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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The present study has been conducted on 
the place of mysticism in the literature of sacred defense poetry. The main 
purpose of this study is to answer the question of whether mystical terms and 
teachings have been used in the literature of the sacred defense system or 
not; If so, how did poets use mystical terms?

METHODOLOGY: This research is of theoretical type, relying on qualitative 
content analysis. The research method is a library method based on the study 
of books and articles related to the subject, which has carefully extracted and 
evaluated the required data from sources using the method of taking notes. 

FINDINGS: Among the studied poems, those that had a mystical approach 
were extracted, and based on this, it was determined that the poets of the 
Holy Defense often used mystical teachings and terms in their poetry, and it 
was also determined that the poets were mystics. Practically and 
theoretically, they have also taken different positions in dealing with 
mysticism. 

CONCLUSION: What is the result of this research is the certainty of the 
connection between mysticism and its concepts with the literature of sacred 
defense (poetry) and also the fact that the diversity of views and diversity of 
usage in relation to mysticism, combined with intensity and weakness, in the 
poems of observation poets Has been. 
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 مقاله پژوهشی
 مقدّس منظوم دفاععرفان در ادبیات  جایگاه
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 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. -6

 

 

 

 چکیده:
پژوه  حاضر پیرامون جایگاه عرفان در ادبیات منظوم دفاع مقدّس انجام  زمینه و هدف:

دادن به این پرس  است كه، در ادبیات منظوم دفاع  گرفته است. هدف اصلی پژوه ، پاسخ

مقدّس از اصطالحات و تعالیم عرفانی استفاده شده است یا خیر؛ در صورت استفاده، نحوۀ 

 انه چگونه بوده است استعمال شاعران از اصطالحات عارف

پژوه  از نوع نظری است، با تکیه بر تحلیل كیفی محتوا. روش گردآوری این  روش مطالعه:

های مرتبط به موضوع، با استفاده از ای است كه بر پایۀ مطالعۀ كتابها و مقالهها كتابخانهداده

 استخراج و ارزیابی كرده است.های موردنیاز را بدقمت از منابع، برداری، دادهشیوۀ یادداشت

اند، استخراج گردید و شده، آنهایی كه دارای رویکرد عارفانه بودهاز میان اشعار بررسی ها:یافته

مقدّس اغلب در شعر خود از تعالیم و اصطالحات  براساس آن، مشخمص شد كه شاعران دفاع

گیری توجّه داشته و موضع اند، همچنین شاعران به عرفان عملی و نظریبردهعرفانی بهره 

 اند. متفاوتی در برخورد با عرفان اتخاذ كرده

آنچه رهاورد این پژوه  است، قطعیت پیوند بین عرفان و مفاهیم آن با ادبیات  گیری:نتیجه

مقدّس )شعر( است و نیز، این نکته كه تنوّع دیدگاه و تنوّع استعمال در ارتباط با عرفان، دفاع 

 ضعف، در اشعار شاعران مشاهده شده است. تو م با شدّت و
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 مقدّمه
سالۀ ایران و عراق، فرهنگ پرباری از ارزشها و ایثارگریها رقم زده كه بازتاب آن، در همۀ سطوح جنگ هشت

ای تازه رفته نوع و جهتفارسی رفتهمقدّس به ادبیات فرهنگی جامعه، بویژه ادب و هنر مشهود است. دفاع 

از افکار، اعتقادات،  یامقدّس مجموعه فرهنگ دفاع»مقدّس شناخته میشود: ما به ادبیات دفاع بخشید كه نزد 

شد.  یمقدّس متجلم دفاع یاناست كه در جر یروابط عرف و عادات یها،و دلبستگ یقباورها، ارزشها، پسندها، عال

و طبعاً  ینآفرفرهنگ ارزشمند و ارزش ینا ۀدهندشکل ،«یرفتار»و  «ینوشتار» ،«یگفتار» یهاعرصه

 (.7، برزنونی: صسمقدّ )حفظ و انتقال دفاع« بعدتر است سلهایانتقال به نقابل

های دفاع از مرزوبوم اختصاص ندارد، بلکه آوریها و شیوهمقدّس، تنها به موضوعات حماسی و رزم ادبیات دفاع

، آمیخته با مضمونها و مفاهیم متعالی بشری است؛ برآیند جنگی كه جنبۀ قدسی و هدف الهی داشته است

ارتباط های ناب است، بیبستر برای بروز احساسات و اندیشهمقدّس، بویژه شعر، كه بهترین  رو ادبیات دفاعازاین

 ی،عملحکمت»خود با عنوان  ۀدر مقال یریبصبا عرفان، نحلۀ وصول به حقم و حقیقت بر پایۀ یقین قلبی نیست. 

 یزرا ن یعمل و حکمت یستن یداریپا ادبیات ی،عمل بدون حکمت ،دارد كه ادبیات یدهعق «یداریپا ادبیات ۀیامبن

 یبندطبقه یعرفان و اخالق یفلسف اخالق ینی؛د اخالق ی؛اخالق ادبیات یا یادب عنصر اخالق متشکمل از چهار

(. 13ص یری:بصی، عمل )حکمت یداندم یداریادبیات پا یریگموضوعات را مؤثمر بر شکل این یعو جم یکندم

دانسته  یداریپا ادبیات ۀاز عوامل سازند یکیعرفان  یكلم و بطور یاخالق عرفان یشودهمانطوركه مالحظه م

 پایداری در كشور ماست. مقدّس، زیرشاخۀ مهم ادبیات یشود؛ بدیهی است كه ادبیات دفاعم

 معنوی )عارفانه( دفاعبر نگارش این پژوه  برانگیخته است، بررسی تأثیر فضای آنچه نگارندگان این مقاله را 

شدن در آن افرادی است كه به جنگ و كشته مقدّس صحنۀ جانبازی مقدّس است. دفاعمقدّس بر شعر دفاع 

شدن نیز كشته  خدا بود و های ایرانی، بنابه باورهای دینی، جنگ در راهمتفاوت مینگریستند. جنگ برای رزمنده

خدا شهید  شدگان در راهخدا، مقامی واال و جایگاهی ویژه نزد پروردگار داشت؛ به همین دلیل كشته در راه

 ،)هرگز گمان مبر«. وبال تَحسبببنَّ الَّذینَ ق ت لوا فی سببیل  اللَّه   َمواتًا ببل  َحیاءٌ ع ندب رببِّه م ی رزبقونَ»محسوب میشوند؛ 

( یشوندداده م یاند، و نزد پروردگارشان روزخدا كشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده راهكه در  یكسان

 (.444عمران: )آل

مقدّس و با درنظر داشتن ادبیاتی كه جنگ، این رویداد با درنظر داشتن دیدگاه معنوی سربازان ایران در دفاع

آزمایی مقدّس طبعیا شاعرانی كه در زمینۀ دفاعساز تاریخی بوجود آورده است، سؤال اینجاست كه، آسرنوشت

مقدّس، شده است با بررسی شعر شاعران دفاع  اند  بر این اساس سعیمیکنند، به پیوند آن با عرفان توجّه كرده

اند و به این پرس  پاسخ داده شود كه آیا این شاعران، از اصطالحات و مفاهیم عرفانی در شهر خود بهره جسته

اصطالح عرفان استفاده، آیا میشود گفت عرفان در شعر ایشان، برآیند دین و مذهب است و به در صورت 

مستعمل در شعر ایشان عرفانی اسالمی است  در نهایت به این پرس  پاسخ داده خواهد شد كه موضع شاعران 

 دفاع مقدّس دربرابر عرفان چگونه بوده است  

شده در مقدّس و اغلب منتشرشعرهای دفاع س كه بیشتر آنها، گزیدهكتاب با موضوع شعر دفاع مقدّ 15بی  از 

مقدّس شاعر فعّال در حیطۀ دفاع  457كار این پژوه  قرار گرفته است. در مجموع، شعر اند، منبع بوده 95دهۀ 

 اند. منابع مشخمص گشتهمورد ارزیابی قرار گرفت كه در فهرست 
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 ضرورت و سابقۀ پژوهش

عرفانی و  گرفته و نیز پیرامون ادبیاتمقدّس )شعر جنگ(، پژوهشهای زیادی صورت ات منظوم دفاعپیرامون ادبی

مقدّس منظوم دفاع مقاله كه در پیوند با عرفان و ادبیات  خاص؛ امّا تحقیقات مشابه موضوع این یا عرفان، بطور

 شکل گرفته است، از قرار زیرند:

