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مقدس (از  9531تا پایان  9535هـ .ش)


سپیده یگانه مهین پناهی

مهدی نیکمنش



چکيده
شعر دفاع مقدس ،یکی از جریانهای ادبی معاصر است که حول محور پدیدة جنگ عراق علیه ایران ،شکل گرفته اسـت.
به واقع ،جنگ به منزلة فرامتنی تاریخی و زمانمند با زمینههای بروز ،سیر تاریخی و پیامدهای مشخص ،میتواند فینفسه
عاملی برای ایجاد جریانی ادبی باشد .شعر دفاع مقدس به دو دورة تاریخی -ادبی (31ـ 35و 36ـ )36قابل تقسـی اسـت
که هر یک دارای ویژگیهای متمایزی است .گونة سوگسرایی (رثا) یکی از جریانهای عمدة فرامتنمحـور در دورة اول
است و حول محور فرامتن تاریخی  -اجتماعی «شهادت» شکل گرفته اسـت .بـر ایـن اسـاس« ،شـهادت افـراد صـا
«شهادت در معنای کلی» و «رویدادهای ناگوار در تاریخ جنگ» از محورهای اصلی انگارهای محسـو

»،

مـیشـود .قالـ

شعری مسلط بر آن غزل و تاریخ سرایش آثار ،متمرکز بر سالهای نخستین جنگ ( 9531و  )9539اسـت .ایـن سـالهـا
دربرگیرندة چند عملیات بزرگ است که جامعة ایرانی در اثنای آن با فرامتن تاریخی  -اجتماعی «شهادت افراد» ،روبـهرو
شد .سوگسرایی ،در این دوره ،جریانی سنتگرا در فرم و محتوا قلمداد میشود و بررسی ساصتار سـهگانـة «موسـیقایی،
تخییل است.

بالغی و انگارهای» آن ،نشاندهندة انطباق متن بر واقعیت و دوری از قط
کليدواژهها :شعر دفاع مقدس ،سوگسرایی ،فرامتن تاریخی ـ اجتماعی

 .1مقدمه
شعر دفاع مقدس یکی از جریانهای شعر معاصر و زیرشاصههای شعر انقال

اسالمی است که با رصداد جنگ عراق علیه ایـران و

طی ارتباطی تناظری (تأثیر و تأثر) با آن آغاز شد .این جریان با اتمام جنگ ،به عنوان یک پدیدة تاریخی ،صاتمه نیافته و دهـههـای
پس از جنگ را در برگرفته است .بر این اساس ،جریان شعری مذکور تحوالت چش گیری داشته است که میتوان بنمایة آن را در
فرامتنهای تاریخی و ابعاد مختلف آن جستوجو کرد .منظور از فرامتن «مجموعه سازههایی است که گرچه بیـرون از مـتن قـرار
دارند اما پیوسته با آن در تعامل هستند و مه ترین آنها عبارتاند از رسانهها ،ارتباط با ملل دیگر ،آحاد انسانی ،ایدئولوژی ،قدرت
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا(س) ،تهران ،ایران( .مسؤول مکاتبات)
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا(س) تهران ،ایران.

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا(س) تهران ،ایران.
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سیاسی ،اقتصاد ،حوادث تاریخی و محیط جغرافیایی» (زرقانی.)36 :9519 ،
تاریخ جنگ عراق علیه ایران ،بر اساس شرایط تاریخی و ادبی به دو دوره قابل تقسی است :دورة نخسـت ،از  9531تـا پایـان
9535؛ و دورة دوم ،از  9536تا پایان ( 9536سنگری .)41 - 43 :9541 ،یکی از فصـول مهـ شـعر دفـاع مقـدس کـه بـه سـب
 ،قابلیت بررسی مستقل دارد ،آثار سالهـای نخسـتین جنـگ و دورة اول ( 35-31هــ.ش) اسـت .فـرامتنهـای

ویژگیهای صا

تاریخی جنگ و ابعاد چندگانة آن ،بهویژه نظامی و اجتماعی ،در شکلگیری شعر این دوره نمود بارزی داشته است.
شعر غنایی به عنوان نوع ادبی مسلط بر آثار این دوره ،محسو

میشود و یکی از گونـههـای عمـدة آن سـوگسـرایی اسـت.

سوگسرایی و کیفیت عناصر متنی آن ،تحت ارتباطی تناظری با فرامتن تاریخی  -اجتماعی «شهادت» است و سه سطح موسیقایی،
بالغی و انگارهای( 9زمینههای معنایی  -عاطفی و پسزمینههای فکری ـ فلسفی) آثار ،جلوهگاه این تأثیرگذاریاند.

 .1-1بيان مسئله و روش تحقيق
پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن برآمده ،این است که فرامتن تاریخی بر شکلگیری عناصر متنی سوگسرایی ،در
سالهای نخستین جنگ ( ،)9535-9531چه تأثیری داشته است؟ به عبارت دیگر ،آیا میتوان با بررسی عناصر متنی بـه ایـن نکتـه
دست یافت که این عناصر ،تحت ارتباطی تناظری (تأثیر و تأثر) با عناصر فرامتنی شکلگرفتهاند؟
رویکرد پژوهش توصیفی -تحلیلی است و نظریة ساصتگرایی تکوینی و آرای لوسین گلدمن9161-9151( 9م ،).پشتوانة نظری
آن در بخش تحلیل روابط تناظری متن و فرامتن ،است .همچنین در بخش توصیف آثار ،در کنار جمالشناسی و بالغت سـنتی ،از
دو مقولة مدالیته (قطعیت لحن) و فرآیند افعال در دستور نقشگرای هلیدی9133( 3م ).نیز استفاده شده است.
جامعة آماری این پژوهش را شعرهایی تشکیل میدهد که از شاعران مطرح در فاصلة سالهای  9535-9531به چـا

رسـیده

است .منظور از شاعران مطرح (شاعران قله و دامنه) کسانی هستند که یا صود به سبک و سیاق ویژهای در شعر دست یافتـهانـد یـا
آنکه با وجود دنبالهروی از شیوة دیگران ،آثاری درصور توجه پدید آوردهاند .این گروه با استناد به کتا
 )953-نوشتة محمدرضا سنگری و به ترتی

ادبیات دفاع مقـدس (46

تعداد آثار ،عبارتاند از :سیمیندصت وحیدی ،پرویـز بیگـیحبیـ آبـادی ،موسـوی

گرمارودی ،حمید سبزواری ،قیصر امینپور ،زکریا اصالقی ،سـاعد بـاقری ،سیدحسـن حسـینی ،محمدرضـا عبـدالملکیان ،سـپیده
کاشانی ،مشفق کاشانی ،یوسفعلی میرشکاک و میرهاش میری .ناگفته نماند که عـالوه بـر چـا
سرایش ،در بازة زمانی  9531ـ  ،9535معیار عمدة دیگری است که در انتخا

مسـتقل آثـار ،قرارگـرفتن تـاریخ

جامعة آماری مورد توجه قرار گرفته است.

1ـ .2اهميت و ضرورت تحقيق
گسست مطالعاتی میان تاریخ و ادبیات جنگ سب

شد تا پژوهشی بر مبنای بررسی ارتباط ابعاد تاریخی جنگ ،به عنوان فرامتن بـا

سوگسرودهای دفاع مقدس ،به عنوان متن ،صورت بگیرد .و انتظار میرود که در صاتمه ،گسترة تأثیرگـذاری وجـوه تـاریخی بـر
شعر دفاع مقدس تبیین شود.

 .3-1پيشينۀ تحقيق
از آنجا که بررسی ارتباط تناظری فرامتن تاریخی و متن ،از رویکردهای نوین در پژوهشهای ادبی ،بهویژه تـاریخ ادبیـاتنگـاری
محسو

میشود ،در ادامه به برصی از پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه ،به عنوان پیشینة تحقیق ،اشاره میشود:

. Lucien Goldmann
. Michael Halliday
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نخستین کتا

مستقل فارسی در قلمرو رویکردهای نوین به تاریخادبیاتنگاری ،نظریة تاریخ ادبیات از محمود فتـوحی اسـت

که در سال  9546به چا

رسید .در همین باره ،در سال  9511سیدمهدی زرقانی کتا
رساند .این کتا

با رویکرد اصلی بررسی روند دگردیسی و تکامل ژانرها ،به چا

تاریخ ادبی ایران و قلمروی زبان فارسی را

از نخستین آثاری است که از شیوههـای نـوین

تاریخ ادبیاتنگاری بهره برده است .آنچه مورد توجه زرقانی است تحلیل و بررسی توأمان عوامـل درونمتنـی و فرامتنـی در یـک
ساصتار منسج است (زرقانی .)41 :9511 ،وی در کتا

دیگری با عنوان چش انداز شعر معاصر ایران نیز بر مبنای شیوة مذکور به

جریانشناسی شعر ایران در قرن بیست پرداصته است.
با سیری در مواضع پژوهشی شعر دفاع مقدس ،پیشینهای مرتبط با بررسی نقش فرامتن تاریخی بر متن ،یافت نمیشود .آنچـه
در دست است ابتدا تحلیلهایی متمرکز بر متن و جنبههای درونمتنی و پس از آن ،جریانشناسی شعر جنگ است؛ از آن جملهاند:
نقد و تحلیل شعر دفاع مقدس از منوچهر اکبری ،شکوه شقایق از ضیاءالدین ترابی ،دو کتا

ادبیات دفاع مقدس و نقد و بررسـی

ادبیات منظوم دفاع مقدس از محمدرضا سنگری ،بررسی شعر دفاع مقدس از علی مکارمینیا و مانند آنها.
 .6-9چهارچو

نظری :نظریة ساصتگرایی تکوینی

نظریة ساصتگرایی تکوینی که با آرای لوسین گلدمن مورد توجه قرار گرفت ،تلفیقـی از «بررسـی سـاصتارهای اثـر و رابطـة آن بـا
ساصتهای ذهنی» و «تشریح نقش شرایط تاریخی در شکلگیری ساصتار اثر» است« .ساصتار» به عنوان یکی از مفاهی کلیدی ایـن
رویکرد ،به نظامی از اجزای به ه پیوسته اطالق میشود که پیوستگی هر یک از آنها ،با کلیـت نظـام در رابطـهای دوسـویه معنـا
مییابد .در واقع ،ساصتگرایی تکوینی بررسی منش تاریخی ـ اجتماعی داللتهای عینی زنـدگی عـاطفی و عقالنـی فـرد آفریننـده
است (گلدمن )99 :9543 ،و هدف از آن «جهتدار کردن واژگان ،تلمیحات و حتی صـناعات ادبـی بـهکـار رفتـه در مـتن اسـت»
(زرقانی.)13 :9511 ،
این مکت

بیش از دیگر مکات

نقد ادبی با پژوهشهای تاریخ محور در شعر دفاع مقدس ،همخوانی دارد؛ چراکـه عـالوه بـر

بررسی مؤلفههایی از قبیل زندگینامه ،محیط اجتماعی -فرهنگی و رویدادهای تاریخی؛ به رابطة ایـدئولوژی و ادبیـات نیـز توجـه
دارد و ایدئولوژی را به عنوان انگیزة اصلی آفرینش یک اثر هنری به شمار میآورد.

