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  )بهار ادب(

 

 

 چکیده:
های درخت تناور شعر معاصر    شعر انقالب اسالمی و دفاع مقدس، یکی از شاخه    زمینه و هدف:

شود،             شناخته می صیات محتواییش  شعر، كه اغلب بدلیل ویژدیها و خصو ست. این نوع  سی ا فار

صه    ستانی، جزو        عباس باقری. های زبانی و بیانی خای خود را نیز داردشاخ سی شهور  شاعر م  ،

جریان شعر انقالب اسالمی و دفاع مقدس بشمار میرود. در این مقاله، دو     سبک  صاحب  شاعران 

 شناسی شده است.شعر او سبکمجموعه

ضر از روش تحلیل متن و منابع كتابخانه  روش مطالعه: شده و محدوده    در مقالج حا ستفاده  ای ا

 ( است.4394) از پلک سنگ( و  4349) پردار صبح دردو مجموعج  و جامعج موردمطالعه،

ها و اصیییطالحات جنگی و نامهای جغرافیایی های مذهبی و عرفانی، واههبسیییامد واهه  ها: یافته  

بیشییتر اسییت. كاربرد « از پلک سیینگ»ها و اصییطالحات عربی در مجموعج مربوط به جبهه، واهه

توجه است. مهمترین صورخیال شعر او، تشبیه  باقری قابل های بومی و محلی در شعرنامها و واهه

)بخصوی حسی به حسی و اضافج تشبیهی( و تلمیح )بخصوی تلمیحات مذهبی( است. توجه          

دوستی، مبارزه   به شهید و شهادت، عاشورا و كربال، جانبازان و آزاددان، خانوادۀ رزمنددان، وطن   

ستعمار و جهل و مادی  سا با ا ضامین      درایی حاكمان هم صادی از م شکالت اقت یه، و بیان فقر و م

 شعر اوست.

میتوان دفت بین این دو دفتر و بطور كلی تمام اشعار باقری از نظر فرم و صورت و گیری: نتیجه

محتوا، ارتباط وجود دارد. اشعار باقری بیشتر در قالبهای آزاد و نیمایی است و با زبانی ساده و 

اند. در اشعار این دو دفتر عمدتاً مضامین ل ساده و آشنا سروده شدهدیری از صور خیاروان و بهره

اجتماعی مانند توجه به فقر و مشکالت اقتصادی، جهل و ظلم و ستم حاكمان همسایه، استعمار 

داری، تقابل تاریخی حق و باطل و مضامین مربوط به دفاع مقدس و انقالب دیده میشود. و سرمایه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The poetry of the Islamic Revolution and the 
Holy Defense is one of the branches of the great tree of contemporary Persian 
poetry. This type of poetry, which is often known for its features and content 
characteristics, also has its own linguistic and expressive characteristics. Abbas 
Bagheri, the famous poet of Sistani, is one of the poets with the style of poetry 
of the Islamic Revolution and the Holy Defense. This article, two collections of 
his poems are stylized. 
METHODOLOGY: In the present article, the method of text analysis and library 
resources is used and the study area and community are two collections of 
Morning in the compass (1989) And from the eyelid of the stone (2007). 
FINDINGS: Frequency of religious and mystical words; War words and 
expressions and geographical names related to the front; There are more 
Arabic words and expressions in the collection " From the eyelid of the stone". 
The frequency of native and local names and words in his poetry is remarkable. 
The most important forms of his poetry are similes (especially sensory to 
sensory and metaphorical addition) and allusions (especially religious 
allusions). Attention to martyrdom and martyrdom, Ashura and Karbala, 
veterans and freedmen, families of warriors, patriotism, struggle against 
colonialism and ignorance and materialism of neighboring rulers and the 
expression of poverty and economic problems are among the themes of his 
poetry. 
CONCLUSION:  It can be said that there is a connection between these two 
books and in general all Bagheri's poems in terms of form, form and content. 
Bagheri's poems are mostly in free and Nimai's formats and have been written 
in simple and fluent language and using simple and familiar images. In the 
poems of these two books, mainly social themes such as attention to poverty 
and economic problems, ignorance and oppression of neighboring rulers, 
colonialism and capitalism, historical confrontation between right and wrong 
and themes related to holy defense and revolution are seen. In his poetry, the 
influence of culture, history, climate and nature of Sistan is prominent. 
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 مقدمه
صه        شود و عر سی نمایان نمی سیا سائل  های دیگر تأثیر رویدادها و حوادث و تغییرات اجتماعی، تنها در جامعه و م

را نیز دربر میگیرد. ازجمله رویدادهای عظیم در تاریخ جوامع و  –اعم از اندیشییه و فرهنگ و هنر  –زنددی بشییر 

و اسییاطیر اقوام و ملل میتوان  فرهنگها، آثار هنری، هاشییهیاندكشییورها، جنگ اسییت كه نمود آن را در اعتقادات، 

ۀ جلودید. سیییرزمین ایران نیز آماج جنگ و جدال بوده و در آثار تاریخی و ادبی بازمانده از فرهنگ ایران، جنگ             

ست.     سیاری یافته ا سی ب  هافتحنامه، هاهیجهاد، هاظفرنامه، هاجنگنامهوجود »ب   هو نظایر آن، كه از ادب كهن فار

(. از نخستین روزهای جنگ عراق علیه   19: 4374نژاد، )قاسم « ج همین واقعیت است نشان ، جملگی اندماندهیاددار 

ایران و مقاومت مردم ایران، نوع خاصییی از شییعر در تاریخ ادبیات فارسییی متولد شیید؛ این شییعر كه برآمده از دل 

 .شودیمنامیده ۀ آن بود، شعر دفاع مقدس ژیوۀ شرایط دهندبازتابجامعه و 

ت هش مسائل ، به آنهاو موضوع   هیدرونماكه  شود یمیی دفته هاسروده و  هانوشته به مجموعه »ادبیات دفاع مقدس 

سال جنگ و دفاع مقدس و پیامدها و تبعات آن بردردد؛ با تکیه بر مقدس بودن، كه قلمرو الهی و دینی را بر این  

: 3، ج4395)سنگری،  « مجموعه همزمان با جنگ باشد یا پس از آن  ؛ حال اینکندیم تداعی هاسروده و  هانوشته 

45.) 

چه  -در میان شاعران این سبک، كسانی هستند كه طرزی خای دارند، ولی چون شعر بیشتر شاعران این سبک         

ی مشییتركی دارد كه وجه امتیاز آن از هایژدیو -ی شییعری و چه از جهت مختصییات لفظی قالبهااز نظر معانی و 

 .دشویمكه در شعر تمام شاعران آن كمابیش دیده  ابدییمدیگر است، شعر دفاع مقدس كیفیتی ویژه  اشعار

از منظر دانش « از پلک سییینگ»و « صیییبح در پردار»در این مقاله، دو مجموعه شیییعر عباس باقری به نامهای 

 ی و تحلیل محتوا بررسی میشود.اكتابخانهشیوۀ  بهشناسی و سبک

 

 سابقۀ پژوهش
ی پیشییینج پژوهش دربارۀ شییعر عباس باقری نشییان میدهد كه تاكنون پژوهش كامل و مسییتقلی دربارۀ   بررسیی

 شناسی اشعار او انجام نشده است. برخی پژوهشهای مرتبط عبارتند از:سبک

سید علی   « آوای رود»كتاب  شتج  سال  نو سید. در این كتاب،     4345نقی كرامت كه  شارات مارون به چاپ ر در انت

 دبیات پایداری در شعرهای عباس باقری بررسی شده است.مضامین ا

با روش   ،در این پژوهش؛ «بررسیییی ادب اعتراض در شیییعر عباس باقری   »نامج مهدی خواجه با عنوان       . پایان  6

ی در اشعار  ادب و اعتراض سیاسی، اجتماعی  شامل   اتیاعتراض  ،ایهكتابخان منابع از استفاده  با و تحلیلی - توصیفی 

 شده است. بررسیی عباس باقر

های هنجاردریزی در اشعار عباس باقری  شناختی دونه بررسی زبان »نامج محمد سرحدی حقیقی با عنوان  . پایان3

هشییت نوع هنجاردریزی  ،دریزی لیچربر مبنای الگوی هنجا؛ در این پژوهش، «براسییاس الگوی هنجاردریزی لیچ

ش     شتاری، معنایی، دوی ستوری، آوایی، نو سبکی  )واهدانی، د شعر   زمانی( در  وی،  امهای با نعباس باقری  سه دفتر 

 است.شده  بررسی« هنوز سطر اول سایه»و « باران تلخ»، «تبعید در آفتاب»

نوشتج علیرضا محمودی، محمدعلی « های اجتماعی ادبیات پایداری در اشعار عباس باقریبررسی بُنمایه». مقالج 1

 ( ارائه شده است.4345ه در اولین همایش ادبیات پایداری دیالن )سال قهرمانی و نرجس خاتون میربهاءالدین ك
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تج مریم نوش« شناسی اشعار تقدیمی به شخصیتهای پایداری انقالب اسالمی و دفاع مقدستحلیل سبک». مقالج 5

اله، مقحداد خانشان، رستم امانی و حمیدرضا فرضی كه در آن، اشعار پانزده شاعر بررسی شده است. البته در این     

 شعر عباس باقری مورد توجه نبوده است.

 

 بحث و بررسی

 های صبح در پرگار و از پلک سنگدربارۀ عباس باقری و مجموعه
سال     عباس باقری صر، در  شاعر و ادیب متعهد و توانمند معا ستان    4331،  شهر به دنیا آمد و در همانجا  زابل در 

رسییی به تهران آمد و پس از اتمام آن، دوباره به زادداهش بزرگ شیید. برای تحصیییل در رشییتج زبان و ادبیات فا 

سیستان بر            سالمی  شاد ا شعر و ترانه، مشاغلی را در رادیو زاهدان و ادارۀ فرهنگ و ار سرودن  بردشت و عالوه بر 

 نخستین شعر باقری  « كبوترجان»عهده درفت. دوران دبیرستان نقطج آغاز ورود او به عرصج شعر است. دویا شعر      

و مجالت متعددی  هاروزنامه دردر مجلج اطالعات به چاپ رسید. پس از آن، شعرهای او    4354كه در سال  است  

او  .تیاف انتشارشعر  جمجل ، واهل قلم ،ادبستان ،سوره ،طالیه ،كتاب صبح  ،زن روز ،رودكی، اطالعات، كیهان مانند

منتشر كرد. پس از توجه منتقدان به كتاب   « ابتبعید در آفت»و با عنوان  4354اولین كتاب شعر خود را در سال   

شعر دیگری با نام     ستش، مجموعه  سال  « تکیه بر زخم»نخ چاپ كرد. برخی دیگر از آثار او عبارتند از:  4345در 

سرودها  4374؛ باران تلخ 4349صبح در پردار   سنگ  4377؛ خانه  ؛ 4394؛ نه پنجره نه ای كاش 4394؛ از پلک 

 .4397و از كلمه تا كبوتر  4397ها ؛ خاكه نغمه4394ثل شاخج ترنج ؛ م4394روزهای مندرس 

اشعار باقری، بیشتر در قالبهای آزاد و نیمایی است. مضمون و محتوای شعر وی متأثر از تاریخ، اقلیم و طبیعت 

 34/4/4354وی در »سیستان است. او همچنین بطور جدی و فعال به مضامین پایداری و شعر انقالب پرداخت. 