آملی قائل به هماهنگی و  آملی برمیخوریم. جوادیاهلل جوادی اثر آیت« فانحماسه و عر»در وهلۀ اول به كتاب 

 گیری میکند، دل به عشقحقیقی از دنیا و تعلمقات  كناره پیوند بین حماسه و عرفان است. از نظر ایشان عارف

طلبی ن نگرش آخرتاهلل و خدمت به ایشان اشتیاق دارد و ایآفرین میبندد؛ در عینحال به معاشرت با خلقهستی

انسانی است كه تمام توان خود را صرف احیای مکتب و آیین و دیگر شجاعت، صفت اوست، نه دنیاگرایی. ازسوی 

گیری از جامعه و انزوا، پسندیده خدمت به خلق میکند. از نظر ایشان اعراض از دنیا پسندیده است، امّا كناره

 (. 455آملی: ص نیست )حماسه و عرفان، جوادی 

 چند مقالۀ مرتبط با موضوع این مقاله نیز یافت شد: 

در سال  پایداریادبیات ای است كه در اولین شمارۀ نشریۀ عنوان مقاله« عرفانی در شعر دفاع مقدّس مضامین»

 در كنار به ،مقدّس كه شاعران دفاع اندیدهرس یجهنت ینبه ا همکاران پور و شریف ، به چاپ رسیده است.4399

 یان،مین اند و از ابهره برده یعرفانین ، از اصطالحات و مضامحقم مجاهدان راه یهایسازحماسه یدنكش یرتصو

 است كه در شعر شاعران دفاع یاعارفانه یممفاه ینعشق، پربسامدتر در راه یاتحیثار و ا یقیحق عشق به معبود

، مقالۀ دیگری است كه «ایران اسالمی ادبیات انقالبی حماسه و عرفان عاشورایی در تجلم» .یشودم یدهد دّسمق

پیوند حماسه و عرفان در »است. منتشر گشته  4345، سال پایداری ادبیات در نشریۀ شریفیان و دیگران توسّط

دانشگاه شهید باهنر پایداری ادبیات ۀنشریدر  4346در سال نظرچوب مسجدی  ۀنوشت، «پورامین اشعار قیصر

كه در « پایداری ایرانعملی، بنمایۀ ادبیات حکمت»است. محمّدصادق بصیری در مقالۀ چاپ رسیده  كرمان به

گیری ادبیات پایداری منتشر ساخته است، اخالق عرفانی را یکی از اجزای شکل در نشریۀ ادبیات 4343سال 

 است. پایداری درنظر گرفته 

 مقدّس را از منظر چگونگی رویکرد عرفانی و نحوۀ استعمال مفاهیممنظوم دفاع  ادبیات پژوهشی جامع كه

 شده دیده نشد.مقدّس بررسی كرده باشد، در میان پژوهشهای انجام عرفانی در شعر دفاع

جهت كه زمینۀ گسترش،  مقدّس در كشور ما، هنوز جوان است و نیازمند نقد و بررسی علمی؛ از این ادبیات دفاع

ساختن آنها، ازطریق ادبیات مقدّس، انتقال و جاودانه رشد و تعالی آن را فراهم گرداند. شناسایی ارزشهای دفاع 

ادهای فراوانی رد شود، تا پختگی و درنتیجه تأثیرگذاری الزم را میسّر است و ادبیات نیز باید از بوتۀ آزمونها و انتق

مقدّس، پیگیری زیاد و ارزیابی تخصصی میطلبد كه به مرز سختگی برسد. امثال پیدا كند. بدیهی است شعر دفاع 

 مقدّس از زوایای گوناگون، این امر را به تحقق خود نزدیک میگرداند. این پژوه ، یعنی بررسی شعر دفاع 

 

 اهداف پژوهش 

 تبیین رویکرد عرفانی شاعران دفاع مقدّس به شعر.

 مقدّس.های عرفانی )عملی و نظری( در شعر دفاعتبیین نحله

 مقدّس.گانۀ جنگ، دین و عرفان در شعر دفاعارزیابی پیوند سه

 تبیین موضع شاعران دفاع مقدّس در ارتباط با عرفان.
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 بحث و بررسی
مقاله، از سه منظر صورت گرفته است؛ اشعاری كه دارای  مقدّس در این ر شعر دفاععرفان دبررسی جایگاه 

به نحوۀ كاربرد این مفاهیم و اصطالحات از -عرفانی هستند، با دیدی نقادانه  هایمفاهیم، اصطالحات و اندیشه

ه پدیدۀ عرفان در پیوند با اند. آنچه مدّنظر بوده نگاه شاعر و رویکردی است كه بارزیابی گشته -دیدگاه هرشاعر

عملی یا  مقدّس داشته است. از دیدگاه تخصصی، این مسئله بررسی میشود كه آیا شاعران توجّهی به عرفان دفاع

مقدّس دیده میشود  در آخر اینکه مقدّس، دین و عرفان، در شعر دفاع گانۀ دفاعاند  پیوند سهنظری داشته عرفان

ها در این مقاله های پژوهشی نگارندهاند  این سه موضوع، مؤلفهان چه موضعی گرفتهشاعران در برخورد با عرف

بندی این بخ  نیز است. تقسیمبوده كه براساس شواهدی كه از نظر گذشته است، نتایجی نیز حاصل نموده 

ن دارای است. هر عنواآن آورده شده  گرفته و شواهد مربوط به هر عنوان، ذیلعنوان صورت تحت سه 

 زیرعنوانهای مختص به خود است. 

 

 مقدّس جایگاه عرفان عملی و نظری در شعر دفاع

 دوره كه به عرفان ای شد. اینعربی، عرفان وارد مرحلۀ تازههجری به بعد، یعنی پس از ظهور ابناز قرن هفتم 

ه، شنیده یا دیده میشد، برخاسته از پردازی داد. تا پی  از آن هرچه گفتنظری شهرت دارد، به عرفان ب عد نظریه

عربی دلیل، عرفان عملی یا عرفان ذوقی نامی است كه بر مسلک عرفان تا پی  از ابن ذوق عارفان بود؛ به همین

عربی، مانیفستی اگر صادر میشد، همه پیرامون آداب سلوک بود؛ تعداد مقامها، انواع نهاده شده است. پی  از ابن

 حقم. ید و من  مراد و بکل، صفر تا صد پیمودن طریق حاالت عارف، ادب مر

عطفی بر تاریخ و  دیگر از عرفان را ارائه داد و اصطالحاتی وضع كرد كه نقطۀ عربی با دیدی فلسفی، تعریفیابن

 یعرباز ابن ی كه تا پ یمعرفتكامل، مهمترین این تعبیرات است.  وجود و انسان تحوّل عرفان شد. نظریۀ وحدت

ت اول در سنم»شد: منتهی از منظر عرفان  یهست شناخت به از آن انسان و خدا بود، پس بر محور شناخت

كه  یشودحاصل م یاساس معرفت وقت ینا انسان. بر یگریخداوند و د یکیمعرفت دو ركن است:  یمبنا ی،عرفان

 ،عارف كمال هر ۀ. درجه و مرتبیابدرا دردو  ینارتباط ا ۀانسان و خداوند را بشناسد و نحوایگاه ج یعارف بدرست

كه  یشودحاصل م ی، معرفت وقت«هعرف ربّ فقد ،من عرف نفسه»دارد... به موجب  یمعرفت او بستگ یزانبه م

 سنمت یا یو نظر یعمل )عرفان «یابدخود دری خود را بشناسد و نسبت خود را با خدا خود و ربّ یگاهانسان جا

 (.71: صفرد یقرایربم ی،اول و دوم عرفان

ركن استوار  معرفت بر سه» ینظر ا در عرفانامّ ،بر وصول به معرفت حق اشتراک دارند ی،عرفان یهانحله ۀهم

. به یشودآنها حاصل م ۀگانسه ۀركن و رابط سه ینا یگاهجا . معرفت با شناختیاست: خداوند، انسان و هست

 دارد. هر یوجود، مراتب و درجات ینخداوند است. ا وجود ،و آن یستن ی ب یکی ،ت، وجودسنم ینا یرواناعتقاد پ

باهم  یمراتب و درجات هست یبترتین. بدیشودم یفروتر متجلم ۀباالتر است و خود بر مرتبۀ مرتبه مظهر مرتب

 یتا عالم تجرب یرس ین. ایکنندم یداپ یّناقدس تع یمف یقبه طر یّتاحد ۀمراتب از مرتب ین. ایکنندم یداپ یوندپ

 (. 75)همان: ص « ییابداست، ادامه م یهستۀ مرتب یینترینعالم شهود كه پا یا

مقدّس  عملی مشهود است؛ عرفان عملی در شعر دفاعمقدّس، توجّه شاعران به عرفان از بررسی اشعار دفاع

است. بکار رفته شعر شاعران عملی، در ای دارد. تقریباً همۀ مفاهیم و اصطالحات مألوف عرفان جایگاه ویژه

اند و در ضمن آن گاه شعرشان به شاعران از حاالت و مقامات عرفانی و اصطالحات خاص تصوّف بهره برده
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عملی حجم زیادی از اشعار را به منظر كاربرد عرفان داستانهای عرفانی مربوط به عرفای بزرگ تلمیح دارد. از این 

پردازی، معنابخشی و تصویرسازی شاعر ندارد و تنها اشارۀ باطی با نوع مضمونخود اختصاص میدهد كه البته ارت

 شاعر یا ایجاد صورخیال ساده، با استفاده از این اصطالحات، رویکرد شاعر را مشخمص میکند. 