 .2بحث
تاریخ جنگ عراق علیه ایران ،به دو دورة تاریخی ( 31ـ  35و  36ـ  )36با جریانهای شعری متمایز قابلتقسی است .سوگسرایی
از نخستین سال های جنگ آغاز شد و در دورة دوم ،به دومین گونة ادبی برجسته در شعر دفاع مقدس تبـدیل شـد .سـوگسـرایی
(رثا) از صانوادة ادبیات غنایی محسو

میشود .ادبیات غنایی «ترجمان تأثرات و احساسـات عمیـق شـخص شـاعر و بیـانکننـدة

شادیها ،غ ها و آرزوهای فردی او صصوصاً عشق است» (رزمجو )34 :9511 ،و در ادبیات فارسی به صورت عاشقانهسراییهـای
زمینی و آسمانی ،منظومههای داستانی ،مناجاتنامه ،وصفیات ،مدیحه ،مرثیهسرایی و هجو نمودار شده است.
رثا در لغت به معنی «مردهستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر نیکیهای او ،ه چنین شعر گفتن در با

مرده بـا اظهـار تأسـف

است و مرثیه نیز نوعی شعر است که به یاد مرده و در ذکر محاسـن او و تأسـف از مـرگ وی سـروده مـیشـود» (دهخـدا ،ذیـل
واژگان) .رثا در شعر عر

از دوران جاهلیت به رثا و مفاصره بیش از دیگـر انـواع توجـه

و ادبیات اروپایی نیز وجود دارد .اعرا
3

داشتند؛ در اروپا نیز سوگسرایی به زیرشاصههایی تقسی میشود  .مرثیـه در شـعر فارسـی دارای قالـ هـای متنـوعی اسـت کـه
عبارتاند از :قصیده ،قطعه ،ترجیعبند ،ترکی بند ،غزل ،مثنوی ،رباعی و دوبیتی.
سوگسرایی به عنوان یک گونة ادبی ،از معنای لغوی صود فراتر رفته و دارای دو محور انگـارهای اسـت :مـرگ افـراد صـا
(پادشاه ،وزیر ،رجال عل و اد  ،ائمة دین بویژه امام حسین(ع) ،نزدیکان و آشنایان و حتی صود سـراینده) و بیـان آالم و مصـائ
منِ فردی و اجتماعی (شامل فقدان و تباهی ارزشها ،گذشت ایـام جـوانی ،زوال دورة مجـد و( )...شمیسـا 336 - 336 :9545 ،و
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حاکمی .)35- 33 :9543 ،بر این اساس ،سوگسرایی با عناصر فرامتنی ،بهویژه اندیشـگی و تـاریخی ،در پیونـد اسـت و در یـک
فضای ارتباطی تناظری با آنها ،با اوج و فرودها و رویکردهای متفاوت روبهرو میشود.
گسترة سوگسرایی از نخستین دوران شعر فارسی (دوران رودکی) آغاز میشود و به دوران معاصر مـیرسـد (رزمجـو:9511 ،
 .)955 - 993شعر دفاع مقدس یکی از جریانهای شعری معاصر است که سوگسرایی در آن نمود دارد و در دورههـای مختلـف
آن دارای مظاهر و فراوانی متفاوت است .در مجموع سوگسرایی ،در دورة اول جنگ ،حول محور سـه رویکـرد انگـارهای شـکل
گرفته است که ،به ترتی

بسآمد ،عبارتاند از« :شهادت افراد صا

»« ،شهادت در معنـای کلـی»« ،رویـدادهای نـاگوار در تـاریخ

جنگ (مانند سقوط صرشهر و هویزه)» .سوگسرایی در این دوره شامل  51اثر است که در ادامه معرفی میشوند.
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بازة زمانی مورد

برادرم رحمن

بحث

کیست؟

عطوان»
مدرسه منهای

91

...

بافتمحور

شهریور 35

چهار
تعبیر صون

3

کالسیک
مثنوی

آوای رود رود

91

حبی آبادی

(مفعول

فرامتنمحور« :تقدی

فاعالتن)2

به شهید دلشاد»

مفعول فاعالت

بافتمحور

مرداد 9533
پاییز 9531

مفاعيل فاعلن

4

" "

مثنوی

بدرود

96

1

" "

غزل

پیک پگاهی

3

91

" "

99

" "

مستفعلن

بافتمحور

پاییز 9531

مستفعلن فع
(فعولن) 4

بافتمحور

زمستان9539

کالسیک
غزل

حال دل

3

کالسیک
غزل

(مستفعلن

بافتمحور

اول

فاعالتن) 2
شراره

6

(مفعول

بازة زمانی جریان

بافتمحور

پاییز 33
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کالسیک

فاعالتن)2

93

" "

مثنوی

عبوری ز کربال

4

95

" "

غزل

غریبانه

4

مفعول فاعالت

بافتمحور

پاییز 9531

مفاعيل فاعلن
کالسیک

(مستفعل

بافتمحور

زمستان 9531

مفعولن) 2

96

" "

مثنوی

قرار

95

93

سید حسن

سپید

پنج سرود

931

فاعالتن مفاعلن

بافتمحور

بهار 9539

فعلن
...

حسینی

فرامتنمحور« :به یاد

بازة زمانی مورد

شهید جمشید

بحث

بروجردیان دالور
دیدبان ایستگاه »6
برای شهید راه

93

حمید سبزواری

چهارپاره

96

" "

غزل

آنجا که غزل

کالسیک

رنگ شفق گیرد

94

" "

غزل

در حسرت صون

کالسیک

تذروان

91

" "

غزل

ورقی دیگر ،بر

کالسیک

دفتر عاشورا

31

" "

قصیده

مرد حماسهها

39

محمدرضا

سپید

63

قرآن ،مصطفی

مستفعلن (،)3

فرامتنمحور :شهادت

فع

افراد (چمران)

تیر 31

چمران
93
99

(مفاعيلن)4
(مفاعيلن )4

بافتمحور
فرامتنمحور:

35/91/31
9531 /6 /6

بنیصدر
«آنگاه که بنیصدر
با سخنان زهرآگین و
اعمال صائنانه ،کمر
به محو جمهوری
اسالمی بسته بود،
سروده شد»
93

مفاعيلن)2
66

رفت
عبدالملکیان

حماسة

(مفعول

بافتمحور

مهر 31

41

مفعول فاعالت

فرامتنمحور :شهادت

مفاعيلن

افراد (چمران)

...

بافتمحور

31/6/5
آذر 39

چهاردهساله

33

سپیده کاشانی

سپید

35

مشفق کاشانی

قصیده

چمران ،شمعی در
محرا

915

...

و

فرامتنمحور :شهادت

بازة زمانی مورد

افراد (چمران)

بحث

شمشیری در
سنگر
اشک و آهن

91

مفاعلن،

فرامتنمحور« :به

بازة زمانی مورد

فعالتن،

روان پاک شهید

بحث
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36

موسوی

سپید

چمران

96

مفاعلن ،فعلن

دکتر چمران»

...

فرامتنمحور :شهادت

31/6/9

افراد (چمران)

یک روز پس از

گرمارودی

شهادت
33

" "

قصیده

شهید چارمردان

93

33

" "

مثنوی

صرمشهر

36

(فعولن ،)3فعل

36

" "

مثنوی

شهر شهید ما،

36

(مستفعلن )3فع

34

" "

مثنوی

31

یوسفعلی

سپید

مفعول فاعالت

فرامتنمحور :شهادت

مفاعيلن

افراد

اردیبهشت 39

(در سوگ دالور
نستوه شهید سید
عبداهلل برقعی قمی)
فرامتنمحور :سقوط

9539

صرمشهر
«اندکی پیش از
آزادی صرمشهر»
هویزه
شهیدان اللة باغ

فرامتنمحور :شهر

9531

هویزه
95

بهشتند

مفاعيلن

فرامتنمحور :شهادت

مفاعيلن فعولن

افراد (بقایی بهبهانی)

9539

«در سوگ شهید
دکتر بقایی بهبهانی»
سکر و سایه

36

...

بافتمحور

میرشکاک

بازة زمانی مورد
بحث

51

میرهاش میری

سپید

لقای یار

59

...

59

سیمیندصت

رباعی

آتش نمرود

3

فرامتنمحور :شهادت

31/3/94

افراد
«سوگسرودی برای
شهید جالل محقق»
وحیدی

مفعول ،مفاعيل،

فرامتنمحور:

بازة زمانی مورد

مفاعيلن ،فع

شهادت افراد

بحث

(چمران)
53

" "

رباعی

ـ

3

55

" "

غزل

ای مرد آفتابی

99

کالسیک

مشرق!

