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 مقدمه -4-4

توان چنین تعريف کرد ادبیات پايداری به معني عام و به دنبال آن، شعر پايداری را از نگاهي تاريخي مي  

واقع  رو است، دررسمي با فرهنگ و تمدن روبههمان روزهای نخستین زندگي بشر به طور رسمي و نیمه که از

های ظالم ها و قدرتيابي کرد. درطول تاريخ بشر، همواره حكومتتوان ريشهشروع ادبیات و شعر پايداری را مي

های اند که با استفاده از زور و ضايع نمودن حقوق مادی و معنوی انسانها و ملتگری به صحنه آمدهو سرکوب

طول تاريخ با  اند. بنابراين مردم مظلومي که درجهان استمرار بخشیده مظلوم، به قدرت و حاکمیت خود در

های بدون ترديد همان کساني هستند که نخستین جرقه ،اندهای جابری به مقابله پرداختهین حكومتچن

 ( 54: 5384اند. )صیدی،ادبیات پايداری و به طبع آن شعر پايداری را درجهان روشن کرده

یل: اعتراض، ی رضا شاهي و دوران انقالب اسالمي است و در اشعار او مضامیني از قبشهريار از شاعران دوره

ی اول انقالب و گرايي وجود دارد. او به عنوان شاعر انقالب مربوط به دورهخواهي، وطن پرستي، آرمانآزادی

زمان با جنگ، اشعار انقالبي خود را سروده است. شعر شهريار از مضامین مذهبي و شیعي برخوردار است. با هم

هريار با انقالب امری طبیعي بود و او به قول خودش به صدايي شی فكری و اعتقادات مذهبي، هماين زمینه

 ( 31: 5384خود عمل کرده است. )علیزاده،« ی ديني و مليوظیفه»

ی اول انقالب اسالمي است. او از شاعران اصیل انقالب داران شعر ايالم در دههعبدالجبار کاکايي از سلسله  

نگ را به شكل مستقیم تجربه کرده است و هم دفاع و دفاع مقدس است و از جمله شاعراني است که هم ج

کند. بنابراين در مقدس را به شكل منحصر به فردی برای مخاطبان فارسي زبان، در شعرهايش بازگو مي

 پردازد. های فرهنگ و هنر و ادب به فعالیت ميای است که در حوزی شعر جنگ، شاعر شناخته شدهزمینه

های پايداری در ايم، بررسي و تحلیل مضامین و مؤلفهپژوهش مورد بررسي قرار دادهای که در اين مسئله   

ايم. اشعار دو شاعر)شهريار و کاکايي( است که بعد از کلیات پژوهش، در فصل سوم به اين مسئله پرداخته

تي، کربال و عاشورا، پرسخواهي، وطنهای پايداری موجود در اشعار اين دو شاعر انقالبي عبارتند از: آزادیمؤلفه

ها را در شهید و شهادت، انتظار فرج، واليت و رهبری، بسیج و جهاد که در فصل سوم)بحث اصلي( اين مؤلفه

 ايم.اشعارشان بررسي و تحلیل کرده
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ديگر ايم و با همها در اشعار هر دو شاعر را ذکر کردهدر فصل چهارم نیز وجوه اشتراک و افتراق اين مؤلفه

 ايم. گیری کردهو نتیجهمقايسه 

 مسئله -4-2

 تعریف ادبیات مقاومت  -4-2-4

برای کسب آزادی، مقاومت در برابر استعمار و  شعر مقاومت دارای مفاهیمي از مقاومت سیاسي و مبارزه     

 های متداول  دوها و نگارشدر نگرش» طلبي و گاهي پرخاشگری و تالش برای قوی شدن است.انتقاد و اصالح

ای که شمول، به گونهانساني، عام، فراگیر و بلكه جهانشود: اول معنايي معني از ادبیات مقاومت مستفاد مي

اختصاص به ايران يا سرزمیني ديگر ندارد؛ و دوم معنايي معین و مخصوص که به جنگ تحمیلي و آثار ادبي 

رود که مورد حمله ته از حقیقتي سخن ميدهد. در هر دو معني البپديد آمده درآن يا مربوط به آن ارجاع مي

ها و صنايع و ها و ظرافتجيقرار گرفته است و خالق آثار ادبي با کالمي از جنس ادب و بر خودار از سخن سن

ای جلوه کند. ادبیات دفاع مقدسخیزد و در برابر مهاجم، مقاومت ميميهای ادبي به دفاع از آن برردازیپنكته

در معني اول و عین مقاومت در معني دوم است، ادبیات مقاومت يا پايداری به اين معني، از ادبیات مقاومت 

ازکلمه مؤلف به معنای لغوی مؤلفه:  (28-24: 5384صنعتي، «)ادبیاتي است که رنگ ادبیات حماسي دارد.

