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 (لالهبررسی عناصر طبیعی در شعر دفاع مقدس )با تکیه بر گل 
 

 ده صغری رضویسی 4، فروغ آقایی3 زیبا امیرخانی،2، ژیلا داودزاده1

 

 شهرستان ایذهدبیر آموزش و پرورش ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 1
 آموزش و پرورش شهرستان ایذه مدرسه وابسته به  مدیر، کارشناس زبان و ادبیات فارسی 2

 دبیر آموزش و پرورش شهرستان ایذه، کارشناس زبان و ادبیات فارسی 3
 دبیر آموزش و پرورش شهرستان ایذه، کارشناس زبان و ادبیات فارسی 4

 

 

 چکیده
 دفاع مقدس نیز به سال های هنر بوده و توانسته خود را در شعر  بیشتر نمایان کند. شاعر هشتها و سرچشمهتا امروز همواره یکی از خاستگاه طبیعت از ابتدا     

 تحلیلی و با روش اسنادی و -ا و باورهای اصیل عصر خود را به زیبایی بیان کند. لذا در این جستار ادبی با رهیافتی توصیفیهتوانسته ارزش مدد این عنصر مؤثر

دفاع  از عنصر طبیعت در تجسّم و تصّور مبارزات و شاعر این دوره از ادبیات پایداریای و تأمل در کمیت و کیفیت مفهوم طبیعت مشخص شده است؛ که کتابخانه

مهمتر  اعی حاکم بر جامعه، را هنرمندانه تجسّم کند.اجتم -ملّت خویش بهره برده است. همچنین با کاربرد عنصر طبیعی گل لاله توانسته است فضای سیاسی

 در نظر داشته باشند. ،شدهای انسانیش که به شهادت منتهی میهای مثبت معنوی و ارزشینکه آنان گل لاله را با بن مایها

 

 اجتماعی.–طبیعت، گل لاله، شاعر، شعر دفاع مقدس، مفاهیم سیاسی :كلیدي واژه هاي

 
 

  مقدمه -1

و مسایل  شود و در حقیقت به جامعه وابسته استیک واحد سازمان یافته شناخته می یند تاریخ عمومی است که به منزلهادبیات بخشی از فرآ    

سوی  اجتماعی بیش از دیگر عوامل متأثرند. و از -ها و تغییرات ادبی معمولاً از تحولات سیاسیکند. از آنجا که دگرگونیاجتماعی را بازنمایی می

ادبی مانند  های ایدیولوژیک و مخصوصاً ذوق زمان باشد. شعر نیز در این ورطهمتأثر از اعتقادات مذهبی، گرایش دیگر یک اثر ادبی ممکن است

نه نگاه کنند که دل ایشان از صفات نکوهیده پاک آی توانند درکسانی می خویش را در آن ببیند....« حال»تواند صورت آینه ایست که هرکس می»

بنابراین؛ هنرمند اسلامی، چون جهان و هر چه در آن هست را مظهری از  .(11، :1331)آزادی ور؛، « باشد و در عشق حق مستغرق شده باشند

هنر اسلامی همساز »د، به قول دکتر حسین نصر بینی از صفات الهی را میابیند که گویی جلوهداند، لذا طبیعت را چنان میتجلیّات خداوند می

چنانکه در هنرگرافیک  .(44: 1331) نصر،  «داردآدمی را به تفکر و اندیشه وا می است با طبیعت دست نخورده و بکر، بویژه همانند بیابانی است که

فرهنگی، صنعتی و معماری، بالاترین کاربرد را داشته های های فیگوراتیو؛ نقوش طبیعی در ترکیب بندی با نقش مایهعوامل طبیعی در نقش مایه

حیوانی و انسانی استفاده های اختلاف بسیار زیاد، از نقش مایه آن و با است، نقوش طبیعی به شکل گیاهی مورد توّجه طراحان قرار داشته و پس از

های پردازد. در بررسیمی« هعناصر طبیعت با تکیه بر گل لال بررسی»با توّجه به موضوع این پژوهش ادبی، که به  .(11: 1311)پهلوان؛ شده است 

امپرسیونیستها طبیعت را در شکلی، خود انگیخته و پویا تصور کردند و »به عمل آمده؛ نظرات مختلفی در مورد طبیعت وجود داشته است؛ از جمله 