56

" "

غزل

پر از شجاعت و

مفعول ،مفاعيل،

فرامتنمحور :سقوط

بازة زمانی مورد

مفاعيلن ،فع

صرمشهر

بحث

مفعول فاعالت

فرامتنمحور :شهادت

بازة زمانی مورد

مفاعيل فاعلن

افراد (چمران)

بحث

«تقدی به روح
سرافراز سردار
صوبیها ،شهید دکتر
مصطفی چمران»
95

مفاعلن فعالتن

فرامتنمحور :شهادت

بازة زمانی مورد
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کالسیک

ایمان

53

" "

رباعی

چمران 9

3

مفاعلن فعلن

افراد (چمران)

بحث

«تقدی به روح
سرافراز مجاهد
بزرگ اسالم ،شهید
دکتر مصطفی
چمران»
مفعول ،مفاعيل،

فرامتنمحور :شهادت

بازة زمانی مورد

مفاعيلن ،فع

افراد (چمران)

بحث

53

" "

رباعی

چمران 3

3

"

فرامتنمحور :شهادت

بازة زمانی مورد

افراد (چمران)

بحث

56

" "

غزل

داغ اللهها

6

(مفتعلن

بافتمحور

9535

54

" "

51

" "

کالسیک

مفاعلن)2

غزل

در سوگ گلهای

کالسیک

بهاریمان

قصیده

شهید نوجوان

1

فاعالتن مفاعلن

بافتمحور

9535

فعلن
93

فعولن ()4

بافتمحور

9539

با توجه به جدول باال درمییابی که  33اثر از سوگسرودها فرامتنمحور است .ایـن تأثیرپـذیری از فـرامتن تـاریخی (-9531
 )9535و ابعاد آن در سوگسرایی ،به عنوان یکی از گونههای شعر دفاع مقدس ،طبیعی مینماید؛ زیرا علـت وجـودی شـعر دفـاع
مقدس رصداد جنگ عراق علیه ایران است و سوگسرایی در این دوره برآمده از نتایج فرامتن تاریخی ـ نظامی در سطح اجتمـاعی
است.

2ـ .1گفتارهای فرامتنی
2ـ1ـ .1فرامتن تاریخی ـ نظامی
یکی از ابعاد برجستة فرامتن تاریخی که در شعر دفاع مقدس تأثیر بسیار دارد ،فرامتن تاریخی ـ نظامی است که رویدادهای جریان
جنگ را دربرمیگیرد .فرامتن مذکور ،در سالهای مورد نظر ،به شرح زیر است:5
□ نیمة دوم سال  :9531اول مهر  9531تاریخ رسمی آغاز جنگ عراق علیـه ایـران اسـت کـه طـی آن بـا حمـالت هـوایی و
پیشروی زمینی عراق ،بسیاری از شهرها و مناطق غر

و جنو غر

ایران به تصرف یا محاصـرة نیروهـای عـراق درآمـد .از آن

جمله است صرمشهر ،هویزه ،بستان ،سوسنگرد ،آبادان و . ...در این سال برای ایران هیچگونه پیروزی نظامی در جهـت آزادسـازی
سرزمینهای اشغالی به دست نیامد؛ کشور در بحرانی سیاسی ـ امنیتی قرار گرفته بود و تنها کامیابی آن ،آزادسـازی منـاطقی چـون
دهالویه ،شهر نوسود و منطقة کرصهکور (نور) بود.
□ سال  :9531این سال را که با عزل بنیصدر از سمت ریاست جمهوری همراه است ،میتـوان آن را سـال «عملیـات ایـران»
نامید که طی آن ایران با اجرای حدود  59عملیات کوچک و بزرگ ،موفق به آزادسازی مناطق اشـغالی از جملـه آبـادان ،بسـتان و
توابع آن و نیز تصرف تنگة چزابه شد.
□ سال  :9539این سال در تداوم سیاستهای سال  ،31سال عملیات و پیروزیهای بزرگ ایران است که از آن جمله میتـوان
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به عملیات فتحالمبین و بیتالمقدس اشاره کرد که منجر به آزادسازی صرمشهر و هویزه شدند .این زمان است کـه تصـمی تـداوم
جنگ با استراتژی ورود به صاک عراق اتخاذ میشود و در راستای آن یک شکست در عملیات رمضان و پیـروزی در دو عملیـات
محدود مسل بن عقیل و محرم نصی

ایران شد.

□ سال  :9533از سالهای دشوار در دورة اول جنگ محسو

میشود که طی آن نتیجة روشنی برای نیروهای ایرانـی حاصـل

نشد و تنها استراتژی ایران ،حفظ روحیة تهاجمی و تداوم حرکتهای نظامی از طریق انجام عملیـاتهـای محـدود و گسـترده در
جبهة میانی و شمالی بود؛ از آن جملهاند :عملیات والفجر مقدماتی ،والفجر  3 ،9و  .5محقق نشدن تمامی اهداف عملیات والفجـر
و صیبر از یکسو و استفادة گستردة رژی عراق از سالحهای شیمیایی که زمینهساز برتری عراق در این برهـة زمـانی شـد .جنـگ
برای ایران در سال  9533به روندی فرسایشی پشت دیوار دفاعی عراق تبدیل شد.
□ سال  :9535این سال را میتوان سال تشدید فشار بر ایران نامید .میزان باالی تلفات در عملیات صیبر و تحری تسلیحاتی به
رکود استراتژیک ایران انجامید .عملیات والفجر  6و  4اجرا نشد و عملیات بدر به عق نشینی صت شد .جنـگ شـهرها نیـز دامنـة
گستردهای یافته بود .عالوه بر این انفجار مقر امریکاییها در بیروت ،توسط حز اهلل لبنان ،طرح تشدید فشار بـر ایـران را ،بـرای
ممانعت از دستیابی به پیروزی ،به یکی از محورهای سیاست صارجی امریکا تبدیل کرد که به مواردی از جمله حمایت از عـراق
در حمله به صارک و نفتکشهای ایرانی ،محکومیت ایران در حمله به کشـتیهـای کویـت و عربسـتان از سـوی شـورای امنیـت
سازمان ملل متحد ،محاصرة اقتصـادی ،جلـوگیری از ورود سـالح بـه ایـران و افـزوده شـدن نـام ایـران در فهرسـت کشـورهای
یاریرساننده به تروریس بینالمللی انجامید.

2ـ1ـ .2فرامتن تاریخی ـ اجتماعی
جنگ به عنوان یک پدیدة تاریخی زمانمند و مکانمند دارای ابعادی فراتر از تاریخ است و دامنة تأثیر و تأثر آن ،دیگر ابعاد زندگی
انسانی را در برمیگیرد؛ از آن جمله بعد اجتماعی است .به عبارت دیگر جنگ یک تعارض بزرگ است که هیچیـک از جنبـههـای
زندگی یک جامعه در رویارویی با آن ،سال و کامل نیست و تمامی ابعاد آن دچار تغییر و دگرگـونی مـیشـوند (کـاپلو و ونسـن،
 .)66 :9541این تغییرات که پیامدهای جنگ قلمداد میشوند و دارای انواع فیزیکی و غیرفیزیکیاند ،از دیدگاه جامعهشناسی به دو
بخش مثبت 6و منفی تقسی میشود .پیامدهای منفی جنگ از پیامدهای مثبت آن گستردهتر است ،و مواردی از آن عبارتاند از:
ـ بروز عوارض روانی ناشی از قرار گرفتن عموم افراد یک جامعه در جریان جنگ؛
ـ رشد آماری مرگ و میر ،بهویژه در قشر جوان جامعه ،فزونی صانوادههـای بـیسرپرسـت و رویـارویی جامعـه بـا پیامـدهای
عاطفی ،اجتماعی و اقتصادی آن (میرزایی میانه 931 :9511 ،ـ .)933
بر این اساس ،فرامتنهای تاریخی -اجتماعی که سوگ سرایی بیش از همه تحـت ارتبـاط تنـاظری بـا آن ،شـکل گرفتـه اسـت
عبارت است از «شهادت افراد» و عوارض روانی جامعة ایرانی در رویارویی با آن.

2ـ1ـ2ـ .1شهادت افراد
یکی از پیامدهای تاریخی  -اجتماعی جنگ تأثیرات آن بر جمعیت است و بر اساس آن جمعیت جامعه به شدت تعدیل میگـردد؛
میزان مرگ و میرها به شدت افزایش مییابد و از میزان موالید کاسته میشود .یکی از زیانهای مستقیمی که به یک جامعة در حال
جنگ میرسد ،مرگ جمعیت جوان است که بطور عموم نیروی عمدة رزمی را تشکیل میدهند (شـایانمهـر.)965 - 961 :9519 ،
بنابراین ،تلفات انسانی یکی از پیامدهای منفی جنگ است که گسترة آن الیههای نظامی ،اجتماعی ،اقتصادی و عاطفی یـک کشـور
را در برمیگیرد و هر یک از این سطوح از منظر صود به این عارضه مینگرد و آن را تحلیـل مـیکنـد .شـعر دفـاع مقـدس نیـز از
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رویکرد عاطفی و تاریخی ـ اجتماعی به این مقوله میپردازد و آن را دستمایة سوگواری ادبی (رثا) قرار میدهد.
بر این اساس ،شهادت افراد ،به عنوان فرامتنی تاریخی  -اجتماعی ،در شعر این دوره مورد توجه اسـت و سـوگسـرایی از دو
منظر کالن و صرد به آن مینگرد؛ در سطح کالن به شهید در معنای عام پرداصته میشود و در معنای صُرد ،شهیدی صـا

مـدنظر

قرار میگیرد که معموالً یا از افراد برجسته و مشهور است و یا از دوستان و آشنایان شاعر .یکی از افراد برجستهای که شـهادتش از
فرامتنهای عمدة سوگسرایی قلمداد میشود ،مصطفی چمران ( )9531 -9599است .وی که تصـدی وزارت دفـاع را در کارنامـة
سیاسی صود دارد ،به عنوان بنیانگذار ستاد جنگهای نامنظ (چریکی یا پارتیزانی) در جنگ تحمیلی شناصته میشـود .چمـران در
تاریخ  59صرداد  9531هنگام معرفی و توجیه فرماندة جدید محور دهالویه ،در صط مقدم جبهه ،بر اثر اصابت تـرکش صمپـاره از
ناحیة سر مجروح و حین انتقال به اهواز شهید شد .شهید چمران در سوگسرودهای این دوره بیش از دیگر شهیدان مـورد توجـه
گرفته ،تا آنجا سوگسرودهای بسیاری ،یک روز پس از شهادت وی ،منتشر شد (ر.ک :جدول .)9

2ـ .2بررسیهای متنی
سوگسرایی در این دوره بیش از همه در قال

غزل نمود دارد و با وجود پراکندگی تاریخ سـرایش آثـار طـی دورة مـورد بحـث،

تمرکزسرایشها بر دو سال  31و  39است که از سالهای نخستین جنگ محسو

میشوند.

