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شعر سالحی کارآمد برای تحقق صلح
اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

رویکــردانقالباســامیکهازجوهــرهوصبغهایفرهنگیبرخــورداراســت،ازابتدابرای
پدیدههایفرهنگیاهمیتویژهایقائلبودهواست.ازاینروادبیاتوبهطورخاصشعر
در بســتر انقالب اســامی جهش و تعالی یافت و با آغاز جنگ تحمیلی به اوج رسید .این
مهمبامشــارکتچهرههاییهمچوناحمدزارعی،قیصرامینپور،سیدحسنحسینی،
مهرداد اوســتا و ...از خاســتگاهی دانشگاهی شــکل گرفت .کنگره شعر جنگ با نگاهی به
ادبیات معاصر در عصر انقالب اســامی ،یکی از ثمرات معنوی نهضت امام خمینی(ره)
اســت که در ســال 64راهاندازی شــد و تا ســال 92نیز پایید .اما این پدیده پرثمر یک باره به
تعطیلی کشیده شــده و به محاق رفت .حیرت آور اینکه انگیزهای برای شروع مجدد آن به
چشمنمیآمد!تاآنجاکهخیرخواهیبرخیافرادنیزمؤثرواقعنمیشد.ایندرحالیبودکه
کنگرهشعردفاعمقدسدرطولسهدههفعالیتخود،اعجوبههایفرهنگیبسیاریراکه
مناسبالگویجوانانبودندبهجامعهمعرفیوآنانرادرپیگیریادبیاتمعاصرترغیب
ی و سطح شعر شاعران در نتیجه برپایی کنگرههای شعر دفاع
و تشویق کرده بود .نگاه شعر 
مقدسبهمیزانقابلتوجهیتعمیقیافت.اینپدیدهابتدابههمتیکتیمدانشجویی
و البته پاســدار ،بهوجود آمد که هدایت کنگره شعر دفاع مقدس را بر عهده داشت .احمد
زارعی،مجیدزهتابوعباسعلی َمهدی،دانشجویانرشتهادبیاتدانشگاهفردوسیبودند
کهدراینجهتگامهایمؤثریبرداشتند.نیتبرپاکنندگاناینکنگره،ایجادیکجریان
فکری  -ادبی منســجم بود که همان زمــان هم ضرورت آن به چشــم میآمد .اولین حلقه
حاضران و حامیان کنگره شعر جنگ بهدلیل آنکه شاکله آن بیشتر صبغه انقالبی داشت
بهتبیینوترویجفرهنگانقالباسالمیاختصاصیافتوبهمفاهیمیحولوحوشآن
پرداخت.کنگرهشعرجنگپسازیکوقفهنسبتاًطوالنیباهدفپوششاهداففرهنگی
هنری باردیگردردســتورکارقرارگرفتهواین بار باگســترشفعالیت خود بهمیدانآمدهتوگویی
است.بهمناسبتاحیایکنگرهشعرجنگدرآستانهسالگردپیروزیانقالبگف 
انجامدادهایمبادکتررضااسماعیلی،دبیرجدیدکنگرهکهپیشرویتانقراردارد.

ëëبر اســاس کــدام نیاز کنگــره شــعر دفاع
مقدس بــار دیگر در دســتور کار قــرار گرفته
است؟
حضرت امام خمینی(ره) در بخشــی
از پیامی که به مناسبت پذیرش قطعنامه
 598به ملت ایران دادند ،میفرمایند:
«جنــگ مــا جنــگ عقیــده اســت و
جغرافیا و مرز نمى شناسد ...ما مى گوییم
تا شــرک و کفر هســت ،مبارزه هســت و تا
مبارزه هســت ،ما هستیم .ما بر سر شهر و
مملکت با کسى دعوا نداریم .ما تصمیم
داریــم پرچــم ال الــه االاهلل را بــر قلل رفیع
کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم».
امــروز نیز در جهان اســام ،جنگ کفر
و شــرک بــا اســام همچنــان در جریــان
است .در فلسطین ،سوریه ،بحرین ،یمن،
افغانستان و ...در جنگ میان حق و باطل،
ما نمیتوانیم بــدون هیچ موضعی فقط
تماشاگرصحنهباشیم.بایددرصحنهحق
و باطل حضور داشته باشیم.
