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 پژوهي دانشگاه الزهرا  علمي ـ پژوهشي زبان دوفصلنامة
 1392، پاييز و زمستان 9 ة، شمارپنجمسال 

 
د مننظام ةمبناي نظري گذاري مضامين دفاع مقدس بر بررسي نام

 پور نقشي هليدي در اشعار قيصر امين
 

P0Fمرزبان نسرين فقيه ملك

1 
P1Fتبار پروانه محبي

2 
 20/12/89تاريخ دريافت: 

 18/10/90يب: تاريخ تصو

 
 چكيده

P2Fليدية هنظري اساس بر

3
P )1994(، گذاري مضامين و انتخاب واژگان،  نام

 .ودر شمار مي بهانديشگاني زبان  يري فرانقشگ شكلدر  ه كنند تعيين يعامل
قيصر  هاي ررا در شع گذاري مضامين دفاع مقدس نام ،پژوهش حاضر در

از  را اري مضامين دفاع مقدسگذ نام ،منظور ايم؛ بدين بررسي كردهپور  امين
ي دفاع ها در دو بخش سال ها را كرده و آن استخراج اين شاعر هاي رشع

ة در دو حوز جداگانه وصورت  مقدس، به دفاع از هاي بعد مقدس و سال
 . ايم كردهصريح و ضمني تفكيك  معنايي

آغازين،  هاي دهد كه در شعر آمده نشان مي دست نتايج به ةمقايس
 از آن، پس ولي شده است؛هايي صريح آغاز  با انتخاب ،ي مضامينگذار نام

                                                 
 nasrinfaghih@yahoo.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا (س) . 1

 pmohebitabar@gmail.com دانشگاه الزهرا (س)  زبان و ادبيات فارسي كارشناس ارشد. 2
3. M. A. K. Halliday 
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هاي ضمني در  . اين گزينششده استهايي ضمني مطرح  انتخاب كم، كم
در  كم كمو  گرفتههايي از فرهنگ سنتي و ادبي صورت  با انتخاب ،آغاز
رسيده ، به انتخاب واژگاني از مسائل اجتماعي مقدس هاي مياني دفاع سال

هاي عرفاني، بيشتر نمود  هاي پاياني دفاع مقدس، توجه به جنبه سال. در است
ها با نوعي نگاه  گذاري ام، نمقدس از دفاع بعد هاي ردر شع .يافته است

شده تر  بسيار انتزاعي ،گذاري مضامين و نام بودهفلسفي همراه  -عرفاني
 .است

 
ه ي واژ ي: ها د مقدس،  گذاري، شعر دفاع تحليل گفتمان، هليدي، نام كلي

 .پور قيصر امين
 

 مقدمه. 1
P3Fتحليل گفتمان« اصطالح از آنكه وارد مبحث اصلي مقاله شويم، الزم است دربارة پيش

1
P« ،

 صورت مختصر توضيح بدهيم. به
است كه اصطالح  يشناسزبان نخستين)، 1952( زليك هريس ،)1998( كنظر اسلمبرو از

طرح كرد و م» جمله« را دربارةديدگاهي فرماليستي ، اي كار برد. او در مقاله تحليل گفتمان را به
 ). 60: 1381 ،(خجسته كردمعرفي انه يگرانگاهي صورت تنهاتحليل گفتمان را 

توجه  شناسي مورددر زبانعنوان واحد بررسي و تحليل،  كه متن به بعد بهشصت ميالدي  ةاز ده
مند بودند،  اجتماعي و فرهنگي عالقه يهاشناساني كه به جنبهشناسان و زبانقرار گرفت، جامعه

تحليل  بدين صورت،و  دهد، تحليل كردند روي مي در محيط طبيعي را كه انسان هاي همكالم
 .)28: 1387، (سلطاني شدآغاز گفتمان 

 شناسي سازگاني يازبان ،گرايي، مايكل هليدينقش كرد پرداز روي ترين نظريهبرجسته
تحليل متون  ةعرص كردي موفق در به روي ،اين موضوعو سپس نقشي را معرفي كرد  -مند نظام

                                                 
1. Discourse Analysis 
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 201 پژوهي دانشگاه الزهرا / علمي ـ پژوهشي زبان مةدوفصلنا

كرد از  است كه نام اين روي نهفته ،دو مفهوم اصلي ،شناختي زبان دكر تبديل شد. در اين روي
نظامي از  ،توان گفت هر زبان نظام مي بارةدرش. نق ديگري نظام و يكي است: ها گرفته شده آن

كنند.  كمك صورت، تحقق پيدا مي با معاني ،واقع و در شود معاني است كه با صورت همراه مي
 .هاي زبانينقش ديگري و هاي دستورينقش يكينظر دارد:  در راهليدي دو مفهوم  ،شقن بارةدر

 نهادي زبان پيش . هليدي دستوردانسته استهاي اجتماعي هاي زبان را نقشنقش ةهم ين دانشمندا
گراست تا نقشنوع  از بيشتر ،چوب مفهومي آن ارهزيرا چ ناميده است؛ »گرادستور نقش«خود را 

قرار داده نظر  شناختي، نقش را مد عناصر ساختار زبان تفسير سه مفهوم متن، نظام و در صوري. او
 .)xiii :1985(هليدي،  است

هايي است كه يك نظام معاني همراه صورت ن عبارت اززبا ،)xvii :1994نظر هليدي ( از
نظامي براي ساختن معاني است  ،زبان وي معتقد استشوند.  ها، معاني تشخيص داده ميطريق آن از

 ةكامل از هم يبلكه نظام ؛شود به معاني واژگان محدود نمي تنها ،شناسي دستور و معني هاي و حوزه
تعيين  و واژگان، به يك ميزان دستور زبان رامعاني موجود در يك زبان است و اين معاني 

 :1994 (هليدي،شوند  گذاري مي پردازي رمز قالب عبارت معاني در ،كرد در اين روي .دكنن مي
xvii(. 

نقش انديشگاني، فرانقش يابد: فرا مي نمودنقش در سه فرا مفهوم معنا، نقشي -دمننظام ةدر نظري
 :دارد دو مقولهكه خود  نظر است وردمفرانقش انديشگاني  ،اين تحقيق در .نقش متنيبينافردي و فرا

P4Fگذاري نام يكي

1
P ساختار گذرايي و ديگريP5F

2
P. 

 گذاري: نامالف) 
ايدئولوژي در زبان فرد است. هليدي و  هاي يكي از نمود ،انتخاب واژگاني گذاري و نام
P6Fمتيسن

3
P م است كه زبان، مسلّ«: معتقدندطريق زبان  ها در واژگان از تجربهة خاصيت و تغيير دربار

صورت  ها را به آن ،كند و بعد گذاري مي كند. زبان اشيا را نام تفسير مي هاي انسان را تعبير و تجربه

 ).29: 2004(هليدي و متيسن،  »كند هايي تعبير و تفسير مي بندي طبقه

                                                 
1. Naming 
2. Transitivity 
3. Mathiessen 
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در ساخت انديشگاني زبان  هكنند تعيين يعامل ،گراي هليدي، واژگانشناسي نقشدر زبان
كه فرهنگ  هستندهايي  ها و پيوند يندا، مفاهيم، فرازبان، نمودي از اشيهاي  . واژهدنرو شمار مي به

نوع  دهندة گذاري افراد و اشيا، نشان ها براي نام كند. نوع انتخاب واژه ها ارتباط برقرار مي آن ةدربار
نمايي جهان را در آن  باز و نوع واژگان هر فرهنگ نيز ها وجود دارد آن بارةديدگاهي است كه در

نمايي  هاي ايدئولوژيك آن فرهنگ، جهان را باز اساس نياز ها بر را واژهزي ؛دهد فرهنگ نشان مي
P7F(فالرند كن مي

1
P، 1991 :80.( 

 ساختار گذرايي:ب) 
وسيع كل جمالت زبان، تجلي فرانقش  ةشناسي است كه گذرايي را در دامن هليدي تنها زبان
وجود يا  ةاتر از محدودكند، فر هايي كه وي لحاظ مي داند. نظام معنايي و نقش تجربي زبان مي

