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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  90بهار  ـ 22  ـ ش7س 

  

  

  

  »ها ها و آب مرداب«اي از نوستالژي عارفانه در مثنوي  گونه
  

  

  السادات حجازي ـ اكبر كريمي دكتر بهجت

   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ـ كارشناس ارشدكرماناستاديار دانشگاه شهيد باهنر 
  

  چكيده
يروزي انقالب اسالمي ، مربـوط بـه دوران پايـان دفـاع             هاي شعري پس از پ     يكي از جريان  

 متفـاوت بـا     ،هاي آتش جنگ، شعر حال و هواي خاصي        كردن زبانه  مقدس است كه با فروكش    
هـاي   تداعي خاطرات گذشته و ذكـر ارزش      . يابد يم ،فضاي شعري دوران نبرد و ستيز با دشمن       

آفرينـد   را مـي  » نوستالژي عارفانه «اي جديد از      روشنگري افكار عموم، شاخه    برايشده   فراموش
متنـي، در    تغييـر در عناصـر بـرون       از نظر اين رويكرد تازه    . اي نداشته است   كه در ادبيات پيشينه   

هاي معنايي نسبت به عناصـر   تحليل در نشانه تجزيه ودر آن گيرد كه  شمار شعر متعهد قرار مي
و رشـادت و از   هـاي شـور   ي لحظـه حزن و اندوه  ناشـي از يـادآور   .دياب متني برتري مي درون

 ةدغدغـ  آفرينان دفاع مقدس، حسرت جاماندن از كـاروان شـهيدان و   هاي حماسه خودگذشتگي
هاي معنايي است كه  ترين نشانه درد، از مهم طلبان بي سودجويي فرصت ها و شدن ارزش رنگ كم

اي خاص از  ر گونهيابد و در نهايت منجر به ظهو هاي اين دوره نمود و برجستگي مي     در سروده 
 شـاعر دلـسوخته،     ةسـرود » ها ها و آب   فصلي از منظومه مرداب   «مثنوي  . دشو نوستالژي ادبي مي  

در اين جستار برآنيم تا با زدن نقبي به دنياي ذهن           . گونه شعرهاست  سيدحسن حسيني از همين   
  .اي برآن داشته باشيم شاعر، نقدگونه

  

  .، معناگراييها ها و آب نه، حسن حسيني، مردابشعر معاصر، نوستالژي عارفا :ها كليدواژه

  

  8/12/89: تاريخ دريافت مقاله

  23/3/90: تاريخ پذيرش مقاله
Email: Hejazi@mail.uk.ac.ir 
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  مقدمه

نـابرابر از   هنوز چند صباحي از پيروزي انقالب اسالمي نگذشته بـود كـه جنگـي               
 آغـاز جنـگ و     .مـا تحميـل شـد      سوي دشمنان انقالب و به سركردگي عراق بـر        

انقالبـي   ورشدن آتش دشمني دشمنان انقالب، سبب شد تا شاعران متعهد و           شعله
سو با تشجيع روحية رزمنـدگان، انديـشة         اي تازه گام بگذارند كه از يك       در عرصه 

هـاي   پيروزي خون بر شمشير را تحقق بخشند و از سوي ديگـر يكـي از جريـان                
. ضاي شـعري متفـاوت بيافريننـد      شعري پس از پيروزي انقالب اسـالمي را بـا فـ           

شك حماسة هشت سـال عـزّت و رشـادت آزادمـردان ايـن سـرزمين تـأثيري                   بي
 شـاعران متعهـد     ويـژه  گـان و بـه     دلـسوخته  شگرف بر انديـشه همـه دلـسوزان و        

هـا و    شعر دفاع مقدس با آغاز جنگ تحميلي و شليك اولين گلوله          . كشورگذاشت
ين پا به عرصة ادبيات گذاشت و خيلـي         شروع افتخارآفريني غيورمردان اين سرزم    

ايـن   .ها جاي ارزشمندي براي خـود بـاز كـرد          رسانه زود در ذهن و زبان مردم و      
هاي غرب   جبهه  با آنها بزرگ شد و همپاي جوانان كشور در         ،با مردم زيست   شعر

. سرما وگرمـا پـشت خاكريزهـا مانـد و جنگيـد و حماسـه آفريـد         و جنوب و در   
 ،انـد  آن ارائه كرده    از پسشاعران از سال هاي دفاع مقدس و        يقين تصاويري كه     به

تـصاوير شـعري    . كـاو دارد   و  و جـاي بحـث و كنـد        اسـت كامالً با هم متفـاوت      
گرايانه است و بيشترين توجه شاعر به تصويرپردازي حقيقي          هاي جنگ، واقع   سال

اده هاي هنـري و اسـتف      پردازي از رويارويي با دشمن معطوف است وكمتر به خيال        
شاعر آنچه از ميـادين     . ورزد معناي گستردة آن مبادرت مي     هاي ادبي در   از تكنيك 

مهـم و  . كنـد  نبرد ديده يا شنيده را بي هيچ كم وكاسـتي بـا زبـان شـعر بيـان مـي                
  از پـس امـا   . ترين هدف او، اداي ديـن خـويش بـه جامعـه و مـردم اسـت                 اصلي

د كه شباهت   ياب اصي مي هاي آتش جنگ، شعر حال و هواي خ        كردن زبانه  فروكش
گلوله ندارد و نسيمي كـه از        خون و  مانده ازدوران آتش و    برجاي زيادي به اشعار  
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وزد؛ بـوي حـزن و انـدوه سرشـار از يـاد               از دفـاع مقـدس مـي       پـس  شعر   ةروض
 حسرت برجاي ماندن از قافلـة سـرفراز         .هاي رزمندگان اسالم دارد    يآفرين حماسه
هـايي كـه     شـدن ارزش   رنگ شهيدان و دغدغة كم   غربت و تنهايي و شرم از        شهدا،

اي جديـد از نوسـتالژي ادبـي را           شـاخه  ،پايـداري آن جـان دادنـد       سـر  شهدا بـر  
 هرچند كه نوستالژي يعني تداعي خاطرات گذشته مربوط بـه دوري از             ،دنآفري مي

 البته بيـشتر بـه صـورت        ،وطن، سپري شدن ايام كودكي و جواني و فراق معشوق         
 ولي شكل جديـد آن  ،هاي شاعران پيشين ما نيز نمود داشته است فردي در سروده 

 معنـايي ايجـاد كـرده       از نظر گرايانه در واقع يك تحول سبكي        با رويكردي عرفان  
هاي اين نوستالژي، آرزوي بازگشت به فضاي سرشـار از           ترين نشانه  از مهم . است

شـدن   رنـگ  معنويت جبهه و احساس دلتنگي پس از دفـاع مقـدس در نتيجـة كـم               
هاست كه به صورت جمعـي ايـن احـساس را در خـاطر اكثريـت جامعـه                   ارزش

سـرودة شـاعر دلـسوختة انقـالب،        » هـا  آب هـا و   مرداب« مثنوي. دهد پرورش مي 
هـا،   رنـگ شـدن ارزش     ياد سيدحسن حسيني با محوريت دغدغة شاعر از كم         زنده

مقـدس مختـصر    ابتدا به معناگرايي در شعر دفـاع        . هاست گونه سروده  يكي از اين  
كنيم و پس از آن به تجزيه و تحليل شاخة جديد نوسـتالژي و نقـدي                  مي اي اشاره

  .ورزيم بر اين مثنوي مبادرت مي
  

  معناگرايي در شعر دفاع مقدس

هاي بسيار دور يعني از روزگار ارسطو و افالطون، شاعران به دو طيـف               از گذشته 
أ ظهور و تأثير آنها بر مخاطـب در         ر منش بدر نقد ادبي گاه     . اند متفاوت تقسيم شده  

 به نظر . افالطون مبتكر اين رويكرد نقد ادبي است      . شود حوزة معناگرايي تأكيد مي   
غيـر ارادي و در حالـت         سرودن شعر كه نوعي آفـرينش هنـري اسـت،          ،افالطون
يونانيان پيش از افالطون نيز الهام شاعرانه را بـاور          «. دشو شهود انجام مي   كشف و 
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بودنـد، و    "دختـران خـاطره   " كـه    "موز"كردند به نام     از الهگاني ياد مي   داشتند و   
 افالطـون در    .)59: 1375احمـدي   (» شـدند  سبب پيدايي الهام شاعرانه و هنـري مـي        

  : داند ديوانگي مي فايدروس اين الهام را شكلي از
 ،اگركسي در راه شاعري گام بنهد ...هنر است نوع سوم ديوانگي هديه خدايان دانش و