از ایــن منظر و برخــاف تصور بعضی
که میگویند دفاع مقدس تمام شده و ما
باید فــارغ از مظالمی که بــه مردم جهان
در کشورهای اســامی میشود ،به زندگی
خودمان بپردازیم ،در این میانه وظیفهای
داریم .وظیفه ما همنوایی با مردم مظلوم
و مبــارزه بــا ظالم و ســتمگر اســت .امروز
مبــارزه و مقابله ما با جبهه کفر و شــرک و
نفاق ،فقط مقابله نظامی نیست؛ مقابله
فرهنگــی اســت .دمیــدن روح پایــداری و
مقاومــت در کالبــد مبــارزان و مجاهدانی
اســت کــه در صحنــه حق و باطــل حضور
دارند و با ظالمان و ستمگران میجنگند.
احیای کنگره ملی شعر دفاع مقدس
نیــز گامــی اســت در راســتای تحقــق این
مهم .در راســتای همنوایی و همســنگری
بــا مجاهدان راســت قامتی کــه رو در رو با
استکبارواستبدادمیجنگند.مانیزوظیفه
داریــم کــه حضــور خودمــان را در جبهــه
رویارویی حق و باطل اعالم کنیم و با اقتدا
به حضــرت امــام(ره) بر ایــن موضع پای
بفشاریم که« :تا شرک و کفر هست ،مبارزه
هست و تا مبارزه هست ،ما هستیم».
امــروز از شــعر و ادبیــات بــه عنــوان
ســاحی کارآمد برای مبــارزه با جبهه کفر
و نفــاق و شــرک میتــوان اســتفاده کــرد.
چنــان کــه پیامبــر اکــرم(ص) در حدیثــی
میفرمایــد« :ان المؤمن یجاهد بنفســه و
ســیفه و لســانه :مؤمن با جان و شمشیر و
زبانــش در راه خدا جهــاد میکند ».احیا و
تقویت شعر و ادبیات پایداری و مقاومت
از مهمتریــن اهداف برگــزاری کنگره ملی
شعر دفاع مقدس است .احساس نیاز به
تقویت ادبیات حماسی و تربیت شاعران
جــوان برای ثبــت هنرمندانــه دالوریها و
حماســهآفرینیهای مجاهــدان نســتوه و
جان بر کف اسالم.
ëëآیاارزیابیدقیقیازتأثیرکنگرهشعردفاع
مقدس برتقویت بنیه ادبیات حماســی به
عملآمدهاست؟
در مورد کنگره ملی شعر دفاع مقدس
 همانند سایر همایشها و کنگرهها  -اینپایــش و ارزیابــی به صــورت خیلی جدی
اتفاق نیفتاده است .اینکه مثالً کارگروهی
از خبرگان و کارشناســان این حوزه تشکیل
شــود و دایــره نفــوذ و تأثیرگــذاری کنگــره
شــعر دفــاع مقــدس را ارزیابی کنــد .ولی
به صورت خودجوش و توســط کسانی که
دغدغــه ادبیات دفاع مقدس و پایداری را
دارنــد ،هــم در دوران دفــاع مقدس و هم
در ســالهای بعــد از پذیــرش قطعنامــه

تــا به امــروز که  40ســال از جنگ تحمیلی
میگــذرد ،ایــن بررســی و ارزیابــی صورت
گرفته اســت؛ در قالب تألیفات ،مقاالت و
پایاننامههایدانشجویی.
از همــه مهمتــر گالیه برحق شــاعران
شاخص این حوزه به عدم برگزاری کنگره
در سالهای گذشــته ،میتواند تا حدودی
نشانگر ضرورت برگزاری این کنگره باشد.
باید این واقعیت را صادقانه قبول کرد که
با پایین کشیدن کرکره شعر دفاع مقدس،
شــعر و ادبیــات مقاومت و پایــداری رونق
سابق خود را از دست داد و رو به افول نهاد.
امید اســت با برگزاری این کنگره ،بار دیگر
شاهد بالندگی اینگونه ادبی باشیم .البته
این رونــق و بالندگی به خودی خود اتفاق
نمیافتد ،نیاز به برنامهریزی هوشمندانه
و به روز کردن کنگره دارد .باید کنگره شعر
دفاع مقدس متناســب با مطالبات امروز
جامعه برگزار شــود تا کارآمــد و تأثیرگذار
باشــد .اگــر در روی همــان پاشــنه قبلــی
بچرخــد و کنگــره بیهیــچ گونــه ارزیابی و
نیازســنجی و بر ســبیل عادت برگزار شود،
بعید میدانم در حوزه شعر دفاع مقدس
و پایداری شاهد اتفاق جدیدی باشیم.
