگی دارند. در شعر دفاع مقدس نیز، عناصر طبیعی بسیاري دیده میشود. 

 آذرخش/.../نورداده به بال رنگی  / آمده از فراز آگاهی/تکیهخورشیدبسته قامت به قامتش 
  )9(همان، ص سرازیر است... هاصخره/ در دل کوهنماید رها، رها در کبود خشمش را/می

کاربرد عناصـر طبیعی در این اشـعار، تنها در جهت تقویت روح حماسی شعر نیست بلکه   
له، ، الگلدر تصویر سازي، برخی واژگان چون: نگرش عرفانی شاعران نیز در این زمینه دخیل است. 

  .هستند و جنگل و باغ، اشاره به کشور دارند شهادت و شهید سمبل و نماینده …وسرو 
زشت/  شب/ در باغ آبی صدفزوزه کشان/ تیغ در دست و حرامی گونه/ خواب را در  بادها
  )19(همان، صپریشان میکرد

عران انقالب و دفاع مقدس به اندازة سلمان البته عناصر طبیعی در شعر هیچ یک از شا
هراتی، زنده و پویا نیست. در شعر بسیاري از این شاعران، پدیده هاي طبیعی به صورت تکراري در 

  اند تا شاعر مفهوم و محتواي موردنظر خود را بیان کند.مقابل هم قرار گرفته
  واژه هاي مورد عالقۀ شاعر-3-5

، 18خود را دارد. بسامد و کاربرد خاص واژه هاي دار (ص  هر شاعري، واژگان مورد عالقۀ
و...) نشان میدهد که اسرافیلی به این  44، 19، 11و...) و حرامی(ص 29، 20و...)، مذبح (ص 27، 23

  واژه ها عالقه دارد. چنانکه مثالً (سر به دار) مورد پسند سیدحسن حسینی است.
  افعال پیشوندي-3-6

وندي کاربرد دارد و پیشوند و پسوند معنی ساز است. در اشعار در متون کهن، افعال پیش
  اسرافیلی که لحن کهن دارند، بسامد فعل پیشوندي درخور توجه است.

ــراب دیگر  ــبی برافروز مــا را شـ ــاقی شـ   سـ
  

ــگــر    ــاب دی ــت ــا آف ــد ت ــرآی ــکــده ب ــی   از م
  )13(همان، ص

ــتــه(ص26)، فروریخــت(ص27و افـعــالـی نـظـیـر: درخـفـتنــد(ص          )، 35)، فرا افراشـ
  ) و... در شعر او دیده میشود.69)، فرا افراشتیم(ص63فروپیچید(ص

  هاي جمع در افعال و ضمایرصیغه-3-7



 
 
 
 
  
 

  93تابستان -24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/330
 

بررسی موضوعات، مضامین و قالبهاي جنگ بسیار به کار رفته است ( شعرضمیر جمع در 
به جهت همدلی و وحدت که نتیجه روحیه دینی است در شـعر اسرافیلی نیز   )120، صشـعر جنگ 

  بسیار است.افعال و ضمایر جمع 
ــت  ــان از کربال داشـ ــحر با خود نشـ   تیغ سـ

  
ــود امــا بــوي   ــت مــاآواز غــربــت ب   داشــ

  )25(همان،ص
  و نمونۀ زیر: 
ــیــر و خــون  بـرده ایــم  ــمشـ   از جــادة شـ

  
ــرون    ــول ق ــر دوش در ط ــود ب ــار خ   ب

  )35(همان، ص
  افعال امري و ترغیبی-3-8

شــعر دفاع مقدس، شــعري کارکردگراســت و به دنبال تهییج و ترغیب و تشــویق مردم و  
  خطابی و افعال امري در آن جلوة بسیار دارد: رزمندگان است. بنابراین لحن

  )10قامت به قامتش بندیم(همان، ص خیز
  و نمونۀ دیگر:

ــانـگـی دگـر درافکن          بـرخـیـز اي بـرادر، ب
  

ــداران: لبیــک یــا خمینی    بــا خیــل پــاســ
  )18(همان، ص

  از)کاربرد (ز) به جاي (-3-9
  یکی از خصوصیات زبانی شعر اسرافیلی، بسامد باالي استفاده از (ز) است.

ــگ    ــن ــاي ت ــره ــب ــع ــت را ز م ــان ــن ام   ای
  

ــدان برده ــه دن ــه چنــگگــه ب   ایم و گــه ب
  )35(همان، ص

  بـلـم ز ورطــۀ خـون میکنــد گــذر اینجــا    
  

ــت در جگر اینجــاعمیق زخم نفــاق    اســ
  )47(همان، ص

  ترکیب سازي-3-10
هاي زنده نگه داشتن زبان، خلق و اضافه کردن ترکیبات و کلمات جدید است. یکی از راه

  ترکیب سازي، شاعران را در دستیابی به تنوع بیانی و زبانی یاري میرساند. 
  ها تندیس وحشــت ســاز بودندشــب، شــحنه

  
ــاي خــوف  ــاش ه ــد  خــف ــودن ــرواز ب   در پ

  )23(همان، ص
هاي شعري را از همین راه ترکیبات زبانی، مشخص کنندة زبان هر دوره است و سبک

صراهللا مردانی بیش میتوان از هم متمایز کرد. در میان شاعران انقالب و دفاع مقدس، احمد عزیزي و ن
  از سایرین، ترکیب سازي کرده اند.
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در شعر این دوره، کلمات حماسی در کنار عناصري از زبان عرفانی قرار گرفته است. 
  موضوعی که در پیشینۀ شعر حماسی زبان فارسی مشاهده نمیشود. 