یند تغییر و تبدل نگاه و ضبط کند، فوویستها و است آن را در فرآید و نقّاش لازم آمعتقد شدند که طبیعت در هر لحظه و آن به رنگی نو در می

ا اکسپرسیونیستها به فعل و انفعالات درونی و در عین حال پویای طبیعت نظر دوختند و به عوالم روحانی یا درونی شخصِ هنرمند در برخورد ب

 و (66: 1331)آزادی ور؛ یعت پرداختند کیفیات روانی و ناخود آگاهِ طبموضوعِ خود بها دادند. سورریالیستها تحت تأثیر دستاوردهای روانشناسی به 

یباست چون مطابق با فطرت و طبیعت آنهاست که بالقوه ز ءدر اسلام هنر عبارت است از ساختن و پرداختن اشیا»گوید: در جایی دیگر بورکهات می

آدمی و جهان طبیعت از یکدیگر متأثرند. هستی طبیعی »( و از سوی دیگر ریکور بیان داشته که 55 :1332بورکهات؛ )« از دست خداوند آمده است

با توّجه به موضوع این پژوهش ادبی  بنابراین، .(633: 1331)احمدی،  است« شناخت پذیر» گیرد وشکلی ثابت پیش روی ذهن قرار نمی همچون

. به وضوح حضور طبیعت و عناصر رنگارنگ آن را در تمامی اعصار ادبی قابل احساس است؛ بررسی عناصر طبیعت با تکیه بر گل لاله است» که

 ها و شعرهایتوان دید، از ترانههمه کشورهای جهان می ترین ایّام تا کنون، در آثار منظوم و شاعرانههای آن را از قدیمها و نشانهبطوریکه نمونه

ربع و اطلال و » در بیابانهای پر از« امرٍالقیس»واحل جادویی یونان تا شاعران جاهلی عرب مانند در سرزمین سرسبز و س« بیلی تیس» و« سافو»

فرخی، ازرقی و خاقانی و بویژه منوچهری که شاعر طبیعت نام گرفته » های پنجم و ششم مانندهای قصیده سرایان سدهیا تغزلات آغاز قصیده« دمن
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، «لولیرتین» اصلی و غالب آثار شعر آنها طبیعت رنگارنگ و رویایی است مثلسراسر اروپا که دیگر زمینه  وزدهماست تا همه شاعران رمانتیک سده ن

و رابطه او با « رابرت فراست»و رابطه او با دریا و « سن ژون پرس»و تا شاعران امروز، مثلاً  و بسیاری دیگر« بایرون»و « هاینه»، «موسه»، «هوگو»

)شاه حسینی؛  کندبه چشم اعضای محبوب خود نگاه می که حتی به اجزای طبیعت نیز« نرودا» طبیعت مازندران یا و « نیما» صحرا و جنگل یا

انسان همواره سعی بر این داشته که با طبیعت و مظاهر آن ارتباط برقرار کند؛ با گل و گیاه، درخت و کوه و رود و جنگل و   . پس(13و11: 1311

اند و ها بردهو باد و نسیم و.... صحبت کند؛ که شاعران این دوره از ادبیات منظوم به تناسب توشه خود از طبیعت بهره مهتاب و ستاره و موج و دریا

هایشان علیرغم اینکه سروده جنگی و حماسی است؛ طبیعت را بسیار لطیف و شاعرانه به استخدام در آورده ثمره مکالمات خود در بعضی از سروده

است/ آری که شعرها ز الفبای ناله است/ )بیگی حبیب  لالهاند. آری، که گورها همه گلدان لب اشعاری قوی و بدیع ریختهرا با طبیعت در قا

 .(116: 1313آبادی،

در اند که ها گفتهها، ادراک سبز باغ، خلعت سرخ لاله و .... سخنها و آهنگ لالهشاعران شعر دفاع مقدس در آشنایی با طبیعت از نبض گل     

های آن شود. دیدگاه شاعران در شعر هشت سال دفاع مقدس، نسبت به طبیعت و نشانهقهرمانی و رزم مشاهده نمییه هیچکدام از این تعبیرها روح

اجتماعی که شامل  -سیاسی شقایق گرفته شده است که از این طریق؛ مفاهیم های لاله وها به خصوص گلهای شاعرانه به خدمت گلبا برداشت