های است نمونههمین سبب سعی شده شواهد عرفان عملی در محدودۀ این مقاله نمیگنجد؛ به ذكر تمامی

عرفانی است، در این بخ  نقل  هایی كه حاوی چندین اصطالح یا مفهومعملی و یا نمونهز عرفان برجسته ا

گی، ایمان، روز الست، باده و ساقی، تجرید، تجلمی، تسلیم، پیر و مراد، جذبه، جهاد، حضور، حقم، شوند. )آیینه

شهادت، سماع، صبر، ور، شوق، شهیددلق، خلسه، خلوت، درد، ذكر، راز، رضا، رندی، زهد، سک وحیرت، خرقه 

سرخ، معرفت، مقام، نور، وجد، والما، مرگ شهود، الوستیزی، غیرت، فناوبقا، قرب، قلندر، كشفعروج، عشق، عقل

 اند(.  مقدّس بکار رفته وجود، وصل، هجران و یقین، اصطالحات و مفاهیمی هستند كه در شعر شاعران دفاع

 

 عشق 

سالک و حق با ابزار دل صورت میرذیرد كه به عشق میان لفۀ عرفان است. در عرفان شناختعشق اساسیترین مؤ

 ،عاشق صفات است كه جان یۀكوهرار . سیداردحدوث برم است كه از عاشق سر  یفیعشق س»معبود مینجامد. 

عشق در معنای مقدّس،  . در شعر شاعران دفاع(434ص : عبهرالعاشقین« )خوذ عشق گشتأم ید،چون بدانجا رس

 عرفانی ، كاربرد قابل توجّهی دارد. چند نمونه از كاربرد عشق در شواهد زیر، قابل مشاهده است:

ین امّا اسباب و ابزار ا ییابند،ت راه معشق به جنم كه از باب یداندم یشهدا را عاشقان اله یاسری، محمدرضا

 : یافتندمعشوق دست  گذاشتند و سرس به عشق معرفت شهدا ابتدا قدم در راه یعنیعاشقان، معرفت است؛ 

 كه خرمشههر، خرمم از شماست یدانشه ای

 عرفان شماسهت  یایافروزتان گوجان عشق

 

 شد، شما از باب عشق  یبهشت یهر كه از باب 

 از معرفت اسباب عشق  یرغ یستعاشقان را ن
 (.4346ی: صآبادیبحبیگی ب یشه،هم یهاحماسه)

عشق حاصل شده است. بلحاظ  براثر تب كه دارد ینهس بر یداغید نماد شه یقشقا ی،خدّام یزاهللعزدر شعر 

است كه  یاز داغ یشاعرانه حاك یردارد كه به تعب یاهیس ۀلک ین خون یگلبرگها یدر انتها یقگل شقا یظاهر

گرفته  یدر دلشان جا حقم داغ از هرم عشق ینا ابر دل داشتند، امّ یداغ ینچن یزدل گرفته است. شهدا ن به

 است:

 سهرخ  ی"ههو  یها "، صد گلهو  لحقماانا یاهویه در

 داغ ،از تههب عشهق اسههت  یقشهقا  ینهبم شههورا 

 

 ماند و من یدر معراج، دار یدهبا سر شور 

 ماند و من   یروزگار شقایق یداغ بر دل، ب

 (.413ی: صمرادگل ،باغ ارغوان ی)غزلها        

 یبرجا یمقام عشق، زخم هر یر است و اذعان دارد كه شهدا برامتصوّ یمقامات یعشق اله یبرا یباقر ساعد

و  یگذاردم ی زخم خو و زخم بر یبیندزخمها م ،بگذارد یمقامات پا ینبعد هركس در ا به یناند. از اگذاشته

 یمقام و منزل از هفت یبه شعر موالنا( كه نماد ینیشهر عشق )تضم بعد با اشاره به هفت . در قسمتیرودم ی پ

حال  اند، درعشق باخته را كه سر به راه ییشهدا یابد، مقصود دست بگذارد تا به پشت سر یداست كه سالک با

 یکند:م یرشهر عشق تصو به هفت یدنكش سرک

 یکشهند باالن كه تا عرش جنهون پهر م  سبک این

 انهد وصلهههههت  یجوشههههههادت باده یغدم ت از
 یکشندآفتاب وصههل را چون صبح دربر م 

  یکهشنداش سر ماگر گردد بال، الجرعه یلن
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 سهاختند  یم عشق را موقههوف زخممقههههها هر

 هم راهه كهه روز خصهههه  ینانا یگرندد آفتههههابی

 

  یکشندسر م یشهر عاشقدر هفت سران،یب

  یکشندچون از كوه سر بر م یسازند،م یرهت

 (44 ص :همان)                                    

 شهید و شهادت 

شده است؛  یرفتهدارد، پذ ینكه در د یفیبا همان تعر یست،ن ینید یدشهادت در عرفان كه دور از عقا ۀمقول

نگرش،  ینشهادت در ا ۀعمد یلو دل یاصل یزۀانگ»دارند.  یزن یژهو یریتعب یدعرفا از شهادت و شه ینکها ضمن

و  ید)شه «یشودم یختگاببه جان نجراست كه م وارییوانهت دآن عشق و محبّ یرمایۀاست و خم یاعتقاد ۀجنب

و  یوجبدن یمبن طلَبن: »یقدس یثحد ینبر ا یه(. عرفا با تک63 یراندی : صو خ یّرین ی،اسالم شهادت در عرفان

عشق ه  و من عشقه قتله و من قتله  یو من عشقن ینعبشَق یو من احبن یاَحببن یو من عرفن یعرَفن یمن وجبدن

را  حقم به عشق یان(، سرانجام مبتال31 : صفروزانفرشرح مثنوی شریف، ) «یتها دفانم یتهد یَّو من عل یتهد یَّفعل

  مرگ، وصال معشوق است. ینا یاما خونبها یدانند،شدن م كشته

مقدّس با مفهوم شهید و شهادت از منظر عرفانی آن. حال نگاهی انداخته میشود به نحوۀ برخورد شاعران دفاع

 است: یده پروردگار به وصال او رس جالل ۀداند كه بواسطیم حقم راه ۀرا كشت یدشه یسبزوار یدحم

 به وصال حقم اییدهكه رس ، ز جالل حقمحقم یدشه تو

 چه رسد به محضر امتحان ال حقمتا ز سههؤ «یدحم» به

 تو و عهههههروج تو مرحبا، سفههههههر خروج تو مرحبا به

 كاروان ۀمانده منههههم من ز سفر، ز جههادیبه جا كه

 (.645ی: صمرادگل ،باغ ارغوان ی)غزلها

عرفان و  یگركرده است؛ جلوه یداپ یباییز یلس، دلمقدّ دفاع ۀدر عرص یطلبشهادت و شهادت یبرا ،مهرناز آزاد

 : یقتحق

 و هجوم عشهق  یامپر ز ق یزخههههههاكر هر

 عرفان، تمهام حهقم   ۀتمام جلهههههههو اینجا

 

 شاهد صدها رشادت است  یزههر سنگر 

 شههههههادت است  یبرا یلدل یباترینز

 (.65یان: صزاغآوای شرجی، )               

 ید،و شعر خودش را در مقام شه یدهدداد سخن م یان،در نزد عرش یدشهدر وصف مقام در شعر بعدی، شاعر

 عارف است:  برابر با مقام یدشه مقام یعنی ینا یداند؛عارفانه م یشعر

 «من است یهمانم»كه خدا گفته:  ینا یگرد و

 به عهرش  یستادههمه صف در صف ا فرشتگان

 گفته است با گل سههههرخ:  ینچن یزن« یربش»