ــافتیم   ــد ی   کـربال دیــدیم و در میــدان تول
  

ــهادهم  ــت تگاهشـ   ما معراج داري دیگر اسـ
  )42(تولد در میدان، ص

همچنین ترکیباتی با مایۀ مذهبی نظیر: آیۀ نور، مصحف قلب، سجادة خون رنگ چمن، 
گل تکبیر، بسیط رویش ایمان و ترکیبات دیگر همچون: روح سبز باران، سمند خطر، تبر کینه، کفتار 

  اسرافیلی به کار رفته است. نفاق در شعر
  تأثیرپذیري از لحن شاعران دیگر-3-11

که براي میرزا سروده شده، از لحن سیدحسن حسینی در » خطابۀ سبز«اسرافیلی در شعر 
بارش  کاروانی همه«اشعار مشابه او تأثیر پذیرفته است. همچنین لحن شعر سپید او بخصوص در شعر 

ی و نمادگراي شاملو نیست. گاهی نیز لحن نیما در شعر او مشخص بی تأثیر از لحن اعتراض» خورشید
  است.

ــار مــی آئــیــد    ز هــولــنــاك کــدامــیــن دی
  

ــاییــد   چو اژدهــا تن خود بر نفــاق می ســ
  )37(همان، ص

  در مواردي نیز لحن سعدي و حافظ در شعر دیده میشود:
ــت     طـاقـت هجر ندارم من و این عیبم نیسـ

  
ــت، گران  ــخت گران اس   رفتن جان ز بدن س

  )16(همان، ص
  تقابلهاي دوگانه-3-12

) را از ارکان زبان، شناخت و ارتباط binaryoppositionساختارگرایان تقابلهاي دوگانه (
قابلها اند، دانستن این تتقابلهاي دوگانه در ذات زبان نهفته«اند. یاکوبسن میگوید: دانستهانسانی 

انشنامۀ د».(آموزد؛ طبیعی ترین و خالصه ترین رمزگان استنخستین کنش زبانی است که کودك می
 )24هاي ادبی معاصر، صنظریه

ت نیز وجو دارد. تقابلهایی تقابلهاي دوگانه تنها در حوزة ادبیات و زبان نیست و در طبیع
نظیر: روز/شب، سرما/گرما، خشکی/دریا و... از این دست است. به گفتۀ اشتراوس، ساختار تفکر بشر 

  )77ابتدایی بر تقابل استوار است.(مبانی نظریۀ ادبی، ص
شعر حسین اسرافیلی، شعري است که به بیرون ارجاع میدهد و چون در بیرون، اوج تضاد 

ان و عراق یا به تعبیر خاص آن دوران اسالم و کفر، حق و باطل؛ انقالبی و ضد انقالبی) و تقابل (ایر
وجود دارد، در شعر وي نیز این تضاد و تقابل به صورتهاي گوناگون خود را نشان داده است. تقابل در 

اب، تکلمات و تصاویر و نمادهاي شعر و حتی تقابل در ساختار کتاب. به عبارت دیگر تقسیم بندي ک
  ذهنیت تقابلی شاعر را نشان میدهد؛ سروده هاي پیش از انقالب  پس از انقالب.



 
 
 
 
  
 

  93تابستان -24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/332
 
بخشی از تصویرهاي شعر دفاع مقدس چه در قالب تشبیه و چه در قالب استعاره و چه 

هاي خیال در بستري از تقابل دوگانه قرار دارد. شاعر دفاع مقدس براي ایجاد واکنش دیگر  گونه
  ترغیب و تهییج رزمندگان و مردم، از تقابلهاي دوگانه استفاده میکند. دلخواه در مخاطب و

در شعر اسرافیلی در صنعت طباق و تضاد نشان داده شده است. تقابل  جلوة اصلی تقابل
)، خورشید و 25)، صبح و شب(ص109)، دریا و کویر(ص84)، دریا و مرداب(ص54سراب و دریا (ص

  خشی از تقابلهاي شعر اوست.) ب83)، آرامش و طوفان(ص77خفاش(ص
در سطح معنایی و ژرف ساخت اشعار، تقابل وضعیت ایران قبل و بعد از انقالب در شعر 

بیان شده است. و نیز تقابل حق و باطل، اسالم و » مطلع الفجر«و » کاروانی همه بارش خورشید«
  کفر، مظلوم و ظالم و... در شعر او وجود دارد.

  نحو زبان-3-13
شـعر اسرافیلی بخصوص در مثنوي و چهارپاره با زبان رایج و طبیعی گفتار عصر  نحو زبان 

  تا حدود زیادي منطبق است و اگر آن را به نثر بنویسیم تفاوت چندانی نخواهد کرد.
  صــبح آمد و جنگل ســرود ســبز ســر داد   

  
ــر داد    ــب ــاران را خ ــاز ب ــه آغ ــزرع   در م

  )25(همان، ص
  اما در مواردي نیز، شعر او از نظر نحوي دچار مشکل است:

ــبان مرا  ــیهۀ اسـ ــی در شـ   باز میخواند کسـ
  

  منتظر اسـتاده در خون چشم این میدان مرا 
  )83(همان، ص

  و نمونۀ زیر: 
  بـلـم ز ورطــۀ خـون میکنــد گــذر اینجــا    
ــت  ــنه باکی نیسـ ــوارگان خطر را ز دشـ   سـ

  

ــت در جگر اینجــا    عمیق زخم نفــاق اســ
ــپر اینجا     ــینـه را سـ ــه میطلبـد سـ   حمـاسـ

  )47(همان، ص
له در شـعر اسـرافیلی اشاره   همچنین در این بخش باید به بسـامد کاربرد فعل در آغاز جم 

  کرد:
ــاد  ــی طــوفــان و ب ــا بســ   دیــده ایــن دری

  
ــاد  ــه ی ــی خونهــا ب ــلخ بسـ   دارد این مسـ

  )34(همان، ص
کاربرد فعل آغازین، در بسـیاري موارد نشـانگر اهمیت فعل و عمل صــورت گرفته است و   

  ارد:جنبۀ تأکیدي د
ــدم اي مـــأمـــن ارواح پـــاك      آمـ

  
ــه خــاك   در تــو جــان بــگــیــرم اي گلگون

  )65(همان، ص
  از عنوان تا متن-3-14



  
  
  
  
  
  
 

  ٣٣٣/بررسی سبکی شعر حسین اسرافیلی  

 
 

