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 چكيده

پایداری است که به صورت مستقیم به روایت جنگ  و فگراز و فرودیگای  ن    ای از ادبیات شاخه« شعر دفاع مقدس»

شگود،  یگا تگدریم مگی   ای دانشگاایی در بسگیاری از دانشگااه   پردازد. از  نجایی که این شاخه نوپا به عنوان رشتهمی

نوشگته  ضروری است که بیشتر به معرفی منابع  موزشی  ن پرداخته شود. یکی از منابع جدیدی کگه در ایگن زگوزه    

و  اهلل مهرجگو اسگت. ایگن کتگاب بگا یمگه ایمیگت       اثگر زییگ   « شناسی شعر دفاع مقدسجریان»شده است، کتاب 

یا و معای  زیادی نیز دارد که در سطوح مختلف محتگوایی و صگوری  ن بابگش مشگایده     یایی که دارد، کاستی ارزش

سته شود. در این مقاله سعی شگده اسگت تگا    گیری کااست و این امر سی  شده که از ارزش علمی اثر به شکش چشم

 .یای  ن پرداخته شودبعد از معرفی مختصر کتاب مذکور، به شکش میسوط به نقد و بیان کاستی

 

 و نقد. یمعرف شناسی،یانشعر، دفاع مقدس، جر ها:كليد واژه
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 مقدمه

تحمیلی عراق ادبیات دفاع مقدس، یکی از موضوعات جدیدی است که در ایران بعد از شروع جن  

یای مختلف و به صورت پر علیه ایران، شکش گرفت. یر چند ادبیات پایداری و شعر اعتراض در زمان

تر به ویژه از زمان مشروطه در ایران رواج داشته و شعرا و نویسندگان در  ثار خود به انحای رن 

ی و استعمار و مختلف به خفقان زاکم در جامعه، و جور و ستم و استیدادیای زاکمان داخل

یا به ایستادگی، و  دادند و در مقابش  ناستثمار مستکیران خارجی، اعتراضات خود را نشان می

یایی که به مسائش نظری و میازث تئوری و نقد و تحلیش پرداختند؛ ولی تعداد کتابجن  بلمی می

یای یکی از کتاب این نوع از ادبیات پرداخته باشد، شاید از تعداد اناشتان دست تجاوز نکند.

است. این کتاب را « شناسی شعر دفاع مقدسجریان»ارزشمندی که در این زمینه نااشته شده، 

صفحه نوشته است و انتشارات سوره مهر  ن را برای اولین بار در سال  394اهلل مهرجو در زیی 

ایراداتی یم دارد، یا و چاپ کرده است. این کتاب با یمه محاسن و مزایایی که دارد، کاستی 9316

یای  ن را مورد نویسنده این مقاله سعی دارد که ضمن معرفی کتاب، محاسن و به ویژه کاستی

یای  ن یای بعدی در رفع کاستیرود که مؤلف کتاب در چاپواکاوی و نقد برار دید، امید می

 یمتی مضاعف گمارد.

 معرفی کتاب

ش تشکیش شده است، در فصش اول که به از پنج فص« شناسی شعر دفاع مقدسجریان»کتاب 

یای  ن، شعر ، ویژگی«شناسیجریان»اختصاص دارد، درباره  اصطالح « کلیات و تعریف مفاییم»

مقاومت و ادبیات پایداری و ماییت  ن، ادبیات دفاع مقدس و وجوه تمایز شعر دفاع مقدس با شعر 

 گوید.مقاومت و پایداری سخن می

است. مؤلف در « یای شعر معاصر ایرانشناسیناایی انتقادی به جریان»فصش دوم مربوط به 

کند و به دنیال  ن در یای سیک و مکت  ادبی بحث میاین فصش، ابتدا در مورد وجوه تمایز ویژگی

بخش فصش یم، کند و پایانیا و مکات  ادبی صحیت میشناسی و اختالفات  ن با سیکمورد جریان

یا و مقاالتی است که در این زمینه شعر معاصر ایران و معرفی برخی از کتابشناسی بررسی جریان

 اند.نوشته شده

اختصاص یافته است و از « یای شعری فعال در عصر انقالب اسالمیجریان»فصش سوم به 

موضوعاتی یمچون شعر معاصر ایران در  ستانه وبوع انقالب اسالمی، تأثیر انقالب اسالمی بر شعر 

 شود.یای شعری پم از انقالب اسالمی بحث میجریانفارسی، 

گیرد و با این بهانه، پیشینه شعر مورد واکاوی برار می« تاریخچه شعر مقاومت»در فصش چهارم 
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شود. سپم به مقاومت در کشوریای  مریکایی،  فریقایی، اروپایی،  سیایی و ابیانوسیه بررسی می

د و ضمن  ن به اوضاع ادبی ایران پم از پیروزی انقالب زنسابقه شعر مقاومت در ایران گریز می

     اسالمی، شعر مقاومت در دوران دفاع مقدس، نقش شعر دفاع مقدس در ترغی  مردم ایران 

 دید.پردازد و درنهایت مضامین عمده شعر دفاع مقدس را مورد تحلیش و بررسی برار میمی

اختصاص « یای شعر دفاع مقدست و گفتمانتأثیر تحوالت اجتماعی بر ادبیا»فصش پنجم بر 

دارد. نویسنده در این فصش پم از تییین تأثیر تحوالت اجتماعی بر ادبیات، نیم ناایی یم بر شعر 

یای شعر دفاع اندازد، سپم ضمن تقسیم گفتمانانقالب اسالمی در بستر تحوالت اجتماعی می

یای مذکور انتقادی، به بررسی گفتمان -یمقدس به دو شاخه گفتمان ایدئولوژیک و گفتمان انسان

یا، منظومه فکری زضرت امام خمینی )ره(، تحول در عناصر پردازد و تغییر و تحول ارزشمی

ملی، لحن  –شورانایر، لحن زماسی  -مذی  شیعه، تغییر در طیقات اجتماعی ایران، لحن شعاری 

ترین عوامش شکش دینده  مهم عرفانی، لحن نوستالژیک، لحن معترض را به عنوان –زماسی 

انتقادی،  ثار  -دید. در میحث گفتمان انسانیایدئولوژی انقالب و جن  مورد بررسی برار می

شناسانه یایشان از این گفتمان نشئت گرفته، از دو دیدگاه نااه فلسفی و انسانشاعرانی را که سروده

-ایران پم از انقالب، مورد واکاوی برار میبه پدیده جن ، و نااه انتقاد میز به ایدئولوژی زاکم بر 

مایه و محتوا، ساختار واژگانی و نحوی یای مذکور، از منظر دروندید و نمونه اشعار را از دیدگاه

دید. در دنیاله این فصش، شعر دفاع مقدس را از منظر فرم و ساختار مورد نقد مورد بررسی برار می

گرا و غیرساختی، گرا، شعریای فرمیای ساختمند و فرمو بررسی برار داده و به چهار نوع شعر

