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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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حاضر پیرامون جایگاه عرفان در ادبیات منظوم دفاع مقدّس انجام

گرفته است .هدف اصلی پژوه  ،پاسخ دادن به این پرس است كه ،در ادبیات منظوم دفاع
مقدّس از اصطالحات و تعالیم عرفانی استفاده شده است یا خیر؛ در صورت استفاده ،نحوۀ
استعمال شاعران از اصطالحات عارفانه چگونه بوده است
روش مطالعه :این پژوه

از نوع نظری است ،با تکیه بر تحلیل كیفی محتوا .روش گردآوری

دادهها كتابخانهای است كه بر پایۀ مطالعۀ كتابها و مقالههای مرتبط به موضوع ،با استفاده از
شیوۀ یادداشتبرداری ،دادههای موردنیاز را بدقمت از منابع ،استخراج و ارزیابی كرده است.
یافتهها :از میان اشعار بررسیشده ،آنهایی كه دارای رویکرد عارفانه بودهاند ،استخراج گردید و
براساس آن ،مشخمص شد كه شاعران دفاع مقدّس اغلب در شعر خود از تعالیم و اصطالحات
عرفانی بهره بردهاند ،همچنین شاعران به عرفان عملی و نظری توجّه داشته و موضعگیری
متفاوتی در برخورد با عرفان اتخاذ كردهاند.
نتیجهگیری :آنچه رهاورد این پژوه