كل  ،ها يندحاظ، هليدي، با توجه به انواع فرابه اين ل ؛عدم وجود مفعول صريح در جمله است
 .)93: 1385بين،  (حق كند ة اصلي و بينابين تقسيم ميجمالت زبان را به سه دست

 اين پژوهش است. هاي فبندي او خارج از هد البته تقسيم
. كند را منعكس مي بيني ما ها و جهان باور همواره نيست؛ بلكه در ارتباط كالمي، زبان خنثي

كند، شعر است. شاعر با  ها را منعكس مي باور ي بيشتر،هايي كه در آن، زبان با قدرت يكي از متن
 .انتقال دهد تر مؤثر يصورت خود را به بيني تواند جهان مي ها واژه ميان هاي هدفمند خود از انتخاب

در  واست  قرار داشته هدور اين ثير گفتمانأهايي است كه تحت ت يكي از متن ،شعر دفاع مقدس
پور يكي از شاعران اين  . قيصر اميناست بوده تر مؤثر ،زبان ادبي با استفاده ازبيني  انتقال جهان آن،

 منعكس كردههاي اجتماعي، گفتمان اين دوره را در شعر خود  دوره است كه با حضور در نهاد
در دو  هاي او را شعرپور،  گذاري مضامين دفاع مقدس در شعر امين گفتمان نامتحليل  براياست. 
 .ايم كردهبندي و تحليل  دستهاز آن  بعد ةدور شعر دفاع مقدس و ةشعر دور جداگانه شاملبخش 

 

                                                 
1. Roger Fawler 
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 203 پژوهي دانشگاه الزهرا / علمي ـ پژوهشي زبان مةدوفصلنا

 دفاع مقدس ةگذاري مضامين دفاع مقدس در شعر دور يند نامبررسي فرا .2
نمايي ايدئولوژي در زبان است. نوع انتخاب  هاي باز يكي از جنبه ،گذاري و انتخاب واژگان نام

 ها وجود دارد. آن بارةكه در دهد را نشان ميي هاي گذاري افراد و اشيا، نوع ديدگاه ها براي نام واژه

چند مفهوم كلي  قالب مضامين دفاع مقدس، در  پور، امين هاي ربا توجه به سير تدريجي شع
؛ شهيد، رهبري دفاع مقدس  اعتنا؛افراد بي دشمن و ؛سالح زمندگان ورند از: جنگ، ا عبارت

 يك آورده و دربارة هر ها در جدول جداگانهصورت  به . در اينجا، اين مضامين را شهادت و...
 :ايم داده توضيح

 
گذاري واژگان كليدي دفاع مقدس با مفاهيم جنگ، رزمندگان و سالح در  نام. 1-2

 مقدسهاي دورة دفاع  شعر
 مطالب اين بخش، در جدولي بدين شرح آمده است:

ة دور هاي ررزمندگان و سالح در شع جنگ، اژگان كليدي دفاع مقدس با مفاهيمگذاري و نام. 1جدول 
P8Fمقدس دفاع

1 

 معنايي ةحوز سرايش عنوان شعر و سال گذاري نام مفهوم

 ضمني صريح

 صريح 59 اسفند/ جنگشعري براي  - جنگ جنگ

 صريح همان - جنگ جنگ

 صريح همان - جنگ جنگ

 قدرت مادي صريح/ همان - تفنگ جنگ اسلحة

عرفاني/ قدرت  60بهمن  /)2براي جنگ (  شعري - ايمان جنگ اسلحة

 معنوي

                                                 
پور در فهرست منابع انتخاب شده  عري امينهاي ش اساس نام شعر آمده و از مجموعه بر ها شده در جدول منابع مضامين ذكر. 1

 است.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 مند...مبناي نظرية نظام گذاري مضامين دفاع مقدس بر / بررسي نام204

 

  آتشهيمة  - جنگ

 نمروديان

 نماد ديني 63تا  59از ميراث باستاني/ 

  آتش آزمايش - جنگ

 (ع) ابراهيم

ت نماد ديني/ قدر همان

 معنوي

باستاني   تبر/ ميراث - جنگ اسلحة

 (ع) ابراهيم 

قدرت  نماد ديني/ همان

 معنوي

در  شكسته   نماز

 جهاد

 عرفاني عاشقانه 60 )/ بهمن2(  جنگ براي   شعري نماز عشق -

 نماز مرگ بر - وجوب مبارزه

 آمريكا

 اجتماعي و ديني همان

 اسي/ حمعرفاني و  همان عشقتنان  رويين - رزمندگان

 قدرت معنوي

 

عرفاني/ قدرت  63بسيج/ تنفس صبح تا  كهكشان روشن - صف رزمندگان

 معنوي

 و عاشقانه  حماسي 63 حرم/ تاشوق  عشقلشكر  - لشكر رزمندگان

 

 صريح 61 بهشتسفر/ اردي _ خصم كينة (رزمنده) من  دين

قدرت  يني/نماد د 63 تا 59 / ميراث باستاني (ع) همچون ابراهيم - رزمندگان

 معنوي

 خورشيدتيغ مردان  - رزمندگان اسلحه و 

 مشت در

  نماد عرفاني 64 طوفان/ ديحكم آغاز 

 حماسي و

پشت و  بركوله  رزمندگان

 پيش در سجاده

 و حماسه/عرفان  همان -

 قدرت معنوي

و  زخم   ازقومي  - رزمندگان

 جنون تبار   خون/ از 

  و  حماسينماد  همان

 عاشقانه
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داغ  و   سوز

 رزمندگان 

و  موسي  طور   آتش -

  محراب مهر  

 زرتشت

عرفاني و  نماد همان

 حماسي

مهر پايان مرداب  - رزمندگان

 دست/در 

طوفان   آغاز حكم

 انگشت در  

حماسي و  نماد همان

 عرفاني

و بريدن  دريا   موج - ما ما و وصال 

 خود از  

 نماد عرفاني 64 رسيدن است/ اسفند ، رفتن

 عرفاني همان خويش ز   اي سايه - ما ما و هستي 

 ادبي استعارة همان كال چيدن  از - ما تعلقات

 
 هاي دفاع مقدس اعتنا در شعر هاي دشمن و افراد بي گذاري مفهوم . نام2-2

و  1شعري براي جنگ «و » ميراث باستاني«هاي  اعتنا هشت بار در شعر هاي دشمن و افراد بي مفهوم
جمله  صورت ضمني و با استفاده از استعاره و مجاز آمده است. از ه و در تمام موارد، بهذكر شد» 2

الت و منات و «، »ديوار سرد و سنگي«، »ديوار«توان  ها مي رفته براي اين مفهوم كار هاي به استعاره
 را نام برد.» نمروديان«و » هاي وحشي خفاش«، »عزي

 
هاي دورة دفاع  ني (ره) و امام زمان (عج) در شعرگذاري رهبر، يعني امام خمي . نام3-2

 مقدس
ي جسماني (مانند ها از ويژگي هاي مربوط به ايشان، اعم شخصيت امام خميني (ره) و ويژگي

، هاي روحاني (مانند كالم نيز ويژگي دست و عكس امام) و خند، ، لبانگشت ، سرپيشاني، چشم
پور،  هاي حوزة دفاع مقدس در آثار امين گ) در شعردادن براي جن اجازه و فرياد و آرامش امام،

هايي همچون  كم نوزده بار در شعر ، دست66تا  59هاي  شود. اين شاعر در سال فراوان ديده مي
، »انتها حماسة بي«، »هاي زخم با بال«، »بگذار عاشقانه بگويم«، »حمل آفتاب«، »فصل تقسيم«
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هاي ضمني  از امام ياد كرده است. اشاره .و..» 1جنگ شعري براي «، »سبز سرخ«، »ها خالصة خوبي«
صحن «به  ،گر شده است. او از چشم امام هاي عرفاني و عاشقانه جلوه قالب نماد پور به امام، در امين
رسيده و از » تفسير لوح محفوظ«و » سرنوشت قوم من« ،»پايان شب يلدا«به  ،از پيشاني امام و »حرم