همزمان با بمباران فرودداه تهران توسط رهیم بعث عراق، اولین غزل خود را دربارۀ جنگ سرود كه در مجلج زن 

 (.99: 4345)كرامت، « روز همان هفته به چاپ رسید

. استانجام داده دس مق دفاع و ادبیات عباس باقری افزون بر سرودن شعر، پژوهشهای متعددی را در زمینج تاریخ،

شا  ستان     »نزده جلدی مجموعج  سی شاعران    « شعر امروز  ست كه در آن،  ازجمله خدمات ارزندۀ او به زادداهش ا

های دیگر نیز فعال بود؛ همراهی و همکاری برای تأسیییس رادیو زابل، اند. وی در عرصییهسیییسییتانی معرفی شییده

یار، خوانی در آن دیه، تالش برای احیای موسیقی سیستان، تعزیه و شب    «آزادسروِ سیستان   »تأسیس انجمن شعر   

و  اولین آنها بود« عروس هیرمند»برپایی مراسم تقدیر از پیرغالمان امام حسین )ع(، و نگارش چند نمایشنامه كه 

 (.44كه با رویکرد به شاهنامه نوشته شدند )همان: « سیاوش»و « بوسه بر خاک»هایی مانند نمایشنامه

شعر در قالبهای رباعی،   41منتشر كرد. در این مجموعه،   4349ال را انتشارات برگ در س  « صبح در پردار »كتاب 

شییعر نیمایی و نو، چارپاره، غزل و مثنوی دنجانده شییده اسییت. فقر و مشییکالت كلی جامعج ایران و بویژه محیط  

شته         سیار دارد. توجه به طبیعت و زادداه، ر ستان( در این كتاب جلوۀ ب سی شاعر ) شعار این    زنددی  ست كه ا ای ا

درایی حاكمان سیییرزمینهای موعه را به سیییایر آثار باقری پیوند میزند. انتقاد از جهل و ظلم و سیییتم و مادیمج

شعار این مجموعه، واهه        ست. در ا ستج این كتاب ا سایه از دیگر خطوط برج صطالحات جنگی و نامهای  هم ها و ا

سییاله در آن آشییکار اسییت. در   نگ هشییتجغرافیایی مربوط به جبهه، جلوۀ زیادی ندارد؛ اما توجه به انقالب و ج

 ، شاعر هنوز رنگ شاعران دیگر را نگرفته و فضای شعر، بومیتر و طبیعیتر است.صبح در پردارمجموعج 
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قطعه شعر در قالبهای  44در انتشارات صریر چاپ شد. این مجموعه شامل     4394در سال  « از پلک سنگ »كتاب 

شاطگان و      – رباعی، دوبیتی، غزل، مثنوی، چارپاره، غزل شعار این دفتر نظیر م ست. برخی ا مثنوی، نیمایی و نو ا

منتشییر شییده بود. محتوای كلی اشییعار، توجه به دفاع مقدس و پیوند  صییبح در پردارآرامکو، پیشییتر در مجموعج 

شعار این مجموعه، بیشتر از كتاب پیشین، از نامهای جغرافیایی مربوط به دفاع مقدس      ست. در ا  مظلومان جهان ا

اسییتفاده شییده اسییت. عباس باقری درایش زیادی به شییعر نیمایی دارد و در دو دفتر مورد بررسییی نیز این نکته  

 بسامد قالبهای شعری آمده است. 4مشهود است. در جدول شمارۀ 

 

 : قالبهای شعر باقری0جدول شماره 

نیمایی و  نام كتاب

 نو

 –غزل  دوبیتی مثنوی چارپاره غزل رباعی

 مثنوی

 مجموع

صبح در 

 پردار

13 45 4 1 4 5 5 41 

از پلک 

 سنگ

16 64 9 3 4 4 6 44 

 455 6 4 6 7 41 34 95 مجموع

 

 شناسی اشعار عباس باقریسبک
جانبج آثار ادبی است. در این دانش به بررسی زبانی، ادبی و فکری ای برای بررسی دقیق و همه شناسی شیوه   سبک 

شود. در ادامه، دو كتاب  سنگ و  صبح در پردار  آثار توجه می سبک  از پلک  سی بررسی خواهد     از منظر دانش  شنا

 شد.

 سطح زبانی
هنر، آفرینش است و هنر شعر، »زبان یکی از عناصر اصلی و مهم شعر است. درواقع زبان و كلمه، ابزار شاعر است.   

از دذشییته تا كنون  (. 444: 4، ج 4377)حقوقی، « نوی از زبان نیسییت« بافت»آفرینش با زبان، و هر شییعر جز 

 «ادبی و غیرادبی»اند. این موضییوع بخصییوی در تقسیییم كلمات به ناقدان و شییاعران به اهمیت زبان اشییاره كرده

شعر، حادثه       ست كه معتقدند  ستها ست. اوج توجه به زبان در نزد فرمالی ست كه در زبان رخ میدهد.  نمایان ا ای ا

ه نقل از )ب« یافته و آداهانه به زبان روزمره مینامیدهجوم سازمان شناختی زبان وشعر را كاركرد زیبایی»یاكوبسن 

 (.447: 4379مقدادی، 

پیام و محتوای متن و به عبارت بهتر آنچه شیییاعر در ذهن دارد، تأثیر زیادی در فرایند انتخاب واهدان و حتی             

سب بیان         ضوع كالمش، ابزار منا ساس محتوا و مو شاعر بر ا شاعر دارد.  آن را برمیگزیند. از همین   چگونگی بیان 

 روست كه میگویند زبان ابزار بیان اندیشه است.

شاعر دفاع مقدس از واهدان انقالبی، دینی خاصی استفاده میکند كه مخاطب او نیز با آنها آشناست. در شعر دفاع        

. همچنین  ها و اصییطالحات خاصییی را به همراه داشییتمقدس تنوع واهدانی دیده میشییود. نفس جنگ، خود، واهه

های آن و فراوانی شییاعران و همچنین پیوند این حادثه با انقالب و مذهب، رواج واهدان دسییترددی جنگ و زمینه

شد. )كافی،    شعر دفاع مقدس و درنتیجه تنوع زبانی آن را موجب  شاعران دفاع   33: 4394انقالبی و مذهبی در   .)
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همچنین توجه به بیان حماسی، موجب كاربرد بسیاری از   اند. مقدس از جریان شعر معاصر فارسی نیز متأثر شده     

 كلمات و اصطالحات سنت شعر فارسی در شعر دفاع مقدس شد. 

صطالحات مذهبی:  واژه ست؛ اما در زمانهایی كه         ها و ا شته ا سی همواره جلوه دا شعر فار دفتمان مذهبی در 

بیشییتر اسییت. وجه مذهبی و دینی دفاع   جریانات سیییاسییی و اجتماعی با مذهب پیوند عمیقتری دارند این تجلی

شعار دفاع مقدس پیوند نادسستنی با مذهب دارد و واهه         ست. زبان ا شعار دذارده ا سیاری بر ا ای همقدس، تأثیر ب

شعر رواج             شرعی و فقهی در این  صطالحات  صومین، و ا شورا، نامهای مع سالم، فرهنگ عا صدر ا مرتبط با تاریخ 

 دارد.

روییشییان رشییک میبرد / تا باز /  ب / بیهوده / بر پشییتج سیی یده نمیرویند / دنیا به سییرخهای شییعب ابیطالآالله»

 (.93)صبح در پردار: « به جای قبله نشیند« آرامکو»

 درایی و معنویت در بستری تاریخی نشان داده شده است.تقابل مادی« آرامکو»در شعر 

 اسییییت« قییل هییو اهلل»آری اییین نییصّ 

 

 راه اسییییتحج ادر زنییده اسییییت، زین  

 

 پییانییزده قییرن، حییرف حییج اییین اسییییت 

 

 حج سیییفر نیسیییت، سییییرۀ دین اسیییت  

 (51)از پلک سنگ، ی                       

اصییطالحات و كلماتی مانند زیارت، اذان، نماز، دعا، كعبه، یثرب، كوفه، خناس، كوثر، زقوم، سییجود، مرتضییی، و   

عصییر، ادركنی، زقوم، ربنا، و اهلل اكبر )از پلک سیینگ( در  بولهب )صییبح در پردار( و قنوت، تکاثر، مسییجدالنبی، وال

شارات و تعابیر قرآنی را        سامد باالی ا شعار این دو دفتر دیده میشود. توجه به قرآن و مضامین قرآنی و مذهبی، ب ا

 در شعر عباس باقری در پی داشته است.

 ای حرم عشییییرۀ سیییبز خیدا « شیییوش»

 

 خییاک تو درفتییه رنییگ و بوی شیییهییدا      

 

تی               زان ر ف گ ی م خون  تر  چ یر   وز كییه ز

 

 «ال حیییول و ال قیییوه اال بیییاهلل » 

 (454)از پلک سنگ، ی                      

« از پلک سیینگ»های مذهبی و قرآنی، نشییان میدهد كه در مجموعج مقایسییج دو دفتر مذكور از نظر بسییامد واهه

عر و دو ش « در سایج خون »مثنوی  –غزل ، «بیعت»ها و اصطالحات و تعابیر بیشتری بکار رفته است. مثنوی    واهه

. اندبیشییتر از دیگر اشییعار، كلمات و تعابیر مذهبی و قرآنی را در خود جای داده« آرامکو»و « مشییاطگان»نیمایی 

شتر در كتاب      قابل  شعر اخیر، پی ست كه دو  شده « صبح در پردار »ذكر ا اند. ذیل همین بحث، میتوان به  چاپ 

صطالحات عرفا واهه شارات در كتاب    ها و ا شاره كرد. این ا سنگ »نی نیز ا ست. در ابیات زیر از    « از پلک  شتر ا بی

 ها و اصطالحات عرفانی فراوانی بکار رفته است:، واهه«بیعت»مثنوی 

 هییرچییه دنیییییاسییییت، زیییرورو كییردن 

 

 میییِ تییوحییییید در سییییبییو كییردن     

 

 را ز بییُن چیییییدن « زقییَّوم»شییییاخ 

 

 دیییدن« مییاسییییوا »در تییجییرد بییه   

 (53)از پلک سنگ، ی                      

شکل ظاهری        ساس  صاویر رایج در متون عرفانی، بر ا شبیهات و ت ته ساخ « ال اله اال اهلل»در عبارت « ال»یکی از ت

 میشود. در شعر عباس باقری نیز این تصویر وجود دارد:



 14/ سنگ(های صبح در پردار و از پلک شناسی اشعار عباس باقری )مجموعهسبک

 

 در كییف« ال»مییثییل عییبییاس تیییییغ   

 

 آیییدمییثییل اكییبییر، رشیییییییید مییی     

 (447)همان، ی                                 

(؛ شهود )از پلک سنگ، 434اصطالحات و كلماتی مانند این موارد نیز بکار رفته است: خانقاه )صبح در پردار، ی   

مان، ی     13ی  مان، ی (؛ دیو نَفس )ه قالوا بلی )ه مان، ی   53(؛  ید )ه فانی فی 447(؛ مر مان، ی  (؛  اهلل )ه

 (.416(؛ هفت شهر عشق )همان، ی 464

ص واژه شرایط اجتماعی، تغییر میکند.    زبان پدیدهطالحات جنگی: ها و ا ست كه با تغییر  نجا از آ»ای اجتماعی ا

ساختمان زبان، كه در توصیف جهان و واقعیت بکار برده میشود، هم         ست،  كه جهان و واقعیت همیشه در تغییر ا

 (.51: 4395)علی ور، « اشدباید مدام در تحول باشد. ... پس دینامیسم واقعیت باید در زبان هم نمایان ب

متناسب با تغییر و تحوالت اجتماعی در عصر انقالب و پس از آن دفاع مقدس، زبان اشعار نیز از حیث نوع واهدان 

 و اصطالحات تغییراتی یافت. نامهای اشخای، مناطق و ابزارهای جنگی در شعر دفاع مقدس، بسیار آمده است.

