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  کاشانی سپیده اشعار بر تأکید با ایران مقدس دفاع ادبیات در زن بازتاب
 

 مرتضی کریمی نیا

 َمذان فرَىگٕان داوطگاٌ علمٓ َٕات عضً فارسٓ، ادتٕات ي زتان دکترْ

 

 چکیده

وذ اتعاد تًاْ ادتٓ مَٓادٔكرتًجٍ تٍ ضرأط زوذگٓ قطر تاوًان در رخذادَاْ اوقالب ي جىگ تحمٕلٓ ي مطالعّ آن تا ري

ترتٕت فرزوذان ي وٕس حضًر ، تًان ريحٓ ي عاطفٓ زوان در پاسذارْ از خاوًادٌ. ترْ را از فرَىگ پأذارْ ومًدار سازدگستردٌ

. تر خًاَذ ساختَاْ مقايمت تٍ جامعٍ تسرْ خًاَذ ٔافت ي سٕماْ اجتماعٓ ي فرَىگٓ تاوًان را ترجستٍأطان در عرصٍ

َاْ آن را متحمل جىگ ي آسٕة، اْ از زمانَأٓ است کٍ اغلة کطًرَا در ترٍَٕاوگر دردَا ي روجادتٕات پأذارْ ي مقايمت ت

سرزمٕه پرگًَر أران در ديران معاصر مًرد تاخت يتاز تٕگاوگان قرار گرفتٍ ي ضاَذ حًادث سٕاسٓ ي اجتماعٓ تًدٌ . اوذگطتٍ

ي از جملٍ زوان ضاعر تراْ  تمامٓ اقطار جامعٍ. ْ ٔافتٍ استکٍ تٍ سثة آن استثذاد ي واامىٓ در جاْ جاْ آن ومًد تارز

از مٕان ضاعراوٓ کٍ درتارِ ادتٕات مقايمت أران . اوذَاْ ياالْ آن تٍ مقايمت ي پأذارْ ترخاستٍپاسذاضت سرزمٕىطان ي ارزش

يلٓ تٍ ؛ د کمتر ضىاختٍ ضذٌ استاگرچٍ وام ي آثار اي تراْ تسٕارْ از افرا. سپٕذٌ کاضاوٓ است، اوذ سخه گفتٍ ي ضعر سريدٌ

يْ از . تأذ کاضاوٓ را ٔكٓ از تسرگترٔه ضاعران ادتٕات پأذارْ تٍ حساب آيرد، َرحال تا تًجٍ تٍ آثار درخطان تٍ جا ماوذٌ

جملٍ ضاعراوٓ تًد کٍ در مته اوقالب اسالمٓ حضًر داضت يْ مسائل ارزضٓ مردمٓ را کٍ تٕطتر آوُا عرفاوٓ ي دٔىٓ تًدٌ 

أه پژيَص کٍ تا . از َمٍ مًرد تًجٍ قرار داد ي تا الُام از دستايردَاْ اوقالب اسالمٓ تٍ سريدن أىگًوٍ اضعار پرداخت تٕص

اْ صًرت گرفتٍ است ترآن است کٍ تٍ تازتاب زن در ادتٕات دفاع مقذس ريش تحلٕلٓ ي تًصٕفٓ ي ترمثىاْ مطالعات کتاتخاوٍ

 . دازدتا تًجٍ تٍ اضعار سپٕذٌ کاضاوٓ تپر
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