 ëëچهنسبتیبینشعردفاعمقدسوشعر
جنگوجوددارد؟
اجــازه بدهید قبل از هر چیز به اصالح
اینذهنیتبپردازیمکهباتوجهبهماهیت
دفاعی جنگ ما با عراق ،ما از ابتدا چیزی
بــه نام «شــعر جنگ» نداشــتهایم و همه
ســرودههایی که بــه غلط ذیل ایــن عنوان
قــرار گرفتــه ،تعلــق به حــوزه شــعر دفاع
مقــدس دارد .شــاید علت ایــن نامگذاری
غلــط ،غفلت از ماهیت دفاعی جنگ ما با
عراق یا توجه صرف به معنای اصطالحی
جنــگ بوده اســت ،یعنــی تقابــل فیزیکی
نیروهای نظامی دو کشــور ایــران و عراق در
محــدوده مرزهای جغرافیایــی .به هر روی
ما از سرودههایی که شاعران طی سالهای
59تــا ( 67ســال پذیــرش قطعنامــه 598
و پایــان جنگ) بــا تأثیرپذیری مســتقیم و
غیرمســتقیم از موضوع و حادثــهای به نام
جنگ ســرودهاند ،نه به عنوان شعر جنگ،
بلکــه بــه عنــوان «شــعر دوره جنــگ» یاد
میکنیــم ،چرا که عنوان «شــعر جنگ» در
ذات خود و به صورت ناخواســته ،داللت بر
گ طلبی و تأییــد آن دارد .حال آنکه ما
جن 
هرگــز آغاز کننــده جنگ نبودیــم و در برابر
جنگی ناخواســته و تجاوزی ناجوانمردانه،
در مقابــل ارتــش بعثــی عــراق به دفــاع و
مقاومــت پرداختیم .از همیــنرو برگزیدن
عنوان «شعر دوره جنگ» بهترین عنوانی
اســت که برای ســرودههای منتسب به این
دورهمیتوانانتخابکرد.شایدعلتایجاد
چنینذهنیتی،تعریفیباشدکهسیدحسن
حســینی در مقدمهای که بر کتــاب «گزیده
شعر جنگ و دفاع مقدس» نوشته ،از شعر
جنــگ و دفاع مقدس ارائه داده اســت .آن
بزرگــوار در بخشــی از مقدمه ایــن کتاب ،با
تقســیم اینگونه ادبی به دو شــاخه «شعر
جنگ»و«شعردفاعمقدس»دربارهعلت
رونق شــعر حماســی جنــگ در ســالهای
دفاع مقدس گفته است:
«شــعر جنــگ در وجــه غالــب خــود،
خودجوش و «بیغرض» اســت .بر شــعر
جنگ سایه «سکه» و «کنگرههای ساالنه»
ســنگینی نمیکند .شــاعران شــعر جنگ
خوب یا بد هرچه ســرودهاند بدون تکلف
و بدون توجــه به «مأموریتهــای اداری»
بــوده اســت .هیــچ شــاعری در آن روزگار
رباعی یا غزل نمیگفت تا «صدای دهه»

ایرنا

بودند متوقف بود .دقایقی از عبور گردان ابوالفضل(ع) از خاکریز خودی گذشت.
وقتی عراقیها رزمندگان را در کانال زیر آتش گرفتند ،همین که خبر شــهادت
تعدادی از افراد گردان به وســیله بیسیم رسید ،به راننده نفربر دستور حرکت
به جلو دادی.
حسین آبادیان بیسیم چی همراهت میگوید« :بولدوزر خاکریز را شکافت
و با نفربر از خاکریز عبور کردیم .حدود پانصد تا ششــصد متر جلو رفتیم .حاج
قاسم با فرماندهان کرمانی مرتب در تماس بود و از اوضاع و احوال آنها سؤال
میکرد .در همان حال گلولههای خمپاره و موشکهای هدایتشونده از اطراف
ما میگذشــت و به زمین میخورد .ســلیمانی نیروهایش را در آن شــرایط تنها
نگذاشت و در اتاقک امن نفربر ننشست .او وقتی راننده نفربر جلوتر نرفت ،خود
از نفربــر بیرون پرید .نمیدانم چرا نفربر ایســتاد ،من و اکبر برهانی هم بیرون
آمدیــم .راننده و خدمه پی.ام.پی داخل ماندند .حاج قاســم مشــغول هدایت
عملیات بود که ناگهان انفجار مهیبی روی داد .اصالً نفهمیدم گلوله کجا خورد
و چه شد .انفجار مرا بلند کرد و به طرف نفربر پرتم کرد .در باز بود افتادم داخل
نفربر .از نفربر که خودم را بیرون کشــیدم ،اثری از حاج قاســم نبود و دیگر او را
ندیــدم .اکبر برهانی داخل گودالی پرت شــده بــود و از درد ناله میکرد .رفتم و
حالــش را پرســیدم .گفت« :پایم قطع شــده» چراغقوه کوچکــی همراهم بود.
نگاهی انداختم .پایش از زانو به باال کامالً ُخرد شده بود».