از اهمیت بسیاري برخوردار است و یکی از مؤلفه ها و مشخصه هاي  نامدر جوامع انسانی، 
فضاي هویتی به شمار می آید. در عرصۀ ادبیات نیز نام اهمیت دارد. نام یک اثر، معرف آن است و 

   اندیشه و فکر صاحب اثر را می نمایاند.و نیز جامعه حاکم بر و اعتقادي فرهنگی 
بررسی یکی از »(توضیح، یادآوري و ارزش گذاري. عنوان سه نقش متفاوت بر عهده دارد:

  )58، صهاي ساختارياشعار پروین اعتصامی بر اساس نظریه
عنوان کتاب (تولد در میدان) بسیار پر محتوا و نغز است؛ رزمندگان در میدان نبرد گویی 

قالبی یط انمتولد میشوند. همچنین در بخش اشعار پس از انقالب، بسیاري از عناوین نشان دهندة شرا
و مذهبی زمان است. عناوینی همچون: قامت بلند ایثار، خطاب دیگر، لبیک یا خمینی، مطلع الفجر، 
بیداردالن، نسل حیدر، بانگ بیداري، غنچۀ وحی، مناجات سرخ، شهر من خرمشهر، پاسدار فردا و... 

  از این قبیل است.
کند؛ زنجیر، از سالهاي سکوت، عناوین اشعار قبل از انقالب نیز فضاي زمان را ترسیم می

تنهایی و... و همچنین عناوین اشعار عاشورایی شاعر بیانگر آن رخداد عظیم است؛ هم تبار قبیلۀ 
  طوفان، کودکان زهرا، والشمس و ضحیها و...

  نقشهاي زبانی-3-15
یاکوبسـن براي هر کنش ارتباطی(زبانی) شـش عامل برشـمرده اســت: فرستنده، گیرنده،    

و معتقد است که  این شش جزء فرایند ارتباط، تعیین کنندة کارکردهاي ز، تماس و پیام. زمینه، رم
  گانۀ زبان (عاطفی، کنشی، ارجاعی، فرازبانی، همدلی و ادبی) است.شش

در کارکرد عاطفی، جهت گیري پیام به سوي گوینده است؛ در کارکرد کنشی(ترغیبی یا «
است؛ در کارکرد ارجاعی جهت گیري به سوي موضوع انگیزشی) جهت گیري پیام به سوي مخاطب 

  ).35-31از زبان شناسی به ادبیات، ص »(پیام است و انتقال مفاهیم بیشترین اهمیت را دارد.
 البته در شعرنقشـهاي زبان در شـعر دفاع مقدس، بیشتر ترغیبی، عاطفی و ارجاعی است.   

ــتفاده ا    ــت. اس ــاعر معطوف به مخاطب اس ــالهاي جنگ، نگاه ش ز افعال ترغیبی و امري، قیدهاي س
  تأکیدي، تکرار واژگان و در مجموع،  تحکم در ساختار معنایی و لفظی در جهت این کارکرد است. 

  آسیبهاي زبانی-3-16
ذهن شـاعران تعهدمدار درگیر انتقال معنی به مخاطب اسـت و اغلب این شاعران از آرایه   

جه شــعرشــان به شــعار میگراید یا اگر شــعاري نشــود، ها و پیرایه هاي زبانی غفلت میکنند و در نتی
  حداکثر در یک برهۀ زمانی خاص کارکرد دارد.

عاملی که تا حدي به شـعر دفاع مقدس، ساختار بخشیده، موضوع و محتواي آن است. اما  
ــاس دوران جنگ  غیر حرفه ــرایط حسـ ــاعران از یک طرف و شـ که دل و دماغی براي -اي بودن شـ

حادثۀ شگفت «سـبب شـد تا در بسیاري از اشعار آن زمان، هیچ    -ی نمیگذاشـت ظرافتهاي ادبی باق
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رخ ندهد و در سـالهاي بعد به فراموشـی سپرده شوند و در حافظۀ ادبی زمان، اثري از آنها   » انگیزي
باقی نماند. البته برخی از این اشــعار در زمان خود و به دلیل هیجان و اقتضــاي خاص دوران جنگ، 

بودند. اما زمان بی رحم اســت. با گذشــت روزگار و تغییر شــرایط، آثاري که تنها   معروف و مشــهور
ي اهاي تکنیکی و فرمی برجستهگاهشـان محتواي وابسـته به شـرایط خاص است و فاقد جنبه   تکیه

  هستند را از میان میبرد.
ي رزبان شـعر اسرافیلی نیز در دایرة گستردة شعر دفاع مقدس قرار میگیرد و صریح و شعا 

  و مبتنی بر روابط کالمی ادب کالسیک است. 
  کهنگی زبان-3-16-1

زبان در اغلب اشعار سنتی وي ریشه در ادبیت و سنت ادبی دارد. آشنایی شاعر با آثار نظم 
هاي حماسی اشعار، نحو سنتی و... زمینه ساز ورود و نثر گذشته و عالقه به احیاي صالبت زبان، مایه

  قدیمی به شعر او شده است. بسیاري از لغات کهنه و
ــیـد می   ــاندمانجرس بـه وادي خورشـ   کشـ

ــا رب    ــا کی؟ ی ــازار ت ــر ب   چـو بـرده بر سـ
  

ــب چــاووش نور خوانــدمــان   کــه اینچنین ل
ــتاندمان  ــم زلیخا که بر سـ ــت چشـ   کجاسـ

  )55(همان، ص
ــتبه پرده ــت هاي نگاهم چو دوسـ   قد آراسـ

  
ــت   ــمان برخاس ــمم به آس   فغان ز مردم چش

  )53(همان، ص
  در گردش چشــمانت صــد خمره شــراب اندر

  
ــینه به تاب اندر   در پیچش گیســویت بس س

  )63(همان، ص
ــه      ــن ن ــی ــال ــر ب ــه زی ــن ب ــت ــف ــاه خ   گ

ــه ــر    ســـــای ــگ ــاط ن ــی ــت ــه اح ــا را ب   ه
  

ــ ــیـ ــاده تـ ــام و آمـ ــیـ ــی نـ   غ را بـ
ــاده   ــر جـ ــاك هـ ــنـ ــویـ ــم بـ   در خـ

  )78(همان، ص
بکارگیري تمام و کمال و بی تغییر زبان تثبیت شده و مشخص شعر کالسیک، نخ نما شدن صور 

هید ش خیال اشعار را در پی داشته است. زیرا تخیل تازه از زبان تازه مایه میگیرد. رباعی زیر در سوگ
  مطهري، زبانی کهنه دارد.