شب نان هزار و یک« / هویزه»های های تشنج آب آس / از خون اللهست / در پرهای را / كه قسم یاد كرده ابیگانه»

و  454)صییبح در پردار، ی « تبسییم بیهقهای بیرا / تاریکتر / از كوچه« دزفول»بوزینگان را / تأمین میکند / و 

457.) 

را به همراه آوردند. تأثیر     انقالب و جنگ دو رخداد تازه، مهم و تأثیردذار بودند كه فرهنگ و دفتمان خای خود            

 این دفتمان و زبان در آثار ادبی، تازدی زبان را در پی داشت.

، )از پلک سنگ« با پوكج فشنگ / دارد س یده را به سحر بخیه میزند« / دهلران« / »ایالم»او / در مردخیزِ جبهج »

 (.44ی 

( انجام درفت، نام عملیات،     63/1/44ا ت  5/7/45پس از شیییروع زنجیرۀ عملیات كه در مرحلج دوم دفاع مقدس )     »

شورا، كه تکیه       شعر راه مییابد و فرهنگ عا صر فرهنگی جبهه، به درون  سم رمز، مناطق جبهه و مظاهر و عنا داه ا

 (.44: 6، ج 4395)سنگری، « هاست، فرصتهای ناب شاعرانه را برای شاعران رقم میزندجبهه

 اند / و نیزار را / دریزییاد نخواهند برد / غواصها / از امواج سبقت درفته این چهارمین كربال را / ستاردان نیز / از»

 (.44)از پلک سنگ، ی « / از مینهای منوّر نیست

س ر            شیر، خنجر، و  شم صطالحات جنگی قدیم نظیر  شاعران دفاع مقدس، كه از كلمات و ا سیاری از  برخالف ب

(؛ رزم )از پلک سنگ،  453هایی مانند نیزه )صبح در پردار، ی  اند، عباس باقری كمتر از واههبیشتر استفاده كرده  

ضعیت جبهه و جنگ، واهه  434(؛ و كالهخود )همان، ی 73ی  سب با و صطالحات  ( بهره برده و اغلب متنا ها و ا

 جنگی جدید را بکار درفته است.

 صییبح را به طاق آسییمان نشییاند و رفت   

 

 تکاند و رفت« مین»آنکه خویش را به روی  

 (76)از پلک سنگ، ی                       

عینی بودن واهدان یکی از خصییایص شییعر باقری اسییت؛ یعنی او از بمب و موشییک میگوید و از الفاظی اسییتفاده 

(، 41عبارتند از: باروت )ی  صیییبح در پردارها در كتاب میکند كه خود درک كرده اسیییت. برخی از اینگونه واهه   

سامد اینگونه واهه 416(، و تیر )ی 414(، تفنگ )ی 454طیاره )ی  سنگ ها در كتاب (. ب ست:    از پلک  شتر ا بی

(، منوّر، تیر، تركش، 14(، دلوله، پوتین و تفنگ )ی 34(، خط مقدم )ی 47خاكریز، تانک، سنگر و خم اره )ی 

 ( از آن جمله است.446(، چفیه و پالک )ی 414(، باروت )ی 436(، پوتین )ی 73چلچله و قناسه )ی 
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سییاله، نامهای ها و اصییطالحات مربوط به جنگ هشییتهای پیشییین مشییخص اسییت، ذیل واهه چنانکه در نمونه

شهرها و مناطق جنگی،   سطوره جغرافیایی را نیز میتوان قرار داد. ذكر نام  ص   و  هاا ی تاریخی، وقایع مهم تهایشخ

 دوستانه شاعران است.تاریخی، در شعر دفاع مقدس نشانگر تمایالت وطن

 (.455)از پلک سنگ، ی « قول لبخند دهیم ...؟« / كارون»و « كرخه»میتوانیم آیا / به شهیدستان »

صبح در پردار، ی      ست: نهاوند و بروجرد ) شعر باقری ا (؛ هویزه، دزفول، بانه و 455ازجمله نامهای جغرافیایی در 

سنگرد )همان، ی     سنگ، ی    457سو شلمچه )از پلک  شهر، جزایر  (؛ خونین41ی (؛ تنگج هرمز )همان، 13(؛ 

ذكر اینکه (. نکتج قابل445(؛ اندیمشییک و آبادان )همان، ی 434مجنون، فاو، هور، شییلمچه و اروند )همان، ی 

 بیشتر است. از پلک سنگبسامد و تنوع نامهای جغرافیایی در كتاب 

شعر دفاع مقدس، به های عربی: واژه شعار، واهه در  ای عربی فراوانی به كار رفته  هدلیل محتوای مذهبی و دینی ا

 است. در آثار عباس باقری نیز این نکته دیده میشود.

سودند / فترت / در هیأت    » سال، نمک  سبعه »بر زخم دیر شانج  « معلقات  شها / اندوده  « / هبل»برآمد / بر  و دو

 (.96)صبح در پردار، ی « نسلی برآمد / حقیر« / وهاب»دشت از بانگ مشركان / از شاخج 

 ها به شعر نقش داشته است.ثیر قرآن و حدیث در ورود این كلمهتأ

)از پلک سنگ، ی « مثل نزدیکتر از بال مرغان / به آسمان« / نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ وَ»آیند / مثل می»

34.) 

(؛ 453(؛ عقیله )همان، ی   96های دیگری نیز در این دو مجموعه بکار رفته اسیییت: نجد )صیییبح در پردار،        واهه

اهلل )همان، ی (؛ فانی فی455(؛ جسر )همان،  54(؛ حسبنااهلل )از پلک سنگ، ی   454قبایل مبروی )همان، ی 

 ( و مانند اینها.445الدهر )همان، ی (؛ یتیم464

وع ه موض عباس باقری به طبیعت و مظاهر آن، توجه بسیاری دارد. شاعران ادوار مختلف، بسته ب   عناصر طبیعی:  

ستعاره     ساخت تخیالت و مجازها و ا صر طبیعی در  سود    و زمینج كار خود، از طبیعت و عنا صفهای خود  ها و در و

 اند.جسته

سال هفتم              » سال،  ست / و میداند / ام شنا سبزینه آ سانی / كه با طراوت  ست / ان سان ا و دنیا / تبعیدداه فطرت ان

سوی نوعروس جنو      شاطگان / دی ست / كه م صبح در پردار، ی  های خون تازه میبی را / با غنچهمیالد ا آرایند )

454 .) 

بر بلند ابر / هر پرنده / شیاخج انبوه شیب را آشییان كرده / انتظار    »ای دارد: پرنده و كبوتر در شیعر او جایگاه ویژه 

 (.441)همان، ی « جفت خود را چشم بر راه سحر دارد

شاعرا    شعر عباس باقری نیز همچون دیگر  شقایق، و الله   ن دفاع مقدس، برخی واههدر  های طبیعی مانند كبوتر، 

 نماینده و سمبل شهید و شهادت است.

 آیییدبییاز عییطییر شیییییهییییید مییی     

 

 آییییدآنیییکیییه از تییین رهییییییید میییی  

 

 ... آنییکییه از خییرمیین دییل صییییدرنییگ 

 

 آییییداللیییه را بیییردیییزیییید، میییی    

 (447)از پلک سنگ، ی                         

شنای          به« آیدمی»... مثنوی  شاعر از نماد آ شده و  سروده  شلمچه  شهدای  ستفاده كرده   « الله»یاد  شهید ا برای 

 عناصر طبیعی برای توصیف وضعیت جانبازان بکار رفته است:« جانباز»است. در غزل 



 54/ سنگ(های صبح در پردار و از پلک شناسی اشعار عباس باقری )مجموعهسبک

 

دل      كه میوۀ  بار باغ تنش   زخم داده 

 

هاران دلگشییییاسییییت      بارتر ز فصییییلِ ب  پر

 (464ی  )همان،                                  

خون جوشانت / شرف سرخِ درانباری را    »وطن را به اللج دلسوخته تشبیه كرده است:    « زیر باران»در شعر كوتاه  

 (.45)همان، ی « میماند / كه وطن / زیر بارانش / مثل یک اللج دلسوخته / جان میگیرد

 اند.بسیاری از عناصر طبیعی در ساختاری تقابلی و بصورت نماد بکار رفته

 ون اللییه بییه روی سیییینییه پییاچنییگ    چ 

 

خاسییییت          دل بر به بوی  نه سیییحر   دیگر 

 

 از بسیییییتیییر ارغیییوان بیییییییداران  

 

 نه همهمه زد به شییییشیییج شیییب سییینگ        

 (45)صبح در پردار، ی                           

ه دهای طبیعی را بصورت جدولی و فرمولی بکار نمیبرد و كاربرد عناصر طبیعی در شعر وی، زنعباس باقری، پدیده

 و پویاست.

 

 باستانگرایی در زبان

برهم ریختن سیاق معمول كالم، »باستانگرایی زبانی با لحن حماسی تناسب دارد و برخی شاعران دفاع مقدس با 

ند اهای مهجور یا بازدشت به اصل برخی الفاظ، سعی كردهاستفاده از ویژدی سبکی قدیم، بهره جستن از واهه

 (.411: 4394)كافی، « ایش دهندآهنگ حماسی كالم خود را افز

 جیینییگ بییود و غییریییو طییوفییان بییود   

 

 زمییییین چییراغییان بییود    « میینییوّر »از  

 

 هییای تیینییش  پییارهمییرد بییا تییکییه   

 

 بییاز هییم مییرد رزم و میییییدان بییود      

 (73)از پلک سنگ، ی                            

 رجستگی سخن خود میشوند.ای كهن عوض میکنند و سبب بای عادی و تکراری را با واههداهی شاعران، كلمه

 بهل این حنجره از زمزمه شییوریده شییود

 

 زانکه مخمور تو با سیییوز و دداز آمده اسیییت 

 (97)همان، ی                                   

شانه  سیاری دارد:       یکی از ن شعر دفاع مقدس نمود ب ست كه در  ستانگرایی، كاربرد )ز( بجای )از( ا ز   تاجی»های با

 (.453)صبح در پردار، ی « را / بر روی نیزه / به دیدار میرود شاخج زیتون

 شاعر داهی بجای جنگ از هیجا و رزم، بجای زندان از حصار استفاده میکند.