 ( 54283: 5373)دهخدا،ه، تألیف دهنده و انس گرفتن است.، سازندمعني ترکیب کننده

 بیات انقالب اسالمیاد -4-2-2

گذشت سه دهه که با حوادث و وقايع  ،بیش از سي سال از پیروزی انقالب اسالمي ايران مي گذرد     

پي داشته و سبب شده  همراه بوده است و هر کدام از اين حوادث به نوعي انگیزش احساسات را در انگیزبرتأمل

خود اختصاص دهد. ادبیات انقالب اسالمي به دلیل تنوع، تا اين پديده عظیم اجتماعي جريان ادبي مشخص به 

ترين جريان ادبي درتاريخ معاصر به مندی و بسترهای بديع مضموني ، پروردهياثرآفرينان، معن تازگي، تعداد

  (4: 5341)کافي،حساب مي آيد.

 یمین تشكیل دهندهواقع مضا ای را دارد که درانقالب اسالمي همان درون مايه یشعر پايداری دردوره   

فارسي  ای را درشعرتازه و شهادت سیر گیری از فرهنگ ايثارشعرشاعران انقالب با بهره .هستند انقالب نیز شعر
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های ديني از قبیل: شكوفايي پرورش بلیغ خودباوری و احساس هويت واستقالل، جلوه گشوده و عالوه بر

گرايي صريح، زباني متعدد، آرمان استكبار جهان، به کارگیری عناصر ی مبارزه باسازی درعرصهها، شفافانديشه

حماسي را به  مضامین عرفاني و گیری ازمداری، ترويج مكتب شهادت، بهرهديني ، واليت انقالبي و رواج تفكر

 (98: 5384)صیدی،  های بارز و بلیغي به خود اختصاص داده است.عنوان ويژگي

 ب اسالمیویژگی شعرانقال  -4-2-2-4 

ی تاريخ معاصرايران بود واين شور و هیجان به پیروزی انقالب اسالمي بدون شک پرشورترين واقعه      

ها انعكاس يافت. اين کار نوعي ادای وظیفه برای شاعران انقالبي بود ولي طور طبیعي به آثار شاعران آن سال

، نه از لحاظ شده است، با وجود تعداد بسیار دهبايد معترف بود که شعرهايي که برای انقالب اسالمي سرو

تواند برای تصوير و ترسیم ابعاد و جوانب وسیع انقالب کند و نه ميهای بعد برابری ميکیفیت با شعرهای سال

عمده مضامین مطرح در اين شعرها . یاني صريح و شعاری و ساده دارندبسنده باشد. بسیاری از اين اشعار ب

های ، آرمانامام خمیني، يادکرد شهدای انقالبپیروزی انقالب اسالمي، ستايش حضرت از: گزارش  عبارتند

 (25: 5384)کاظمي،دردی با ملل مستضعف به ويژه فلسطین و استكبارستیزی هستند.انقالب اسالمي، هم

ض و زبان داشت، اما به دلیل محتواگرايي مح هايي از نوگرايي درچه نشانه آغاز اگر انقالب در شعر   

گری، تكنیک و حدودی شعارزده بود ، اما رفته رفته صورت ارجحیت بیان بر فرم و ساخت و سیاق زباني تا

ای تازه بود، تازگي زبان درآثار ادبي مربوط به آن جا که انقالب پديدهآن پردازش زبان مورد توجه واقع شد، از

نظامي جديد و جنگ قديم، اصطالحات مذهبي و ها و اصطالحات در شعر اين دوره واژه، نیز طبیعي است

 (62: 5341.)کافي،انقالبي نیز وارد شد

اشاره  -2گويي، شعارزدگي، صراحت -5ی انقالب و آغاز جنگ: های آثار دورهرخي ديگر از ويژگيب   