طبیعت، در  جایگاه عناصر موجود در بررسی نقش وبا توجه به اینکه این پژوهش به  گیرد. بنابراین،جنگ و شهادت است را در بر میفاهیم م

های هشت سال دفاع مقدّس دقّت نظر دارد. لذا تلاش شده است با تأمل در کمیت و کیفیت ها و آرمانشاعران انقلابی برای تجلّی ارزش شعرهایی از

 در تجّسم و تصوّر مبارزات و دفاع ملّت خویش استفاده کرده اند.« گل لاله»کاربرد عناصر طبیعی مشخص شود شاعران چگونه از 

نوشته مریم تکش « تصویر سازی و مضمون آفرینی با عناصر طبیعت در شعر ایلام با تکیه بر شعر ده شاعر معاصر ایلامی»تحقیقاتی در زمینه      

؛ عناصر طبیعت در شعر فارسی نوشته 1311دولتی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال پایان نامه، 

مترجم شکوه عبداللهی، نشر مایکل جی رودز، انه زندی، گفتگو با طبیعت نوشته مرج طبیعت در شعر معاصر ایران نوشتهسعیده رهنما، نگاه به 

شد معماری منظر از دانشگاه ، نوشته سعیده رهنما، کارشناس ار1311، پاییز 42، به شماره طبیعت و عناصر آن در شعر جنگ»یا مقاله  و« یاهو

 صورت گرفته است. «تهران

رت نگرفته است. دفاع مقدس با تکیه بر گل لاله( هیچ پژوهشی تا به حال صو ولی در رابطه با عنوان پژوهش )بررسی  عناصر طبیعت در شعر     

روی یکی از ضروریّات انجام تحقیق این است که چه عوامّلی باعث شده که شاعران معاصر در حوزه شعر دفاع مقدّس بیشتر به این عنصر از طبیعت 

باشد. می« گل لاله»شاعر در بکار بردن  های انجام این تحقیق آگاهی از طرز تفکّر و اندیشه و باورهای اعتقادیبیاورند. یکی دیگر از ضرورت

های انجام تحقیق در شعر دفاع مقدّس مشخص شدن اعتقادات و باورهای ملّی و فضای اجتماعی و توانمندی شاعر در همچنین از ضرورت

 این است که: سوی دیگر فرض بر بکارگیری این عنصر از طبیعت است. از

  چه حدی مورد توجه بوده است. تابسامد عناصر طبیعی در شعر دفاع مقدّس به دلیل عوامل اعتقادی 

 استفاده شده در اشعار دفاع مقدّس از عناصر اعتقادی و باورهای ملّی و فضای اجتماعی تأثیر پذیرفته است. « گل لاله» عنصر 

های ظهور این عنصر هدر شعر دفاع مقدّس بررسی گردد. خاستگا« گل لاله»ش آن است که بسامد عنصر طبیعی، بنابراین هدف از این پژوه

منبع اصلی این پژوهش کتب اشعار شاعران مشخص شود و تحلیل جامعه شناختی و روان شناختی از علت استفاده از این عنصر طبیعی ارائه گردد. 

 فته است.دهه شصت است و در کنار آن از نظرات پژوهشگران به روش شناسایی و مطالعه، فیش برداری و طبقه بندی و تحلیل آنها صورت گر

 لالهگل  -2

ها و از تیره سوسنی هاست وکاسه و جام آن سوسن دسته های پیازداری را گویند که نام علمی آن تولیپا و از خانواده لیلیاسه و آن ازگل معمولاً    

های مختلف توّجه به اینکه شاعران دورهاز: لاله ی داغدار قرمز، لاله زرد و لاله سپید. با  دهد. انواع گل لاله عبارتندتشکیل جامی قشنگ و کامل می

به این  ادبی به عنصر طبیعی گل لاله در بیان مفاهیم و مقاصد خود دقّت نظر داشته اند در ابیات زیر نمود یافته است؛ چنانکه ظهوری در بیت زیر

 موضوع اشاره داشته است.

