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 چکیده 

 

یابیم که شااعران زن  های مختلف، درمیبا نگاهی گذرا به هویّت شعری زن ایرانی و توجّه به فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دوره

هایی تازه دست یابند هایشان، توانستند به تجربههای سیاسی و اجتماعی در سرودهمایهبا تأثیرپذیری از فضای جامعه و بازتاب درون

های مختلف از جملاه انالاالب   های اجتماعی روزگار خود، عرضه کنند. آنان در دورهسو با آرمانی خود را همو دستاوردهای شاعرانه

های دادن به ارزشاصالتگرایی و مداری، جامعهاسالمی و دوران جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مالدّس، با گرایش به بینش انسان

های ملموس اجتماعی های خود قرار دادند و به بازنگری واقعیّتی سرودهانالالبی ا اسالمی، تعهّد و پیام اخالقی و انسانی را سرلوحه 

اختناد و  ها و مضاامی  دیگار پرد  ستیزی، دفاع از ارزشطلبی، جانبازی، ایثارگری، پایداری، صبر و استالامت، بیگانهچون: شهادتهم

روش تحالیق در ایا  پاهوهش باا توجّاه باه موضاوع، باه        ی واقعی یک زن ایرانی را با نگرشی نو به جامعه نشان دهند. توانستند چهره

است که ابتدا سعی برآن شده که منابع معتبار و دسات اوّل، ماورد مطالعاه و اساتقاده قارار       ای بودههای کتابخانهصورت مطالعات و بررسی

 گیرند.    

 

 ادبیّات دفاع مالدّس، مضامی  سیاسی، اجتماعی و پایداری، شاعران زن.  واژگان کلیدی:

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 

 

 

 

Thought and poetry; Awakening and Resistance 

 

(The Reflection of socio,  political thoughts and Instances of Resistance in the 

poetry of  Iranian Female Poets in the Iraq Imposed War) 
 

 

Nasrin Bigdeli 
 

University Azad Islamic Dezfoul Branch, 

Yasgharib87@gmail.com 

 

 

Abstract 

 

A brief look at identity of woman’s poetry In Iran and considering political, cultural and social situations 

of different periods of time, we can understand that Iranian female poets, affected by  the atmosphere  of 

society, reflect the political and social themes in their poetries. They exposed to the  new experiences and  

presented  their poetic findings according to contemporary  social ideals. They, in different periods of 

time such as Islamic Revolution and  Sacred Defense,  composed  some poetries  based on humanistic  

insights,  socialism and paying attention to Islamic and revolutionary values, commitment and moral 

messages. They also reviewed  tangible  facts of society like Martyrdom, devotion , dedication, 

endurance,  patience and fight with strangers. Iranian female poets defend the Islamic values and themes 

of Islamic Revolution in their poems, showing  real  face of  an Iranian woman to the society, based upon 

a new point of view. The methodology of this paper is based on a library study. The researcher has tried 

to use authentic and first- hand sources. 

 

Key words: Sacred Defense Literature, political, social and Resistance themes, female poets. 
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 . مقدمه1

نصیب نبوده است. باا نگااهی باه هویّات شاعری      های درخشان شاعران زن بیاز دیرباز تاریخ ادبیّات فارسی در ادوار مختلف شعری از چهره

-سرشاار خاود از گوشاه   ی اند شعرشان را در گوش تاریخ مذکّر زمزمه کنند که به مدد ذوق و قریحاه یابیم که تنها زنانی توانستهآنان درمی

ی اجتماع وارد شدند. آنان همگام با شاعران و دیگر مردماان جامعاه در   ها رها گشتند و به عرصهها و اندرونیبردن به کنج خانهنشینی و پناه

 های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور یافتند.  صحنه

، شعر خاود را باه درو و شاعور اجتمااعی رسااندند. آناان در دوران       شاعران زن فارسی با نگاهی روش  و با احساس و تعهد اجتماعی

ی گرایای را سارلوحه  انالالب و هشت سال دفاع مالدس و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با الگوپاذیری از مساایم ماذهبی، تعهاد و آرماان     

 اندیشه و شعر خود قرار دادند و در راهی نو قدم برداشتند.  

 

 بیان مسأله .1.1

ایران، بر دگرگونی فرد و جامعاه تاأثیر زیاادی گذاشات و باعای تتییارات فراوانای در         57نالالبی در پیروزی انالالب اسالمی بینش دینی و ا

ساختار سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شد. ایدئولوژی و مبانی فکری انالالب و دستاوردهای مهامّ داخلای و خاارجی آن باا     

ی عطف خاود، فاراز و فرودهاای بسایاری را طای نماود و توانسات بساتری         شعر شاعران، تا رسیدن به نالطه تأثیرپذیری بر ادبیّات به ویهه

ی معاصار  های سیاسی و اجتماعی فاراهم نمایاد. نویسانده   مایهمناسب برای دگرگونی در محتوا، فرم، نگرش، زیباشناسی و استقاده از درون

ای نیسات. احماد   ی شصت که ناقم تجربیّات نسلی به نسم دیگر است، کار سادهپنجاه و دهه یی اتّصالی بی  دههیافت  حلاله»نویسد: می

زاد، طااهره صاقارزاده، مناوچهر آتشای، علای موساوی گرماارودی، نعمات میارزاده،          شاملو، مهدی اخوان ثالی، سهراب سپهری، فروغ فرخ

تاری   یعی کدکنی، محمادعلی بهمنای و چناد تا  دیگار مهام      هوشنگ ابتهاج )سایه(، حسی  منزوی، سیاوش کسرایی، منصور اوجی، شق

 (.4: 1376)کاکایی، « ی شصتی ذوقی و تکنیکی و تا حدّی محتوایی شاعران جوان دههی اتّصالند یعنی منابع تتذیهعناصر حلاله

ی  رویداد تااریخی معاصار   ترو هشت سال دفاع مالدّس نیز به عنوان بزرگ 59آغاز جنگ تحمیلی عراق بر ایران در سی و یکم شهریور 

های سیاسای، اجتمااعی   های اجتماعی ایران بسیار افزود و پیامدهای ناشی از آن بحران، بر تنش57کشور، بعد از انالالب مشروطه و انالالب 

-ی وطا  هانداز جدیدی به هماراه احساساات و عواطاف دینای و صابت     و فرهنگی زیادی را به وجود آورد که با ابعاد فراوانش توانست چشم

های مختلف، توانسات  ی ایران و عراق، عالوه بر تأثیرپذیری در زمینهروی هنرمندان به ویهه شاعران بگشاید. جنگ هشت سالهپرستی پیش

ص ای خاا به وجود آورد و به گوناه « ادبیّات پایداری»و « ادبیّات دفاع مالدّس»، «ادبیّات جنگ»ی ادبی، ادبیّات جدیدی را با عنوان در حوزه

ساو باا   گاام و هام  در شعر شاعران به ویهه شااعران زن گاردد کاه هام     هایی تازهچنی  باعی وارد کردن تجربهاز زبان و بیان دست یابد. هم

-آثااری گقتاه مای    ادبیّات پایداری به مجموعاه »نویسد: ی معاصر در تعریف ادبیّات پایداری میرفتند. نویسندهرخدادهای اجتماع پیش می

ها را به دفاع و مبارزه در برابر هر نوع استبداد، فالار، بنادگی و بردگای    و موضوع آن با تکیه بر ویهگی ملیّت یا دی ، انسان مایهرونشود که د

 (.  11: 1383نیا، )مکارمی« های نبرد و تبعات آن را توصیف نمایدترغیب و تشویق کند و یا صحنه
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 اهمیت موضوع .1.1

-موضوعات مهم تاریخ ادبیّات فارسی است. شعرزنان به خصوص در دوران دفاع مالدّس با برخورداری از سانّت بررسی شعر زنان ایران از 

هاای مختلاف سیاسای،    ی شعر فارسی، توانست با آگاهی و شعور اجتماعی، هویّت یاک زن ایرانای را در صاحنه   های مردانهها و ویهگی

 اجتماعی و پایداری به جهانیان نشان دهد.  