تواند  قافيه مي اي يافته باشد و گمان كند كه به ياري وزن و آنكه از اين ديوانگي بهره بي
شمارند و هم شعرش را كه  ديوانگان راستين، هم خود وي را نامحرم مي شاعر شود،

  )همان(. نگرند حاصل كوشش انسان هوشياري است، به ديده تحقير مي

شود كـه از فالسـفه       تي آنها بحث مي   شناخ  روي خود آثار و جنبة زيبايي      و گاه 
پيـرو ارسـطو    ) گرايان صورت(ها   فرماليست.  ارسطو مبتكر اين تفكر است     ،گذشته
 ،موضوع علم ادبي نه ادبيـات      «كهاز جملة آنها ياكوبسن بر اين باور است         . هستند

   )42: 1381احمدي (» .متون است) ادبيت(بل ادبي بودن 
  :گويد ه ارسطو و افالطون ميديويد ديچز در منشأ تفاوت انديش

اگر ارسطو به اين كه تراژدي چيست بيشتر توجه دارد، افالطون به اين كه چه باعث نوشتن 
شناختي در  چنانچه در رسالة ايون، به تعبيري شرحي روان. دهد تراژدي مي شود، اهميت مي

  ) 517 :1366ديويد ديچز . (»دهد زمينة آفرينش ادبي به دست مي

 به خـود    تنهاتوان توجه خود را      كر است كه در نقد ادبي يك اثر نمي        الزم به ذ  
تاريخي، محيطي، شخصيتي معطوف ساخت؛     گوناگون  اثر، جدا از تأثيرات عوامل      

شناختي و معناشناختي انجـام       جمال جنبهتواند از دو     بلكه ارزيابي يك اثر ادبي مي     
 بـدون توجـه بـه تـأثير         - جمـال شـناختي      نظر از   تنهااگر به يك اثر ادبي      . پذيرد

  بنگـريم، نظـر ارسـطو و       -اند   آفرينش آن اثر دخالت داشته     عوامل متفاوتي كه در   
  نظـر  و اگر بـه تـأثير و نفـوذي كـه يـك اثـر از               . گرايان اعمال شده است    صورت

تواند در مخاطب بگذارد، توجه كنيم؛ نظـر افالطـون و پيـروان او               معناشناختي مي 
  .تحقق پذيرفته است

بـار ژان پـل سـارتر        نخـستين . گيـرد  ناگرا در شمار ادبيات متعهد قرار مي      شعر مع 
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دانـد كـه     نويسنده ملتزم مي  «در باور او    . اصطالح ادبيات ملتزم يا متعهد را به كار برد        

توان آشكار   داند كه آشكار كردن، تغيير دادن است و نمي         مي. سخن همان عمل است   

نويسنده ملتزم آن رويـاي نـاممكن را از         . تكرد، مگر آنكه تصميم بر تغيير دادن گرف       

اي از جامعـه و از وضـع بـشري           طرفانـه و فارغانـه     سر به در كرده است كه نقش بي       

اطـالع   كس نتواند از جهان بي وظيفه نويسنده است كه كاري كند تا هيچ      ... ترسيم كند 

  )44-42: 1356سارتر (. »كس نتواند خود را از آن مبرّا جلوه دهد بماند و هيچ

بندي شاعران به دو طيف جداگانه با عناوين متعهد و غير متعهـد در    اگر تقسيم 
ــي  ــوده اســت؛ ول ــداول نب ــوارد، ،گذشــته مت ــشتر م ــست ودر بي   شــاعران فرمالي

 پيـرو   ،و شاعران معنـاگرا   ) غير متعهد (پساساختارگرايان، احيا كننده افكار ارسطو        
متنـي مثـل     عناصـر درون  « ول بـه  گـروه ا  . هـستند ) متعهد(نظريه و افكار افالطون     

متني چون حضور    و گروه دوم به عناصر برون      ...موسيقي، عاطفه، زبان، صورخيال   
» در حافظة تاريخي قوم، سطح تنوع مخاطبان، تأثير شعر بر فضاي عمومي فرهنگ            

  .نهند  اهميت و ارزش مي)24ـ22: 1383زرقاني (
ـ  ) متعهد و غيرمتعهـد   (اين دو طيف از شاعران       ات پايـاني سـوره شـعراء      در آي

 مهنَّاَو* ونَهيمادٍ ي �  و لِّ في كُ  مهنَّ اَ رَ تَ ملَاَ* نَاوـ�غم الْ هعبِتَّ ي ءآرعالشُّو«: اند معرفي شده 
ـ�ا ل ـ� م ونَولُقُيفْايذينَالََّالّاِ* ونَلُع �  ـ ام ـ  ذَ  و اتِـ�حالِـ�واالـص لُمِ ع وا و نُ » ...ثيـراً وا اهللا كَ  رُكَ
بينـي   آيا ايشان را نمي   . كنند  مردم گمراه از شاعران پيروي مي      .)227ـ224: 26 الشعرا(

مگـر  . كنند گويند، عمل نمي   اند و به آنچه كه مي      كه در هر وادي حيران و سرگشته      
  )....كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده و بسيار از خداوند ياد كردند

اي شاعران غيرمتعهد يعني پيروي جاهالن و گمراهان        ه در دو آيه اول به نشانه     
نكردن به آنچه كه     عمل گرايانه و  از ايشان، سرگرداني و حيرت و غلبه تفكري پوچ        

د شـو  اشاره مي ) مجسم ايشان  ها و شخصيت عيني و     تناقض بين سروده  (گويند   مي
ايـشان  هـاي   و آيه بعد به توصيف طيف مقابل آنها، يعني شاعران متعهـد و نـشانه            
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اگرچـه همـواره    . پـردازد  مـي ) ايمان و عمل صالح و ياد خداوند در همة حاالت         (
هاي لفظي و معنايي در خور توجـه پژوهـشگران بـوده             ي زيباي نظراعجاز قرآن از    

هـاي   است؛ ولي در اين آيات با ذكر ايمان و عمل صالح و ياد خداوند، بـر نـشانه                 
هـاي لفظـي و      ش از عنايـت بـه زيبـايي       بودن ايشان بي   شاعران متعهد و معناانديش   

هـاي   رسد كه سـروده     و چنين به نظر مي     شود صوري بدون توجه به متن تأكيد مي      
هـاي   هـاي كالمـي و جاذبـه       فاقد معنا و مفهوم خاص، حتي اگر سرشار از زيبايي         

  .اند ارزش ننده و از نظر قرآن بيك لفظي باشند؛ گمراه
و اسـت    متمـايز    پيشينهاي    از دوره   دفاع مقدس  يافتن  پايان  از پسشعر جنگ   

 اي از  تفـاوتي عـده    متوجـه بـي    دلسوز شاعران متعهد و   .داردهواي خاصي    حال و 
 حماسـه،  ايثار، سودجويان نسبت به مسائل ارزشي چون رشادت،       طلبان و  فرصت
شعرخود فرياد رساي خود را به گوش        در شوند و  دفاع مقدس مي   طلبي و  شهادت

يــادآوري  از انــدوهي سرشــار  حــزن و،ايــن دوره شــعردر  .رســانند جامعــه مــي
هـا و    تصوير ازخودگذشتگي  هاي شور و رشادت هشت سال دفاع مقدس و         لحظه

هـاي   لحظـه لحظـه    شود كه مظلوميت آنها در     هاي عزيزاني ديده مي    آفريني حماسه
و كـاروان شـهيدان     حسرت برجاي مانـدن از    . آيد هشت سال حماسه به چشم مي     

و شـاعران ايـن دوره ديـده         در بيت بيـت اشـعار     ت و شرم از آنان      تنهايي در غرب  
مردانـه  ) ع(شهدايي كـه بـه تبعيـت از رهبرشـان امـام حـسين               ؛  شود مياحساس  

  .اخالص نهادند و به تاريخ درس استقامت آموختند جنگيدند و جان در سر
ها و رويـدادهاي شـتابنده در تنگنـاي زمـان، فرصـت              توصيف و بيان واقعيت   

هاي تكنيكي و هنري و در مجمـوع توجـه بـه عناصـر               پردازي انديشي، خيال  قافيه
 در دهة شصت    ويژه به ، ايشان ،از اين رو  . متني را از شاعران متعهد گرفته بود       درون

