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 :چكیده

شاعران متعھد عصر انقالب اسالمی و دفاع مقدس با 

ای پایداری را در ایران جلوهھای خویش، ادبیات سروده

ند. یکی از این شاعران متعھد، شھریار اهویژه بخشید

گیری انقالب اسالمی با زبان زمان با اوجاست. وی ھم

چھ شھریار را بھ آنشعر، این نھضت را یاری نمود. 

شعر انقالب اسالمی و در تعاقب آن بھ شعر دفاع مقدس 

عبدالجبار پیوند زد، اعتقادات مذھبی او بود. 

مستقیم دوران انقالب و ھشت  طوربھ  نیز کھ کاکایی

 خود از در اشعاردفاع مقدس را تجربھ کرده است، سال 

خواھی یو آزادپرستی ھای پایداری بھ خصوص وطنمؤلفھ

 ھای پایداریھر دو شاعر مؤلفھسخن گفتھ است. تر بیش

ازجملھ: شھید، وطن، آزادی، جھاد، انتظار، والیت، 

 از اند وکار بردهبھ  در اشعار خود راسیج و کربال ب

 کنند.مدافعان کشور و صلح ھستند و از جنگ پرھیز می

در  گفتھ است تر از انقالب و آزادی سخنشھریار بیش

 تر از دفاع مقدس سخن گفتھ است.حالی کھ کاکایی بیش

دوران ھشت سال دفاع مقدس بھ طور مستقیم  درکاکایی 

کھ شھریار سابقھ جبھھ نداشتھ در حالی حضور داشت 

نامھ کھ بھ صورت تطبیقی کار شده در این پایان است.

است، اشعار پایداری شھریار و کاکایی را براساس 

 ؛اندکار بردهھای پایداری کھ در اشعارشان بھمؤلفھ

                      ایم.بررسی، تحلیل و مقایسھ کرده

انقالب، شعر دفاع مقدس، شھریار، شعر : ھاواژه كلید

 ھای پایداریکاکایی، مؤلفھ
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 مقدمھ -1-1

ادبیات پایداری بھ معنی عام و بھ دنبال آن، شعر   

 توان چنین تعریف کرد کھ ازپایداری را از نگاھی تاریخی می

رسمی با ھمان روزھای نخستین زندگی بشر بھ طور رسمی و نیمھ

واقع شروع ادبیات و شعر  رو است، درفرھنگ و تمدن روبھ

یابی کرد. درطول تاریخ بشر، توان ریشھپایداری را می

-گری بھ صحنھ آمدهھای ظالم و سرکوبھا و قدرتھمواره حکومت

اند کھ با استفاده از زور و ضایع نمودن حقوق مادی و 

 ھای مظلوم، بھ قدرت و حاکمیت خود درمعنوی انسانھا و ملت

طول  اند. بنابراین مردم مظلومی کھ درجھان استمرار بخشیده

 ،اندھای جابری بھ مقابلھ پرداختھین حکومتتاریخ با چن

ھای ادبیات بدون تردید ھمان کسانی ھستند کھ نخستین جرقھ

-پایداری و بھ طبع آن شعر پایداری را درجھان روشن کرده

 ) 19: 1389اند. (صیدی،

ی رضا شاھی و دوران انقالب اسالمی شھریار از شاعران دوره

خواھی، یل: اعتراض، آزادیاست و در اشعار او مضامینی از قب

گرایی وجود دارد. او بھ عنوان شاعر وطن پرستی، آرمان

زمان با جنگ، اشعار ی اول انقالب و ھمانقالب مربوط بھ دوره

انقالبی خود را سروده است. شعر شھریار از مضامین مذھبی و 

ی فکری و اعتقادات شیعی برخوردار است. با این زمینھ

ھریار با انقالب امری طبیعی بود و او بھ صدایی شمذھبی، ھم

خود عمل کرده است. » ی دینی و ملیوظیفھ«قول خودش بھ 

 ) 30: 1389(علیزاده،

ی اول داران شعر ایالم در دھھعبدالجبار کاکایی از سلسلھ  

انقالب اسالمی است. او از شاعران اصیل انقالب و دفاع مقدس 

نگ را بھ شکل مستقیم است و از جملھ شاعرانی است کھ ھم ج

تجربھ کرده است و ھم دفاع مقدس را بھ شکل منحصر بھ فردی 

کند. برای مخاطبان فارسی زبان، در شعرھایش بازگو می
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ای است کھ ی شعر جنگ، شاعر شناختھ شدهبنابراین در زمینھ