 

  یدفهام شهه شعر اللهو عارفانه شد 

   یدبه احتهههرام شه ،افشانسرودخوان و گل

  "یدوان به نام شهههبخوان به نام شهادت، بخ"

 (.43ص فر:یلی)خل                                

 : یکندم یركامالً عارفانه تصوبنحوی رزمندگان را  یطلبشهادتیلی اسراف حسین

 را ی منههزل به منههزل چوب دار خو میبرم

 منزل است ینمردن نخست ی،عاشق یقطر در
 را  ی برم، آغاز كههههار خو یانتا كجههها پا 

 را ی بر دوش خود منصور، دار خو یبردم

 (35 ی: صمرادگل ،باغ ارغوان ی)غزلها     

 : یکندعبادت م یبرا یرا محلم یدشه شهادت است كه خاک یرفاق سرخ، تصواتم
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رود،  یها)بر شانه نماز شد / م هر –او هم  -/ سرخ كه افتاد اتمفاق / آنگاهسجده / ازقامت عقبتر بود همیشه/ یک

 (.695نژاد: ص یسهراب ،شناورند یاهادر

 

 پیر و مراد

نمودن جادۀ عشق، چراغ حقم و رسیدن به حقیقت، هرچند به پای دل است، برای روشن نهادن در راه گام 

داشتن پیر تأكید  مقصود نمیبرد و در عرفان برهدایت الزم است. سلوک بدون داشتن پیر و مراد، سر به منزل 

چون و چرا اطاعت كند. یاوامر او را باست كه  یدمر است و بر یضرور یخف وجود شدر تصوّ»زیادی شده است: 

« امّت یاناست در م یامبرخود، همچون پ قوم یاندر م یرپ "  مَّته یف یقومه كالنمب یف یخالشم"اند: رو گفتهینازا

 (. 464ص : یانصارمبانی عرفان و تصوّف، )

مقدّس اظ در شعر دفاع خاصی دارد. این موضوع از دو لحمقدّس، مسئلۀ پیر و مراد برجستگی  در شعر دفاع

معنوی بوده و برای  ، كه رهبریرهخمینیاسالمی، امام است؛ اعتقاد و ارادت به رهبر انقالب  اهمیّت پیدا كرده

 پیروان  نق  پیر و مراد هم داشته است. 

در شاعر اند. مقدّس كه به موضوع پیر و مراد پرداخته زمینه نظر میفکینم بر چند نمونه از شعر دفاعبا این پی 

. یرودبرباد م یمانصورت، تقوا و این ا یرغ است در و معتقد یکندم یهتوص یراز پ یرویبه لزوم اطاعت و پشعر زیر، 

 :یخوانداز تفرقه فرام یزحاد و پرهرا به اتم یروانو پ یدانمر با تکیه بر سفارش پیر،شاعر 

 پوشهان بنهد  خرقهه  یههههرپ یكمر به بندگ

 یعشهق مگهر   یدغمگنانه به خاک شهه  تو

 یآزاد یبه دست بهاش كهه جهان در بهها    

 اسهت مهرا   یحتینصه  یقههت طر یرز پ یکی

 رد گهرد نفهاق  ههه مگ یی،سخن ز جهدا  مگو

 

 داد  یدوگرنه حاصل تقههههوا به باد با 

 داد یدكه جان به مقدم جانانه شاد با

 داد  یدبه دست دامن  در اوفتههاد با

 داد  یداوستاد باكه گههوش به سخن 

 داد  یدبر علم اتحاد با یهكه تک

 (.659 ی: صسبزوار ید،)سرود سر          

 است: رزمندگان و شهدا اشاره كرده یریو پ یمرشد ۀبه مرتبیمی مستق محمد

 مهها یههریمسههماع عشههق، بهها آهنههگ زنج در

 
 مهها یههریممرشههد و پ یههران،در خرابههات دل 

و مشهفق   یشهاهرخ  ،)مجموعه شعر جنگ

 (.644 ی: صكاشان

 :نوشاند یدان معرفت به مر ۀباد ی خو یعال ، با همّترهینیخم جماران، امامیر پ ی،در شعر غالمرضا محمد

 فصههل گههل سههرخ گلعههذاران اسههت زمانههه

 در جمههههههههارانم یههرهمههت آن پ غههالم

 

 شههما  ینپههرطن یههربههه لهههرزه ز تکب ینزمهه 

 شهما   ینعرفهان بهه سهاتک    ۀبهاد  یختكه ر

و مشهفق   یشهاهرخ  ،)مجموعه شعر جنگ

 (.647 ی: صكاشان

 نفی ماسوی 

ه است. عرفا با استناد موردتوجّ یا، مقولهحقم یگانگیاثبات ۀ به مرحل یدنو سرس رس عرفاندر  یروجود غ ینف

ال  هكیبطور یکنند؛م یرتعب یا یرمفهوم را تفس ینا "اال"و سرس  "ال" ۀبر كلم یهاهلل، و تکاالالاله ید،توح ۀبه كلم

 یاگرچه صورت نف "اهللاالالهال" ۀاهلل است. كلماالاشاره به الاله»شده است:  حقم و اثبات وجود یرغی نماد نف ،و اال
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است  یاراغی نف ۀدر ابتدا كلم "ال" ،معرفت آن است كه اشارت ارباب یق،تحقیت اثبات است و در نهایت دارد، غا

این معنی در شعر دفاع  (.496 ص :یسجاد ی،عرفان یرات)فرهنگ اصطالحات و تعب« یالهت جاللاثبا "اال اهلل"و 

 است. مقدّس نیز بکار رفته

 ینف یناست، ا دانسته یرغی نف را معادل مقام یاتعلمق از دن یدن، بر"الغ  یشراب ب" یببا ترك ی،پروزبه فروتن

 و خلوص همراه است:  یبا سرمست

 بزنههد یههاكههه پشههههههت پهها بههه دن میرفههت

 یههدنگههاه  را د یههایكههه در خورشههید

 

 بزند« ال»غ    یالجرعه شراب  ب 

 بزند  یاآمد كه دل به در یینپا

 (.14ی: ص پفروتن ،ماه ۀ)از روزن           

  یشود:م یجار یقیعاشقان حق كه بر لب یداندم یالواال را سرود یهیمی،د سیاوش

 آسهها رفتنههدچههو شههدند، شعههههله  عاشههق

 بهه شهوق   یدنهد سهر دو  یرود، به پها  چون

 

 رفتند « الما»و « ال»خواندند سرود   

 رفتند یهادر یلگونن ینۀتا س

 (.34همان: ص )                            

 دانسته است: "اال و ال"شاعر، درد را معادل مفهوم  یگر،د ییجا در

 رنهههگاللهههه "… یال اال هههه" یعنهههی،درد 

 
  تفنگ آغوش در خفتن و گفتن 

 (.65 : صفریلیخل)                           

 وحدت وجود

نظری نیز در شعر شاعران دیده مقدّس سنگینتر است، ردپای عرفان  عملی در شعر دفاع هرچند كفۀ عرفان

را  عملی و نیز بسامد باالی آن نظری، وضوح و صراحت عرفانمیشود. نکتۀ حائز اهمیّت این است كه عرفان 

بکار رفته مقدّس  بطور ضمنی در شعر دفاع عربی كهاست از تفکمر ابنوجودی تنها نشانی ندارد. اندیشۀ وحدت 

 است. نظری آورده شده  است. در این بخ  شواهد مربوط به عرفان

را  یقیمعشوق حق یرتصو ی ،خویر تصو یبجا ینه،كه در آ یرسدم یگاهیكامل(، به جا)در مقام انسان یدشه

  :است آمده یالماسی شعر مهدوجود باشد كه در  ن مفهوم وحدتمتضمّ یتواندنکته مین . ایبیندم

 یدشهههه یچیهههدم یهههوهبهههاغ وصهههال م از

 بگسسهههت یو تبهههاه یاهیسههه طومهههار

 

   یدشه یدیدم یار یرو ینهدر آ 

  یدشه یددر قعر شب از افق چو تاب

 (65ی: صرستمباغ باور، )                  

 یبندگ است كه ازی به مقام یدشه یدنرس ؛گاه استشدن )خاك ( به سجدهیل تبد ید،نماز شدن شه مهر

 وجود باشد:    به وحدت یدهاز عق یتواند حاكیم یناست و ایده معبود رس شدن با و یکی یمعبود گذشته و به

رود،  یها)بر شانه نماز شد / م هر –او هم  -/ سرخ كه افتاد اتمفاق / آنگاهسجده / ازقامت عقبتر بود همیشه/ یک