 

 

 دبیّات و پیشینه  . ا3.1

هایی از ادبیّاات معاصار   ی ادبی و ساحت فکری و زبانی شاعران زن ایرانی به ویهه در دوران دفاع مالدّس، به بررسی کتاببا استناد به پیشینه

 ها و مالاالت و مجالتِ:  ای قابم توجّه پرداخته شد، ازقبیم کتابو منابع ارزشمندی درخصوص زندگی و شعر شاعران زن به عنوان پیشینه

 (.1387زاده بوالقی )بررسی شعر بانوان در ادبیّات معاصر)با تکیه بر آثار پروی ، فروغ، ...( از شهربانو حسی ا 

 (. 1388)شعر( از محمدرضا روزبه ) ات معاصر ایرانادبیّا  

 (.  1387از سیّدمهدی زرقانی ) ایران معاصر شعر اندازچشما 

 (.1381رضا کافی )غالم ا دستی بر آتش از

 (.1376از عبدالجبار کاکایی ) (1367-57 آوازهای نسم سرخ ) نگاهی به شعر معاصر ایرانا  

 (.1383بررسی شعر دفاع مالدس از علی مکارمی )ا 

 (.1378از محمّدجعقر یاحالی ) ات معاصر فارسی()ادبیّ هاجویبار لحظها 

 از محمدرضا سنگری.« ی شعر انالالبمروری گذرا بر دو دهه»( و 1387« )انالالباندیشی در ادبیات گذشته، معاصر و مرگ»ا 

 (.1381منش )از پرند فیاض «های شعر جنگبررسی موضوعات، مضامی  و قالب»ا 

 ها اشاره شده است.  های شاعران زن دوران دفاع مالدس که در منابع به آنو سایر منابع معتبر دیگر همچون آثار و مجموعه سروده  

 

 . اهداف پژوهش4.1

هاای پایاداری در شاعر شااعران زن دوران دفااع مالادّس،       های سیاسی و اجتماعی و جلاوه و هدف نگارنده از پرداخت  به اندیشه انگیزه

ی زناانگی خاود   عاطقههای آنان بود. بانوانی که توانستند خشونت جنگ را با احساس و ی تأثیر جنگ در سرودهآشنایی با ابعاد گسترده

ی شعر فارسای  های مردانهها و ویهگیدر قالب شعر درآمیزند و  اشعاری انالالبی ا ارزشی از خود به جای گذارند و با برخورداری از سنّت 

ی هایی که در زمیناه ی زنانه در ادبیّات ایران، نمود بارزی یابند. با توجّه به پهوهشهای ویههعنوان الگویی مشخّص و متمایز با ظرفیّتبه

پهوهش حاضر در پی پاسخ به سااالی اسات کاه آیاا اوضااع سیاسای و       است، و شعر شاعران زن صورت گرفته شناخت شخصیّت، اندیشه

 است؟ یا خیر؟های شاعران زن ماثّر بودهاجتماعی دوران معاصر در بارورنمودن اندیشه
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 ی پژوهش. فرضیه5.1

 شود، از قبیم:  ها مشخص میی پرداخت  به آنگیری،  نتیجهدرنظر گرفته شد که در بحی و نتیجههایی در پهوهش حاضر فرضیه

 ا مضامی  فکری شاعران زن ایرانی در دوران دفاع مالدّس، متأثر از رویدادها و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی است.

 ا برخی از مضامی  فکری شاعران زن دوران دفاع مالدّس متأثر از عواطف و احساسات زنانه است.  

 های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد.  ا شعر شاعران زن دوران دفاع مالدّس همگام با دیگر شاعران مرد، توانست ظرف دگرگونی

 

 . روش تحقیق  2

ای بوده است. بدی  ترتیب که ابتدا ساعی بار آن   های کتابخانهبه صورت مطالعات و بررسیروش تحالیق در ای  پهوهش با توجّه به موضوع، 

 المالدور منابع معتبر و دست اوّل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند و سپس منابع دیگر از قبیم مجالّت و نشریات.شد که حتی

 

 و شعر شاعران زن ایرانی   ت پایداری بر اندیشههای ادبیّاها:  بازتاب مضامین سیاسی و اجتماعی و جلوه. یافته3

هاای او توجّاه   ها و قابلیّتی شعر انالالب شکم گرفت، با نگاهی عمیق به عنصر زن، به ظرفیّتشعر جنگ و دفاع مالدّس که در ادامه

مسایم مربوط به او و مضاامی   زیادی نشان داد و عرصه را برای جوالن اندیشه و قلم وی با موضوعات متنوّع از جمله محتوای زن و 

ی واقعای یاک زن   سیاسی، اجتماعی، ارزشی و انالالبی که در جامعه حاکم بود، مهیّا گردانید. ادبیّات جناگ و دفااع مالادّس، چهاره    

 ایرانی را با نگرشی متقاوت و دیدی واقعی به جامعه نشان داد.  

هاای  رسی در مالابم تصویری که از زن معاصر و حضاور او در عرصاه  ی زنانگی او در ادبیّات منظوم پیشی  فازن و بازتاب اندیشه

مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داریم، کامالً متقاوت است. زنِ ادبیّات که  در شعر مردانه، بیشتر در مالاام معشاوق، سااقی و    

الانه و در بناد عشاق زمینای از    ای عاشا ی حماسی و گاهی نیز چهرهشد و گاهی نیز به صورت یک قهرمان و چهرهخنیاگر ظاهر می

ی علم، هنر، فاله، حادیی، عرفاان، شاعر و ... کاه گااه      حضور نسبی زنان در عرصه»رغم ی معاصر علیداد. امّا در دورهخود نشان می

 گاردد باه دوران پاس از   مشعلی در تاریکنای تاریخ مذکّر افروخته است، با حیات و حضور واقعی زن ایرانای در مات  جامعاه، برمای    

. تری  مسائم آن بودمشروطیّت؛ یعنی مالارن با آشنایی ما ایرانیان با فرهنگ و تمدن اروپا ... که مسائم آزادی و حالوق زن از بنیادی