و از سرانگشت امام، به تجسم » تالطم طوفان و آرامش دريا«رسيم شكل فرياد و آرامش امام، به ت
پور، حضرت حجت (عج)، ظهور  هاي امين دست يافته است. در شعر» ها افشاني آغاز گل«شكل 

هايي  اديبانه و شاعرانه دارد و در چهار مورد، با تعبير اي جلوهايشان و خيل منتظران آن امام، 
 و... نمود يافته است.» ترين فصل سرسبز«، »هاي سرخ روز«، »آمدن بهار«، »ها گنجينة ويرانه«همچون 

 
 هاي دورة دفاع مقدس هاي مرگ، شهيد و شهادت در شعر گذاري مضمون . نام4-2

 مطالب اين بخش، در جدولي بدين شرح آمده است:
 دفاع مقدس ةدور هاي ر، شهيد و شهادت در شعمرگ هاي گذاري مضمون نام .2جدول 

عنوان شعر و سال  گذاري نام فهومم

 سرايش

 معنايي ةحوز

 ضمني صريح

 براي جنگ/  شعري عفريت - مرگ

 1359 اسفند

 ادبي ةاستعار

كابوس  مرگ

 كودكان

 صريح همان -

 صريح همان - شهيد شهيد

 نماد ادبي همان ها الله - شهيدان

و  ،اتفاق زرد و سرد - و شهادت مرگ 

  و گرم اتفاق سبز 

 عرفاني 63 تا تفاق/ا

 ادبينماد  63 تا مبادا/ الله - شهيد

 عرفاني 63 تا غروب/مرثية  آفتاب سرخ - شهيد

 عرفاني همان زرد - زندگان
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 اين سبز سرخ كيست؟/ سبز سرخ  شهيد

 63 تا

 ديني اجتماعي/نماد 

 عرفاني اجتماعي/ همان سرو سبز - شهيد

 اجتماعي مذهبي/ همان سبز - شهيد

 مذهبي همان سرخ - دشهي

 عرفاني  كاشتن سرو - دفن شهيد

 عرفاني 63 تا مركب/جهل  گل - شهيد

/ )2( جنگشعري براي  كاشتن نهال - دفن شهيد

 60 بهمن

 عرفاني

 عرفاني همان آمد و عابري در رفت - مرگ

  بيهوده زندگي

 ماندن

 عرفاني 61 آشنا/ مردادبوي  -

 نيعرفا همان - ادگارياد ي شهادت

 ادبي نماد  همان بهار گل هميشه - شهيد

 عرفاني 61 تير بودن/مرز  بودنترين طرز  جاودانه - شهادت

 ادبينماد  همان هرزه و الله  گياه - شاعر و شهيد

 عرفاني ادبي/ 62 تير ختام/ حسنبيت  ختام حسنبيت  - شهادت

 عاشقانه 63 تا ها/ تقويمغزل  سر رقصي با تن بي - شهادت

 عاشقانه 63 تا سفر/ عاشقانآب وضوي  - عاشقانون گلوي خ

 عاشقانه 63 تا خالي/زين  عشقبردن گوي  - شهادت

 تا و باران/بازي آفتاب  سرخسماع  - شهادت

63 

 عاشقانه

 59/ و بارانبازي آفتاب  افشان دستپوشان  سرخ - شهيدان

 63 تا

 عاشقانه

 ادبياد نم همانهاي شروع يك  نقطه - شهادت
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 پرواز

 دينينماد  63 تا تصميم/عزل  مناقربانيان كوي  - شهيدان

 عرفاني 63 تا وصل/فصل  وصلفصل  - شهادت

 ادبينماد  63 تا صريح/مفهوم  معني محض آفتاب - شهيد

 عرفاني  نماد 63 تا هجرت/ آفتابهجرت  - شهيدهجرت 

 عرفانينماد  63 تا پرسش/ آفتاببوسيدن  - بوسيدن شهيد

 ديني 63 تا غسل/ آفتابشستن  - شهيدتن شس

 عرفاني اجتماعي/ 63 تا خدا/حضوري از  سبز  هودج - شهيدلباس رزم 

 عرفاني همان سرخ هودج  - شهيدتابوت 

حضوري   شهيدو حضور   آوردن

 خدااز 

 عرفاني همان -

 عرفاني 63 تا سوگ/مجلس  آفتاب  جشن - شهيدگ سومجلس 

 دينينماد  63 تا تو/آرامش  نايض عيد قربان در نب - شهادتاشتياق به 

 صريح و شهيدان/   مفهوم چشمه آب/ - شهيد

 63 تا

 ادبينماد 

 ديني نماد  63 تا نكته/ پرنده/ مرغ - شهيد

 عارفانه 63 تا نشانه/ صياد - شهادت

 عاشقانه 63 تا عشق/افسانة  عشقپروانة  - شهيد

 عاشقانه همان عشقافسانة  - شهادت

 عاشقانه 63 تا نكته/ دفتر عشق - شهادت

 قلندرانه 63 تا هجرت/ زرد به سرخي شراب  از - شهادت

 دينينماد  63 تا پيراهن تازه/ پيراهن تازه - شهادت

 دينينماد  63 تا ال/تجسم  التجسم  - شهيد

 اجتماعي  و نماد ديني  همان »وال« ة كشت - شهيد
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  عرفاني 63 تا صيت/و مرگ  به  لبخند - شهيديت وص

 59 آموزي/ عشقحديث  آموزي عشق - سوزي خود

 63 تا

 عرفاني عاشقانه/

 عاشقانه 63 تا 59 چيست؟/اين  پروانه - شهيد

 عرفاني 63 تا 59 كوچ/ شتابمحمل  - شهادت

 فرزانگان/مسئلة مشكل  - مرگ

 ها ديوانه ةساد فلسفة

 عاشقانه 1364 فروردين

 ادبي ةاستعار 66 تا 64 شما/ شانة بر بر اقيانوس شتي كزار ه - تشييع شهيدان

 ديني نماد  همان روانهاي  كعبه - شهيدانتابوت 

 دينينماد  همان چوبيهاي كوچك  كعبه - تابوت شهيدان

 دينينماد  همان ضريحزائران  - كنندگان تشييع

 عاشقانه 66 تا 64 از دو تصوير/ از آينهموجي  - شهادت

 تا 64 از /توامي براي ن عشق - شهيد

66 

 عاشقانه

 عاشقانه 66 تا 64 از آينه/ از آينهرقص مرداني  - شهادت

 عاشقانه 66 تا 64 از /آينه آينه  ازسواران ميداني  - شهيدان

رسيدن به  خود،رفتن از  - شهادت

 خويش

 عرفاني 66 تا 64از آينه/ 

 عرفاني همان خويشديدار  غرق  - شهيد

 عرفاني همان آينهاني از پاي - شهادت

موضوع دفاع مقدس است كه مدتي  پور با هاي امين سروده نخستين، از »شعري براي جنگ«
ترين اشعار  يكي از مشهور ،) سروده شده است. اين شعر1359 از شروع جنگ تحميلي (اسفند بعد
 ميمياده و صزبان س داشتن دليل هاي آغازين جنگ تحميلي، بهاست كه از همان ماه شصت ةده

توانست جايگاه خود را حفظ كند. در اين شعر، فضاي آغازين تهاجم و دفاع، با ديدگاهي 
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نمودي  چندان ،در اين شعر گذاري مضامين رئاليستي توصيف شده است. با توجه به جدول، نام
  است. كار رفته بهو...  »كالم امام«، »شهيد«، »جنگ« مانند صريح هايي  تعبارندارد و 

حالي كه  در دهد؛ نشان ميبيني ديني شاعر را  رزمندگان، رشد جهان هب» ابراهيم (ع)« الق ناماط
(ره)  امام خميني ، يعنياز انقالب، تنها براي رهبري ديني پور، پيش در شعر امين» ابراهيم«نماد 

از  شكن شده تبر ها دار و تبر بردار/ بت مت بلند اي يار!/ وقت است تا تو دست برآري/ قا«شد:  انتخاب مي

  ).67: 1364پور، (امين »بس كه دير ماند...
انتخاب  گذاري، رزمندگان است و در اين نام  مي براينا» تنان عشق رويين«پور،  در شعر امين

. در رود شمار مي بههاي ايدئولوژيك متن  از جنبه ،نما عبارت با تضاد معنايي و ايجاد متناقض
   د.دارعرفاني  ةجنب، »عشق« واژة حماسي و ةجنب ،»تنان رويين« واژة ،»تنان عشق رويين«عبارت 

انتخاب قالب غزل، براي يافته و  ، بيشتر نمود، تالقي عرفان و حماسهاين شاعر در غزليات
 اي قابل توجه د، نكتهكن ايدئولوژي دفاع را طراحي مي الهي كه -رهبر سياسي  توصيف ويژگي

 وجود رهبر ديني و سياسيترين نكته در تالقي عرفان و حماسه، مهمتوان گفت  اين مي بنابر ؛است
  :شود زير نيز اين مسئله ديده مي بيتي در دو است.