 (.695نژاد: ص یسهراب ،شناورند یاهادر

كه بر  یبیندمعرفت مید مراد اوست، چون خورش ویر را كه پ رهینیخم امام ی ،در شعر خو ی،شاعر ینمحمدحس

یر عارف با پ ینجااست. ا از آن نور شده یاز آن، خود پرتو است و بعد كرده یگذاشته و قلب  را نوران یردل  تأث

حقم  یتناهیال از نور یبخش یزرا ن یدخورش توان آنیراستا مین و تجانس دارد و در هم یوستگیپ ،مراد خود و

 : یدوجود رس دانست و به وحدت

 یدزان شمس رخشانم، مرا باور كن یپرتو  است یدهبر دلم تاب یمانشمس ا« جماران» از
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 (.636 ی: صمرادگل ،باغ ارغوان ی)غزلها

اند كه البته از حدّ تشبیه و استعاره فراتر نیز نظر داشته شاعران به حکمت اشراقدر كنار عرفان نظری، برخی 

 اند: نرفته

 و فرمند  یدر عالم اشراق همه روح  و پرواز یتن جانعالم عرفان همه در

و مشفق  یشاهرخمجموعه شعر جنگ، )

 (.449 ی: صكاشان

 از لبخنهههد بهههاران، آم از اشهههراق دور   آمهههد
 یهب روح غر یهن ا یسهت مجنون عاشق، ك ینا كیست

 و غهزل  یهههغ وارث ت یگهر، شمس د یک ین ا كیست

 

 روشنتر، صداقههههت تههاروپود  یینهاز آ یمرد 

 داغ كبود  ینا یستاندوه پرپر، ك ینا یستك
  سرود عشق وشرقی، وارثروح  این  یکیست ك

 (.35همان: ص )                                

  یر:اشراق است در شعر زی ت، وادشهاد وادی

 حنهههجره آهنههگ سههروش خههون بههود     آن

 یهههههاراشههههههراق شههههههادت آن   یواد در

 

 خون بود  ،كه گشودش یدسته ،پنجره آن 

 خههون بود  ،خون بود همه كشف و شههودش

 (.44 ینی: صحس ،در مشعر ی)شاعر           

 
 مقدّس شاعران دفاععملی و نظری در شعر : نسبت كاربرد عرفان 4نمودار 

 

 مقدّساسالمی در شعر دفاعبازتاب عرفان 

وبوی ای دیرین دارند، عرفانی كه امروز در كشور ما زبانزد است، رنگهای معنوی پیشینهبااینکه عرفان و نحله

 یاهعدّرا مغایر با تعالیم و ارزشهای دینی میدانند، اسالمی دارد. هرچند گروهی بر سر عناد با عرفان هستند و آن 

 بالیدهو  یافتههویّت عرفان از اسالم  یگر،د جود دارد و به زبانو یتنگاتنگیوند پ و اسالم عرفانین آنند كه ب بر

 یشدهاسالم شناخته م یختار ص درو مشخم یگرفته و بطور رسم شکل ی،دوم هجر قرن یمۀف از نتصوّ»است: 

آن  یریگشکل هایینهاست و زم عینمعصوم یرۀو س یثقرآن، احاد ی،اسالم عرفان ۀاست. خاستگاه و سرچشم

ف و شد تا تصوّ یسال زمان سرر وپنجاهیکصدحدود  ی،هجر دوم یمۀروزگار تا ن اسالم بوجود آمد. از آن دردر ص

 (.44 ص فرد: یرباقریمی، اول و دوم عرفان سنمت یا یو نظر یعمل )عرفان« گرفت شکل یعرفان اسالم
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نام و  عارفان با ذكرین مقدّس است. ادفاعاند، رزمندگان عشق را سروده كه نور یمنظور از عارفان یر،در شعر ز

 اند:شده یدو شه یدهمعرفت چش شده و از جام یدانم یراه یعیان،اول ش اسالم و امامیامبر استعانت از پ

 «یعله  یمرتضه  یها د و محمّه  یمصهطف  یا»

 جهههانبخ  معرفهههت ۀبهههاد یهههارب سهههاقی

 

 گفتند عارفان و سهرودند نور عشق  

 حضور عشقصفت در الله یمتا بشکن

 (.57فر: صیلیخل)                           

 كتاب یهامسلمانان و وعده یدۀكه طبق عق یگویددر آخرت سخن م یداناز پاداش شه یاسریمحمدرضا 

 از باب یدانشه یگویدو م یدهدم یعرفان و اسالم را با هم تالق ینجااست. شاعر هم یدانبهشت جاو ی،آسمان

 :  یشوندعشق وارد بهشت م

 كه خرمشههر، خهرم از شماسهت    یهدانشه ای

 عرفهان شماسهت   یهای افروزتان، گوجان عشق

 

 شد، شما از باب عشق  یبهشته یهر كه از باب 

 از معرفت اسباب عشق یرغ یستعاشقان را ن
 (.4346ی: صآباد یبحبیگیب یشه،هم یها)حماسه

و ارتباط  یوندمقدّس پدفاع ۀآوران عرصو عرفان رزم یند ینبارز ب یدر شعر خودش بنحو كاشانییمقام علیرضا

  .برقرار ساخته است یمحکم

 آفتههههههههابند یهههههمكههههه شم اینههههان

 یهههههههثندهم حدمجسهههمههههه معنهههههای

 یامنهههههدمهههههأذن ق« قامهههههت قهههههد»

 دنرخ وصههههلههههههنمههههههاز س تکبیههههههر 

 

 ...رشت آبندههاز جنس گل و س 

 هابند همصههههههوّر كت یهههرتفس

 وابند هههص یقههههتچاووش طر

 ابند هههرا خط« الست»گلبانگ 

 (.13ی: صباقرصهبای عشق، )            

و  یگویدعاشق م یاقعشق و اشت است. او ابتدا از راه كرده یانب یتریهنر یوۀمضمون را به ش ینهم یزن یسبزوار

تر ها، زندهكه از شما زنده یدكن یهگر یااست كه بر كشته نوشته شده یدانتربت شه یكه رو یگویدسرس م

 نباشد: 

 زاد سفر نباشد ،راه عشهق جز عشهههق در

 ز خون وضو سهاخت  یدبا ،ارادت ۀسجد در

 با خط خون نوشهتند  یهههدان،تربت شه بر

 

 مركب اگر نباشد  یههدن،ما و به سر دو 

 حکم دگر نباشد  ،پاكبازان یهه در ك

  !تر نباشدكو، زنده یید،بگر یابر كشته

 (.641ی: صسبزوارسرود سرید، )           

 والیت 

راه  یهالوالدر كتاب رساله ییطباطباه عالم»یکی از مشتركات عرفان و تشیّع، قائل بودن به مقام ولی است. 

( تامّید )توح یعمل به سرمنزل مقصود عرفان یآدم یدسترس سازینهعالم را كه زم یقبه بواطن و حقا یابیدست

سبحان  یخدا یانسان در وجود سرمد یو با فنا یشودنفس آغاز م با شناخت یتوال . راهیداندم یتالاست، راه و

 یروح است، معنا یشناخت واقع یجۀنت ،انسان كه خودی نفس و فنا شناخت یعنینکته،  دو این. ییابداستمرار م

اكرم و یامبر كه پ یهالهۀ مطلقیتوال یعنیتنها از سرمنشأ آن،  یتوالین به ا یابی. دستیدهندم یلرا تشک یتوال

 عرفان از منظر عالمه یعیش و خاستگاه یّعف و عرفان با تش)نسبت تصوّ« است یروارثان او دارند، امکانرذ

 (.64 ص :ینوروز یی،طباطبا

  نمود مییابد. عحسینتلفیق عرفان و تشیّع با والیت امام ی،كاشانیف شر یعلدر شعر 
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 او یالهو كربهههه ینزنههههد حسهههه صههههال

 یهههنزنهههد بهههه سالههههکان راه د   صهههال

 پاكههههدل یراعاشقهههههان پههههاک  بههههه

 

 او یصال ۀنغم یكه جان فهههدا 

 او  یوال یبههههه رهههههروان واد

  ...او یداههف ،جان خود یکنندكه م

و مشفق  یشاهرخمجموعه شعر جنگ، )

 (.445ی: صكاشان

 منصورهایی ساخته كه تا ابد با یزیدها پیکار میکنند: عحسینعشق 

 رخ محبّتنههههدهسهههه یواد یمنصههههورها

 تها ابهد   ینندچهو مسهت عشهق حسه     اینان

 