« هاای فارسای قارار گرفات    ها و فیلمها و نمایشها، اندیشهاز همان دوران بود که زن، محور و موضوع بسیاری از اشعار، داستان

زاد، سایمی  بهبهاانی،   ، مانند شمس کسمایی، ژاله قائم مالامی، فاروغ فارخ  57(. شاعران زن قبم از انالالب 361، 1388)روزبه، 

ی زناناه و ورود  ساز تحوّلی بزرگ در بافت اجتماعی و ارتالاای بیشاتر اندیشاه   طاهره صقارزاده و دیگران، هر کدام به نوعی زمینه

-مدار در دوره. حضور ای  شاعران در ادبیّات معاصر، راه را برای ظهور ادبیّات زنهای سیاسی و اجتماعی ایران بودآنان به فعالیّت

ی زناان شااعر،   های اجتماع بیشتر مشاهده شاد. اندیشاه  ی انالالب، حضور زنان در عرصههای بعد، بیشتر هموار ساخت. در دوره
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باالی اجتماعی و با احساسات زنانه، از جنگ، مباارز،  جوالنگاه مضامی  تازه و جدید سیاسی و اجتماعی شد که با آگاهی و شعور 

 ها سرودند. حماسه، شهادت و دالوری

ای پایدار سااخت و باه عناوان زنای صابور، ماادری       ادبیّات جنگ و دفاع مالدّس با حرمت نهادن به عنصر زن، از وی الگو و اسطوره

یافات  دهای اجتماعی، همراه با دیگر مردمان حضوری گسترده میناپذیر یاد کرد که در رخدامهربان، همسری مالاوم و همراهی خستگی

شد. شاعران زن نیز از ای  های ملموس جنگ میکرد و از نزدیک شاهد واقعیّتهای مبارزه و جنگ شرکت میو چه بسا خود در صحنه

ای سارودند. نویسانده  هاا را مای  ا و حماسههای سرشار، دالورینبودند و گاهی با حضور خود در جبهه و با احساس و عاطقهقاعده مستثنی 

الشیخ باا گاذر از   او با حضور در جبهه و سنگرهای کوت»نویسد: گونه میهای جنگ و  مبارزه،  ای ی حضور سپیده کاشانی در صحنهدرباره

 (.  87: 1387زاده بوالقی، )حسی « ها و اشعارش صمیمانه بیان می کندهای عاطقی و ملموس خود را در نوشتهکانال و خاکریزها تجربه

 رودها، صااااد کاروان دل ماایرود                باا کاااروان اللاااها ساالای گذشت و کاروان، منازل به منازل می

 رودچاووش گم با صاد سخا ، پیراهنی گلگااون به ت                بر خااطّ سااارخ عاشالاان، محمم به محمم می

 رود...القتاااااوح فاتاحان               کااز سااارزمیا  عاااشالاان، تا فتح کامم ماایاااان است یاا، فتاحصاباح قریب

 (62: 1389)کاشانی،                                                                   

 

ی خاود  ی فکار و اندیشاه  سرلوحهگرایی را شاعران زن در دوران دفاع مالدّس، با الگوپذیری از مسایم مذهبی؛ تعهّد و آرمان

پای دیگر مردمان، به عناوان نیمای از پیکار اجتمااع، حااف       ی جنگ، همقرار دادند و در راهی نو قدم برداشتند. آنان در آستانه

 های انالالبی شدند و صالبت و استواری زیادی از خود نشان دادند. با گسترش دانش و بینش زن ایرانای، قلمارو  ها و آرمانارزش

ی فاراز و فرودهاایش،   محاوری، باا هماه   های پس از انالالب گسترش یافت و تأثیر جنبش اجتماعی زنادبیّات زنانه در طی سال

ی شاعر و ادب  ی شااعر زن را در عرصاه  شعر جنگ، توانست نگاه، تخیّام، زباان و عاطقاه   ی ادبیّات زنانه گشود. فصلی تازه در عرصه

ی آنان را متوجّه مقاهیمی سیاسی و چنی  اندیشه(. هم362: 1388های انالالب پیش ببرد )روزبه، رزشسو با ادگرگون نماید و او را هم

پرساتی و دیگار   طلبی، صبر و استالامت، پایداری، بازتاب فرهنگ جهااد و شاهادت، وطا    چون ایثارگری، جانبازی، شهادتاجتماعی هم

   مضامی  کند.

 ا غبار خشک خون بر نخم               نثار خونِ تر بر خاو 

 جز ای  چه طُرفه دیگر به نخم!         جز ای  چه تازه دیگر؟ خاو!

 ی شهادت را                       به حرف حرف جان بنوشتحماسه

 یی چنی  بر خاوبلندِ قامتِ سرباز                           قصیده

 «خونی  شهر»است اینک                  که از خراب جهان شنیده

 خاو ...  « تم زعتر»تر سر داد                         سرودِ بلند واژه

 (620: 1385)بهبهانی،                                           
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بینی خاصّای برخاوردار گردیاد    ز جهانهای قبم، ای دفاع مالدّس در مالایسه با دورهاندیشه و نگاه سیاسی و اجتماعی شاعر زن دوره

ی های شعری متنوّع، نمود باارزی یافات. اندیشاه   های مختلف و در قالبکه با الهام از رویدادهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی به صورت

عواطاف وی  گرایی و پرداخت  به مضامی  اجتماعی متمایم شاد و ناوع نگارش و    آنان، از فردگرایی و بیان احساسات شخصی به جامعه

 های حاکم بر فضای جامعه به حرکت درآورد.  تتییری کلّی یافت. او، خود را همراه با جریان

ای مانند: الله، گم، پرنده، شالایق، ناور، آتاش، خاون،    ها و تعبیرات تازهشرایط خاصّ هشت سال دفاع مالدّس و حوادث ناشی از آن، واژه

 سنگر، شهید، شهادت، تیر، تقنگ، بمب، جانباز، اسیر و دیگر تعبیرات را وارد شعر نمود و به تصویرسازی عاطقی شعر کمک فراوانی کرد.  

 

 ایهی فاوج ملک محاصاارا تو کیستی گم پرپر که در عبور از خاو؟                میاان حلالاه

 ای  درخشااای تاو                که آفتاابی و ما  اشتیااق شااپاارهشناسمت، امّا چه ماینمای

 ای قاادر به خاادای امیاااد نزدیکااای                که دست سبز گشاایش برای هر گرهتو آن

 ایهاب گستارهدریغ و درد که آغاوش شهار کااوچک بود                برای چون تو بزرگی، ش

 (15: 1389)نجاتی،                                                                                                                                                    

 یا:  

 جابااوی بهاری مانده ای های خوشا یک بااغ آواز قناااااری ماناده اینجااا                گم

 جا...خاو شهیادان              گلزاری از خااون، یادگاری ماانده ای عطاار طاراوت خیاازد از 

 (36: 1390)وحیدی،                                                                                                                                          

 

اناد.  تاأثیر نباوده  ویاهه شااعران زن، بای   های مهمّی است که در سرودن شعر شاعران به شعر جنگ و دفاع مالدّس، دارای ویهگی

 مانند:  

 ها و مضامی  متعالی اسالمی.  دادن به ارزشا اصالت

 های دوران پیشی . ها و اصالترنگ نمودن ارزشا کم

 گرایی.  مداری و جامعها گرایش به بینش انسان

 ستیزی و دعوت به بیداری. ا غقلت

 م رویدادهای مهمّ قبم و بعد از انالالب. ا ورود مضامی  سیاسی و اجتماعی از قبی

عنوان یک جریان ادبی شااخص و قدرتمناد در   گیری شعر دفاع مالدّس در ایران، بها گسترش شعر پایداری که پیش از پیدایش و شکم

علی موساوی گرماارودی    گذاران شعر اندیشه، بیداری و پایداری است که در کنارایران و جهان وجود داشت. طاهره صقارزاده، یکی از بنیان

 شود.  نوع جریان شعری محسوب میو علی معلّم از تأثیرگذاران ای 
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 ا رواج شعر دفاع مالدّس و پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی. 