 نوردان خداست ة نوراز طايف          دار مردان خداست مردي كه طاليه
 گردان خداست قلبش گل آفتاب           نماست قطبي كه مدار چشم او قبله

 )23: 1363پور، (امين
انتخابي  ،»نوردان نور ةمردي از طايف«و همچنين » گردان خدا آفتاب گل«گذاري  نامدر اين شعر، 

 معنايي عرفاني است. ةحوز در
 

 مرگ، شهادت و شهيدان گذاري براي نام. 5-2
براي شهيد » الله«براي مرگ و » ة كودكان شهركابوس آشناي هم«و » عفريت«هاي  اگر از نام

هاي  . در سرودهشود مي ديده دار معنا هايي تغيير ،ها نگذاري مضمو سير نام در ز آن،ا پس، بگذريم
ها  گذاري كم، اين نام كمو  شود ة معنايي صريح، در متن ديده ميحوزهايي در  گذاري نامنخستين، 

آن،  مقابل براي مرگ و در  اي گذاري نام» اتفاق زرد و سرد« ؛ مثالًآيند مي صورت ضمني در به
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 -آن اتفاق زرد -سان كه برگ افتاد آن: «استبراي شهادت  اي گذاري ، نام»سبز و گرم«بارت ع

 :1364، پور (امين »/ اما او سبز بود و گرم كه افتادافتد مي -آن اتفاق سرد -مرگ سان كه افتاد آن افتد/ مي
توجه به مسائل  براي پاسدار شهيد با اي گذاري نام ،»سبز سرخ« عبارت ،»سبز سرخ«در شعر  .)22

 ؛يافته استگذاري، عمق عرفاني بيشتري  يند نامهاي مياني دفاع مقدس، فرا در سال اجتماعي است.
اي  گذاري نام كه »زائر«براي تابوت شهيدان و  اي گذاري نام كه »هاي كوچك چوبي كعبه«مانند 

 كنندگان است:  براي تشييع
آيا/ ... هاي كوچك چوبي! اي كعبه ...ايي استتماش ،هاي صبر هاي روان/ بر شانه رفتار كعبه

 ةبلند/ بر شان گونه سر شكسته شماييد؟/ يا نه، اين خيل خسته ماييم كاين ما اين فوج پر ةبر شان
 .)110: 1372پور، (امين شما! ةشماييم! بر شان ةر شانما ب ...ما زائر شماييم ...شماييم؟
نامي است  ،»خون گلوي عاشقان« ؛ مثالًندرانه استها عاشقانه و گاه قل گذاري در غزليات، نام

رنگ  صدايي به«اي شهادت است: بر اي گذاري نام ،»عشق« چنينهم؛ براي آب وضوي عاشقان

ديگر موارد از  در غزل، ).142: 1372پور،  امين( »نامي براي تو نيست ،جز عشق صداي تو نيست/ به
و كالمي، تو خود تخلص و  تو اوج شعر«كرد: كر را ذ نمونهتوان اين  مي گذاري براي شهادت نام

در آن، ايهام در عبارت  ) كه101: 1364پور، (امين» ختامي، شهادت آي شهادت! تو بيت حسن نامي/
 تعبير دارد. حسن نوعي ،عاقبت نيكو) ة(خان» ختام بيت حسن«

مست «و » رخسماع س«، »رقصيدن عارفانه«فاني براي شهادت، مانند هاي متعدد عر گذاري نام
اي خوشا «شيفتگي به شهادت است:  ، عبارت ازتعبير دارد و ايدئولوژي متن حسن ،»اي خونين خلسه

گذاري  از موارد نام». !خوش از سماعي سرخ، عارفانه رقصيدن / سر!اي خونين ز خون رفتن، مست خلسه
صورت  به ني خود،معناي عرفا است. اين عبارت در» مرداني از آينه  رقص«براي شهادت، عبارت 

... خالي هاي سياسي، اجتماعي، حزبي و در نظم گفتمان دفاع مقدس وجود دارد و از نماد تلويحي،
 ست.پور ا هاي انديشگاني امين ويژگي نگاه آرماني و عرفاني، ازشده است. 

اج خوشا رقص مرداني از آينه/ سواران ميداني از آينه/... همه غرق حيرت ز ديدار خويش/ در امو«

براي شهيدان، » از آينهمرداني « . در اين شعر، استفاده از عبارت)146: 1372پور، (امين» طوفاني آينه
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 ةشهدا در قهقه«رسد تحت تأثير اين ايده باشد كه  نظر مي ي عارفانه و عاشقانه است و بهانتخاب

 ».ندا ”قونرزهم يرب ندع“ ،شان و در عيش وصالشان مستانه
رنگ صداي تو  صدايي به«ست: هاي زيباي اين شاعر ا ، از انتخاببراي شهيد» عشق«گذاري  نام

» نيست تن جاده از رفتنت جان گرفت/ رگ راه، جز رد پاي تو ...Uنامي براي تو نيست/ ،جز عشق بهUنيست/ 
 ).142: 1372 پور، امين(
 
 »آفتاب«گذاري شهيد به  نام. 6-2

در نوزده  ؛ مثالًگذاري براي شهيد دارد ن بسامد را در نامبيشتري »آفتاب«پور، واژة  در شعر امين
هاي آن براي شهيد و شهادت استفاده  و كنايه »آفتاب«از نظر،  بيتي و رباعي مورد دو 68 درصد از

 ةاين پرسش را جواب، كاري است شگفت/ تو گون نوشيدن نور ناب، كاري است شگفت/« شده است:

اين  ع اولادر مصر). 41: 1363پور، (امين» شگفت كاري است U،ابآفتUيك شهيد را بوسيدي؟/ بوسيدن 
تعبير دارد؛ زيرا در  حسن و براي بوسيدن شهيد است اي گذاري نام ،»نوشيدن نور ناب«، عبارت شعر

 نيست.   خوشايند يشدگان، تصوير كشته ايدئولوژيك، ديدن  غير وضعيت
ايم/ در مجلس سوگ تو، تو را كي جاب آمدهايم/ نوريم وليك در حپي خطاب آمده طوريم كه در«

طور « در اين شعر، عبارت ).43: 1386پور،  امين» (ايمآمده Uآفتاب Uبينيم؟/ كوريم و به جشن
، اين بنابر ؛كنندگان در مراسم سوگ شهيد تعبيري است براي شركت حسن ،»آمده خطاب به

در  يد را در مجلس او مشاهده كرد.توان شه نور خدا را ديد، مي ،ع) در طورطور كه موسي ( همان
 بودن شهيد، طبيعي جلوه داده شده است. آفتاب ،»ايم كوريم و به جشن آفتاب آمده«عبارت 
مظهر نور، پاكي، زندگي،  ،آفتاب توان گفت در شعر دفاع مقدس مي» آفتاب«تبيين انتخاب  در

آن براي شهيد، با توجه به است و انتخاب  ...(رجعت) و دوبارهجاودانگي و حتي امكان بازگشت 
، كشتگان راه خدا، زنده و قرآنرسد. طبق متن صريح نظر مي مفاهيم ديني، كامالً منطقي به

 خورند. روزي مي ،د پروردگار خويشجاويدند و نز
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 »چشمهآب/ «گذاري به  نام. 7-2
اند/  ب چشمه پاكمهتاب شوييم/ شهيدان همچو آ ةشهيدان را به نوري ناب شوييم/ درون چشم«شعر در 

براي  اي گذارينام ،»آب« واژة ع آخر،ادر مصر)، 99: 1363پور، (امين» آب را با آب شوييم؟ !شگفتا
 همين/ .او معني محض آفتاب است همين/ .زبان آب استة او ترجم« در نمونة ديگر،شهيدان است. 