 پردازد. ھای فرھنگ و ھنر و ادب بھ فعالیت میدر حوز

ایم، پژوھش مورد بررسی قرار دادهای کھ در این مسئلھ   

ھای پایداری در اشعار دو بررسی و تحلیل مضامین و مؤلفھ

شاعر(شھریار و کاکایی) است کھ بعد از کلیات پژوھش، در 

ھای پایداری ایم. مؤلفھفصل سوم بھ این مسئلھ پرداختھ

-موجود در اشعار این دو شاعر انقالبی عبارتند از: آزادی

تی، کربال و عاشورا، شھید و شھادت، انتظار پرسخواھی، وطن

فرج، والیت و رھبری، بسیج و جھاد کھ در فصل سوم(بحث اصلی) 

 ایم.ھا را در اشعارشان بررسی و تحلیل کردهاین مؤلفھ

ھا در در فصل چھارم نیز وجوه اشتراک و افتراق این مؤلفھ

و دیگر مقایسھ ایم و با ھماشعار ھر دو شاعر را ذکر کرده

 ایم. گیری کردهنتیجھ

 مسئلھ -1-2

 تعریف ادبیات مقاومت  -1-2-1

شعر مقاومت دارای مفاھیمی از مقاومت سیاسی و      

برای کسب آزادی، مقاومت در برابر استعمار و  مبارزه

طلبی و گاھی پرخاشگری و تالش برای قوی شدن انتقاد و اصالح

معنی از ادبیات  ھای متداول  دوھا و نگارشدر نگرش« است.

انسانی، عام، فراگیر و شود: اول معنایی مقاومت مستفاد می

ای کھ اختصاص بھ ایران یا سرزمینی شمول، بھ گونھبلکھ جھان

دیگر ندارد؛ و دوم معنایی معین و مخصوص کھ بھ جنگ تحمیلی 

دھد. و آثار ادبی پدید آمده درآن یا مربوط بھ آن ارجاع می

رود کھ مورد حملھ تھ از حقیقتی سخن میدر ھر دو معنی الب

قرار گرفتھ است و خالق آثار ادبی با کالمی از جنس ادب و 

-ردازیپھا و صنایع و نکتھھا و ظرافتجیبر خودار از سخن سن

خیزد و در برابر مھاجم، میھای ادبی بھ دفاع از آن بر

ای از ادبیات مقاومت جلوه کند. ادبیات دفاع مقدسمقاومت می

در معنی اول و عین مقاومت در معنی دوم است، ادبیات 
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مقاومت یا پایداری بھ این معنی، ادبیاتی است کھ رنگ 

معنای لغوی  )28-29: 1389صنعتی، »(ادبیات حماسی دارد.

ه، تألیف ، سازندازکلمھ مؤلف بھ معنی ترکیب کنندهمؤلفھ: 

 ) 19283: 1373(دھخدا،دھنده و انس گرفتن است.

 بیات انقالب اسالمیاد -1-2-2

بیش از سی سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران می      

 انگیزبرتأملگذشت سھ دھھ کھ با حوادث و وقایع  ،گذرد

ھمراه بوده است و ھر کدام از این حوادث بھ نوعی انگیزش 

پی داشتھ و سبب شده تا این پدیده عظیم  احساسات را در

خود اختصاص دھد. ادبیات اجتماعی جریان ادبی مشخص بھ 

اثرآفرینان،  انقالب اسالمی بھ دلیل تنوع، تازگی، تعداد

ترین جریان ادبی مندی و بسترھای بدیع مضمونی ، پروردهیمعن

  )9: 1390(کافی،درتاریخ معاصر بھ حساب می آید.