ــت  ــتی ز نهــان بر آمــد و تیغ آراســ   دسـ
ــا   ــتــی، ام ــدي و رف ــال مــلــک شــ ــر ب   ب

  

  چون تیغ فرو نشــســت شــیون برخاســت   
ــت    ــاد پیــداســ   عـمــامــۀ خـونین تو در ب

  )27(همان، ص
  زبان ابزاري-3-16-2

شــاعران دفاع مقدس از زبان، ابزاري بودن آن اســت و به وجه هنري آن توجه تلقی غالب 
شعر پهنه و گسترة  زبان را «چندانی ندارند. از همین رو شعرشان در درازمدت ناکارآمد خواهد بود. 



  
  
  
  
  
  
 

  ٣٣٥/بررسی سبکی شعر حسین اسرافیلی  

 
 

ــت به ارتباط در پـاس میدارد، چرا که مهمترین خطر در فرهنگ امروزي ما گونه  اي تقلیل زبان اسـ
ح، یا تبدیل آن به ابزار نظارت ماهرانه بر چیزها و آدمها. زبان که به ابزار تبدیل شود نازل ترین سـط 

زندگی در »(دیگر پیش نخواهد رفت. این ابزاري شــدن زبان خطرناك ترین گرایش فرهنگ ماســت.
  )31، صدنیاي متن

تند  زبان ابزاري، به شعار تمایل دارد. لذت حاصل از شعار، نتیجۀ هیجان خواننده و لحن
ا روت ناندهاي زبانی متفاوت است. شعار است و دوامی ندارد. این لذت با لذت حاصل از کشف ارتباط

زبان نوعی روند رهایی از فردگرایی مفهوم «در پیشگفتار خود بر زبان و اندیشه نوشته است:  آنسن
تدالل ط برقرار سازد، اسمدار، منطقی یا استداللی است. زبان نه تنها براي آن است که بیان کند، ارتبا

) در حقیقت، تجسم 3، صزبان و اندیشه»(کند و نتیجه بگیرد، بلکه امکان تجسم را نیز میسر میسازد.
زبان و قدرت تخیل مخاطب است که ارتباط مخاطب و متن را دوام میبخشد وگرنه زبان معنامحور 

  صرف، به محض انتقال معنا بی اثر خواهد شد.
وا و جانبداري و تعصب شاعر، زبان شعر را به سمت شعار سوق میدهد. توجه بسیار به محت  

هاي جنگی(قدیم و جدید)، گفتمان خاص انقالب، طنین قافیۀ ، بسامد واژهلبیک یا خمینیدر شعر 
  درونی و تکرار ردیف بلند و غیرخیالی (لبیک یا خمینی)، شعر را شعاري کرده است. 

  گزارش گونگی-3-16-3
هاي بارز شعر جنگ، روایتگري آن است اما در بسیاري موارد به خصوص در یکی از ویژگی

سالهاي آغازین جنگ، بیان روایی شاعران، گزارشی میشود و شاعران بدون بهره گیري از تخیل و 
  اي بهره میبرند.تصویر هنري صرفاً وقایع جنگ را گزارش میکنند و از زبان و بیان روزنامه

که به توصیف فضاي قبل و بعد از انقالب میپردازد،  ورشیدکاروانی همه بارش خشعر 
هاي بسیاري دارد. اغلب استعاره هاي این شعر، تکراري و نخ نما هستند. از همین رو، ذهن را استعاره

بالدرنگ به سمت مفهوم خاص خود هدایت میکنند و تخیل خواننده را کمتر درگیر میکنند. عالوه 
ها اضافه شده نیز کامالً صریح و مستقیم هستند. ، صفاتی که به این واژههابر تکراري بودن استعاره

ها تیغ به دست؛ (بادها زوزه کشان/تیغ در دست و حرامی گونه؛ صدف آبی باغ؛ شب زشت؛ شحنه
  جنگل سبز و جوان و...)

بسیار به  40و  30هاي ها و نمادها و مجازهاي آن، در شعر سیاسی و اجتماعی دههاستعاره
سال دیگر رنگ و لعابی ندارد. در نتیجه بیان شعر صریح و گزارشی  20ار رفته است و پس از گذشت ک

  نیز دیده میشود. مطلع الفجرشده است. همین وضعیت در شعر 
ها و نمادهاي آن مانند: ماندن، است که استعاره از سالهاي سکوتنمونۀ دیگر مربوط به شعر 
اند. در این شعر بخصوص دو بند آخر، اثر را گزارشی و بی مردهخفاش، بوف، سکوت و... تکراري و 

  تأثیر کرده است:



 
 
 
 
  
 

  93تابستان -24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/336
 
سکوت وحشت را/ صداي تیر شکست/ و خون گرم/ خیابان را زینت شهادت داد/ چه مؤمنانه 

  )117سخن میگفت/ چه مؤمنانه بخون غلطید(همان، ص
  سهل گیري زبانی-3-16-4

  سطحی نگري در محتوا و سهل انگاري در زبان است. ترین آفت نزدیکی ادبیات به اجتماع،عمده
  خلقی شــده خورشــیدپرســت توبه تماشــاي 

  
ــت نهان توبگو بـا   توآفتـابـا    ــري سـ   چه سـ

  )15(همان، ص
  بررسی ادبی-4

و شاعران است. شاعران براي اي معرف نوع نگاه مردم تصـاویر شعري در هر عصر و جامعه 
هاي خویش، از تصـویر(صورخیال) بهره میبرند. در دوره دفاع مقدس، محتوا و مضمون  بیان اندیشـه 

حتی در نحوة بیان شاعران و صور خیال اشعار نیز تاثیرگذار است و مواد خیال شاعران رنگ ایرانی و 
  اسالمی دارد.