شعریای ساختمند و دفرمه و شعریای فابد ساختمان و فرم، تقسیم کرده و یر کدام را یمراه با 

پردازی ]در ادبیات[ دفاع منظومه»کند. میازث پایانی فصش پنجم به موضوع یایی واکاوی مینمونه

در این دوره « مثنوی»راستا، ضمن اشاره به این نکته که بال  یابد که در این اختصاص می« مقدس

برد که یا نام مییای سیکی این نوع منظومهیابد، از یازده نکته به عنوان ویژگیتجدید زیات می

 -3یای کوتاه، تند و زماسی، استفاده از وزن -2شروع با نام خدا و دعا و مناجات،  -9عیارتند از: 

 -6درج وام و تضمین از شعر دیاران،  – 1درج ردیف در  غاز ابیات،  -4 درج غزل در مثنوی،

گیری از الفاظ، بهره -2کارگیری الفاظ و اصطالزات عرفانی،  به – 7پردازی، رجزخوانی و ارجوزه

درج نام سرداران و سر مدان  – 94یا و واگویه، یادکرد گذشته – 1اصطالزات و تعالیم دینی، 

یا و نام مناطق جنای. به دنیال این افزارده از الفاظ و اصطالزات نظامی، جن استفا -99جن ، و 

 مده، و پایان بخش  –گیری از میازث گذشته است که در زقیقت نتیجه-« فرجام سخن»فصش، 

نامه به سه  نامه است که به فهرست منابع و مآخذ اختصاص یافته است. کتاب کتاب»کتاب نیز، 

-عنوان( تقسیم می 3یا )نامهعنوان( و ج( پایان 94عنوان(، ب( مقاالت ) 76)یا بخش: الف( کتاب

 خانوادگی و نام نویسندگان، مرت  شده است.  شود که بر اساس زروف الفیا و با مدخش نام
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 نقد کتاب

 در بسمت نقد کتاب به بررسی محاسن و معای  کتاب پرداخته خواید شد.

 محاسن کتاب -9

ادبیات دفاع مقدس، مقوله نوپایی است و منابع مهمی در مورد میازث تئوری و  با توجه به این که

مسائش نظری این نوع ادبیات کمتر نوشته شده است، از این روی، تألیف یر کتابی در این زمینه 

-جریان»مندان این عرصه بشود. کتاب تواند نویدبخش یموارتر شدن راه برای محققان و عالبهمی

نیز از این منظر دارای ایمیت به سزایی است، به ویژه از این دیدگاه که « ع مقدسشناسی شعر دفا

کتاب مذکور، گرد وری مجموعه مقاالت نیست، بلکه یک کار پژویشی و تحقیقی است که یر فصش 

  ن به موضوع خاصی اختصاص یافته است.

د و گریزی به سابقه کنیای شعری فعال در عصر انقالب شروع میمؤلف ابتدا با بررسی جریان

شود. زند، سپم وارد بحث اصلی، یعنی شعر دفاع مقدس میشعر مقاومت در سایر کشوریا می

ترین و ارزشمندترین بخش کتاب فصش پنجم است که شعر دفاع مقدس را از زوایای مختلف  مهم

وژیک شعر دید و در ضمن  ن، در عین بیان گفتمان ایدئولموافق و مخالف مورد واکاوی برار می

مایه و یا را از نظر فرم و ساختار و درون یای سیکی این نوع اشعار،  ندفاع مقدس و بیان ویژگی

 میز شاعران را به فجایع جن  دید و به دنیال  ن، ناایی انتقادمحتوا نیز مورد مدابه برار می

ا میازثی یستند که در پردازد و یمه اینهشناسی جن  میکند و از دیدگاه  نان به  سی تییین می

 اند، کمتر مورد توجه برار گرفته است.یایی که در این زمینه نوشته شدهسایر کتاب

 ایرادات و معایب کتاب -2

یا و معاییی نیز با یمه مزایا و محاسنی که دارد، کاستی« شناسی شعر دفاع مقدسجریان»کتاب 

بش بررسی است. در ذیش به ایم این موارد یا از دو منظر محتوایی و صوری بادارد و این کاستی

 شود: اشاره می

 محتوایی:

شود و یکی از معای  محتوایی کتاب این است که  شفتای در جای جای میازث  ن دیده می -9

اختصاص دارد، بیشتر « کلیات و تعاریف مفاییم»سامانی به ویژه در فصش اول کتاب که به این نابه

کند و ادبیات مقاومت، ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس بحث می خورد. مؤلف، ازبه چشم می

کند که  یا کند، ولی به صورت واضح و گویا، بیان نمیدر مورد یر کدام به صورت مجزا صحیت می

ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری ماییتی متفاوت از یمدیار دارند یا نه؟ اگر ماییتی متفاوت دارند 
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شد و اگر این تفاوت، تنها در صورت و لفظ است، چرا برای یر یک تیتر و عنوان میکه باید تییین 

تنیدگی و عدم اند؟! الیته این در یممتفاوتی اختصاص یافته و به صورت مجزا از یم بحث شده

کند. مؤلف یر چند مواردی مرزبندی دبیق، بین ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس نیز صدق می

رسد که این امر باید اند، ولی به نظر مییز بین شعر پایداری و شعر جن  بیان داشتهرا در تما

 شد.بیشتر از اینها توضیح داده می

یای بین شود، مربوط به تییین تفاوتیایی که در این کتاب دیده مییکی دیار از  شفتای –2

وانی را به این موضوع یا و مکات  ادبی است. مؤلف یر چند تیتر و عنجریان شعری با سیک

اختصاص داده است و در چند صفحه به بررسی این موضوع اختصاص داده، ولی در عمش، مرزبندی 

برای خواننده و مخاط  میهم بابی مانده « مکت  ادبی»و « سیک»و « جریان شعری»دبیق بین 

 است.