اکبــر مهاجــری صدایــش را بلند کــرد و حمید چریــک را خواســت« :تیربار
بچهها را اذیت میکند .یک جوری خاموشش کن ».حمید پس از هماهنگی با
تو خودش را به خاکریز نخســت دشــمن رســاند .او اراده کرده بود هر طور شده
تیربار را خاموش کند .دقایقی بعد صدای غرش تیربار قطع شد .حمید برگشت
و طبق معمول او را محکم در آغوش گرفتی ».اکبر خبر داد که تو زخمی شدی.
زیر یک پی.ام.پی پناه گرفته بودی .گروه او وقتی رســید که دیگر تو اعزام شــده
بودی به بیمارستان نادری اهواز و تو در میان مجروحان کف بیمارستان بودی.
ترکش به ناحیه چپ بدنت و همان دستی خورده بود که...
با همه شــلوغی در اتاقها ،راهرو و محوطه خارج بیمارستان و حضور دهها
مجروح ،بسرعت تو را یکراست وارد اتاق عمل کردند.
اکبر مهاجری« :وقتی لباس عمل تنش کردیم و به اتاق عمل بردیم ،دکتر
اعتراض کرد که شماها کی هستید؟ بعداً کوتاه آمد و بالفاصله حاجی را عمل
کرد .وقتی از اتاق عمل خارج شد در همان حال میخواست عملیات را هدایت
کند ».سرسختی تو جواب نداد و باالخره به بیمارستان قائم مشهد اعزام شدی
و تا پایان عملیات دوران نقاهتت را گذراندی.
آه از آن دست زیبا که چه سرنوشتی پیدا کرد .من آن دست را خیلی دوست
دارم.
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دکتر رضا اسماعیلی دبیر کنگره شعر دفاع مقدس در گفتوگو با «ایران» :

همگام با سردار شهید قاسم سلیمانی در عملیات طریقالقدس

ای ســردار شهیدم ،حاج قاسم ،دســت تو یک بار در 8آذر 60مجروح عملیات
طریق القدس شــد .همان دســتی که بار دیگــر در 13دی 98یــادگار بدن چاک
چاکــت گردیــد .بــه یاد آن شــب پرماجــرای فتحالفتوح شــهر بســتان ،گنجینه
خاطرات را باز کردم .وقتی از زبان صادق تو آن حکایت را خواندم بیامان قلم
بهدست گرفتم و به یاد آن قابلیتها ،توانمندیها ،کارآمدی ،درایت و شجاعت
تو و یارانت (گردان کرمان) ،به یاد آن شرایط سخت خط شکنی و نبرد به سمت
پل ســابله ،چند ســطری با گلخند اشــک مینویســم .تو شــاهد و نقش آفرین
عملیات طریق القدس بودی.
مأموریت گردان تو (کرمان) شکســتن خط نبود .باید پس از شکســتن خط
و پاکســازی توســط گردان اهواز ،به خط دوم دشمن حمله میکردی .در یک
کانال در انتظار ســقوط خط اول میماندی تا در فرصت مناســب بهسمت پل
سابله حرکت کنی .خط گردان تو زیر آتش بود ،بدون هیچ سنگری .فقط کانال
کوتاه جلوی خط بود که پشتش مستقر شده بودید .تو قبل از عملیات سه بار به
اتفاق محمد حسینی و مجتبی هندوزاده آنجا را شناسایی کرده بودی.
حســین کالهکج ،فرمانــده گــردان باللی اهــواز میگوید« :نیروها دو شــاخه
شــده و از دو جناح مختلف وارد عمل شــدند .از یک جناح گروهان شهید باهنر
به فرماندهی شــهید جاســم نادری به خط دشمن حمله بردند و از جناحهای
دیگر گروهانهای شهید بهشتی به فرماندهی شهید ناصر چراغعلی و شهید
رجایی عمل کردند .گروهان شهید باهنر که در جناح راست کانال عمل میکرد
موفقیتی نداشت و تعدادی از برادران این گروهان در میدان مین شهید شدند و
علتآنهماشتباهبلدچی(راهنما)گروهانبود».همرزمکرمانیتومحمدباقر
منتظری ،عضو تیم شناسایی بود که بعد از اشتباه بلدچی ،آنها را پشت خاکریز
دشــمن رساند .وی میگوید« :اهوازیها از من خواستند آنها را تا پشت خاکریز
دشــمن ببرم .به خاکریز که رســیدیم آن را نشــان دادم .عملیات شــروع شــد.
فرصت پاکسازی میدان مین نبود .مسئول اهوازیها سه نفر از بچهها را صدا
کرد .قرار شد به نوبت از معبر مین بروند تا بلکه راه باز شود».