 -1رايج، های گسستن پیوند با جريان -9تأثیرپذيری از ادبیات مطبوعاتي،  -3مستقیم به حوادث و اتفاقات، 

 (68)همان:گیری از شعر عرفانيبهره -6ورود مفاهیم مذهبي، 
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 وضعیت قالب ها -4-2-2-2

. ضمن اينكه انقالب ريشه درسنت داشت پس خواستقالب زباني سترگ وحماسي ميپديده شورانگیز ان    

 جريان نوگرايي، حداقل درشعرانقالب با های سنتي داشته باشد. انقالب گرايش به قالب طبیعي بود که شاعر

فكراني غیرديني بودند روشنهمگي  سپید نیمايي و آغاز، همراه نشد و يک دلیل آن اين است که بزرگان شعر

روز  های سنتي در شعرنزديک شدن به آنان اکراه داشت. بدين ترتیب قالب دردمند انقالب از متعهد و که شاعر

 (81: 5341)کافي،جاني دوباره يافتند.

 های شعر انقالبترین قالبمهم  -4-2-2-9

حماسه و ديگری مدح  و ستايش يكي شود: قصیده در طلیعه شعر فارسي با دو جانمايه شناخته مي -الف

مدح و توصیف ، تقلید از گذشتگان، تازگي زبان  ،های انقالب ازجمله: لحن حماسههای قصیدهاست، برجستگي

 (86)همان:و مضمون است.

فراواني غزل  . دوم اين کهکه فضل تقدم با غزل است اول اين ؛ای داردانقالب اهمیت ويژه شعرغزل در  -ب

 های غزل عبارتند از: از وجوه اهمیت آن در اين نوع ادبي است. برجستگي سرايانو غزل

 سرايانفراواني قالب غزل و غزل (5

 نظم عمودی غزل (2

 های حماسيغزل (3

 داستان -غزل (9

 (41)همان: های بلندده از وزناستفا (1

های مثنوی برجستگي .آيدانقالب به شمار مي های بارز شعرحیات مثنوی يكي از ويژگي مثنوی: تجديد -ج

های متعدد، رعايت ترجیع در مثنوی، التزام های تازه، استفاده از قافیههای بلند، قافیهانقالب به کارگیری وزن

 .آفرينش مثنوی چارلختيمثنوی،  -های بلند، غزلرديف

موضوعات  های غلیاني انقالب است.رباعي، قالب خوبي برای احساس رباعي: وزن مطنطن و ايجاز کالم در -ه

 (552: 5341کافي،)هستند.  انديشيحماسه، شهید و شهادت، مرگ :مضامین رباعي انقالب و
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ی عمیق است اما با وجود زبان انديشه ساخت وداشتن ژرف ،نكات قابل توجه دوبیتي انقالب دوبیتي: از -و

مخاطب  ثیر برأو در ت دارددوبیتي صمیمیت قابل اعتنايي  ،شباني ی روستايي يا شعرلهجه شكسته ، محاوره و

بسیار کارآمد است . موضوعات دوبیتي انقالب: شهید و شهادت، عاشورا و کربال ، باورهای مذهبي و حسرت و 

 (557: 5341کافي،. )هستند دلتنگي

رمق اين چهارپاره: چهارپاره در شعر پس از انقالب، ازسوی شاعران بیشتر مورد توجه واقع شد، نبض بي -ز

 هي از حیات نشان اانقالب اندک تپیدني دارد و با وجود روح حماسي درآن عالئم کوت قالب نوباوه در شعر

 دهد.مي

ی دهای کهن با رويكرخود را از دست دادند و قالبهای نو تفوق با پديد آمدن انقالب قالب: های نوقالب

ها به حیاتي دوباره را تجربه کردند. اعتقاد شاعران انقالب به وزن و قافیه سببي برای بي اقبالي آن گیرچشم

 (521)همان:آيد.های نو به حساب ميقالب

 انقالب های معنایی شعربرجستگی -4-2-2-1

تشويق به ( ب -ضتشجیع و تحري( الفعبارتند از:  کارکردهای رجز مقاصد و: حماسه رجز و -الف