      ، این است که توان از نظر محتوایی بر این کتاب گرفتترین ایرادی که می و اما مهم -3

یای سیکی ویژگی»االسف باید اذعان کرد که بسمتی از بخش پایانی کتاب دبیقاً از مقاله مع

 ورده شده است. مقاله مذکور به بلم دکتر غالمرضا کافی نوشته شده، و « یای دفاع مقدسمنظومه

پنجم و ششم، پاییز و  دانشااه شهید باینر کرمان )سال سوم، شماره« ادبیات پایداری»در نشریه 

« مقدمه»، چاپ شده است. نویسنده کتاب، بسمت 323 – 363( طی صفحات 9314–9319بهار 

–362: 9314را از مقاله غالمرضا کافی برداشته )ر.ک. کافی، « شعر دفاع مقدس و بال  مثنوی»و 

( به 976–971: 9316)ر.ک. مهرجو، « پردازی دفاع مقدسمنظومه»( و با تغییر عناوین به 364

یای دفاع مقدس اشاره کرده، اسم خود زده است. بعد از  ن که به یازده ویژگی سیکی منظومه

ترین  عناوین و توضیحات دبیقاً یمان مطالیی یست که در مقاله غالمرضا کافی  مده است و کوچک

ر.ک.  و نیز 367–329: 9314شود )ر.ک. کافی، تغییری در ساختار و جمالت مقاله مشایده نمی

( و از  شفتای ارجاعات داخش متن و فهرست منابع، چنان مشهود است 971–249: 9316مهرجو، 

یای بیشتری از این کتاب، که اگر منتقدی زوصله به خرج داده، بیشتر کندوکاو کند، شاید بسمت

 «.واهلل اعلم بالصواب»چنین سرنوشتی داشته باشد 

 صوری: 

ترین بخشی است که این کتاب را  ، مهم«شعر دفاع مقدس شناسیجریان»اشکاالت صوری کتاب 

کند و این اشکاالت در سطوح مختلف ویرایشی و عدم کاربرد صحیح برخی از عالیم بایسته نقد می

دیی، استنادیای یای ارجاعیای تایپی، شیوهیا، غلطسجاوندی، جمالت میهم، کلمات زاید، افتادگی

 شود:شود که در ذیش به ایم این موارد اشاره میمه و... دیده مینا اشتیاه، ترتی  منابع در کتاب
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( 31: 9316)مهرجو، « تقدس  ن است جنیهوجه تمایز شعر دفاع مقدس با شعر جن  » -9

 است.« جنیه»نادرست است، صورت صحیح  ن، « جنیه»

اشتیاه ( یر دو 246)یمان: « زسینعلی، پورجافی»( و 3، س12)یمان: « جافیپور زسین» -2

علی، »شود که نام صحیح ایشان، دکتر است. با توجه به سرشناسه تألیفات مشارٌ الیه، مشخص می

 ( که عضو ییئت علمی دانشااه کاشان )4: 9327پور چافی، زسین است)« پور چافیزسین
سانحه در اثر  9321( و یکی از شاعران و منتقدان ادبیات انقالب اسالمی بود که در سال 92یمان: 

خانوادگی وی  مده، در زقیقت نام که به عنوان پسوند در  خر نام« چاف»رانندگی فوت کرد. 

: ذیش 9377است )دیخدا، «  دیی است جزء دیستان رودبند، بخش مرکزی شهرستان الییجان»

 مدخش چاف(. 

اشتیاه تایپی است، صورت « خوشتن( »76: 9316)مهرجو، « خوشتننظریه بازگشت به » -3

 است.« خویشتن»حیح  ن ص

(. 23)یمان: « سرودند، شعر نیمایی و سپید میادبی نوینم، نظاشاعرانی که بر اساس » -4

نمای ، بطعاً  نادرست و اشتیاه تایپی است، باید در  نجا از نقش«نظام»کاربرد ویرگول، بعد از کلمه 

 شد. کسره )  ِ  ( استفاده می

(. شعر مذکور 22)یمان: « رود باالمی راه گلوگاه غم ما که ماه  سمان،  یی است کز چا» -1

منصور اوجی است. در این شعر با توجه به معنی و « مویدزنی در سایه می»یکی از بندیای شعر 

 ن را به « ای از ماهشاخه»زاید است و ما با مراجعه به کتاب « را»وزن شعر، زرف نشانه مفعولی 

)اوجی، « رود بااله  سمان،  یی است کز چاه گلوگاه غم ما میکه ما»این صورت، تصحیح کردیم: 

9371 :941 .) 

« او بشر با تکیه بر عقش کانتی، سایر ازساسات و غرایز خود را نادیده گرفته... مظربه » -6

 صحیح است.« نظر»اشتیاه تایپی است، « مظر»(. کلمه 14: 9316)مهرجو، 

 (.923بشوم            که در زضور خدا روسفیدتر بشوم: )یمان:  ناپدیددعا کنید که من  -7

نادرست است و « ناپدید»بیت فوق از سودابه مهیجی است و با توجه به وزن و بافیه شعر، کلمه 

 است و بیت باید به این شکش خوانده شود:« ناپدیدتر»صورت صحیح  ن، 

 که در زضور خدا روسفیدتر بشومبشوم                     ناپدیدتردعا کنید که من 

(. عیارت مذکور عنوان و تیتری است که 992)یمان: « نقش شعر دفاع مقدس مردم ایران» -2

شویم که یدف شود و با خواندن میازث ذیش  ن، متوجه میمفهوم روشنی از  ن فهمیده نمی
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 نقش شعر دفاع مقدس ]در ترغی [ مردم ایران ]برای جن [ است.»نویسنده 

( کلمه 924)یمان: « یای شعری دفاع مقدس... بابش توجه در سوگنامه نقاطیکی از  -1

تواند وجهی داشته باشد، بنابراین بهتر جمع نقطه است و کاربرد  ن در جمله مذکور، نمی« نقاط»

 استفاده شود.« نکات»است که از کلمه 

( بین 934)یمان: ... « کهاینترین تحولی که به تحقق پیوست  در برن چهاردیم بزرگ» -94

در »سابط شده است، و جمله باید به این شکش اصالح شود: « بود»، کلمه «که»و « این»کلمات 

 «ترین تحولی که به تحقق پیوست، این بود که... برن چهاردیم بزرگ

مان: یا... )یجیهه و جن  انقالبی شدهیا                         بیشدهیا  بیای  ب ندیده -99

963) 

دیی نشده و به نام شاعر نیز اشاره نشده با توجه به این که در مورد شعر مذکور، ییچ نوع  درس

است، متأسفانه یافتن منیع شعر برایمان مقدور نشد، ولی در یر زال در بیت مذکور، وزن مصراع 

ش صحیح بیت به افتاده است. شک« یاشده بی»و « یاندیده»اول نابص است و یک )و( بین کلمات 

 این شکش است:

 یا...جیهه و جن  انقالبی شدهیا                         بیشدهیا ]و[  بیای  ب ندیده

به عنوان دارویای محرک،  باطعی ثار فابد فرم و ساختار مربوط به دفاع مقدس، در » -92

اشتیاه رخ داده، صورت  «در باطعی»( در تایپ کلمه 971)یمان، ص « اندتأثیریای موبتی داشته

 است.« در مقاطعی»صحیح  ن 

( یکی دیار از عناوینی است که ابهام دارد و 976)یمان: « پردازی دفاع مقدسمنظومه» -93

« پردازی ]در ادبیات[ دفاع مقدسمنظومه»شود و باید به شکش معنای مطلوبی از  ن استنیاط نمی

 اصالح شود.