محمدمهدی شفازند ،شاهد آن ایثار و از خودگذشتگی است« :پشت میدان
چ پچ میآمد .جلوتر که رفتم بچههای
مین و سیمخاردار در آن تاریکی صدای پ 
اهــواز را دیــدم که با بچههای خودمان بحث میکردند .ظاهراً فرصتی برای باز
کردن معبر نبود ،اگر عراقیها میدیدند با تیربار همه را از بین میبردند .آنها
قصد داشتند روی میدان مین بروند تا راه برای عبور گردان باز شود ،افرادی مثل
مهدی حجت اصرار میکردند که ما روی مین میرویم».
آن شب رزمندگان یک گروهان از گردان باللی اهواز فرصت انتخاب آگاهانه
شــهادت را به نفرات گردانی که تو فرماندهشــان بودی ندادند .یکی از نیروهای
تحــت امر تــو ،مجتبی مــؤذنزاده آن حال و هــوا را این گونــه توضیح میدهد:
«ناگهان فریاد یاحســین(ع) به گوش رســید و متعاقب آن صدای انفجار بلند
شــد .بچههای اهواز روی مین رفته بودند و معبر باز شده بود .از سیمخاردار رد
شدیم .هر دو تا سه متر ،یکی از بچههای اهواز افتاده بودند .وضع دلخراشی بود.
کنار یکی از آنها نشســتم .قصد داشــتم او را عقب بیاورم .اجازه نداد .تأکید کرد
که بســرعت خودت را به خاکریز برســان .به حرکت ادامه دادیم .مجروحان بر
زمین مانده ذکر میگفتند و ناله میکردند .در آن تاریکی دســت و پاهای قطع
شده ،به چشم میخورد».
س از عبور از میدان مین به خاکریز نخست
رزمندگان گردان ابوالفضل(ع) پ 
عراقیها رسیدند .تیربارهای دشمن بیوقفه شلیک میکردند و برای لحظاتی
امکان پیشروی را از گردان گرفتند .نبرد در محور جنوب کرخه به اوج رسیده بود.
در این شــرایط بود که حمید ایرانمنش (چریک) خودش را به تو رســاند تا
تدبیــرش برای خامــوش کردن تیربارها را با تو درمیان بگــذارد .در آن لحظات
نفســگیر تــو به اتفاق بیســیم چیها ســوار بر یک دســتگاه نفربــر ارتش ،همه
رزمندگان کرمانی را هدایت میکردی .نفربر در سنگری که برایت احداث کرده

http://irannewspaper.ir

خــود باشــد .این زمــان برخــی جوانــان را
میبینیم که با چاپ یک مجموعه و تحت
عنــوان «ســخن ناشــر» خــود را «صــدای
غــزل» یــا «صــدای رباعی» دهــه خویش
معرفــی میکنند! ...اعتراض و هوشــیاری
نســبت بــه کجرویهــای داخلــی و رونــد
زراندوزی فرصت طلبان و «تاجران خون»
در شعر جنگ کمتر دیده میشود .جنگ
علیالقاعــده مقولهای اســت حماســی و
هدف اصلی پیروزی بر مهاجمان براقتر
از آن اســت تــا به نگاهها مجــال دیدن دور
و بر را بدهد .آن دســته از شــاعرانی هم که
زهــره اعتراض و شــم دریافــت کجرویها
را دارنــد ،گفتنیهــای خــود را بــه «پس از
جنــگ» موکــول میکننــد و در آن اوضاع
و احــوال «صــاح» نمیبیننــد تا زبــان به
اعتراض بگشــایند .برخالف شعر جنگ،
شــعر دفــاع مقــدس کــم و بیــش از ایــن
معنــی سرشــار اســت .شــاعران بــه بهانه
نجوا با شهیدان از رنگ پریدگی ارزشها و
کجرویهای مرسوم گاه و بیگاه تقلیدی و
ابتکاریپردهبرمیدارند».