است ،قطعیت پیوند بین عرفان و مفاهیم آن با ادبیات

دفاع مقدّس (شعر) است و نیز ،این نکته كه تنوّع دیدگاه و تنوّع استعمال در ارتباط با عرفان،
تو م با شدّت و ضعف ،در اشعار شاعران مشاهده شده است.
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مقدّمه
جنگ هشت سالۀ ایران و عراق ،فرهنگ پرباری از ارزشها و ایثارگریها رقم زده كه بازتاب آن ،در همۀ سطوح
فرهنگی جامعه ،بویژه ادب و هنر مشهود است .دفاع مقدّس به ادبیات فارسی رفتهرفته نوع و جهت تازهای
بخشید كه نزد ما به ادبیات دفاع مقدّس شناخته میشود« :فرهنگ دفاع مقدّس مجموعهای از افکار ،اعتقادات،
باورها ،ارزشها ،پسندها ،عالیق و دلبستگیها ،روابط عرف و عاداتی است كه در جریان دفاع مقدّس متجلمی شد.
عرصههای «گفتاری»« ،نوشتاری» و «رفتاری» ،شکلدهندۀ این فرهنگ ارزشمند و ارزشآفرین و طبعاً
قابلانتقال به نسلهای بعدتر است» (حفظ و انتقال دفاع مقدّس ،برزنونی :ص.)7
ادبیات دفاع مقدّس ،تنها به موضوعات حماسی و رزمآوریها و شیوههای دفاع از مرزوبوم اختصاص ندارد ،بلکه
برآیند جنگی كه جنبۀ قدسی و هدف الهی داشته است ،آمیخته با مضمونها و مفاهیم متعالی بشری است؛
ازاینرو ادبیات دفاع مقدّس ،بویژه شعر ،كه بهترین بستر برای بروز احساسات و اندیشههای ناب است ،بیارتباط
با عرفان ،نحلۀ وصول به حقم و حقیقت بر پایۀ یقین قلبی نیست .بصیری در مقالۀ خود با عنوان «حکمتعملی،
بنمایۀ ادبیات پایداری» عقیده دارد كه ادبیات ،بدون حکمت عملی ،ادبیات پایداری نیست و حکمت عملی را نیز
متشکمل از چهار عنصر اخالق ادبی یا ادبیات اخالقی؛ اخالق دینی؛ اخالق فلسفی و اخالق عرفانی طبقهبندی
میکند و جمیع این موضوعات را مؤثمر بر شکلگیری ادبیات پایداری میداند (حکمت عملی ،بصیری :ص.)13
همانطوركه مالحظه میشود اخالق عرفانی و بطور كلمی عرفان یکی از عوامل سازندۀ ادبیات پایداری دانسته
میشود؛ بدیهی است كه ادبیات دفاعمقدّس ،زیرشاخۀ مهم ادبیات پایداری در كشور ماست.
آنچه نگارندگان این مقاله را بر نگارش این پژوه برانگیخته است ،بررسی تأثیر فضای معنوی (عارفانه) دفاع
مقدّس بر شعر دفاع مقدّس است .دفاع مقدّس صحنۀ جانبازی افرادی است كه به جنگ و كشتهشدن در آن
متفاوت مینگریستند .جنگ برای رزمندههای ایرانی ،بنابه باورهای دینی ،جنگ در راه خدا بود و كشته شدن نیز
در راه خدا ،مقامی واال و جایگاهی ویژه نزد پروردگار داشت؛ به همین دلیل كشتهشدگان در راه خدا شهید
محسوب میشوند؛ « وبال تَحسبببنَّ الَّذینَ قتلوا فی سببیل اللَّه َمواتًا ببل َحیاءٌ عندب رببِّهم یرزبقونَ»( .هرگز گمان مبر،
كسانی كه در راه خدا كشته شدند ،مردگانند! بلکه آنان زندهاند ،و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند)
(آلعمران.)444 :
با درنظر داشتن دیدگاه معنوی سربازان ایران در دفاعمقدّس و با درنظر داشتن ادبیاتی كه جنگ ،این رویداد
سرنوشتساز تاریخی بوجود آورده است ،سؤال اینجاست كه ،آیا شاعرانی كه در زمینۀ دفاعمقدّس طبعآزمایی
میکنند ،به پیوند آن با عرفان توجّه كردهاند بر این اساس سعی شده است با بررسی شعر شاعران دفاع مقدّس،
به این پرس پاسخ داده شود كه آیا این شاعران ،از اصطالحات و مفاهیم عرفانی در شهر خود بهره جستهاند و
در صورت استفاده ،آیا میشود گفت عرفان در شعر ایشان ،برآیند دین و مذهب است و به اصطالح عرفان
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
بی از  15كتاب با موضوع شعر دفاع مقدّس كه بیشتر آنها ،گزیدهشعرهای دفاع مقدّس و اغلب منتشرشده در
دهۀ  95بودهاند ،منبع كار این پژوه قرار گرفته است .در مجموع ،شعر  457شاعر فعّال در حیطۀ دفاع مقدّس
مورد ارزیابی قرار گرفت كه در فهرست منابع مشخمص گشتهاند.
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ضرورت و سابقۀ پژوهش
پیرامون ادبیات منظوم دفاعمقدّس (شعر جنگ) ،پژوهشهای زیادی صورت گرفته و نیز پیرامون ادبیات عرفانی و
یا عرفان ،بطور خاص؛ امّا تحقیقات مشابه موضوع این مقاله كه در پیوند با عرفان و ادبیات منظوم دفاع مقدّس
شکل گرفته است ،از قرار زیرند:
در وهلۀ اول به كتاب «حماسه و عرفان» اثر آیتاهلل جوادی آملی برمیخوریم .جوادی آملی قائل به هماهنگی و
پیوند بین حماسه و عرفان است .از نظر ایشان عارف حقیقی از دنیا و تعلمقات كنارهگیری میکند ،دل به عشق
هستیآفرین میبندد؛ در عینحال به معاشرت با خلقاهلل و خدمت به ایشان اشتیاق دارد و این نگرش آخرتطلبی
اوست ،نه دنیاگرایی .ازسوی دیگر شجاعت ،صفت انسانی است كه تمام توان خود را صرف احیای مکتب و آیین و
خدمت به خلق میکند .از نظر ایشان اعراض از دنیا پسندیده است ،امّا كنارهگیری از جامعه و انزوا ،پسندیده
نیست (حماسه و عرفان ،جوادی آملی :ص .)455
چند مقالۀ مرتبط با موضوع این مقاله نیز یافت شد:
«مضامین عرفانی در شعر دفاع مقدّس» عنوان مقالهای است كه در اولین شمارۀ نشریۀ ادبیات پایداری در سال
 ،4399به چاپ رسیده است .شریفپور و همکاران به این نتیجه رسیدهاند كه شاعران دفاع مقدّس ،در كنار به
تصویر كشیدن حماسهسازیهای مجاهدان راه حقم ،از اصطالحات و مضامین عرفانی بهره بردهاند و از این میان،
عشق به معبود حقیقی و ایثار حیات در راه عشق ،پربسامدترین مفاهیم عارفانهای است كه در شعر شاعران دفاع
مقدّس دیده میشود« .تجلمی حماسه و عرفان عاشورایی در ادبیات انقالب اسالمی ایران» ،مقالۀ دیگری است كه
توسّط شریفیان و دیگران در نشریۀ ادبیات پایداری ،سال  4345منتشر گشته است« .پیوند حماسه و عرفان در
اشعار قیصر امینپور» ،نوشتۀ نظرچوب مسجدی در سال  4346در نشریۀ ادبیاتپایداری دانشگاه شهید باهنر
كرمان به چاپ رسیده است .محمّدصادق بصیری در مقالۀ «حکمتعملی ،بنمایۀ ادبیات پایداری ایران» كه در
سال  4343در نشریۀ ادبیات پایداری منتشر ساخته است ،اخالق عرفانی را یکی از اجزای شکلگیری ادبیات
پایداری درنظر گرفته است.
پژوهشی جامع كه ادبیات منظوم دفاع مقدّس را از منظر چگونگی رویکرد عرفانی و نحوۀ استعمال مفاهیم
عرفانی در شعر دفاع مقدّس بررسی كرده باشد ،در میان پژوهشهای انجامشده دیده نشد.
ادبیات دفاع مقدّس در كشور ما ،هنوز جوان است و نیازمند نقد و بررسی علمی؛ از این جهت كه زمینۀ گسترش،
رشد و تعالی آن را فراهم گرداند .شناسایی ارزشهای دفاع مقدّس ،انتقال و جاودانه ساختن آنها ،ازطریق ادبیات
میسّر است و ادبیات نیز باید از بوتۀ آزمونها و انتقادهای فراوانی رد شود ،تا پختگی و درنتیجه تأثیرگذاری الزم را
پیدا كند .بدیهی است شعر دفاع مقدّس ،پیگیری زیاد و ارزیابی تخصصی میطلبد كه به مرز سختگی برسد .امثال
این پژوه  ،یعنی بررسی شعر دفاع مقدّس از زوایای گوناگون ،این امر را به تحقق خود نزدیک میگرداند.
اهداف پژوهش
تبیین رویکرد عرفانی شاعران دفاع مقدّس به شعر.
تبیین نحلههای عرفانی (عملی و نظری) در شعر دفاعمقدّس.
ارزیابی پیوند سهگانۀ جنگ ،دین و عرفان در شعر دفاعمقدّس.
تبیین موضع شاعران دفاع مقدّس در ارتباط با عرفان.
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بحث و بررسی
بررسی جایگاه عرفان در شعر دفاع مقدّس در این مقاله ،از سه منظر صورت گرفته است؛ اشعاری كه دارای
مفاهیم ،اصطالحات و اندیشههای عرفانی هستند ،با دیدی نقادانه -به نحوۀ كاربرد این مفاهیم و اصطالحات از
دیدگاه هرشاعر -ارزیابی گشته اند .آنچه مدّنظر بوده نگاه شاعر و رویکردی است كه به پدیدۀ عرفان در پیوند با
دفاع مقدّس داشته است .از دیدگاه تخصصی ،این مسئله بررسی میشود كه آیا شاعران توجّهی به عرفان عملی یا
عرفان نظری داشتهاند پیوند سهگانۀ دفاعمقدّس ،دین و عرفان ،در شعر دفاع مقدّس دیده میشود در آخر اینکه
شاعران در برخورد با عرفان چه موضعی گرفتهاند این سه موضوع ،مؤلفههای پژوهشی نگارندهها در این مقاله
بوده كه براساس شواهدی كه از نظر گذشته است ،نتایجی نیز حاصل نموده است .تقسیمبندی این بخ نیز
تحت سه عنوان صورت گرفته و شواهد مربوط به هر عنوان ،ذیل آن آورده شده است .هر عنوان دارای
زیرعنوانهای مختص به خود است.
جایگاه عرفان عملی و نظری در شعر دفاع مقدّس
از قرن هفتم هجری به بعد ،یعنی پس از ظهور ابنعربی ،عرفان وارد مرحلۀ تازهای شد .این دوره كه به عرفان
نظری شهرت دارد ،به عرفان بعد نظریهپردازی داد .تا پی از آن هرچه گفته ،شنیده یا دیده میشد ،برخاسته از
ذوق عارفان بود؛ به همین دلیل ،عرفان عملی یا عرفان ذوقی نامی است كه بر مسلک عرفان تا پی از ابنعربی
نهاده شده است .پی از ابن عربی ،مانیفستی اگر صادر میشد ،همه پیرامون آداب سلوک بود؛ تعداد مقامها ،انواع
حاالت عارف ،ادب مرید و من مراد و بکل ،صفر تا صد پیمودن طریق حقم.
ابنعربی با دیدی فلسفی ،تعریفی دیگر از عرفان را ارائه داد و اصطالحاتی وضع كرد كه نقطۀ عطفی بر تاریخ و
تحوّل عرفان شد .نظریۀ وحدت وجود و انسان كامل ،مهمترین این تعبیرات است .معرفتی كه تا پی از ابنعربی
بر محور شناخت انسان و خدا بود ،پس از آن به شناخت هستی از منظر عرفان منتهی شد« :در سنمت اول
عرفانی ،مبنای معرفت دو ركن است :یکی خداوند و دیگری انسان .بر این اساس معرفت وقتی حاصل میشود كه
عارف بدرستی جایگاه انسان و خداوند را بشناسد و نحوۀ ارتباط این دو را دریابد .درجه و مرتبۀ كمال هر عارف،
به میزان معرفت او بستگی دارد ...به موجب «من عرف نفسه ،فقد عرف ربّه» ،معرفت وقتی حاصل میشود كه
انسان جایگاه خود و ربّ خود را بشناسد و نسبت خود را با خدای خود دریابد» (عرفان عملی و نظری یا سنمت
اول و دوم عرفانی ،میرباقری فرد :ص.)71
همۀ نحلههای عرفانی ،بر وصول به معرفت حق اشتراک دارند ،امّا در عرفان نظری «معرفت بر سه ركن استوار
است :خداوند ،انسان و هستی .معرفت با شناخت جایگاه این سه ركن و رابطۀ سهگانۀ آنها حاصل میشود .به
اعتقاد پیروان این سنمت ،وجود ،یکی بی نیست و آن ،وجود خداوند است .این وجود ،مراتب و درجاتی دارد .هر
مرتبه مظهر مرتبۀ باالتر است و خود بر مرتبۀ فروتر متجلمی میشود .بدینترتیب مراتب و درجات هستی باهم
پیوند پیدا میکنند .این مراتب از مرتبۀ احدیّت به طریق فیم اقدس تعیّن پیدا میکنند .این سیر تا عالم تجربی
یا عالم شهود كه پایینترین مرتبۀ هستی است ،ادامه مییابد» (همان :ص .)75
از بررسی اشعار دفاعمقدّس ،توجّه شاعران به عرفان عملی مشهود است؛ عرفان عملی در شعر دفاع مقدّس
جایگاه ویژه ای دارد .تقریباً همۀ مفاهیم و اصطالحات مألوف عرفان عملی ،در شعر شاعران بکار رفته است.
شاعران از حاالت و مقامات عرفانی و اصطالحات خاص تصوّف بهره بردهاند و در ضمن آن گاه شعرشان به
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داستانهای عرفانی مربوط به عرفای بزرگ تلمیح دارد .از این منظر كاربرد عرفان عملی حجم زیادی از اشعار را به
خود اختصاص میدهد كه البته ارتباطی با نوع مضمون پردازی ،معنابخشی و تصویرسازی شاعر ندارد و تنها اشارۀ
شاعر یا ایجاد صورخیال ساده ،با استفاده از این اصطالحات ،رویکرد شاعر را مشخمص میکند.
ذكر تمامی شواهد عرفان عملی در محدودۀ این مقاله نمیگنجد؛ بههمین سبب سعی شده است نمونههای
برجسته از عرفان عملی و یا نمونههایی كه حاوی چندین اصطالح یا مفهوم عرفانی است ،در این بخ نقل
شوند( .آیینه گی ،ایمان ،روز الست ،باده و ساقی ،تجرید ،تجلمی ،تسلیم ،پیر و مراد ،جذبه ،جهاد ،حضور ،حقم،
حیرت ،خرقه و دلق ،خلسه ،خلوت ،درد ،ذكر ،راز ،رضا ،رندی ،زهد ،سکر ،شوق ،شهیدوشهادت ،سماع ،صبر،
عروج ،عشق ،عقلستیزی ،غیرت ،فناوبقا ،قرب ،قلندر ،كشفوشهود ،الوالما ،مرگ سرخ ،معرفت ،مقام ،نور ،وجد،
وجود ،وصل ،هجران و یقین ،اصطالحات و مفاهیمی هستند كه در شعر شاعران دفاع مقدّس بکار رفتهاند).
عشق
عشق اساسیترین مؤلفۀ عرفان است .در عرفان شناختحق با ابزار دل صورت میرذیرد كه به عشق میان سالک و
معبود مینجامد« .عشق سیفی است كه از عاشق سر حدوث برمیدارد .سر كوهرایۀ صفات است كه جان عاشق،
چون بدانجا رسید ،مأخوذ عشق گشت» (عبهرالعاشقین :ص  .)434در شعر شاعران دفاع مقدّس ،عشق در معنای
عرفانی  ،كاربرد قابل توجّهی دارد .چند نمونه از كاربرد عشق در شواهد زیر ،قابل مشاهده است:
محمدرضا یاسری ،شهدا را عاشقان الهی میداند كه از باب عشق به جنمت راه مییابند ،امّا اسباب و ابزار این
عاشقان ،معرفت است؛ یعنی شهدا ابتدا قدم در راه معرفت گذاشتند و سرس به عشق معشوق دست یافتند:
هر كه از بابی بهشتی شد ،شما از باب عشق
ای شهیدان كه خرمشههر ،خرمم از شماست
عاشقان را نیست غیر از معرفت اسباب عشق
عشق جانافروزتان گویای عرفان شماسهت
(حماسههای همیشه ،بیگی حبیبآبادی :ص.)4346