( در 971)یمان: « ذشته زبان فارسی، این نکته نمایان استیای گمنظومه دردر بررسی » -94

 مشخص شده، زاید است.« در»این جمله، زرف اضافه 

در عیارت مذکور « بهره»( کاربرد 912)یمان: « از الفاظ، اصطالزات و تعالیم دینی بهره» -91

 استفاده شود.« گیریبهره»نادرست است و باید به جای  ن از کلمه 

( مدارا نادرست است، 917)یمان: « کنیم    ز بوی تغافش تیرا کنیم مدارابیا درد خود را » -96

 صورت صحیح بیت به این شکش است: 
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 (29: 9376کنیم             ز بوی تغافش تیرا کنیم )اسماعیلی،  مداوابیا درد خود را 

، این است که  اوالً در ییچ یکی از نکات ویرایشی و کاربرد نادرست گیومه در این کتاب -97

نوشته علمی مرسوم نیوده است که اشعار را داخش گیومه بیاورد، زیرا کاربرد گیومه برای این است 

-شود و در کجا پایان میکه مطل  نقش بول شده دبیقاً معلوم و مشخص باشد که از کجا شروع می

ص  ن، ابتدا و انتهای شعر نقش شده، یابد، و وبتی که در شعر به خاطر ساختار و شکش موسیقایی خا

مشخص است، دیار نیازی بر کاربرد گیومه نیست؛ ولی متأسفانه در این کتاب، یمه موارد مذکور 

 و...(.  911، 916، 29، 24، 72: 9316مهرجو،  در داخش گیومه ذکر شده است )

ی مصرع اول بیرون از توجه، موبع کاربرد گیومه در اشعار این کتاب این است که گاینکته جال 

 گیرد. مثال: گیومه برار می

 ست کز خاوران خیزداین بان   زادی

 یاست کز یر کران خیزد...فریاد انسان»

 ما زافظ  زادی و اسالم و بر نیم

 (72)یمان: « ما در پی  سایش و معراج انسانیم

. این شیوه شود، عالمت گیومه از مصراع دوم شروع شده استطوری که مالزظه می یمان

 کاربرد در جای دیار نیز  مده است: 

 بیا درد خود را مدارا کنیم

 ز بوی تغافش تیرا کنیم...»

 نیاید که با عافیت داد دست

 (917)یمان: « یا تا خدا روشن استو این جاده

 شود، در این شعر نیز مصراع اول بیرون از گیومه برار گرفته است.طوری که مشایده می یمان

کند و یک طرف را باز و بدون گیومه نیز فقط در  غاز و یا پایان شعر از گیومه استفاده میگایی 

 دارد. مثال: نااه می

 جن ، جن  است بیا تا صف دشمن شکنیم               صف این دشمن دیوانه میهن شکنیم»

روشن شکنیم یا زمین در ش  راه ما راه زسین است که با تیشه خون                یمه بت

 (74)یمان: 
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طوری که مشخص است در  غاز شعر از عالمت گیومه باز استفاده کرده و در پایان  ن، از  یمان

  وردن گیومه بسته صرف نظر کرده است.

  ورد. مثال:کند و فقط گیومه بسته را میگایی نیز از  وردن گیومه باز اجتناب می

 سیماییمخونین پر و بالیم و شفق       واییم            ما مرغ سحرخوان شافت

 جا()یمان« ایم و پا برجاییمدر معیر تاریخ چو کویی به شکوه              صدبار شکسته

فرمایید از عالمت گیومه باز استفاده نکرده و تنها عالمت گیومه طوری که مشایده می یمان

 بسته را  ورده است.

گیومه در این کتاب، این است که برای برجسته کردن  یکی دیار از کاربردیای نادرست عالمت

کند. در اند، استفاده میبرخی از کلمات، در اثنای عیاراتی که خود میان عالمت گیومه برار گرفته

 ( استفاده کرد. مثال:"..."زالی که در ایناونه موارد باید از عالمت ویرگول بدون گوشه )

 «ابراییم یش»کو دو چشم مست               «خلیش»کو شمیم زلف خوشیوی »

  ن که بارن را ستود             وبت رفتن بال سرخش را گشود... «ستوده»کو 

 ( 912 - 917)یمان:  «صحراییان»نااه عاشق یک شلمچه درد داد  سمان                    بی

 (244، 911، 912یمان:  نیز )

است « یامستند بودن یافته»یای علمی نوشته یای اساسی و ضروریترین ویژگی یکی از مهم

یا این است که نویسنده، یر مطلیی را که ( و منظور از مستند بودن یافته921: 9319)منصوریان، 

کند، باید بالفاصله، بعد از اتمام مطل ،  درس به صورت مستقیم، یا غیر مستقیم از منیعی نقش می

نویسنده، تاریخ نشر: شماره صفحه( بیان بکند. این امر در خانوادگی دبیق  ن را به صورت )نام

یای نامه ساختار یمه مقاالت و نوشتهای زائز ایمیت است که در شیوهیای علمی به اندازهنوشته

علمی مورد تأکید وابع شده و اگر این امر در نوشته علمی و تحقیقی مراعات نشود، اصالت خود را 

ت، نویسنده در مظان اتهام سربت علمی و ادبی برار گیرد و مقاله در از دست داده و زتی ممکن اس

 مرزله داوری مردود اعالم بشود.

ترین ترین و  شفتهساماناز این منظر یکی از نابه« شناسی شعر دفاع مقدسجریان»کتاب 

این  ام.یای مقاالت با  ن مواجه بودهیایی است که من در کش مطالعات علمی و زتی داوریکتاب

کاسته شود، و  -یای محتوایی که داردبا یمه ارزش -امر سی  شده است که از اعتیار علمی کتاب، 

)یمایی،  «نام و نشانبرگه و بیدزدی بی»از نوع  -چه بسا مؤلف محترم در مظان اتهام سربت ادبی 
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در نوشته خود برار بایرد و خواننده و مخاط  خیال کند که مؤلف به جای این که  -(374: 9374

از نویسنده کتاب و مقاله نام بیرد که مطال  را از  نجا نقش کرده است و او را به عنوان مأخذ اصلی و 

جا( در یمان دید )سند کار خود برار بدید، بلکه مآخذ او و منابع اصلی را سند کار خود برار می

یای دیاران را در ت و یافتهزالی که به ییچ وجه به منیع اصلی مراجعه نداشته و زاصش ززما

یا سامانیبندی شده به ایم این نابهنوشته خود انعکاس داده است. در این بسمت به صورت طیقه

 شود:  در شیوه استناد و ارجاع پرداخته می

 ارجاعات داخل متن -9

کند، مؤلف گایی مطلیی را به صورت مستقیم در داخش عالمت گیومه ذکر می بدون ارجاع: (9

 کند. نظیر: دیی نمیگونه ارجاع ولی در  خر  ن، ییچ

یای ادبی دفاع در مجموع در ادبیات دفاع مقدس، شعر دفاع مقدس، پیشتاز تمامی زمینه»

 (34: 9316)مهرجو، « مقدس است...