خواهیید            ی م نم سیییبییب  نود غ  آسیییوده 

 

 بنییدی ز حصییییار كور شییییب میخواهیید        

 

عر، آری       بی سیییؤال شییییا موشیییی   خییا

 

هد       كه میر و محتسیییب میخوا  چیزیسیییت 

 (435)صبح در پردار، ی                         

سب  »در رباعی باال،  ست. نمونه  از مؤلفه« غنودن، ز، حصار، میر و محت ستانگرایی زبانی ا های دیگری از این های با

شعر باقری وجود دارد؛ مثالً هماره )همان، ی    ست، در  (؛ زی 17(؛ خست )همان، ی  14(؛ هال )همان، ی 33د

(؛ چنانچون )همان، ی 43(؛ میگویدم )همان، ی 46(؛ نک )همان، ی 57، ی (؛ ورجاوند )همان55)همان، ی 

سنگ، ی  445 ستُن )همان، ی  14ش )همان، ی (؛ كه15(؛ نک )از پلک  (؛ اندر 95(؛ خلید )همان، ی 14(؛ اُ
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(؛ كز )همان، ی  456(؛ هال )همان، ی  413(؛ سییییمرغ )همان، ی  465(؛ هیجا )همان، ی   449)همان، ی  

 (.474)همان، ی  (؛ چونان444

ساز است و شاعران و ادیبانی كه در كاربرد زبان، دقت     پیشوند و پسوند در زبان فارسی، معنی   افعال پیشوندی:  

 (.14 )صبح در پردار، ی« هال / س یده فراز آمد و فروبنشست»میکنند، از افعال پیشوندی بدرستی بهره میبرند: 

 توجه است.بسامد فعل پیشوندی در اشعار باقری درخور 

 (.471)از پلک سنگ، ی « های زخم تو / پرچم به بام شهر / برافراشتكه دستهای زالل نور / با غنچه»

های هر دو مجموعه: درافتادن )صبح در بیشتر است. برخی نمونه از پلک سنگبسامد فعل پیشوندی در مجموعج 

(؛ برافرازد )همان، 75؛ فرومیشد )همان، ی (14(؛ فروبنشست )همان، ی 13(؛ براستادن )همان، ی 13پردار، ی 

 (.444(؛ فروخفت )همان، ی 95(؛ برآمد )همان، ی 71(؛ فروپاشید )از پلک سنگ، ی 441ی 

شویق       افعال امری و تهییجی: كلمات و  ست و بدنبال تهییج و ترغیب و ت شعری كاركرددرا شعر دفاع مقدس، 

 ال امری در آن جلوۀ بسیار دارد:مردم و رزمنددان است؛ بنابراین لحن خطابی و افع

 ات بیییییدار  ای جییهییان در تییرانییه    

 

 كییوه بییاش و كییبییود را بشیییییکییاف     

 

 انییتییظییار چییه میییییکشییییی، بشییییتییاب  

 

من قییاف            ی یرنییگ، تییا نشیییی چو سیییی م  ه

 (15)صبح در پردار، ی                           

(؛ 95؛ بتاران )همان، ی (17(؛ هال )همان، ی 13های هر دو مجموعه: برخیز )صبح در پردار، ی برخی نمونه

(؛ 45(؛ بفروش )همان، ی 14(؛ برخیز، بریز )همان، ی 64(؛ بنویس )از پلک سنگ، ی 435بردیر )همان، ی 

 (.446(؛ بخوان )همان، ی 97(؛ بهل )همان، ی 93(؛ برپا، بنما، بگشا )همان، ی 75بردار )همان، ی 

شتن زبان، خل یکی از راهسازی:  تركیب ست. تركیب های زنده نگه دا شاع  ق تركیبات و كلمات جدید ا ران سازی، 

ساند.     ستیابی به تنوع بیانی و زبانی یاری میر صول فکری و اجتماعی متفاوتی    »را در د شعر آیینی و انقالبی مح

ای از آنها، اسییتعداد زبانی و ای مواجهند و نمیتوانند برای بیان پارهاسییت؛ بنابراین شییاعران انقالب با مفاهیم تازه

 (.4154)زیالبی و همکاران، « سازی می ردازندواهدانی مناسبی بیابند و نادزیر به واهه

 )صبح در پردار، ی« ای را میشست / كه دریز مرغی / مژۀ سبز و بلند دل را / برهم زدزدهآفتابی تازه / شاخج نم»

41.) 

ین راه میتوان از هم متمایز كرد. در كنندۀ زبان هر دوره است و سبکهای شعری را از همتركیبات زبانی، مشخص

 اند.سازی كردهمیان شاعران انقالب و دفاع مقدس، احمد عزیزی و نصراهلل مردانی بیش از دیگران تركیب

 تركیبات شعر عباس باقری، عمدتاً بردرفته از طبیعت است:

 (.47)همان، ی « باران استدوز ابر را واهل / چارسوق آفتاب، آیینهدكان پینه»

 (.75)از پلک سنگ، ی « وطنت را بردار / و چنان شعر بلیغ دریا / همه جا دیسوی آوازش را / افشان كن»

 ها و اصطالحاتی است كه بار معنایی تاریخی دارد:داهی تركیبات شاعر بردرفته از واهه

 (.44)همان، ی « ات یاد میکنیزیباترین قصیدۀ فردایی / وقتی مظلومیت تمام زمین را / در نینوای حنجره»

(؛ 64(؛ سییفرۀ دل )همان، ی 47های نور )صییبح در پردار، ی كمان حادثه، نرمههمچنین تركیباتی نظیر: رنگین

(؛ رواق سییبز خیال )همان، 14(؛ آزخانه )همان، ی 34(؛ سییتونهای فاجعه )همان، ی 66حوصییلج شییب )همان، 

خانه )همان، ی (؛ آیینه94(؛ رخدیس )همان، ی 74نشین بال )همان، ی  (؛ كوخ44اندود )همان، ی (؛ زخم55



 53/ سنگ(های صبح در پردار و از پلک شناسی اشعار عباس باقری )مجموعهسبک

 

(؛ 64طالب وطن )از پلک سنگ، ی (؛ شعب ابی434(؛ خانقاه عطش )همان، ی 445(؛ ساقدوش )همان، ی 45

صله )همان، ی     ستین حو شب )همان،    75های زمزمه )همان، (؛ میخانه57آ ستج  سرخ آتش  74(؛ پلک ب (؛ دل 

(؛ امواج آبی 445(؛ چراغ آز )همان، ی 454(؛ خُم دل )همان، ی 455(؛ شهیدستان )همان، ی   74)همان، ی 

 (؛ در شعر باقری بکار رفته است.445(؛ دندان مرگ )همان، 444تکبیر )همان، ی 

 

 لحن و زبان عامیانه و محلی

 از ویژدیهای شییعر باقری، اقلیمی بودن تصییاویر و زبان اسییت. تجربج او از اقلیم جنوب و محیط زنددیش، موجب

سنتهای محلی، رنگ   شده با انتخاب كلمات و واهه  شاره به نامهای جغرافیایی و آداب و  صی  های محلی، ا وبوی خا

 به شعرش بدهد.

شاند / ادر مسافر باران / ز چشم     ادر بهار دوباره / به كومه» شکوفه بن زخم بال یک نفس امان یابد /  های آب، چراغ 

 (.444ح در پردار، ی )صب« نمک به منقل آتش ددر نخواهد ریخت

 كه اشاره به سنتی قدیمی در میان مردم سیستان دارد كه برای بند آمدن باران، نمک در آتش میریزند.

 (.444)همان، ی « و مردها / همه تلواسه را نشانده به دل / نمک به سینج دریا می اشند»

سنتی در میان مردم كناره    شاره به  سالهای كم های دریاچج هامون بند باال نیز ا آبی برای جلودیری از دارد كه در 

 شدت تبخیر آب، نمک در دریا می اشند.

رنگ س ید: / بال هبوط نور / وقتی كه شیر صبح / روی اجاق س یده / سر میرود / و تو / كندوی نور را / انبوهج       »

 (.461)همان، ی « زده، سرریز میکنیعسل / بر روی شیر كف

 جزو تعابیر عامیانه است.« سرریز كردن» و « سررفتن»در بند باال، 

دید. در این شعر بلند، كه   « بلوچ»را میتوان در شعر   صبح در پردار اوج اشارات بومی و اقلیمی باقری در مجموعج  

ستان   » صبور بلوچ سبک زنددی و           « برای مردم  ستان،  شاعر به محیط زنددی و اقلیم بلوچ ست،  شده ا سروده 

  ها /تو / یادآور قصیدۀ یاران است / وقتی كه چشمه   « لیکوی»ت آنان اشاره دارد:  فرهنگ مردم و همچنین مشکال 

سنبله از یاد برده        سال  ست / در قحط شهای الغر دهکوره را / دیری سه طرحی ز می ات /  اند ... / داهی هنوز / تلوا

)همان، ی « / عیدک! اوی ... ی... ی»آواز میدهد: / « / سییرباز»را  / در شیییب رودخانج « بم ور»مردان تشیینج 

415.) 

سرخ میبافند / و     » سیّد / كه بر كف پاهایت / هی تند و تند / مفتول  صبورند /  « ویندنمیگ« آخ»این كابلها چقدر 

 (.54)از پلک سنگ، ی 

 او در دوبیتیها از زبان محاوره استفاده كرده است:

 پیییریشیییییون روزدیییاری داره میییادر 

 

 عییییذاری داره مییییادرفییییراق دییییل 

 

نگییا     ه بی     بییه  چون بییاغ  خزان،   دییلم 

 

 زاری داره میییادردیییلیییی در شیییییوره  

 (454)همان، ی                                   

(؛ دربدر )از پلک سنگ،  74(؛ اویل یعنی زمین )همان، ی 14های دیگر: پیش پا )صبح در پردار، ی  برخی نمونه

 (.465(؛ خروسخوان )همان، ی 95(؛ كِل زدن )ی 49ی 
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شاعر:  های موواژه های طرَّه، های موردعالقج خود را دارد. بسییامد و كاربرد خای واهههر شییاعری واههردعالقۀ 

(؛ نام دلها و پرنددان 46(؛ بقعه )همان، ی 45زا )صبح در پردار، ی حرامیان و حوصله )در هر دو مجموعه(؛ پابه

سنگ، ی     صبح در پردار(؛ یل نامیر )از پلک  شان میدهد كه باقری به این   (459(؛ تذرو )همان، ی 464) و... ن

 ها عالقه دارد.واهه

 در بررسی نحو زبان شعر عباس باقری، باید به كاربرد فعل آغازین توجه كرد.فعل آغازین: 

سرب       ست زمین در خزان  سته ا ش  آلودن

 

 مگر تو از سیییر سیییودای فصییییل برخیزی 

 (95)صبح در پردار، ی                         

 درفته است و جنبج تأكیدی دارد:آغازین، در بسیاری موارد نشانگر اهمیت فعل و عمل صورتكاربرد فعل 

قت صییییدا         فه كن و پا شیییکو پا بر  بر

 

 در لییُجییج خییون بییهییار جییان را بیینییمییا   

 (93)از پلک سنگ، ی                         

 (.37)همان، ی « سریپا / از پالكهای بهای بیجانِ ناله / از چکمههای نیمهآیند / از پشتهمی»

 

 سطح ادبی
شعر را كالم مخیل دفته        ست.  شعر ا شاعری، تصویر هنری و صور خیال در  اند؛ زیرا تصویرسازی   یکی از رمزهای 

ایماه در اصل به معنی تصویر ذهنی است، اما در بالغت مراد از آن تشبیه و استعاره و       »بخش مهمی از آن است.  