 یکنندكهجا حذر ز سر  دار م ینانا 

 کنندیم یکارپ« حرمله»و  «یزید»با هر 

 (.466ص فر:یلی)خل                         

پرورش  عینحس عشق و شهادت امام عارفانه دارند كه در مکتب یاعمل، نغمه در شعر عباس خوش شهدا

 : اندیافته

 یگفتنهههدم از غهههرور مهههههبهههه ه گههههلها

 یداسههههههتاش پعارفانههههههه ۀنغمهههههه از

 

  ینا ،است یهههنسرباز دالور خم 

  ینا ،است ینمکتب حس ۀپرورد

و مشفق  یشاهرخمجموعه شعر جنگ، )

 (.451ی: صكاشان

 یرویاز پ یررا به تأث ی خو یباطن و نور ۀسکر عارفان ی،فرمند یمهدائمه، والیت فقیه است. والیت بعد از والیت 

 : یداندم یتوال

 یمبها جهام وال بههود   یا،و ضهه یمه  سرمسهت 

 همبههال كبوترههها  بیخویشههی، ۀلحظهه در

 

  یمخدا كرد یادجان پرگل و سنبل شد، تا  

  یمز شما كرد یادی ،یانپایب یدر آب

 :6جی، نظافت و منور ،سربلند یها)الله

 (.457 ص

و  یگوید( سخن مرهینیخم )امام ی خو یاز ول یرویاز اطاعت و پ ییشمس بطور كنا یدونفر ی،شعر بعد در

 : دارد یاعارفانه یكه فرمان  بو یداندسربدار و درمانگر دل م یرا عارف ی خویول

 دل بهههه دسهههت تههههو بسهههرارم  درمهههان

 قافلهههههههه را دارد یههههههلرح بانههههههگ

 سهههردار! یشهههکن، ادار بهههتهسربههه ای

 

 به دامانت  یددستهم اگههر رس 

 فهرمهانت  ۀمفههوم عارفان

  یمانتبر سر پ یدهیمسر م

و مشفق  یشاهرخمجموعه شعر جنگ، )

 (.444ی: صكاشان

 موضع شاعران دفاع مقدّس به عرفان 

اند. گروهی همسو و همنوا با آن، جنگ ایران و عراق گونه موضع گرفته به عرفان سهنسبتشاعران دفاع مقدّس 

« تأییدینگرش »اند؛ از این گروه با اند كه به مراتب باالی عرفانی نائل گشتهرا جوالنگاه رزمندگانی عارف دانسته

« نکوهشینگرش »رند كه دارای یاد شده است. گروهی دیگر با تعریم و كنایه به عرفان و مشاهیر آن مینگ

هستند، و در پایان گروه سومی وجود دارند كه ضمن پذیرش و همراهی با تعالیم عرفانی، بر آنند كه رزمندگان 

به هرچه عارف و واصل است، برتر و باالتر اند كه نسبتیافته ای از عرفان دستمقدّس، بویژه شهدا، به مرتبه دفاع
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دارند. در این بخ ، شواهد مربوط به هر گروه، بطور جداگانه نقل و « جویانهبرترینگرش »است. گروه اخیر 

 بررسی میگردد. 

 نگرش تأییدی

مقدّس در زمرۀ این گروه قرار میگیرند، امّا برای پرهیز از اطناب به ذكر چند نمونه  های شعری دفاعبیشتر نمونه

 اكتفا میشود.

 : یگویدجنگ با عرفان سخن م یالقدر شعر خود بوضوح از ت یارینادر بخت

 اسهت تها بهه خهدا     یره یداندر دل م هنوز

 امعرفههان و جنههگ آمههده   یاز تالقهه مههن

 یدهفکر آن همهه خههونم وگرنهه بها احه      به

  جهههان باشههم یههنبههازار ا یوسههف چگونههه

 

 كه تا وصال به اهلل شاهراه من است  

 من و جبهه خانقاه من است  یرامام، پ

 دا گواه من است ههندارم، خ یزسر ست

 و دل خون، كلم مال و جاه من است  یبیغر

 (.45 ی: صمرادگل ،باغ ارغوان یاه)غزل     

 های عارفانه یکی میداند:  ها را با تجربهیونس رنجک  فضای معنوی جبهه

 تهها بههال دل و دیههده بههه پههرواز گشههودیم  

 تصهههویر ز تفسهههیر دل و درد كشهههیدیم  

 در وسههههعت خلوتکههههدۀ آبههههی پههههرواز 

 

 چون روی  حالج، سر  دار شکفتهیم  

 چون صاعقه از بغم دل زار شکفتیم 

 بیخوده شده در معنهی ایثار شکفتیم  

 (.91پور: صمحمدی ،كنار چشم خدا)    

حقیقی قرار داه است و در نهایت ایشان را شعر بعدی بطور واضحتری، رزمندگان را در جایگاه عارفان 

 یقین خوانده است:  نوش دریایمعرفت

 آب یینههه،شهههود، آ یمهههههان،از ا یخطمهه

 رنهههد و مسهههت  یرهایاز تصهههو خهههوابی

 بهههود چشهههم جانشهههان یهههههرتمحهههو ح

 یقهههههین یهههههایدر نوشهههههانمعرفهههههت

 

  رفان، شوق نابههع یثار،عشق، خون، ا 

 ... یشکست را م هاییهنهكز تر  آ

  حق، دل و عرفانشان یدر وال 

  «ینفتح المب» ۀرصهشاهدان ع

 (.441اسرافیلی: ص  ،صدا یردپا)          

 نگرش نکوهشی 

 ؛است یمكه همراه با نکوه  و تعر یگرددبه عرفان برم سمقدّ از شاعران دفاع اییبه طرز تلق ی،نگرش نکوهش

در شعر زیر، دیدگاه شاعر به به عرفان و آداب و رسوم آن ندارد.  یخوش یشاعر رو آیدیا برمهكه از آن یاشعار

، روی "پرستناصوفی سفره"صوفیان و مصطلحات ایشان دیدگاه تعریضی است. اگرچه بنظر میرسد با گفتن 

سخن  به سالکان ریایی است، امّا با دقمت بیشتر در بیت آخر میتوان فهمید كه شاعر نظر مساعدی به تصوّف و 

به و نماد عرفانی كه شهید حقم است، نیز روی میگرداند و آن را صوفیگری ندارد، چون حتمی از باالترین مرت

حدیثی میداند كه باید به همان خلقی كه از آن سخن میگویند، واگذار شود و در ادامه به تعریم، عارفان را 

 میخواند.  "دلقپوسیده"

 ای از كههدام آئینههی  ز مههن مرهههرس كههه 

 علهههم بهههه دوش گروههههان سهههوگوارانم  

 سهفر زیباسهت  مردان خهونخوانی حماسه

 ركههاب خههونی اسب مرا نمیبینی   

 من از قبیلۀ خونیهههههههن سربدارانم...  

 سر زیباست سماع سرخ خروس بریده
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 خوشا خوش فههههروزان بهه جهاده افتهادن    

 پرسههتمههرا چکههار بههه ناصهههوفیان سههفره 

 پرسهههت دارم مهههندل هههوایی و طوفهههان 

 حههدیث دار و انههاالحق بههه خلههق وابگههذار 

 

 فتههههاده گام زدن، ایستهههاده افتادن 

 پرست آلودگان حفرهبه این نفس لجن

 شراب سرخ حماسه به دست دارم من 

 دلق وابگذار  به این جماعهههت پوسیده

 (.35)آخرین لحظه، واحدی: ص  

شعر سریدی كه در ادامه نقل میشود، به نحو بهتری نکوه  و اعتراض شاعر را به عرفان نشان میدهد. تركیبات 

صوفی... و نامهای شرابی، در این شعر، نمایندۀ انگور، حلول در هیأت جفنگ شاعران  خط، خلسۀگران هفتحیله

شاعر  "پروانۀ عشق گریخته بود!"این گروه است:  كردن عشق از توجّه، جدادیدگاه نکوهشی شاعرند. نکتۀ قابل 

 در پایان، سلوک را سادگی میداند: 

انگور/ و جفنگ شاعران  بودند/ و پروانۀ عشق گریخته بود/ از خلسۀ خط/ عاشقی را رها كردهگران هفتحیله

ابی/ برلب./ شفق/ شهید شرای/ با نامهایصوفی هزار و چهارصد سالهزندان اوراق رمانتیک/ تا حلول در هیأت 