در شعر عزیزاهلل خدّامی ،شقایق نماد شهید داغی بر سینه دارد كه براثر تب عشق حاصل شده است .بلحاظ
ظاهری گل شقایق در انتهای گلبرگهای خونین لکۀ سیاهی دارد كه به تعبیر شاعرانه حاكی از داغی است كه
به دل گرفته است .شهدا نیز چنین داغی بر دل داشتند ،امّا این داغ از هرم عشق حقم در دلشان جای گرفته
است:
با سر شوریده در معراج ،داری ماند و من
در هیاهوی اناالحقم ،صد گلهو "یها ههو"ی سهرخ
داغ بر دل ،بی شقایق روزگاری ماند و من
نهبم شههورای شهقایق از تههب عشهق اسههت ،داغ
(غزلهای باغ ارغوان ،گلمرادی :ص.)413
ساعد باقری برای عشق الهی مقاماتی متصوّر است و اذعان دارد كه شهدا برای هر مقام عشق ،زخمی برجای
گذاشتهاند .از این به بعد هركس در این مقامات پای بگذارد ،زخمها میبیند و زخم بر زخم خوی میگذارد و
پی میرود .در قسمت بعد با اشاره به هفت شهر عشق (تضمینی به شعر موالنا) كه نمادی از هفت مقام و منزلی
است كه سالک باید پشت سر بگذارد تا به مقصود دست یابد ،شهدایی را كه سر به راه عشق باختهاند ،در حال
سرک كشیدن به هفت شهر عشق تصویر میکند:
آفتاب وصههل را چون صبح دربر میکشند
این سبک باالن كه تا عرش جنهون پهر میکشهند
نیل اگر گردد بال ،الجرعهاش سر میکهشند
از دم تیغ شههههههادت بادهجوی وصلهههههت انهد
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هر مقهههههام عشق را موقههوف زخمی سهاختند
آفتههههابی دیگرند اینان كهه روز خصهههههههم را

بیسران ،در هفتشهر عاشقی سر میکشند
تیره میسازند ،چون از كوه سر بر میکشند
(همان :ص )44