نمودار ( .)1فراوانی سوگسرودها به تفکيک تاریخ سرایش (دورة اول)
این جهش آماری ،فرضیة تأثیرپذیری سوگسـرایی را از فـرامتن تـاریخی تقویـت مـیکنـد .اجـرای چنـد عملیـات بـزرگ از
ویژگیهای تاریخی  -نظامی این دوره است که عبارتاند از« :ثامناألئمه»« ،طریقالقدس»« ،فتحالمبین»« ،بیتالمقدس» و «رمضان».
هرچند این عملیاتها به آزادسازی مناطق عمدة اشغالی (مانند آبادان ،صرمشهر ،بستان ،هـویزه و )...انجامیدنـد ،شـهادت افـراد در
اثنای آن ،امری اجتنا ناپذیر بود که جامعة ایران به تازگی با آن روبهرو میشد .همین امر سب

تمرکز سوگسرایی بـر سـالهـای

 31و  39میشود .این فراوانی تسلط بُعد احساسی را در دورة نخستین شعر جنگ نشان میدهد .فراوانی قال
این مدعاست؛ چراکه قال

غزل نیز گواهی بر

مذکور بیش از دیگر قال ها ظرفیت بیان احساسات و عواطف را دارد .قال های دیگر یا با انگارههـای

قراردادی روبهرو هستند ،مانند مثنوی که روایتگر است و قصیده که بر مبنای مخاط محوری شکل میگیرد ،یا محدودیت طولی
و وزنی دارند ،مانند دوبیتی و رباعی .از این رو ،غزل که در شعر معاصر و تحـت تـأثیر شـعر نـو ،از بسـیاری از تنگناهـای شـعر
کالسیک رها شده است (شمیسا9543 ،الف 313 - 319 :و بشیری ،)933 - 995 :9511 ،میتواند قالبی مناس
باشد؛ همچنین است قال

شعری سپید که پس از غزل بیشترین فراوانی را به صود اصتصا

بـرای انگـارة رثـا

داده است.

ذکر نام  95تن از شاعران این دوره به عنوان سرایندگان سوگسرودها ،توجه عمومی به سوگپردازی را نشان میدهد .در ایـن
میان سه سیمیندصت وحیدی (9593هـ.ش) ،با  1اثر ،بیش از دیگر شاعران اسـت .ایـن کـه یـک شـاعر زن ،سـردمدار زیرژانـر
سوگسرایی است می تواند دلیلی باشد برای تسـلط بُعـد احساسـی بـر ایـن زیرژانـر ،کـه موجـ

حضـور پررنـگ شـاعر زن در

مرثیهسرایی شده است .در ادامه سه هر یک از شاعران مطرح در این دوره و نیز قال های شعری نشان داده میشود.
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نمودار ( .)3قالبهای مرثيه

نمودار ( .)2مرثيهسرایان

بنابراین ،مرثیهها به دو شاصة سنتگرا و نوگرا قابلتقسی اند ،هرچند که غلبه با سنتگرایی در فرم است .سوگسـرایی در سـه
سطح زیر قابل بررسی است.
الف ـ سطح موسيقایی
از آنجا که بیشترین سوگسرودها در قال های کالسیک سروده شدهاند ( 59اثر از مجموع  ،)51زیرژانـر رثـا از موسـیقی بیرونـی
غنی برصوردار است .تنوع بحرهای عروضی نشان میدهد که سوگسرودها با محدودیت موسیقایی مواجه نبودهاند و در بحرهـایی
مانند هزج ،مضارع ،رجز ،متقار

و مانند آنها سروده شدهاند .بیشترین فراوانی در این مورد به بحرهای مضارع و هزج (هـر کـدام

 3اثر) تعلق دارد و در مجموع  91اثر دارای وزن جویباری ،3مالی و ک تحرکاند ،که با اقتضائات سوگسرایی متناس

مینماید.

الیة موسیقی کناری بر مبنای قافیه و ردیف ایجاد میشود .بسآمد قال های سنتی در زیرژانر رثا وجود قافیه را تضمین میکنـد
و رعایت ردیف در  39اثر شامل (غزل ،قصیده و رباعی) مکمل موسیقی کناری محسو

میشـود .افـزون بـر قالـ هـای سـنتی،

سوگسرودهای نو نیز در پارهای موارد از قافیه و ردیف استفاده کردهاند که فراوانی آنها عبارت است از قافیة سنتی بـا  66مـورد و
قافیة نو( 3از نوع واژگان مشترک در حرف /حروف آصر) با  64مورد .بسآمدهای مـذکور در قالـ هـای سـنتی و نـو ،اگرچـه بـر
استفاده از ابزار موسیقیساز در زیرژانر رثا داللت میکند ،در الیة زبانی و ترکی سازی تأثیری ندارد .فراوانـی ردیـفهـای فعلـی،
زمینه را برای ترکی

قافیه و ردیف در محور ه نشینی و نیز تصویرسازی در محور جانشینی فراه نمیکند .از این رو ،هر یک از

ابیات با انطباق بر ساصتار معیار زبان به یک فعل منتهی میشود و سیر ذهنی از اثر به معنا ،در هر بیت منقطع میشود.
موسیقی داصلی در زیرژانر رثا برآمده از تکرار (با  333مورد) است و تسـجیع و تجنـیس (بـا  63و  33مـورد) بسـآمد بـاالیی
ندارند .بنابراین ،تنها ابزار موسیقیساز در این الیه ،انواع تکرار است که بخشی از آن از زیرشاصههای سنتی تکرار فراتر رفتـه و بـا
هیئتی جدید در سوگسرودها بروز یافتهاند؛ از آن جمله است تکرار کلیدواژهها و عبارتهای محوری انگارهای (بـا  999مـورد و
 61/99درصد) در طول یک واحد شعری که در القای انگاره به صواننده مؤثر است؛ برای نمونه ،واژة «کوچک» در شـعر «حماسـة
چهاردهساله»  91بار تکرار شده است .این تکرار برای تأکید بر سن پایین شهید و نوجوانی اوست که با این روش به ذهن صواننده
القا میشود .ه صدایی و تکرار عبارت در محور عمودی شعر نیز از دیگر مظاهر تکرار در مرثیه است که ه در نوسرودهها و ه
در آثار سنتی نمود دارد .در ادامه نمونههایی از مطال

باال میآید:

□ تکرار در گسترة یک بیت
ـ ه صدایی :بزرگمردِ صردمندِ مُلکِ ایران بود /که مردِ دانش و تقوی و عل و ایمان بود (وحیدی)15 :9549 ،
□ تکرار واژه و عبارت در گسترة یک شعر
ـ آن سبز ،با سخاوت صورشید /بخشید هر چه داشت /جز آن لباس سبز /...او را چنان که صواست /با آن لبـاس سـبز بکاریـد/
تا چون همیشه سبز بماند /تا چون همیشه سبز بخواند /او را وقتی که کاشتند /ه سبز بود ه سرخ (امینپور)549 :9511 ،

تحلیل وضعیت آغازین در منظومه صسرو و شیرین ،لیلی و مجنون و هفتپیکر نظامی 36 /

موسیقی معنوی در زیرژانر رثا تقویت نشده است و ابزارهای سازندة آن نمودی ندارند .در این میان تلمیح ( 66مـورد) ،تضـاد
( 56مورد) و مراعاتالنظیر ( 51مورد) سه عاملی هستند که اگرچه بسآمد بـاالیی ندارنـد ،در مقایسـه بـا دیگـر عوامـل ،بیشـترین
فراوانی را در اصتیار دارند .عمدهترین محور تلمیح شامل مقولههای تاریخی از جمله تاریخ اسـالم ( 93مـورد و  53/53درصـد) و
تاریخ انبیا ( 3مورد و بهویژه گلستان شدن آتش بر ابراهی (ع)) است .از این رو ،تقریبی هویتی میان شـهدا و بزرگـان دینـی برقـرار
میشود که در راستای فرامتن اندیشگی این دوره ایجاد شده و عبارت است از فرامتن «تقدیس امر دفاع» و به تبع آن ارتقای مقـام
کشتگان تا جایگاه شهید که در فرهنگهای دینی بسیار ارزشمند است.
ـ میصواست ابراهی سوزد ،صویشتن سوصت (موسوی گرمارودی)61 :9541 ،
ـ معراج مردان را /قامت بستی به زص حسین /در ظهر عاشورا (حسینی)33 :9519 ،
زیرژانر رثا از منظر مباحث موسیقایی دارای دو قط

ضعیف و قوی است که تمایل آن را بـه انتقـال صـریح معنـا و دوری از

زیباییآفرینی معنایی نشان میدهد.
نمایه ( :)1الیههای موسيقایی
قطب قوی
موسیقی بیرونی و کناری

قطب ضعیف
موسیقی داخلی و معنوی

ب ـ سطح بالغی
بیان مسلط بر زیرژانر رثا ،بیان تشبیهی است که با  933مورد بیشترین فراوانی را به صود اصتصا

داده اسـت و از میـان انـواع آن

اضافة تشبیهی با  46مورد ( 33/33درصد) در جایگاه نخست قرار میگیرد و تمایل سوگسرایی را به ترکی سازی نشان میدهد.
تشبیه هستة اصلی و مرکزی اغل

صیالهای شاعرانه است و مایه گرفته از شباهتی است که نیروی تخیل شـاعر در میـان اشـیا

