
     
 دانشگاه شاهد  دوفصلنامه ادبیات دفاع مقدس

 (5)پیاپی  ۸3۳۱اییس و زمستان پ/  2شماره /  3دوره 
 مقاله پژوهشی

    
 

 1 

 سشٍدُ  اطْش قَاهی« عاضقاًِ سٍی هیي»زحلیل ادتیاذ خایذاسی دس هجوَعِ 

 *1 سْشاب سعیذی

 زاوكگبٌ اضيمیٍبضقىبؼ اضقس ظثبن ي ازثیبر فبضؾی، ک
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 (01/05/98سبضید دصیطـ : ؛ 17/01/98سبضید زضیبفز: )

 1-14نفحبر 

 

 ذُچکی

ي مىدرط ثرٍ     قطاض زازذًز  زيضان َكز ؾبلٍ زفبع مقسؼ، ثرف ػظیمی اظ قؼط ي ازة مب ضا ویع سحز سأثیط 
  دسیس آمس ازثیبر دبیساضی قس کٍ زض آن اظ مقبيمز ي ایؿشبزگی مطزمبن یک کكًض زض ثطاثط ذطط ي سُسیس

ط زض زي قبلرت ؾرذیس ي لرع  ي گًورٍ     آيضز. اقؼبضثیكرش  ثیگبوگبن زض زي گًوٍ ازثی وظم ي وثط ؾره ثٍ میبن می
حؽّ مقبيمز ي دبیساضی زض ثطاثرط مُربخم امرطی شاسری ي      مىثًض زض ازثیبر زاؾشبوی خطیبن زاضز. اظ آودب کٍ 

َربی ذیرب  ذرًیف زض     الضی، اظ وربظ   -قربػط ثىسضػجبؾری  « اطُرط قرًامی  » َبؾزثطذبؾشٍ اظ فططر اوؿبن
ٌ    اوؼکبؼ مفبَیم اضظقی زفبع مقسؼ اظ َیچ کًقكی ای زض ثیرطين خجُرٍ    فطي گصاض ومبورسٌ  ي مبوىرس ضظمىرس

َبی درؽ اظ آن ثرًزٌ اؾرز. ایره مقبلرٍ ثرب ضيـ سح یر          ،زضنسز ثٍ سهًیط کكیسن میبزیه خىگ ي يیطاوی
« ػبققبوٍ ضيی مریه » محشًا ي ثب اؾشفبزٌ اظ مىبثغ کشبثربوٍ ثٍ ثطضؾی اقؼبض ازثیبر دبیساضی ایكبن زض مدمًػٍ 

قًز کٍ قًامی زض ایه مدمًػٍ اظ زي قبلت قؼطی کالؾیک ي ؾذیس خُرز مؼطفری    می دطزاظز ي مكرم می
َبی زفبع مقسؼ ثُطٌ ثطزٌ اؾز ي ثب ذ ق سهًیطَبیی اظ خىگ ي حمبؾٍ ضظمىرسگبن زض َكرز ؾرب      آضمبن

اوس سب ثسیه ؾجت وؿ  خرًان مرب ویرع     زفبع مقسؼ، زیه ذًز ضا  ثٍ اوقالة ي ازثیبر دبیساضی کكًض ازا ومًزٌ
  َبی زفبع مقسؼ ثیكشط آقىب قًوس. ثب اضظـ

 
 .زفبع مقسؼ، ػبققبوٍ ضيی میه، اطُط قًامی، قؼط دبیساضی :کلواذ کلیذی
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 هقذهِ .1

َب زض مقبث  سدبيظ وظبمی ثیگبوگبن کٍ مىدط ثٍ خىگ ي زضگیطی ي کكرشٍ قرسن    اظ دبیساضی ي مقبيمز اوؿبنر دبیساضی بازثی

َطچىس ایه وًع ازثیبر دیكیىٍ کُه وساضز، امب زض مشًن گصقشٍ ثٍ قیًٌ زاؾشبوی ضيای  .آيضز یقًز ؾره ثٍ میبن م َب می اوؿبن

قسٌ اؾز، ایؿشبزگی ضؾشم زض ثطاثط ثیگبوگبن زض قبَىبمٍ ي یب قیبم کبيٌ آَىگط وكبن زَىسٌ دبیساضی مطزم زض مًاخٍُ ثب ظ رم  

جک ي ؾریب  ذرًز ضا زاضز. اگطچرٍ زض زيضان گصقرشٍ ي مشرًن      ي ؾشم ي سدبيظ ثیگبوگبن اؾز. ازثیبر دبیساضی امطيظٌ، امب ؾ

ٍ      نًضر زاؾشبوی ي ومبزیه ثٍ ایه مًضًع دطزاذشٍ می ايلیٍ ازثیبر فبضؾی ثٍ اـ  قس، امب امطيظٌ ایره ورًع ازثری انر  ي ضیكر

حًظٌ قؼط، قهٍ،  مفًُم زض اوقالة اؾالمی ایطان ، َمطاٌ ثب ذًز خطیبن ویطيمىس فطَىگی زض ایه» اؾز.« دبیساضی»ي « خىگ»

ذرًز ثرٍ َمرطاٌ     ثسیغ زض الثٍ الی قرجکٍ ػظریم فطَىگری آن ثرب     َبی سبظٌ ي يخًز آيضز کٍ سدطثٍٍ ومبیكىبمٍ، وقبقی ي... ضا ث

 ثبظیبفز ایه حبزثٍ ػظریم زض َمرٍ اثؼربز ثبیؿرشٍ ي     . مطبلؼٍ، سح ی ، سجییه، ثطضؾی، وقس، قىبذز ي(9: 1380)ؾىگطی، «زاقز

ٍ     َب يوًقشٍ نًضر ؾطيزٌ َب، ثٍ ذال  ایه ثطضؾی آوچٍ ضا کٍ زض ثىبثطایه»ضطيضی اؾز  ورًػی َمرسلی    َبیی ثرٍ کربض ضفشرٍ ثر

َب  سط، ؾطيزٌ میُىی یب قًمی زض ثطاثط سدبيظ طجیؼز زض دی زاضز کٍ ثٍ ػىًان ازثیبر دبیساضی قبث  ططح َؿشىس. ثٍ ػجبضسی ؾبزٌ

دبیساضی زض ثطاثط مشدبيظیه ثًز، سحرز ػىرًان ازثیربر دبیرساضی/      َبیی کٍ مًضًع ان ی آن زػًر مطزم ثٍ مجبضظٌ ي يوًقشٍ

 (.9 :1380)کبکبیی، «مقبيمز قبث  سقؿیم ثىسی اؾز

قًز کٍ زضين مبیٍ مًضًع آن، ثٍ مؿربل    َبیی گفشٍ می َب ي ؾطيزٌ ازثیبر زفبع مقسؼ ثٍ مدمًػٍ وًقشٍ» زض سؼطیفی زیگط 

سرط   خغطافیبیی فطاخ سط ي سًان طیفی گؿشطزٌ سط می گطزز. زض وگبَی يؾیغ میدیبمسَب يسجؼبر آن ثبظ  َكز ؾب  زفبع مقسؼ ي

َب  َب ي ؾطيزٌ زیىی ثطای ایه وًقشٍ َبی مقسؼ ثًزن کٍ سساػی ق مطي الُی ي ثطای ایه ػىًان سهًض کطز ي ثب سکیٍ ثط يیػگی

. خطیربن   زض ایه ؾٍ زٍَ ثرًزٌ اؾرز  ، یکی اظ دبیساضسطیه مًضًػبر قؼط فبضؾی  زفبع مقسؼ (.1380:15ؾىگطی، «) کىس می