و آرایش شعر توجه چندانی ندارند و تصاویر  شـاعران محتواگرا و پیام مدار، به صـور خیال  
ــعر دفاع مقدس رنگ چندانی ندارد زیرا     ــت. تخیل در ش ــان، اغلب طبیعی و ناخودآگاه اس ــعرش ش

  )18گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس، ص»(واقعیت درشتناك جنگ از خیال شاعران رنگینتر است«
ســتعاره، کنایه و... در شــعر هاي متعارف زیبایی شـناســی اعم از تشــبیه، ا البته اغلب گونه

  دفاع مقدس دیده میشود. اما از حیث تازگی و نوآوري جلوة زیادي ندارند.
حسین اسرافیلی نیز خود را در برابر مردم و مسلک و مکتب، متعهد میداند و از همین رو 

بسامد تشبیه،  تصویر و زبان را در خدمت محتوا  قرار داده است. اما به هر حال از میان انواع آرایه ها،
اسـتعاره، نماد، تلمیح و تضـاد در شعر او قابل مالحظه است. در شعر او، صنایعی که بیان را پیچیده   

  هاي دور، کمتر به کار رفته است.میکند همچون ایهام، ابهام، ایماء و استعاره
  تشبیه-4-1

ست که اغلب تشبیه به کار رفته ا 152ابتدایی ترین نوع صورخیال است. در این مجموعه، 
  از نوع حسی به حسی هستند.

...و علمدار/ همان/ پیر خلف/ پیشـاپیش/ همچو کوهی نسـتوه/ با دو چشمش نگران در باغ/ میخواند   
  )21سبز...(همان، ص

  بسامد تشبیه بلیغ نیز در شعر او بسیار است:
ــت   ــوان چشــــــمـ ــردش آهـ   در گـ

  
ــازیســــت      ــت ــرک ــه ت ــه ب ــگ ــاد ن   صــــی

  )51(همان، ص
البته در تشـبیهات او تکرار بسـیار دیده میشود و این مسئله، موجب ضعف شعر وي شده   

  است:
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  به تماشــاي تو خلقی شــده خورشــیدپرســت
  

ــت نهان    ــري سـ   آفتـابـا تو بگو بـا تو چه سـ
  )15(همان، ص

که در آن محبوب از جهت زیبایی به خورشـید تشـبیه شده است. یا تشبیه اشک به سیل در نمونۀ   
  زیر:

  دیده در سـیل نشـسته ست از این خانه مرو  
  

ــاران  ــینــد ب ــین تــا بنشـ   بــه نگــاهم بنشـ
  )16(همان، ص

  استعاره-4-2
حه استعاره مصر اسـتعاره به کار رفته اسـت که اغلب از نوع   41در این کتاب،  اند. هرچند ّ

  .  اندبه علت کثرت کاربرد، به نماد تبدیل شدهي استعاري به علت هاواژهاین 
د. جغد، کرکس، گرگ، هاي مصرحه شعر دفاع مقدس، اغلب آشنا و تکراري هستناستعاره

روباه و شـغال تعبیري براي دشـمنان و ستاره، آفتاب، کبوتر، شقایق، الله، پرستو و چکاوك استعاره   
  براي رزمندگان و شهیدان هستند.

ــب ــنـه هـا در قلـب     شـ   آرمیدند گلهـا دشـ
  

  بود و شـــب طوفان وحشـــت آفریدند شـــب
  )23(همان، ص

  گاهی نیز استعاره مکنیه به کار رفته است:  
  )10در دل صخره ها سرازیر است/ نعرة سرخ رنگ خشم تفنگ(همان، ص

  تشخیص-4-3
بار به کار رفته و اسرافیلی با بهره گیري از عناصر طبیعی و  68تشخیص در این مجموعه، 
  بیان کرده است.محیطی، مفاهیم موردنظر خویش را 

  )19اژدها پشت حریر نفس باغچه ها/ اشتهاي خونین را/ میگسترد(همان، ص
  نماد-4-4

در اشـعار تعهدمدار، شـاعر به دنبال تیپ سازي است و از همین رو به نماد رو می آورد تا   
 هم به گروهی از افراد اشـاره کند و هم از بیان صـریح دوري گزیند. این خصــیصه در شعر انقالب و  
دفاع مقدس (و از آن جمله شــعر حســین اســرافیلی) نیز بارز اســت. اما اکثر نمادهاي این شــاعران 
تکراري هسـتند. مانند: شـب و صـبح، بهار و زمستان، دریا و مرداب، و تقابلهایی از این دست  و نیز    

  اند.به اوج خود رسیده 40و  30گل، درخت باغ، جنگل و... که در شعر نمادگراي دهۀ 
  بار نماد به کار رفته است: 40شعر اسرافیلی نیز در 

ــد اي    ــی ــائ ــج ــد  ســـــروک ــن ــل ــاي ب   ه
  

ــمــا    ــه طـوف شـ   احــرام بــنــد جــنــگــلب
  )58(همان، ص
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از و / ورود حق را / روي سجادة خون رنگ چمن/ به نم خورشید/ چه سرافراز و بلند/ یمن درختانو 
  )22استادند(همان، ص

  تلمیح-4-5
ــت با  تلمیح از طریق به کارگیري عواطف و عقاید موجود در کار و موقعیتی دیگر، قادر اس

  کلمات اندك مفاهیم زیادي را انتقال دهد و از این جهت اهمیت دارد.
روح محتواگرایی شاعران و هاسـت.  این آرایه در شـعر مقاومت یکی از پربسـامدترین آرایه  

  در گرایش شاعران به تلمیح مؤثر است.هاي مذهبی و آیینی، بر شعر جنگ و جذبه  اسی حاکمحم
ــاطیري تاریخی تلمیحاتهم  تلمیح وجود دارد. این تلمیحات 53تولد در میدان، در   و اس