گوید: ساری گفتا که هست سرو زمن پای لنگ// لاله ازو به که کرد انی میچنان پرتو افشاند شمع قمر// که زد شعله از مشعل لاله سر. و یا خاق

نشانه آنست که عاشق حاضر است در راه معشوق از جان خویش هم بگذرد و  ها؛ گل لاله،هخدا، ذیل واژه( در روانشناسی گلدشت بدشت انقلاب. )د

خلوص نّیت، مردانگی، عشق، ایثار ومقاومت رزمندگان بسامد شعری،  411با  هوم گل لالهچه که او بخواهد انجام دهد. در شعر دفاع مقدس، مف هر

 ها دارد را بیان کند چنانکه  بیت زیر شاهد بر این مدعاست.که از گل ایطبیعیاسلام را با جلوه 

 (14: 3151های عشق و ایثار/ )سبزواری، خاک، خون، حماسه، زار لاله لالهای شهر خون، شهر حماسه، شهر پیکار/ ای  

 اجتماعی-مفاهیم سیاسی -3
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 اجتماعی زیر است:-دارای مفاهیم سیاسی عناصر طبیعی، در شعر دفاع مقدّس، یکی از لالهگل     

بسامد، مفهوم  262 بسامد، مفهوم شهید با 121 مفاهیم شهدا با ستایش و تکریم شهیدان بابسامد، مفهوم  3 ها با مفهوم رنگ سرخ باتوصیف رنگ

بسامد،  11 بسامد، ترکیب اسمی گل آلاله با مفهوم توصیف شهیدان و جان باختگان با مفاهیم شهدا با 1 بسامد، قبرستان شهدا با2 باشهید پرور 

 شعری. بسامد 61 بسامد،  تصاویر طبیعت با مفهوم گل لاله با 14 مفهوم شهید با

 هارنگ 3-1
های دور، برای بیان عقاید و باورهای مردم بوده است؛ شاعران شعر دفاع مقدس، نیز از این های روشن از گذشتهها همچون نشانهاز آنجاکه رنگ    

 اند.ها بردهبیان مفاهیم خود بهرهعنصر برای 

 رنگ سرخ 

بین ای هستند که میهمان خدا شدند. در ادبیات دفاع مقدس رنگ سرخ گل لاله از سرخی خون شهداست. بنابراین های وارستهشهدا انسان     

 های خون، شهادت بطور غیرواژهشود. در ابیات زیر غمگین وجه شبه رنگ سرخ احساس می سرخی گل لاله و خون شهدا همچنین سرخی دل

 مستقیم و واژه لاله تداعی گر رنگ سرخی است که در طبیعت وجودی گل لاله نهفته است.

 (111: 1315دانی، خاک، خون،حماسه،گون شد رخ آفتاب/ )مر لالهز غم ز کارون بجوشید خون جای آب/ 

 (63: 1313گون بود/ )بیگی حبیب آبادی، لالهاش دریای خون بود/ ضمیرش چون شهادت دل دریایی

 ستایش و تکریم شهیدان  3-2
یکی از در ادبیات دفاع مقدس گل لاله بیانگر مفهوم شهید است. از سوی دیگر سرخی گل لاله تداعی گر رنگ سرخ شهادتِ شهید است.      

موضوعات برجسته شعر جنگ موضوع شهید و شهادت است. در توصیف مقام شهید و شهادت، جاودانگی شهید، همواره مورد توجه شاعران بوده 

 کنند. میدر گل لاله جستجو اند و حضور و جاودانگی شهید را است. بنابراین شاعران با این باور به تصویرسازی از تصاویر طبیعت پرداخته

 (115: 1316هایشان بود/ )ده بزرگی،لب هایشان بود/ سر از صبح ظفر شببر  لالهد سرو

 اهدش 

 های لاله نمادی از خون سرخ شهدای هشت سال دفاع مقدس دارد، آنان با خون سرخ خویش چراغ روشنی برای آیندگان شدند.سرخ گلرنگ      

 (46: 1313ای/ )مستقیمی،هایت نور باران کرده لالهها تاریخ تاریک و سیاهم را کنون/ با چراغ قرن

 (112: 1314ها روشن بمونه/ )بدون امضاء و تاریخ، فرهنگ جبهه: منظومه ها،  لالهدعا کن گر نمونه چیزی از من/ چراغ 

 (12:  1313زاران است/ )مستقیمی، لالهدماغ باغ مطّهر شد از شمیم بهار/ چراغ راغ، منوّر ز 