ازثیبر دبیساضی ثٍ مفُرًم ياقؼری ي ورًیه آن    »ي َمچىبن دًیب ي دبثطخبؾز.  ؾبلٍ دسیس آمس قؼطی کٍ زض زيضان خىگ َكز

َربی م ری ي میُىری ثرٍ يخرًز آمرس. زض قرؼط ایره زيضٌ،          زض کكًض مب اظ ػهط مكطيطٍ ي خىگ خُبوی اي  مشأثط اظ گرطایف 

 «قرًز  ثطاثط ظ م ي ثیساز، وبآگبَی ي اؾرشجساز آلرًزگی نربحت مىهرجبن ي نر ا َمؿربیگبن زیرسٌ مری        مًضًع دبیساضی زض 

 (.127: 1375دًض،  )آضیه

ؾبلٍ زاضز. َطچىس قج  اظ آن سبضید ویع قبػطاوی ثًزٌ  25ازثیبر دبیساضی مکشًة َطمعگبن، ثط اؾبؼ مؿشىسار چبدی، قسمز 

سًؾر  ؾرطَىگ مطس ری     1373اورس سرب ایىکرٍ زض ؾرب       ًل ؾطيزٌ َبیی زاقشٍاوس کٍ َمگبم ثب قبػطان اوقالة زض ایه ذه

چبح قسٌ اؾز. ثطذری قربػطان ػهرط اوقرالة، ذرًز      « گخ گىًؽ: حطف ػبقق» وهیطی  ايلیه مدمًػٍ قؼط خىگ ثب وبم 

یب زیرسن   َبی َكز ؾب  زفبع مقسؼ، اوس ي ثؼ ی قبػطان زیگط ثط اؾبؼ مطبلؼبر یب زیسن فی م ف بی خىگ ضا سدطثٍ کطزٌ

 اوس. َبی خىگ زض ق مچٍ ي ضفشه اضزيَبیی زض ایه ذهًل ثٍ ایه يازی قسم وُبزٌ ذطاثٍ

 ّذف زحقیق .1-1

ؾطيزٌ  اطُرط قرًامی اظ قربػطان    « ػبققبوٍ ضيی میه»ي سح ی  ازثیبر دبیساضی زض مدمًػٍ  َسف اظ اودبم ایه سحقیق ثطضؾی

عگبوی ویع َمذبی ؾبیط قبػطان کكًض زض آثبض شيقری ي َىرطی ذرًز    اؾشبن َطمعگبن اؾز سب مكرم قًز قبػطان ثبوًی َطم

اوس ي زض خُز حفظ ي نیبوز اظ زؾشبيضزَبی ثعضگ َكرز ؾرب  زفربع     ثٍ ازثیبر دبیساضی ي زفبع مقسؼ ياکىف وكبن زازٌ

ی قرؼط  دػيَكرگطان ثؼرسی خُرز ثطضؾر    مب زض ایه دػيَف ثطآویم سب ثب ثطضؾی ایه دػيَف ضَگكبی اوس. مقسؼ گبم ثطزاقشٍ
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 .دبیساضی اؾشبن َطمعگبن ثبقیم

 تیاى هسألِ  .1-2

کٍ زض قرؼطَبی   اؾزَبی اذیط  ، ح ًض وؿجشبً دطضوگ ثبوًان قبػط زض ایه ػطنٍ زض ؾب زض قؼط دبیساضیمًضًع قبث  سًخٍ 

ٍ َب، ظوربن ح رًض ثیكرشطی     قًز ي الجشٍ زض ایه نحىٍ َب، دكز نحىۀ خىگ ي ثؼس اظ خىگ ثیكشط زیسٌ می ایه ؾب   اورس.  زاقرش

نًضر خسی دیگیطی ازثیبر دبیساضی دؽ اظ خىرگ   الضی اؾز کٍ ثٍ -اطُط قًامی یکی اظ ظوبن قبػط ي َىطمىس ثىسضػجبؾی

ؾبلگی قؼط گفشٍ اؾز کٍ الجشرٍ  اي زض  ؾرطایف قرؼط     13اؾز ي چًن مبزضـ َم قبػط ثًز  اظ  1360ثًزٌ اؾز. يی مشًلس 

، قرًامی  «ػبققبوٍ ضيی میه»گًیس. زض مدمًػٍ  ضز. َط چىس سطاوٍ ي قؼط ؾذیس َم میکالؾیک ي قؼط ػبمیبوٍ سجحط ثیكشط ی زا

َرب ي فرساکبضی ضظمىرسگبن     ؾؼی زاضز وگبٌ مشفبيسی وؿجز ثٍ خىگ زاقشٍ ثبقس ي اظ حؽ ظوبورٍ ثرٍ مؼطفری خىرگ ي زاليضی    

 ثطزٌ اؾز.« خىگ»ياغٌ  ثذطزاظز. َطچىس ایه قبػط حؽ ن ا زيؾشی زاضز، امب زض اقؼبضـ ثیكشطیه اؾشفبزٌ ضا اظ

 ضشٍسذ ٍ اّویر زحقیق .1-3

اظ اقؼبض زفربع مقرسؼ ظوربن َطمعگربوی؛ ظمیىرٍ       -اظ اقؼبض اطُط قًامی -ای زض ایه دػيَف ثطآویم سب ثب ثطضؾی محشًایی ومًوٍ

َب ي اضسقبی قؼط زفربع مقرسؼ اؾرشبن َطمعگربن ضا زض کكرًض فرطاَم آيضیرم سرب ضَگكربی سحقیقربر زیگرط             قىبذز يیػگی

دػيَكگطان زض ایه وًع ازثی ثبقس. اؾشبن َطمعگبن، اؾشبوی ثب فطَىگ ثکط اؾز کٍ محققبن کكًض کمشط فطنرز مطبلؼرٍ زض   

َربیی ثرطای گفرشه زاضز کرٍ امیرسايضام ثرب اوشكربض کشرت ي مقربالسی زض ایره            اوس. قؼط ایه اؾشبن ویع حرطف  ایه ذهًل زاقشٍ

 ؼط دبیساضی ثیكشط زیسٌ قًز. ذهًل زض ق َبی َىطی ایه اؾشبن ثٍ ذهًل، قبث یز

 خیطیٌِ زحقیق .1-4

 کىیم: َبیی ثؿىسٌ می زض مًضز ازثیبر دبیساضی مقبالر ي کشت ثؿیبضی وًقشٍ قسٌ کٍ ثٍ شکط ومًوٍ

 ضا «ػىًان ػىهط دبیساضی ثب سکیٍ ثط قؼط قیهط امیه دًض ي ؾ مبن َطاسی ثطضؾی اوشظبض ثٍ»ظازٌ، مقبلٍ  نسقیبني امیطی ذطاؾبوی 

ٌ طرًض   اوس. َمیه وگبقشٍ 1391ض ي ثُب 1390دبییع  6ي  5قمبضٌ زض وكطیٍ ازثیبر دبیساضی  ٌ ي  يض ثُرط زض وكرطیٍ ازثیربر    ویکررًا

 اوس. وگبقشٍ امیه دًض ضاخىگ ي کًزکی زض آثبض قیهط  قی، سحق1391ي ثُبض  1390دبییع دبیساضی، 

ٌ   »ثب ػىًان  ( دػيَكی 1390ی)ي ضضً ظاضع . اورس  کبضکطز حمبؾٍ زض زيضان مؼبنط )ثب اؾشىبز ثٍ قؼط مؼبنرط ایرطان( اودربم زاز

 مىظًم زفبع مقسؼ دطزاذشٍ اؾز. بریازث یثٍ ثطضؾ یقی( زض سحق1389) ی، محمسضضبؾىگط

ٍ   «  ؾرطخ وؿر  یآياظَرب »ثب ػىرًان   ی( زض کشبث1378) یی، ػجسالدجبضکبکب  آن اظ  یطیدرص طیثأزفربع مقرسؼ ي س   یَرب  ثرٍ حمبؾر