ست  ستعاره، مجاز و كنایه(        (.679: 4379)شمیسا،   « مجاز ا صاویر شعری را نباید محدود به علم بیان )تشبیه، ا ت

كرد و بعضییی مباحث بدیعی مانند ایهام، اغراق، تلمیح، و تضییاد را هم میتوان به آن افزود. ناظر به اهمیت تخیل   

صر بحساب         شعر و داه مهمترین عن صر  شمندان مختلف، تخیل را یکی از عنا ست كه از دیرباز دان ش آورده ا عر اند. 

 (.594االقتباس: )اساس« كالمی است مخیل مؤلف از اقوالی موزون متساوی مقفی»

شعار به كار رفته          های متعارف زیباییاغلب دونه صورت طبیعی در ا ستعاره، تلمیح و نماد ب شبیه، ا سی نظیر ت شنا

قیم دفاع مقدس، صنایعی كه بیان را  است؛ اما از حیث تازدی و نوآوری جلوۀ زیادی ندارند. در شعر صریح و مست     

 های دور، كمتر دیده میشود.ها و استعارهكنایی و پیچیده میکند همچون ایهام، ابهام، كنایه

ترین نوع صورخیال است. البته تشبیه براساس نوع  اركان یا حذف و ذكر وجه شبه و ادات،      تشبیه، ساده  تشبیه:  

ریافت همج آنها یکسییان نیسییت. مخاطب شییعر دفاع مقدس، مردم، به انواعی تقسیییم میشییود و سییاددی فهم و د

ساده بیان میکند. از           شاعر كالمش را  صی در ادبیات ندارند؛ بنابراین  ص ستند كه لزوماً تخ رزمنددان و افرادی ه

ساده      شبیه  صور خیال، ت شعار       میان انواع  ست. در ا شعر دفاع مقدس نیز فراوان بکار رفته ا ست و در  تر از بقیه ا

 (.4155تقدیمی به شخصیتها نیز اینگونه است )حداد خانشان، امانی و فرضی، 

 (.41)صبح در پردار، ی « قزح میبیندوكه دلم / خواب دیدار دلِ قوس»

 ، حسی به حسی هستند.صبح در پرداراغلب تشبیهات مجموعج 

 .(441)همان، ی « / مات و بیرنگ است مردهچشم عروس شویدیریست / چون  آسمان»

 بسامد تشبیه بلیغ نیز در شعر او بسیار است:

 تییازیییانییج فییقییر  زخییم چییركییییین   

 

 بییر تیینییت هییمییچییو نیییییلییگییونییه پییرنیید   

 (59)همان، ی                                    



 55/ سنگ(های صبح در پردار و از پلک شناسی اشعار عباس باقری )مجموعهسبک

 

صویرآفرینی در خدمت انتقال پیام         ست و از همین رو در این مجموعه، ت ضمون ا شعر پیام و م شعر دفاع مقدس، 

شعا     صور خیال ا ست.  سالم    ا ست. با توجه به محتوای مذهبی و نگاه ا ضمون ا شاعران،  ر متأثر از محتوا و م وطنی 

 مواد خیال شاعران دفاع مقدس نیز چنین رنگی دارد.

 (.65)از پلک سنگ، ی « ای از سرخ میسوزد / آسمان / در آتشاروند / مثل چراغ توری / در سراچه»

شه   صو شاعران برای بیان اندی شعری در هر عصر و جامعه     های خویش، از ت صاویر   اییر )صورخیال( بهره میبرند. ت

معرف نوع نگاه شاعران است؛ بنابراین دقت در ذهن شاعر برای درک بهتر تصاویر او در مطالعات و تحقیقات ادبی     

 .تای كه اینجا باید در نظر داشت اینکه تغییر سبکها براثر تغییر ذهنیتهاسبسیار راهگشاست. مهمترین نکته

 ای از عییطییش فییروپییاشییییییید لییحییظییه

 

 زخییمییهییایییش چییو اللییه، لییب وا كییرد     

 

خره        موج، صیییی چون  نکییه  بود     آ یمییا   پ

 

 تییکیییییه بییر خییاكییریییز داد از درد       

 (71)همان، ی                                    

 ای حماسی و عرفانی دارد:و نمونج زیر كه اضافج تشبیهی یا تشبیه بلیغ است و جلوه

 الی وطیینآنییکییه از جییام كییربیی    

 

می  شییییهییدِ جییان   آییید، سییییركشییییییید 

 (444)همان، ی                                   

ه  یهی( بتشب  جبیش از آنکه بطور دسترده و كامل دیده شود، در شکل فشرده )اضاف      ،، تشبیه عباس باقریدر شعر  

، ی چج دل )صبح در پردار های دیگر: بق. برخی نمونهاست « طبیعت»كار رفته است و عنصر سازندۀ تشبیه غالباً     

صبح )همان، ی  36(؛  نان درم آفتاب )همان، ی 64(؛ دره غنچه )همان، ی 41 ست  77(؛ باغ  (؛ الله، چراغی ا

سر میرود )همان، ی       44بر رواق بهار )همان، ی  س یده  صبح روی اجاق  شیر  سرخ وطن )از    461(؛  سار  (؛ باغ

داه جزایر مجنون )همان، (؛ حجله445آز )همان، ی  (؛ چراغ74(؛ دل سرخ آتش )همان، ی 47پلک سنگ، ی 

 (.444ی 

 زاید.افحركت زبان بسمت ایجاز و نیز نیاز طبیعی شاعر به موجزدویی روزبروز بر اهمیت استعاره میاستعاره: 

سنگ عقوبت / در قریه    » صبح را / با پار سرای تیرۀ طوفانزا / اینجا كه  ند /  اهای كوچک نادانی / بدنام كردهدر این 

 (53)صبح در پردار، ی « میخواهم آفتاب بمانم

ستعاره  صر  هایا ستد و  شعر باقری، اغلب تکراری و فاقد خیال َّحه م بعلت كثرت كاربرد، تبدیل به نماد انگیزی ه

از الله، شقایق، و كبوتر برای شهید استفاده كرده و آفتاب، صبح، س یده و سحر، برای بیان آزادی و       مثالً  ؛اندشده 

 شب را برای بیان استبداد و ظلم به كار برده است.

 های حماسی و ملی و دینی، جامعه را وصف میکند.دیری از استعارهشاعر همچنین با بهره

یو كییه زد؟     سییییکییج شییییب بییه نییام د

 

بیعییت فشیییرد دسییییت كمنیید؟          كییه بییه 

 

 تو خموشیییی و سییییامری بییه سیییخن       

 

 اهیییرمییین دادخیییواه و ورجیییاونییید    

 (57)همان، ی                                    

ستعاره         شرایط، ا شعر در این  شرایط خای جبهه و كاركرد  شاعران با توجه به  شنایی بکار میگیرند تا   شاید  های آ

 مخاطب با آن ارتباط برقرار كند و درنتیجه شاعر در انتقال مفهوم و احساس موردنظر خویش موفق شود.

 (.49)از پلک سنگ، ی « یدن خورشید مژده دادآنگاه / بانگ بلند صبح / آفاق را / به د»
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صفت           شاعر با به كار بردن  ست و  شمن ا ستعاره از د شعر زیر، غول ا شمن رجز میخواند و  «كاغذین»در  ، برای د

 آنها را تحقیر میکند.

 (.47)همان، ی « پدیدار میشوند« / بعث»شب / غوالن كاغذین وقتی كه نیمه»

 .پرنددان سربی، استعاره از هواپیماهاست(. 16همان، ی )« میفکنندبر او سایه / و پرنددان سربی »

ستعاره       سینه  شکوفه، پرنده، باغ، و كبوتر از دیگر ا سحر،  شقایق، ققنوس، مرغان مهاجر، الله،  فته های بکاررسرخ، 

 در این مجموعه است.

ستعارۀ مکنیه است و درواقع   تشخیص، دونه و جاندارانگاری:  تشخیص  ی است كه ذهن شاعر در    تصرف »ای از ا

اشییییا و در عناصیییر بیجان طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تخیل خویش، بدانها حركت و جنبش میبخشییید و 

چیز دربرابر ما سرشار از زنددی و حركت و درنتیجه هنگامی كه از دریچج چشم او به طبیعت و اشیا مینگریم همه 

 (.414: 4375)شفیعی كدكنی، « حیات است

 (.47)صبح در پردار، ی « بازو دشوده بودهای نور / مان حادثه را دیدم / در نرمهكرنگین»

كمان تشبیه كرده و س س او را در قامت انسانی دیده كه بازو دشوده است. در سایر شاعر، ابتدا حادثه را به رنگین

 بندهای این شعر نیز، تشخیص وجود دارد.

 (. فقر همچون انسانی، دیسو دارد.31)همان، ی « زنیمرا / با خیال باد / شانه می دیسوان فقر»

ضامین اجتماعی           صر طبیعت را در خدمت بیان آرمانهای خود و م سیار برده و همج عنا شخیص بهرۀ ب شاعر از ت

 درآورده است.

شکوفاندی / در    » ساده  شب    میبینمت / چه  ستج  سنگ، ی  « / آفتاب راپلک ب سانی    74)از پلک  شب مانند ان  .)

 پلک دارد.است كه 

 (.445)همان، ی « را میشمارند دندان مرگ« / ناصره»بخاطر چشمهایی كه در »

سامد تشخیص در مجموعج    ست. برخی نمونه  صبح در پردار ب سبزه )صبح در پردار، ی   ، بیشتر ا های دیگر: كالم 

یز خار (؛ دسییت خونر44(؛ مژۀ خشییک خار )همان، ی 67(؛ خواب شییبنم، بلوغ دل، تب باغچه )همان، ی 46

 (.74ها، چشم صبح )همان، ی (؛ لب خشک بوته75)همان، ی 

سازد و از تکرار      نماد:  شاعر كمک میکند و كالم را زنده می صورخیال، در انتقال مفاهیم به  سایر  نماد نیز همچون 

شعاری و تکراری، كاربرد نماد     نجات میدهد. فارغ از جنبج زیبایی سی و ارزش هنری و پرهیز از بیان   از حیثشنا

معنایی نیز اهمیت دارد. واهۀ نمادین، معانی متعددی را با خود به همراه دارد و میتواند نمایندۀ تی های شخصیتی   

شد.   شتوانج انقالب با بنیانی      »و دروههای اجتماعی با ست. پ شعر جنگ دارای تنوع و تعدد قابل اعتنایی ا نماد در 

آداهی و ارتباط با ادبیات جهان و اسیییاطیر، تطبیق تاریخ، زمان های تاریخی وآیینی و مذهبی، پیوند با حماسیییه

درایی نوین و تفکر مبارزۀ دو قطب حق و باطل در عالم، زمینج این شیییناخت نمادهای مشیییترک جهانی، طبیعت

 (.674: 4394)كافی، « افزونی و تکثر را برای نماددرایی شعر جنگ پدید آورده است

 الله، شقایق، كبوتر، پرنده، باغ، آفتاب، صبح، س یده و سحر.مثالً ی است؛ شعر باقری اغلب تکرار نمادهای

شانه » سرنوشت خاک / آنگونه خودرفته / كه دویی / خیمه به ارغوان     دیرم / بر  صبح / اما / با  های ابر، نلغزد نگاه 

 ( .44)صبح در پردار، ی « سحر دارد / قدیس بامداد

 (.4155ادها تکراری است )حداد خانشان، امانی و فرضی، در اشعار تقدیمی به شخصیتها نیز نم
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ناز          بازآمدی از سیییمت شیییب ای مایج 

 

 ای از تو بییاغ آسیییمییان، سیییرشییییارِ آواز  

 (431)از پلک سنگ، ی                         

برد، یشناسی آن توجهی ندارد و از ظرفیت محتوایی و اندیشگی آن بهره م   وی در استفاده از نماد، به جنبج زیبایی 

 شاید از همین روست كه بسامد نمادهای شخصی و جدید در اشعار او اندک است.