 ا پیوند حماسه و عرفان.

 ا انتظار موعود و یگانه منجی عالم.

 گرایی(.درونگرایی به وجوی نقس خویش )گرایش از برونا بازگشت به خویشت  و جست

 زده.فکر غربی روش ا مبارزه با طباله

 های سنّتی شعر فارسی مانند دوبیتی، رباعی و مثنوی.آوردن به قالبا روی

 ا رویکرد به غزل و تجلّی حماسه و مرثیه در آن.

 ا بازگشت به عشق آسمانی و عرفانی )خداگرایی و سیر الی اهلل(.

 ی وسیع از مقاهیم دینی و عرفانی.علّت استقادهآوردن به مقاهیم انتزاعی به ا استقاده از تلمیحات دینی و روی

 چنی  متناسب با روحیّه و ذوق شاعر.ی متناسب با فضای سیاسی و اجتماعی و هما دگرگونی در محتوا و آوردن مضامی  تازه

 ساز آن.ا پرداخت  به مقاهیم ارزشی انالالب و رویدادهای زمینه

   مقاهیم دفاع مالدّس مانند شجاعت، دلیری، شهادت، ایثار، از خود گذشت  و مضامینی دیگر.پرداخت  به ا 

 ها.های جنگ مانند شهدا، جانبازان، مقالودی ، آزادگان و دیگر شخصیّتپرداخت  به ارزش شخصیّتا 

 .عنوان مادر شهید، همسر شهید و...  های زن در انالالب و دفاع مالدّس بها پرداخت  به جلوه

ا پرداخت  به الگوهای مذهبی اسالمی و بازتاب دینی بزرگان دی  و اسالم مانند بازتاب شخصیّت حضرت زهارا )س( و حضارت   

 زینب )س(، امام حسی  )ع( و دیگر بزرگان دی .  

 عنوان محور اصلی توجّه شاعران انالالب و دفاع مالدّس.ا تأثیر امام خمینی)ره( به

 سرودن شعرهای انالالبی.ا استقاده از لح  حماسی در 

 گونه تصویرسازی تخیّلی.های جنگ بدون هیچکارگیری صراحت و صداقت در شعر و بیان واقعیّتبها 

 ا استقاده از صنایع شعری مانند تشبیه و استعاره مانند گم، الله و غیره.  

 های  شاعرانه. جهت تصویرسازی هایی مانند: گم، خون، شهید، الله، کق  و غیره با بسامد باالاستقاده از واژها 

 های طاهره صقارزاده و سپیده کاشانی.دردی با آنان مانند سرودههای انالالبی و مبارز جهان و ابراز همتوجّه به ملّتا 

 نگری و برقراری ارتباط زنده و ملموس با رویدادها.ا گرایش به جزئی

 های جبهه مانند موشک، خمپاره، مسلسم و ... .  ها ونمود عملیاتا بسامد باالی واژگان متعلّق به ابزارهای جنگی، نام 

 کارگیری امکانات تازه و نو در زبان.ا به

 

ها و  بسیاری مضامی  سیاسی و اجتماعی و عناصر پایداری دیگر از جمله بازتااب یااد شاهیدان و ساتایش شاهید و      ای  ویهگی

قهوم جانبازی و ستایش جانباز، توجّاه باه مقهاوم بسایج و ساتایش بسایجی،       شهادت، بازتاب فرهنگ جهاد و ایثارگری، توجّه به م
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هاای دشامنان داخلای و    ها، دعوت به استالامت و پایداری، دعوت به بیداری و هوشایاری در برابار دسیساه   ستایش رزمندگان جبهه

منااطق جنگای از تصارّف دشام ،     خارجی، بزرگداشت مبارزه و پایداری مردمی، حضور مذهب و نمادهای آن، توجّه باه آزادساازی   

خواه جهاان باه   های آزادیصدایی با نهضتدردی و همی دینی و انالالبی، پاسداشت فرهنگ انالالبی عاشورا، همپرستی با صبتهوط 

بنادوباری، خودشاکنی   های مظلوم جهاان، مباارزه باا تبعاین و ناابرابری و بای      ویهه مبارزات ملّت فلسطی ، افتانستان و دیگر ملّت

خواهی، توجّه به مقهوم پایداری، استبدادستیزی، گریاز  )احساس حسرت و حرمان در برابر شهیدان(، توجّه به مقهوم آزادی و آزادی

و بیزاری از جنگ و بیان مسائم مربوط به جنگ و پیامدهای اجتماعی آن، توجّه به زن و ستایش زن ایرانی و دفاع از حالاوق آناان،   

زدگی، تأثیر امام خمینای )ره( بار اندیشاه و شاعر دوران انالاالب و دفااع       باورهای دینی، بیزاری از غرب اشاره به مضامی  مذهبی و

های شعر جنگ و دفاع مالدّس است کاه در شاعر شااعران    مایهتری  درونمالدّس، انتظار مهدی موعود )عج( و دیگر مضامی ، از مهم

دخت وحیدی، سپیده کاشانی، پروانه نجاتی، صدیاله فاطمه راکعی، سیمی  زن آن دوران از جمله طاهره صقارزاده، سیمی  بهبهانی،

بخش، فرشته ساری، خاطره حجازی، بنقشه حجازی، نسری  جافری و دیگران، در کناار  وسمالی، ژیال مساعد، زهره نارنجی، غزل تاج

ن امینای، مناوچهر آتشای، محماد     چون احمد شاملو، اخوان ثالی، فریدون مشیری، محمدرضا شاقیعی کادکنی، مقتاو   شاعرانی هم

پور، نصراله مردانی، یوسف میرشکاو، سالمان هراتای، حسا  حساینی،     حالوقی، علی موسوی گرمارودی، بهم  صالحی، قیصر امی 

علی معلم، محمود شاهرخی، حمید سبزواری، سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج و دیگران، نمود بارزی پیدا نمود. شااعران زنِ دوران  

خواهی شاد و باا حرکات در    هایشان سرشار از امیدواری و آرمانی روح اجتماعی بر روح فردی، سرودهس، با توجّه به غلبهدفاع مالدّ

ی ابعاد جنگ، سیاست، اجتماع و مسایم فرهنگای وارد شادند و آثااری مانادگار در ادبیّاات      های ادبی و شعری رایج، در همهجریان

   دفاع مالدّس از خود به جای گذاشتند.