 . دطزاذشٍ اؾز ییفطَىگ ػبقًضا

زض مًضز قؼط دبیساضی زض اؾشبن َطمعگبن ویع، چىسیه کشبة سًؾ  ازاضٌ حفظ آثبض ي وكط اضظـ َبی زفبع مقرسؼ،  قربم :   

» طًض کشبة سح ی ری  ي َمیه« زَس می ذ یح ثًی سً»کشبة 1398ؾؼیسی اظ قبػطان ي دػيَكگطان دط کبض َطمعگبن زض ؾب   

َبی زیگط ؾؼیسی زض ازثیربر دبیرساضی َطمعگربن ایره مرًاضز       ضا آمبزٌ چبح کطزٌ اؾز. اظ مقبلٍ« اوس َب ذًاثیسٌ ایىدب دال 

ثطضؾی خىگ ي ازيار خىگری زض  »  -2 «ؾىگط، دًسیه  ي دال  زض قؼط دبیساضی َطمعگبن ثطضؾی خبیگبٌ » -1قبث  شکطوس: 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/50958
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/50958
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/50958
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اؾرز، امرب سحقیرق  ي مطبلؼرٍ ثرط اقرؼبض زفربع         کٍ َىًظ چبح وكسٌ« ثطضؾی قؼط دبیساضی ظوبن َطمعگبن» -3« عگبنقؼط  َطم

قًز ي ایه مقبلٍ آلربظگط ایره ضاٌ اؾرز. امیطحؿریه ياال زض ؾرب        مقسؼ قبػطان َطمعگبن ثطای ايلیه ثبض اؾز کٍ اودبم می

سًؾر  ؾرمیٍ ثبؾرشیه زض    « زضیب ثٍ زضیب» ذشٍ اؾز. چىس مدمًػٍ اظآيضی اقؼبض دبیساضی قبػطان َطمعگبن دطزا ثٍ خمغ 1397

ثرٍ کًقرف مطحرًم ذ یر  ػمطاوری زض ؾرب        « ثرًی ثربضان  »زض اوشكبضار گفشمبن اوسیكٍ مؼبنط چبح قسٌ اؾرز.   1395ؾب  

ضا ثرٍ  «  2گرخ گىرًؽ  »ي «  1گخ گىرًؽ »زي کشبة 1373آيضی قسٌ اؾز. ؾطَىگ مطس ی وهیطی ویع زض ؾب   ، خمغ1388

 ح ضؾبوسٌ اؾز.  چب

 سإاالذ زحقیق .1-5

 زَس: ایه دػيَف ثٍ ایه ؾؤاالر دبؾد می

 َبی امطيظی آن چقسض اؾز؟ ؾبثقٍ قؼط دبیساضی اؾشبن َطمعگبن ثب سؼبضیف ي مكرهٍ. 1

 قبػط ظن دیكگبم زض ازثیبر دبیساضی اؾشبن َطمعگبن چٍ کؿی اؾز؟. 2

 چگًوٍ اؾز؟ -ضيی میه   ػبققبوٍ -زض کشبة قؼطـَبی ازثیبر دبیساضی  وگبٌ اطُط قًامی ثٍ مؤلفٍ. 3

 سٍش زحقیق .1-6

» ایه مقبلٍ ثب ضيـ سح ی  محشًا ي ثب اؾشفبزٌ اظ مىبثغ کشبثربوٍ ثٍ ثطضؾری اقرؼبض ازثیربر دبیرساضی اطُرط قرًامی زض مدمًػرٍ        

یک ي ؾرذیس خُرز   قًز کٍ قًامی زض ایره مدمًػرٍ اظ زي قبلرت قرؼطی کالؾر      دطزاظز ي مكرم می می« ػبققبوٍ ضيی میه

َبی زفبع مقسؼ ثُطٌ ثطزٌ اؾز ي ثب ذ رق سهرًیطَبیی اظ خىرگ ي حمبؾرٍ ضظمىرسگبن زض َكرز ؾرب  زفربع          مؼطفی آضمبن

ـ   مقسؼ، زیه ذًز ضا  ثٍ اوقالة ي ازثیبر دبیساضی  کكًض ازا ومًزٌ َربی زفربع    اؾز سب ثسیه ؾجت وؿ  خًان مب ویرع ثرب اضظ

 مقسؼ ثیكشط آقىب قًوس. 

 ای اضعاس خایذاسی اطْش قَاهیّ ضاخصِ .2

َبی اقؼبض دبیساضی اطُط قًامی شکط طجیؼز خىًة ي حب  ي ًَای آن زض اقرؼبضـ اؾرز. قرًامی آگبَبورٍ      یکی  اظ قبذهٍ

گربضیع: ورًػی   »، «ورر  » ، «ثربظاض مربَی فطيقربن   » ، «ق » ، «مًج» ، «گًـ مبَی»، « قیطمبَی» ، «زضیب» ،« قطخی»ياغٌ َبی 

، «َطمرع » ، «اثًمًؾری »، «ثىرسض کىرگ  » طرًض اؾرم قرُطَبیی چرًن      ي... ي َمریه « لیًا» ، «ؾبح » ، «وُىگ»  ،«ضيثىس» ، «مبَی

َبی  مطزم ویک ؾطقز خىرًة ي ضظمىرسگبن    کىس سب زاليضی ي... ضا زض اقؼبضـ اؾشفبزٌ می« ذًظؾشبن» ، «ثًقُط» ، «میىبة»

 شط وكبن زَس.َبی اوقالة ي امبم ضاح  ثُ ؾطاؾط کكًض ضا زض زفبع اظ آضمبن

مطسجرٍ سکرطاض ثیكرشطیه     26ثرب  « خىرگ  » اؾز کرٍ ياغٌ   َب ي ازيار خىگی ضا زض اقؼبضقبن اؾشفبزٌ کطزٌ اطُط قًامی ایه ياغٌ

کىس ي  ایه وكبن  سىُب ؾٍ مطسجٍ اؾشفبزٌ می« ن ا» اؾز. يی اظ ياغٌ  َبی دبیساضی ثٍ ذًز اذشهبل زازٌ ثؿبمس ضا زض ثیه ياغٌ

، «ػبقرقبوٍ ضيی مریه  » اي ثیكشط زضگیط خىگ ي دكشیجبوی مؼىًی اظ ضظمىسگبن ثرًزٌ اؾرز. زض مدمًػرٍ    اظ آن اؾز کٍ شَه 

قؼط سکرطاض کرطزٌ اؾرز.      66مطسجٍ، زض قبلت کالؾیک ي ویمبیی زض  153انطالح خىگی ضا، ضيی َم ضفشٍ   26اطُط قًامی 

 دطزاظیم. ؼ ي قؼط خىگ اطُط قًامی میَبی خىگ زض اقؼبض زفبع مقس زض ایه مدب  ثٍ شکط چىس ومًوٍ اظ قبذهٍ
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  آسصٍی صلح  .2-1

اظ ذرًز  ثطای سحقق ن ا ثبیس خىگیرس. قربػطان مقبيمرز ي دبیرساضی، ثطقرطاضی نر ا ػبزالورٍ ضا زض گرطي خىرگ ي ضَربیی           

 زاوىس. می

 هي تِ صٍدی/ تا دسسی خش اص صلح/ خَاّن آهذ/ آسی خَاّن آهذ/ زوام سؤیاّاین سا/ تِ خاایص تشیاض/ زواام   »