چنانچـه پـيش از      -پس از دفاع مقدس     .  بيشتر معناگرا هستند   ،اوايل دهة هفتاد   و
  .پردازيم اين بخش به آن مياي نوستالژي پديد آمد كه در   گونه-اين ذكر شد
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  گرايانه نوستالژي عرفان

 algia  به معني بازگشت به خانه و      nostosاز دو كلمه     ،1اصطالح جذّاب نوستالژي  
 نوستالژي را شكلي از دلتنگي، ناشي     ،نامة انگليسي آكسفورد   واژه. به معني درد است   

 توأم با لـذّت،     اندوه  احساس غم و   ؛دوري طوالني از زادگاه تعريف كرده است       از
 )آكـسفورد فرهنـگ   (. شـود  وقتي تصور شادي يـا تـداعي رويـدادي از گذشـته مـي             

نوستالژي يـك احـساس طبيعـي و عمـومي و حتـي غريـزي در ميـان نژادهـاي                    
رواني، زمـاني ايـن احـساس       از نظر   . هاست گوناگون و به طور كلي تمامي انسان      

هـاي جديـد     در پـژوهش .گيـرد   خود فاصله مـي ةشود كه فرد از گذشت  تقويت مي 
   )11: 1375شاملو (. كنند ادبي آن را به دو گونه شخصي و اجتماعي تقسيم مي

شـيرين بـه     توان به طور خالصه يك احساس درونـي تلـخ و           نوستالژي را مي  
 دلتنگـي   ،معني ديگرنوسـتالژي  . هاي گذشته تعريف كرد    موقعيت اشخاص، اشيا و  

 نوسـتالژي   ةمي و تاريخي، نشاني از واژ     هاي عل  كتاب در. شديد براي زادگاه است   
  انوشـه  . شناسـي وارد ادبيـات شـده اسـت         وجود نـدارد؛ زيـرا نوسـتالژي از روان        

  : نويسد  ميباره در اين
از . كند نوستالژي در ادبيات رفتاري است كه معموالً ناخودآگاه در شاعر يا نويسنده بروز مي

مدار، به ويژه  شناسي مؤلف ارچوب سبككند و در چ شناختي پيدا مي  اهميت سبك،اين رو
  ) 1395: 1381 انوشه. (شناختي اثر، بسيار مهم است هنگام بررسي روان

اي كه براي توصيف  در مقالهـ پزشك سوئيسي  ـ  2نخستين بار جوهانس هوفر
 50اين واژه با گذشـت      .  اين واژه را به كار برد      ،حاالت روحي دو بيمار منتشركرد    

نوستالژي در زبان ادبي عـصر رومانتيـك        . رد دنياي ادبيات شد     سال، رفته رفته وا   
در آثـار   . ي مختلفي بـه خـود گرفـت       هابودلر معنا  فرانسه در آثار هوگو، بالزاك و     

بـودلر بـه معنـي اشـتياق بـه           آثـار  هوگو به معني دردِ سـوزانِ دوري ازوطـن، در         

_____________________________________________________________ 
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م در آثـار    هاي بيگانه و اشتياق براي چيزهـاي از دسـت رفتـه و سـرانجا               سرزمين
: 1381انوشـه  (سارتر به معني درحسرت يا اشتياق هيچ بودن، بـه كـار رفتـه اسـت              

ترين نمونـه از يـك     ميالن كوندرا را به عنوان تازهجهالت  شايد بتوان رمان   .)1395
پس از يـك    ) دو شخصيت اصلي داستان   ( ايرنا و يوزف     )1(.اثر نوستالژيك نام برد   

كوندرا در اين داستان نگـاهي بـه داسـتان           .دندگر مهاجرت طوالني به وطن بازمي    
گـذار نوسـتالژي شـد و در اوان زايـش فرهنـگ       اي كـه بنيـان    حماسه؛اديسه دارد 

مايـه بـسياري از آثـار         نوستالژي درون  .)22: 1385عفيفي  (باستاني يونان به دنيا آمد      
  . مهم ادبيات جهان، قرار گرفته است

اشعار  در  مطرح و  گوناگوني موضوعات   در شعر معاصر ايران نيز نوستالژي در      
گاه شاعر از غم غربت و دوري از وطن شـكوه وگاليـه              .شاعران به كاررفته است   

زنـد و بـا آه و انـدوه و           گاه به دوران كودكي و نوجواني خود سري مـي          كند و  مي
در خيـال     و تمنـاي بازگـشت بـه آن روزهـا را           كنـد  مـي حسرتي زيبـا از آن يـاد        

اما  .دهد ناله سر مي  و   و آه    كند مي از دوري معشوق ناله و شكوه        گاه پروراند و  مي
 از انقالب بـه وجـود آمـد و در ميـان             پستري از نوستالژي در ادبيات        مهم ةشاخ

هـاي مختلـف دفـاع       شاعران و نويسندگاني كه خاطراتي زيبا و دلنشين از صـحنه          
ع زمـاني   نوع شخـصي آن، دلتنگـي شـاعر را در مقطـ           . مقدس داشتند، ظهور كرد   

 حافظ كه با دور شدن از زادگاه خود چنين          انندم. كند خاصي از زندگي او بيان مي     
  :سرايد مي

ــي   ــو برنم ــت چ ــي و غرب ــم غريب ــابم غ  به شهر خـود روم و شـهريار خـود باشـم             ت
  )197: 1385حافظ (

ولي نوع اجتماعي، بيشتر مربوط به تـداعي خـاطرات جمعـي اسـت كـه افـراد                  

نوسـتالژي ايـران باسـتان، صـدر اسـالم، اول      . هم شـريك هـستند  زيادي در آنها با   

  : كنند ركن اصلي نوستالژي را خاطره بيان مي. اند انقالب و دفاع مقدس از اين گونه
داشتن خاطره براي هر فرد طبيعي است؛ اما وقتي يادآوري خاطرات براي شخص به حدي 
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اين . كند  احساس دلتنگي ميبرسد كه او را نسبت به واقعيت موجود بدبين كند، شخص
طيف ديگر اين . نامند  مي1همان حالت رواني است كه خاطره شناسان آن را تراكم خاطره

: 1385شريفيان . (گويند مي 2حالت، كمبود خاطره است كه روان پزشكان آن را فراموشي
37(  

موضـوع  از نظـر    » بررسـي فراينـد نوسـتالژي در شـعر معاصـر          « مقاله   ةنگارند
  ) غــم غربــت(  دوري از وطــن-1: كنــد ي را بــه ســه نــوع تقــسيم مــينوســتالژ

هـايي از     و نمونه  ، دوري از معشوق   -3سپري شدن دوران كودكي و نوجواني        -2
  )40: همان( .كند براي هركدام ذكر مي  راشعر نيما و اخوان ثالث

ه پردازيم كه خود ب    ما در اين نوشتار ادبي به نوستالژي پس از پيروزي انقالب مي           

هاي پيشين نيـز در ايـن    هايي از گونه افزون بر اينكه نشانه. شود چند شاخه تقسيم مي  

  : گونه است بندي جديد از نوستالژي بدين از اين رو تقسيم. دوره هنوز پابرجاست

دوري از وطن، معشوق، كودكي     : ( فردي -1: نوستالژي پس از پيروزي انقالب    
  )و جواني

  به فضاي سرشار از معنويت جبهه آرزوي بازگشت -الف:  جمعي-2
  ها پس از دفاع مقدس شدن ارزش رنگ  احساس دلتنگي از كم-ب        

اينكه موضوع اصلي مقاله با نوستالژي جمعـي همخـواني دارد، از ذكـر         از نظر   
 كـه بـدون     -هايي براي دوري از وطن، معشوق و دوران كـودكي و جـواني             نمونه

هـاي    تنها به ذكـر نمونـه      كنيم و  مي پرهيز   -دشك در شعر اين دوره نيز وجود دار       
  .پردازيم روزگار پس از دفاع مقدس مي

  نويت جبهه آرزوي بازگشت به فضاي سرشار از مع-الف

دفـاع مقـدس در ميـان       دوران   از پايـان     پـس اي اسـت كـه       نوستالژي جبهه گونـه   
از  گونـة جديـد     اين. كند  از جبهه داشتند، ظهور مي     يشاعراني كه خاطرات شيرين   

_____________________________________________________________ 
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 با زباني سرشـار     بيشترهاي عرفاني و حماسي در اين عصر،         آميختگي انديشه نظر  
در واقـع فـضاي سرشـار از معنويـت، قداسـت،            . شود از مضامين عارفانه بيان مي    

