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 چکیده

 شعر. است آن های آرماناز  دفاع برای مردم ایستادگی و مقاومت ندههد نشان هک ادبیات از ایست هادبیات پایداری شاخ

 هب اشعارشان در را پایداری ادبیات های مایه درون مضامین وان زیادی شاعر و کرده پیدا بسیاری نمود معاصر دوره در پایداری

 رویارویی در عرب ملت های کشمکش و ها رنج و درد با هک است عربی معاصر پایداری شاعران ازجمله القرمزی آیات. اند برده کار

آن نوید  و درکشور است  آن یهپادشا حکومت از بحرین مردم های رنج و درد بیان او شعر. است هزیست ستمگر دشمن با

 هک است فارسی معاصر شعر هعرص های صیتشخروشن و آزادی ملت بحرین موج میزند. سپیده کاشانی از  ی آیندهپیروزی و 

 مه و پرداخت لویهپ رژیم جنایات افشای و مردمی های توده بیداری هب هبیدادگران اشعار سرودن با شاهی ستم نظام زمان در مه

و  پایداری ادبیات میتها هب هتوج با. کرد دفاع اسالمی انقالب از خود شعر با مقدس دفاع سال و هشت اسالمی انقالب از پس

 دهخوا تحلیلی، سعی -توصیفی روشبر  هتکی با حاضر شهپژو شاعر، در دو این اشعار در مقاومت شعر های مؤلفه فراوان کاربرد

. شود استخراج و واکاوی ایشان شعر در پایداری مضامین و ها مایه درونشاعر،  دو شعری دفاتر هجداگان خوانش از پس تا شد

است  حوادثی و ها واقعیت بیانگر آنان اشعار در هرفت کار هب مضامین هک است آن از ، حاکیدو شاعر اشعار در پایداری مضامین

 ترین اصلیاز  طلبی شهادت و خواهی آزادیبیداری،  هب دعوت. است هداشت جریان ملتشان مقاومت و مبارزات روند در که

 .شود می دیده ایشان شعر در هایی تفاوت ها مایه درون ارائه این شیوه در ، اماباشد می شاعر دو شعری مشترک های مایه درون
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