 (.279: 1377 ،)صالحی«هحثر هشا تِ اٍ خیطکص کي/ ٍ تگزاس اٍ تِ آساهی تِ خَاب سٍد

اـ سىُب ؾٍ ثبض ثٍ مًضًع ن ا دطزاذشٍ  اؾز ي زض ياقغ ایكبن زض ایه قؼط ثب وذرصیطفشه   قًامی زض مدمًػٍ قؼط زفبع مقسؾی

 :کىس قبن زػًر می ن ا مطزم ف ؿطیه ضا ثٍ زفبع اظ ذًز ي دبیساضی اظ میُه

 (.41: 1396قَاهی، «) ّای خاسداس فلسطیي زشیي ٍاطُ کثَزش اسر/ سٍی سین سًگ صلح/ تی» 

گًیس کرٍ خىرگ نر ا ي زيؾرشی ضا وربثًز کرطزٌ        وبامیس اؾز. اي اظ نفبی زيؾشی می« ن ا» قًامی زض خبی زیگطی ویع اظ 

 اؾز:

 (.48ّواى: « ) اب کشداش سا خش ّایص خَاتیذُ تَد/ جٌگ/ الًِ کثَزش صلح/ دس الًِ سٍی زخن» 

 کىس: ي ثالذطٌ زض قؼط زیگط وظطـ ضا زضثبضٌ ن ا ایىگًوٍ ثیبن می

 (.51ّواى: «) ضَد تِ زوام دًیا حکَهر کشد/ تازَ/ خشًذُ صلح تا زَ هی» 

 دس ضعش اًقالبّا سشایی ٍ سَگَاسیهشثیِ .2-2

ضحمری زقرمه   قُطمبوبن ػطنٍ خىگ، ي سًنیف ثیوبمٍ قُیسان ي سطیه مًضًػبر ازثیبر دبیساضی ثیبن ؾًگیکی اظ مُم

زَىرس. اطُرط    َربی کرطثال ي ػبقرًضا سطجیرق مری      َبی خىگ َكز ؾب  زفبع مقسؼ ضا ثب نحىٍ قبػطان اوقالة، نحىٍاؾز. 

َبی اوسیكٍ زض قؼطَبی  سطیه ظمیىٍمُمکٍ یکی اظ  ضا ططح الگًَب ي ومبزَبی سبضیری ي مطبثقز قطای  حبضط ثب آنقًامی، 

 کىس ایه لع  یکی اظ َمیه گًوٍ قؼطَبؾز: زض اقؼبضـ ضيایز می مقسؼ اؾززفبع 

 تاشد تاا خاَد    خاَسد، خاش های    قلن تش تال دفساش های  

 ًطسااسن خااای دس، اص دس تگااَین، دس صتاااى ٍا کااشد  

ِ  ذ دسر سٍی دسر تگازاسین، چاشاچ چاَى   ًثای  کا

 طاقر سر خًَی، خس عشق دس یال ٍ کن غضل اسثی

 «سااااان ٍ ًاٍلْااااا اال یااااا ایْااااا الساااااقی ادسکأ»

َ   ًثشد اص ًاسفیقاًی کاِ یای یای های      سًٍاذ آى سا

 خااَاّن تثیااٌن کشتالیاار سا تااِ خااَد گنااسن ًواای 

 

 تااشد تااا خااَد قلاان افسااادُ سٍی ٍاطُ، خٌجااش هاای  

 تاشد تاا خاَد    ًگَ اص دس کاِ، دس خْلاَی هاادس های    

 تااشد تااا خااَد  خیااال آب سا هطااکی ضااٌاٍس هاای  

 تاشد تاا خاَد    ّاای تای ساش های     صًذ زي تِ خْلَ هی

 تاشد تاا خاَد    چشا حافظ هشا ّی ساور دیگاش های   

 تاشد تاا خاَد    خش اسر اها خیالی ًیسر، خَاّش های 

 تااشد تااا خااَد  هااشا اهااا ّویطااِ تیاار آخااش هاای  

 (13ّواى :)                                                             
      

زض ایره حبلرز قربػط    ضؾرس ي   ي ثٍ ومربزگطایی سربضیری مری    کىس گًوٍ قؿمشی اظ سبضید ضا ضيایز می قًامی زض ایه قؼط مطثیٍ

 . س میحی ثٍ مبخطاَبی سبضیری زاقشٍ ثبقسگیطز سب َبی قًمی ي کُه ثُطٌ میمشفکط اظ ذبططٌ

 :گًیسزض لعلی ثٍ یبز قُیسان می« دًضقیهط امیه»

 ِ  ّاااا ساااشی تاااضًین تیاااا تاااِ خاًاااِ آاللااا

 یااِ یاای تٌنطااِ صااویواًِ زساالیر گااَیین    

 

 تااضًین دیگااشی حااشف خااَد لد تااا داغ ص 

                                 تااضًین کثااَزشی سااَ  هجلااس تااِ سااشی

 (501: 1375)هیشجعنشی،                                 
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 :گًیسزض ؾًگ قُیسان می« ػ یطضب قعيٌ»

 تااااااس غاااااشتسن یااااای دل  دس کَلاااااِ

 ّااااای زطااااٌِ لااااة سفسٌااااذ   عثااااا 

 هاااااي تاااااَدم ٍ اٍ تاااااَد ٍ گوٌااااااهی 

 ّاااااای ساااااٌگی دیاااااَاستاااااش ضااااااًِ

 

 اص سٍصّااااای ٍاخساااایي هاًااااذُ اساااار    

 هطاای صااذاقر تااش صهاایي هاًااذُ اساار     

 ًااااهص چاااِ تاااَد اًگااااس یاااادم ًیسااار   

 زاااشیي هاًاااذُ اسااارًاااام زاااَ ای عاضاااق

 (42 :1375قضٍُ، )                                            

 جٌگ .2-3

مرش ف ثب سهبيیط گًوبگًن ثٍ کبض ثرطزٌ اؾرز  گربَی اظ     َبی اطُط قًامی، زض مدمًػٍ قؼط خىگف، اظ ياغٌ خىگ ثٍ گًوٍ

ضاوس کٍ َط چىس خىگ سمبم قرسٌ اؾرز، امرب دبَربی اظ زؾرز       ظثبن خبوجبظی کٍ دبَبیف ضا زض خىگ اظ زؾز زازٌ ؾره می

 ضفشٍ ضظمىسٌ ثطوگكشٍ:

 (.43قَاهی، ّواى: « ) ّای جٌگ  خایی کِ تشًگطر / خاّای هي تَد/ سٍی ضاًِ» 

 گًیس: کىس ي اظ يفبزاضیف ؾره می ظ ظثبن َمؿط یک خبوجبظ زضز ز  مییب زيثبضٌ ا

 (.52ّواى:« ) اذ ضذم/ جٌگ/ ًصف زَ سا تشدُ تَد ٍقسی هعطَقِ» 

اـ اؾیط قسٌ اؾز  ي ایره سهرًیط    ؾبظز کٍ  زض خىگ چكمبن مؼكًقٍ زض وگبَی زیگط، قًامی اظ خىگ سهًیط ػبققبوٍ می»

ة: 1398ؾرؼیسی،  « ) دیًورسز  یه قبػط اظ خىگ زاضز. حؽ خىگ ثب حؽ ظوبوٍ ثٍ َم مری سبظٌ ي ثطزاقز مشفبيسی اؾز کٍ ا

 قًز:  ( ي ایه قؼط ذ ق می216

 (.46ّواى: « ) گیشد اص جٌگ/ زا جٌگ/ زٌْا/  ًگاُ زَ اسر کِ اسیش هی» 

 زض وگبَی زیگط خىگ اؾم مؼكًقٍ َیش ط اؾز کٍ کكشبض ضا ثٍ خبن مطزم اوساذشٍ اؾز:

« طاساس سا / تاِ جااى هاشدم اًاذاخر     طَقِ ّیسلش تَد/ ٍقسی ًاهص سا اص صتاى تطشیر ضاٌیذ/ ک جٌگ ًام هع» 

 (.48ّواى:)

 زض قؼط قًامی ضظمىسٌ ػبقق ؾىگط ي خىگ اؾز:

 (.47ّواى:« ) خا ام تَد/ تا خایی تی جٌگ تشای هي/ هعطَقِ» 

 کىیم: می َبی قؼطی خىگ زض مدمًػٍ قًامی ظیبز اؾز کٍ چىس ومًوٍ زیگط شکط ومًوٍ

 (.63ّواى: « ) خذس تضسگن سَخسِ آفساب/ هي اها/ دس جٌگ/ سنیذزش اص تشف صادُ ضذم»

ِ      دسر:» ٍ  « اش ای/ سٍی زااتلَ ٍسٍدی  ّای جٌگ سا گشفسن/ چْاس قذم هاًاذُ تاِ خیاشٍصی/ زاَ دس کَچا

 )ّواى(

 ادٍاذ جٌگ .2-4

ثمرت  »، «سرطکف »، «ذكربة »، «خز»، «سبوک:»بوىس قؿمشی اظ مًضًػبر قؼط دبیساضی قًامی، شکط ازيار خىگی  مرش ف م

اوس، امب شَه  قبػط ضا کٍ  اؾز کٍ َط چىس ظیبز سکطاض وكسٌ« سیط ي سفىگ»ي  « ذمذبضٌ»، «چکمٍ»، « دًسیه»، «مًقک»، «افکه

ٍ   خجٍُ يار، َربی قرؼطی َرط کرسام اظ ایره از      َبی حق ػ یٍ ثبط  ضا سدطثٍ وکطزٌ، زضگیط ذًز کطزٌ اؾز. زض ایىدب ثرٍ ومًور
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 کىیم: اقبضٌ می

 زاًی .2-4-1

 (.52)ّواى: « ّاین سا تِ اٍ قشض دادم سفر/ هي/ دسر زاًی دسر دس دسر خذا/ ساُ هی»

 (58ّواى: « ) ّای خٌثی ضذُ  ّا سا سَصاًذ/ زاًی/ سٍی  هیي جٌگل»ٍ : 

 جر .2-4-2

 (60ّاهاى:« ) ّا/ هاًَس َّایی دادًذ/ سٍی زَس سَخسِ ضْش جر»

 خطاب .2-4-3

« ) کطن ای/ هي چادس گلذاس هادس سا/ سٍی هضاسذ هی ّای تشًذُ/ ّویطِ اص آى زَ تَد/ تاص ّن تشًذُ خطاب »

 (28ّواى، 

 زشکص .2-4-4

 (45ّواى: «) ّا/ آب خَى دادًذ سٍسشی گلذاس هادسم سا/ زشکص» 

 توة افکي. 2-4-5

« ) اش سا خاف کاشدُ، خَضایذُ     عشٍسیّاسر/ لثا   ّا سا تِ هیْواًی تنشسسیذ/ ّیشٍضیوا/ سال توة افکي» 

 (59ّواى: 

 هَضی .2-4-6

« ) عشٍ / خاا گزاضاسٌذ   ّای تی ّای هوسذ هَضی/ تِ حجلِ ّایی کِ سقصیذًذ/  داهادّایی تا کل هَضی» 

 (41ّواى: 

 خَزیي .2-4-7

 (44ّواى: « ) زَ دسر/ تی خَزیي/ تی سًٍذ/ تی دس هي / جٌگجَّای تسیاسی/ سطُ هی» 

 چکوِ. 2-4-8

 (20ّواى: « ) ّا  / ٍلی قلثوَى ٍسعر عطق سا داضر کَچیی تَد خاهَى ٍاسِ چکوِ» 

 (61ّواى: «) ّایر سا / تغل کشدم جٌگ اًذاصُ آغَضن ًثَد/ چکوِ» ٍ : 

 خوداسُ. 2-4-9

 (62ّواى:«) کطیذ ای کِ ًام اهلل سا یذک هی کَدکاًن سا تِ اساسذ تشد/ خوداسُ» 
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 زیش ٍ زنٌگ .2-4-10

 (42ّواى:«) ّای چَتی/ هشدًذ سا چکاًذی/ کَدکاى/ تا زنٌگ هاضِ» 

 زی زیش اًذاص .2-4-11

ام  جای سا/ سٍی ساٌگش کٌااسی    فشاهَضن ضذ /کِ زَ خش اص صذایی ٍ هي/ هاَ  زای زیاش اًاذاصّا/ آسخای     » 

 (37ّواى: «) خَاتاًذ

 اًنجاس .2-4-12

 (10داهي دسیا) ّواى: صًذ/ ایي تاس/ سٍی  ای دس دسًٍن هشا صذا هی اًنجاس دٍتاسُ» 

 تاسٍذ .2-4-13

کشد/ اٍى ٍس صهیي  داد/ ًعص سفیقص سا گشفر آغَش/ ایي ٍس سفیقص سٍ کني هی ای هی تاسٍذ تَی  زاصُ»

 (14ّواى: « ) کٌذ تا چاقَش هی

 هاسی .2-4-14

ا تِ ّاسر ًذیذُ/ اٍ هاسکص س هي عشٍسکن سا گیس تشیذُ/ تِ آى عشاقی ّذیِ کشدم/ کِ دخسشش سا سال» 

 (64ّواى: « ) هي/ زیشش سا تِ خذسم

اذ/ خیطاکص   ّایر سا / یکی دس هیاى تِ صَسزن تداش/ هثل لثخٌذذ/ ٍقسی هاسی سا تِ ّوشصهای  سشفِ» ٍ : 

 (.56ّواى: « ) کٌی هی

 گلَلِ .2-4-15

 (39ّواى: « ) هیشد سٍی هضسعِ گٌذم/ تا ّش گلَلِ/ قلة ّضاساى گٌجطی هی ّا سا تچکاى/  سٍتِ هاضِ» 

قًز َمٍ اوشظبض زاضورس کرٍ اقرؼبض مطثرً  ثرٍ آن ویرع اظ لحربه اوسیكرٍ،          يقشی اظ خىگ ي دبیمطزی ي دبیساضی ؾره گفشٍ می

آمیع ثب قُطمبوربوی قردبع ي زاليض کرٍ کبضقربن فقر        محشًا، ػبطفٍ ي سهبيیط مًخًز زض قؼط حمبؾی ثبقس؛ سهبيیطی الطا 

ز. زض نرًضسی کرٍ زض قرؼط خىرگ ي زفربع مقرسؼ انرالً چىریه چیرعی          اودبم کبضَبی ذبض  الؼبزٌ ي کكرز ي کكرشبض اؾر   

اوس سب ضمه زفبع اظ کیبن ي زیه ي قطف ذًز ايج ػطفبن ي ػكرق   مًضًػیز وساضز. قُطمبوبوی اظ گًقٍ ي کىبض ایطان ثطذبؾشٍ

مه ویع ظاوًی زوبلرز  قسر اظ آن مشىفطوس يلی زض مقبث  زق يضظی ضا ویع ثٍ ومبیف گصاضوس. آوبن زض دی خىگ ویؿشىس، حشی ثٍ

ضي َؿشىس. اظ ایره ضي ثبیرس ثشًاوىرس ضرمه      ایؿشىس. قبػطان خىگ ثب چىیه قُطمبوبوی ضيثٍ ثط ظمیه ومی ظوىس ث کٍ سب دبی خبن می

وكبن زازن ايج قدبػز ضظمىسگبن، ػمق مؼىًیز ي اذالل ي دبکی آوبن ضا ویع ومبیف زَىس. ثُشطیه کبض ثطای ویر  ثرٍ ایره    