نظيـري   گذشت، ايثار، اخالص و صميميت در آوردگاه ستيز با دشمن به شكل بي            
سـازد كـه      مفتون و شـيفته مـي      هاي از خود گذشته را چنان      يابد و انسان   تحقق مي 

 زبـان بـه شِـكوه و      ،از ايـن رو   . اي متفـاوت را ندارنـد      توانايي رويارويي با جامعه   
 حـسرت روزهـاي از دسـت رفتـه در دل            گـشايند و   مـي گاليه از روزگـار خـود       

ترين شعرهاي سلمان هراتي درباره دفـاع مقـدس،         شايد يكي از موفق   «. پرورند مي
باشد كه به خوبي نمايـانگر دلتنگـي شـاعر از           » تشييعدر خلوت بعد از يك      «شعر  

  : اوضاع و احوال جامعه پس از جنگ است
 از/ آورنـد  كـسالت  هـاي همـوار    چقـدرجاده  /دلم براي جبهه تنـگ شـده اسـت        

آن بـاال   / خواهم به اوج بلندترين صخره بنشينم        مي/ گيرد يكنواختي ديوارها دلم مي   

بـرويم  / بينـي كـنم      پـيش /هاي تولد باران را      هتوانم لحظ  و مي / ترم به آسمان نزديك  

هـاي مجـاور جبهـه پنـاه         به جنگل / كه براي هواخوري    / بيا  .../ سربلندي بياموزيم   

/ بيا به جبهـه بـرويم       .../ شتاب كن آقاي عادت     /  به كوه برويم     ،بيا به جبهه  / ببريم  

/ نـگ شـده اسـت       دلم براي جبهه ت   / چه انتظارحقيري   . ام بار بوييده  من آنجا را يك   

كـنم سـرم     حـس مـي   !/ گيـريم    ها را نديده مي    چقدرشقايق!/ چقدر صداقت نيست    

   )329:1383قاسمي (. كه سر نداشت/ امروز دوباره كسي را آوردند / سنگين است 

از عليرضـا قـزوه     » شرمساري«هاي عارفانه، مثنوي     از جمله زيباترين نوستالژي   
  : با اين مطلع است
 مـــن فـغــان و غــم و اشـك و آه اســت و           مـن اسـت و مــاه اسـت و       شـب اسـت و سكـوت   

ــا   ــوز دعـــ ــأثير ســـ ــت تـــ  كجاينــــــد مــــــردان بــــــي ادعــــــا كجارفـــ
ــشق  ــورآفرينان عــــ ــد شــــ ــشق   كجاينــــ ــدان عــــ ــدارمردان ميــــ  علمــــ
ــق  كجاينـــــد مـــــستان جـــــام الـــــست ــران عاشــ ــست ،دليــ ــهيدان مــ   شــ
 آورنـــد و نـــامهمانـــان كـــه گمنـــام    همانــــــان كــــــه از وادي ديگرنــــــد

  )39: 1372 قزوه(
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  :و كردجو توان جست بسامد باالي اين موضوع را در شعر شاعران ديگر نيز مي
 زبـاني اسـت مـرا      شعله از توست اگر گـرم      يادگار از تو همين سوخته جاني است مـرا        

 گونه تـواني اسـت مـرا       واي من باد كه اين     ام ات آمـــده بـــه تماشـــاي تـــن ســـوخته
  )9: 1366 باقري(

ــد   كوچ كردنـد كـسي زان همـه ابـرار نمانـد            ــق آوار نمان ــسي الي ــيچ ك ــن ه ــر م  غي
 شدمگير   من چه كردم كه چنين خوار و زمين        روزگاري است اسـير غـل و زنجيـر شـدم       

  ) 84: 1387 به نقل از حسيني بيدكي(

 دردا نشد كه اللـة ايـن صـحرا شـوم نـشد             طلبـــد بـــر شـــهادتم شـــهر شـــهيد مـــي
  )102: 1366 عبدالملكيان(

 كه مانـديم   تو اندوه اندوه اندوه سهم من و      كوه بشكوه بشكوه ياد شهيدان كه رفتند      بش
  )120: 1369 ثابت محمودي(

  :نيز نمونة ديگري از اين گونه است» غريبانه«غزل زيباي 
 هـم سـوخته پروانـه      ،هم سوخته شمع مـا     فتنــد از ايــن خانــهر، يــاران چــه غريبانــه

 خاكستر و خـون ديـدم ويرانـه بـه ويرانـه            ردم هركــوي گــذرك،هرســوي نظــر كــردم
ــد شــانه   شـده گيـسويي     گلگـون  ،افتاده سري سويي   ــوي كن ــا م ــود دســتي ت  ديگــر نب

 رفتنـــد غريبانـــه ،رفتنـــد از ايـــن خانـــه هــاي بهــارانم  اي واي كــه يــارانم گــل  
  )13: 1376 آبادي بيگي حبيب(

ه عرفان پوياي اسالمي    هاي مختلف گرايش خود را ب      شاعران ديگر نيز به گونه    
هـاي شـاخص     شكستن سكوت و برقراري ارتباط كالمي از ويژگي       . اند نشان داده 

  :عرفان در اين دوره است
ــست برخيــز بــه خــون دل وضــويي بكنــيم     ــه شـ ــيم و در آب ترانـ ــويي بكنـ  شـ

 گـويي بكنـيم   و  گفـت  ،تلخ اسـت سـكوت     يارهــا بــس عمــر انــدك و فرصــت خوشــي
  )450: 1389 پور امين(

شود، از جمله    غزليات حماسي عرفاني به منازل سير و سلوك اشاره مي          گاه در 
حسين اسرافيلي در غزلي براي عاشقي منازلي و مراتبـي قايـل اسـت كـه اولـين                  «

مرگ و فنا آخرين مرتبه از مراتب سـير الـي اهللا و             .  مرگ است  ،منزل از اين منازل   
  :في اهللا است اولين مرتبه از مراتب سير

 خــويش راكــار تــا كجــا پايــان بــرم آغــاز   منزل به منزل چوب دار خـويش را        برم مي
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 رابرد بردوش خود منـصور دار خـويش          مي در طريق عاشقي مردن نخستين منزل است      

  )211: 1373رحمدل (

  ها پس از دفاع مقدس رنگ شدن ارزش  احساس دلتنگي از كم-ب

 تيغ زبان اعتراض را در شـعر        ها پس از دفاع مقدس،     دغدغة كم رنگ شدن ارزش    
طلبـان و سـودجويان بـي درد را در           كند و احساس عصيان عليـه رفـاه        تر مي  برنده

در واقع آرزوي بازگشت به فضاي ارزشي، همدلي، وحـدت و           . انگيزد شاعر برمي 
يكپارچگي، از خودگذشتگي بدون چشمداشت، حسرت و اندوهي وصف ناپـذير           

  : يابد  در شعرش بازتاب ميگذارد كه در دل شاعر بر جاي مي
وهرروزعكس پـدربزرگش را    / اش بنازد  به آرامگاه خانوادگي   /بگذار ملوك   ...«

كوچة شهيد  / و از روي قصد   / زادة قاجاري است     تا همه بدانند نجيب   / بزرگ كند 
  )71: 1372 قزوه(» .السلطنه بنامد كوچة اعتصام/  صداقت را

 ن صاحب زر است يقينـاً ابـوذر اسـت         چو همسايه چشم بد نرسد صـاحب زر اسـت        
 هـاي پرپـر اسـت      باغي كه در تصرف گـل      شـود  دالن غصب مـي    كم كم به دست مرده    

  )99: 1370 كاظمي(

هاي گوناگون   اپذير در عرصه  ن گرايي گاه به عنوان يك ضرورت اجتناب       گذشته
كت فرد  د؛ زيرا تداوم سير تكاملي حر     ياب نمود مي ...علمي، ادبي، اجتماعي، سياسي،   

در ايـن   . پذير نيـست   اتكا به نظام فكري پيشينيان امكان      و جامعه، بدون شناخت و    
رنـگ شـدن فـضاي سرشـار از          هـاي متعـالي و كـم       واقعيت كه فراموشـي ارزش    

ـ   هاي اول پيروزي انقالب سبب اصلي ظهـور ايـن          صميميت و يكرنگي سال     ةگون
ولي آيا نوستالژي دفـاع  ادبي در شعر و داستان اين دوره شده است، شكي نيست؛      

توانـد جـذّابيت     تواند دوام بياورد و تا چه زماني مي        مقدس براي مدت طوالني مي    
  خود را حفظ كند؟
گونة جديد نوستالژي عارفانه در شعرشان بسيار قـوي اسـت؛     شاعراني كه اين  