 هاها و فراقتسلیت سوگ( د -ارعاب دشمن ( ج -مقاومت

انقالب با تیغ شعر هرگونه  انقالب،شاعر ستیزتوجه به روح ظلم با: ستم ستیزی و حمایت از مظلوم -ب

ستیزی و دارد. ستم نیز حضور از مظلوم ستیزی، حمايتستم کنار در روند.گری را نشانه ميستم و ستم

 آگاهي شاعران آن دارد.اين که تعلیم ديدگاهي انقالب است، نشان از آگاهي و زمان حمايت از مظلوم عالوه بر

 آن، بیداری را راه نجات  های انقالب و رهبرمتعهد، تحت تعلیم ديدگاه شاعر :بیداری و صبح و سحر -ج

  .داندمي

های جلوه، های مذهبيقرآن، حديث، علوم اسالمي، شخصیت :از جمله مادهای آنمذهب ون حضور -د

 .موعود است انقالب، عاشورا و انتظار مذهب در شعر حضور
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 جواری و تلفیق مذهب تشیع باهم خواني وهم: لفاظ، اصطالحات و تعبیرات عرفانیاز اگیری بهره -ه

 ی عرفان سبب شده تا شعرشاعری با مفهوم گسترده و بودن شعرعرفان ، بنیان ديني ومذهبي انقالب ونزديک 

 (594: 5341)کافي،پیدا کند. انقالب با الفاظ و اصطالحات عرفاني پیوند عمیق 

جا که ناز آ خوبي بخاطر دارد. آگاه است، گذشته را نیز بهچنان که زمانانقالب همر شاع: پیوند با تاریخ -و

خود و مبارزان انقالبي گذشته حتي  بین تعلق خاطر را نیز بیند نوعي پیوندمي شاعر انقالب خود را يک مبارز

 (512)همان:کند.خارج از مرز جغرافیايي ايران احساس مي

 -2اعتراض به سكوت جهاني،  -5 شاعران انقالب عبارتند از:اعتراض ترين مواضع مهم :اعتراض شعر -ز

مزمت اهل ريا  -1 دردی،اعتراض بر بي -9 گرايي و دنیاطلبي،تجملشكوه از  -3ها، دگرگوني ارزش اعتراض بر

 (511اند.)همان:هشاعراني که سكوت کرد گاليه از-8فراموشي گذشته،-7 شكوه از فريبكاری،-6طلبان، و فرصت

نسلي از شاعران انقالب اسالمي است که  ی شعرترين شاخصهاصلي ،ستیزیغفلت :و تذکر تحذیر -ح    

فراموشي شهدا، فراموشي روزهای  از جمله: انقالب تذکر شعر و يرذمواضع تح. اندخود انقالب متولد شده با

 (565: 5341است. )کافي، جويي فرزندان شهدادل ستیزی وبیداری، عافیت جنگ، تذکر

ب اسالمي ادبیات انقال حیات نماد در رهبری روحاني، دلیلي بر : بنیان مذهبي انقالب ونمادگرایی -ط     

نمادهای  نمادهای انقالبي، نمادهای مذهبي، نمادهای بیداری، های پايداری عبارتند از:انواع نماد است.

 (566)همان: نمادهای طبیعي اساطیری و تاريخي و

 مفاهیم پایداری اشعار کاکاییدر عوامل مؤثر  -4-2-9

ای او همراه شده است، محله بومي و در شعر مقاومت کاکايي که گاهي با توصیف شهیدان: اجتماعی -الف

دهد. عوامل اجتماعي در اشعار او از از معشوق و وطن کلیت اشعار او را تشكیل مي« درد فراق»چیزی شبیه 

 جمله: تشويق و تحريض مردم به دفاع از میهن، تبلیغ مردانگي، آزادگي، حمايت از مظلوم، استبدادستیزی 

 توان اشاره کرد.مي
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رابر دشمنان سرپناه مردم ب ورزد و ايران را دراعراني است که به وطن و مردم خود عشق ميکاکايي از ش 

 .داندمي

 نشانينشیني، به گريه ميتو ای بهشتم ايران، چو آفتاب و باران             به خنده مي»

 به میل دوستاني، به رغم دشمناني         درخشي از دل، چو ماه، ماه کامل          تو مي

 (8: 5342)کاکايي،«ايم جانيدرين هوا که از نو، گرفته     وطن پناه ما باش، درين غبار مسموم               

ی اين است دهنده: وجود فرهنگ و مفاهیم اسالمي و ديني در اشعار کاکايي نشاندینی فرهنگی و -ب

دهد. نقش واژگان فرهنگي و ديني اشعار او در فضاسازی شعر او بسیار يادی ميکه او به محتوای شعر اهمیت ز

مايه و تعابیری که کاکايي برای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به کار برده است، بي» هنرمندانه و مهم است.