 شهید 

گر رنگ سرخ خون شهیدیست که در گلدان اند، تداعیاخگر و سرخی شعرهای رثایی که سرشار از غم و اندوه گل لاله، سرخی کورهرنگ سرخ      

 ها گل لاله روییده است. خاکی زمین به خاک سپرده شده است و از خون آن

 (116: 1313است/ آری که شعرها ز الفبای ناله است/ )بیگی حبیب آبادی، لالهآری، که گورها همه گلدان 

 (165: 1313های جوان مردند/ ز تاب کوره ی اخگرها/ )صالحی،لالهکه 

 شهیدپرور 

آشکار بطور « گل لاله، رنگ سرخ خون»داند. رنگ سرخ شاعر خرمشهر را مَهدی برای پرورش رزمندگان و شهیدان هشت سال دفاع مقدس می     

گر رنگ سرخ گل لاله طبیعی شود، بطور ذهنی و انتزاعی تداعیاستنباط می« داغداری»همچنین رنگ سرخی که از واژه « حماسه»و رنگ سرخ 

 باشند.یادآور مفهوم شهیدپرور می« خرمشهر و لاله زار»های هستند. از سوی دیگر واژه

 (14: 1315زار سبز خرمشهر/ خونین دیار داغدار سبز خرمشهر/ )ساقی، خاک، خون، حماسه،    لالهای سرزمینت 

 (14: 1315های عشق و ایثار/ )سبزواری، همان،زار لاله لالهای شهر خون، شهر حماسه، شهر پیکار/ ای 

 قبرستان شهدا 

یی از خون سرخ شهدا گلهای لاله هستند، تشبیه شده است گو سرو و شقایق استوار رنگ سرخ گل لاله به سرخی خون شهدایی که مانند     

ایادی از رنگ سرخ دشت های خون، شقایق و لاله به طور ملموس فراند. بنابراین واژهخندانی روییده بطوری که قبرستانی از گل لاله را تشکیل داده

 داعی گر مفهوم قبرستان شهداست.به صراحت ت« به لاله زار بیائید»های طبیعی دارند و عبارت واژگانی لاله

 (143: 1314ها،/ )خلیلی فر، فرهنگ جبهه: منظومهخندانخون سرو و شقایق، دمیده لاله  زار بیائید و عاشقانه ببینید/ ز لالهبه 
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 شهدا 

دانند. می ر را زینتی برای شهدای هشت سال دفاع مقدسـدس خرمشهـدر اشعار جنگ و دفاع مق شاعر خرمشهر را مأوایی برای شهدا دانسته است،

در شعر دفاع مقدس نوعی گل سرخ رنگی است که حامل بار معنایی شهید است. بنابراین سرخی خون شهدا و سرخی گل آلاله تداعی « آلاله»واژه 

 هستند.گر یک تناسب معنایی با مفهوم شهید 

 (114: 1313هاست/ هر کجا پا می گذاری چاله هاست/ )وحیدی، آلالهشهر من خون بستر 

 (53: 1331های مست و حمرا بوده ام/ )یزدان پناه، آلالهپا به پای عاشقان در کوه و صحرا بوده ام/ زینت 

 شهید 

لا، عشق های آلاله، کرببه دیدار محبوب ازلی شتافتند. پس واژهرنگ سرخ گل آلاله از سرخی عشق خون شهیدانی گرفته شده است که عاشقانه      

 کنند.های لاله با مفهوم شهید تداعی معنا و مفهوم میو خون حاملان رنگ سرخ گل

 (11: 1315اینجا رنگ و بوی کربلا دارد/ )سبزواری، خاک، خون، حماسه، آلالهبیا ای کربلا در مشهد ما سرفرازی بین/ که هر 

 (14: 1313به خون تپیدن زیباست/ از گلشن عشق بر دمیدن زیباست/ )مستقیمی، شدن آلاله

 (35: 1311وش نیست/ )اسداللهی، نوای سرخ، آلالهدر این صحرا بجز سوز و عطش نیست/ نیاید هر که خود 

 تصاویر طبیعت 3-4
 گل لاله 

 در ابیات زیرشاعر واژه ی گل لاله ی سرخ را مانند سنگ صبور و تکیه گاهی میداند که از غم و اندوه سوخته دلان آگاه است.      