شهید و شهادت
مقولۀ شهادت در عرفان كه دور از عقاید دینی نیست ،با همان تعریفی كه در دین دارد ،پذیرفته شده است؛
ضمن اینکه عرفا از شهادت و شهید تعبیری ویژه نیز دارند« .انگیزۀ اصلی و دلیل عمدۀ شهادت در این نگرش،
جنبۀ اعتقادی است و خمیرمایۀ آن عشق و محبّت دیوانهواری است كه منجر به جانباختگی میشود» (شهید و
شهادت در عرفان اسالمی ،نیّری و خیراندی  :ص  .)63عرفا با تکیه بر این حدیث قدسی« :مبن طلَبنی وجبدنی و
من وجبدنی عرَفنی و من عرفنی اَحببنی و من احبنی عبشَقنی و من عشقنی عشقه و من عشقه قتله و من قتله
فعلیَّ دیته و من علیَّ دیته فانما دیته» (شرح مثنوی شریف ،فروزانفر :ص  ،)31سرانجام مبتالیان به عشق حقم را
كشته شدن میدانند ،اما خونبهای این مرگ ،وصال معشوق است.
حال نگاهی انداخته میشود به نحوۀ برخورد شاعران دفاع مقدّس با مفهوم شهید و شهادت از منظر عرفانی آن.
حمید سبزواری شهید را كشتۀ راه حقم میداند كه بواسطۀ جالل پروردگار به وصال او رسیده است:
تو شهید حقم ،ز جالل حقم كه رسیدهای به وصال حقم
به «حمید» تا ز سههؤال حقم چه رسد به محضر امتحان
به تو و عهههههروج تو مرحبا ،سفههههههر خروج تو مرحبا
كه به جایمانده منههههم من ز سفر ،ز جههادۀ كاروان
(غزلهای باغ ارغوان ،گلمرادی :ص.)645
مهرناز آزاد ،برای شهادت و شهادتطلبی در عرصۀ دفاع مقدّس ،دلیل زیبایی پیدا كرده است؛ جلوهگری عرفان و
حقیقت:
هر سنگریزه شاهد صدها رشادت است
هر خههههههاكریز پر ز قیام و هجوم عشهق
زیباترین دلیل برای شههههههادت است
اینجا تمام جلهههههههوۀ عرفان ،تمهام حهقم
(آوای شرجی ،زاغیان :ص.)65
در شعر بعدی ،شاعر در وصف مقامشهید در نزد عرشیان ،داد سخن میدهد و شعر خودش را در مقام شهید،
شعری عارفانه میداند؛ این یعنی مقام شهید برابر با مقام عارف است:
و عارفانه شده شعر اللهفهام شهید
و دیگر این كه خدا گفته« :میهمان من است»
سرودخوان و گلافشان ،به احتهههرام شهید
فرشتگان همه صف در صف ایستاده به عهرش
"بخوان به نام شهادت ،بخههوان به نام شهید"
«بشیر» نیز چنین گفته است با گل سههههرخ:
(خلیلیفر :ص.)43
حسین اسرافیلی شهادتطلبی رزمندگان را بنحوی كامالً عارفانه تصویر میکند:
تا كجههها پایان برم ،آغاز كههههار خوی را
میبرم منههزل به منههزل چوب دار خوی را
میبرد بر دوش خود منصور ،دار خوی را
در طریق عاشقی ،مردن نخستین منزل است
(غزلهای باغ ارغوان ،گلمرادی :ص )35
اتمفاق سرخ ،تصویر شهادت است كه خاک شهید را محلمی برای عبادت میکند:
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همیشه /یک قامت عقبتر بود /از سجدهگاه /آن اتمفاق سرخ كه افتاد - /او هم –  /مهر نماز شد (بر شانههای رود،
دریاها شناورند ،سهرابینژاد :ص .)695
پیر و مراد
گام نهادن در راه حقم و رسیدن به حقیقت ،هرچند به پای دل است ،برای روشن نمودن جادۀ عشق ،چراغ
هدایت الزم است .سلوک بدون داشتن پیر و مراد ،سر به منزل مقصود نمیبرد و در عرفان بر داشتن پیر تأكید
زیادی شده است« :در تصوّف وجود شیخ ضروری است و بر مرید است كه اوامر او را بیچون و چرا اطاعت كند.
ازاینرو گفتهاند" :الشمیخ فی قومه كالنمبی فی مَّته" پیر در میان قوم خود ،همچون پیامبر است در میان امّت»
(مبانی عرفان و تصوّف ،انصاری :ص .)464
در شعر دفاع مقدّس ،مسئلۀ پیر و مراد برجستگی خاصی دارد .این موضوع از دو لحاظ در شعر دفاع مقدّس
اهمیّت پیدا كرده است؛ اعتقاد و ارادت به رهبر انقالب اسالمی ،امام خمینیره ،كه رهبری معنوی بوده و برای
پیروان نق پیر و مراد هم داشته است.
با این پی زمینه نظر میفکینم بر چند نمونه از شعر دفاع مقدّس كه به موضوع پیر و مراد پرداختهاند .شاعر در
شعر زیر ،به لزوم اطاعت و پیروی از پیر توصیه میکند و معتقد است در غیر این صورت ،تقوا و ایمان برباد میرود.
شاعر با تکیه بر سفارش پیر ،مریدان و پیروان را به اتمحاد و پرهیز از تفرقه فرامیخواند:
وگرنه حاصل تقههههوا به باد باید داد
كمر به بندگی پیههههر خرقهه پوشهان بنهد
كه جان به مقدم جانانه شاد باید داد
تو غمگنانه به خاک شههید عشهق مگهری
در اوفتههاد باید داد
به دست دامن
به دست بهاش كهه جهان در بههای آزادی
كه گههوش به سخن اوستاد باید داد
یکی ز پیر طریقههت نصهیحتی اسهت مهرا
كه تکیه بر علم اتحاد باید داد
مگو سخن ز جهدایی ،مگهههرد گهرد نفهاق
(سرود سرید ،سبزواری :ص .)659
محمد مستقیمی به مرتبۀ مرشدی و پیری رزمندگان و شهدا اشاره كردهاست:
در خرابههات دلیههران ،مرشههد و پیههریم مهها
در سههماع عشههق ،بهها آهنههگ زنجیههریم مهها
(مجموعه شعر جنگ ،شهاهرخی و مشهفق
كاشانی :ص .)644
در شعر غالمرضا محمدی ،پیر جماران ،امام خمینیره ،با همّت عالی خوی بادۀ معرفت به مریدان نوشاند:
زم هین بههه لهههرزه ز تکبیههر پههرطنین شههما
زمانههه فصههل گههل سههرخ گلعههذاران اسههت
كه ریخت بهادۀ عرفهان بهه سهاتکین شهما
غههالم همههت آن پیههر در جمههههههههارانم
(مجموعه شعر جنگ ،شهاهرخی و مشهفق
كاشانی :ص .)647
نفی ماسوی
نفی وجود غیر در عرفان و سرس رسیدن به مرحلۀ اثبات یگانگی حقم ،مقولهای موردتوجّه است .عرفا با استناد
به كلمۀ توحید ،الالهاالاهلل ،و تکیه بر كلمۀ "ال" و سرس "اال" این مفهوم را تفسیر یا تعبیر میکنند؛ بطوریكه ال
و اال ،نماد نفی غیر و اثبات وجود حقم شده است« :اشاره به الالهاالاهلل است .كلمۀ "الالهاالاهلل" اگرچه صورت نفی
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دارد ،غایت اثبات است و در نهایت تحقیق ،اشارت ارباب معرفت آن است كه" ،ال" در ابتدا كلمۀ نفی اغیار است
و "اال اهلل" اثبات جاللالهی» (فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،سجادی :ص  .)496این معنی در شعر دفاع
مقدّس نیز بکار رفته است.
روزبه فروتنپی ،با تركیب "شراب بیغ ال" ،بریدن تعلمق از دنیا را معادل مقام نفی غیر دانسته است ،این نفی
با سرمستی و خلوص همراه است:
«ال» بزند
الجرعه شراب بی غ
میرفههت كههه پشههههههت پهها بههه دنیهها بزنههد
پایین آمد كه دل به دریا بزند
خورشههید كههه دریههای نگههاه را دیههد
(از روزنۀ ماه ،فروتنپی :ص .)14
سیاوش دیهیمی ،الواال را سرودی میداند كه بر لب عاشقان حقیقی جاری میشود:
خواندند سرود «ال» و «الما» رفتند
عاشههق چههو شههدند ،شعههههلهآسهها رفتنههد
تا سینۀ نیلگون دریها رفتند
چون رود ،به پهای سهر دویدنهد بهه شهوق
(همان :ص .)34
در جایی دیگر ،شاعر ،درد را معادل مفهوم "ال و اال" دانسته است:
گفتن و خفتن در آغوش تفنگ
درد یعنهههی" ،ال اال هه هی …" اللههههرنهههگ
(خلیلیفر :ص .)65
وحدت وجود
هرچند كفۀ عرفان عملی در شعر دفاع مقدّس سنگینتر است ،ردپای عرفان نظری نیز در شعر شاعران دیده
میشود .نکتۀ حائز اهمیّت این است كه عرفان نظری ،وضوح و صراحت عرفان عملی و نیز بسامد باالی آن را
ندارد .اندیشۀ وحدت وجودی تنها نشانی است از تفکمر ابنعربی كه بطور ضمنی در شعر دفاع مقدّس بکار رفته
است .در این بخ شواهد مربوط به عرفان نظری آورده شده است.
شهید (در مقام انسانكامل) ،به جایگاهی میرسد كه در آینه ،بجای تصویر خوی  ،تصویر معشوق حقیقی را
میبیند .این نکته میتواند متضمّن مفهوم وحدت وجود باشد كه در شعر مهدی الماسی آمده است:
در آینه روی یار میدید شهید
از بهههاغ وصهههال میهههوه میچیهههد شههههید
در قعر شب از افق چو تابید شهید
طومهههار سهههیاهی و تبهههاهی بگسسهههت
(باغ باور ،رستمی :ص)65
مهر نماز شدن شهید ،تبدیل شدن (خاك ) به سجدهگاه است؛ رسیدن شهید به مقامی است كه از بندگی
گذشته و به معبودی و یکی شدن با معبود رسیده است و این میتواند حاكی از عقیده به وحدت وجود باشد:
همیشه /یک قامت عقبتر بود /از سجدهگاه /آن اتمفاق سرخ كه افتاد - /او هم –  /مهر نماز شد (بر شانههای رود،
دریاها شناورند ،سهرابینژاد :ص .)695
ره
محمدحسین شاعری ،در شعر خوی  ،امام خمینی را كه پیر و مراد اوست ،چون خورشید معرفت میبیند كه بر
دل تأثیر گذاشته و قلب را نورانی كرده است و بعد از آن ،خود پرتوی از آن نور شده است .اینجا عارف با پیر
و مراد خود ،پیوستگی و تجانس دارد و در همین راستا میتوان آن خورشید را نیز بخشی از نور الیتناهی حقم
دانست و به وحدت وجود رسید:
پرتوی زان شمس رخشانم ،مرا باور كنید
از «جماران» شمس ایمان بر دلم تابیده است
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(غزلهای باغ ارغوان ،گلمرادی :ص .)636
در كنار عرفان نظری ،برخی شاعران به حکمت اشراق نیز نظر داشته اند كه البته از حدّ تشبیه و استعاره فراتر
نرفتهاند:
در عالم اشراق همه روحی و فرمند
در عالم عرفان همهتن جانی و پرواز
(مجموعه شعر جنگ ،شاهرخی و مشفق
كاشانی :ص .)449
مردی از آیینه روشنتر ،صداقههههت تههاروپود
آمهههد از لبخنهههد بهههاران ،آم از اشهههراق دور
كیست این مجنون عاشق ،كیسهت ایهن روح غریهب
كیست این اندوه پرپر ،كیست این داغ كبود
كیست این یک شمس دیگهر ،وارث تیهههغ و غهزل