آفرين و پر از شور و هيجان نبـرد بـا            خواستار بازگشت به فضاي فيزيكي حماسه     
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اند كـه صـلح و آرامـش را          زيرا آنها نيز افرادي از ميان همين مردم       . ستنددشمن ني 
. داننـد  هاي سازندگي و پويايي علمي مي      هاي ديگري در عرصه    ساز پيشرفت  زمينه

سـتايند و    هـا را مـي      عـشق بـه خـوبي       و  وارستگي، صداقت  ،ولي بيش از هر چيز    
و تبعيت كوركورانـه از     گرايي   تفاوتي، پوچ  شدن آنها و حاكميت بي     نگران فراموش 

فرهنگ منحط غرب به جاي دوستي با انديشمندان آن سـرزمين و كـسب دانـش                
  :هاي مينوي خود هستند بدون از دست دادن باورها و ارزش

هنرمنـدان بـراي     /عموجان فرانك هم از فرانـسه برگـشت        /جنگ كه تمام شد   
/  را ساختند  آخرين فيلمشان / قل براساس يه قل دو    و/ گاوش حسن رمان نوشتند   

مان شـهيد    امروز پسر همسايه  / آيد وقتي تابوت شهيد نمي   / بيا به فكر تمدن باشيم    
سـواري   دوسـتانش را بـه قهـوه و اسـب         / شود كه ساسان     اما اين باعث نمي   / شد

   )48: 1372 قزوه(!! / و براي سگش بستني نخرد/ دعوت نكند
كل ديگـري دگرديـسي     شود؛ ولي به ش    اين نوستالژي عارفانه به كلي محو نمي      

شـدن نظـام     هـا و بـيم فرامـوش       شـدن ارزش   رنگ يعني حسرت كم  . خواهد يافت 
انديشگي مبتني بر ايثـار و فـداكاري بـه شـكلي ديگـر، در احيـا و بـازآفريني آن                     

هاي تالش علمي و      در عرصه  ،از اين رو  . ها در عصر حاضر تأثيرگذار است      ارزش
ند فضاي آوردگـاه دفـاع مقـدس نيـاز بـه            نيز همان ...فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي،  

  . خواهي و از خودگذشتگي وجود دارد ظهور آرمان
   نيم نگاهي به زندگي و آثار سيد حسن حسيني

 از  پـس و  ا.  در محله سلسبيل تهران به دنيا آمـد        1335سيد حسن حسيني در سال      
 .دريافت ديپلم طبيعي، ليسانس رشته تغذيـه را از دانـشگاه مـشهد دريافـت كـرد                

به زبـان عربـي     .  فوق ليسانس و دكتري را در رشته ادبيات فارسي گذراند          حسيني
هاي تركي و انگليسي درحد استفاده از منابع و مĤخـذ و صـحبت               مسلط و با زبان   

 از  پـيش  سرودن و نوشتن را در مطبوعات        1352از سال   . كردن و نوشتن آشنا بود    
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 حـوزه انديـشه و هنـر    1358ل  آغاز كرد و در سـا   ،مجله فردوسي ويژه   به ،انقالب
تهرانـي و    اسالمي را به همـراه اسـتاد محمدرضـا حكيمـي و آقايـان رخ صـفت،                

بـه  آن را  مسئوليت بخش ادبيـات و شـعر         واهللا امامي كاشاني راه اندازي كرد        آيت
  .تگرفپور بر عهده  همراه قيصر امين

اديـو   تا پايان عمر در واحـد ويـرايش ر         1378دكتر سيدحسن حسيني از سال      
كه نزديك به سه هـزار غـزل        ـ   غزليات بيدل دهلوي  مجموعه كامل   . حضور داشت 

.  با صداي او در قالب مجموعه صوتي ارائه شـد 1379 در سال ـگيرد   را در بر مي
هـاي   او سـال  . اسـت ليف  أ شامل شعر، تحقيق ، ترجمه و ت       ويهاي   حوزه فعاليت 

شناسـي حـافظ      و زبـان   شناسـي قـرآن     سبك حوزةبه پژوهش در    را   عمرش   پايان
 بر اثر سكته قلبي جان به جـان آفـرين تـسليم             1383 فرودين   9مشغول بود و در     

   )389:1382آبادي  بيگي حبيب (.كرد
نخستين مجموعه شـعر     (هم صدا با حلق اسماعيل     :از جمله آثار او عبارتند از     

ي و ادبي،   اي از تأمالت اجتماع    مجموعه (ها براده،  ) انتشارات سوره مهر   ،1363 ،او
پژوهــشي در زمينــه  (بيــدل، ســپهري و ســبك هنــدي، ) انتــشارات بــرگ،1365
 نـشر   ،1370شـعر    (گنجشك و جبرئيـل   ،  ) انتشارات سروش  ،1367شناسي،   سبك

مشت در نمايي   ،  ) مجموعه شعر سپيد و نيمايي، عاشورايي      ،1375 چاپ دوم    ،افق

گزيـده شـعر    ،  )1379  سال ،مقايسه ادبيات و سينما از طريق معاني و بيان        ( درشت

داروي طـرح    نـوش ،  )1381 ،شـعر، انتـشارات سـوره مهـر        (جنگ و دفاع مقدس   

 ،نثرهـاي عاشـورايي    (طلسم سنگ ،  )انتشارات سوره مهر  تا،   بي ،شعر طنز  (ژنريك
انتـشارات  تـا،    بـي  ،شعر( هاي روسري مادرم   از شرابه ،  )انتشارات سوره مهر  تا،   بي

انتـشارات انجمـن شـاعران      تـا،    بي ،شعر(  بادسفرنامه گرد ،  )انجمن شاعران ايران  
  )1364 ،حوزه انديشه و هنر(ترجمه جبران خليل جبران حمام روح ، )ايران

ترين  سيدحسن حسيني شاعري آگاه ، متعهد و شعرهايش از بهترين و دلنشين           
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هاي تالش شـاعران انقـالب       شعرهاي دفاع مقدس است و يكي از زيباترين نمونه        
 خون و شرف ، عشق و حماسه و ايمـان و اعتقـاد رزمنـدگان                تصويركشيدن در به 
 ساده و صميمي است و برعكس غزل،        ،زبان شاعر . هاي حق و عدالت است     جبهه

بـودن شـعرش     شعرهاي نو چندان شاعرانه نيست و گاه به شعاري         بيان حسيني در  
  :انجامد مي

دشـنام  / ايـن قـوم   » روشـنفكر «گويا كه در قاموس     /امروز لفظ پاك حزب اهللا      
  )50:1363حسيني (. سختي است

در ربـاعي   . شعر حسيني از نظر توجه به موسيقي بسيار متنوع و جذّاب است             
نيز حسيني از تأثير موسيقي دروني در مخاطب آگاه است و با به كـارگيري آن در                 

. ، شعر انديـشه اسـت     اوشعر  . افزايد قالب رباعي نيز بر تأثير موسيقايي شعرش مي       
 به ويـژه انديـشه و       ، عنصر عاطفه در مقايسه با ساير عناصر شعر        ،در شعر حسيني  

، فضايي كامالً روحاني    اوفضاي شعر   .  گيرد تري قرار مي    در درجه پايين   ،موسيقي
هاي صريح يـا ضـمني        اشاره ، فضايي كه با استفاده بجا و درست از واژگان         ؛است

  :به مفاهيم اسالمي دارد
ــب ــشنه لـ ــد  تـ ــم بدهيـ ــپيده آبـ ــامي ز ام از سـ ــد جــــ ــابم بدهيــــ  زالل آفتــــ

ــا مـــن پرســـش ســـوزان حـــسينم يـــاران ــر حبـ ــشق ةنجـ ــوا عـ ــدجـ  بم بدهيـ
  )15:1363حسيني (

  ها  ها و آب ثنوي مردابم

گزيـده  يكي از زيباترين شـعرهاي حـسيني در كتـاب           » ها ها و آب   مرداب«مثنوي  

 1386 انتشارات سـوره مهـر در سـال          وسيلة به است كه    شعر جنگ و دفاع مقدس    
دفاع مقـدس و    دوران   از   پسهاي   سال وي اين مثنوي را در    . چاپ رسيده است   به

ــاه  ــاهوي روزهــاي جنــگ از  محيطــي دور-ســاحل خــزر در1374در تيرم  -هي
پردازيم و پس از آن به بيان        هاي لفظي شعر او مي     ابتدا به بررسي زيبايي   . سرايد مي

  .ورزيم هاي معنايي مبادرت مي هماي درون
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  هاي لفظي  ييزيباالف ـ 