 ( 31: 1331سر جوش بهار است؛ اینجا/ )معلم دامغانی، لالهما یه گرمی سودا داغ است/ 

. از سوی دیگر واژه ی لاله به صراحت تداعی گر رنگ سرخ خون بواسطه ی خون شهیدان سراسر کشور ایران گل لاله سرخ رنگ روئیده است

 شهداست.

 (121: 1316کاری/ )ده بزرگی، لالهکه دیدم راه کرمان تا به شیراز/ شده از خون خوبان 

 

 
 

 (112: 1315از خون شهیدان/ ای قامت دشمن به پای غیرتت خم/ ) نقوی، خاک، خون، حماسه،  لالهای دامنت پر از 

 ( به تصویر کشیده شده است.1نمودار کاربرد گل لاله و آلاله در شکل )

 تحلیل -4

در بالاترین بسامد خود  اجتماعی قسمت ستایش شهیدان–در بررسی به عمل آمده از اشعار دفاع مقدس، گل لاله و آلاله بخش مفاهیم سیاسی    

به رنگ  اند و کمترگر مفهوم شهید است؛ شاعران این دوره بیشتر به این مفهوم توّجه داشتهل لاله در ادبیات پایداری، تداعیو از آنجا که گ قرار دارد

 اند.سرخ گل لاله توّجه داشته

 يریجه گینت -5

 

 : نمودار کاربرد گل لاله وآلاله(1) شکل
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 -برحسب شرایط سیاسی که یکی از عناصر طبیعی موجود در طبیعت است. شاعران هشت سال دفاع مقدس به دلیل توجه به گل لاله،    

و با توّجه به روحیات و تعهدات انقلابی و دشمن  های مثبت دینی خوداجتماعی، این برهه از ادبیات پایداری، این عنصر طبیعی را در بن مایه

حماسه، شهید و  گل لاله را رمزی برای مفاهیمی چون عشق، ایثار، جنگ وند و اساساً ادهرداشته اند، را به کار ب اع مقدسستیزی که شاعران دف

بقول بحث جامعه شناختی،  عناصر طبیعی، در با عاریه گرفتن ازاند. و شهادت و در نهایت بیانگر حرکت انسان ساز امام حسین) ع( در نظر داشته

ذهنی که در این سطح، شاعر مسایل  –مقدس بیشتر به سطوح ترکیبی کلانژرژ گورویچ جامعه شناس فرانسوی شاعران این دوره از ادبیات دفاع 

اند. از سوی وزگار پس از جنگ است، توجه داشتهدهد و چنین بیانی حاصل زندگی در رکلی وکلان جنگ )دفاع مقدس( را با بیانی انتزاعی ارایه می

از طریق »توانند؛ مصداق جمله گرفتن از عنصر طبیعی گل لاله می ری با عاریهدیگر با توجه به بحث روانشناسی، شاعران این دوره از ادبیات پایدا

همکاری با روحیه تهور آمیز، رهبری، نیروی خلاق رشد و توسعه، -ها دارا باشندلی باشند؛ هر شکلی که این فعالیتهایشان فرد مجرب و کامفعالیت

روحیه  که رزمندگان اسلام سرشار از این خصوصیات اخلاقی و( باشند 14: 1331لوشر،« )راق آمیزاحساسات عاشقانه، یا فعالیت خیالبافانه و اغ

 اند.بزرگ منشانه بوده

 

 مراجع -6
 .1331تبیان،  انتشارات: تهران اسلامی؛ و ایرانی سنتی هنر در پژوهش ایران، در هنری بیان شیوه سازی، بدبهه هوشنگ، ور، آزادی [1]

 .1331نشر مرکز، چاپ اول، احمدی، بابک، ساختار وتأویل، تهران،  [2]

 .1332 بورکهات، تیتوس، مبانی هنر معنوی، ترجمه جلال ستاری، تهران، دفتر مطالعات دینی هنر، [3]

 .1312، چاپ اوّل ،1 جلد گستر، فرهنگ انتشارات تهران: ؛(شاعران شعر در مقدس دفاع) سبز همیشه های حماسه، پرویز آبادی، حبیب بیگی [4]

، تهران، بررسی عناصر تصویری درآرم های دولتی، با رویکردی به روش های نشانه شناسی»بر تحلیل عناصر تصویری درآرم ی درآمد ،پهلوان، فهیمه [5]