زبان دارد.  سازیتلمیح یکی از عناصر فرمی است كه به شرط كاربرد درست آن، تأثیر بسزایی در برجسته    تلمیح: 

)محمدی،  ( قرار میگیردFigures of meaningاین اصیییطالح در بالغت فارسیییی و عربی، ذیل بدیع معنوی )

روح محتوادرایی شییاعران و هاسییت. یکی از پربسییامدترین آرایهو پایداری این آرایه در شییعر مقاومت (. 7: 4371

 در درایش شاعران به تلمیح مؤثر است.های مذهبی و آیینی، ذبهاحماسی حاكم بر شعر جنگ و ج

 تییو بییه شییییب، آه را دییره بییه دییلییو 

 

 خییود خییرسیییینیید  زنییجیییییر عییدلاو بییه  

 (59)صبح در پردار، ی                         

 توجه است:تلمیحات دینی و مذهبی، در شعر باقری قابل

قابیلی / بی شییناسیینامه و ملیت / كه تاریخ جهل را / با دسییتهای شییرم، ورق میزند / و عشییق را / با چشییمهای »

 (.451)همان، ی « ی خبط / ورانداز میکند«یهودا»

بال تطبیق انقالب و وقایع آن با حادثج كرست و به متن، عمق تاریخی و معنا میبخشد. تلمیح نوعی فراخوانی تاریخ ا

در كالم رهبران فکری و معنوی انقالب موجب شد از دورۀ انقالب، تلمیحات دینی و مذهبی بویژه تلمیحات 

 عاشورایی در شعر رواج یابد و شعر را زنده و متحرک سازد.

 خسییته و شییرمگین چنانکه حسییین )ع(  

 

  تیییا زبیییان بیییر دهیییان او بییینیییهیییاد 

 

 مییرد، آنییگییاه زیییر بییارش سیییییرب   

 

 تشیییینییه، چییون كییربییالییییییان جییان داد   

 (71)همان، ی                                      

 ای دیده میشود:ای و شاهنامه، تلمیحات اسطورهاز پلک سنگدر مجموعج 

سیاوش » شنای حنجره میرویند /  مردم / آیینج  سرزده     رفتارند: / در رو سته / با ابرهای  شب آرا و در آتشِ به كین 

 (.64)از پلک سنگ، ی « میبارند

 (.94)همان، ی « ای كه دذشت / هزار كاوۀ نستوه را / خروش آموختاش / از هر قبیلهو خون خطبه»

کتج ن، تلمیحات بیشییتری بکار رفته و تنوع تلمیح نیز در این دفتر بیشییتر اسییت. البته از پلک سیینگدر مجموعج 

ست. در دو           ستفاده كرده ا شتر از تلمیح ا شعار بلند و طوالنی، بی ست كه باقری در ا شترک در هر دو دفتر این ا م

شعاری با نام  « مشاطگان »و « آرامکو»شعر   از مجموعج « آیدمی»و « بیعت»، «از هاله آمدند»از هر دو مجموعه و ا

 ، این نکته آشکار است.از پلک سنگ

(؛ شییعب 45(؛ چاه مرتضییی، درگ و یوسییف )همان، ی 57ها: سییامری )صییبح در پردار، ی هبرخی دیگر از نمون

(؛ 435(؛ قاضی بلخ )همان، ی  469(؛ هاجر )همان، ی 93طالب، ابرهه، اصحاب بدر، زقوم، داوود )همان، ی  ابی

(؛ خیبر 19(؛ نمرود و داوود )همان، ی  14(؛ بولهب، یهودا، هابیل )همان، ی     37یوسیییف )از پلک سییینگ، ی   

بن (؛ مسییلم454(؛ هزارویک شییب )همان، ی 45(؛ هاجر )همان؛ ی 91(؛ عاشییورا )همان، ی 51)همان، ی 

 (.475(؛ ابرهه و ابابیل )همان، ی 439عقیل )همان، ی 
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معنی پوشیده سخن دفتن است و در اصطالح سخنی است كه دارای دو معنی قریب و         كنایه در لغت به»كنایه: 

ن دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر باشند، پس دوینده آن جمله  را چنان تركیب كند و بکار برد كه   بعید باشد، و ای 

رنج به معنی تنبل كه از دست« خوارپخته»ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل دردد، چنانکه بگویند 

 (655و  654: 4374)همایی، « آمادۀ دیگران استفاده میکنند

سنبل   » سال /  ضریح نان /  / اما به سر خم نکرد ه / در پیش پای باد / ام سجده  جای آن / مردان آفتاب / پیش  در 

 (.14)صبح در پردار، ی  «آمدند

مضمونی اجتماعی دارد و در آن، شاعر از فقر و مشکالت مربوط به آن شِکوه میکند. در      « در پیش پای نان»شعر  

 ایه از تعظیم كردن و تسلیم شدن است.كن« در سجده آمدن»و « سر خم كردن»این شعر، 

های زخم      كه در روز باش  ندود بهوش   ا

 

یزی              نیییاو غم  بنییدی، بییه  ن بر   دره بییه ا

 (74)همان، ی                                   

ستن »در بیت باال،  شخای و پدیده    « دره به ابر ب شاعر میخواهد بگوید كه به ا ست. دویا  ار تکیه  های ناپایدكنایه ا

 ید كرد و دل نباید بست.نبا

اند، در اشعار دفاع مقدس، به مجاز و كنایه توجه چندانی نشده است )حداد خانشان، چنانکه دیگران نیز اشاره كرده

(. این نکته شاید بدلیل آن است كه بیان صریح و ساده و بدون ابهام در این نوع شعر، مدنظر 4155امانی و فرضی، 

 است.

 ال شعر باقری: صور خی2جدول شمارۀ 
سایر موارد  كنایه تلمیح نماد تشخیص استعاره تشبیه نام كتاب

)پارداوكس، 

آمیزی حس

 و...(

صبح در 

 پردار

47 46 45 44 45 5 46 

از پلک 

 سنگ

55 31 9 67 13 3 5 

 47 9 59 39 49 14 466 مجموع

 

 بررسی فکری
سخن میگوید، بردرفته از افکار،     شاعر از آن  ست.    محتوا یا آنچه  ضای كلی حاكم بر جامعه ا باورها و بینش او و ف

شانه         سی و اجتماعی ایران، توجه به مذهب و ن سیا صج  سالمی، در عر سالهای منتهی به انقالب ا های آن مانند در 

عاشورا، توجه به وطن و تقابل حق و باطل برجسته و آشکار بود. در عرصج ادبیات نیز ادیبان انقالب، مبانی نظری     

های متفکران اسالمگرا، شکل هنری دادند و با نگاهی تاریخی به دین و   اسالمی را مطرح كردند و به آموزه انقالب 

بازدشت  «.سیه ب وش برادر، تاوان این خون، باور كنیم»تقابل حق و باطل نگریستند. از جمله علی معلم در اشعار 

سطوره   شهادت، انتظار، هجرت و ا ا و نمادهایی مانند ابوذر، حضرت زینب )س(  هبه مذهب و طرح مفاهیمی نظیر 

و زهرا )س( و دفتمان عاشورایی بر شعر انقالب تأثیردذار بود. حدود دو سال پس از پیروزی انقالب، جنگ شروع     
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شیید و از همین رو بسیییاری از بنیانهای فکری، اجتماعی، ادبی و... انقالب در جنگ ادامه یافت. جنگ نیز شییعر   

 (.7: 4374در تاریخ ادبیات  ایجاد كرد )كاكایی، « محتوایی صادقانه و تراهیک»ت و معاصر را متحرک ساخ

بیان شییجاعت و سییتایش   -6طرح آرمانها و تفکرات و توجیه حقانیت؛  -4ادبیات دفاع مقدس سییه محور دارد: 

عر (. شیی69: 4394یادكرد جنگ )توصیییف فاجعه( و سییودسییرایی )صیینعتی،   -3فتوحات )دعوت به مقاومت(؛ و 

زددی و فراموشی آرمانها، سودجویی و...( نیز ازجمله مهمترین جریانهای ادبی اعتراضی )انتقاد از افول ارزشها، رفاه

 (.33: 4345پس از دفاع مقدس است )كاظمی، 

ست و در این راه، طبعاً كسانی جان خود را از دست خواهند      شهید و شهادت:    جنگ، عرصج مبارزه و مقاومت ا

هادت در اسالم یکی از مفاهیم عمیق و بنیادی است و جهاددران راه خدا، نهایت آرزویشان رسیدن به  داد. مقام ش 

شهیدان در ادب پایداری ملل دیگر نیز اهمیت دارد. به دفتج نیچه       ست. البته تقدیس  شهادت ا ست »مقام  ش پر

ست به خاک غلطیده    سالح در د سان را م   قهرمانانی كه  ستش قدی شایان « یگیرداند بتدریج جای پر :  4344مهر، )

414.) 

شعر          ست. باقری،  شعر دفاع مقدس ا ضمون  شهادت، مهمترین م شتگی و  صای ام»ایثار و ازخوددذ را به یاد  « الر

به بیگاهان / ماه / اما / فتیلج نگاهش را / باال میکشیید / تا در  »شییهیدان جامانده در كربالی چهار سییروده اسییت: 

 (.65)از پلک سنگ، ی « اندبازنگشته« الرصایام»بشمارد / كه از  فوران فسفر / زخم نهنگانی را

شعار را به یاد           شعرهای دیگر )مثل از بیکرانه تا هنوز( دارد، برخی ا شهید در  شهادت و  شاراتی كلی كه به  بجز ا

اد  به ی شهید یا شهیدانی خای سروده است؛ مانند به لحظج والعصر، به یاد شهدای دروهان زیدبن حارثه؛ دمنام،       

، در سوگ شهید آوینی؛ نامه، به یاد شهیدان عملیات خیبر؛ شلمچه، به یاد  شهید 6شهید محبعلی هیانی؛ مینوی 

 حسین عالی؛ تشنه به یاد شهدای عملیات مهران؛ تقوای سرخ، به یاد شهید مصطفی چمران و چند شعر دیگر.