  :اين شعر نسبتاً بلند با اين مطلع آغاز مي شود
 هاي ما را عرضـة كـاال گرفـت         جاي ارزش  ماجرا اين است كم كم كميت بـاال گرفـت         

انگيزد و براعت استهاللي بر ابيات بعدي     اين بيت، كنجكاوي مخاطب را بر مي      
كند تـا او را       مي وي فضاي ذهني و روحي خواننده را كم كم با خود همراه           . است

وزن مثنوي  . پاي درد دل خود بنشاند و آماده شنيدن شكوه وگاليه از روزگار كند            
است؛ بحر رمل مثمن محذوف كه يـادآور وزن         » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن   «

حسيني در اين مثنـوي بـه رديـف         .  و دوري او از موطن اصلي است       مثنوي موالنا 
هاي فعلي و اسمي در ايـن        رديف. خاصي دارد توجه   در پرداخت تصاوير شعري،   

  :كند ميياري منظومه به آهنگ شعر و موسيقي دروني هر يك از ابيات 
 ها آهي به غير از دود نيست       بساط شعله  در تيغ آتش را دگر آن حدت موعـود نيـست         

ـ    گرد دل  زن دود در دود و سياهي در سـياهي حلقـه           زن هـايي از تبـاهي حلقـه       ههـا هال
ــار دســتاع ــه تب  ...هـا در مرخـصي      آيينـه  ،ها لوح ريـا    چهره هــا در مرخــصي هــا و پين

حسيني از جمله شاعران بزرگ معاصر است كـه زبـان را درخـدمت تخيـل و                 
دهـد تـا بـر غنـاي شـعرش           خدمت انديشة طرح معاني بلند قرار مـي        تخيل را در  

ايش اسـت و    ه سرودههاي برجسته    آفريني از ويژگي   سنجي و مضمون   نكته. بيفزايد
گذرد براي خلق مـضامين و تـصاوير         جامعة اطرافش مي   هنرمندانه هر آنچه كه در    

براي جنگ سرودن، كار دشواري است و خيلـي از بزرگـان            . برد شعري به كار مي   
  :شعر فارسي چون مهدي اخوان ثالث درغزلي با مطلع 

ــي ــه م ــا  گرچ ــيرها زنجيره ــر ش ــد به  ...رهـا را شـيرها    بگسلند آخـر ز هـم زنجي       بافن
  )14: 1387اخوان به نقل از حسيني (

بر اين  حسيني  . بسرايند در اين عرصه، گام نهادند؛ اما نتوانستند شعري درخور        
  : باور است

هاي ادبي ايران   به ويژه كه در گونه،اي نيست جنگ سرودن يا شعر جنگ گفتن، كار ساده از
هاي آن به حوزة اساطيري  بخش اصلي رزم كه شاهنامه  به جز-و ميراث ادبيات گذشته 
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وجود ندارد تا سرمشق معاصران » شعرجنگ« الگوي ارزشمندي از  نمونه و-متعلق است
  )14:1387حسيني(. قرار بگيرد

 افعال در حركت و پويايي تصاوير شعر جايگـاه خاصـي دارنـد و حـسيني از                
يايي شـعرش را  هايي كه بيشتر نمايانگر حركت و تكاپوست، سود جسته و پو        فعل

انـد،   چكند، خـم كـرده     زنده كرد، جنبنده كرد، زنده شد، مي      : چند برابر كرده است   
هاي پويا و مناسب، بـيش       استفاده از فعل  . كند سركشيد، خنجر كشيد، حكومت مي    

 و در اين راه به زيبـايي شـعرش          ست او توجهبخشي عناصر انتزاعي، مورد      جان از
  .كمك كرده است

گزيند تا بر ايجاز      بهترين آن، يعني استعاره را برمي      ،ورخيالاز انواع ص  حسيني  
اسـتعاره در ارائـة تـصاوير كوتـاه و در عـين حـال               . انگيزي سخن بيفزايد   و خيال 

  :تأثيرگذار در اين مثنوي به خوبي به كار رفته است
ــه   ــادن گلخان ــا افت ــن زپ ــده  م ــا را دي  ...ام هـا را ديـده      پروانـه  ةخـورد   تـركش  بالِ ام ه

ــ ــابوتگ ــين  ردش ت ــي شــكوه آهن  ...پر ز تحقير و تنفرخالي از هـر سرنـشين          هــاي ب
 ...خورد موالي دريا از سراب     باز ضربت مي   گــردد خــراب كلبــه شــاد دلــم ناگــاه مــي

 ...برنـد  هاي سرخ از نخلي تناور مـي       شاخه برنـد  هاي تشنه را سر مـي      پيش چشمم باغ  
طلبـان و   ه خودروهـاي آخـرين مـدل رفـاه     اشاره ب » هاي آهنين  تابوت«استعارة  

وي در شـرح ايـن شـعر        . شـدگان روزگـار جنـگ دارد       درد و فربه   سودجويان بي 
  : نويسد مي

هاي مفقوداالثر  هاي آهنين را تابوت بروبچه اما درآن روزها افراد مغرض به عمد، تابوت
بوت ديگر رسيدن را و از تابوتي به تا» ديزالو«هاي سينمايي مثل  معني كردند چرا كه تكنيك

» هاي آهنين  تابوت«استعارة . دادند) گرا(سازان  درك نكردند و همراه با فحاشي به پرونده
سر   به عمد يا از،كرد شدگان روزگار جنگ حكايت مي كه از خودروهاي آخرين مدل فربه

  ) 318:1387حسيني. (هاي مفقوداالثر نمايانده شد و قس علي هذا جهل، تابوت بروبچه

 هم از نوع تشبيهي و هـم اسـتعاري، شـاهد            ، تركيبات اضافي  يارير ادامه به    د
 رنـگِ   تقوا، مردان طريقـت،     مردي، سقفِ  دستِ: تصاويري زيبا در شعر او هستيم     
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توجـه بـه     . ...و زنگـار فراموشـي    برق محبت، رنگ خاموشـي،     ها، ولگرد سياهي 
 امـا حـسيني     ،ستتركيبات اضافي، تصويرهاي شعر را هماهنگ و ملموس كرده ا         

كنـار   يك عنصر حسي را در. در ادامة تصاوير، گرايش به سادگي و صراحت دارد     
دهد و ايـن شـيوه يعنـي توجـه بـه عناصـر تجريـدي و                  عنصري انتزاعي قرار مي   

تيـغ   شط آتـشين، روح شـب،     : شود انتزاعي در شعر شاعران دفاع مقدس ديده مي       
  . شعلهساطب طفل بيداري، آتش،

هـاي بينـامتني اسـت كـه از       مه و بزرگان دين از جمله مناسـبت       تلميحات به ائ  
. شكلوفـسكي آن را مطـرح كـرد        بار ها است و اولين    شدة فرماليست  مباحث مطرح 

برنـد   ها و تصاويري كه شاعران در دوران مختلف به كار مي           انگاره«: گويد وي مي 
شـعار ديگـري    هيچ دگرگـوني از ا     و به گمان ما ابداع خود شاعر هستند، تقريبا بي         

 و  )58:1380احمـدي   (» .ند و نوآوري شاعران تنها در زبان آنهاسـت        ا وام گرفته شده  
حسيني در اين منظومه تلميحات متعددي را فراهم آورده و بر غنـاي شـعر خـود                 

  : افزوده است
  ):ع(تلميح به تيرباران پيكر امام حسن 

 كننــد تيربــاران مــي هــا را روي پــل تــابوت كننــد خارهــاي كينــه قــصد نوبهــاران مــي
  ):ع(تلميح به ضربت خوردن امام علي 

 سـراب  خورد موالي دريا از    باز ضربت مي   گــردد خــراب كلبــه شــاد دلــم ناگــاه مــي
  ):ع(تلميح به شهادت امام حسين

 برنـد  هاي سرخ از نخلـي تنـاور مـي         شاخه برنـد  مـي  هاي تشنه را سر    پيش چشمم باغ  
سـاحران و سـامري در زمـان        وسـيله    بـه مـردم   دادن   تلميح به مـاجراي فريـب     

  ):ع(موسي
 انـد  هـا گاوبنـدي كـرده      ساحران با سـامري    انــد گــر جــا در بلنــدي كــرده قبطيــان فتنــه