 ا غزل کرده دردی که در جان م  ریشه دارد                  و امّیااد سباازی که در باغ ت  ریشاااه دارد

 بیااا باز گاارد و خاورشیاد ای  آسماان شاو                 که مهاار تاو در جای جای وط  ریشااه دارد... 

 ( 205: 1390)وحیدی،                                                                                                                                        

 

 و:  

 انگیااز و رؤیایاای عاروج تا خااادای تو آید نسیام آشناااای تو                خیّالا هناوز از جبهااه مای

 ی تاو، کااربالی توعاشالی خاواندی                کجاا بود ای برادر کعباااهای خونیا  نماز تو بار سجّاده

 ریزد ای خواهر فدای توسپااارم م                 دلم در خاود فاارو میهاا را میها تا چشامبه ای  تاباوت

 تخااوانی را به جای تو... ای یا اسپالکی، جامااه                شویمها به اشک خویش میپس از چشم انتظاری

 (156: 1379)نجاتی،                                                                                         

 و یا:  
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نگو که نیست سخ  در میانه،/ هست/ گرچه خموشی است/ آن شعله را که برافروزی، نوری دو گون/ در آینه، پیداست/ ای  ساو مانم/   »

 (.37: 1369)نظام شهیدی، « یست سخ  در میانه/ گرچه سکوت هست...آن سوی آینه؛/ تو/ نگو که ن

 

 کنیم:  هایی از مضامی  سیاسی و اجتماعی دوران دفاع مالدّس در شعر برخی شاعران زن، اشاره میدر ادامه؛ به نمونه

 

 ـ توجّه به مفاهیم ارزشی دفاع مقدّس1ـ3

  

 ـ توجّه به مفهوم شهادت و ستایش شهید 1ـ1ـ3

های شعر دوران انالالب و دفاع مالدّس، توجّه به مقهوم شهادت و ستایش شهید است. به قول دکتار سانگری،   مایهتری  درونبرجستهاز 

 (.  154: 1387آفری  )سنگری، ساز است و هم حسرتهای جنگ هم شکوهمند و حماسی و عارفانه و جامعهشهادت در سروده

 

 رودجاا شهیاد عشااق از، مسلاخ به محقام میها بخوان                 ای گمی ا رماز بهااران را کناون، از حلاله

 رودپردازان بگاااو                مجناون چاو آید در طلب، زی  خطّاه عاقم میاعجااااز ایااا  دارالشقا، با قصاّاه

 رود...ب آیاد باارون، شب از مالابم میالالدری چنی ، صبح سعادت شااد قریا                 چاااون آفتاااادر لیله

 (62ا 63: 1389)کاشانی،                                                                    

 

 یا:  

 شودشود             به آن ساااری که در نمااااز عشااق، ناپدید میصادا شهید میا قسم به آن کباوتری که بی

 شود  است            و چشاااام او تجلّااای نماااز صبااح عیااد میبه آن دلی که در شب سیاه، مثم روز روش  

 شود...  که گم شود، شهید میای که قبم از ای رود            به غنچهبه آن کسای که یک شباه، ره هزارساله ماای

 (286: 1390)وحیدی،                                                                                                                                                    

 

گوید و معتالد اسات کاه فصام    برد. او از شهادت میکار میهای خود بهو امّا؛ طاهره صقارزاده فصم دیگری از شعر مالاومت را در سروده

اا فضاایی را باه    اا اعام از حماساه و عرفاانی    غنی شعرهای کالسیک فارسی یگیری از گنجینهبا بهره»رخ بهار است. وی شهادت، فصم س

 (.142: 1389)پناه، « های جاری دفاع مالدّس استکشد که یکی از واقعیّتتصویر می

هاا/ مارز میاان    و/ و سیم جااری رگ خونان/ بر خادر فصم سرخ بهار آمدیم/ فصم دمیدن همراهان/ از خون/ فصم تپیدن هم»

 (.  15: 1365)صقارزاده، « رنگ کرده است...مشرق و مترب/ مرز میان شهرو و شهرستان را/ بی

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 

 ـ توجّه به مفهوم جانبازی و ستایش جانباز 1ـ1ـ3

جانباازان راه عالیاده برآمدناد.    شاعران زن دوران دفاع مالدّس، با تأثیرپذیری از مقاهیم ناب انالالبی و حماسای باه خاوبی از وصاف     

. باشاد یکی از بسترهای مضمون، تعبیر و تصویر، مخصوصاً در شعر پس از جنگ موضوع جانباازان مای  »نویسد: پهوهشگر معاصر می

شاان از منااظر مختلاف در    جانبازان موجی، شیمیایی، قطع نخاع و سایر جانبازان و درد و الم ایشان همراه با صبوری و پایاداری 

 (.  55: 1381)کافی، « انداند و تعابیر و تصاویر مختلف را به خود اختصاص دادهجنگ نمایان شده شعر

 ام ام                   سیااااام ز هاااار دیااده رهاا کااردها سینااه پااار از عااطر دعاااا کااااارده

 ام  اارده پااارهیااااااز قباااااا کاااردهام                  پادامااااا  آلاااااااوده در آن شااستااااه

 ام  ای                   نیّاات تعاااااویاذ شقااااااااا کاااردهبساااتااه باااه باااازوی از آن رشتااااه

 ام  بال و پاااار عشااااق بااااه آتااااااش زدم                  خااااویااشت  خاااویاش فناا کااارده

 ام  باااااارم آیاااای  وفاااا را به ساااار                  تااارو ساااار و پیاااکر و پااا کااردهتااااا 

 ام  ام                  هااادیه باااه درگاه خاااااادا کاااردهدستاااای اگاااار، پایاااای اگاااااار داده

 ام...   شاااااخ گلاااای داده، صقااااا کاارده   پیشااکش ای دوسااات جاااز ایناام نبااود!               

 (79: 1389)کاشانی،                                                                                                                                             

 یا:  

 ش آسان است ست که تنهاا بیانایا پادر، شهیاادتریا  اتقااااق گُاااردان است                  حماساه

 ای نمایان استشاود هر وقت                  خطاوط حسارتی از چهارههای خاودش خیره میبه عکس

 قااارار یاران است اش باایدرست مثام مسااافر، درست مثاام غاااریب                  نگاه ساوختااه

 اش سااوزناو و لرزان است... سقیار حنجره رقصاااد                 پادر در آتاش رگبااااار وهاااام می

 (21: 1389)نجاتی،                                                                                                                                               

 

 

 ها ـ توجّه به مفهوم پایداری و ستایش رزمندگان جبهه3ـ1ـ3

 هایشان نشان دادند.  پایداری و مالاومت را به خوبی در سرودهشاعران زن همانند شاعران مرد، مضامی  

 ی پایداریا بنویس! بنویس! بنویس:                 اسطوره

 تاریخ، ای فصم روش !                     زی  روزگاران تاری

 بنویس: ایثار جان بود                       غوغای پیر و جوان بود

 بود                از بیش و کم، هر چه داری فرزند و زن، خان و مان
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 بنویس: پرتاب سنگی                       حتّی ز طقلی به بازی