شود، عیارت فوق داخش گیومه برار گرفته و مشخص است که نقش یمان طوری که مشایده می

ی دیار است، ولی مؤلف ییچ  درسی در پایان نقش بول ذکر نکرده است. مثال بول مستقیم از منیع

 دیار: 

( که در این مورد نیز 46)یمان: « شود...گایی اوبات این اصول به عنوان مانیفیست منتشر می»

 به ییچ منیعی ارجاع داده نشده است.

شعر به اسم شاعر اشاره  گایی نیز مطال  ارجاع داده نشده، اشعاری یستند که یا بیش از نقش

 کرده است، مثال:

یای  غازین جن  تحمیلی... یماان را به میارزه با دشمن و جنای پور در سالبیصر امین»

 کند:عیار دعوت میتمام

 (964)یمان: « دیار سالح سرد سخن کارساز نیست                باید سالح تیزتری برداشت

گیرد: ... ایناونه نتیجه می "شعری برای جن "پور در شعر بیصر امین»یا در جای دیار گوید: 

« ییچ خانمان/ ...  یا رواست مرده بمانی/ در بند  نکه زنده بمانیاند فاتح و نستوه/ بیایستاده"

 (964)یمان: 

در این شعر شمم لنارودی، کشته شدن سرباز در جن ، »نویسد: باز در یمان صفحه می

« کاله/ ... نامش را در خاطر ندارندچکمه و بی ورند/ بیاو را می"وی:  مساوی است با نابود شدن
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 جا()یمان

( و شعری از 973و  972یمان:  « )نیاعیدالرضا رضایی»یمچنین در جایای دیار شعری از 

 کند و ییچ  درسی در مقابش  ن ( نقش می974 و 973یمان:  « )محمدرضا محمدی نیکو»

 نویسد.نمی

 ای نشده است. مثش: شاعر ییچ اشاره یا به اسم

 مرگ اگر مرد است گو پیش من  ی               تا در  غوشش بایرم تن  تن 

 (922من از او عمری ستانم بم دراز             او زمن دلقی ستاند رن  رن  )یمان: 

 یا:

 یا...قالبی شدهجیهه و جن  انیا                         بیشدهیا ]و[  بیای  ب ندیده

 (963ای مدعیان، گرم چه کاری بودید            ن روز که من میان  تش بودم )یمان: 

کند و تاریخ نشر و شماره صفحه را گاهی در پایان نقل، فقط به اسم نویسنده اشاره می (2

نظیر اشعاری از یای نابص، کالً در مورد اشعار صورت گرفته است. دیی . ایناونه ارجاعکندذکر نمی

(، 943یمان:  پور )(، صمد باسم942یمان:  (، محمود شایرخی )923یمان:  زافظ)

 (، نصراله مردانی )911و  944یمان:  ( و علیرضا بزوه )944یمان:  علیرضا دیقانیان )

(، 912و  942یمان:  (، بهمن صالحی )947یمان:  (، سیمین بهیهانی )946-942یمان: 

جانی و سید زسن زسینی (، ابوالقاسم زسین941یمان:  رافیلی و زمید سیزواری )زسین اس

(  :(، عیاس بابری )919یمان  :بیصر امین912یمان ،)( پور  :سلمان 964و  913یمان ،)

(، منصور اوجی 917یمان:  (، محمدرضا عیدالملکیان )914یمان:  یراتی و سهیش محمودی )

 (. 963: یمان و رضا براینی )

: با توجه به اینکه ارجاع به اسم کتاب و مجله، به جای ارجاع به اسم نویسنده و شاعر (3

« دستی محتوا و ساختار، دو مفهوم اساسی در  ثار علمی و پژویشی است انسجام و یک»

یای علمی، باعده بر این است که برای نامه نوشته( از این روی در شیوه924: 9313)منصوریان، 

خانوادگی نویسنده، تاریخ نشر اثر: شماره صفحه( استفاده شود؛ ارجاعات داخش متن از فرمول )نام

ولی در این کتاب گایی به جای نام خانوادگی نویسنده یا شاعر، به نام کتاب ارجاع داده شده است. 

 (.972: 9316مهرجو،  « )یفتمین فصش»و « یاشقایق»مثش ارجاع به 

با توجه به اینکه نویسنده کتاب اغل  یک نفر است، بنابراین ارجاع دادن به  شایان ذکر است که
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ساز نیست، ولی زیاد مشکش« دستی ساختار بریم خوردن انسجام و یک»پوشی از نام کتاب با چشم

یای نویسندگان شود که متشکش از نوشتهای داده میوبتی که ارجاع به مجله و یا یر مجموعه

داند که مثالً در فالن مجله، این مطل  از شود و مخاط  نمیمضاعف میمختلف است، مشکش 

در چندین « شناسی شعر دفاع مقدس جریان»نوشته چه کسی نقش شده است. متأسفانه در کتاب 

را برای  "جریان"یای مناظره نیز اصطالح طرف»مورد به مجله ارجاع داده شده است. مثال: 

( یا در جای 19)یمان: ...(«  491: 9344برند )راینمای کتاب، کار نمی سیک خویش بهشاعران یم

 نویسد: دیار می

: 9316بندی کند )کیهان، یای متضاد ادبیات معاصر ایران را طیقهکند گرایشتالش می»... 

 (.13)یمان: (« 94332ش

مسیری او شاعرانی مانند یوشن  ایرانی و نادر نادرپور را که یر یک »نویسد: و در جایی می

(« 94- 2: 9314داند. )ناین، یای جدیدی میاند، جریانجداگانه رفته و کمتر از نیما تأثیر پذیرفته

 (. 12)یمان: 

و « کیهان»، «راینمای کتاب»شود در موارد مذکور به اسم مجالت طوری که مشایده می یمان

 ارجاع داده شده که اشتیاه است.« ناین»

لف در چند مورد، بعد از تاریخ نشر اثر، شماره صفحه را ضیط : مؤعدم ذکر شماره صفحه (6

 نکرده است. مثال: 

استقالل سیاسی، ابتصادی، فرینای و غیره از جمله عناصر اصلی تشکیش دینده منظومه »... 