كیست این یک روح شرقی ،وارثعشق و سرود

(همان :ص .)35
وادی شهادت ،وادی اشراق است در شعر زیر:
آن حنهههجره آهنههگ سههروش خههون بههود
در وادی اشههههههراق شههههههادت آن یهههههار

آن پنجره ،دستهی كه گشودش ،خون بود
خون بود همه كشف و شههودش ،خههون بود
(شاعری در مشعر ،حسینی :ص .)44

نمودار  :4نسبت كاربرد عرفان عملی و نظری در شعر شاعران دفاع مقدّس
بازتاب عرفان اسالمی در شعر دفاعمقدّس
بااینکه عرفان و نحلههای معنوی پیشینه ای دیرین دارند ،عرفانی كه امروز در كشور ما زبانزد است ،رنگوبوی
اسالمی دارد .هرچند گروهی بر سر عناد با عرفان هستند و آن را مغایر با تعالیم و ارزشهای دینی میدانند ،عدّهای
بر آنند كه بین عرفان و اسالم پیوند تنگاتنگی وجود دارد و به زبان دیگر ،عرفان از اسالم هویّت یافته و بالیده
است« :تصوّف از نیمۀ قرن دوم هجری ،شکل گرفته و بطور رسمی و مشخمص در تاریخ اسالم شناخته میشده
است .خاستگاه و سرچشمۀ عرفان اسالمی ،قرآن ،احادیث و سیرۀ معصومینع است و زمینههای شکلگیری آن
در صدر اسالم بوجود آمد .از آن روزگار تا نیمۀ دوم هجری ،حدود یکصدوپنجاه سال زمان سرری شد تا تصوّف و
عرفان اسالمی شکل گرفت» (عرفان عملی و نظری یا سنمت اول و دوم عرفانی ،میرباقری فرد :ص .)44
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در شعر زیر ،منظور از عارفانی كه نور عشق را سرودهاند ،رزمندگان دفاعمقدّس است .این عارفان با ذكر نام و
استعانت از پیامبر اسالم و امام اول شیعیان ،راهی میدان شده و از جام معرفت چشیده و شهید شدهاند:
گفتند عارفان و سهرودند نور عشق
«یا مصهطفی محمّهد و یها مرتضهی علهی»
تا بشکنیم اللهصفت در حضور عشق
سهههاقی بیهههار بهههادۀ جهههانبخ معرفهههت
(خلیلیفر :ص.)57
محمدرضا یاسری از پاداش شهیدان در آخرت سخن میگوید كه طبق عقیدۀ مسلمانان و وعدههای كتاب
آسمانی ،بهشت جاویدان است .شاعر همینجا عرفان و اسالم را با هم تالقی میدهد و میگوید شهیدان از باب
عشق وارد بهشت میشوند:
هر كه از بابی بهشتهی شد ،شما از باب عشق
ای شهیهدان كه خرمشههر ،خهرم از شماسهت
عاشقان را نیست غیر از معرفت اسباب عشق
عشق جانافروزتان ،گویهای عرفهان شماسهت
(حماسههای همیشه ،بیگیحبیب آبادی :ص.)4346