 بنویس: زخم کلنگی                        حتّی ز پیری به یاری

 خوردبنوس: قنداق نوزاد                          بر ریسمان تاب می

 انتظاری ...  بر بام بی                    با روز، با هقته، با ماه    

 (129: 1362)یهبهانی،                                                                                                                                 

 یا:  

-زیر پاای دلیرانای  به اندیشد/ و ارتقاع صخره و کوه/اندیشد/ کسی به مرگ و مال نمیدر سرزمی  آسمانی جبهه/ کسی به خویش نمی»

ها/ به ساوی آبای   گذرند/ پروازشان از خاو/ سوی نور/ از بط  آبی رگجنگند/ از مرز جان چو میست/ کز ارتقاع عالیده/ از ارتقاع ایمان می

 (.  35ا 36: 1366)صقارزاده، 2«خوانند...ها/ مدام میهای زخمی/ زیر فشار ظلم ابر باطمباالست/ و حنجره

 

 

 پرستیبه مفهوم وطن و وطن ـ توجّه1ـ3

عصار  چون دیگر شاعران انالالبای هام  پرستی در شعر شاعران زن ایرانی نیز وجود دارد. سیمی  بهبهانی همتوجّه به مقهوم وط  و وط 

هاای  های آشکار در شعر خویش، جنباه مایهخود، با نگاهی عمیق به دنیای پیرامون خویش و با احساس تعهّدی ستودنی و آوردن درون

هاای خاود جااری    دوستی را در ساروده پرستی و وط ی وط ماندگاری از تعهّد و ایمان را در شعر خود گسترش داده و همواره اندیشه

گاذارد و او رازواراناه و ژرف، ایا  وطا  خاون و خااو و       اندیشه میه  را از ذه  و زبان خود فرونمی»کرده است. در هر حال و روزگار 

 (.29: 1379)عابادی،  « دهاد ای تزلزل و سستی راه نمیدارد، و در ای  دوستی سرشار از ایمان و اعتالاد، ذرّهت میخاطره و شعر را دوس

، از «ساازمت وطا   دوبااره مای  »پرستی، سرودن شاعر زیباای   خواهی و وط های وی، در جهت بیان نمودن وط تری  تالشاز مهم

ی های تاریخی، در محتوا، ساخت و آهناگ آن تقکّاری عمیاق از جنباه    ویهگی است که عالوه بر پرداخت  به دشت ارژنی مجموعه

باانوی  »، یک سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق سرود و آن را به 1360سیمی  ای  شعر را در سال جا گذاشته است. سیاسی از خود به

پاردازد،  ایاران نمای   59به مسایم و مشکالت جنگ ساال  ، سیمی  دانشور، تالدیم نمود. گرچه در ای  شعر، چندان 3«ی معاصر فارسیقصه

 ی ملّی است.گرایانهشود که خاص ایرانی و بیانگر آرمانپرستی حماسی در آن دیده میامّا نوعی میه 

 سازمت، وطا !             اگر چه با خشت جان خویش؛ا دوباره می

 ان خاویش.زنم             اگر چه با استخااوستون به سالفِ تو ماای

 بویاام از تاو گم              به میااامِ نااسمِ جوانِ تو؛دوباره می

 شویام از تو خون             به سیمِ اشکِ روانِ خویش.دوباره می

 رود؛دوباره یاااک روز روشنااا               سیاهاااای از خانه می

 سمااانِ خویشزناام              ز آباااایِ آبه شعرِ خود زنگ می
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 ام                به گورِ خود خواهم ایستاداگرچه صدسااااله مُرده

 چنااانِ خویشکه بر دَرَم قلبِ اهاااارما               به نعااره آن

 را             دوباره انشااا کند به لطف« عظمِ رمیاام»کسی که 

 نِ خویشبخشدم شکاوه               به عرصه امتحااچو کوه می

 اگرچه پیرم، ولااای هناوز               مجااالِ تعلیاام اگر بوَد،

 کنااااام               کناااار ناوباوگان خویشجوانی آغاز ماای

 کنمز شوق             بدان رَوِش ساااز ماای« الوط حب»حدیی 

 که جاااان شود هر کالمِ دل            چو برگشایم دهاانِ خویش

 اشهناااوز در سینااه، آتشااای            به جاست کز تابِ شعله

 گماااان نادارم باه کاهشای             زِ گرماایِ دودمااانِ خویش

 بخشیام تااوان              اگرچه شعرم به خون نشست؛دوباره ماای

 سازمت به جااان              اگرچه بیش از تااوانِ خویش.دوباره می

 ( 711ا 712: 1385)بهبهانی،                                                                                                                         

 

ای متقاوت با پرداخت  به مضامی  اجتماعی و سیاسای در  سپیده کاشانی نیز با احساسات و اعتالادات مذهبی، به عنوان سراینده

بهاار اسات و هنگاام گام     »او با عنوان  ی پس از انالالبی ایران همراه گردید. اولی  سرودهزدهگهایش، با انالالب و مردم جنسروده

های سیاسای و اجتمااعی شااعر اسات کاه باا       ای از سرودههنوز در ذه  و یاد مردم باقی مانده است. ای  سروده، نمونه« چیدن م 

 ات انالالبی مردم جامعه داشت.تبدیم شدن به تصنیقی انالالبی سهم مهمّی در برانگیخت  احساس

 ا به خاون گار کشای خااو م ، دشم  م !                   بجااااوشاااد گم انااااادر گم از گلاش  م 

 تناام گااار بساااوزی، به تیاااااارم بادوزی                  جاادا ساااازی ای خصااام، ساار از تاا  م !

 اااام رباایاای                   تااو عشااااق میااااان ما  و مایهاااا  م ؟تواناااای ز قلبکجااااااا ماای

 کنااااادن م ...  ست جاااانمسلماااانااام و آرماانااااااام شهااااااادت                   تجلّاای هستاااای

 (104ا 105: 1389)کاشانی،                                     

 یا:  

ای دیگر/ با دو دست مام  و بیادار/ خاواهم سااخت/ خارمنم را گار      ریزند/ م  دوباره خشت خواهم زد/ خانهام را گر فرو خانه»

              بسوزانند/ م  دوباره بذر خواهم کاشت/ نان خواهم پخت/ کودکانم را، همسرم را، خاندانم را/ گر به مرگ سرخ غلتانید/ ما  تباارم را        

 (.172: 1368)وسمالی، « مینم گر برانیدم/ م  دوباره باز خواهم گشتبه یاری خواهم آورد/ از ز
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 سازی ـ اسطوره3ـ3

ای، یااد و  هاای اساطوره  ی مناساب از شخصایّت  سازی است که شاعران توانستند با اساتقاده های جنگ اسطورهیکی دیگر از ویهگی

 (.  15: 1381منش، جاودانه سازند )فیاضهای رزمندگان، شهیدان و مردم را ها و دالوریسازیی حماسهخاطره

 ا غزل کرده دردی که در جااان م  ریشه دارد                  و امّیااد سباازی که در باغ تاا  ریشااه دارد

 بیااا باز برگرد و خورشیاااد ای  آسماان شاااو                 که مهااار تو در جای جای وطا  ریشااه دارد

 ترینااای!                  و در خاطاااارات خاوشت یاسم  ریشاه دارد هنااااوز آفتاباااایطلااوع صاداقت، 

 شکاا  ریشااه داردی مردم بتدرخشااااد ز عاااازم غارورآفریناای                 که در سیااارهتباار مای

 های کها  ریشااه دارد...شهااری که اسطورهی مااااردان آبااای                 به بجااااو ای فلک، قصّاااااه

 ( 205: 1390)وحیدی،                                                                                                        

 یا:

 ا سیمااارغ آسماااان تااو برگشتاااه از سقااار!               قالناااااوس داستان تاو باارگشتاه از سقاااار!