 (.932)یمان: (« 9379شوند )اخوان مفرد، فکری امام خمینی )ره( محسوب می

عرفانی شعر دفاع مقدس  –بخش بابش توجهی از بافت زماسی »... نویسد: یا در جای دیار می

 (.914)یمان: (« 9374را به خود اختصاص داده است )رزمدل، 

یک بار نیز با توجه به اینکه در مدخش ارجاع، به جای نام نویسنده، به نام مجله یا روزنامه اشاره 

یای متضاد ادبیات کند گرایشتالش می»کند: یکرده، بعد از تاریخ نشر به شماره نشر  ن اشاره م

 (.13)یمان: (« 94332: ش9316بندی کند )کیهان، معاصر ایران را طیقه

یای علمی به این شکش است که نامه نوشتهشیوه «:همان»استفاده یا عدم استفاده از کلمه  (6

مان اثر یا یکی از  ثار دیار شود که بیالً بالفاصله از یوبتی که مطلیی به منیعی ارجاع داده می

« شماره صفحه»و « تاریخ نشر»فقط به ذکر « یمان»یمان نویسنده استفاده شده، با ذکر کلمه 

پوشانی داشته باشد، در ارجاع کنند و یر کدام از موارد مذکور نیز اگر با  درس بیلی یماشاره می
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شود با وجود ردی را مشایده میموا« شناسی شعر دفاع مقدسجریان»شود. در کتاب  ورده نمی

استفاده نشده و « یمان»این که دو نقش بول در کنار یم از یک نویسنده یستند، ولی از کلمه 

میان زبان شعری او و زبان روزمره عادی... تمایزی » درس کامش بیلی ذکر شده است. مثال: 

وردگی عاطفه و تخیش است خشعر گره"و در وابع («... 3: 9376)شفیعی کدکنی،  "کندازساس می

 (. 31 و 34)یمان: (« 13: 9311)شفیعی کدکنی،  "که در زبان  یناین شکش گرفته است

بوده، در ارجاع بعدی نیز به اسم وی اشاره « کافی»یا در جای دیار با این که نقش بول بیلی از 

کرد و چون  ثار میاستفاده « یمان»کرده است، در زالی که باید به جای اسم نویسنده، از کلمه 

 استفاده شده، متفاوت یستند، باید بیش از شماره صفحه به تاریخ نشر یم اشاره شود: 

(«. 911: 9371)کافی، « کجایی که طابت گرییان درید/ کجایی که اشکم به دریا رسید...»...

اسالمی یای مثنوی عهد انقالب یای بلند از ویژگیالتزام به ردیف و ردیف( ... »924)یمان: 

 جا(.)یمان(« 949: 9329شناخته شده است )کافی، 

دیی داشته، ارجاع ارجاع(« 24: 9327نجاتی، »)رغم این که یک بار به در جای دیار نیز علی

(. زال  نکه باید به 927یمان:   مده است )(« 97: 9372نجاتی، »)بعدی نیز به صورت کامش 

 شد.استفاده می« یمان»جای اسم نویسنده و تاریخ نشر، از لفظ 

کند، زال  نکه مطل  ذکر شده، از نویسنده بیلی استفاده می« یمان»گایی نیز مؤلف از کلمه 

 نیست. مثال: 

تا سر به بدن باشد، این جامه کفن باشد              فریاد اباذریا ره بسته به بیاانه )بیای »

 (17: 9322زیی   بادی، 

 عمش:خوش... مانند شعر زیر از عیاس 

 سر        بر این یار شهیدی که افتاده به سنار...باریید باریید بر این پیکر بی

(« 264: 9بر  نیم، بر  نیم که رایت بسپاریم         به برنامه اسالم به فرموده رییر )یمان، ج

 (921)یمان: 

یمان: : »)یا در جای دیار شعری از سودابه مهیجی  ورده است و به این شکش ارجاع داده

223( »)  :در زالی که بیش از  ن، شعری ذکر شده که اصالً  درس ندارد و شعر 923یمان ،)

 (.922 – 923یمان:   تر نیز از بزوه است )بیلی

. در نامه متفاوت است تاریخ نشر در ارجاعات داخل متن با تاریخ نشر مضبوط در کتاب (4

ای ارجاع داده شده است که شود که به نویسندهیده میارجاعات داخش متن، موارد بسیار زیادی د
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نامه یم نام یمان نویسنده، ذکر شده، ولی تاریخ نشری که در ارجاعات داخش متن ثیت  در کتاب

 نامه  مده، فرق دارد. مثال:  شده، با تاریخ نشری که در بسمت کتاب

(، 47یمان:  است ) 9371ارجاع داده شده که تاریخ نشر  ن « شمیسا»در یک جا مطلیی به 

 است. ) 9374نامه، تنها به یک اثر شمیسا اشاره شده که تاریخ نشر  ن  ولی در بسمت کتاب

 (247یمان: 

-را نشان می 9342ارجاع داده شده که تاریخ نشر  ن، سال « نوری عالء»یا در جای دیار به 

 ورده شده و تاریخ نشر  ن « عالء نوری»نامه یک اثر از  (، در زالی که در کتاب12یمان:  دید )

 (.242یمان:  است ) 9322نیز  

 بید شده است ) 9371ذکر شده که تاریخ نشر  ن « یازقی»در موردی دیار مطلیی از 
را  9321نامه تنها یک اثر از یازقی ذکر شده که تاریخ نشر  ن  ( زال  ن که در کتاب17یمان: 

 (.242یمان:  دید )نشان می

یمان:  است ) 9367ذکر شده که تاریخ نشر  ن « بابا چایی»دیاری نیز مطلیی از در جای 

و  9371یا  نامه دو اثر از باباچایی  ورده شده که تاریخ نشر  ن ( در زالی که در بسمت کتاب64

 (.241یمان:  است ) 9377

دید شان میرا ن 9323ارجاع داده شده که تاریخ نشر  ن « فالح»یا در جایی نیز مطلیی به 

(  :در زالی که در کتاب69یمان )  9324نامه تنها یک اثر از فالح ذکر شده که تاریخ نشر  ن 

 (.241یمان:  است )

یای بسیار زیادی دارد، جهت پرییز سامانی در این کتاب، مصداقبا توجه به اینکه این شیوه نابه

 ود: شیا اشاره می وار به  ناز اطاله کالم به صورت فهرست

 ( )9323(، )فالح، 64یمان:  ( )9371(، )لنارودی، 41یمان:  ( )9376)میرصادبی، 

(، )اکیری، 14یمان:  ( )9374(، )ازمدی، 22یمان:  ( )9327(، )بزوه، 13و  19یمان: 

9379( )  :9324(، )والیتی، 914و  994یمان( )  :9323(، )باسمی، 996یمان( )  :یمان

 ( )9372(، )روزبه، 939یمان:  ( )9322(، )یازقی، 14یمان:  ( )9327(، )ازمدی، 996
پور، (، )امین914یمان:  ( )9324نیا، (، )مکاری934یمان:  ( )9324(، )صفا، 933یمان: 

9363( )  :9321پور، (، )امین912یمان( )  :9371(، )کاکایی، 962یمان( )  :961یمان ،)

( 9376 بادی، (، )بیای زیی 979یمان:  ( )9319(، )بزوه، 974یمان:  ( )9324)ترابی، 

(  :9371(، )کافی، 244و  926، 924یمان( )  :9376(، )اسرافیلی، 926و  924، 929یمان )
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(  :9376(، )شایرخی، 929یمان( )  :9372(، )کافی، 914و  923یمان( )  :922یمان ،)