  : گفتن منصور حالج تلميح به اناالحق
 زنـد  هـا كـوس انـاالحق مـي        تا ابد در سينه    زنـد  اش پهلو بـه مطلـق مـي        موج نام نامي  
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  :مثنوي در تلميح به ماجراي مارگير
ــس  ــارك نف ــابي نامب ــرد  آفت ــده ك ــا را زن  بار ديگر اژدهـاي خـشك را جنبنـده كـرد           ه
 تصوير آفريني معنايي در شعر شاعران دفاع مقدس بسيار          براياستفاده از كنايه    

هايي تا حدودي بديع و منحصر به فـرد          اين مثنوي نيز كنايه     در .خورد به چشم مي  
  :وجود دارد

 از چــه طــشت انتظــار مــا از آن بــاال فتــاد را از شور يا موال فتـاد      هامان چ  دشت دل ...
رفتـه   كنايه از رسوا شدن، پيش از ايـن نيـز بـه كـار مـي          » طشت از باال افتادن   «

ــب   ــي در اينجــا تركي ــادن « اســت؛ ول ــاال افت ــار از ب ــه از » طــشت انتظ ــه كناي   ك
  .انگيز انتظار است؛ كاربردي جديد است فروكش كردن حالت هيجان

 انـد  هـا گاوبنـدي كـرده      ساحران با سـامري    انــد لنــدي كــرده بگــر جــا در قبطيــان فتنــه
بـرد تـا هـم ذهـن را      را به كار مـي » گاوبندي« ضمن تلميح، كنايه ، باالدر بيت 

كه يـك سـرگرمي محـض اسـت، بكنـد و هـم مفهـوم كنـايي                  » گاوبازي«متوجه  
  .شدن و در غفلت فرو رفتن را نشان بدهد خام

 خوردهاي آتشين متروك ماند و خاك        خطبه ي عدالت بار ديگر چـاك خـورد       فرق موال 
هماننـد  . افزايـد  هـا مـي    جمع شدن چند آرايه در كنار هم، بر زيبايي بعضي بيت          

ضـربت خـوردن    (، تلمـيح    )مـوالي عـدالت   ( هنرمندانه، تـشبيه     ،بيت فوق كه شاعر   

  .دهد در كنار هم جا ميرا ) كنايه از فراموش شدن: خاك خوردن(و كنايه )) ع(علي

 ناگهان برق محبـت اتـصالي كـرد و رفـت           هاي ما را عشق خالي كرد و رفت         دل ةخان
، ايهـام تناسـب     )كـردن عـشق    خالي(، تشخيص   )ها خانه دل (در اين بيت نيز تشبيه      

برق محبت كه با اتصالي كردن، ايهام تناسب دارد و معناي مورد نظر شـاعر از بـرق،                  (

و ) ضمن اينكه برق محبت، نـوعي تـشبيه بليـغ اسـت           .  محبت است  گرما و روشنايي  

  . اند گرد هم آمده) كردن كنايه از محو شدن يا ناپديد شدن محبت است اتصالي(كنايه 

  هاي معنايي و انديشگي  مايه  درون-ب

 از مضاميني است كه نگرش موشـكافانه شـاعر بـه            پر» ها   ها و آب   مرداب«مثنوي  
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  :ه، به او در آفرينش تصاوير كمك كرده استهاي متفاوت جامع طيف
 ها خدمتگزار پـول و پوشـالي شـدند         عشق ها از سـروها خـالي شـدند        هاي سينه  باغ...

ــة احــساس از نحيفي پيكـر عـشق خـدايي دوك شـد           ــوك شــد  كل ــاورايي پ ــاي م  ه
هـا سـرِ ناسـازگاري دارنـد،         وي در نكوهش كساني كه با ايـن دسـت سـروده           

  : نويسد مي
به چاپ 1374ها، وقتي براي اولين و آخرين بار درسال ها و آب منظومة مرداب ي ازفصل

به رو  انديشان و هياهوي چندتن پياده از لشكر عوام رو رسيد؛ با سكوت عاقالنة معاش
) غرض(اي نداشتند تا عقلشان به   چون مايه و پايه،توان ناميد اينان را مغرض نمي. گرديد

مشتي رند را سيم دادند كه سنگ «هاي عصر به قول بيهقي  وزنامهدر يكي از ر! كفاف دهد
حسيني  (»!خردمندان پوشيده همي خنديدند... و! بزنيد و اينان زدند و زدني خنده آور

318:1387(  

هـا،   شدن ارزش  رنگ نوستالژي حاكم بر فضاي اين شعر احساس دلتنگي از كم         
وي به خوبي آگـاه     . جبهه  پس از دفاع مقدس است نه آرزوي بازگشت به فضاي           

است كه هـر زمـان شـرايط و اقتـضائات خـاص خـود را دارد و نبايـد انتظـاري                      
ولي دردهاي او در اين مثنوي كـه در واقـع           . ناسازگار با آن شرايط را داشته باشد      

  :شود ، در چند محور خالصه ميهايي به اهل انديشه و نظر استهشدار
  :  فراموش شدن عدالت-

 شكستدست مردي خسته شد، پاي ترازوها         در ذهـن بازوهـا شكـست       احترام يا علـي   
  :ها پس از پايان جنگ  تغيير فضاي فكري جامعه و دگرگوني در ارزش-

 ؟پيمايي چـه شـد     بال معراج و خيال عرش     شـد؟ پرسم آن شور اهورايي چه       از شما مي  
 ؟هـا  ي آيينـه  از چه ويران شد ضـمير صـاف        ؟هــا هـان چـه آمــد بـر سـر شــفافي آيينـه     

حماسـه   رشـادت و   هاي ايثـار و    هاي سال  دفاع مقدس از ارزش     از پس ةجامع
  :خيز سينه  اما تدريجي و،اند رنگ شده ها كم دور شده و ارزش

 خيـز  ها را به حـال سـينه       كوچ تدريجي دل   ريـز  ام در فصل نفـرت در بهـار بـرگ          ديده
  :             باب شدن ناجوانمردي و دنياطلبي-

ــد   ــسردي زدن ــگ دل ــنتي آهن ــازهاي س  هـاي نـاجوانمردي زدنـد      طبـل  ناكسان بـر   س
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 گرفتها خورشيد خود را پـس   آسمان از سينه   تا هواي صاف را بال و پر كـركس گرفـت          
  :نظر  گروهي كوتهةوسيل بهديده   استهزاء و ريشخند نسل مصيبت-

 نتشيآك است و شط     فصل فصل بارش اش    هاي راسـتين   منقرض گشته است نسل خنده    
ــت   ديده را ارزاني است    آنچه اين نسل مصيبت    ــاني اس ــة پنه ــكار و گري ــد آش  پوزخن

  :       سپري شدن روزگار تالش صادقانه-
ــار دســت ــه اعتب  هـا در مرخـصي     هـا لـوح ريـا، آيينـه        چهره هــا در مرخــصي هــا و پين

يري هستيم كه   شاهد تصاو  شعرهاي نو حسيني،   در اين مثنوي مانند غزليات و     
هـاي اسـتعاري،     حـسيني بـه كمـك تركيـب        .اي دارنـد   رنگ عرفاني مذهبي ويژه   

تشبيهي و تصويرهاي بديع، فضايي كامالً عرفـاني را در ايـن مثنـوي خلـق كـرده        
از سوي ديگر، نگرش مذهبي و ديدگاه اعتقادي و شيعي او در اين مثنـوي               . است

اي جديد از نوسـتالژي      عر، گونه ماية غالب در ش    جاري و ساري است و اگر درون      
؛ ولي خالقيت خود را در ارائة تصاويري عرفاني و روحاني نيـز بـه خـوبي                  است

   :نشان داده است
 جز علـي مـوال بـراي نـسل درياهـا نديـد             ها را جز علي موال نديـد       چشم هستي، آب  

 زنـد   مـي  كـوس انـاالحق    ها، تا ابد در سينه    زنـد  اش، پهلو بـه مطلـق مـي        موج نام نامي  
 كـشد  پير دريا كف به لب آورده يـاهو مـي          كشد ميها را ذكرحق اين سو و آن سو          موج

 چرخـد دلـم    خانقـاه مـوج مـي      شادمان در  چرخـد دلـم    مثل مرغـان رهـا در اوج مـي        
 مضامين عشق، عرفان و حماسه را با يكديگر آميختـه و            ،حسيني در اين مثنوي   

از سـوي   .  كمـك گرفتـه اسـت      ،موضوع را دارنـد   از كلماتي كه بار معنايي هر سه        

. كند تا شوق مخاطب را به سادگي برانگيزد        ديگر، وي تصاويرجزئي را برجسته مي     

. ها و روابط مبتني بر حضور است       ها و تركيب   هنر وي در اين مثنوي، ايجاد تناسب      