 .(25: 1371اکجطی،«) بؾٍ ي لىبؾزمىظًض امشعاج حم

 رکش ًام ضْشّا  .2-5

کىرس کرٍ مؿرشقیم ي یرب لیطمؿرشقیم زضگیرط خىرگ         دطزاظز وبم قُطَبیی ضا  شکط مری  قًامی زض اقؼبضی کٍ ثٍ زفبع مقسؼ می

ٍ  اوس اگطچٍ اکثط قُطَبی ایطان زض زيضان َكز ؾب  زفبع مقسؼ زضگیط خىگ ثًزٌ ثًزٌ طی کرٍ   َربی قرؼ   اوس. زض ایىدب ومًور
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 کىیم. زض ایه ذهًل زض کشبة ذبوم قًامی آمسٌ ثیبن می

 (29قَاهی: « ) گشدد ّای خشهطْش/ دًثال سشًذ اتَلنضل هی الی ًخل ّای هادسم/ ٌَّص التِ چطن» 

 ي:

) ٍاال، «تِ دسیا زي صدی اها/ زي دسیاییر سٍ ًطٌاخر/ ٍ ّشهض تا خالک زاَ/ زاي گاَش هاّیاضاَ سااخر     » 

 هی(، ضعش قَا68 :1397

   ي:

 (57)قَاهی، ّواى: « تذى ّای خاسُ سا ًذیذی/ ٍقسی حجلِ عشٍسی صّشا/ خَصسساى سا عشٍ  خَى کشد»

 ي:

 (64ّواى: « ) ضَی سٍی خاّایر/  خشهطْش/ صادگاُ لیَا ضَم/ آٍاس هی آٍاص کِ هی» 

 ي:

« گ اسار ضاى ادعای تضسگی داسًذ/ ٍقسی ّشهض/ سًاگ خاَى ساشداساى جٌا     دب اصغش/ دب اکثش/ کذام» 

 (65)ّواى:

 یب:

 (9ّواى: «) ّای گٌگن/ دس کٌگ ٍ اتَهَسی/ دس ّشهض ٍ هیٌاب ٍسی دس زوام خاطشُ غَطِ»

اـ اظ قُطَبی زضگیط خىگ فق  :ذطمكُط، ذًظؾشبن، َطمع،کىگ، اثًمًؾی ي میىبة ضا شکط  قًامی زض اقؼبض ایه مدمًػٍ

ظ ظمیىی ي زضیبیی قسوس وذطزاذشٍ اؾز ي ایه َم طجیؼی اؾز کرٍ  کىس ي شکط قُطَبیی زیگط کٍ ثمجبضان ًَایی ي یب سدبي می

 وبم سمبم قُطَب زض یک یب چىس قؼط وىكیىس.

 هیي  .2-6

زض سؼربثیط ي سهربيیط گًوربگًن    « مریه » زض قرؼط اطُرط قرًامی اؾرز. اي اظ     « خىرگ  » َبی دط ثؿبمس ثؼس اظ یکی اظ ياغٌ« میه» 

 کىیم. َبیی اقبضٌ می کىس کٍ ثٍ ومًوٍ اؾشفبزٌ می

 قلاااثص کاااِ اص جاااا کٌاااذُ ضاااذ اًگااااس   

 

 سٍ خااااااااکشیض، سٍی هااااااایي افسااااااااد 

 (16ّواى: )                                                     
         

ُ  ای اسر/ کِ دس سیٌِ ّای خٌثی ضذُ ضة آخش عولیاذ/ جٌگ هیي» : ٍ «) ضاَد  گااّی هٌنجاش های    ام/ گاا

 (29ّواى: 

 (49ّواى:«) اًذ ّای لخر تسیاسی دیذُ اًذ/ اًذام یيّا/ گٌاّکاسزش هیي »ٍ :

 (65ّواى: «) ضْش سا تا تِ زَج تسسٌذ/ زَ اها/ گل کاضسی سٍی هیي» ٍ: 

قت آذط ػم یبر، میه ي سًح، ومبز میسان ضظم ي ضيحیٍ حمبؾی ضظمىسگبن اؾز کٍ قًامی سًاوؿشٍ اظ آن سهبيیطی دًیب  ي 

 اوس گىبَکبضسطیه َؿشىس. َب ضا زیسٌ َب چًن ثب قطغ قسن ثسن ضظمىسگبن آن هاظ وظط قًامی می ثکطی ثٍ يخًز آيضز.
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 خالک .2-7

 ٍ ای اظ اؾرشرًان ثرط    دال  ضمع ًَیشی َط ضظمىسٌ اؾز. زض اقؼبض ازثیبر دبیساضی ذًز ضظمىسٌ قُیس اؾز کٍ ثب دال  ي سکر

 گطزز. ضضب ویکً کبضر قبػط مؼبنط ر زض ایه ذهًل می ؾطایىس: می

 زکِ خالک ٍ اساسخَاى آٍسدُ اسار  اص زَ یی 

 

 تاد زااتَزی خاش اص سًگایي کوااى آٍسدُ اسار      

 (ًیکَکاس، ایٌسشًر)                                          

 ؾطایس: ؾؼیسی زض ایه ذهًل می

کٌذ/  ّایی کِ خایر سا لٌگ هی خالکر سهض عثَس اسر/ عثَس اص ضعة/ اص کشتال/ ٍ گزاضسي اص زوام خَاسسِ»

ُ    ّا های  کٌی اص ًنس اهاسُ/ کِ هذام دس صسق َ اها تذٍى خا ّن/ هشد ّسسی/ عثَس هیز ای دس  آیاذ/ گان ضاذ

 (.17الف:  1398سعیذی، « ) ّای آصاد خشٍاص خشًذُ

ای زاقشٍ اؾز کٍ ذبوم قًامی ویع اظ ایره   دال  ضظمىسٌ َط چىس ذًز ضظمىسٌ اؾز زض اقؼبض ازثیبر دبیساضی ثبظسبة گؿشطزٌ

 ؾطایس: بف  ومبوسٌ اؾز. يی چىیه میمًضًع ل

)قاَاهی،  « اذ ضاذ   زَ خالکر سا / دس آسٍاسُ کذام هاّی جا گزاضسی/ کِ ّشهض/ عشٍ  حلقِ تاِ گاَش  » 

 (.39ّواى، 

َرب ) مرطزم( َمچىربن     مبن خربن زازٌ اؾرز امرب مربَی     َبی میُمه زض ایه قؼط دال  ذًز قُیسی اؾز کٍ ثطای زفبع اظ آة

 زَىس. ضاَكبن ضا ازامٍ می

 آيضز: قًامی زض قؼطی زیگط، اظ قُیس قسن ضظمىسٌ ي سىُب آمسن دال  آن ؾره ثٍ میبن می

 (45ّواى: « ) ها تا جٌگ  سفر ٍ آهذ کشدین/ ٍقسی سفسین/ خالک تشگطسین» ٍ : 

یح فربضؼ  َربی ذ ر   ي ایه قؼط کٍ ثٍ مبخطای فطامًـ وكسوی ق یک وبي خىگی آمطیکب ثٍ ًَادیمبی اضثبؼ ایطان ثط فرطاظ آة 

 اقبضٌ زاضز.