کشف میکند (پورنامداریان .)396 :9511 ،در برقراری ارتباط تشابهی ،هر اندازه رابطة طرفین تشبیه از ذهن دورتر باشـد ،سـاصتار
بهدست آمده دارای ارزش هنری بیشتری است؛ زیرا ذهن صواننده برای دریافت آن از تخییل کمـک مـیگیـرد و معنـا بـه صـورت
غیرمستقی انتقال مییابد .بر این اساس ،میتوان تشبیه را از جمله ابزارهای تخییل در محور افقی شعر دانست .از میان انواع تشبیه،
تشبیه بلیغ به دلیل حذف وجه شبه بیش از انواع دیگر ،تقویتکنندة وجه تخییل است و تأکید بیشتری بر هماننـدی طـرفین تشـبیه
در آن احساس میشود (پورنامداریان 666 :9511 ،و )339؛ اضافة تشبیهی شکل فشردة آن است.
گرایش سوگسرایی در این دوره به تشبیه ،با سطح انگارهای ه سو مینماید .چرا که تبیین وجوه مختلف شخصیتی متـوفی ،از
طریق توصیف ،یکی از زیرانگارههای سوگسرایی است و برای این منظور تشبیه ابزار مناسبی مینماید .به تبع این رویکرد ،زاویـة
تشبیه (رابطة تشابهی میان دو طرف) در سوگسراییهای این دوره باز و دورا ذهن نیست و صواننده بهراحتی آن را کشف میکند.
بر این اساس ،بسآمد تشبیه ،کارکردی در راستای تقویت تخییل ندارد 933 .ساصتار تشبیهی در زیرژانـر رثـا بـه دو بخـش تقریبـاً
مساوی قابلتقسی اند 36 :تشبیه حسی به حسی و  33تشبیه حسی به عقلی .فراوانی تشبیه حسی به حسی برآمده از نگاه برونگرا،
ابژکتیو و یکی از ویژگیهای سبک صراسانی است که در شعر معاصر رویکردی نو به آن نشده اسـت (شمیسـا.)63 - 66 :9543 ،
تشبیه عقلی به حسی نیز از رایجترین انواع تشبیه است که طی آن برای تقریر حال مشبه عقلی از مشبهبه حسی استفاده میشود تـا
از این طریق ذهنیات به محسوسات نزدیک و بهتر درک شوند (شمیسا ،)63 - 63 :9543 ،ایـن نـوع از تشـبیه اگرچـه در کـارکرد
تبیینی ساصتارهای همانندی اهمیت دارد ،اما کارکرد ادبی آن را دچار اصتالل میکند؛ حرکت ذهـن در تشـبیه عقلـی بـه حسـی از
درون به بیرون است؛ انتقال ذهنی از قط

تخییل به قط

استعمال ساصتار مذکور در ادبیات فارسی نیز موج

واقعیت صورت میگیرد و از ظرفیت ابهامآفرینی تشبیه میکاهد .کثـرت

محدودیت نوآوری ،استفاده از ساصتارهای مکرر و مشابه شده است.
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دایرة واژگانی که مشبهبه از آن انتخا

میشود نیز میتواند «جهانبینی ،شخصیت و محیط هنرمند» و دنیای درونـی و روحـی

سراینده را آشکار کند (شمیسا .)65 :9543 ،در زیرژانر رثا ،دایرة واژگانی عناصر طبیعت ،بیشترین بسآمد را با  45مورد از مجمـوع
 933مورد در اصتیار دارد .این فراوانی عالوه بر تقویت برونگرایی اثر ،که پیش از آن مطرح شد ،سب

برصورداری فضای شـعر از

وسعت و زیبایی طبیعت میشود ،هر چند که به دلیل کاربرد بسیار ،در آشناییزدایی نقشـی نـدارد (پورنامـداریان .)353 :9511 ،از
جمله نمونههای اضافی (فشردة) آن عبارتاند از« :جوهر صون»« ،صورشید عشق»« ،بهار سینه»« ،گل صون»« ،باران کـالم»« ،گلشـن
آزادی» و مانند آنها .در این میان ،تمامی عناصر منتخ
راستای زیرانگارة سرزنش مرگ ،از ترکی

از طبیعت ،دارای بنمایة معنایی مثبت هستند ،بـه جـز یـک مـورد ،کـه در

«گرگ اجل» استفاده شده است و گرگ کـه از دایـرة واژگـانی عناصـر طبیعـی اسـت،

کارکردی منفی دارد.
ـ شیری اسیر گرگ اجل گردید (سبزواری)933 :9541 ،
نکتة پایانی در اینباره نوآوری در پردازش روابط تشابهی میان طرفین تشبیه است که اگرچه در زیرژانر رثا عمومیت ندارد ،اما
در محدودة سبک شخصی دو تن از شاعران مطرح در ایـن دوره چشـ گیـر اسـت .زکریـا اصالقـی (9569هــ.ش) و پـس از آن
سیدحسن حسینی (9545 - 9553هـ.ش) دست به نوآوریهایی در تشبیه زده و با برقراری روابط تناظری میان دیگر اجزای کالم،
نوگرایی را از محور ه نشینی به محور جانشینی گسترش دادهاند .این امر میتواند نتیجة «تحول کلـی در شـالودة افکـار و تغییـر
زاویة دید حاصل از آن» و «سرشت فرهنگی  -ذهنی سراینده» (پورنامداریان )393 :9511 ،باشد .زکریا اصالقـی بیشـترین سـه را
در این مقوله به صود اصتصا

داده است .در ذیل نمونهای از مقولة مذکور میآید:

ـ ز صون تازة منصور ما به چوبة دار /جوانههای أناالحق هماره میجوشد (اصالقی)55 :9564 ،
استفاده استعارهگونهها و اسطورهگرایی به تبع قوت تصریح ،فراوانی چشمگیر ندارد .تنها  99مورد نماد و یک مورد اسـتفاده از
قاف ،که از عناصر اساطیری ایرانی است ،گسترة بهرهگیری از ابزارهای توسع معنایی را تشکیل میدهـد .نکتـة قابـلذکـر اسـتفادة
نمادین در دو مورد از نام شهید چمران است که فرامتن تاریخی ـ اجتماعی شهادتش یکی از زیرجریانهای انگارهای در ایـن دوره
محسو

میشود.

ـ صرم کسی که در گذر ایام /چمران به عرصه آمد و چمران رفت (سبزواری)934 :9541 ،
سوگسرایی ،از منظر بسط کالم ،دارای مساوات (تساوی لفظ و معنا) است 6و بر این اساس در تبیین جمالت ،به لفظ و معنـا،
به یک اندازه پرداصته میشود و هیچیک بر دیگری غلبه ندارد .این ویژگی با میزان گستردگی طولی آثار نیز در ارتباط است .قـرار
گرفتن قال

رباعی و غزل (متمایل به ایجاز) و قصیده و نو (متمایل به اطنا ) در کنار ه به مساوات در سـوگسـرایی انجامیـده

است ،به گونهای که میانگین ابیات /سطرها در کل زیرژانر ،عدد  31را نشان میدهد .بنابراین ،سـوگسـرایی در ایـن دوره هـ در
محور عمودی و ه در محور افقی داری تساوی میان لفظ و معناست .این در حالی است کـه مسـاوات در ادبیـات چنـدان مـورد
توجه نیست؛ چراکه هدف از صلق آثار ادبی ،التذاذ هنری است که یا در ایجاز و با ابزار تخییل حاصـل مـیشـود یـا در اطنـا

از

طریق تکرارها و تصاویر گونهگون .از این رو ،مساوات از ویژگیهای سبک عادی و روزمره یا سبکهای غیرادبی (ماننـد تـاریخی
و تعاریف علمی) محسو

میشود (شمیسا:9543 ،

 .)913به تبع تساوی مذکور ،میان جمالت تکمعنایی و جمالتی که دارای

اغراض ثانوی هستند نیز تساوی تقریبی برقرار اسـت .بـه ایـن ترتیـ

کـه از مجمـوع  366جملـه در زیرژانـر رثـا  535جملـه،

تکمعنایی و  539جمله دارای اغراض ثانوی هستند و گرایش معنایی آن را میتوان گزارهای  -استنتاجی 4نامید .هرچند که غلبه با
بسآمد جمالت تکمعنایی و تمایل به صریحسرایی است .در بررسی اغراض ثانوی جمالت بیشترین فراوانی به جمالت صبری (با
 356مورد) ،سپس به جمالت امری (با  36مورد) و پرسشی (با  51مورد) اصتصا

دارد.
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جدول ( .)2تنوع و فراوانی اغراض ثانوی جمالت
انواع جمالت

امری

خبری

پرسشی

امر

نهی

اغراض ثانوی

تأثر و اندوه

مفاصره

تعظی

آرزو

تمنا ،تقاضا و

و تشویق

ارشاد ،ترغی

تشویق

یأس

حیرت

تعج
و

درصد

65/45

93/43

1/56

تعظی

فراوانی کل

356

36

51

بیتابی

3

همراه با آروز

93

93

6

3

9

9

بیان تردید

فراوانی

934

69

54

55

مجموع

539

911

با توجه به جدول باال بیشترین بسآمد ،در اغراض ثانوی جمالت ،به «اظهار تأثر و انـدوه» تعلـق دارد .ایـن فراوانـی بـا سـطح
انگارهای ه سوست چرا که سوگسرایی نوعی اظهار تأسف و اندوه از واقعة درگذشت افراد یا شرایط نامطلو

اسـت .مفـاصره و

تعظی نیز از برافزودههای پژوهش به اغراض ثانوی جمالت صبری است کـه اگرچـه از برشـمردههـای شیمسـا در کتـا معـانی
نیست ،1اما نمونههایی از آن در آثار یافته و منظور شد .در ادامه نمونههایی از موارد مذکور میآید:
□ اظهار تأثر و اندوه :گذشت آنکه دل از نور عشق روشن کرد (مشفق کاشانی)64 :9544 ،
□ مفاصره :مرا نیست بیمی ز توفان و از موج /که دامان دریا بود بستر من (وحیدی)935 :9549 ،
□ تعظی  :صشونت در بازوانش به استراحت مینشست /تا راستتر بایستد (موسوی گرمارودی)936 :9541 ،
زبان در آثار مورد بررسی دارای عملکرد احساسی 91است و در آن به بیان احساسات و نقطهنظرها پرداصته مـیشـود .سـاصتار
نحوی آن منظ است و با نحو معیار انطباق دارد .ابیات به فعل صت میشوند وتعداد  166فعل در آثار وجود دارنـد .از ایـن میـان
بیشترین بسآمد به فعل مضارع با  331مورد تعلق میگیرد.
جدول ( .)3تنوع و فراوانی افعال
گذشته

تمرکز زمانی
زیرمجموعههـا

ساد

ی فعلی

ه

فراوانی

91 9136 363

آینده مجموع

حال

نقــل استمراری بعيد التزامی اخبــار التــزام امــر
ی
3

3

ی

ی

11

664

43

41

3

166

فراوانی کل

553

361

3

166

درصد

55/14

33/31

911 1/39

با توجه به جدول باال بُعد زمانی زیرژانر رثا ابتدا بر زمان حال تمرکز دارد و پس از آن ،با فاصلة زیاد آماری ،به زمـان گذشـته
پرداصته شده است .نظام زمانی مذکور با سطح انگارهای در ارتباط است .زیرژانر رثا دارای دو محور عمدة انگـارهای اسـت .ابتـدا
شرح اندوه و آالم است .این اندوهناکی و تأثر پس از درگذشت فرد یا رویدادی ناصوشایند ایجاد میشـود و گسـترة زمـانی آن در
اکنون و حال است .از این رو ،فراوانی افعال مضارع در راستای تبیین انگارة مذکور نمودار شده است .محـور دوم ،توصـیف ابعـاد
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ناپایداری است که هر دو به زمان گذشته تعلق دارند؛ ازاین رو ،برای تبیـین آن از انـواع

شخصیتی فردِ درگذشته یا شرایط مطلو
ماضی استفاده میشود.