و اي معقول و منطقي به رخدادها و وقايع پس از دفاع مقدس نگريـسته                او از زاويه  

اي خـالق و پويـا انتخـاب كـرده           ها و تركيبات شعري خود را از روي انديشه         واژه

سادگي بيان، سالمت و رواني كالم، شكوه و صالبت همراه با عاطفـة نـرم و                . است

  .شود شاعرانه در اين شعر مانع دريافت معاني و هدف شاعر نمي
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 عرصه است   سرايي معاصر و پيشرو در اين       شاعران موفق مثنوي   وحسيني، جز 
هـاي   صـحنه  هاي او قابليت ابداعي دارد و با قدرت انديـشه و خالقيـت،      و مثنوي 

تري پيش روي خواننده و دوستداران اشعارش ترسيم كرده است تا آنجـا كـه                تازه
هـاي او نـشان    مثنـوي ويـژه   ميل بيشتري به تقليد از اشعار او و بـه          شاعران جوان، 

 دارد، عشق است و به دنبـال آن،         تالش وامي  آنچه حسيني را از درون به     . دهند مي
 ،بـال عاشـق و دغدغـة او        حسرت برجـاي مانـدن از كـاروان كبوترهـاي خـونين           

ها و اندوه و حزن سرشار از ياد از خود گذشـتگي رزمنـدگان               شدن ارزش  رنگ كم
 از فروكش كـردن    پسدرد   طلبان و سودجويان بي    اسالم و فرياد اعتراض عليه رفاه     

گونه بـه واكـنش و       است كه او و بسياري از شاعران متعهد را اين          جنگهاي   شعله
  .دارد ميشِكوه وا

  
  نتيجه 

؛ ولـي در اصـل       هاي زيبايي در شعرهاي دفاع مقـدس وجـود دارد          اگرچه تصويرآفريني 

شـاعران، در شـمار     متنـي و تعهـد       يـافتن عناصـر بـرون      گونه شعرها از نظر اهميـت      اين

  .يرندگ هاي معناگرا قرار مي سروده

هاي فرامـوش شـده، بـراي روشـنگري افكـار            تداعي خاطرات گذشته و ذكر ارزش     

حـسيني  . اي جديد از نوستالژي عارفانه آفريد كه در ادبيات پيشينه نداشـت            عموم، گونه 

هاي استعاري ، تشبيهي و تصويرهاي بديع، فضايي كامالً عرفـاني را در              به كمك تركيب  

  . اين مثنوي خلق كرده است

 آرزوي بازگشت به فـضاي      -الف: شود جديد نوستالژي به دو شاخه تقسيم مي      گونة  

هـا پـس از دوران       شدن ارزش  رنگ  احساس دلتنگي از كم    - ب .سرشار از معنويت جبهه   

  دفاع مقدس 

ها در اشعار شاعران پس از دفاع مقدس، امري كامالً طبيعي            اگرچه ظهور اين ويژگي   

تـرين شـعر    يدحسن حسيني، زيبـاترين و جـامع      و معقول است؛ ولي شايد اين مثنوي س       
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هـاي از دسـت رفتـه و         اعتراض، برخاسته از تفكري نوسـتالژيكي بـراي احيـاي ارزش          

  . هشدار به اهل نظر و انديشه باشد

  

  نوشت پي

شناس و   پدر او موسيقي  .  در برنو چكسلواكي زاده شد     1929ميالن كوندرا  در سال      ) 1(

وي تحـصيالت   . لين اشعارش را در دوران دبيرستان سرود      او او . استاد دانشگاه برنو بود   

شناسي در دانشگاه آغاز كـرد و پـس از    خود را در زمينه موسيقي، فيلم، ادبيات و زيبايي 

كونـدرا يكـي از     . پايان تحصيالت به عنوان استاد در دانشگاه هنر پـراگ فعاليـت نمـود             

ف بـسياري از نويـسندگان      آيـد و بـرخال     نويسندگان تأثيرگذار قرن بيستم به شـمار مـي        

 آخرين اثر اوست    جهالت. هايش ناشناخته باقي بماند    دهد پشت كتاب   مشهور ترجيح مي  

  . منتشر شده است2000و به زبان اسپانيايي در سال 

  
  كتابنامه

   . مركز:تهران. 7چ  .يل متنأوساختار وت .1380 . بابك،احمدي
   .گام نو: تهران. 2چ . 1 ج.ساختار و هرمنوتيك .1381  .ــــــــــــ
  . مركز:تهران. 3چ . حقيقت و زيبايي .1375 . ـــــــــــ

  .حوزه هنري: تهران. 2چ  .تنفس صبح .1364 . قيصر،پور امين
  .مرواريد: تهران. 5چ . مجموعه كامل اشعار. 1389. ــــــــــــ 

 ارشاد  وزارت فرهنگ و  : تهران. 2چ   .فرهنگنامه ادبي فارسي  . 1381.  حسن ،انوشه
  .اسالمي و سازمان چاپ و انتشارات

  .برگ: تهران. 1چ  .نجواي جنون .1366 . ساعد،باقري
  .فرهنگ گستر: تهران. 1چ . هاي هميشه حماسه. 1382. ـــــــــــ 
  .اميركبير: تهران. 1چ . غريبانه. 1369. ـــــــــــ 
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  . برگ:تهران. 3چ . تلواسه درعطش .1368 . اكبر،بهداروند
 بزرگداشـت سـرداران     ةكنگـر ( آن هميـشه سـبز     .1376 . پرويز ،آبادي  حبيب بيگي

   . تهران.2چ .  )شهيد استان تهران
  . همراه:تهران. 1 چ .ها فصلي از عاشقانه .1369 . سيدحسن،ثابت محمودي

با مقدمه حسين   . قزوينيو  از روي نسخه تصحيح شده غني       . ديوان. 1385. حافظ
  .آسيم: تهران. 14چ . نيكنام

   . حوزه هنري:تهران. 1چ . هم صدا با حلق اسماعيل .1363.  سيدحسن،حسيني
  .افق: تهران. 2چ  .جبرئيل ها و گنجشك .1375. ـــــــــــــــــ 
 ةسـور : تهـران . 1چ   .دفاع مقـدس    شعر جنگ و   ةگزيد. 1387. ــــــــــــــــ  

  .مهر
: تهـران . 1چ   . صديقيان  يوسفي و  ة ترجم .هاي نقد ادبي   شيوه. 1366. ديويد ديچز 

  .علمي
. 1چ  . مجموعه مقاالت بررسي ادبيات انقالب اسـالمي       .1373 . غالمرضا ،رحمدل

  .سمت: تهران
  . ثالث:تهران. 1چ . چشم انداز شعر معاصر ايران .1383 . مهدي،زرقاني

 ترجمـه ابوالحـسن نجفـي و مـصطفي          .ادبيـات چيـست؟   . 1356 . پل ، ژان ارترس
  .زمان :تهران. 1چ . رحيمي
  .رشد: تهران. 6چ  .شناسي رواني آسيب .1375 . سعيد،شاملو

مجلــه  .»بررســي فراينــد نوســتالژي در شــعر معاصــر« .1385 . مهــدي،شــريفيان

  .12ش . 7س .  دانشگاه يزد.نامه كاووش
   برگ:تهران. 1چ . ريشه در ابر .1366 . محمدرضا،عبدالملكيان

فرهنگـي   اجتمـاعي،  ماهنامـه ادبـي،    .»مقاله مـيالن كونـدرا    « .1385.  هانيه ،عفيفي

  . 8ش . 2 س .آفتاب

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


55   ... /    اي از نوستالژي عارفانه در   گونه                                         90بهار ـ  22 ـ ش 7س  

  .گستر  فرهنگ:تهران. 1چ  .مقاومت شعر صورخيال در .1383.  حسن،قاسمي
  . حوزه هنري:تهران. 1چ  .از نخلستان تا خيابان .1372 .رضا  علي،قزوه

  .اهل قلم: تهران. 1چ  .شبلي و آتش. 1374. ــــــــــــــــ 
 بزرگداشت سرداران شهيد سپاه     ةكنگر (اين همه يوسف   .1376. ـــــــــــــــ  

  . انتشاراتكميته: تهران. 2چ  )هزار شهيد استان تهران 36و 
حـوزه هنـري    : تهران. 1چ   .  ...پياده آمده بودم   .1370.  محمدكاظم ،هراتي كاظمي

   .سازمان تبليغات اسالمي
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