ما در حوزه شعر انقالب
و دفاع مقدس از نظر
فرم و ساختار و تکنیک،
پیشرفتهای خوبی
داشتهایم .مشکل اصلی
در حوزه محتوا ،درونمایه و
مضمون شعر دفاع مقدس
است .ما همچنان با مشکل
«فقر اندیشه» در این عرصه
مواجهیم .یعنی لحن و لهجه
بسیاری از شعرها توصیفی
است و عنصر احساس
بیش از سایر عناصر در شعر
تشخص و برجستگی دارد
بــه احتمــال زیــاد منظــور سیدحســن
حسینی نیز از این تقسیمبندی ،شعر دوره
ت ساله دفاع مقدس)
جنگ (دوران هشــ 
و شــعر دوره بعــد از جنــگ (دوران بعد از
پذیرش قطعنامه  )598بوده است .اگر از
این زاویه به این تقســیمبندی نگاه کنیم،
وجــوه تمایــزی کــه آن بزرگوار برای شــعر
دوره جنــگ و بعــد از جنگ قائل شــده تا
حدودی درست و قابل قبول است .به این
معنا که نســل اول شــاعران دفاع مقدس
بــه اقتضــای فضــای معنــوی آن ســالها
و حضــور امــام ،از اخــاص و معنویــت
بیشــتری برخوردار بودند .البتــه امروز نیز
شــاعران اصیــل دفــاع مقدس بــر همان

راه و مــرام ثابــت قــدم ماندهانــد .نکتهای
کــه حســینی در مــورد اســتحاله فرهنگی
جامعــه و تغییر حــال و احــوال بعضی از
شــاعران دفــاع مقدس گفته اســت ،فقط
مختص شــاعران نیســت و قابل تعمیم
به همه اقشار جامعه است .بسیار بدیهی
اســت وقتی جامعه از ارزشهای انســانی
و معنــوی فاصله بگیــرد و در چــاه و چاله
تجمل و اشــرافیگری سقوط و هبوط کند،
مردم نیــز به تبــع حاکمــان و دولتمردان
جامعه دچار تجملزدگی و اشــرافیگری
میشــوند و از ارزشها فاصلــه میگیرند.
چنــان کــه مولیالموحدیــن علــی(ع) در
نهجالبالغــه فرموده اســت« :الناس علی
دیــن ملوکهــم»؛ یعنــی مردم بــه روش و
طریقهحاکمانوپادشاهانخویشزندگی
میکنند .با وجود این  -همچنان که اشاره
شــد  -بیانصافــی اســت اگر در ایــن مورد
حکم مطلق صادر کنیم و همه شاعران را
به یک چوب برانیم.
 ëëچــرا قالــب شــعر جنــگ اغلــب غزل
است؟
نمیتــوان در ایــن مــورد حکــم کلــی
صــادر کرد .این گفته پیــش و بیش از آنکه
یــک گزاره علمی و مبتنــی بر مطالعات و
پژوهشهای کتابخانهای و میدانی باشد،
بیشــتر بــه یــک پیشــداوری شــبیه اســت.
ادبیــات انقــاب از ایــن بابت نیــز مظلوم
واقع شــده است .چون طبق هیچ تحقیق
جامعی این گزاره به اثبات نرســیده است
که بسامد شعرهایی که در قالب غزل برای
دفاع مقدس سروده شده ،باالتر از بسامد
شعرهایی اســت که در قالبهای نیمایی
و ســپید ســروده شــدهاند .زیرا بســیاری از
شــاعران دفاع مقدس  -حتی در دهه اول
انقالب  -در دیگر قالبهای ادبی نیز برای
دفــاع مقدس شــعر گفتهاند .بــرای مثال
بســیاری از شــعرهای معروف و شاخص
سلمان هراتی ،قیصر امینپور ،سیدحسن
حسینی ،محمدرضا عبدالملکیان و ...که
در شمار شاعران شاخص و برجسته شعر
دفاع مقدساند در قالب نیمایی و ســپید
سروده شده است ،از جمله :از بیخطی تا
خط مقدم ،یک قلم ناسزا به محتکر قربتاً
الی اهلل ،این صنوبران(ســلمان) ،شــعری
بــرای جنگ(قیصــر) ،خیابــان هاشــمی،
تــو چــرا میجنگــی ،مــردان ســبز ،نامــه،
خیبر(عبدالملکیــان) و دیگــر نیماییهــا
و سپیدســرودههایی که توســط شــاعرانی
چونیوسفعلیمیرشکاک،عباسباقری،
عبدالرضــا رضایینیــا ،محمدحســین
جعفریــان و ...بــا موضــوع دفــاع مقدس
سروده شــدهاند .با این حال قبول دارم که
بعد از انقالب اســامی ،اقبال و اســتقبال
از قالبهــای ســنتی  -بخصــوص غزل -
بیشــتر بــوده اســت .علت توجه بــه قالب
غزل این است که غزل به عنوان یک قالب
تکامل یافتــه ادبی از قابلیتهــای واالیی
بــرای بیــان مضامیــن گوناگــون عرفانی،
حماســی ،سیاســی و اجتماعــی برخوردار
اســت،به شهادت پیشــینه هزار ساله ادب
پارسی ،غزل یکی از فاخرترین ،غنیترین
و باشــکوهترین قالبهــای ادبــی اســت
کــه ظرفیــت واالیی بــرای بیــان مضامین
مختلف  -از جمله سیاســی و حماســی -
دارد .در اعصــار و ادوار مختلــف تاریخی و
بــه اقتضای شــرایط سیاســی  -اجتماعی
حاکم بر جامعه ،غزل در گونههایی چون
عاشــقانه ،عارفانــه ،اجتماعی و سیاســی
ظهــور و بروز پیــدا کرده اســت .ولی «غزل
حماســی» از ابداعــات ادبیــات انقــاب

اســامی اســت کــه بــا امتــزاج «حماســه
وعرفــان» در دوران دفــاع مقــدس متولد
شــد .در عصر انقالب اســامی و در هشت
فصل عشــق ،غزل در رکاب شاعران نسل
انقالب و دفاع مقدس که رایت «نصرمن
اهلل»را بــر دوش گرفتــه بودنــد ،رزم جامه
میپوشــد و در قامتــی حماســی بــه جلوه
درمیآیــد و بر جامعــه و حیات اجتماعی
تأثیرمیگذارد.