ـ تو صون دادی که تا صونها بجوشد (موسوی گرمارودی)34 :9541 ،
به تبع فراوانیهای مذکور وجه اصباری بیشترین بسآمد را در اصتیار دارد و با اصتصا
تشکیل میدهد .غلبة وجه اصباری سب

 495مورد وجه غال

سوگسـرایی را

تمایل زاویة دید سراینده به قطعیت ذهنی و القای آن از طریق پردازش انگارهای میشـود.

بنمایة قطعیت به نگرش اثباتی 93میانجامد که متعاق

آن حک های ارزشی و قضاوتهایی برآمده از جهانبینی سـراینده ،در آثـار

نمودار میشود .القای قطعیت در پردازش انگاره و تأثیرگذاری آن مؤثر است؛ زیرا سوگسرایی به بیان احساسـات سـراینده تعلـق
دارد که صود نسبت به آن تردیدی ندارد؛ زیرا احساسات و بهطور صا

اندوه ،از امور ذاتی انسان و ادراک آن بیواسطه و یقینـی

است .بر این اساس ،قطعیت از ذهن سراینده به ذهن صواننده منتقل میشود و پذیرشِ بیتردید آن صورت میگیـرد .نمـودار زیـر
پیوستار مذکور را نشان میدهد:

قطعیت

حسپذیر

حس

حسگر

قطعیت

نمایه ( .)2نسبت قطعيت ذهنی با ادراک و انتقال انگارة حسی
نکتة دیگر شخص و شمار افعال است که چگونگی نظام آن با محورهای انگارهای مـذکور در ارتبـاط اسـت 399 .فعـل سـوم
شخص ( 336مفرد و  36جمع) 943 ،فعل دوم شخص ( 964مفرد و  6جمع) و  949فعل اول شـخص ( 933مفـرد و  93جمـع)
نشاندهندة آن است که افعال در سوگسرودها ،بیش از همه ،در ارتباط با فرد درگذشته یا شرایطی ناصوشایند ،تحـت لـوای سـوم
شخص ،به کار رفتهاند و سراینده به آن در مقام غای

میپردازد .پس از آن ،دوم و اول شخص قرار میگیرند که با یکدیگر فاصلة

آماری ناچیز دارند؛ در دومشخصها فردِ درگذشته در جایگاه مخاط
توصیف یا صطا

قرار میگیرد و در بخشی دیگر از آثار ،اول شخص ،محـور

واقع میشود .نکتة دیگر فراوانی افعال مفرد است که موج

محدود شود و زاویة دید در آن منحصر به مواردی صا

میشود گسـترة تخـاطبی و توصـیفی در روایـت،

باشد .از این رو ،نمیتوان بنمایة سوگسرایی را به موارد غنـایی دیگـر

تعمی داد و تفسیر کرد.
95

در بررسی فرآیند نقشگرای افعال بیشترین فراوانـی بـه کـارکرد مـادی (بـا  655مـورد) ،رابطـهای ( 335مـورد؛  363مـورد
شناسایی و  94مورد توصیفی) تعلق دارد .کارکرد مادی 96و رابطهای 96هر دو از زاویة دید برونگرا برمیآید که با علـت غـایی آن،
که تبیین شرایط در گذشته و حال است ،ه سو مینماید .در کارکرد مادی افعال ،اِصبار در وقوع یک عمل به صواننده القا میشـود
و در کارکرد رابطهای ،بویژه شناسایی ،اِصبار به صورت صریح انتقال مییابد .در ادامه نمونههایی از آن میآید:
□ کارکرد مادی :حماسة چهاردهسالة من /با پای صویش رفتـه بـود و اینـک /بـا شـانههـای شـهر /بـرای بـازش آورده بودنـد
(عبدالملکیان)56 :9564 ،
□ کارکرد رابطهای :پر از شجاعت و ایمان و عشق و عرفان بود (وحیدی)16 :9549 ،
در بررسی طرح واژگانی ،93سه قط
ه نشینی قوی و قابلتشخیصاند که موج

قوی ،ضعیف و بینابین قابـل تشـخیص اسـت .حـدود نیمـی از مرثیـههـا دارای روابـط
میشوند از میزان نوآوریها در محور عمودی آثار کاسته شود .سـپس قطـ

بینـابین

است که از تسلط الگوی واژگانی کلیشهای در آن کاسته شده اما هنوز نمود آن در کنار نوگراییهای زبانی قابلتشخیص اسـت .در
نهایت ،حداقل آثار با طرح واژگانی ضعیف قرار میگیرند که شامل نوگرایی در محورهای افقی و روابط ه نشینی کلمات میشود.
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اصیر اگرچه کمتر از قط

فراوانی دو قط

قوی است اما اصتصا

نسبتی برابر با کلیشهسازی نمودار شده است ( 31اثر در قط

نیمی از آثار به آنها نشاندهندة تمایل به نوگرایی است کـه در

قوی و  91اثر در قط

بینابین و ضعیف).

جدول ( .)4طرح واژگانی
طرح واژگانی

تعداد اثر

قوی

31

بينابين

96

ضعيف

3

نمونه

شاعران

موسوی گرمـارودی ،مشـفق کاشـانی ،حســرت گــل ،غــارت بســتان ،مــه دلفریـ
حمید سبزواری ،سیمیندصت وحیدی

مــن ،دم

قدسیان ،داغ اللهها

بیگــی حبیـ آبــادی ،ســپیده کاشــانی ،کتا

صحرا ،چـاووش نـور ،قصـة گلگـون کـودکی،

میرهاشــ میــری ،قیصــر امــینپــور ،ژرفنای هر چش
یوسفعلی میرشکاک ،ساعد باقری
زکریا اصالقی ،محمدرضا عبدالملکیان ،سفرة سبز تجلی ،نارنجـک قلـبش ،نـیلبـک نیلگـون
آسمان ،پرسش بیح

سید حسن حسینی
ج ـ سطح انگارهای

سوگسرایی ،در این دوره ،دارای دو محور انگارهای است که عبارتاند از« :مرگ فرد یا افراد صا
فردی یا اجتماعی»؛ که مورد نخست ،انگارة مسلط محسو

» و «بیـان آالم و مصـائ

مـنِ

میشود:

الف ـ مرگ فرد یا افراد صا
شعر دفاع مقدس در این دوره فرامتنمحور است و بیش از همه به مرگ فرد یا افراد صا

میپردازد؛ بهگونهای کـه از  51مرثیـه،

 94اثر را دربرمیگیرد .در این رویکرد ،آنچه مطرح میشود یادکرد شهید(ان) ،ذکر محاسن و اظهار تأسف از مرگ افراد است.
ـ گویی شفق به سوگ عزیزان نشسته است /سیال

اشک راه به هر صنده بسته است (بیگی)993 :9531 ،

بخش یادکرد شهید را میتوان به دو گونة جزئی و کلی تقسی کرد.
الف -9/در یادکرد جزئی شهیدی صا

مورد نظر است که یا وجهة عمومی دارد و از چهـرههـای شـناصتهشـدة جنـگ در سـطح

اجتماع است (مانند فرماندهان ،صاح منصبان و عناصر کلیدی در جریان جنگ) یا سراینده با آن آشنایی شخصی دارد .اگر شـهید
نامبرده از آشنایان سراینده باشد ،دایرة شمول معنایی -ارتباطی آن تنگتر میشود و ارتباط صوانندة عام با اثـر ،از جـنس ارتبـاطی
است که با آثار کالننگر برقرار میکند .از آن جمله است آثاری در رثای شهیدان جمشید بروجردیان ،عبداهلل برقعی قمـی ،رحمـن
عطوان و...
یکی از برجستهترین یادکردهای جزئی ،مرثیههایی است که برای مصطفی چمران سروده شـده اسـت ( 91اثـر از مجمـوع 51
اثر)؛ شخصیت برجسته و کلیدی وی در جنگ ،موج

شد که وی به یکی از زیرانگارههای سوگسرایی در دورة اول تبدیل شود؛
93

به گونهای که میتوان این جریان را ،تحت عنوان «چمرانسرایی»  ،از دیگر مرثیهها متمـایز کـرد .از جملـه شـاعرانی کـه در ایـن
جریان صاح

اثر هستند عبارتاند از :سیمیندصت وحیدی ،حمید سبزواری ،سپیده کاشانی و مشفق کاشـانی .مطلـع تعـدادی از

آثار مذکور در ادامه میآید:
ـ بزرگ مرد صردمند مرد ایران بود (وحیدی)15 :9549 ،
ـ نال ز درد و داغ که چمران رفت (سبزواری)936 :9541 ،
نکتة دیگر آن است که گاهی نامآشناییِ شهید به دلیل مناص

نظامی وی نیست ،بلکه عملکرد ویژة او در حـین مبـارزه سـب

شهرت وی شده است .شهادت حسین (محمد حسین) فهمیده یکی از بهترین نمونههای آن قلمداد مـیشـود و شـهرت اجتمـاعی
وی تا آنجا پیش میرود که به نوعی سمبل در ادبیات دفاع مقدس تبـدیل مـیشـود و یکـی از دامنـههـای ارجـاعی آن شـهادت
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نوجوانان در جریان جنگ است .در سوگسرایی این دوره قیصر امینپور (9543 - 9554هــ.ش) بـه طـور مسـتقی و محمدرضـا
عبدالمکلیان ،غیرمستقی  ،به زیرانگارة مذکور پرداصتهاند .همچنین بیگی حبی آبادی (9555هـ.ش) نیز در آثـار صـود بـه بـنمایـة
شهادت کودکان نظر داشته و آن را دستمایة تصویرسازی ( 3مورد) کرده است .نمونههایی از مطال