نيز  )41: 1363پور،  نامي» (يح شعر ناب است. همينگردي/ مفهوم صر دنبال صفت مي بيهوده به
براي شهيد صورت » شعر ناب«، »معني محض آفتاب«، »آبترجمة زبان « هاي متعدد با گذاري نام

نشان روشنايي، پاكي، زندگي و حيات جاودانه بوده است  ،فرهنگي ما ةدر پيشين »آب«گرفته است. 
 رد. ادبي نيز دا ةپشتوان ،ديني ةبر پشتوان و انتخاب آن براي شهيد، عالوه

 
 »پرنده/ مرغ«گذاري به  نام. 8-2
اند  اين نكته نوشته دوست/ خواهد كه دهد سر به دم حنجر دوست/ آن مرغ كه پر زند به بام و برِ«در شعر  

گذاري  يند نامچند فرا )،39: 1363پور،  امين» (دوست كه دارد سرِبر دفتر عشق/ سر دوست ندارد آن
كار رفته  به اشاره اسمصورت  گذاري براي شهيد، به يند نامفرادر » آن مرغ«شود: انتخاب  ديده مي

سوي  است كه مشتاقانه به ي مهاجرمرغ ،كند كه شهيد است و اين مطلب را در ذهن تداعي مي
تكرار اين عنوان  با همراه، متعال گذاري براي خداوند در نام» دوست« ةشتابد. انتخاب واژ دوست مي

ع آخر كه تأكيد رباعي بر آن است، ادر مصر ويژه ؛ بهئولوژيك داردايد ةها، جنب عامصر ديگردر 
 اي براي دفتر شهادت است و گذاري نام ،»دفتر عشق«كار رفته است.  دو معنا به با »دوست«

. در متون رود شمار مي پور به شعر امينهاي ايدئولوژيك  شمولي معنا در عشق و شهادت، از جنبه هم
روح مؤمن،  هشباهت پرنده ب و روح مؤمن استفاده شده ي برايتمثيل عنوان به ،»پرنده«از  همديني 

 چنين بيان شده است:  ،در منابع ديني
ارواح گذشتگان چنين  ةدربار -السالمعليه -شاگردان امام موسى بن جعفر از اسحاق بن عمار،

در چه «گفتم:  ؛»آرى«فرمودند:  ؛»كنند؟ ها اهل خود را مالقات و ديدار مى آيا آن«سؤال كرد: 
حسب مقام و منزلت  ر بردر هر جمعه و در هر ماه و در هر سال يك با« :فرمودند ؛»زمان؟
 ةصورت پرند به«فرمودند: ؛ »روند؟ها به ديدار اهل خود مى به چه صورتى آن«گفتم:  ؛»مؤمن

را در خير و ها  پس اگر آن شوند؛مى آگاه زنند و از اهل خود ها مى لطيفى كه خود را به ديوار
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اك و ناراحت غمن ،شوند و اگر در حال بد و اندوه بنگرند حال مى خوش ،خوبى مشاهده كنند
  ).203 /3 (اصول كافي، »شوند مى

ها و  ، استفاده از كلمهاي خاصدر القاي ايده  و مؤثر آور هاي انقياد براين، يكي از راه عالوه
 ضمين شعري از خواجه عبداهللا انصاري است.ت ،بيت آخركه  هاي بينامتني است؛ چنان تعبار

 
 »پيراهن تازه«گذاري شهادت به  نام. 9-2

تو را  ةشيرازه گرفت/ پيراهن تاز ،اي تازه گرفت/ وز خون تو اين كتاب جان تو دوباره جامه«در شعر 

 ي شهادتبرا اي گذاري نام» تازهجامة «)، 51: 1363پور، (امين» بايد/ با قامت آفتاب اندازه گرفت مي
است. اين  صورت گرفته بيان زندگي دوباره منظور به ،»دوباره«اين ايده با لفظ است و تأكيد بر 

باعث  شود و شيفتگي شاعر به اين معنا بلنداي آفتاب آغاز مي به اي تازه با جامه ،زندگي تازه
ايت خواهم پوشيد/  تازه ةخواهم كوشيد/ چون جام شوق ديدار تو را به: «شده استآن  دوبارةانتخاب 

در اين ). 37: 1363پور،  امين» (هزار دوزخ باشي/ اي مرگ! تو را چو آب خواهم نوشيد گر آتش صد
 ،در متون ديني كه گذاري شهادت، انتخابي بينامتني است براي نام» تازه جامة«كاربرد عبارت شعر، 

مرگ «اد (ع) نقل شده است كه از امام سج ،شيخ صدوق االخبارمعانيها استفاده شده است. در  ربا
ترين و  كردن فاخر گزين و جاي ...هاي چركين و آلوده از تن است چون بركندن جامه ،براي مؤمن

 ).289: 1379(شيخ صدوق، » ...ها ترين جامه بو خوش
 

 »قرباني«گذاري ضمني شهيد به  نام. 10-2
فس و جلب رضايت الهي بر نداشتن امر  مظهر رضايت و تسليم، مقدم »قرباني« ،در فرهنگ ما

مفهوم  ة ديني. در ادبيات عرفاني، قرباني درهم جنب ة تاريخي دارد وهم جنب اوست. رسم قرباني
كردن اسماعيل (ع)  ستان قربانيدر دا ويژه به و هاي دروني و نفساني مطرح است و آرزو ها خواسته

  شود: دست ابراهيم نبي (ع)، اين مسئله ديده مي به
يا ابراهيم! دعوي «به دوستي اسماعيل (ع) مبتال شد، در سرش عتاب آمد كه  هيم (ع)چون ابرا

در كسي  ،جز وي كه دوستي كسي كند و به كني؟ هر دوستي ما كردي و به غير ما نظر مي
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 به قربان اسماعيل -سبحانه تعالي -ق. چنين بود فرمان آمد از ح»دحقيقت نبو اش به ينگرد، دعو
 ).62: 1359(نيشابوري، 

زد/  زد/ در ناي تو نبض عيد قربان مي اي به كنعان ميسن تو كنايهح« پور: مثالً در اين شعر امين

در « جملة در)، 44: 1363پور، (امين »زد آرامش تو طعنه به طوفان ميدرياي دلت ساحل اطمينان بود/ 

. شهيد، قرباني عيد ه استشد هصورت ضمني، شهيد، قرباني خواند به ،»زد ناي تو نبض عيد قربان مي
 ناپذير است.  اطمينان قلبي او وصفو در اين راه،  ،شدن قربان است و ناي او مشتاق قرباني

 
 » ال«گذاري به  نام. 11-2
بود  ”وال“ة بود كه كشت ”ال”«توان اين نمونه را ذكر كرد:  گذاري مي هاي داراي اين نام جمله شعر از

 ”ال ”بود شهيد/ با قامت واژگونه در خونش نيز/ تصوير و تجسمي ز ”بلي“را  ”الست“ بود و  ”ال“ شهيد/
هاي ايدئولوژيكي نسبتاً  يكي از انتخاب» ال«گذاري شهيد به  ). نام49: 1363پور،  امين( »بود شهيد

در  بودن تصور شده است و »ال« ةنتيج ،بودن »وال« ةكشت ،است. در اين متن پور در شعر امين آشكار
تعبير  تعبير دارد. حسن حسن وگذاري شده است  نام» ال«با  دوباره ،افتادن شهيد واژگونه ،بيت آخر