ها / خاطره برمیچینند / اما / مادر /       شیییت پنجرههای رازناک / از پ  فردا / بیسیییت و پنج سیییالگیت را / پرنده   »

 (.477)همان، ی « هایت را دیگر نمیبوید / و ماه / رؤیای آمدنت را / در پیش روی ابر / تاریک میشودچکمه

ار زدر شعله»كه بخشی از آن ذكر شد، شاعر از شهدای مفقوداالثر سخن دفته است. همچنین غزل « یاد»در شعر 

شهیدان جنگ تحمیلی،       رجعت تکهرا برای « صاعقه  ست. عالوه بر توجه به  سروده ا شهدای مفقوداالثر  های پیکر 

شهدای جمعج خونین مکه )ی     سطین )ی  94شاعر به  شیمیایی حلبچه )ی  466(، فل (، مردم 461(، بمباران 

 ( نیز اشاره كرده است.453(، جنگ بوسنی و هرزدوین )ی 469مظلوم افغانستان )ی 

صیف جانباز  شتند، رزمنددان دیگر نیز فداكاریهای زیادی    ان و آزادگان: تو شهیدان كه از جان خود دذ غیر از 

 اند. باقری در برخی اشعارش به جانبازان اشاره میکند:اند كه شاعران به آنها توجه داشتهكرده

صل       » ستین حو سوغات خردلیت را / در آ سرفه میکنی؟! / هنوز  سالهای پیش / خاموش  ه می یچی؟! /  هنوز مانند 

 (.57)از پلک سنگ، ی « هنوز میخواهی در آینه / تاولهایت را غریب تماشا كنی؟!

دیری از فرهنگ  با بهره« جانباز»شعر باال را برای سیدمهدی موسوی، از جانبازان و آزاددان، سروده است. در غزل 

 كربال و زبانی عرفانی، جانبازان را ستایش كرده است:

 جاللی ز كبریاست جانباز جسم نیست،

 

 بر طاقِ عرش، لوحج فرهنگ كربالست 

 

 جانباز، واهه نیست كه صید قلم شود

 

 نینواست« فانی فی اهلل»شکلی ددر ز  

 (464)همان، ی                                  
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 به پیشواز آزاددان سرافراز رفته است:« آزاده»در چهارپارۀ 

 بوی بهاران میدهی ای مرد آزاد!

 ای از تو خاک میهنم آبادِ آباد

 بنشین به روی چشمم ای پیک بهاری!

 (.433كز دوریت آتش به جان مادر افتاد )همان، ی 

شورا:   ست كه در دوران           عا سالم ا ضامین و رخدادهای تاریخ ا شورا، از مهمترین م سینی و مفهوم عا سج ح حما

ساله را به عرصج كربال مانند   م، انقالب و جنگ هشت انقالب و دفاع مقدس به آن ارجاع داده میشود. بزردان و مرد 

شعارهایی مانند       سین  )ع( میدیدند؛  شهدا و مبارزان را همچون یاران امام ح سینیه////     »میکردند و  ضت ما ح نه

 در دوران انقالب رواج داشت. شاعران این دوره نیز به كربال و عاشورا توجه زیادی دارند.« رهبر ما خمینیه

 مدار شب را بشکنبرپا برپا 

 

 در پای سحر كفن كن این دهشت را 

 

 برپا برپا جنون بتاران برپا

 

 افطار ز خون كنید در عاشورا 

 (91)از پلک سنگ، ی                           

 شاعر از دفتمان عاشورا استفاده كرده و بر پیوند انقالب و دفاع مقدس با حادثج كربال تأكید میکند:

 ه نینوا ماندآنکه نایش ب

 

 آیدوز نیستان وزید، می 

 

 در كف« ال»... مثل عباس، تیغ 

 

 آیدمثل اكبر، رشید می 

 (447)همان، ی                                 

 بندها سخن میگوید:( و از پیشانی464ای فرهنگ میداند )همان، ی شاعر، كربال را دونه

 جوشتو كآن روز درم« یا حسین»سربند 

 

ست؟         سر مادرت، كجا ست به  ست خویش ب  با د
 (435)همان، ی                                 

شورا نه » شعرها را در بر میگیرد كه نوعی آرمان و مقصد      پیوند مجموعج جبهه با فرهنگ عا شعارها و  تنها دسترۀ 

ربال را ها نیز فاصله تا ك ها در جبههتهمییابند و تابلونوش « مسافر كربال »بندها عنوان ها میشود؛ پیشانی  برای جبهه

 (.14: 6، ج4395)سنگری، « ها در جبهه نیز از كربال درفته میشودتعیین میکنند و حتی نام جاده

شیییاعران دفاع مقدس به حال و هوای خانوادۀ رزمنددان و شیییهدا           توجه به خانوادۀ رزمندگان و شهههدا:        

ا، دلتنگیهای فرزند و مادر و همسر شهدا و رزمنددان، در اینگونه اشعار انتظاریها، آرزوها، حسرتهاند؛ چشمپرداخته

شعر      ست.  شده ا سرخ »مطرح  ست:       « زیتون  شده ا سروده  شهدا  سو پریش كرده و / دریاوار /   »به یاد مادران  دی

ست و حنجره می شکلی از آینه دارد / این آید از كنارۀ آتش / و دردباد / در ملتقای د زن / این  اش / چرخ میزند / 

 (.95و  74)از پلک سنگ، ی « / زیتون سرخ جنوبی

، شاعر با مادران شهید اظهار همدلی كرده است و وطن را در فراق جوانان غیورش، تا قیامت دریان زیر در دوبیتی

 از نمادهای آشنا و پربسامد شعر دفاع مقدس است.« پرستو»و سودوار دانسته است. 

 تپرستو جان، پرستو جان، فدای

 

 بخوان با مادران شعر شهادت  

 



 44/ سنگ(های صبح در پردار و از پلک شناسی اشعار عباس باقری )مجموعهسبک

 

 نمیبینی وطن را دیده دلریز

 

 ز خوناب جوانان تا قیامت  

 (457)همان، ی                                 

شعری عاطفی است كه مخاطب آن، فرزند یک رزمنده است و در آن، ضمن بیان مسائل      « روی جناغ تانک»شعر  

 اش ایندر پشت خاكریز / بابا، دعای هرشبه»با شب و دشمن سخن میگوید:  عاطفی و احساسی، از اهمیت مبارزه

 (.49)همان، ی « دم / سهم نگاه اجنبی دربدر شوداست: / هردز مباد / حتی / یک وجب از این س یده

عد ب را برای فرزندان شهدا سروده است. در اینگونه اشعار، شاعر به مسئلج تداوم انقالب در نسل        « یاددار»او شعر  

 توجه دارد.

دخترم! / آن سییوی آیینه و »شییبنم از برگ دل چهرۀ او تاراندم / و كالمم را / در افقهای كبود نگهش باراندم: / »

 (.453)همان، ی « واره چنین غمگینی؟قرآن / چه كسی را آیا میبینی / كه پری

؛ ابد یی مافع ملی، اهمیت بیشیییتری  وطن و هویت ملی، در برخورد با تهدیدها و هنگام به خطر افتادن من          وطن: 

شعر دفاع مقدس، جزو مفاهیم و كلیدواهه    ایناز سی و  شعر حما شعاری كه دربارۀ     رو در  ست. حجم ا صلی ا های ا

وطن سروده شده است، بسیار زیاد است. شاعران هنگام سخن از ایران و مرزهای آن، لحنی حماسی را كه حاكی         

ی تاریخی، وقایع مهم تهایشخص  و  هااسطوره كر نام شهرها و مناطق جنگی،  از شور و نشاط است بکار میگیرند. ذ   

دوسییتانج شییاعران اسییت. كلمات و تعابیری نظیر خانه، ریشییه، كلید، و بازدشییتن، تاریخی، نشییانگر تمایالت وطن

 متضمن نگاه شاعران به وطن است.

 ه است:برای وطن بهره برد« باغ»از استعارۀ آشنای « روی جناغ تانک»در شعر 

صدای تافته وقتی / خم اره» شب را    ها / از تندر  شوند / بابا /  ستخیز نور / در      / شان ذله می شد / تا ر ز بام فرومیک

 (.47از پلک سنگ، ی ) «در شودباغسار سرخ وطن جلوه

ست:   « از هاله آمدند»شعر  در  سخن دفته ا سی كه / نان »نیز از وطن  ه  ب« هتنگج چزاب»آورش / در مردم / یعنی ك

فروش پیر /  های زخم دذر كرده اسییت / مردم / یعنی همین پرندهخون آرمیده /  لیک / ایمان آفتابیش / از كوچه

 وطن / تحریم را« طالبشعب ابی»كه میداند / ... / ایران / اتاق اسکناس اروپا نیست / ... / این مردم / دیریست در 

 .(64 - 67 همان، ی) «اندذیرفته/ چونان كه خرسنگهای راه / با صبر دیرسال پ

ست:      « سوره »شعر  در  شق پیوند یافته ا سه و ع شعر بلیغ دریا / همه جا  »وطن با حما وطنت را بردار / و چنان 

شان كن / كه درانمایه   سوی آوازش را / اف شب / زیر       دی سه، هر  سرخ / و برادرهامان / مثل میراث حما سورۀ  تر از 

نند / وطنت را بردار / و درون خشییمت عریان كن: / دل سییرخ آتش / كه از ایمان فانوس شییقایق / آن را / میخوا

 .(74و  75 همان:) «هزاران ققنوس / در دل خاكستر میشکفد

در ذهن و ضمیر شاعران   »نیز توجه میشود.   -بویژه كشورهای مسلمان  -در شعر دفاع مقدس، به كشورهای دیگر   

سنگ مفهوم وطن و     سالم هم سلمان ایران، ا سالمی و  « ایران» م اهمیت دارد؛ بنابراین آرزوی تجدید حیات امت ا

برخورداری از حوزۀ وسیع جغرافیایی در شعر پایداری و دفاع بارها طرح شده است. از زمانی كه قائم مقام فراهانی  

سمرقند و عراق و همدان را به ب       سخن دفت تا زمانی كه اقبال، هند و  سلمانان  سیختگی حال و روز م یداری از د

فراخواند، ایدۀ وطن اسییالمی و سییرزمین دینی در ذهن و ضییمیر شییاعران مسییلمان وجود داشییته اسییت. تفکر   

وطنی دینی یا امت واحدۀ اسییالمی با طرح آرمان آزادی قدس، قبلج نخسییتین مسییلمانان، ذهنها را به خود جهان

:  4395)كاكایی، « گ را تعیین كردبنوعی اسییتراتژی جن« راه قدس از كربال میگذرد»معطوف كرد؛ حتی عبارت 

73.) 
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این شییعر نیسییت / این ابتدای نام دل سییرخ اسییت / زیر تگرگ چکمه و سییاطور / تا راویانِ بعد از این / به آینه  »

 (.444)از پلک سنگ، ی « های مدیترانه پریشان استبس ارند: / از شعلج صدای فلسطین / هنوز كرانه

شعر   شعر        466)ی  ونیقبیلج زیتبرخی موارد دیگر:  شده؛  سروده  سطین و دعوت مردم آن به مبارزه  ( برای فل

( به یاد مردم مظلوم افغانستان؛  469)ی  افغانزدۀ حلبچه؛ شعر  ( برای مردم مظلوم و شیمیایی 461)ی  حلبچه

 ( برای مردم بوسنی و هرزدوین.453)ی  باران سنجاقکدلولهشعر 

(، بلوچ )همان، ی 71ان اشاره كرده است؛ و باز باد )صبح در پردار، ی    در برخی اشعار نیز به سیستان و بلوچست    