اهیم ارزشي و آفريني و مهرورزی را با شاعرانگي تمام در خیزشي تازه و ادبي از مفعادی نیست بلكه نوعي عشق

 (226: 5384صیدی،«)کند.ديني بر خواننده ومخاطب عرضه مي

 خاک ناامید، باز هم بگرد                  گردباد باش، باد باش و گرد       »

 کوه بر کوه، مرد بود مرد                ها، خفته يک شهید          الی بوته

 (57 :5388)کاکايي،«های زردهای سرخ، زخمزخم            اش، دشنه بود و زهر     زخم سینه

 با ادبیات پایداری اشعار کاکایی های مرتبطجنبه -4-2-1

ی اصلي اشعار او توصیف بسیجیان و رزمندگان اسالم است که بیان کرامت مايه: دروناز نظر معنایی -الف

ايران را به عنوان موجوديت معنايي اين شعر در طلبي سرداران جنگ هشت ساله آمیز شهادتی جنونو قصه

 (228: 5384تمام پیوندها، تصاوير و يادها تبلور دارد.)صیدی،

 هادر معرض عطر کلماتند، دهان     ها   دمد از ياد تو در شهر، نشانتا مي»

 (523 :5388)کاکايي،«هاکامروز پر از بوی بهشتند،جوان      است  نفس خاک چه کرده عطر تن با

او مانند ديگر شاعران انقالب با توجهي که به محتوای کالم دارد، به تصويرپردازی : از نظر تصویری -ب

ی کند. او در حوزهکاکايي خلق تصاوير را در کالم حماسي خويش ترسیم مياعتنا نیست. توجه و بيچندان بي

های او در تصويرسازی از بین آرايه کند.ستفاده ميانگیزی توجه دارد و از تشبیه و استعاره بیشتر ابیان به خیال



9 

 

ی موسیقیايي شعر است، زيرا جنبه تر بهآمیزی استفاده کرده است و توجه او بیشادبي، کمتر از صنعت حس

 سرايي روی آورده است.او به ترانه

 از مرز انتظار گذشتند                   با يک بغل بشارت و لبخند        »

 (71: 5388)کاکايي،«بر خواب کوهسار گذشتند            مثل ترنم شب يک رود                

 مفاهیم پایداری در اشعار کاکایی -3 -4-2

داران فرهنگ ايثار و شهادت را همواره به میعادی برخوردار است و دوست امین روحانيضشعر کاکايي از م  

آفريني و مهرورزی برای ترويج پايداری به کار برده است، نوعي عشقدهد. تعابیری که کاکايي سبز وعده مي

های ديني و مضامین ی عاطفه و احساس را قوت دهد و ظرافتاو در شعردفاع مقدس توانسته است حوزه است.

ی شعری را به صورتي منسجم و ملموس مجسم هارزشي و مذهبي را در ظرف شعر مقاومت بريزد و اين حوز

 (221: 5384ی،کند. )صید

 دل آيینه مكدر شده است           روزگاری است که از وهم نقاب        »

 (96همان:)«پای چشم شهدا تر شده است      الله در گوش گل نرگس گفت           

 شهریار مفاهیم پایداری اشعاردر عوامل مؤثر  -4-2-5

گام شد و در وصف عظمت رزمندگان صدا و هم: پس از انقالب اسالمي شهريار با مردم هماجتماعی -الف

اعتنايي، کاری يا بياشعاری نغز و حماسي سرود. شهريار از جمله شاعراني است که به دور از هرگونه محافظه

 پردازد.محابا به بیان آن ميکند و در صورت وجود نقاط ضعف، بيوضع موجود جامعه را درک مي

 کس و هیچ مقامي کالم شهريار انتقاد است. او در زمان خود از هیچهای ترين خصیصهيكي از مهم      