 زار باااودغبااااااار بااود                دست محبات تاااو همااااه شعلاااهات بیرفتاااام آیناااهروزی که 

 روزی که رفتااام ای  هماااه دیوار غااام نبااود                پشت خماااااار حادثااه ای  دود و دم نباااود...  

 ( 113: 1389)نجاتی،                                                                               

 

 ـ توجّه به مفهوم زن و ستایش زن ایرانی )به عنوان مادر شهید، همسر و ...( و دفاع از حقوق آنان  4ـ3

 ی زناان میهانش، تالادیم کارده    به همه« گردآفری ، آفری  باد بر صبر بارآور تو!»را با مطلع « شیرزنان ایران»ی سپیده کاشانی، قصیده

ی تاریخ ایران گذرانده و تا امروز ایران کشانده است تا تصاویر زیبا که یادآور عشق و دفااع و همسارداری   به خوبی زن را از گذشته»است. او 

ساپیده کاشاانی،   (. 85ا   86: 1387زاده بوالقی، )حسی « کشدکه شعر به شرح انجام کارهای سیاسی میو فرزندپروری زنان است تا جایی

هاای  یکی از نمونه»کند. ای  سروده یاد می 4ای با نام گردآفریدا اسطورهآفرینی زنان ایرانی از شخصیتی تاریخیدادن حماسهنشانبرای 

 (.  68: 1389)پناه، « داندروش  است که شاعر ارزش زن را به صبر، آگاهی، بیداری و پرورش فرزندان قهرمان می

 

 پاارور تو!صبااار بارآور تو!                رشک بهااااارست ای زن، دامااان گم ا گُاااردآفااری ، آفااری  باد، بر

 آور تواند، گااااردان ناماند                آری، بهاااااار آفاااری قاری اند، واندر جهااان بیهاای تو بهتااری گم

 ا که در باارکه خاااون، بشکقت نیلوفاار تو!مادر، دلای خستااه داری! در خااو گلدسته داری                درد

 های بلوری                 در روز میعاااااد گاااردد، بر گااردنت زیااور توباار ریسمااان صباااااوری، ای  دانااه
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 تو!...ای چشااام بیاااادار امّت! ای فخاارِ بانوی کوثار!                ای در صبااوری چو زینب، شاااد از پیتمبار 

 ( 275ا 277: 1389)کاشانی،                                                                                                                                      

 یا:

رویاناد/   قهرمان مای های شما/ از دل گهواره،/ با دم عشق/ ها!/ مادران دیروز!/ ای نگهبانان پاکی و نور/ که طنی  گرم الالییها!/ مریمآه، ای مریم»

 (.440: 1389)کاشانی، « قامت تندیس پاو شما/ در میادی  قرون پابرجاست/ بر شما باد سپاس/ بر شما باد درود..

 

های باارز در شاعر انالاالب و دفااع     یابد. یکی از ویهگیپس از انالالب اسالمی؛ هویّت زن ایرانی در پرتو تعالیم اسالمی تحوّل می

هاا بارای   پاذیری برقارار کنناد. آن   اند تلقیالی عالمانه بی  احساسات لطیف زنانه و مسئولیّتتوانسته»است که  مالدّس، حضور زنانی

هاای روحای و روانای ناشای از جناگ را برطارف       های مذهبی و  پاسداری از کیان اسالمی با استمداد از خداوند آسیبحق  ارزش

: 1389)پناه، « ها را آفریدندبه فرزندان بودند، هنگام جنگ باالتری  حماسهتری  احساسات نسبت ی پاوکردند. زنانی که سرچشمه

105 .) 

 ی مااا  دانها شهیاااااد راه خااااادا گشات نااااور دیاده تااو                خجاام ز صباار تاو شااد اشک دانه

 ی مااا لحظااه شااکوفاد ز ناو، جوانههبه فصام فصام زمااان طاااارح دیگاااار افکناادی                که لحظاا

 ست در ای  مااوج پار تارانه ماااا؟ایست خادایاااا که جوشش آغاازیااد؟               چه نتمااهچاه کااوثااری

 (  26: 1389)کاشانی،                                                              

 

از همی  مجموعاه  « خیرمالدم»پردازد. او در شعر (  به سیاست جهانی می1366)مردان منحنی ی طاهره صقارزاده؛ در مجموعه

تصویر کشیدن تقکّارِ سیاسای و اجتمااعیِ جهاانی     ای برای بهی خانه، بهانهبا نگاه به عنصر زن و در گیرودار مشکالت او جهت اجاره

 کند:    خود پیدا می

گویاد  ی حالاوقم درنگاذرد/ معاامالتی مای    ای کوچک/ کز نیماه ی اجارهگردم/ یک النهدر چارراه توقّف/ دنبال جا و مکانی می»

گوید/ مردی باید قباله خانه میپردازد/ صاحبجیبش میی تهگقت/ در بخارست آدم کرایه را/ از پول خوردهممک  نیست/ ژوزف می

 (.7ا 8: 1366)صقارزاده، « را امضاء کند...

ی آن، دارد کاه قهرماان هماه   « وارهکاولی »ناام  ، شانزده سروده بهدشت ارژن خودی اوّل مجموعه سیمی  بهبهانی نیز در بخش

سالیان پیش سایمی  اسات، امّاا در    « م ِ»ای برای پیوند خود و آن ها هرچند واسطهوارهشخصیّت نمادینی است با نام کولی. کولی

ای که هماواره  ای مردمدار، جامعهکوش و مهرورز که در تاروپود جامعهتصویری از همه زنان ایرانی است. زنانی آگاه، سخت»مجموع 

 (.  136: 1383عال، )نوری« استکوشیده تا ابتدا او را در جنسیتش بشناسد، اغواگرش بخواند و سپس سرکوبش کند، گرفتار آمده
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 رَستااا ، با کااولیان بس دوا هستا کولاای گیاهای نداری کااز درد عشالاام رهاااناد؟     از رُستنااای، بهااارِ 

 گشا هستگقت( تعاااویذ مشاااکمکولاای! دعایاای نداری؟ شااااید گشااااید طلسماای   با کولیااان )دایه می