ای انقالب اسالمی ھمان درون مایھ یشعر پایداری دردوره   

 انقالب نیز شعر یمین تشکیل دھندهواقع مضا را دارد کھ در

و  گیری از فرھنگ ایثارشعرشاعران انقالب با بھره .ھستند

پرورش  فارسی گشوده و عالوه بر ای را درشعرتازه شھادت سیر

ھای دینی از بلیغ خودباوری و احساس ھویت واستقالل، جلوه

 ی مبارزه باسازی درعرصھھا، شفافقبیل: شکوفایی اندیشھ

گرایی زبانی متعدد، آرمان استکبار جھان، بھ کارگیری عناصر

مداری، ترویج مکتب دینی ، والیت انقالبی و صریح، رواج تفکر

حماسی را بھ عنوان  مضامین عرفانی و گیری ازشھادت، بھره

(صیدی،  ھای بارز و بلیغی بھ خود اختصاص داده است.ویژگی

1389 :48( 

 ب اسالمیویژگی شعرانقال  -1-2-2-1 

ی پیروزی انقالب اسالمی بدون شک پرشورترین واقعھ      

تاریخ معاصرایران بود واین شور و ھیجان بھ طور طبیعی بھ 

ھا انعکاس یافت. این کار نوعی ادای آثار شاعران آن سال



5 
 

وظیفھ برای شاعران انقالبی بود ولی باید معترف بود کھ 

شده است، با وجود  دهشعرھایی کھ برای انقالب اسالمی سرو

ھای بعد ، نھ از لحاظ کیفیت با شعرھای سالتعداد بسیار

تواند برای تصویر و ترسیم ابعاد و کند و نھ میبرابری می

یانی جوانب وسیع انقالب بسنده باشد. بسیاری از این اشعار ب

عمده مضامین مطرح در این . صریح و شعاری و ساده دارند

پیروزی انقالب اسالمی، ستایش حضرت از: گزارش  شعرھا عبارتند

ھای انقالب اسالمی، ، آرمانامام خمینی، یادکرد شھدای انقالب

دردی با ملل مستضعف بھ ویژه فلسطین و استکبارستیزی ھم

 )21: 1389(کاظمی،ھستند.

 ھایی از نوگرایی درچھ نشانھ آغاز اگر انقالب در شعر   

ض و ارجحیت بیان بر زبان داشت، اما بھ دلیل محتواگرایی مح

حدودی شعارزده بود ، اما  فرم و ساخت و سیاق زبانی تا

گری، تکنیک و پردازش زبان مورد توجھ واقع رفتھ رفتھ صورت

ای تازه بود، تازگی زبان جا کھ انقالب پدیدهآن شد، از

در شعر این دوره ، درآثار ادبی مربوط بھ آن نیز طبیعی است

نظامی جدید و جنگ قدیم، اصطالحات مذھبی ھا و اصطالحات واژه

 )62: 1390.(کافی،و انقالبی نیز وارد شد

ی انقالب و آغاز جنگ: ھای آثار دورهرخی دیگر از ویژگیب   

اشاره مستقیم بھ حوادث و  -2گویی، شعارزدگی، صراحت -1

گسستن  -4تأثیرپذیری از ادبیات مطبوعاتی،  -3اتفاقات، 

- بھره -6ورود مفاھیم مذھبی،  -5رایج، ھای پیوند با جریان

 )68(ھمان:گیری از شعر عرفانی

 

 

 وضعیت قالب ھا -1-2-2-2

. خواستقالب زبانی سترگ وحماسی میپدیده شورانگیز ان    

  ضمن اینکھ انقالب ریشھ درسنت داشت پس طبیعی بود کھ شاعر
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Abstract:                                                                                                       

The promising poets in Islamic Revolution and sacred defence era have given a 

special effect to resistance literature in Iran through their poems. One of these 

promising poets is Shahriar. He helped the Islamic Revolution movement by the 

poem language 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 resistance components a lot especially patriotism and freedom in his 

poems. The both poets  have used resistance components such as: martyr, 

hometown, freedom, Jihad, anticipation, velayat, Baseej and Karbala in their poems. 

They are defenders of their 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 Resistence poems have been analysed, 

compared and reviewed based on using resistance components in their poems in this  

research. 

                                                                 

Keywords: : Revolution poem, sacred defense poem, Shahriar, 
Kakaee, resistance components 
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