و دینی (ابراهیم و اسماعیل و هاجر، مریم، مذهبی هم تلمیحات و (سیاوش، شیرین و فرهاد، حالج) 
ــرت محمد(ص)، علی(ع) و...) را در بر میگیرد. اما  ــی(ع)، هابیل و قابیل، حضـ ــتۀ دوم از موسـ دسـ

 .تلمیحات و اشارات ـ به مراتب ـ پرکاربردتر از دستۀ اول هستند
/ ديرهسپار شآنچنان نجیبانه / و منا را به استجابت امر/ میالد باستانی عشقی ۀتو از صحاب

   )30(همان، صنگاه خود برداشت/ که هاجر از دل شفاف آن سوي زمزم
  و این نمونه:

ــطوره هـاي ننگ را چون بت فرو ریخت    اسـ
  

ــتاقان در آمیخت  ــیـد را با جان مشـ   خورشـ
  )26(همان، ص

  زبان را در پی داشته است:و نمونه زیر که تلمیح، تازگی 
  چه فتنه ایســت چنینم کشــیده بر ســر کوه 

  
  که تیشـه سـرخ شـد از شرم دست و پا زدنم   

  )61(همان، ص
  تناسب-4-6

گرفته است  بار این آرایه را به کار 90بسامد تناسب در این دفتر قابل اعتناست. اسرافیلی 
  و اغلب عناصر طبیعی و حماسی و مذهبی را در کنار هم قرار داده است:

  در ســـینۀ دریایی تو شـــورش موجی ســـت
  

ــت   ــته سـ   کز مهلکـۀ پیچش گرداب گـذشـ
  )72(همان، ص

  آسیب شناسی-4-7
کمبود خیال مواجه است. شعر آغازین دفاع مقدس، عرصۀ بسیاري از اشعار دفاع مقدس با 

ابراز هیجانات تند و پرشـور و صـریح اسـت و شاعر مجالی نمییابد که به تخیالت ژرف شاعرانه روي    
آورد. به بیان دیگر تلقی و تصــور شــاعران از شــعر که عمدتاً ناظر به رســالت اجتماعی آن بود، عمالً 

ــعار را فداي جوهر ــرافیلی نیز دیده  جوهرة ادبی اش ــعر اس ــیبها در ش ــاخت. این آس ة انقالبی آنها س
  میشود.
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آنچه امروزه تحت عنوان ابهام شـاعرانه مطرح میشود، در صورخیال شعر اسرافیلی مجالی  
ــاعریســت محتواگرا و پیام مدار که همۀ دغدغه ــاندن پیام و مضــمون براي بروز ندارد. او ش اش، رس

  تصویرسازي نیست. است. از همین رو چندان در بند
  بررسی محتوایی-5

 هاي خاصهایی است که ضمن استخراج مضامین متن، دیدگاهتحلیل محتوا یکی از شیوه
موجود در آن را آشکار میسازد. بدین ترتیب میتوان به نقطه نظرات نویسنده یا گوینده وقوف حاصل 

  . تحلیل محتوا در واقع تبیین چه گفتن است.دکر
اع مقدس، ابتدا از حیث محتوا و مضمون، خود را از پیشینۀ شعر فارسی شعر انقالب و دف

(سیر » تر از تحول در قالب آن صورت میگیرد.معموًال تحول در مفاهیم شعر ساده«متمایز کرد. 
  ) 33تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی، ص

گان نهضت بود، هاي متفکران و بزردر واقع، متأثر از مبانی نظري انقالب که در آموزه
ها و نمادهایی مانند ابوذر، بازگشت به مذهب و طرح مفاهیمی نظیر شهادت، انتظار، هجرت و اسطوره

  حضرت زینب(س) و زهرا(س) و گفتمان عاشورایی بر شعر انقالب تأثیر گذاشت.
ــایۀ مذهب قرار دارد و  ــعر دفاع مقدس نیز از جهت محوریت فکري و مفهومی زیر سـ شـ

ه مدد فرهنگ و مفاهیم اسـالمی و مذهبی و تاریخ اسالم و سیرة بزرگان دینی، اشعار  شـاعران آن  ب 
هاي درخشان شعر دفاع مقدس، مضامین مرتبط با جبهه و خود را میسرایند. همچنین یکی از جلوه

جنگ اسـت. وصـف جبهه، دالوریهاي رزمندگان، وطن دوسـتی، ستایش ایثار رزمندگان و... از مهم    
  هستند. این موارد در شعر اسرافیلی نیز به چشم میخورد.ترین مضامین 

  عاشورا-5-1
تشکیل میدهند. حماسۀ حسینی و توصیف  عاشوراییهارا  تولد در میدانبخشی از اشعار 

  شخصیتهاي کربال در این اشعار محور توجه قرار گرفته اند:
  دارد از گــــرد راه مــــی آیــــد

ــ    ــی ــوف ــۀ ک ــام ــش   ن ــن ــی ــورج ــه خ   ان ب
  

ــان   ــلـــۀ تـــوفـ ــیـ ــبـ ــار قـ ــبـ   هـــم تـ
ــان      ــم ــی ــت و پ ــع ــی ــره شــــوق ب ــم   ه

  )91(همان، ص
غیر از بخش عاشـوراییها، در خالل اشـعار دیگر نیز از گفتمان عاشـورا اسـتفاده شده و بر     

  پیوند انقالب و دفاع مقدس با حادثۀ کربال تأکید شده است:
  موال» هــل مـن مـعـین   «بـر جــاري زالل  

  
  از حـنـجـرة جـمــاران آمــد جـواب دیــگر     

  )14(همان، ص
پیوند مجموعه جبهه با فرهنگ عاشورا نه تنها گسترة شعارها و شعرها را در بر میگیرد «

مییابند و » مسافر کربال«ود؛ پیشانی بندها عنوان ها میشکه نوعی آرمان و مقصد براي جبهه
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کربال  ها در جبهه نیز ازها نیز فاصله تا کربال را تعیین میکنند و حتی نام جادهها در جبههتابلونوشته
  )49(نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس، جلد دوم، ص» گرفته میشود.