پور، (، )امین911یمان:  ( )9374(، )بزوه، 912و  914، 912، 922یمان:  ( )9376)بزوه، 

9372( )  :9372(، )کافی، 911یمان( )  :9376(، )اسماعیلی، 916یمان( )  :917یمان ،

 (.911یمان:  ( )9374پور، ( و )امین244

 ید که  یا  ثار ارجاع یای نشر پیش میخوانی بین تاریخزال این سوال در مورد  شفتای و نایم

یا اشتیایی رخ اند، و در ضیط تاریخ نشرنامه  مده یایی یستند که در کتابشده در متن، یمان داده

داده است؟ و اگر این اشتیاه رخ داده، چرا به این گستردگی اتفاق افتاده است؟ و یا نه، اصالً موادی 

کند، امه فرق میناند و تاریخ نشرشان با موارد مذکور در کتابکه در داخش متن، ارجاع داده شده

 یا اشاره نشده است. واهلل اعلم بالصواب! نامه اصالً به  ن ثار دیاری یستند که در بسمت کتاب

یای پربسامد در کتاب سامانی. یکی دیار از نابهنامه نيامده استنام نویسنده در کتاب (6

سیار زیادی، مطالیی این است که مؤلف در داخش متن در موارد ب« شناسی شعر دفاع مقدسجریان»

نامه، مدخلی به  ن اسم وارد یایی ارجاع داده است که اصالً در بسمت کتابرا به اشخاص و کتاب

 نشده است. مثال: 

دید عموماً به بسامد برتر توجه دارد و کاربردیای نادر و استثنائات را مورد التفات برار نمی»... 

شود، نویسنده مطل  فوق را به که مشایده می طوری ( یمان91)یمان: (« 23: 9327)عالیی، 

یا و نه بخش نامه، نه در بخش کتاباستناد داده است، در زالی که در بسمت کتاب« عالیی»

 نیامده است.« عالیی»یا، مدخلی به اسم نامهمقاالت و پایان

منافع زیادی مینای دفاع، خمیره و ذاتی یر موجود است و دارای »خوانیم: یا در جای دیار می

 (21)یمان: (« 91: 9373برای زفظ نوع، شخص و تعمیر دنیا و  خرت شخص است )امام خمینی، 

نامه، مطل  فوق به  ثار زضرت امام خمینی )ره( ارجاع داده شده است، در زالی که در کتاب

 مدخلی به نام امام خمینی )ره( ثیت نشده است.

یا ملموس و مشهود ... سرایندگان در تار و پود سروده اما شور»... نویسد: یا در جای دیار می

ارجاع داده شده است، « عمشخوش»( مطل  مذکور به 31)یمان: ( « 99: 9371عمش، است )خوش

 نامه، مدخلی به این اسم نیامده است.زال  نکه در بسمت کتاب

اید انجامید، لذا به یا، به اطاله کالم خوبا توجه به اینکه ذکر توصیفی یمه این نوع  شفتای

 شود: وار به این موارد اشاره میصورت فهرست

 ( )9321(، )توکلی، 32یمان:  ( )9323بانی، (، )چهره36یمان:  ( )9361)جعفریان، 
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( 9371(، )سیزواری، 44یمان:  ( )9377(، )کادن، 44یمان:  ( )9116(، )ترنر، 31یمان: 

(  :9364(، )مردانی، 72و  41یمان) (  :پورنامداریان، 919و  942، 947، 946، 74یمان( ،)

9324( )  :9361(، )صالحی، 76یمان( )  :9374(، )تندرو صالح، 912و  942، 29یمان )

(  :9373دوست، (، )صفاری22یمان( )  :9362(، )سپانلو، 21یمان( )  :26یمان ،)

( 9371(، )اوجی، 27یمان:  ( )9327(، )مفتون امینی، 21و  26یمان:  ( )9329معتقدی، 

(  :9327(، )طایری، 963و   22یمان( )  :9377(، )نوذری، 22یمان( )  :14یمان ،)

یمان:  ( )9366(، )یثربی، 997یمان:  ( )9373(، )رستاار، 11یمان:  ( )9322)اکسیر، 

( 9324(، )اپتر، 936یمان:  ( )9379(، )بریجانیان، 934یمان:  ( )9371عمش، (، )خوش923

(  :9379(، )اخوان مفرد، 936یمان( )  :9324(، )لک، 932یمان( )  :944یمان ،)

 (، )علیرضا دیقانیان( )943یمان:  پور( )(، )صمد باسم949یمان: ( )9324)سلطانی،
(، 941یمان:  (، )زمید سیزواری( )969و  947یمان:  (، )سیمین بهیهانی( )944یمان: 

 (، )عیاس بابری( )919یمان:  جانی( )(، )ابوالقاسم زسین914یمان:  ( )9374ل، )رزمد
(، )رضا 941یمان:  ( )9321(، )رئیم دانا، 913یمان:  ( )9361(، )بابری، 913یمان: 

 ( )9321(، )بابری، 966و  914یمان:  ( )9321(، )محمودی، 963یمان:  براینی( )
(، )یفتمین 972یمان:  ( )9376یا، (، )شقایق962یمان:  ( )9321(، )امیری، 962یمان: 

یمان:  ( )9366(، )نظامی، 924یمان:  ( )9376(، )فردوسی، 972یمان:  ( )9377فصش، 

 ( )9376جا(، )گلمرادی، ( )یمان9376جا(، )مشفق کاشانییمان ( )9329(، )سعدی، 924
یمان:  ( )9326(، )معلم، 922یمان:  ( )9342(، )ساوجی، 913و  921، 922، 929یمان: 

(، ) 919یمان:  ( )9364(، )مردانی، 921و  924،927یمان:  ( )9372(، )نجاتی، 921

 ( )9376(، )سیزواری، 912یمان:  ( )9364(، )شریعتی، 912یمان:  ( )9376درتومیان، 
 (.912یمان:  ( )9377( و )پرند ور، 917یمان: 

یای این کتاب است که در ذیش به ایم یکی دیار از کاستی نامه،آشفتگی در قسمت کتاب -2

 شود: این موارد اشاره می

، زیرا به صورت مستقیم یا ای نشده استها استفاده ذکر منابعی که ظاهراً در متن از آن (9

 غیر مستقیم، ییچ ارجاعی به این منابع داده نشده است. از جمله: 

(، ایالتون، 241یمان:  (. در بلمروی فلسفه ادبیات و ادبیات دینی )9376اه، عیاس )ایزدپن

( ادبیات و 9324جا(، زکیمی، محمدرضا )یمان (، پیش در مدی بر نظریه ادبی، )9326تری )

(، 247یمان:  (، فی الیدایه )9371(، عیدالرضایی، علی، )246یمان:  تعهد در اسالم )

جا(، فتوزی، محمود، یمان  پژویشی.) –(،  یین ناارش مقاله علمی 9321فتوزی، محمود، )
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(، صور خیال در شعر مقاومت. 9324جا(، باسمی، زسن، )یمان (، نظریه تاریخ ادبیات، )9327)