اطر جاه و ترسد، او معتقد است مسئوالن کشوری دوران خودش به فكر سعادت مردم نیستند و فقط بخنمي

 کنند.مال دنیوی کار مي

 بنازمت که به راه وظیفه جان دادی      حساب کار تو از امر و امتثال گذشت»

 (753: 5376شهريار،«)به خودپرستي و سودای جاه و مال گذشت      فغان که بزرگان کشور دارا     
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کارگیری زبان مردمي در فوايد به زبان گفتار او در شعر، زبان مردمي است به دلیل آگاهي دادن به مردم و از

آمیز در شهريار متوجه سوی ديگر عشق و عواطف مهر های اجتماعي است.کشیدن صحنه تصوير شعر، به

بیند، فقر و ها را ميشود. شهريار رنج انساناجتماع است. اجتماع از ديد او به صورت يک کل انساني مطرح مي

ها را تصوير کرده است. )مشرّف، هايش اين رنجآورد و در بسیاری از سرودهعدالتي قلبش را به درد ميبي

5386 :75) 

 مأمور مالقات کسي بودم و معذور     کور     دوشینه گذشتم به خرابات علي»

 (397همان:«)رندان خراباتي تهران چه کثیفند           رحمت به همان خاک نشینان نشابور

: فرهنگ حاکم بر شعرهای شهريار، فرهنگ غني ديني و توجه به گذشته ايران و فرهنگی و دینی -ب

اشعارش است. نگاه شهريار در اشعار ديني نوعي نگاه استفاده از مفاهیم و اصطالحات ديني و حماسي در 

 پردازد.اصلي دين مي هایبنیادين است و به تبیین و توضیح شاخص

توان از ذکر فضايل و مناقب رسول خدا)ص( ی شیعي وارزشي دارد و اين موضوع را مياشعار شهريار صبغه  

های فاخر او نشأت گرفته از مذهب تشیّع و ارزشو امامان شیعه به ويژه امام علي)ع( دريافت. اشعار ديني 

  اسالمي بود.

 ی بقارابخدا که در دو عالم اثر از فنا نماند                  چو علي گرفته باشد سرچشمه»

 (48همان:«)به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را         مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ

 ر شعر شهریارمفاهیم پایداری د -4-2-3

شعر شهريار از مضامین مذهبي و شیعي برخوردار است. با اين زمینه فكری و اعتقادات راسخ مذهبي،   

خود عمل کرده « ی ديني و مليوظیفه»صدايي شهريار با انقالب امری طبیعي بود و او به قول خودش هم

 (31: 5384است.)علیزاده ،

 تا بشكند هرآنچه صنمخانه و صنم     اين انقالب، دست خدای صمد در او     »

 (281: 5376شهريار،«)خورد قسمکه خود خدا بدان مي اين بازگشت دين بود ازمعجزات عصر    عصری
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نثاری امام حسین)ع( و داند، زيرا با جان: شهريار، شهدای دشت کربال را زنده ميعاشورا و شهادت -الف

کن کردن آن بودند، امام با شهادت خود و يارانش آن را خواستار ريشهيارانش دين احیا شد. ديني که يزيديان 

 داند.چنین او شهدای انقالب را مانند شهدای کربال مياحیا کرد. هم

به چشم پرستي و توجه به وطن يكي از موارد مهمي است که در ديوان شهريار : میهنپرستیوطن -ب

نش دارد و از بیگانگان بیزار است؛ زيرا هرگز بیگانه را دلسوز ايران ی فراواني به ايراني بود. او عالقهخوردمي

 ( 511: 5388داند.)موسوی،نمي

ی رضاشاهي است.در اين دوره انتقادها مانند انتقادهای دوران مشروطه نیست و شهريار از شاعران دوره 

شهريار بیشتر در قالب تر سطحي هستند. وطن پرستي در اين دوره رواج بیشتری يافت. وطن پرستي بیش

           (98: 5381مذهبي و اسالمي است.)شفیعي کدکني،

تر آزادی از تعلقات دنیايي بوده ويژه در شعر نزد عارفان، بیش: آزادی در مفهوم سنتي آن، بهآزادی -ج