  شهید و شهادت-5-2
- از مضامین شعر اوست. البته اغلب از ضمایر و شناسه مفهوم شهادت و وصف شهیدان نیز

  هاي جمع بهره میبرد و کل شهیدان را توصیف میکند.
ــت   ــم داشــ ــم خــونــبــارتــان تــبسـ   چشـ
ــم داشــــت      ــل ــک ــدا ت ــا خ ــان ب ــت ــان   ج

  

ــد    ــدی ــه چــرخــی ــان ــی ــه خــون در م ــرق   غ
ــت    زخــمــتــان رنــگــی از تــبســــم داشــ

  )43(همان، 
  نتیجۀ ایثار رزمندگان و شهیدان را نیز بیان کرده است:

  تا به خون در شــط ایثار وضــو ســاخته اید  
  

ــیــد کنــد مکتبتــان     جـلوه بر قلــۀ خورشـ
  )50(همان، ص

  بیوصف بزرگان دینی و انقال-5-3
)، 27بخشی از محتواي شعر اسرافیلی را وصف شخصیتهاي انقالبی (شهید مطهري (ص

) و بخصوص امام 29)، شهید چمران(ص33)، شهید رجایی و شهید باهنر(ص27شهداي هفتم تیر(ص
  خمینی) میسازد.

ج ال...باري/ترا به کدامین دیار عشق/ سوي مذبح اخالص میبرند/ که دارهاي بلند نجابت/  از عطر ح
  )29و میثم آکنده ست(همان، ص

امام را محور وحدت معرفی و رزمندگان را براي مصون ماندن از فتنه هاي دشمنان متوجه این  ،اعرش
  .مهم میکند

ــا خمینی   ــاران لبیــک ی ــبـز ب   اي روح سـ
  

ــا خمینی  اي  ــوکــت بـهــاران لبیــک ی   شـ
  )17همان، ص(

  توصیف شرایط قبل و بعد انقالب-5-4
و برخی اشعار دیگر، شرایط قبل و بعد » مطلع الفجر«و » کاروانی همه بارش خورشید«در 

  از انقالب توصیف و مقایسه شده است:
پریشان  بادها زوزه کشان/ تیغ در دست و حرامی گونه/ خواب را در صدف آبی باغ/ در شب زشت/

میکرد/.../ با فلق آمد و خوش خواند بشیر:/ کاروانی همه بارش خورشید/ دارد از گردنه می آید و 
  )22-19میپاشد نور...(همان، ص

  وطن-5-5
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دفاع یکی از مضامین مهم است که با صبغه اي دینی و انقالبی در شعر وطن دوستی، 
وصیف شکوهمندي و استواري و عظمت به آن پرداخته شده است. عشق به وطن و میهن و ت مقدس

  آن، توصیف شهرهاي اشغال و ویران شده که گاهی با بیانی تحسرآمیز و غمگینانه همراه است.
  شاعر گاهی وطن را وصف کرده است:
ــترون آب میخواســــت   در ابرهــا خــاك سـ

  
ــت  ــم وطن مهتــاب میخواسـ   از پنجره چشـ

  )24(همان، ص
  ، خرمشهر مجاز از ایران تواند بود:»شهر من، خرمشهر«در مثنوي 

ــار     ــت ــز و ت ــی ــگ ــن ــم چ ــوم زخ ــج   از ه
  

ــار   ــادگـ ــو یـ ــن تـ ــوداي تـ ــبـ   در کـ
  )66(همان، ص

  شعر دیده میشود:وصف خرابیها و ویرانیها جنگ نیز در این 
  تــل خــاك تو نشـــان از خــانــه هــاســـت  
ــده خــالــی از طــپــش  گــهواره هــا    ...مــان
ــد   ــاراج شــ ــه گر ت ــان ــه و کــاشــ   ...خــان

  

ــت    ــه هــاســ ــگــان ــی ــازوانــت زخــمــی ب   ب
ــاره هــا  ــوار و غــرقــه در خــون ب   بــی ســ
ــد     ــاهــد مـعراج شــ   کـوچــه هــایــت شــ

  )67و 66(همان، ص
  معارضه با منافقین-5-6

ــاعر به منافقین تاخته »تصــویر«و » انکار آفتاب«در برخی اشــعار این مجموعه مانند:  ، ش
  است:

ــت  ــماسـ ــحنه پناه نفاق و ننگ شـ   کدام شـ
  

ــت  ــمــاسـ   کــدام دلقکی امیــدوار جنــگ شـ
  )38(همان، ص

  نگاه تاریخی-5-7
یکی از برجستگیهاي محتوایی شعر انقالب و دفاع مقدس، ذهنیت تاریخی و تاریخی نگري 
به موضوع تقابل و نبرد حق و باطل و مظلومیت مظلومان است. در واقع این شاعران، مبارزه با ظلم 

ه و امروز ادامه دارد و فردا نیز خواهد بود. این مقوله در را در جریانی تاریخی میبینند که دیروز بود
  شعر علی معلم بیش از سایرین جلوه دارد. 

حسین اسرافیلی نیز نگاهی تاریخی دارد و نبرد حق و باطل  و ظالم و مظلوم را  از زمان   
ي و صحراهابیل و قابیل، حضرت ابراهیم و حضرت نوح و... پی میگیرد و به عصر پیامبر و علی(ع) 

  کربال میرساند و امتداد آن را در نهضت جنگل و انقالب اسالمی و دفاع مقدس میبیند:
هاي سرخ شهادت/جنگل هنوز بوي تفنگت را/در ازدحام مه/در جنگل هنوز بوي تو را دارد/بوي شقیقه

هار ب هاي پر خزه میگوید/جنگلباد و حادثه میجوید/جنگل صداي تیر تو رادر گیجگاه باد/با صخره
  )44را/با نام سرفراز تو/آغاز میکند/نامت/بر طاق نصرت جنگل نشسته است(همان، ص
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بسامد باالي کلماتی مانند: تبار، قوم، عشیره، قبیله، صحابه، هنوز، باز و پرچم در شعر 

  اسرافیلی و نیز تلمیحات فراوان، حاصل نگاه تاریخی وي است. 
بلند حنجره اش/ خشم صدها تبار خون پیداست/ میکند سایه  این سوار از تبار ابراهیم/.../ در خروش

  )11و10بان چشمش، دست/ دستهایی که از عشیرة ماست(همان، ص
  آسیبهاي محتوایی-5-8

شعاري بودن مضامین و بیان سرراست و مستقیم محتوا، آسیبهاي محتوایی شعر او را 
یی بسامد باال -اشعار پایداري جهانهمچون -تشکیل میدهند. البته این آسیبها در شعر دفاع مقدس 

دارد و علت آن هم شرایط خاص زمان، سرعت وقوع حوادث، شتابزدگی و در مواردي نیز غیر حرفه 
  اي بودن شاعران است.