( ( باموس بر ن. )9312 جا(، برشی، سید علی اکیر، )یمان کاکایی، عیدالجیار، یمان ،)جا

 ( میانی نقد ادبی. )9321جا(، گرین، ویلفرد و دیاران، )یمان سرخ. )(،  وازیای تش 9376)
(، نادرپور، نادر، 242یمان:  نامه ینر شاعری. )(، واژه9374جا(، میرصادبی، میمنت، )یمان

 (. بیصر شعر انقالب. )9313جا(، نوری زسینی، لیال. )یمان (، سرمه خورشید. )9342)
(، تاریخ سیاسی جن  تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی 9379کیر، )جا(، والیتی، علی ایمان

یا در راه تحول شعر نخستین گام»(، 9344جا(، شفیعی کدکنی، محمدرضا، )یمان ایران. )

 جا(.یمان « )معاصر

یای کتاب این است که سامانییکی دیار از نابه قرار دادن نام کتاب و مجالت در مدخل: (2

خانوادگی نویسندگان برار داده است، ولی در اینکه ترتی  مداخش را بر اساس نام و نامبرخالف 

 برخی موارد، نظم را بریم زده، و نام کتاب و مجله را برای این کار برگزیده است. مثال:

( و مجله راینمای کتاب 242یمان:  (، ترجمه محمد بندربیای. )9364منجد الطالب )

(9344( .)   :241یمان.) 

صور »سن  نامه این است که کتاب گرانیکی دیار از اشتیایات فازش در بسمت کتاب (3

نوشته استاد محمدرضا شفیعی کدکنی را به نام شمم لنارودی ثیت کرده « خیال در شعر فارسی

 (.247یمان:   است )

ویسنده کتاب نامه این است که مؤلف، نام نیکی دیار از اشتیایات  شکار در بسمت کتاب (4

و مشهور به « محمدتقی جوایری گیالنی»که در اصش  -« محمد»یعنی « تاریخ تحلیلی شعر نو»

« لنارودی»خانوادگی او ، و نام«شمم»را زذف کرده و نام وی را  -است« محمد شمم لنارودی»

و  247یمان:  را به عنوان مدخش ثیت کرده است )« لنارودی»را فرض، و به یمین خاطر، 

کار رفته است، مثش:  خانوادگی وی به به عنوان پسوند در  خر نام« لنارودی»( در زالی که 241

 شمم تیریزی، زافظ شیرازی، ظهیری فاریابی، خابانی شروانی و... .  

یا، نام و نامهمورد دیار از این نوع اشتیایات،  ن است که مؤلف یر چند در بسمت پایان (1

را درست ضیط « پور چافیعلی، زسین»قق و شاعر مشهور انقالب، یعنی خانوادگی مدرس و محنام

-زسین»یا، ظایراً دچار اشتیاه شده و نام وی را ( ولی در بسمت کتاب241یمان:  کرده است )

تلقی و ثیت کرده است. بنابراین به جای اینکه  ن را از نظر « پورجافی»اش را خانوادگیو نام« علی

 ذکر کرده است.« پ»بیاورد، در بسمت زرف « ح»بسمت زرف ترتی  مکانی، در 

است « سپیده کاشانی»یکی دیار از مواردی که اشتیایی از این دست در  ن رخ داده، نام  (6
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« کاشانی»خانوادگی وی فرض کرده، از این روی، را نام« کاشانی»را نام شاعر و « سپیده»که مؤلف، 

رده است. در زالی که باید توجه داشت که نام اصلی سپیده نامه  ورا به عنوان مدخش در کتاب

زاده، صادق مشهور و معروف شده است )« سپیده کاشانی»و به « سرور اعظم باکوچی»کاشانی، 

یای علمی، که باید ارجاعات بر اساس نام نامه نوشته( ، بنابراین با توجه به شیوه44: 9314

-، به عنوان مدخش مورد استفاده برار می«سپیده کاشانی»ید خانوادگی و یا نام اشهر باشد، پم با

 (. 241: 9316مهرجو،  «. )کاشانی»گرفت، نه 

 گيرینتيجه

 یایی که به عمش  مد، مشخص شد که:با توجه به بررسی

-در پنج فصش و با زبان ساده به معرفی جریان« شناسی شعر دفاع مقدسجریان»کتاب   -9

فعال در زمان انقالب اسالمی پرداخته و ضمن نااه  یاییای شعر معاصر و جریان

توصیفی به پیشینه شعر پایداری در سایر کشوریا، به بررسی مضامین شعر دفاع مقدس 

 یای زاکم بر  ن را مورد بررسی برار داده است. در ایران پرداخته و گفتمان

یا در یا و  شفتایییایی نیز دارد که این کاستیایی که دارد، کاستیکتاب با وجود ارزش -2

دو سطح محتوا و شکش بابش مشایده است. در سطح محتوایی، عدم تییین دبیق برخی از 

توان ذکر کرد. اما یا را مییا و ابهام در برخی از تحلیش مفاییم و عدم مرزبندی دبیق  ن

ترین ایرادات و نقایص کتاب مربوط به ساختار و شکش ظایری کتاب است که از  مهم

یا، کلمات زاید، کاربرد نادرست عالیم توان به اشتیایات تایپی، افتادگییا می  ن جمله

یای غلط و... اشاره کرد که باعث عدم دیییا، ارجاعسجاوندی، مستند نیودن یافته

 دستی کتاب شده است و از ارزش علمی  ن کاسته است.  انسجام و یک

 منابع

 ن، سرداران شهید.نامه، تهرا(، نی9376اسماعیلی، زسین ) -9

 ، شیراز، نوید شیراز.9چاپ  ای از ماه.شاخه(، 9371اوجی، منصور ) -2

(، 9317تا انقالب  9332، )از کودتا یای شعر معاصر فارسیجریان(، 9327پور چافی، علی )زسین -3

 ، تهران، امیر کییر.2چاپ 

، تهران، 2شهیدی، چاپ ، زیر نظر محمد معین و سیدجعفر لغتنامه(،  9377دیخدا، علی اکیر ) -4

 دانشااه تهران.
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Review of the Book "The Mainstream of the                    

Holy Defence Poetry”   
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Abstract 

"Holy Defense Poetry" is a branch of sustainability literature that directly explains the 

narrative of the Holy defence and its ups and downs. As this new branch is taught as a 

university discipline in many universities, it is essential to introduce its educational 

resources more than past. One of the new sources in this area is Habibullah Mehrjoo's 

book “The Mainstream of the Holy defence poetry ". With all its importance and values, 

this book has many drawbacks and disadvantages that can be seen at various levels of its 

content and form, which has led to a significant reduction in the scientific value of the 

work. In this article, after the brief introduction of the book, we have tried to critically 

analyze and explain its shortcomings.  

Keywords: Poetry, holy Defense, Mainstream, Introduction and Review. 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

3 


	3
	Blank Page

	3.3