علیرضا مقامیكاشانی در شعر خودش بنحوی بارز بین دین و عرفان رزمآوران عرصۀ دفاعمقدّس پیوند و ارتباط
محکمی برقرار ساخته است.
از جنس گل و سههرشت آبند...
اینههههان كههههه شمیهههههم آفتههههههههابند
كتههابند
مصههههههوّر
تفسیهههر
معنهههههای مجسهههمههههههم حدیهههههههثند
صهههوابند
طریقههههت
چاووش
«قهههههد قامهههههت» مهههههأذن قیامنهههههد
گلبانگ «الست» را خطهههابند
تکبیههههههر نمههههههاز سههههههرخ وصههههلند
(صهبای عشق ،باقری :ص.)13
سبزواری نیز همین مضمون را به شیوۀ هنریتری بیان كرده است .او ابتدا از راه عشق و اشتیاق عاشق میگوید و
سرس میگوید كه روی تربت شهیدان نوشته شده است كه بر كشتهای گریه كنید كه از شما زندهها ،زندهتر
نباشد:
ما و به سر دویههدن ،مركب اگر نباشد
در راه عشهق جز عشهههق ،زاد سفر نباشد
پاكبازان ،حکم دگر نباشد
در كیهه
در سجدۀ ارادت ،باید ز خون وضو سهاخت
بر كشتهای بگریید ،كو ،زندهتر نباشد!
بر تربت شهیهههدان ،با خط خون نوشهتند
(سرود سرید ،سبزواری :ص.)641
والیت
یکی از مشتركات عرفان و تشیّع ،قائل بودن به مقام ولی است« .عالمه طباطبایی در كتاب رسالهالوالیه راه
دستیابی به بواطن و حقایق عالم را كه زمینهساز دسترسی آدمی به سرمنزل مقصود عرفان عملی (توحید تامّ)
است ،راه والیت میداند .راه والیت با شناخت نفس آغاز میشود و با فنای انسان در وجود سرمدی خدای سبحان
استمرار مییابد .این دو نکته ،یعنی شناخت نفس و فنای انسان كه خود ،نتیجۀ شناخت واقعی روح است ،معنای
والیت را تشکیل میدهند .دستیابی به این والیت تنها از سرمنشأ آن ،یعنی والیتمطلقۀ الهیه كه پیامبر اكرم و
وارثان او دارند ،امکانرذیر است» (نسبت تصوّف و عرفان با تشیّع و خاستگاه شیعی عرفان از منظر عالمه
طباطبایی ،نوروزی :ص .)64
ع
در شعر علی شریف كاشانی ،تلفیق عرفان و تشیّع با والیت امامحسین نمود مییابد.
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كه جان فهههدای نغمۀ صالی او
صههههال زنههههد حسههههین و كربهههههالی او
بههههه رهههههروان وادی والی او
صهههال زنهههد بهههه سالههههکان راه دیهههن
كه میکنند جان خود ،فههدای او...
بههههه عاشقهههههان پههههاکرای پاكههههدل
(مجموعه شعر جنگ ،شاهرخی و مشفق
كاشانی :ص.)445
عشق حسینع منصورهایی ساخته كه تا ابد با یزیدها پیکار میکنند:
اینان كهجا حذر ز سر دار میکنند
منصههههورهای وادی سهههههرخ محبّتنههههد
با هر «یزید» و «حرمله» پیکار میکنند
اینان چهو مسهت عشهق حسهینند تها ابهد
(خلیلیفر :ص.)466
شهدا در شعر عباس خوش عمل ،نغمهای عارفانه دارند كه در مکتب عشق و شهادت امام حسینع پرورش
یافتهاند:
سرباز دالور خمیهههن است ،این
گههههلها بهههه ههههههم از غهههرور میگفتنهههد
پروردۀ مکتب حسین است ،این
از نغمهههه هۀ عارفانهههههههاش پیداسههههههت
(مجموعه شعر جنگ ،شاهرخی و مشفق
كاشانی :ص.)451
والیت بعد از والیت ائمه ،والیت فقیه است .مهدی فرمندی ،سکر عارفانۀ و نور باطنی خوی را به تأثیر از پیروی
والیت میداند:
جان پرگل و سنبل شد ،تا یاد خدا كردیم
سرمسهت مهی و ضهیا ،بها جهام وال بههودیم
در آبی بیپایان ،یادی ز شما كردیم
در لحظههۀ بیخویشههی ،همبههال كبوترههها
(اللههای سربلند ،نظافت و منوری ،ج:6
ص .)457
ره
در شعر بعدی ،فریدون شمس بطور كنایی از اطاعت و پیروی از ولی خوی (امام خمینی ) سخن میگوید و
ولیخوی را عارفی سربدار و درمانگر دل میداند كه فرمان بوی عارفانهای دارد:
دستهم اگههر رسید به دامانت
درمهههان دل بهههه دسهههت تههههو بسهههرارم
فهرمهانت
عارفانۀ
مفههوم
بانههههههگ رحیههههههل قافلهههههههه را دارد
سر میدهیم بر سر پیمانت
ای سربههههدار بهههتشهههکن ،ای سهههردار!
(مجموعه شعر جنگ ،شاهرخی و مشفق
كاشانی :ص.)444
موضع شاعران دفاع مقدّس به عرفان
شاعران دفاع مقدّس نسبتبه عرفان سه گونه موضع گرفتهاند .گروهی همسو و همنوا با آن ،جنگ ایران و عراق
را جوالنگاه رزمندگانی عارف دانستهاند كه به مراتب باالی عرفانی نائل گشتهاند؛ از این گروه با «نگرش تأییدی»
یاد شده است .گروهی دیگر با تعریم و كنایه به عرفان و مشاهیر آن مینگرند كه دارای «نگرش نکوهشی»
هستند ،و در پایان گروه سومی وجود دارند كه ضمن پذیرش و همراهی با تعالیم عرفانی ،بر آنند كه رزمندگان
دفاع مقدّس ،بویژه شهدا ،به مرتبهای از عرفان دست یافتهاند كه نسبتبه هرچه عارف و واصل است ،برتر و باالتر
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است .گروه اخیر «نگرش برتریجویانه» دارند .در این بخ  ،شواهد مربوط به هر گروه ،بطور جداگانه نقل و
بررسی میگردد.
نگرش تأییدی
بیشتر نمونههای شعری دفاع مقدّس در زمرۀ این گروه قرار میگیرند ،امّا برای پرهیز از اطناب به ذكر چند نمونه
اكتفا میشود.
نادر بختیاری در شعر خود بوضوح از تالقی جنگ با عرفان سخن میگوید:
كه تا وصال به اهلل شاهراه من است
هنوز در دل میدان رهی اسهت تها بهه خهدا
امام ،پیر من و جبهه خانقاه من است
مههن از تالقههی عرفههان و جنههگ آمههدهام
سر ستیز ندارم ،خههدا گواه من است
به فکر آن همهه خههونم وگرنهه بها احههدی
غریبی و دل خون ،كلم مال و جاه من است
چگونههه یوسههف بههازار ایههن جهههان باشههم
(غزلهای باغ ارغوان ،گلمرادی :ص .)45
یونس رنجک فضای معنوی جبههها را با تجربههای عارفانه یکی میداند:
حالج ،سر دار شکفتهیم
چون روی
تهها بههال دل و دیههده بههه پههرواز گشههودیم
چون صاعقه از بغم دل زار شکفتیم
تصهههویر ز تفسهههیر دل و درد كشهههیدیم
بیخوده شده در معنهی ایثار شکفتیم
در وسههههعت خلوتکههههدۀ آبههههی پههههرواز
(كنار چشم خدا ،محمدیپور :ص.)91
شعر بعدی بطور واضحتری ،رزمندگان را در جایگاه عارفان حقیقی قرار داه است و در نهایت ایشان را
معرفتنوش دریای یقین خوانده است:
عشق ،خون ،ایثار ،عههرفان ،شوق ناب
خطمههی از ایمهههههان ،شهههود ،آیینههه ،آب
آییهنهها را میشکست ...
كز تر
خهههوابی از تصهههویرهای رنهههد و مسهههت
در والی حق ،دل و عرفانشان
محهههو حیهههههرت بهههود چشهههم جانشهههان
شاهدان عهرصۀ «فتح المبین»
معرفهههههتنوشهههههان دریهههههای یقهههههین
(ردپای صدا ،اسرافیلی :ص .)441
نگرش نکوهشی
نگرش نکوهشی ،به طرز تلقیای از شاعران دفاع مقدّس به عرفان برمیگردد كه همراه با نکوه و تعریم است؛
اشعاری كه از آنها برمیآید شاعر روی خوشی به عرفان و آداب و رسوم آن ندارد .در شعر زیر ،دیدگاه شاعر به
صوفیان و مصطلحات ایشان دیدگاه تعریضی است .اگرچه بنظر میرسد با گفتن "ناصوفی سفرهپرست" ،روی
سخن به سالکان ریایی است ،امّا با دقمت بیشتر در بیت آخر میتوان فهمید كه شاعر نظر مساعدی به تصوّف و
صوفیگری ندارد ،چون حتمی از باالترین مرت به و نماد عرفانی كه شهید حقم است ،نیز روی میگرداند و آن را
حدیثی میداند كه باید به همان خلقی كه از آن سخن میگویند ،واگذار شود و در ادامه به تعریم ،عارفان را
"پوسیدهدلق" میخواند.
ركههاب خههونی اسب مرا نمیبینی
ز مههن مرهههرس كهههای از كههدام آئینههی
من از قبیلۀ خونیهههههههن سربدارانم...
علهههم بهههه دوش گروههههان سهههوگوارانم
سماع سرخ خروس بریدهسر زیباست
حماسه خوانی مردان خهون سهفر زیباسهت
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خوشا خوش فههههروزان بهه جهاده افتهادن
مههرا چکههار بههه ناصهههوفیان سههفرهپرسههت
دل هههوایی و طوفهههانپرسهههت دارم مهههن
حههدیث دار و انههاالحق بههه خلههق وابگههذار