 .1311دانشگاه هنر، چاپ چهارم، 

 .1332-1333، چاپ اوّل اوّل، جلد تهران، دانشگاه و چاپ انتشارات ی مؤسسه تهران: نامه؛ لغت ،اکبر علی دهخدا، [6]

 .1332-1333، چاپ اوّل هشتم، جلد تهران، دانشگاه و چاپ انتشارات مؤسسه تهران: نامه؛ لغت ،اکبر علی دهخدا، [3]

 .1316، دوم چاپ مهر، ی سوره انتشارات تهران: ادبی؛ های آفرینش مرکز سفارش به( شعر مجموعه) ها شروه، بزرگی، احد ده [1]

 .1313 ،مهر سوره انتشارات تهران: باز؛ همیشه هایپنجره، بزرگی، احد ده [1]

 .1313، دوم چاپ تکا، انتشارات تهران: کن؛ سفر عاشقانه تو، حمید سبزواری، [11]

 .1311شاعران، تهران؛ کتاب مهناز، طبیعت و شعردر گفت و گو با ، مهری)شادمانی( شاه حسینی، [11]

 .1313، دوم چاپ تکا، انتشارات تهران: ،کاغذی باغ، بهمن صالحی، [12]

 .1315، دوم چاپ صریر، انتشارات تهران: ؛«خرمشهر ویژه مقدس دفاع اشعار مجموعه» حماسه؛ خون، خاک، شیرینعلی، گلمرادی، [13]

 .1331، حسام انتشارات تهران: رنگها؛ روانشناسی، مهرادپی ترجمه ماکس؛ لوشر، [14]

 .1311، چاپ اوّل فتح، روایت انتشارات مقدم، خط در کلمات، جواد محقق، [15]

 .1311، چهارم چاپ صدرا، انتشارات تهران: شعر؛ مجموعه عشق؛ قانون، نصرالله مردانی، [16]

 .1331، نیستان انتشارات اشعار، مجموعه معاصر، ادبیات گزیده، هنصرالل مردانی، [13]

 .1331، چاپ اوّل نیستان، کتاب انتشارات تهران: اشعار؛ مجموعه معاصر؛ ادبیات گزیده، علی محمد مردانی، [11]

 .1313، چاپ اوّل تکا، انتشارات تهران: ؛!ای سایه بی تابستان چه، محمد مستقیمی، [11]

 .1331، چاپ اوّل نیستان، کتاب انتشارات تهران: شعر؛ مجموعه: معاصر ادبیات گزیده، علی دامغانی، معلم [21]

 .1316، سوم چاپ مهر، سوره انتشارات شعر؛ مجموعه ستاره، سرخ رجعت، علی دامغانی، معلم [21]

 .1314، اوّل چاپ دوم، جلد گستر، فرهنگ انتشارات تهران: ها؛ منظومه: جبهه فرهنگ ،محسن مهرآبادی، [22]

 .1313، دوم چاپ اسلامی، تبلیغات سازمان هنری حوزه تهران: ناگهان؛ قوم این، سیمیندخت وحیدی، [23]

 .1331انتشارات تبیان، ه مقالات، تهران؛ مجمموع« جاودانگی و هنر»ترجمه محمد آوینی، هنر قدسی در فرهنگ ایران، برگرفته از کتاب  ،نصر، حسین [24]

 .1311، اوّل چاپ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ اداره اهتمام به تهران: سرخ؛ نوای، حسنعلی وحی،ن [25]
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Abstract. Nature from the beginning to today has always been one of the origins and the source of art and could be 

make poetry more visible. Poet eight years of sacred defense also could through the effective element, Noble values and 

beliefs of their time to express beauty. Hence, this literary research, it is known by descriptive- analytical approach and 

documentary and library and also reflecting on the quantity and quality of nature. Poets of this era of resistance 

literature; has benefited the elements of nature in visualization and imagine the struggles and defending his nation. Also, 

has been able to visualization artistic using natural elements related of tulip. More importantly, they have considered 

tulip with positive spiritual motifs and human values that leads to testimony. 

 
Keywords: Nature; tulip; poet; poetry; Sacred Defense Poetry; Socio-Political Concepts. 
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