مذکور در ادامه میآید:

ـ مگر راز حیات جاودان را /تو از فهمیدهها فهمیده بودی (امینپور)646 :9511 ،
ـ طفلی به صون تپیده است ،آرام آرمیده است (بیگی حبی آبادی)36 :9546 ،
الف -3/در یادکرد کلی ،گروه شهیدان و امر شهادت ،در معنای عام و با رویکردی کالن ،مورد سوگواری قـرار مـیگیرنـد .در
گستردگی دایرة معنایی-ارتباطی آن ،دست سراینده در مضمونپردازی ،و مجال ادراک و ه ذاتپنداری برای

این رویکرد ،به سب

صواننده بازتر است .پنج اثر از آثار مورد بررسی به رویکرد مذکور تعلق دارند.
انگارة محوری «مرگ فرد یا افراد صا

» با زیرانگارههایی تقویت میشود که فهرستوار و همراه نمونه در ادامه میآیند:

□ بازگشت پیکر شهید به زادگاه صود و شرح چگونگی مواجهه با شهید در مقام مادر ،دوست و یا راوی به عنوان شاهد عینی:
با هر نظر به زصمت بر دیده آیدم آ  /چشم نداشت تا

این آفتا

دیدن (باقری)53 :9533 ،

□ غبطه بر دستیابی شهید به وصال الهی :در جشن صون و فریاد ،جانا مبارکت باد /ز آن پرتو سـحرزاد رخ بـینقـا

دیـدن

(باقری)53 :9533 ،
□ تبیین تأثرات اجتماعی از امر شهادت افراد :همة مدرسة ما غ بود /چار تا غنچة سرخ /در دل باغچة ما ک بـود (امـینپـور،
)644 :9511
□ توصیف ابعاد شخصیتی و عملکرد شهید و تقری

آن با شخصیت انبیا :از آتش نمرود چنان ابراهی  /آنکس که نکـرد هـیچ

پروا او بود (وحیدی)66 :9566 ،
□ تداوم راه شهید :باید این مسأله را حل بکنی  /من به دنبال قل میگشت  /پدرم نیز به دنبال تفنگش میگشت (امینپور)641 :9511 ،
□ شهادتطلبی :الهی صون من سرصا گون کن /الهی صون من را نیز صون کن (موسوی گرمارودی)34 :9541 ،
□ انگیزش به امر دفاع :تو صون دادی که من برصیزم از جا /نمان مرده در کنج مدارا (موسوی گرمارودی)34 :9541 ،
□ صوداتهامی :آید گران از صود این ماندن و ز یاران /چونین سبک به رفتن پای شتا

دیدن (باقری)53 :9533 ،

□ اشاره به نام عملیات و مکان شهادت :ز داغ او دل «دهالویه» در آتش سوصت (وحیدی)16 :9549 ،
□ تقری

معنایی میان دشمنان ایران با دشمنان صدر اسالم :او هنوز فریاد میزند ،ای صـدام /ای آل یزیـد ،ای حمـالالحطـ

بعثی (کاشانی به نقل از گلمرادی)335 :9549 ،
□ تقری

محتوایی میان امر دفاع در برابر عراق با واقعة عاشورا :بر دفتر عاشورا اینک ورقی دیگر /تا از پی ما صوانند این قصه

به دورانها (سبزواری)933 :9541 ،
□ تبیین جایگاه مقام رهبری و ارتباط شهادت با التزام پیروی از او و نیز تأبید امام صمینی

(ره)

ـ رهتوشة شهید همین بس /:یک جامه ،یک کالم /تصویری از امام (امینپور)549 :9511 ،
ـ عمر تو پایدار که سردارت /در پاس دین و دفتر و ایمان رفت (سبزواری)934 :9541 ،
ـ بیان آالم و مصائ

منِ فردی یا اجتماعی

محور انگارهای مذکور که اسماعیل حاکمی آن را بخشی از مرثیـهسـرایی مـیدانـد (حـاکمی ،)35 - 33 :9543 ،در ایـن دوره
بسآمد باالیی ندارد و تنها در دو اثر از سبزواری و یوسفعلی میرشکاک (9554هـ.ش) به بیان آالم از زبـان مـنِ فـردی و اجتمـاعی
ن اجتمـاعی ،توصـیفی از
پرداصته شده است .مورد نخست شکوه و انتقاد از بنی صدر اسـت و در مـورد دوم سـراینده در مقـام مـ ِ
شرایطی نامطلو

ارائه میکند.

 -بالی جان من شد دوست ،یار

دشمنی صواه  /که با من در صف مردانگی آهنگ جان دارد (سبزواری)931 :9541 ،
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ـ بیا به بالین امش

ای سایة فراموش /حضور پروانهوار باران /که باغها را بریده بینی /که داغها را نشسته بر دل (میرشکاک بـه

نقل از شاهرصی و مشفق کاشانی)513 :9536 ،
در مبحث محورهای انگارهای دو نمونه سوگسرایی در ارتباط با سقوط شهرها در دست است که سـراینده بـا مـورد صطـا
قرار دادن شهرهای هویزه و صرمشهر به شرح ماوقع و توصـیف شـرایط موجـود مـیپـردازد .سـقوط شـهرهای مـذکور از جملـه
فرامتنهای تاریخی ـ نظامی است.
ـ ای گلشن صونبار صفا ،صرمشهر! /ای صاک تو ،صاک کربال ،صرمشهر! /دامان تو گور دشمنان صواه کرد /سوگند بـه صـون
شهدا صرمشهر! (وحیدی)433 :9549 ،

 .3حاصل پژوهش
سوگسرایی از گونههای اد

غنایی در شعر دفاع مقدس است که در دورة اول جنگ « »9535-9531تحت تأثیر فـرامتن تـاریخی

 اجتماعی «شهادت» ،به یکی از جریانهای برجستة شعری تبدیل شد .این سالها دربرگیرندة تحرکات عمدة نظامی بـرای ایـرانمحسو

میشود که از آن جمله میتوان به انجام عملیات بزرگ فتحالمیبن و بیتالمقـدس و نتـایج حاصـل از آنهـا (آزادسـازی

مناطق اشغالی مانند آبادان ،بستان ،صرمشهر) اشاره کرد .یکی از اجزای الینفک تحرکات نظامی ،مرگ و میر متصـدیان اجرایـی آن
است که جامعة ایرانی با آن ،تحت عنوان «شهادت» ،مواجه شد و سوگسرایی بازتا

این رویارویی در عرصة ادبیات است.

سوگسرایی ه زمان با فزونی تحرکات نظامی ایران در سالهای  31و  ،39به اوج کمی و کیفی صـود مـیرسـد و سـه سـطح
انگارهای ،موسیقایی و بالغی آن جلوهگاه تأثیرپذیری متن از فرامتن تاریخی ـ اجتماعی است .محور عمدة انگارهای حول «شهادت
افراد صا

» شکل گرفته است و پس از آن «شهادت در معنای کلی»« ،رویدادهای ناگوار در تاریخ جنگ (مانند سقوط صرشـهر و

هویزه)» قرار دارند .دو سطح موسیقایی و بالغی نیز در راستای انتقال موفق محور مذکور به صواننده ،شکل گرفتهاند .بر این اساس
سوگسرایی دارای بیان تشبیهی با زاویة باز و نیز زبانی ،نزدیک به زبان معیار اسـت .ضـعف موسـیقی داصلـی و معنـوی ،رعایـت
مساوات در بسط کالم ،وجه اِصباری وقطعیت روایی سب

شده است که انتقـال انگـاره بـه صواننـده بصـورت مسـتقی و صـریح

صورت بگیرد و از میزان معنیآفرینی و تصویرگری ادبی در آن کاسته شود.
سوگسرایی در این دوره به دو شاصة سنتگرا و نوگرا قابل تقسی است ،هر چند که غلبه با سنتگرایی در فرم اسـت .قالـ
شعری مورد توجه ،غزل و شعر سپید است و با وجود توجه عموم شاعران به آن ،بیشترین سه متعلق بـه سـیمیندصـت وحیـدی
(9593هـ.ش) است.
بنابراین سوگسرایی در شعر دفاع مقدس ،برآمده از ارتباط تناظری تنگاتنگ میان فرامتن و متن و محصول غلبة بعد احساسـی
بر شعر دفاع مقدس است که در نخستین سالهای جنگ شکل گرفت ،در طول آن تقویت شد و با پایان جنگ صاتمه نیافت.
نمایة زیر نسبت زیرژانر سوگسرایی را با فرامتن تاریخی نشان میدهد.
فرامتن تاریخی

تاریخی ـاجتماعی

ضعف موسیقی

متن ادبی

داصلی و معنوی

بیان تشبیهی
با زاویة باز

انگارة

شهادت

رثا

افراد

سقوط
شهرها
جنگ
شهرها

تاریخی ـ نظامی
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نمایه ( :)5نسبت زیرژانر سوگسرایی با فرامتن تاریخی

پینوشت
 .9از برساصتههای مهدی زرقانی در برابر اصطالح (( )Ideological systemزرقانی)35 :9519 ،
 .3از آن جمله است  Dirgeیا  . Pastoral Elegy ،Monody ،Threnodyبرای مطالعة بیشتر ر.ک :شمیسا.333 :9545 ،

 .5منبع اصلی در بازگویی روند تاریخی ـ نظامی دوران جنگ (دورة اول) ج  3از مجموعة شـش جلـدی سـیری در جنـگ
ایران و عراق از سردار محمد درودیان ،کارشناس مسائل استراتژیک و پژوهشگر تاریخ دفاع مقدس ،اسـت کـه توسـط
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقال

اسالمی به چا

رسیده است.