 مؤثر دارد. ينقش ،در القاي ايدئولوژي
 

 »ابر سفيد«گذاري شهيد به  نام. 12-2
سفيد آسمان در دل ظهر/  چون ابر رفيق و عاشق باران بود/ ،كوهستان بود/ با آب ةچشم ةاو زمزم«شعر 

 وسروده شده  ن نوجواندايوصف شه رد )54: 1363پور،  (امين» فتاب تابستان بودبازي آهم
پور است. براي تحليل انتخاب  ابداع امين ،»ابر سفيد آسمان در دل ظهر«گذاري شهيد نوجوان به  نام

 آب است:، ابر، معراج نظر او از رسد. نظر مي ضروري به اين شاعر، هاي متن ديگراو، توجه به 
كند در  ، و به آفتاب سفر ميكند در شب ها به ماه سفر مي ايد كه آب هم مثل آدم دهمگر ندي

را در روز روشن  مگر معراج آب. گردد...  ... آب از آفتاب است و به آفتاب برميروز؟
رويم. اگرچه خاك،  ايد در روزهاي آفتابي؟ ما از خاك نيستيم تا به خاك فرو نديده

ة زمين، تنها تن را شود. جاذب به خاك جذب مي ،وزنش ة ندازا كس به اما هر ؛رباست آدم
و روزي كه انسان  پذيرد نمي را قبول ندارد و آن رانه روح را. بال پرنده، قانون جاذبه  كشد؛ مي
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 !اما افسوس... ؛كشد تواند روحش را بركشد و پر پا كند، مي و هم دو بال براي خود دست
 ). 92: 1365پور،  (امين

من همره ايل آب «ست: وبيني و ايدئولوژي ا جهان پيروشدت  پور، به گذاري در شعر امين ين، ناما بنابر
خواهم كوچيد/ تا منزل آفتاب خواهم كوچيد/ با اين دل تنگ، مصلحت نيست درنگ/ بر محملي از 

 .)40: 1363پور، (امين» شتاب خواهم كوچيد
منزل « ؛براي شهيدان است اي گذاري نام كه »ايل آب«گذاري وجود دارد:  چند نام ،در اين شعر

براي  اي ديگر گذاري نام كه »محملي از شتاب« ؛شهادت استبراي  اي گذاري نام كه »آفتاب
ديده پور نيز  ديگر امين هاي ر، در شع»محملي از شتاب«گذاري شهادت به  مشهادت است. نا

باري توان ز تير به ارديبهشت رفت!/  مياما / گه رسد/  پي هر تير/ مرداد مي آري هميشه در« :؛ مانندشود مي

 .)57: 1364پور، (امين» عروج تند شهادت، اين است!
 

 »پروانه«گذاري شهيد به  نام. 13-2
روز و  ةآهنگ و سرود لبتان سوختن است/ انديش«توان ديد:  گذاري را در اين شعر مي نمونة اين نام

پور، (امين» مذهبتان سوختن است ،/ كز روز ازل؟وانه و شمعشبتان سوختن است/ اين چيست ميان تو و پر
مجنون است و عاشق بايد در عشق بسوزد و  نماد عاشق» پروانه« ،ما ). در ادبيات سنتي45: 1364

 ةانديش« در جملةع دوم، ادر مصر حضور دارد وبر عشق، عقل نيز  عالوه ،پور امين در شعر فاني شود.

، عرفان و بيني او در جهان كه چنان ؛برعشق، عقل نيز حضور دارد عالوه ،»روز و شبتان سوختن است
 ، حقيقت استكامروز عشق/ ةسوخت، ديوان در آتش شوق« . در شعردارند ي مشتركهاي زمر حماسه،

: 1364پور،  امين» (عشق ةنه ز شعله كرد پروان پروا جمله بسوخت/ ة عشق/ بال و پر و جان و سر اوافسان
براي شهيد و  اي گذاري ، نام»عشق  ةديوان« :دارد بدين شرح وجود ي متعددهاي گذاري نامنيز  )39

براي شهيد  اي گذاري ، نام»عشق ةپروان«همچنين  ؛براي شهادت است اي يگذار ، نام»عشق ةافسان«
عشق بوده،  ةشهادت كه افسان در اين زمان،سوزد؛ زيرا  در آتش شوق مي ، شهيداست. در بيت اول

معنايي عشق و  متن، هم اين هاي ايدئولوژيك از جنبه يكي عيني و حقيقي يافته است. يصورت
 شهادت است.
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نيز براي پاسدار شهيد در لباس خونين » سرو سبز«، »سرخ«، »سبز«، »سبز سرخ« هاي گذاري نام
نيز » دكارن مي«فعل  .اي از آن است ، نمونه»كارند؟ اين سرو سبز كيست كه مي« جملة كار رفته و به

اين، طبيعي است كه سرو سبز  بنابر ؛است كار رفته به كردن جاي خاك تعبير است و به داراي حسن
با «جاي  بهتعبيري است براي عبارت  حسن نيز »چند سرخ سرخ به خاك افتاد هر«بايد كشته شود. 

است. اين كردن  تعبيري براي دفن هم حسن» اين ابتداي سبزي او بود». «هاي بسيار خاك شد زخم
 د.نده ها شهادت پاسداران را طبيعي جلوه مي عبارت

 
 دفاع مقدس ةاز دور هاي دفاع مقدس در شعر بعد نگذاري مضمو نام. 3

فتمان پرورده در دفاع مقدس را هاي اجتماعي، گ طريق نهاد از ،هاي متوالي سال در پور شعر امين
از  بعد كرد. اين شاعر منتقل مي هختلف جامعهاي م هاي عرفاني و عاشقانه، به طبقه نطريق مضمو از

، زبان و انديشه هاي اجتماعي فاصله گرفت و از اين پس هاي عشق و عرفان، از نهاد پايان تلخ روز
پي شناخت  مقدس، با سكوتي مبهم، در هاي دفاع از سال دگرگون شد. وي بعد بسيارشعرش،  در

خورده  يده است/ پيچيده به خود با تن تامخاموش چو فانوس كه در خويش خ: «بوددروني خويش 

شناخت و  مي ها خويشتن خويش را باز بار ،در سكوت و تنهايي او ).87: 1372پور،  (امين» ...نشستيم
مرا ديد/ با  ،ترديد ةديد آيينه هم از« تا جايي كه از اين ترديد: ؛بود اش يآغاز شك فلسف مرحله، اين

 .)87: 1372پور،  امين» (آزرده نشستيم ة خود نيز دلساي
چندي «: درگير بود ،فلسفي و عرفاني خود هاي نديشهها با ا دفاع مقدس نيز بار  ةپور در دور امين

سان كه تو جان به دوست كردي  خود شك دارم/ آن پنهانيِ است به زنداني خود شك دارم/ در آن منِ

 ،»فرصت پرواز« يافتن پاياناز  بعد). 47: 1363پور، (امين» به مسلماني خود شك دارم ،تسليم/ زين پس
گرايي و توجه به  درون يافت ونمود  هاي عرفاني و فلسفي، بيشتر در شعر اين شاعر نديشهاين ا
 رد.كوادار او را بيشتر به تفكر  ،شناسي خود

گذاري، بيشتر بر  نام دفاع مقدس، هاي نبودن پردازش مضمو به محدود در اين دوره، با توجه
 بدين مقدس، دفاع ةاز دور ها در شعر بعد گذاري هايي از نام متمركز است. نمونه» هيدش«مضمون 

 شرح است:
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 مقدس دفاع ةاز دور هاي بعد رگذاري واژگان دفاع مقدس در شع . نام3جدول 
عنوان شعر و سال  گذاري نام مفهوم

 سرايش

 معنايية حوز

 ضمني صريح

 ما 

 مانده) (رزمندگان جا

 ادبية استعار 71 تا 67عتراف/ ا ها خار -

 ادبي ةاستعار همان خورده كرمهاي كال  ميوه - ماندگان) ما (جا

 استعاره  همان هاي زرد برگ - ماندگان) ما (جا

 آبان فرياد/ة خمياز داده شكستن به تنهاي  شاخه - ماندگان) ما (جا

69 

 استعاره 

هاي  شاخه  ودرخت آشنا  - شده قطعهاي  دست باز و جان

 گذاشته جا

 استعاره 70 قرارداد/ دي

هاي  گريه دفاع  ةخاطر

 يكريز

 صريح 73 خاطره/ بهار -

 - دفاعة خاطر

 