ëëآیاشعرطنزهمممکناستدرذیلشعر
جنگتعریفشود؟
از آنجا که یکی از زیرشــاخههای شــعر
دفــاع مقــدس شــعر اعتــراض اســت،
«شــعر طنــز» را نیز میتــوان از متعلقات
شــعر اعتــراض بــه شــمار آورد .بیهیــچ
شــکی میتوان گفت که شــعر طنز یکی از
زیرشاخههایشعراعتراضاست.
بعــد از پذیــرش قطعنامــه ،۵۹۸
پایان یافتن جنگ تحمیلــی و آغاز دوران
ســازندگی که کمکــم آرمانهــا و ارزشها
رو بــه افول مــیرود و انقالب در ســرازیری
سیاستزدگی و تبعیض و تجمل ،تعادل
و توازن خود را از دســت میدهد ،بسیاری
از شاعران نسل اول انقالب ،برای صیانت
و پاسداری از آرمانها و ارزشهای برآمده
ازبطنومتنانقالب،هوشمندانهبهحوزه
«شعر اعتراض» ورود پیدا میکنند .در این
مقطع،شاعرانبسیاریبهاقتضایشرایط
جدیدی که بر فضای سیاسی  -اجتماعی
جامعه حاکم شــده است ،در شعر تغییر
مســیر میدهنــد و با پوســتاندازی ادبی،
عرصــه طنز را بــرای ادامــه فعالیت ادبی
و اعتــراض شــاعرانه بــه شــرایط ناهنجار
جامعــه انتخــاب میکننــد .در شــرایط
بحرانی بعد از جنگ  -بخصــوص دوران
ســازندگی  -کــه کشــتی انقــاب گرفتــار
تالطمهــای سیاســی و نابســامانیهای
اقتصادی شده بود ،این تغییر مسیر ،امری
مقبــول و متناســب بــا مطالبــات مردمی
بود .مردمــی که با قیام خود ،پشــت غول
اســتبداد را به خاک ذلت مالیــده بودند و
با شــعار «برادری ،برابری ،حکومت عدل
علی» ،جامعهای توحیدی و عاری از فقر و
فساد را انتظار میکشیدند .در این مقطع،
شــاعران در مقــام ســخنگویی مــردم و بر
اســاس رسالتی که بر دوش خود احساس
میکردند ،با شــعر «اعتــراض» به میدان
آمدنــد و دولتمردانــی را کــه مســبب این
وضعیت آشفته و نابســامان بودند ،مورد
عتاب و خطاب قــرار دادند .علت این امر
نیــز لطافتی اســت که در شــعر طنز وجود
دارد .شــاعران نیــز به این اعتبــار برای فرو
کاســتن از دامنــه گزندگــی و آزار دهندگی
شــعر اعتــراض ،شــعرهای خــود را بــه
شــیرینی طنز آمیختند تا بــا امنیت خاطر
بیشتری پتک اعتراض را بر سر دولتمردان
مســامحه گر بکوبنــد .زیرا آنــان به خوبی
دریافتــه بودنــد کــه بــرای تأثیرگــذاری
بیشــتر ،تلخی اعتراض را باید با شــیرینی
طنــز تلطیــف کــرد تــا آســتانه نقدپذیری
جامعــه بــاال رود و بیــان ناهنجاریهــا بــر
مسئوالن گران نیاید .شیوهای که کیومرث
صابری(گل آقا) به عنوان پیر و پیشکسوت
عرصه طنز ،در آن استاد بود.