 .6پیامدهای مثبت جنگ عبارتند از« :گسترش تعاون و همکاری در جامعه»« ،رفع اصتالفات سیاسی میان گروهها و احـزا
در جهت دفاع در مقابل دشمن»« ،توسعة فرهنگ تالش برای افزایش تولید و توسعة فنی و صنعتی»« ،ایجاد نهادهایی بـا
زیرساصتهای اقتصادی و نظامی» و «تقویت بنیة نظامی» (میرزایی میانه 961 :9511 ،ـ .)931
 .3از برساصتههای محمدرضا شفیعی کدکنی ر.ک :شفیعی کدکنی.39 :9546 ،
 .3پورنامداریان قافیه را ،در شعر سپید ،حاصل کاربرد کلماتی ه قافیه یا ه وزن و حتی مشترک در حرف یا حـروف آصـر،
در درون یا پایان سطرها میداند .به باور او ،ردیف نیز میتواند عالوه بر ظهور در جایگاه سنتی صـود ،گـاهی بـه شـکل
بیقافیه ،با تکرار یک یا چند کلمه در آغاز ،میان و پایان مصراعها ،نمایان شود و مکمـل موسـیقی کنـاری در آثـار نـو و
بویژه سپید باشد (پورنامداریان 653 :9511 ،ـ .)663
 .6در اینجا کل یک اثر ادبی مورد نظر است نه واحد کالم و نوع جملهپردازیها .برای مطالعـة بیشـتر ر.ک :شمیسـا:9543 ،
.913
 .4هر ادای مطبلی دو نـوع کـنش و نقـش دارد معنـای گـزارهای ( )locutionaryو اسـتنتاجی ( .) Illocutionaryمعنـای
گزارهای همان معنای اولیه جمله است که از ظاهر الفاظ برمیآید و معنای استنتاجی معنای ثانوی جمله است در حقیقت
تأثیر گفتار یا نوشتار ( )Perlocutionary effectرا بر صواننده شامل میشود (شمیسا.)36 :9543 ،
 .1ر.ک :شمیسا 49 :9543 ،ـ .46
 .91سیرل عمل زبانی را به پنج طبقه تقسی کرده است که عبارتاند از :تعهدی ( ،)Commissiveاعالمـی (،)Declarative
دستوری ( ،)Directiveاحساسی ( )Expressiveو توصیفی ( .)Representativeبـرای مطالعـة بیشـتر ر.ک :شمیسـا،
.33 :9543
 .99از آنجا که محدودة زمانی فعل امر ،زمان حال است از این رو در بررسی تمرکز زمانی افعال ،فعل امر زیرمجموعة زمـان
مضارع قرار گرفته است.
 .93این مقوله برآمده از نظام نحوی وجهنما ( )Modalityاست که در آن شکلهای جهتدهی به کـنش گفتـاری بررسـی و
تحت سه عنوان نگـرش «اثبـاتی» (« ،)Positive Shadingانکـاری» ( )Negative Shadingو «بـیطـرف» ( Neutral

 )Shadingتوضیح داده میشود .هر گاه در کارکرد بینافردی زبان ،نظام دستوری بهگونهای باشد کـه انتقـال احساسـات،
عواطف و مدرکات قطعی راوی بر کنش روایت تسلط داشته باشد ،حالت کیفـی «نگـرش اثبـاتی» شـکل مـیگیـرد کـه
متضمن قضاوت و ارزشگذاریهای کلی است و راوی از انواع آگاهیهای لفظی برای القای قطعیت بـه ذهـن صواننـده
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کمک میگیرد (.)Toolan,2013:73
 .95طبق دستور نقشگرای هلیدی فرآیند ششگانة افعال عبارتند از :فرآیندهای اصلی شامل« :مادی» (،)Material process
«ذهنی» ( )Mental processو «رابطهای» ( )Relational processو فرآیندهای فرعی شامل «رفتـاری» ( Behavioral

« ،)processکالمی» ( )Verbal processو «وجودی» ( .)Existetial processر.ک :مهاجر و نبوی 69 :9563 ،ـ .64
 .96فرآیند مادی در جوا

«چه اتفاقی افتاد؟» و «چه کرد؟» میآید (نبیلو )931 :9519 ،و بر انجـام کـار یـا رخداد واقعـهای

داللت دارد (مهاجر و نبوی .)63 :9563 ،این فرآیند دارای دو عنصر کنشگر و کنشپذیر در مقام مشارکان فرآیند است.
در فرآیند رابطهای بر بودن وهستی رویدادها تأکید میشود و به دو زیرشاصة توصـیفی و شناسـایی قابـل تقسـی اسـت
(مهاجر و نبوی.)66 :9563 ،
 .93یکی از مباحث ضمنی در دستور نقشگرای هلیدی «طرح واژگانی» ( )Lexical patternاست کـه ذیـل مبحـث عناصـر
پیرامونی مطرح میشود .بر این اساس ترکی های واژگانی به دو دستة مثبت و منفی تقسـی مـیشـوند .دسـتة مثبـت از
روابط ه نشینی قوی برصوردارند و نزد صواننده حالتی کلیشهای و تکراری دارند .دستة منفی شامل ترکیـ هـایی اسـت
که روابط ه نشینی آنها ضعیف و ناآشناست که در ذهن صواننده بدیع و نو مینماید (نبیلو.)933 :9519 ،
 .93عنوانی است که برای مرثیههای شهید چمران در نظر گرفته شد.

منابع
 .9اصالقی ،زکریا .)9564( .تبس های شرقی ،چ  ،3تهران :سورة مهر.
 .3امینپور ،قیصر .)9511( .مجموعة کامل اشعار :از شعرهای 9531ـ  ،9543چ  ،6تهران :مروارید.
 .5باقری ،ساعد .)9533( .نجوای جنون ،تهران :برگ.
 .6بشیری ،علیاصغر .)9511( .غزل نو :بررسی و تحلیل غزل نو در شعر معاصر ایران ،تهران :نسل آفتا .
 .3بیگی حبی آبادی ،پرویز .)9531( .غریبانه ،تهران :امیرکبیر.
 .3ـــــــــــــــــــــــ  .)9546( .فصل سوم ،تهران :تکا.
 .6پورنامداریان ،تقی .)9511( .سفر در مه :تأملی در شعر احمد شاملو ،چ  ،6تهران :سخن.
 .4حاکمی ،اسماعیل .)9543( .تحقیق دربارة ادبیات غنایی ایران (و انواع شعر غنایی) ،تهران :دانشگاه تهران.
 .1حسینی ،سیدحسن .)9519( .ه صدا با حلق اسماعیل ،چ ،3تهران :سورة مهر.
 .91درودیان ،محمد :)9546( .آغاز تا پایان (سالنامة تحلیلی) :بررسی وقایع سیاسی -نظـامی جنـگ از زمینـهسـازی تهـاج
عراق تا آتش بس ،چ ،99تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقال

اسالمی.

 .99دهخدا ،علیاکبر .)9533( .امثال و حک  ،چ  ،5تهران :امیرکبیر.
 .93رزمجو ،حسین .)9511( .انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،ویراست  ،6چ ،5مشهد ،دانشگاه فردوسی.
 .95زرقانی ،سیدمهدی .)9511( .تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی :تطور و دگردیسی ژانرهـا تـا میانـة سـدة پـنج بـه
انضمام نظریة تاریخ ادبیات ،تهران :سخن.
 .96ــــــــــــــــ  .)9519( .چش انداز شعر معاصر ایران :جریانشناسی شعر ایـران در قـرن بیسـت  ،ویراسـت  ،3تهـران:
ثالث.
 .93سبزواری ،حمید .)9541( .سرود سپیده ،تهران :مؤسسة انجمن قل ایران.
 .93سنگری ،محمدرضا .)9541( .ادبیات دفاع مقدس :مباحث نظری و شناصت اجمالی گونههای ادبی ،تهران :صریر.
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 .96شاهرصی ،محمود و مشفق کاشانی ،عباس .)9536( .مجموعه شعر جنگ ،تهران :امیرکبیر.
 .94شایانمهر ،علیرضا .)9519( .جامعهشناسی جنگ ،تهران :جامعهشناسان.
 .91شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)9546( .موسیقی شعر  ،چ ،4تهران :آگاه.
 .31شمیسا ،سیروس .)9545( .انواع ادبی ،ویراست ،6تهران :میترا.
 .39ـــــــــــــــ  .)9543( .بیان ،ویراست  ،5تهران :فردوس.
 .33ـــــــــــــــ 9543( .الف) .سیر غزل در شعر فارسی ،تحریر ،3چ ،6تهران :عل .
 .35ـــــــــــــــ  .) 9543( .معانی ،تحریر ،5تهران :میترا.
 .36ـــــــــــــــ  .)9511( .نگاهی تازه به بدیع ،ویراست  ،5چ ،6تهران :میترا.
 .33عبدالملکیان ،محمدرضا .)9564( .گزیدة ادبیات معاصر ( ،)43تهران :دارینوش.
 .33کاپلو ،تئودور و ونسن ،پاسکال .)9541( .جامعهشناسی جنگ ،تهران :جامعهشناسان.
 .36گلدمن ،لوسین .)9543( .نقد تکوینی ،ترجمه محمدتقی غیاثی ،تهران :نگاه.
 .34گلمرادی ،شیرینعلی .)9549( .آوازهای گل محمدی ،تهران :فرهنگگستر.
 .31ـــــــــــــــــــــ  .)9544( .بهشت گ شده :گزینهای از مثنویات ،غزلیات ،رباعیات ،مجلد ،9تهران :انجمن
 .51قل ایران.

 .59موسوی گرمارودی ،علی .)9541( .صوا

ارغوانی ،تهران :سورة مهر.

 .53مهاجر ،مهران و نبوی ،محمد .)9563( .به سوی زبانشناسی شعر :رهیافتی نقشگرا ،تهران :مرکز.
 .55میرزایی میانه ،منصور .)9511( .جامعهشناسی جنگ و آشنایی با دفاع مقدس ،تهران :نبوی.

 .56نبیلو ،علیرضا« .)9519( .بررسی و تحلیل نینامه سرودة مولوی بر مبنای زبانشناسی نقشگرا سـازگانی» ،پـژوهشهـای
زبانشناصتی در زبانهای صارجی ،دورة ،3ش 999 ،9ـ .931
 .53وحیدی ،سیمیندصت .)9566( .یک آسمان شقایق :گزینة شعر جنگ ،تهران :حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
 .53ـــــــــــــــــــــ  .)9549( .هشت فصل سرخ و سبز :مجموعه اشعار دفاع مقدس ،تهران :برگ زیتون.
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