 صريح همان ريختههاي  روز

هاي  فصل دفاع ةخاطر

 سوخته

 صريح همان -

هاي  سال دفاع ةخاطر

 سخت

 صريح همان -

حادثة سرخ  تا هيزم تر - ماندگان) (جا ما

 78 رسيدن/ دي

 ادبي ةتعاراس

 ادبي ةاستعار همان  سوة دوان به هر آوار  باد - ماندگان) (جا ما

 ادبي ةاستعار همان ترديدخون تپيده به  - ماندگان) (جا ما

 ادبي ةاستعار همان نچكيده   اشك - ماندگان) (جا ما

 ادبي ةاستعار همان نكشيده شمع شعله - ماندگان) (جا ما
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 ادبي ةاستعار همان سبز از شاخه بريده كالِ - ماندگان) (جا ما

 ادبي ةاستعار همان چشمه رسيده و نچشيدهلب  - ماندگان) (جا ما

 غزال/ اسفندحال  حال غزال - حال من در دفاع

78 

 ادبي ةاستعار

 ادبي ةاستعار همان كالي دل - تعلقات من

 تشريف عرياني - لباس رزم من

 

 80ها/  و سوزها  روز

 85 تا

 رفانينماد ع

 حماسي نماد همان لباس زخم  لباس رزم من

 
 دفاع مقدس ةاز دور هاي بعد براي رهبر (امام خميني) در شعر گذاري ام. ن1-3

صورت مستقل به شخصيت امام خميني (ره)  به ،دفاع مقدس ةاز دور بعد هاي رپور در شع امين
 و »آخرين تصوير« هاي ررا در شع نمفاهيمي وابسته به ايشا ،بلكه تنها چهار بار ؛نپرداخته است

هاي  نماد قالب درصورت ضمني و  ، مفاهيم به. در هر چهار موردآورده است »مست رسيدن سر«
آفتاب در دستان  از ،»حكم تحريم شراب«عنوان  با ،از چشم امام كه است؛ بدين شرحعرفاني آمده 

P9Fصورت خيالي استفاده از امام با

1
P »و از » ابهام گنگي ةنقط«با عبارت  ه امامنگا خاك در از ،»بين ذره

 ده است.كرياد » ماندگاري صداي سخن عشق«ماندگاري سخن امام با تركيب 
 

 دفاع مقدس ةاز دور بعد هاي شهيد و شهادت در شعر گذاري براي مضمون نام. 2-3
 ايم: قالب جدولي بدين شرح آورده مطالب اين بخش را در
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 از دورة دفاع مقدس هاي بعد ون شهيد و شهادت در شعرگذاري براي مضم . نام4جدول 
 معنايي ةحوز عنوان شعر و سال سرايش گذاري نام مفهوم

 ضمني صريح

 نماد عرفاني 71 تا 67 /پيشواز ها  اسفند - شهيدان

 شمار بي شهيدان

  عاشقان

 عاشقانه 1372 دروغ/ دي بيشعر  -

 عرفاني 1372 توانستم/ مياگر  زمينگل امانتي  - شهيد

 عرفاني همان - حقيقت شهيد

 عاشقانه همان  پر پر خند لب - شهيد

 عرفاني همان - دور شهيد

 عرفاني 73 خاطره/ بهار سادهاتفاق  - شهادت

 عرفاني 78 دي /تا حادثة سرخ رسيدن رسيدنحادثة سرخ  - شهادت

 عرفاني 78 غزال/حال  برتر از خيال محال  شهادت

 عرفاني 79 مرداد فرصت ديدار/ ديدار فرصت - شهادت

 صريح 85 تا 80)/ 1( صلحطرحي براي  - شهيد شهيد

 صريح 85 تا 80)/ 2( صلحطرحي براي  - شهيد شهيد

 صريح 85 تا 80)/ 3( صلحطرحي براي  - شهيد شهيد

 اجتماعي 85 تا 80ها/  ها و سوز روز ها بر دوشباريگران  - شهيدانپيام 

 ادبينماد  85 تا 80پرواز/ حسرت  پشت الك ومرغابيان  - من وشهيدان 

 عرفاني 85 تا 80هنگام رسيدن/ از رسيدنبام  ، بر پريك مشت  - ناجساد مفقودا

هايي  استعاره قالب ررا د ها و آن بردههاي خود پي  برخي درد ةبه ريش پور ها، امين در اين سال
 هاي انتخابي، بسيار پنهان است:  ارهاستع ،»اعتراف«. در شعر كرده استپيچيده بيان 

خورده نيز/  هاي كال كرم اي دار نيستند/ ميوهه هاي خشك، چوبه شاخه خوار نيستند/ ها/ خار
/ زير پاي خويش/ سرزنش كني/ هاي زرد را از آنكه برگ ها بار نيستند/ پيش شاخه روي دوش

كنند/ خشكي درخت  مي افگناه/ با زبان ساده اعتر هاي بي رسد: برگ خشي به گوش مي خش
 ). 73: 1372پور، (امين خورد از كدام ريشه آب مي
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، »خورده كال كرم هاي ميوه«مانند  هپيچيد يهاي طريق معناي استعاري، عبارت اين شعر، از در متن
 چندان اند. در نگاه نخست، شايد متن، گذاري انتخاب شده براي نام »ها خار« و» هاي خشك شاخه«

ان تو مي تيطريق بينامتن مقدس نداشته باشد؛ اما از هاي دفاع هاي مربوط به سال دردارتباطي با 
رسد  نظر مي خت. بهبازشنا مقدس را دفاع  ةدور  شعرهاي خاص  بسياري از مفاهيم و واژه

. اين اند كار رفته بههاي دروني او  و درد گذاري وضعيت كنوني شاعر خابي، براي نامهاي انت استعاره
 »خار: «؛ مانندها آرزوي آن را داشته است سال شاعر هايي است كه مقابل استعاره ةنقط، ذاريگ نام
شد. در آن دوره نيز سرزنش  گذاري براي شهيد انتخاب مي يند نامكه همواره در فرا» گل«برابر  در

ست/ شويم/ ما را اگر كه وسوسه در سر ز بودن ا شويم و فراموش مي خاموش مي« مشهود است: ،خود

اين ). 96: 1364پور، (امين» بودن است ! به از هرزههان اي گياه هرزه كه با الله همدمي/ رو خار باش
 بنگرد.» خار«به اين ،خواهد با ديدي متفاوت انگاشته است و اكنون ميرا طبيعي  بودن »خار«شاعر، 

 ممكن است نيز »هخورد هاي كال كرم ميوه«نيست. » خوار«اما  ؛است» خار«درست است كه » خار«
: دانسته استبودن آن  دهندة كال ها تعلق دل را نشان بار پور اي براي خود باشد. امين گذاري نام

P10Fچيدن است خاميم و درد ما از كالچيدن رسيده را/  غم است درد و بي بي«

1
P «و ) 151: 1372پور، (امين

دانسته است. » نرسيدن«، علت هدپيچي يبودن. وي نرسيدن را در ايهام داشتن يعني كال همين تعلق
دل از شاخه بريديم/ تا  ،سبز كاليم كه سر«نيز وجود دارد:  او ديگر هاي رهاي اين انتخاب در شع نمونه

قدر براي بودن نيز آن» خورده ة كال كرمميو«). 127: 1381پور، (امين »سرخ رسيدن نرسيديم ةحادث
را مطرح » ها بار نيستند روي دوش شاخه«له، ين مسئآمدن با ا كه براي كنار اين شاعر، طبيعي است

سان  افتاد آن«د: نباش پور براي عاقبت خود امين اي گذاري د نامنتوان هاي زرد نيز مي . برگكرده است
افتد/ اما او سبز بود و گرم كه  مي سان كه مرگ، آن اتفاق سرد افتد/ افتاد آن مي كه برگ، آن اتفاق زرد

اي براي نفس  گذاري تواند نام كه مي» خشك درخت ةريش« ،انجام و سر) 11: 1364، پور (امين» افتاد
ما و دل و طنين تپيدن به بحر : «شده است؛ مانندنيز بازگو  پور امين ديگر هاي رباشد. اين مطلب در شع

ل آبي زال اند/ آب از هاي خشك كه در خاك تيره خورد/ اين ريشه ها به بحر تَتَن تَن نمي خون/ اين شعر

                                                 
 .1364اسفند . 1
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مانند  آمدن با مسائل مختلف روند كنار در شعر اين شاعر، ).90: 1381پور، (امين» خورند روشن نمي
 دنبال مقصر گشت:  اين نبايد به ادامه دارد؛ بنابر ...داشتن و ماندن، تعلق جا

تو رد  ةهمه اميد قبولي/ در امتحان ساد همه... با اين صير من نبود كه با اينهمه/ تق اما/ با اين

پور، (امين كس نيست/ از خوبي تو بود/ كه من/ بد شدم نه تو، نه من!/ تقصير هيچ شدم/ اصالً
1381 :68( . 