ëëجنابعالیبهعنواناحیاکنندهکنگرهشعر
دفاعمقدسپسازســالهاتعطیلیباچه
مشکالتیروبهروبودهوچهاهدافیرادنبال
میکنید؟
بزرگتریــن هــدف از برگــزاری ایــن
کنگــره احیــا و تقویــت شــعر پایــداری و
مقاومت اســت .چون شعر دفاع مقدس

زیرشــاخهای از شعر مقاومت است .برای
احیــای کنگره شــعر دفاع مقــدس بعد از
ســالها تعطیلی مشــکالت زیادی وجود
دارد .بزرگتریــن چالشــی کــه در شــرایط
اکنون جامعه ما پیشرو داریم ،بازتعریف
شــعر دفــاع مقــدس و روزآمد کــردن آن
اســت .مــا نمیخواهیــم ایــن کنگــره را بر
سبیل عادت برگزار کنیم .کنگرهای «باری
بــه هر جهت» که فقط بــه درد ارائه بیالن
کاری بخورد .تحقق این مهم به همراهی
وهمدلیوحمایتوپشتیبانیبیشتربنیاد
حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس
از دبیر کنگره برمیگردد .البته بنیاد حفظ
آثــار نیز در برگزاری این کنگره با مضایق و
تنگناهایی -مادیومعنوی -مواجه است
کهاگراینتنگناهابهشیوهشایستهوبایسته
مرتفــع گــردد ،میتوانیــم امســال شــاهد
برگــزاری یک کنگره با کیفیــت و تأثیرگذار
باشــیم .عزیزانی که در واحد ادبیات بنیاد
هستند ،حسن نیت دارند و قول مساعدت
دادهاند .دعا کنید که بتوانیم از این عرصه
ســربلند بیــرون بیاییــم .امیــدوارم کنگره
امسالازمؤلفههایکیفییککنگرهخوب
وتأثیرگذاربرخوردارباشد.
ëëآثار منتشــره با عنوان شعر دفاع مقدس
در غیــاب کنگــره در چه ســطح و وضعیتی
بودند؟
ما در حوزه شعر انقالب و دفاع مقدس
ازنظرفرموساختاروتکنیک،پیشرفتهای
خوبی داشــتهایم .مشــکل اصلــی در حوزه
محتــوا ،درونمایــه و مضمــون شــعر دفاع
مقدس اســت .ما همچنان با مشکل «فقر
اندیشــه» در ایــن عرصــه مواجهیم .یعنی
لحــن و لهجه بســیاری از شــعرها توصیفی
اســت و عنصــر احســاس بیــش از ســایر
عناصــر در شــعر تشــخص و برجســتگی
دارد .ایــن نقیصــه بــه عــدم توجــه بــه نقد
و پژوهــش در حــوزه شــعر انقــاب و دقــاع
مقدس برمیگردد .ما باید برای بالندگی و
زایندگی شعر دفاع مقدس روی حوزه نقد
و پژوهــش ســرمایهگذاری بیشــتری کنیــم.
مثــاً بــا برگــزاری اردوهــای آموزشــی برای
شــاعران دفاع مقــدس .افول و کــم رونقی
شــعر دفــاع مقــدس در ســالهای بعــد از
پذیــرش قطعنامــه  598شــورای امنیــت
امری بدیهی اســت ،زیرا با خاموش شــدن
شــعلههای جنــگ و برگشــتن ســربازان از
جبهههای جنگ به خانــه و کارخانه ،دفاع
مقدس به عنوان یک رخداد اجتماعی کم
کــم موضوعیت خود را از دســت میدهد و
مسائل دیگری که موضوع روز جامعه است
ذهن و زبان شاعران را اشغال میکند .البته
هر چند دوران دفاع مقدس تمام شده ،ولی
بــه اعتبار اینکــه تبعات اجتماعــی آن تا به
امروز ادامه دارد ،همچنان شاعرانی جنگ و
دفاع مقدس را  -به صورت غیرمستقیم -
موضوعبعضیازاشعارخودقرارمیدهند.
این مســأله نیز امری طبیعی اســت .یعنی
تا زمانــی که در جامعــه ما یــادگاران دوران
دفاع مقدس (خانواده شهیدان ،جانبازان،
آزادگان) حضور دارند ،شــعر دفاع مقدس
نیز به صورت غیرمســتقیم و در جلوههایی
به روزتر به حیات خود ادامه میدهد.
ëëبــرای ترغیــب شــاعران جــوان جهت
سرودن شــعر دفاع مقدس چه تمهیدات و
برنامههاییدرنظردارید؟
برگــزاری کنگــره یکــی از بهتریــن
راهکارهاســت .البته به شــرطی که به یک
شــب شــعر ســاده تبدیــل نشــود و همراه
بــا نشســتهای علمــی و جلســات نقد و
بررسی آثار باشد.