اشعار بعد از شود. اما مفهوم ديگر آزادی به ويژه در طلبي منجر به آزادی فردی مياست که اين گونه آزادی

ی تحول اجتماعي است. منظور از آزادی در اشعار شهريار مشروطه، آزادی سیاسي و اجتماعي است که نتیجه

 (18: 5388نیز همان آزادی سیاسي و اجتماعي است.)بصیری،

ی آن ماندگار و داند که جامعه به واسطه: شهريار رهبری و واليت را ستون و قطبي ميوالیت و رهبری -د

داند. شهريار پیرو خط امام خمیني است و او را مدح برجا است. امام خمیني را محور اصلي انقالب اسالمي ميپا

 .کندو ستايش مي

 از امام و امام محور اوست                چرخ هر انقالب اسالمي                »

 (264: 5376شهريار،«)اوست که ز خورشید ذره پرور            چرخش ذره هرگز از خود نیست      

بیند و راه نجات و رستگاری و خوشبختي را : شهريار زندگي و روزگار خود را در سیاهي مياتنظار فرج -ه

 .کندقراری ميداند و از فراق او بيدر ظهور امام زمان)عج( مي

 شبي سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت        دلم شكستي و جانم هنوز چشم براهت        »

 (243همان:«)در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمي نیست         اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت
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 با ادبیات پایداری اشعار شهریار های مرتبطجنبه -5-2-8 

سي سروده است از : او اشعار فراواني با مضمون و محتوای مذهبي و عرفاني و حمااز نظر معنایی -الف

شعور »و « شعور مذهبي»دو ويژگي مهم در شخصیت شهريار . قبیل:کاروان کربال، صدای خدا، قیام محمد

ی او رخ دهد.)محمدزاده شود که در چهل سالگي انقالب و تحول عظیمي در روحیهسببب مي« مردمي

 (585: 5388صديق،

ال مهارت بي هیچ تكلّفي و تصنّعي بهره گرفته است های ادبي در کم: شهريار از آرايهاز نظر تصویری -ب

شاعر به  تری باشد.تا اشعاری که با مضامین پايداری و مقاومت سروده است دارای تصاوير بديع و حماسي بیش

گیری بسیار قوی است. جويد. طبع او در قالبآوردن لغات و تعابیر روز و اصطالحات معمول عامیانه تمسک مي

آفريند. فكر و انديشه و مضامین نو انقالبي را با مصالحي که از استادان قديم به های رنگین ميکلمات و قافیه

 (152: 5382پور،گذارد.)آرينکار ميبه  عاريه گرفته،

 وجوه اشتراک شهریار و کاکایی -5-2-4

 هر دو، شاعر مقاومت و انقالبي هستند. -الف

 کنند.و هويت خويش تشويق و دعوت ميهر دو، مردم را به دفاع از میهن و وطن  -ب

 پردازند.هر دو شاعر شیعه مذهب هستند و در اشعار خود به مدح و منقبت اهل بیت)ع( مي -ج

 کنند.هردو شاعر مدافعان کشور و صلح و آشتي هستند و از جنگ پرهیز مي -د

 .نهندها را ارج ميدانند و مقام آنهر دو، شهید و شهادت را ارزشمند مي -ه

 سرا هستند.تر غزلهر دو شاعر بیش -و

مداری و عاشورا به وفور در شعر هردو شاعر واژگان پايداری از جمله: وطن، آزادی، انقالب، شهید، واليت -ز

 شود.ديده مي

 افتراق و تمایز شهریار و کاکایی وجوه -5-2-51

است اما اشعار کاکايي گرايش به  های کهن شعر فارسي سروده شدهها و وزناشعار شهريار با قالب -الف

 شعر نو دارند.
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during the Movement. What linked Shahriar to Islamin Revolution and after that the 

sacred defense was his religious beliefs. Abdoljabbar Kakaee who has directly 

experienced the Revolution and eight year old sacred defense periods has expressed 
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poets  have used resistance components such as: martyr, hometown, freedom, Jihad, 
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country and peace and avoid any war. Shahriar has had a record about the revolution 

and freedom more while Kakaee has had records about sacred defense more. Kakaee 

was directly present in the eight year old sacred defense periods while Shahriar had no 

war records. This study has been reseached Comparatively. Shahriar’s and Kakaee’s 
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