هاي سخت/  با سال«هاي ديگر شعري يافت:  توان در متن را مي» امتحان ساده«منظور از  در اين شعر،

: 1381پور،  امين( »/ آن اتفاق ساده نيفتاداي در ياد/ اما ريختيم/ با اعتماد خاطره فتيم و/ سوختيم و/ فرور
44(. 

اب آفت«با مفاهيمي چون  مقدس، دفاع ةگذاري براي شهيدان كه در شعر دور در اين دوره، نام
ة جلو ،كه صادقانه اند شدهمعرفي  يي»ها سفندا«  نام بابودند،  پور بخش شعر امين ، روشني»و آب و نور

رو به كاستي است.  ،شادي آن ،اما با درنگ نيامدن، اكنون ؛ندگذار مينمايش  را به» پيشواز«
هايي است كه در  تخابان جمله از ،انساني است» روح«كه مظهر  »پرنده« گذاري شهيد به نام

تا زالل  شاعر ها، گاه گذاري وجود دارد. در اين نام اين شاعر دفاع نيز در شعر ةاز دور هاي بعد سال
پور، (امين» در الكم صبورم ،پشتي پير واز با مرغابيانم/ چون الكحسرت پر در«: رفته استكودكي 

» مانده بر بام رسيدن پروا كه رفتند/ يك مشت پر جا هاي بي از آن كبوتر« :همچنين ؛)63: 1386
يك «گذاري  براي شهيدان و همچنين نام» پروا هاي بي كبوتر«گذاري  ). نام74: 1386پور،  امين(

براي شهادت، هنوز هم از مفاهيم عميق عرفاني » رسيدن«نام و  گم ندايهبراي اجساد ش» مشت پر
  ا و تصوير كلي ايناي در آن مشهود نيست. با توجه به معن اما ديگر حماسه رود؛ شمار مي به

، »سبز«هاي خاص اجتماعي مانند  گذاري، ديگر از عبارت رسد روند نام نظر مي ها به گذاري نام
. توجه به مفاهيم شده استتبديل  تر اي انتزاعي و به معاني گرفتهفاصله  ...و »سبز سرخ«، »سرخ«

هاي  گذاري نام جمله از گذاري براي شهيد است و پور در نام قيصر امين هاي عالقهانتزاعي، از 
 : را ذكر كرد» دور«و » حقيقت«انتخاب  توان مي انتزاعي او براي شهيد

اگر  /پاي دقايق نبود... از ردفتر خاطرات طراوت/ پر رسم قديم شقايق نبود/ اگر د ،اگر داغ
رسم امانت/  به شد . و ميكرد.. آب و جارو نمي ها را/ باد و باران/ از اين كوچهپاي نگاه تو  رد
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/ و روي حقيقت ان پس بگيريم/ اگر خاك كافر نبودگلي را به دست زمين بسپريم/ و از آسم
 ).40: 1386پور،  امين( بار ديگر ببينم/ اي دور/ يك توانستم از دور ا ميريخت.../ تو ر نمي

مشهود است:  ،بيني واقع ، نوعيبار ديگر ،پور امين هاي واپسين هاي پاياني و مجموعه ردر شع
، اين است كه نوشت:/ اگر جنگ زد و مي انگشت در خون خود مي خفت/ سر شهيدي كه بر خاك مي«

 ةآوري شهيد با واژ ياد در اين شعر، ).17: 1386پور،  نامي» (هم دشمني هست؟ دشمن شكست/ چرا باز
اين  )، مؤثر است وهم دشمني هست چرا بازآوري پيام شهيد ( در ياد ،گذاري) (بدون نام» شهيد«

 ةشاعر از ورود به حيط رود. شمار مي راه خدا به شدگان در مي براي كشتهنا عنوان در فرهنگ ما،
هاي ادبي، تاريخي، اجتماعي و...  و كمتر به نماد خوداري كرده شان يمعناي ضمن ها در گذاري نام

 با دقت در شود و ها ديده مي نگذاري مضمو ، تنها در نامرئاليستياما اين نگاه  پرداخته است؛
 جريان دارد: پور امينبيني آرماني در كالم  جهان ،بار ديگر يابيم كه مي ة متن شعر درماي جان

:/ سه حرف بر سنگ نوشت/ دو زد و مي در خون خود مي انگشت ت/ سرخف شهيدي كه بر خاك مي«

شاعر در  رسد نظر مي . به)18: 1386پور،  امين» (”/ كه بر جنگ!؛/ نه در جنگ؛پيروزي واقعياميد  به“
ممالكي كه ... پيروزي ما آن روزي است كه: «(ره) متوجه بوده است كالم امام اين به اين شعر خود،

 ). 406 /12امام،  (صحيفة» د هستند، همه رها شوندمستضعفين در بن
هنوز هم در ديدگاه  براي شهيدان، »عاشقانشمار  بي«گذاري نام ،پور هاي امين در واپسين شعر

 شمار رثاي بي كنيم/ راستي چرا/ در ة دروغ ميهمه براي عشق/ آه و نال ما كه اين«: رود كار مي بهعاشقانه 

پور،  امين» (كنيم؟ كنند/ از نثار يك دريغ هم/ دريغ مي خويش را نثار عشق ميخون  ،دريغ كه بي عاشقان/
1386 :38(. 

 
 نتيجه گيري. 4
 اساس آنچه گفتيم: بر

ر جنگ به شعاي با زباني حاكي از باور قلبي ،دفاع مقدس هاي دورة رپور در شع امينالف) 
 رده است؛كبا بياني صريح ابراز  بازتابي از ايدئولوژي خود را تحميلي،
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، نمادين و ضمني شكل به ،صريح صورت ها از انتخاب نام ،ب) بسته به ميزان عاطفة شاعر
 كند؛ استعاري گرايش پيدا مي

و  گرفتههايي از فرهنگ سنتي و ادبي صورت  با گزينش ،هاي ضمني در آغاز انتخابج) 
 ؛رسيده است به انتخاب واژگاني از متن جامعه مقدس، هاي مياني دفاع كم، در سال كم

نمود يافته و  بيشتر ،هاي عارفانه و عاشقانه توجه به جنبه ،هاي پاياني دفاع مقدس ر سالد) د
 كرده است؛پيدا  ي خاصشكل ،گذاري ، نامهاي ديني تحت تاثير انديشه

فلسفي همراه  -ها با نوعي نگاه عرفاني گذاري ، ناممقدسدفاع  ةاز دور بعد هاي ره) در شع
 ة فردي دارد؛جنب ،ترشود و بيش مي

گرفته و به نوعي معمول دفاع مقدس فاصله  رشعاي، از از جنگ هاي بعد رو) شاعر در شع
 دست يافته است؛گرايي خاص  درون

 شود؛ تر مي ، انتزاعياز جنگ هاي بعد رنام گذاري در شعز) 

 ا،ه رنگ است و بيشتر شعر بسيار كم مقدس، دفاع ةاز دور هاي بعد ردر شع حماسهح) 
  هاي عرفاني شاعر است. نوشته دل

 
 منابع
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