 (45ّواى: « ) اًذ/ زٌْا/ زَ سا ّا سا تگیش/ خالک/ ًِ/ َّاخیوایی سا تلعیذُ آسٍاسُ  هاّی» ٍ یا : 

 ای اظ  قؼط زفبع مقسؼ کٍ دطزاذشٍ اظ آن مًفق ثیطين آمسٌ اؾز. قًامی ثٍ  َط ؾًغٌ

 خاکشیض .2-8

ياظ قُسا ثٍ م کًر اؾز کٍ مًضز سًخٍ ثًزٌ اؾز ي مؼمًالً قرُسا  یکی اظ اثعاض دط کبضثطز ي مح  دط«  ؾىگط» یب « ذبکطیع »

 قىبؾىس. ضا  زض ذ  مقسم ثب ؾىگط ي ذبکطیع می

 (19ّواى: » ) صد سور چح عثا / ایي خاکشیض چٌذهِ/ چٌذُچ ّی داد هی» 

ٍ    قًامی زض سهًیطی زیگط اظ ذبکطیع، ثٍ ضظمىسگبن خبوجربظ اقربضٌ زاضز کرٍ ثرب مریه      قربن ضا خرب    اظ ثرسن  ای َربی زقرمىبن سکر

 خىگىس. اوس، امب َمچىبن ثب ز  ي خبن می گصاقشٍ

«  ّاین سا جاا گزاضار   کٌن/ کِ تشادسم عثا / دسر گزاسی هی هسیش ًگاّن سا/ زا هشص خاکشیضّایی هیي» ٍ: 

 (27)ّواى:
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 گلَلِ ٍ زشکص .2-9

ورساضز. ي مربزضان ویرع اظ نرسای سرطکف ي      ای قًذی  زي مًضز اظ ازيار خىگی اؾز کٍ ثب َیچ ضظمىسٌ«  سطکف» ي « گ ًلٍ»

 ؾطایس: گ ًلٍ آضام ي قطاض وساضوس، قًامی ایه سهًیط ضا ایىگًوٍ می

صذای گلَلِ اراى ضکسر/ ضشٍع ًثشد ٍ تِ خاطش تیاس/ تلٌذگَی هسجذ خش اص زشکطِ/ تاذٍى غاشق خاَى،    » 

 (20ّواى: « ) قشاس هادسا تی

ذًاَس کٍ َط چٍ ظيزسط نسای زلرطاـ گ ًلٍ ي سطکف کٍ قُط ضا ثرٍ   س میاـ اظ ذسايو قًامی زض ایه قؼطـ ثب حؽ ظوبوٍ

 اوس سمبم قًز سب مطزم ضيی آضامف ي ذًقی ثجیىىس. آسف کكیسٌ

 صذای گلَلِ اص خطر سشم     خثش هیذُ دٍس هیطي ایي جاًیا» ٍ : 

 (22ّواى: «) ّوًَا کِ ضْش سٍ تِ آزص صدى       ّوًَا، ّوًَا، ّوًَا، خذا 

قىًز ثط ایه ثبيض اؾز کٍ زقمىبن  َبی ذًزی کٍ می ه قؼط قًامی اظ گ ًلٍ سهًیط مشفبيسی زاضز. نسای گ ًلٍ ضظمىسٌزض ای

 ؾبظز ثٍ آظازی ذطمكُط اقبضٌ زاضز. ) خبویبن( زض حب  فطاض اظ مطظَبی کكًض َؿشىس ي سهًیط کٍ قبػط می

 ضْیذ ٍ ًوادّای ضْادذ .2-10

گیطز کٍ الجشی َط ثبض ومبزیه اؾرز ي ثرٍ شکرط چىرس مرًضز اقربضٌ        س ضا زض اقؼبضـ ثٍ کبض میاطُط قًامی، چُبض ثبض ک مٍ قُی

 کىیم: می

 (53ّواى: «) ّایر/ خشسسَ سا دس اٍلیي کَچ  کٌذ/ چطن ضْیذ هی»

 (20ّواى: « ) جای ّش ضْیذی کِ آاللِ ضذ/  خذا سٍ صهیي دضسی اص عطق کاضر»  ٍ:  

 کىس: میي ایه قؼط کٍ اؾبمی قُسا ضا شکط 

 (24ّواى :« ) ّا ٍ داساّا/ تِ دضوي دس  خَى دادى ّا/ کٌاس ًاٍ جاى دادى/ سئیسی ّا ٍ فاضل ٍ ّور» 

 خلیج فاس  .2-11

َربی اذیرط قربػطان ظیربزی ثرٍ آن       َبی قؼط مقبيمز اؾز کٍ زض ؾرب   ذ یح فبضؼ  ي حفظ ي دبیساضی اظ آن  یکی اظ ؾًغٌ

 اوس: دطزاذشٍ

 (24ّواى: « ) هًَِ سخر خا تشجا دٍتاسُ تاصی هَجا/ خلیج زا ّویطِ فاس / هی دٍتاسُ اسسخَاى ٍخَى/» 

داس  کطٌذ/ زاا داهاي چایي    ام اص چطور زا خلیج/ زا تٌذسّایی کِ ضشجی سا ًنس هی دسیا سا دصدیذُ» ٍ یا : 

 (34ّواى: « ) هادس تضس  زَی حیاط خطسی

 کَدکاى.2-12

کىرس کرٍ زض ایىدرب ثرٍ شکرط       َبیی مشفبير مری  ظزٌ ویع اقبضٌ کبن خىگ ي خىگاـ ثٍ کًز قًامی زض ثؼ ی اظ اقؼبض مدمًػٍ

 کىیم: َبیی ثؿىسٌ می ومًوٍ

 (33صًذ تِ سشم/) ّواى:  صدُ/ گاّی هَ  هی زاتَذ کَدکاى جٌگ خذای هي/ هشدم هشدُ ضَسّای تی» 
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 سَصُ ٍ ّی خا تِ خا هیطِ هثل یِ اسنٌذ سٍ آزیطِ       هی» ٍ : 

 (14ادس  هادس    دٍسذ تگشدم ای جگش گَضِ) ّواى: کطِ سٍ چ دسر هی

 ٍ یا : هیشُ تیاسُ سدی اص تاتایص    زا خیچ کَچِ خطر اٍى هیشُ

 گیشُ ) ّواى( چطوای خیس ٍ خسسِ هادس     اص آسوَى عْذش سٍ هی

 ًوادگشایی زاسیخی .2-13

 اؾز: اطُط قًامی زض چىس قؼطـ ثٍ ومبزگطایی سبضیری ضيی آيضزٌ

 (51ّواى: « ) ثی جٌگیذم/ کِ/ کشتالین تَدتشای قل» 

کىىس اظ ایه ضي ذبوم قًامی ویع اظ ایه ذهیهٍ ازثیبر دبیساضی خُز ثیبن  قبػطان مؼبنط، زفبع مقسؼ ضا ثٍ کطثال مقبیؿٍ می

 ای زیگط کٍ س میا سبضیری زاضز: ثطز ي ومًوٍ َبیف ثُطٌ می اوسیكٍ

 (52ّواى: «) ش سا/ تِ جٌگ فشسسادا صلیة سشخ/ ًام صلیثی اسر کِ هشین تاکشُ» 

 ي یب ایه قؼط کٍ ثٍ مقبيمز مطزم ف ؿطیه اقبضٌ زاضز:

 (61ّواى:« ) تا سٌگ تِ جٌگ سفسن/ جٌگ زا دًذاى هسلح تَد» 

 خیشٍی اص ساُ ضْیذاى .2-14

 ذًضز:  ىس میاـ ؾًگ کىس، يی زيثبض زض اقؼبضـ ثٍ ظوبوگی قًامی زض  ایه قؼط ثٍ ازامٍ زازن ضاٌ قُیسان اقبضٌ می

ام ساَگٌذ/ ساّار سا    هاًذ/ تِ صًااًگی  ّایر هی اذ ّویطِ تِ گشدى چکوِ ساحر تاش/ تشٍ/ ًسش / خالک» 

 (55ّواى :« ) دٌّذ/ دس تاد ّا اداهِ هی گلثش 

 ذًضز: اـ ؾًگىس می ذبوم اطُط قًامی ثطای ایىکٍ دیطي ضاٌ قُیسان ثبقس، زض ایه قؼط ویع  ثٍ ظوبوگی

ّاین سا/ سٍی  خَسم/ تِ عطق / تِ زَ/ زا تاٍس دًیا سا زغییش تذّن/.../ هي اتسذای ًنس سَگٌذ هی ام تِ صًاًگی» 

 (.11ّواى:« ) کٌن/ اًسْایص سا/ دس قطعِ ٌّشهٌذاى... عطشذ هسوشکض هی

قرًز،   فه ثىسز سب ظمبوی کٍ زض قطؼٍ َىطمىسان قُط ز قًامی کٍ خعء َىطمىسان چىس يخُی زض ثىسضػجبؼ اؾز ثب ذًز ػُس می

 ضاٌ قُیسان ضا ازامٍ زَس.