فتههههاده گام زدن ،ایستهههاده افتادن
به این نفس لجنآلودگان حفرهپرست
شراب سرخ حماسه به دست دارم من
به این جماعهههت پوسیدهدلق وابگذار
(آخرین لحظه ،واحدی :ص .)35

شعر سریدی كه در ادامه نقل میشود ،به نحو بهتری نکوه و اعتراض شاعر را به عرفان نشان میدهد .تركیبات
حیلهگران هفتخط ،خلسۀ جفنگ شاعران انگور ،حلول در هیأت صوفی ...و نامهای شرابی ،در این شعر ،نمایندۀ
دیدگاه نکوهشی شاعرند .نکتۀ قابل توجّه ،جدا كردن عشق از این گروه است" :پروانۀ عشق گریخته بود!" شاعر
در پایان ،سلوک را سادگی میداند:
حیلهگران هفتخط /عاشقی را رها كرده بودند /و پروانۀ عشق گریخته بود /از خلسۀ جفنگ شاعران انگور /و
زندان اوراق رمانتیک /تا حلول در هیأت صوفی هزار و چهارصد سالهای /با نامهایشرابی /برلب /.شفق /شهید
میشد /و فلق /باز برمیخاست /به وجد /عطر سادۀ سلوک /به كفشهای «امردكلس» /نه عصاهایآهنین /و نه
غارهای باستان /سلوک ،ساده بود /سادگی ترجمۀ آزاد سلوک! /پیرانی جوان /جوانانی پیر /تناقم دلرذیر! (كنار
چشمخدا ،محمدیپور :ص .)15
در شعر زیر ،شاعر با نام بردن از "عرفان كربالیی"  ،عرفان متعارف را بطور كنایی منکوب میکند؛ وقتی از زاویۀ
امن خانقاه به تعریم سخن میگوید:
ستهارهها دل شب گم شدند و ماه گرفت
چه شد كه آئینهههها را دوبهاره آه گرفهت
غبار عافیهت و سایۀ گنهاه گرفت
چه شد كه چههههرۀ تابهان پهلههههوانان را
غم سیاست و زنههگار و حبّ جاه گرفت
چه شد كه جهان جالخوردگهان میهدان را
چه شد كه شعر تو بوی غبار و كاه گرفت
سرودههای تو از وصهف گهههل معطمهر بهود
چه شد كه زاویۀ امن خانقاه گرفت
كسی كه دعهوی عرفهان كربالیهی داشهت
(به رسم طایفۀ عشق .محمدی :ص.)75
شاعری دیگر ،صوفی طریقت را برحقم نمیداند و به تعریم ،او را به حقمجویی یا حقمگویی دعوت میکند .او در
بیت بعد ،طریقت صوفیان را افسانه میخواند:
با جام لجههنوشان ،پیمانه برنتابد
آنان كه جان فروشند ،با جبر در خروشهند
حقپرستان ،افسانه برنتابد
م
در كی
ای صوفی طریقهت ،نقشهی زن از حقیقهت
(سرود سرید ،سبزواری :ص .)691
نگرش برتریجویانه
هرچند میتوان دیدگاه نکوهشی را نزدیک با نگرش برتریجویی دانست و همچنین میتوان هر دو را در قالب
نگرش نکوهشی آورد ،امّا این بخ بدین جهت از نگرش نکوهشی به عرفان جدا گردید كه شاعران ،بیشتر
درصدد باالتر نشان دادن بعد عرفانی و تکامل روحی و مرتبۀ معنوی رزمندگان دفاع مقدّس نسبتبه عرفان
متعارف و سالکان طریقتند.
در شعر سرید زیر ،شاعر از پیر و مرادی دیگر و عرفانی دیگر سخن میگوید كه نسبتبه عرفان متعارف ،در نظر
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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
میبینند ،درحالیکه طرفداران بایزیدها در خانقاهها در تصوّر رسیدن به عشق هستند:
پیر ما فرمود« /بهشت در سایۀ شمشیرهاست» /تو /در خانقاه بایزید ماندی و ،ما« /به صحرا شدیم عشق باریده
بود» (بر شانههای رود ،دریاها شناورند ،سهرابینژاد :ص.)673
در شعر زیر عارف واقعی را رزمآوران عرصۀ دفاع مقدّس میداند كه عارفان بزرگی ،چون بوعلی دقماق باید نزدشان
شاگردی كنند:
باطن از كفر و نفاق انباشته ...
پههههرچم عرفههههان و عشههههق افراشههههته
شیر رسوای كتاب مثنوی ...
دعههههوی عرفههههان و حههههال معنههههوی
كیست جز تو ،عارف دلسوخته !
ای چههههههراغ معرفههههههت افروختههههههه
ریزهخوار خهوان عرفان شماست
«بهههوعلی» طفهههل دبسهههتان شماسهههت!
(به رسم طایفۀ عشق .محمدی :ص.)347
در شعر زیر نیز شاعر ،ضمن تأیید عرفان متعارف ،از عرفانی دیگر سخن میگوید كه در نظر او دارای مرتبۀ
باالتری است؛ عارفان از راز دل و عشق الهی آگاهند ،امّا كسان دیگری راز هستی را میدانند و حتمی پیر و مراد
ایشان از پیام معنوی دیگری مدهوش است:
مرغ جان در جذبۀ پرواز ههوشی دیگر است
قدسیهان معهراج مها بهر بهام ایمهان دیهدهانهد
بر لب خورشیدیان در شب خروشی دیگر است
شبپرستان در حضور مرگ با شب خفتههانهد
آن كه داند راز هستی ،خرقهپوشی دیگر است
خرقهههپوشههان گرچههه آگاهنههد از اسههرار دل
موج دریای دل  ،جوشان ز جوشی دیگر است
فههاتح تههاریخ دلههها میههر میههداندار عشههق
پیر ما مدهوش پیغام سروشی دیگر است
آشهههنای راز میدانهههد كهههه در محهههراب نهههور
(برخاستگان مست ،مردانی :ص .)453
در شعر زیر ،دیدگاه برتریجویانۀ شاعر بخوبی هویداست .حالج كه نخستین شهید عشق است ،نمودی اندک از
رفتار عارفانۀ رزمنده است .عارفان پس از طی مراحل و منازل سخت سلوک ،تازه به جوار او میرسند و صوفی ،با
دیدن مقام معنوی او ،دچار حیرت عارفانه میشود:
به شگفتی سحر از سیطههرۀ بال تو شد
روح دریا خجههل از وسعهههت آمهال تهو شهد
چو از اقبال تو شد
ذرهای خرد نصیب
چههه عجههب از پههر پروانههه بسههوزد بههه طهههواف
قال حالج ،یکی ذره ز افعههههال تو شد
گفههت سهههردار انههالحق بههه سههردار ولههی
عشق عاشق به سر و سلسهله و خال تهو شد
فههارغ از دغدغههۀ دور و تسلسههل تههو شههدی
عمر عارف به یقین لطمهای از حهال تو شد
رسد عارف ز منهازل بهه جهوارت ،ای دوسهت
به تحیّهر ز تماشهها و هم از فهال تو شد
به طلب خرقه كشان صوفی مسهت آمهده بهود
تو چهه كردی كه فلههک والۀ احوال تو شد
حاصل كارگه كون و مکان ایهن همهه نیسهت
(صهبای عشق ،باقری :ص.)37
و در نهایت در شعر زیر از مهین زورقی ،رزمندگان و شهدای دفاع مقدّس ،به عالمی ماورای عالم عرفان پر
كشیدهاند:
ورای وادی عرفان ،ز عاهم دگرند
كبههوتران افههق بهها سههتاره ههههههمسههفرند
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نههه از تبههار سههریده ،كههه در كشههاك