آهنین/ و نه نه عصاهای«/ امردكلس»میشد/ و فلق/ باز برمیخاست/ به وجد/ عطر سادۀ سلوک/ به كفشهای 

پیر/ تناقم دلرذیر! )كنار  جوان/ جوانانیباستان/ سلوک، ساده بود/ سادگی ترجمۀ آزاد سلوک!/ پیرانی غارهای 

 (.15پور: ص خدا، محمدیچشم

، عرفان متعارف را بطور كنایی منکوب میکند؛ وقتی از زاویۀ "كربالییعرفان "، شاعر با نام بردن از در شعر زیر

 خانقاه به تعریم سخن میگوید:  امن

 را دوبهاره آه گرفهت    هها ینههچه شد كه آئ

 وانان راهههه تابهان پهل  ۀرهههشد كه چه چه

 را یهدان شد كه جهان جالخوردگهان م   چه

 ر بهود ل معطمه ههه گ تو از وصهف  هایسروده

 داشهت  یهی عرفهان كربال  یكه دعهو  كسی

 

  ها دل  شب گم شدند و ماه گرفت ارههست 

  اه گرفت هگن یۀو سا یهتغبار عاف

  گار و حبّ جاه گرفت ههو زن یاستغم س

  غبار و كاه گرفت یچه شد كه شعر تو بو

 امن خانقاه گرفت   یۀچه شد كه زاو

 (.75صمحمدی: عشق.  یفۀبه رسم طا)  

 

گویی دعوت میکند. او در مجویی یا حقشاعری دیگر، صوفی طریقت را برحقم نمیداند و به تعریم، او را به حقم

 صوفیان را افسانه میخواند:  بیت بعد، طریقت

 كه جان فروشند، با جبر در خروشهند  آنان

 یقهت زن از حق ینقشه  یقهت، طر یصوف ای

 

  برنتابد یمانهنوشان، پههبا جام لج 

  پرستان، افسانه برنتابدمحق ی در ك

 (.691)سرود سرید، سبزواری: ص         

 جویانهنگرش برتری

هر دو را در قالب  یتوانم یندانست و همچن جویییبا نگرش برتر یکرا نزد ینکوهش یدگاهد یتوانهرچند م

 یشترب ،كه شاعران یدبه عرفان جدا گرد یجهت از نگرش نکوهش ینبخ  بد ینآورد، امّا ا ینکوهش نگرش

به عرفان مقدّس نسبت دفاع نرزمندگا یمعنو ۀو مرتب یو تکامل روح یعد عرفاندادن ب  درصدد باالتر نشان

 یقتند.متعارف و سالکان طر

ظر به عرفان متعارف، در ندر شعر سرید زیر، شاعر از پیر و مرادی دیگر و عرفانی دیگر سخن میگوید كه نسبت
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شاعر رجحان دارد. پیر و مراد شاعر، فرمان دیگری میدهد و مریدان ، پیرو این فرمان، عشق را در عمل به آن 

 ها در تصوّر رسیدن به عشق هستند: میبینند، درحالیکه طرفداران بایزیدها در خانقاه

به صحرا شدیم عشق باریده »تو/ در خانقاه بایزید ماندی و، ما/ «/ بهشت در سایۀ شمشیرهاست»پیر ما فرمود/ 

 (.673نژاد: صسهرابی ،شناورند یاهارود، در یهابر شانه« )بود

دقماق باید نزدشان  مقدّس میداند كه عارفان بزرگی، چون بوعلیآوران عرصۀ دفاع در شعر زیر عارف واقعی را رزم

 شاگردی كنند: 

 پههههرچم عرفههههان و عشههههق افراشههههته  

 یعرفههههان و حههههال معنههههو   یدعههههو

 چههههههراغ معرفههههههت افروختههههههه   یا

 طفهههل دبسهههتان شماسهههت!  «یبهههوعل»

 

 باطن از كفر و نفاق انباشته ...  

 ...  یكتاب مثنو یرسوا یرش

 عارف دلسوخته !  ،جز تو یستك

 وان عرفان شماست هخ خواریزهر

 (.347ی: صعشق. محمد یفۀ)به رسم طا 

 ۀمرتب یدارا اوكه در نظر  یگویدسخن م یگرد یعرفان متعارف، از عرفان ییدشاعر، ضمن تأ یزن یردر شعر ز

مراد  ویر پحتمی و  ی را میدانندراز هست یگریا كسان دامّ ،آگاهند یاله دل و عشق است؛ عارفان از راز یباالتر

 مدهوش است:  یگرید یمعنو یاماز پ یشانا

 انهد یهده د یمهان معهراج مها بهر بهام ا    قدسیهان

 نهد ادر حضور مرگ با شب خفتهه  پرستانشب

 گرچههه آگاهنههد از اسههرار دل  پوشههانخرقههه

 عشههق داریههدانم یههردلههها م یخفههاتح تههار 

 كهههه در محهههراب نهههور یدانهههدراز م آشهههنای

 

 است یگرد یوشهپرواز ه ۀمرغ جان در جذب 
 است یگرد یدر شب خروش یدیانخورش بر لب

 است یگرد یپوشخرقه ی،آن كه داند راز هست
  است یگرد یجوشان ز جوش ،دل  یایموج در

 است  یگرد یسروش یغامما مدهوش پ یرپ

 (.453 ی: ص)برخاستگان مست، مردان       

اندک از  یعشق است، نمودید شه ین. حالج كه نخستیداستهو یشاعر بخوب جویانۀیبرتر یدگاهد یر،شعر ز در

با  ی،و صوف یرسندمراحل و منازل سخت سلوک، تازه به جوار او م یرزمنده است. عارفان پس از ط ۀرفتار عارفان

 : یشودعارفانه م یرتاو، دچار ح یمقام معنو یدند

 خجههل از وسعهههت آمهال تهو شهد   یادر روح

 عجههب از پههر پروانههه بسههوزد بههه طهههواف چههه

 یسهههردار انههالحق بههه سههردار ولههه     گفههت 

 یدور و تسلسههل تههو شههد   ۀاز دغدغهه فههارغ

 دوسهت  یا ،ازل بهه جهوارت  هعارف ز من رسد

 مسهت آمهده بهود    یكشان صوفطلب خرقه به

 یسهت همهه ن  یهن كارگه كون و مکان ا حاصل

 

 بال تو شد  یطههرۀسحر از س یبه شگفت 

 چو از اقبال تو شد  یب خرد نص یاذره

 ذره ز افعههههال تو شد  یکی ،قال حالج

 عشق عاشق به سر و سلسهله و خال تهو شد 

 از حهال تو شد  یالطمه یقینعمر عارف به 

 ز تماشهها و هم از فهال تو شد  یّهربه تح

 احوال تو شد  ۀكه فلههک وال یتو چهه كرد

 (.37ی: صباقر ،عشق ی)صهبا                   

 عالم عرفان پر یماورا یمقدّس، به عالم دفاع یرزمندگان و شهدا ی،زورق یناز مه یردر شعر ز یتدر نها و

 : اندیدهكش

 عرفان، ز عاهم دگرند  یواد یورا  سههفرندافههق بهها سههتاره ههههههم  كبههوتران
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 كههه در كشههاك  نههور یده،از تبههار سههر نههه

 
 ظفرند.  یو منهاد یدام داریهطال

و مشفق  یشاهرخمجموعه شعر جنگ، )

 (.435ی: صكاشان

 

 
 به عرفان(گیری شاعران دفاع مقدّس نسبت)موضع 6نمودار 

 

 گیرینتیجه

 شاعر دفاع مقدّس، با رویکرد عرفانی، این نتایج بدست آمد: 455شعر حدوداً  از بررسی

اند. نحوۀ استعمال شاعران از های عرفانی در شعر خود استفاده كردهشاعران دفاع مقدّس از اصطالحات و اندیشه

ست. شاعران، در بیشتر رزمندگان با عارفان اهمانی  سلوک مفاهیم عرفانی، بیشتر محدود به همانندسازی و یا این

 موارد، با اشاره به اصطالحات عرفانی، درصدد رساندن مقصود خود، نمای  ب عد معنوی رزمندگان و شهدای دفاع

 اند. مقدّس برآمده

عملی،  اند، امّا عرفاناشراق( نظر داشتهنظری )و حتمی حکمت عملی و عرفان شاعران دفاع مقدّس به عرفان 

نظری محدود به نظری فاصلۀ زیادی دارد. عرفان ی را به خود اختصاص میدهد كه با عرفان بیشترین حجم شعر