  مشکل دیگر شعر اسرافیلی در این حوزه، نارسایی معنا در برخی ابیات است.
ــۀ پ  ــتوان ــتخـون مــا خود پشـ   رچم اســ

  
ــت   ــکســ ــق را نتوان شـ   پـرچم این عشـ

  )35(همان، ص
  معنایی ندارد. مصراع دوم بیت زیر نیز معنایی روشنی ندارد:» پرچم شکستن«که 

ــار مــی آئــیــد    ز هــولــنــاك کــدامــیــن دی
  

ــاییــد    چو اژدهــا تن خود بر نفــاق میســ
  )37ص(همان، 

  نقاط قوت-6
در این قسمت، برخی نقاط برجستۀ کتاب مطرح میشود اگرچه در خالل مباحث پیشین 
نیز تا حدي این موارد گفته شد.  زبان در شعر اسرافیلی با محتوا در تناسب است. بسامد واژگان 

همچنین لحن حماسی و عرفانی در شعر او بخصوص جنگی و انقالبی و مذهبی در اشعار او باالست. 
در اشعار پس از انقالب وي قابل توجه است. اگر شاعران را به دو گروه ترکیب ساز و تصویرساز تقسیم 
بندي کنند، اسرافیلی به شاعران ترکیب ساز متمایل است. نکتۀ برجستۀ دیگر در بخش زبان، بسامد 

نوع نگاه و ذهنیت شاعر در ارتباط است و همچنین در  باالي تقابلهاي دوگانه است که هم با
  تصویرسازي اشعار  به کمک شاعر آمده است.

اما برجستگی اصلی شعر اسرافیلی از حیث محتواست. در این زمینه او با نگاهی تاریخی به 
وقایع و حوادث نگریسته است. توصیف شرایط انقالبی و جنگی، ستایش شهیدان و رزمندگان، ستایش 

سوگسرود بزرگان انقالب، وصف دالوریها و حماسه آفرینیها، پیوند انقالب اسالمی با عاشورا، تقابل  و
تاریخی حق و باطل (=خیر و شر، اسالم و کفر) و... مضمون و محتواي اشعار را تشکیل میدهد. 

طب را به ااسرافیلی با تکیه بر عاطفه، شعر میسراید. عاطفۀ صمیمی و پر تپش و انقالبی اشعار، مخ
  سوي خود میکشاند.



  
  
  
  
  
  
 

  ٣٤٣/بررسی سبکی شعر حسین اسرافیلی  

 
 

اسرافیلی نیز همچون دیگر شاعران زمان، چندان به صور خیال توجه ندارد و تصاویر شعرش، 
  اغلب ساده و بی پیرایه است. از میان انواع صور خیال، بسامد تلمیح و تشبیه قابل توجه است.

د مطرح کرد. چارپاره از لحاظ قالبهاي شعري، توجه خاص اسرافیلی به قالب چارپاره را بای
هاي او با زبانی روایی و لحنی صمیمیو ساده و صادق، مهمترین دغدغه ها و آرمانهاي شاعر را در 

  اند. خود جاي داده
  نتیجه گیري

، اولین اثر حسین اسرافیلی و از نخستین دفاتر شعر انقالب اسالمی تولد در میدانمجموعۀ 
مختلف شعري به کار رفته است اما همچون اکثر آثار زمان و دفاع مقدس است. در این اثر قالبهاي 
  خود، به قالبهاي سنتی تکیه کرده است.

بررسی سبکی این مجموعه نشان میدهد که اقتضائات زمان در زبان اشعار تأثیر گذارده 
است. بسامد کلمات و اصطالحات مذهبی و انقالبی و جنگی و لحن حماسی در این مجموعه باالست. 

اغلب اصطالحات جنگی، مربوط به نبردهاي سنتی و کالسیک است. بسامد ترکیب سازي و البته 
تقابلهاي دوگانه در کتاب، قابل توجه است. نحو زبان، در بیشتر موارد ساده و طبیعی است. شاعر در 
این مجموعه از آرایشهاي زبانی دوري کرده و نگاهش به زبان، نگاه ابزاري است. از همین رو، زبان 
شعر به شعار بسیار نزدیک است. آسیبهاي دیگري نظیر کهنگی زبان، آسانگیري و شتابزدگی نیز در 

  اشعار دیده میشود.
از نظر ادبی، شاعران این عصر به دلیل فضاي خاص زمان و هیجانات تند و پرشور، به خیال 

ار هاي زیباشناسی به ک توجه ندارند. اسرافیلی به تصاویر پیچیده و دور از ذهن تمایل ندارد و گونه
رفته در اشعار، ساده و طبیعی و سر راست هستند. بسامد تشبیه (اغلب حسی به حسی و تشبیه 
بلیغ)، استعاره (اغلب مصرحه)، تشخیص، نماد (اغلب نمادهاي تکراري)، تلمیح (بخصوص تلمیحات 

  دینی)، و تناسب و تضاد در اشعار فراوان است.
خی شاعر و نگرش او به تقابل تاریخی حق و باطل بر کتاب سایه از نظر محتوا، ذهنیت تاری

افکنده است. محتواي شعر او گرد دین و انقالب میچرخد. عاشورا و پیوند جبهه و کربال، وصف بزرگان 
انقالب، ستایش شهدا و رزمندگان، توصیف شرایط قبل و بعد انقالب، وطن دوستی از مضامین اشعار 

  اوست. 
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