 ّای جٌگ دس اضعاس اطْش قَاهی تساهذ ٍاطُ .2-15

 زعذاد ٍاطُ سدیف  زعذاد ٍاطُ سدیف

 مرتبه 3 چکمه، خمپاره 6 مرتبه 11 مین 1

 مورد 5 اسامی رزمنده ها 7 مرتبه 7 پالک 2

 مرتبه 17 نام شهرها 8 مرتبه 26 جنگ 3

 مرتبه 15 نگیادوات ج 9 مرتبه 4 خاکریس 4

 مرتبه 4 تابوت 11 مرتبه 6 گلوله و تیر  5
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 زعذاد ٍاطُ سدیف  زعذاد ٍاطُ سدیف

 مرتبه 5 ماشه 19 مرتبه 3 پوتین 11

 مرتبه 3 صلح 21 مرتبه 2 سنگر 12

 مرتبه 2 موشک 21 مرتبه 4 فرمانده 13

 مرتبه 3 ماسک 22 مرتبه 4 شهید 14

 مرتبه 2 ترکش 23 مرتبه 2 الله 15

 مرتبه 1 جت و تانک 24 مرتبه 3 خشاب  16

 مرتبه 1 تانک 25 مرتبه 7 تفنگ 17

 مرتبه 2 ترکش 26 مرتبه2 کاله خود 18

 گیشی ًسیجِ .3

دطؾشی، ومبزگطایی سربضیری، آضظيی  زيؾشی ي میُهمًضًػبر قؼط مقبيمز ي دبیساضی زض ازثیبر سمبمی م   َمچًن يطه

امب ثؼ ی اظ مًضًػبر اظ خم ٍ سًخٍ يیػٌ ثٍ مقًلٍ قُیس ي قُبزر، اؾرشفبزٌ   ،ط  اؾزن ا، ؾشبیف ضظمىسگبن ي .... مكش

اظ يخًٌ ان ی سمبیع ازثیبر مقبيمز ایطان وؿرجز   ، اقبضٌ ثٍ ياقؼٍ ػبقًضا اظ ضيایبر، آیبر، احبزیث ي مشًن زیىی ي مصَجی

ؾب  دیف سًؾ  ؾرطَىگ مطس ری وهریطی ثرب      25.آوچٍ مؿ م اؾز ازثیبر مقبيمز زض اؾشبن َطمعگبن اظ ثٍ ؾبیط م   اؾز

ايلریه اثرطـ ضا زض ایره ذهرًل چربح       1396چبح مدمًػٍ گخ گىًؽ  قک  گطفشٍ اؾز ي اطُط قًامی ویع کٍ زض ؾرب   

قًامی ؾؼی زاضز وگبٌ مشفربيسی وؿرجز ثرٍ    « ػبققبوٍ ضيی میه»کطزٌ اظ دیكگبمبن ذبوم زض اؾشبن َطمعگبن اؾز. زض مدمًػٍ 

دطزاظز. َط چىس ایه قبػط حؽ نر ا ي زيؾرشی زاضز، امرب زض اقرؼبضـ      حؽ ظوبوٍ ثٍ مؼطفی خىگ میخىگ وكبن زَس ي اظ 

اؾز. ایكبن ومبزگطایی سبضیری ویع زاضوس ي ػاليٌ ثط ثٍ وظم ي سهًیط کكیسن يقبیغ  ثطزٌ« خىگ »ثیكشطیه اؾشفبزٌ ضا  اظ ياغٌ 

ز ي اظ وگبَی مشفبير ثب اقؼبض ظوبوٍ ي ػبطفی ذًز ثٍ خىگ َبی زیىی ي مصَجی ویع اقبضٌ زاض َكز ؾب  زفبع مقسؼ ثٍ ؾًغٌ

َبی اقؼبض دبیساضی اطُط قًامی ایه اؾز کٍ َم ثٍ مؿبل  خىگ ي زضگیطی، َم ثٍ ومبزَب ي َرم ثرٍ    کىس. اظ قبذهٍ وگبٌ می

ٌ مؿبل  اخشمبػی َمچًن اوشظبض، کًزکبن ي خىگ، ومبزگطایی سبضیری ي زیىی اقبضٌ کطزٌ اؾز. قرًامی ثرٍ  َر    ای اظ   ط ؾرًغ

 قؼط زفبع مقسؼ کٍ دطزاذشٍ اظ آن مًفق ثیطين آمسٌ اؾز.

 فْشسر هٌاتع

 .امیطکجیط :سُطان .لطیجبوٍ(. 1369) .دطيیع. آثبزی ثیگی حجیت. 1

 . سُطان: ظياض.اظ نجب سب ویمب(. 1375آضیه دًض، یحیی.). 2

 طان: ؾبظمبن مساض  فطَىگی اوقالة اؾالمی.. سُوقس ي سح ی  ازثیبر اوقالة اؾالمی(. 1371) اکجطی، مىًچُط.. 3

 وب. . قم: ثیزَس ذ یح ثًی سً می الف(. 1398) ؾؼیسی، ؾُطاة.. 4

 وب. . قم: ثیاوس َب ذًاثیسٌ ایىدب دال  ة(.1398) ررررررررررررررررررر. 5



 
 (5)پیاپی  ۸3۳۱ نزمستاو پاییس/ 2/ شماره 3صلنامه ادبیات دفاع مقدس/ دانشگاه شاهد/ دوره دوف

 
 

 14 

 .دبلیعانسُطان:  .ثطضؾی ازثیبر مىظًم زفبع مقسؼ وقس ي (.1380) .ؾىگطی، محمسضضب. 6

 ضؾبلز :سُطان .فطؾشبزگبن ضيقىبیی(. 1377) ی، ؾیس ػ ی.نبلح. 7

 .َبَمطاٌ :سُطان. اظ ور ؿشبن سب ذیبثبن(. 1369) قعيٌ، ػ یطضب.. 8

 . سُطان:آوبدىب.ػبققبوٍ ضيی میه(. 1396) قًامی، اطُط.. 9

 دبلیعان :. سُطانخُبن قؼطایطان ي ثطضؾی سطجیقی مًضًػبر دبیساضی زض(. 1380) .کبکبیی، ػجسالدجبض. 10

 .قً :سُطان .حطفی اظ خىؽ ظمبن(. 1375) اکجط. میط خؼفطی، ػ ی. 11

 . ثىسضػجبؼ: ؾًمیشب.َبی قُسا کًچٍ(. 1397) ياال، امیطحؿیه.. 12

 


	دوران هشت ساله دفاع مقدس، بخش عظیمی از شعر و ادب ما را نیز تحت تأثیر  خود قرار داد  و منجر به پدید آمد ادبیات پایداری شد که در آن از مقاومت و ایستادگی مردمان یک کشور در برابر خطر و تهدید  بیگانگان در دو گونه ادبی نظم و نثر سخن به میان میآورد. اشعاربی...