 ( كه در آنها، جغرافیای سیستان و وضعیت زنددی مردم آن توصیف شده است.434

به    نگرییکی از برجسیییتگیهای محتوایی شیییعر انقالب و دفاع مقدس، ذهنیت تاریخی و تاریخی       نگاه تاریخی:   

ضوع تقابل و نبرد حق و باطل  ست. اینان تقابل حق و باطل را    مو و مظلومیت مظلومان از جمله امام حسین )ع( ا

از ابراهیم نبی و حضرت رسول و حضرت امیر تا عاشورا و پس از آن تا جنگ نشان میدهند. در واقع این شاعران،       

مه دارد و فردا نیز          كه دیروز بوده و امروز ادا ند  تاریخی میبین یانی  با ظلم را در جر بارزه  هد بود:   م مردم /  »خوا

شاهدند: / در       شیار /  شه و ه شیده    « / فراه»در « / قندهار»در « / بامیان»همواره و همی ستم، قد برك دیوارهای 

ست / این را / حتی      سان / ناباورانه / بردۀ بیداد ا ست / و ان سر او /     خون« اریترۀ»م سج  پاال / وقتی كه فقر / در كا

 (.34)از پلک سنگ، ی « رشت دیگری / دل میدهد به سینج او / نیز شاهد استآب میخورد / و هر روز / زخم د

، شعری طوالنی است كه در آن، شاعر با سیری در تاریخ و جغرافیای ظلم و ستم، از مردمی       «از هاله آمدند»شعر  

تکبار اس  آالیشی از سیاستهای جهانی و دنیای   سخن دفته است كه با فراست و هشیاری اما در عین ساددی و بی     

 آداهی دارند.

صیف مکه و      « بیعت»شاعر در مثنوی   ضمون را در ذیل تو سیری تاریخی بر جدال حق و باطل دارد و این م نیز 

تسلط وهابیان بر آن و غلبه صهیونیستها بر قدس بیان كرده و با اشاره به اینکه حج واقعی و ابراهیمی و محمدی      

 «.قدس هردز مباد در پردار»س سخن دفته است؛ شکنی و آرزوی رهایی قدچگونه است، از بت

یکی از مضامین مهم و برجستج شعر عباس باقری، اشاره به استعمار و جهل  داری: مبارزه با استعمار و سرمایه   

شعر         ست. در  سایه از آن ا شورهای هم ستان و           « آرامکو»و نادانی ك سی حاكمان عرب سیا سلوک  ست و  سیا از 

شان به غرب انتقاد می  سته   توجه ست آنها از معنویت كا شان معطوف    کند و معتقد ا سرزمین وحی، نگاه اند و در 

 دنیا شده است:

نسییلی برآمد / حقیر / چونان خفیف مایه غباری / كه آفتابش / تاب نیاورد / و غرب / آن را « / وهاب»از شییاخج »

ی از ستارۀ داوود / آذین شد / و سهم    درربود / نسلی كه آستانج پندارشان / با نقش    « زقوم»ای / ز شاخج  چون میوه

های شعب ابیطالب / بر  را / با واردات ماهواره، ادا كردند / مردانی / قرینج آیین ابرهه / آالله« اصحاب بدر »شهادت  

شک میبرد / تا باز /          شان، ر سرخرویی س یده نمیرویند / دنیا به  شتج  شیند « آرامکو»پ صبح در   )« به جای قبله ن

 (.93پردار، ی 

شعر   ستم حاكمان كشورهای     « مشاطگان »در  نیز از نفوذ غرب در برخی حاكمان منطقه سخن دفته و به ظلم و 

ست:     شاره كرده ا ست / كه دست كاردری      »عربی بویژه صدام ا / در   -حتی–و صدام / تنها حروف سربی تخریب ا

ز را به عماری تبدیل كند / و صییبح در  غرب / او را بدل به واقعه میسییازد / تا در قراء رنج / دختر / اندیشییج جها 

 (.455)همان، ی « های نهاوند / با خون و بوی دوشت درآمیزدخانه



 43/ سنگ(های صبح در پردار و از پلک شناسی اشعار عباس باقری )مجموعهسبک

 

داری و نقش كارتلها و تراستها در پیشبرد سیاستهای استعماری سخن دفته  نیز از سرمایه« از هاله آمدند»در شعر 

 است.

، با توجه به وضعیت جغرافیایی سیستان، با    ارصبح در پرد عباس باقری در مجموعج فقر و مشکالت اقتصادی:   

لحنی اندوهگین از فقر و بیکاری و مهاجرت و درد و حسییرت مردم سییخن دفته اسییت. تصییویر زنان مغموم و     

سترون و بادهای ویرانگر، در این دفتر       رنج شک و نازا، ابرهای  شرمنده، جغرافیای خ دیده، مردان بیکار، عبوس و 

 (.95: 4399زاد، بارز است )درجی

نان سخن میگوید و اینکه صدای رادیو و سرخوشی مستانج آن در چنین      از سفرۀ بی « مثل همین غروب»در شعر  

 وضعیتی بیمعناست:

سفرۀ بی     » شنوم / وقتی كنار  شن فردا را / از ابر دردمند كالم تو ب ان /  نآن پیچ را ببند / لیال / بگذار / آوازهای رو

 (.64)صبح در پردار، ی « آین روزها چه زود میگذرد شاعر! آشفته مینشینی و میگویی: /

،  «ت شهای بیچشمه »، «عابران خسته »نیز از فقر و سفرۀ تهی سخن دفته است؛    « این چه زنددیست »در شعر  

 و تصاویر دیگری مانند اینها در این شعر فراوان است.« قنات خشک»، «اجاق سرد»

شعلج         صبح: / فکر نان ظهر / ظهر: / یاد نا » سرد /  سفرۀ تهی / مانده خیره بر اجاق  شب: / درون خانه،  شب /  ن 

 (.31 – 34)همان، ی « چراغ / چلچراغ ماه نیست / این چه زنددیست!نگاهها / ... / در شبان بی

شاره به خشکسالی و      « زبور عطش»در چارپارۀ  سمان بی بارش »شاعر با ا صادی مردم   «آ بویژه –، از مشکالت اقت

 سخن دفته است: -نروستاییا

 چه سحرها كه سرمج شب را

 

 فقر بر چشم صبح می اشید 

 

 برزدر نان كودكانش را

 

 ز آرزوهاش دورتر میدید   

 (74)همان، ی                                    

 

 گیرینتیجه
ست، اما در این مقاله دو كتاب مهم او یعنی        سروده ا سیاری  شعار ب سنگ و  دارصبح در پر عباس باقری ا  از پلک 

بررسییی شیید. میتوان دفت بین این دو دفتر و بطور كلی تمام اشییعار باقری از نظر فرم و صییورت و محتوا ارتباط  

وجود دارد. اشعار باقری، بیشتر در قالبهای آزاد و نیمایی است. مضمون و محتوای شعر وی متأثر از تاریخ، اقلیم و 

ست. او همچنین بطور جد     ستان ا سی شعار       طبیعت  ست. ا شعر انقالب پرداخته ا ضامین پایداری و  ی و فعال به م

شده     سروده  ساده و روان  صیات برجسته     عباس باقری، اغلب با زبانی  شاعر خصو ای اند. در این دو مجموعه، زبان 

 یبیشتر است. متأثر از همین ویژد« از پلک سنگ»ها و اصطالحات مذهبی و عرفانی در مجموعج دارد: بسامد واهه

ست. واهه    زبانی، واهه شتر بکار رفته ا صطالحات عربی نیز در این مجموعه بی صطالحات جنگی و نامهای  ها و ا ها و ا

جلوۀ زیادی ندارد. توجه شیییاعر به طبیعت، موجب       « صیییبح در پردار »جغرافیایی مربوط به جبهه، در مجموعج     

عر او شده است. همچنین توجه شاعر به فرهنگ و    های طبیعی مانند كوه و دریا در ش بازتاب نام پرنددان و پدیده

توجه كرده اسییت. داهی در اشییعار او، های بومی و محلی را در شییعر او قابل اقلیم سیییسییتان، بسییامد نامها و واهه

 ضعفهای زبانی دید میشود كه شعر را دچار تعقید و آسیب میکند.
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صناعا         صور خیال و  شان میدهد كه به  شعر باقری ن سی ادبی  ت ادبی پیچیده چندان توجهی ندارد و از میان برر

شنا و              انواع آرایه ستعاره و نمادهای آ شبیهی(، ا ضافج ت سی و ا سی به ح صوی ح شبیه )بخ شتر به ت های ادبی، بی

صوی تلمیحات مذهبی( توجه       صبح در پردار(، تلمیح )بخ شخیص و جاندارانگاری )بویژه در مجموعج  تکراری، ت

باید به آن توجه داشت، عناصر سازندۀ صور خیال است. در شعر باقری، اغلب از عناصر كرده است. نکتج مهمی كه 

سییرایی و توجه به اقلیم و بوم، یکی دیگر از ها اسییتفاده شییده اسییت. بومی  و اجزای طبیعت برای سییاخت آرایه

دها و دیری از نماخصییوصیییات شییعر باقری اسییت. شییاعر واقعیتهای محیط خویش را با جوهری هنری و بهره   

 ها بیان میکند.استعاره

بررسی محتوایی اشعار باقری نشانگر آن است كه به مفهوم شهادت و توصیف شهیدان، جانبازان و آزاددان توجه         

ست. باقری به خانوادۀ            شاره كرده ا شورا و كربال ا شاعران دفاع مقدس، به عا سایر  سیاری دارد. همچنین مانند  ب

همسییران آنها( پرداخته اسییت. در اشییعار دفاع مقدس، توجه به وطن و مرزهای   رزمنددان )مادران و فرزندان و 

دوسییتی، مضییمون مهمی اسییت، البته او به    جغرافیایی ایران برجسییته اسییت؛ در شییعر عباس باقری نیز وطن  

 درایی حاكمان همسییایه، از دیگرداری و جهل و مادیوطنی نیز اشییاره دارد. مبارزه با اسییتعمار و سییرمایهاسییالم

دیده میشود. بیان فقر و مشکالت اقتصادی از     صبح در پردار مضامین شعر باقری است كه بخصوی در مجموعج     

دیگر مضامین شعر اوست. جغرافیای تاریخی كه شاعر در آن زنددی میکند سرشار از درد و حسرت و دریغ است.         

قر و بیکاری و مهاجرت مردم خود را نامرادیها و ناكامیهایی كه ریشییه در خشییکسییالی و قهر طبیعت دارد و در ف 

 نشان میدهد، شاعر را اندوهگین و حسرتبار میکند.

 

  قدردانی و تشکر

 از مسئوالن كتابخانج جنگ حوزۀ هنری بابت در اختیار دذاردن منابع س اسگزارم.
 

  منافع تعارض

س  شریج  هیچ در اثر این كه مینماید دواهی مقالج این ندهنوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 كلیج طبق تحقیق این .دارد رضایت  و آداهی آن انتشار  به نسبت  ایشان  و است،  هنویسند این  پژوهشی  فعالیت

 تعارض دزارش مسییئولیت .اسییت نگرفته صییورت تقلبی و تخلف هیچ و شییدهااجر اخالقی مقررات و قوانین

 ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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