 نزدیک است.« وجودوحدت »های مضمر در شعر چند شاعر است كه به نظریۀ اندیشه

در شعر شاعران دفاع مقدّس، بین باورهای دینی و مذهبی، عرفان و دفاع مقدّس پیوند نزدیکی است كه مسئلۀ 

اسالمی و  مقدّس، عرفان، مهمترین عامل این پیوند محسوب میشود. عرفان موردتأیید شاعران دفاع «توالی»

 كربالیی است.  حتمی عرفان

 یشاعران؛ به عرفان ییدیتأ نگرشنوع نگرش به عرفان دارند: گیری و یا سه گونه موضعشاعران دفاع مقدّس سه 

دارند ی د و سعیکننم یسهدگان دفاع مقدّس را با عارفان وارسته مقاشهدا و رزمن یگنجند،مقوله م ینكه در ا

 درموردمقدّس  از شاعران دفاع اییبه طرز تلق ی،نکوهش نگرش جلوه دهند. یعرفانۀ مقام و مرتب یرا دارا یشانا

 یانبه صوف یبه عرفان ندارند و حتم یمثبت یدگاهگروه، د یناست. ا یمكه همراه با نکوه  و تعر یگرددعرفان برم

 نشان یتعافیای حرف و جو را متظاهر و اهل یشانا دارند یسع یشترمعترض هستند و ب یشانو اقوال و اعمال ا

بمیان  واالتر از عرفان متعارف یسخن از عرفان ،عرفان ییدتأ كه ضمناست  یانهجویبرتر نگرشاین  دهند.

 .دندار یگاهیجا یمتعارف برتر دگان و شهدا بر عارفانرزمن یدگاه،د یناز ا آید؛می
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 مشاركت نویسندگان
 ایه دانشهجو   ینامهه دكتهر   انیه پا قیدق یو بررس ییو نگارش، راهنما قیآموزش روش تحق ،یمنوچهر اكبر دكتر

دكتر  مقاله استخراج شده است. نیا %55با سهم  شانینظر ا ریمسئول مقاله را بر عهده داشته و ز ۀسندیهمان نو

 اتیه مسئول( بوده و ضهمن آمهوزش دروس مربهوط بهه ادب     ۀسندی)نو نژاد، استاد مشاور دانشجو انیحاج رضایعل

 ،یفارسه  اتیه زبهان و ادب  یدكتر یدانشجو اند.هنمود تیدانشجو را هدا %35.. در موارد متعدد با سهم .و  یعرفان

مجلهه   تیمقالهه بهه سها    نیه و ارسهال ا  نیتدو، هیمسئول امور مربوط به ته %65نژاد با سهم یقطب مهیخانم حک

 بوده است. یمتون نظم و نثر فارس لیو تحل یشناسسبک

 

 تشکر و قدردانی:

متون نظم  لیو تحل یسبک شناس یمسئول محترم ماهنامه علم ریدكتر مجد، مد یاز جناب آقا یتشکر و قدردان

 بوده است. شانیا ییراهنما منیمقاله از  نیا دنیرس جهیكه به نت شانیو همکاران گرام یو نثر فارس

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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(. 4391. )یممر زاغیان، ،اصفهان استان مقدّس زن و دفاع یادب ی هما یننخست اشعار یدۀبرگز ی؛شرج یآوا

 .یرتهران: صد

 . یرتهران: صد ،(. دفتر اول4395. )یعل رستمی، ،اشعار دفاع مقدس استان همدان ۀباغ باور؛ مجموع

 باران.  ید(. تهران: خورش4397نژاد، محمدرضا. )سهرابی ،شناورند یاهارود در یهابر شانه

 (. تهران: تکا.  4394نصراهلل. ) مردانی، ،اشعار یدۀبرخاستگان مست، گز

 یر.(. تهران: صد4344)جالل.  محمدی، ،عشق یفۀبه رسم طا

. ینحسدانشگاه امام یانسانعلوم ۀمصباح، مجل ۀ(. فصلنام4374)ی محمدعل برزنونی، ،سمقدّ حفظ و انتقال دفاع

 . 74-41.  صص 66 ۀشمار

 ۀدانشکد یداری،پا ادبیات یۀ(. نشر4343محمدصادق. ) یران، بصیری،ا یداریپا ادبیات یۀبنما ی،عمل حکمت

 . 13 -41. صص 45 ۀ. شمارید باهنرشه دانشگاه ی،انسان و علوم یاتادب

 . 455ص اسراء. . قم:41(. چاپ 4377عبداهلل ) ی،آملیجواد ،حماسه و عرفان

تهران: ، (. جلد سوم4396) یزپرو آبادی،یبحببیگی ،: دفاع مقدّس در شعر شاعرانیشههم یهاحماسه

 گستر.  فرهنگ

 تهران: تکا.  (.4394. )ینحس ی،یلاسراف ،اشعار یدۀگز، صدا یردپا

 . یهان( تهران: ك4349. )یدحم ید، سبزواری،سرود سر

 (. تهران: تکا. 4394حسن. )یدس حسینی، ،اشعار یدۀدر مشعر، گز یشاعر

 . 31. ص زوارتهران:  .3تا  4(. دفتر 4347. )الزمانیعفروزانفر، بد یف،شر یشرح مثنو

و  یاجتماع علوم ۀ(. مجل4391. )یمهدیّدسیراندی ، و خ یوسفمحمد یّری،. نیو شهادت در عرفان اسالم یدشه

 .44-36. صص 4 ۀ. شماریرازدانشگاه ش یانسان

 .یاتح یم(. تهران: نس4391. )یتآ ی،باقر ،عشق یصهبا

 شناسییران. تهران: انجمن ا6. چاپ ینمع كربن و محمد یهانر یح(. تصح4344. )یبقل روزبهان، ین،عبهرالعاشق

 . 434ص فرانسه. 

 فرد،ی، میرباقریتصوف و عرفان اسالم یدر مبان یتأمل ی؛اول و دوم عرفان سنمت یا یو نظر یعمل عرفان

 . 45 -99. صص 6 ۀ(. شماریا)گوهر گو یعرفانادب یهاپژوه  یۀ(. نشر4346اصغر. )یعلیدس

 باران.  ید(. قم: خورش4391. )علییرینش گلمرادی، ،باغ ارغوان یغزلها

 . ی، تهران: طهور7(. چاپ 4393جعفر. )یّدس سجادی، ی،عرفان یراتفرهنگ اصطالحات و تعب

 . یر(. تهران: صد4394فرامرز. ) پور،محمدی ،(یالنگ س استانمقدّ اشعار دفاع كنار چشم خدا )مجموعه

ی، رو منوّ یدمج نظافت، ،خراسان اناول تا سوم شعر دفاع مقدّس استی هاآثار جشنواره یدۀسربلند؛ گز یهاالله

 .یشهزالل اند ، مشهد:(. جلد اول و دوم4394. )هادی

 . 464ص .ی. تهران: طهور5(. چاپ 4391قاسم. ) انصاری، ،فعرفان و تصوّ یمبان

 .یركبیر(. تهران: ام4347. )یكاشان مشفقمحمود و  شاهرخی، ،مجموعه شعر جنگ
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(. 4346اصغر. ) یی، نوروزی،طباطبا عرفان از منظر عالمه یعیش و خاستگاه یّعف و عرفان با تشنسبت تصوّ

. 65 -16. صص 6 ۀ. شماریعرفان حکمت

معرفی نویسندگان
دانشگاه تهران پردیس بین المللی كی ، كی ، ایران.دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی، : نژادحکیمه قطبی

(Email: h.qotbinejad@gmail.com نویسنده مسئول:   )

 تهران، تهران، ایران.دانشگاه زبان و ادبیات فارسی، گروه  استاد :منوچهر اكبری

(Email: makbari@ut.ac.ir)

تهران، ایران.تهران، دانشگاه زبان و ادبیات فارسی، گروه  دانشیار: نژادعلیرضا حاجیان

(Email: hajiannjd@ut.ac.ir) 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers.

Introducing the authors 
Hakimeh Ghotbinejad: PhD Student in Persian Language and Literature, University of Tehran Kish 
International Campus, Kish, Iran.
(Email: h.qotbinejad@gmail.com نویسنده مسئول:   )
Manouchehr Akbari: Professor, Department of Persian Language and Literature, University of 
Tehran, Tehran, Iran.
(Email: makbari@ut.ac.ir)
Alireza Hajiannejad: Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, 
University of Tehran, Tehran, Iran.
(Email: hajiannjd@ut.ac.ir) 

mailto:h.qotbinejad@gmail.com
mailto:h.qotbinejad@gmail.com