نههور

طالیهدار امید و منهادی ظفرند.
(مجموعه شعر جنگ ،شاهرخی و مشفق
كاشانی :ص.)435

نمودار ( 6موضعگیری شاعران دفاع مقدّس نسبتبه عرفان)
نتیجهگیری
از بررسی شعر حدوداً  455شاعر دفاع مقدّس ،با رویکرد عرفانی ،این نتایج بدست آمد:
شاعران دفاع مقدّس از اصطالحات و اندیشههای عرفانی در شعر خود استفاده كردهاند .نحوۀ استعمال شاعران از
مفاهیم عرفانی ،بیشتر محدود به همانندسازی و یا اینهمانی سلوک رزمندگان با عارفان است .شاعران ،در بیشتر
موارد ،با اشاره به اصطالحات عرفانی ،درصدد رساندن مقصود خود ،نمای بعد معنوی رزمندگان و شهدای دفاع
مقدّس برآمدهاند.
شاعران دفاع مقدّس به عرفان عملی و عرفان نظری (و حتمی حکمت اشراق) نظر داشتهاند ،امّا عرفان عملی،
بیشترین حجم شعری را به خود اختصاص میدهد كه با عرفان نظری فاصلۀ زیادی دارد .عرفان نظری محدود به
اندیشههای مضمر در شعر چند شاعر است كه به نظریۀ «وحدت وجود» نزدیک است.
در شعر شاعران دفاع مقدّس ،بین باورهای دینی و مذهبی ،عرفان و دفاع مقدّس پیوند نزدیکی است كه مسئلۀ
«والیت»  ،مهمترین عامل این پیوند محسوب میشود .عرفان موردتأیید شاعران دفاع مقدّس ،عرفان اسالمی و
حتمی عرفان كربالیی است.
شاعران دفاع مقدّس سه گونه موضعگیری و یا سه نوع نگرش به عرفان دارند :نگرش تأییدی به عرفان؛ شاعرانی
كه در این مقوله میگنجند ،شهدا و رزمندگان دفاع مقدّس را با عارفان وارسته مقایسه میکنند و سعی دارند
ایشان را دارای مقام و مرتبۀ عرفانی جلوه دهند .نگرش نکوهشی ،به طرز تلقیای از شاعران دفاع مقدّس درمورد
عرفان برمیگردد كه همراه با نکوه و تعریم است .این گروه ،دیدگاه مثبتی به عرفان ندارند و حتمی به صوفیان
و اقوال و اعمال ایشان معترض هستند و بیشتر سعی دارند ایشان را متظاهر و اهل حرف و جویای عافیت نشان
دهند .این نگرش برتریجویانه است كه ضمن تأیید عرفان ،سخن از عرفانی واالتر از عرفان متعارف بمیان
میآید؛ از این دیدگاه ،رزمندگان و شهدا بر عارفان متعارف برتری جایگاهی دارند.
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مشاركت نویسندگان
دكتر منوچهر اكبری ،آموزش روش تحقیق و نگارش ،راهنمایی و بررسی دقیق پایهان نامهه دكتهری دانشهجو یها
همان نویسندۀ مسئول مقاله را بر عهده داشته و زیر نظر ایشان با سهم  55%این مقاله استخراج شده است .دكتر
علیرضا حاجیان نژاد ،استاد مشاور دانشجو (نویسندۀ مسئول) بوده و ضهمن آمهوزش دروس مربهوط بهه ادبیهات
عرفانی و  ...در موارد متعدد با سهم  35%دانشجو را هدایت نمودهاند .دانشجوی دكتری زبهان و ادبیهات فارسهی،
خانم حکیمه قطبینژاد با سهم  65%مسئول امور مربوط به تهیه ،تدوین و ارسهال ایهن مقالهه بهه سهایت مجلهه
سبکشناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی بوده است.
تشکر و قدردانی:
تشکر و قدردانی از جناب آقای دكتر مجد ،مدیر مسئول محترم ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم
و نثر فارسی و همکاران گرامیشان كه به نتیجه رسیدن این مقاله از یمن راهنمایی ایشان بوده است.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هید نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هید تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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