 ا از عشق م  نیست، یا هست؟....ا هرچند کوچکی مهااااربانش      یک شعلهکولاای! بپاارس از زباناش؛ در سینااه

 ست پیاادا، رویاام در آیینااه تا هست  جز م  کسی نیست      تصااویر کاولااایجااا بهآه! آری، ای کولاای مناام، 

 (639: 1385)بهبهانی،                                                                                                                                                  

 

هاا. او در  ی موفّق اوست در پیوند میان اجتماعیّات و عاشالانهحاصم تجربه»شعر سیمی ، ها در وارهبرخی بر ای  نظرند که کولی

گوید که کولی، نمادی است از زن ایرانی در طول تااریخ. یاک چنای  ذهنّیتای سابب شاده کاه در همای  غزلیّاات آن          مالدّمه می

ای از پااره »یابد تا در خطاب به ای  قهرمان شاعری،  (. و شاعر فرصتی ب390: 1387)زرقانی، « فیمینیسم معتدل، دوباره مطرح شود

تصاویر  چشم خوانناده باه   مشکالت زنان در تاریخ مذکّر را به زبان هنر تبیی  کرده و مظلومیّت زن ایرانی را در تابلویی هنری پیش

هاای ماا بیارون    از عمق سانّت سند معتبری از روزگار ماست. سندی که »های نمادی  سیمی ، وارهجا(. درواقع، کولی)همان« بکشد

 (.136: 1383)نوری عال، « کندآید و در شعر سیمی  خود را آشکار و رسوا میمی

 ا کولی به حرمتِ بودن           باید ترانه بخوانی

 ها برسانیشاید پیام حضوری                 تا گوش

 ی دیوان                 سوزانده چشم و گلو رادودِ تنوره

 ز وحشت ای  شب        فریاد اگر بتوانی... برکش

 (662ا 663: 1385)بهبهانی،                                                                                                                                          

 

جانباازان، مقالوداالثرهاا، آزادگاان و    شاعران زن؛ در آثار خود از پایداری، استالامت و صبوری مادران، همسران و خواهران شاهیدان،  

 ایثارگران یاد کردند:

 شبناااام نیااااوری« فاطمااه»هااای ا ای کااش امشبااای تااو نقااس کااام نیاااااوری           بارگااونه

 ااوری...ی اکسیااااااهن، آه، درد          در خااانه شاااااور و حاال محاااارّم نیااساااوز گلااااو و خیمااااه

 شااوی از درد، مااارد ماا            ای کااش امشباای تااو نقاااس کاام نیااااوریهااار شب شهیااد مای

 (19: 1389)نجاتی،                                                                                                                                                     

 

 جهانیـ توجّه به مبارزات 5ـ3
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از پایداری و مبارزات جهانی از قبیام مباارزه ماردم     دیدار صبح،ی از مجموعه« از معبر سکوت و شکنجه»طاهره صقارزاده، در شعر 

 کند:  های مدافع حالوق بشر گله میایرلند، جنگ ایران و عراق و آوارگان فلسطینی و از سکوت سازمان

وشکی آنان/ سطح زمی / روح زمان/ دست و سر مبارز انسان/ زخام عتیاق را در   های مآغازند/ در زیر چکمهوقتی که حمله می»

ی انسان/ به رودها/ به شان  و کارون/ باه گناگ و مکناگ/    جای محکمهکنند/ فریاد دادخواهی مجروحان/ بهها/ دیدار میعمق رفته

هر بیداری هستید/ جوهر بیداری در تاریخ/ مسیر جوید.../ و قامت بلند ایمان/ به سوی جنگ و شهادت برخاست/ شما که جوپناه می

ی آنان دوریم/ ما با خدا به فتح رسیدیم/ و با هاست/ که از دیروز/ و از مدار سلطهدانید.../ اینک ما/ گویی که قرنسرخ شهادت را می

« کنیم/ و فاتح باا ماا خواهاد باود     میها شکست.../ از معبر سکوت و شکنجه/ دنبال ها را/ در قلبسالح اهلل اکبر/ امام خوف ابرقدرت

 (.  27ا 34: 1366)صقارزاده، 

 

( و کشاتار تعاداد زیاادی از فرزنادان فلساطی  در قادس       69مهر  16« )ی سیاهدوشنبه»صقارزاده در جای دیگری، با یادآوری 

 نماید:دیار میسراید و آن را تالدیم به فرزندان آن می« گناهفرزند بی»ی شریف، شعری درخور با عنوان قطعه

 ا اینااان ز کااااروان کسااااایناااد                ای نسااام شاااوم، قاااوم باااداختاار!

 ای دوزخاااای چاااگونااه شناسای                اهاام کساااا و صااااحاب کاااوثااااار؟!  

 اناد از تااو، ناه پیکااارات باه درآریام                نای ساااار بماااسااان ز ریاشاااهآن

 گنااااااه فلسطیاااا !                تاریااااااخ عشااااق از تاااو مصاااااوّرفاارزناد بای

 ست                هااااااان، ای شهیااااد پااو و مطهّاار!خااون تااو آن رسااالت جااری

 صاااااادای اباااااوذر...            ای تااااو، همفااااریاد تااااو، تااااالوت قااارآن                نااا

 (291)همان:                                                                                                                                        

 که: و یا ای 

اند/ در لهستان حق وتاو باه اشاراف    ی نیم را اجاره دادههای درّهمیرند/ قبری برای آنان نیست/ باغستانبرادران ما در سینا می»

 (27)همان: « نشانند...زمینی کنار هر خوراو میتعلّق دارد/ در تایوان آدم را مثم سیب

 

 ـ توجّه به حماسه و عرفان  6ـ3

هنرمنداناه باا   زیبایی و یکی دیگر از مضامی  بارز انالالب و دفاع مالدّس، توجّه به حماسه و عرفان است که در شعر شاعران ای  دوره  به

روح حماسه و عرفان هویداست یعنی در شعر هام  »تصویر کشیده شد. در شعر ای  دوره های گم و الله و مانند آن بهاستقاده از استعاره

شاود و هرگاز   خورد و هم فضایی غنایی محسوس است. عناصر حماسی و رزمی با نمادهای عرفانی تلقیق مای رنگ حماسی به چشم می

هاا و  در ای  دوره؛ واژه«. 15: 924)سنگری، ش « گرفت  عناصر فرهنگ ایرانی و ملّی منجر نشده است به حذف یا نادیده باورهای دینی
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تعبیرات عرفانی، رنگ و بوی حماسی به خود گرفتند و تلقیالی از دو بُعد حماسی و عرفانی به وجود آوردند. شااعران زن نیاز  باا توجّاه     

 .   حماسی، توانستند با تلقیق دو بُعد زمینی و آسمانی، غزلی حماسی بسرایندنشان دادن به شعر عرفانی ا 

 

 

 چنیا  شاوریده آوا راست در مرغااااان ای  گلشا !               ندارد یااد گیتای ایا ا چه شورانگیز آوایای

 آرا راهاای گمباود لب شقق دیگر شد از خون شالااااایق اندری  سااامااان               که لبخنااد شهااادت

 ها رابرد با خاویش دلزخااااام تایغ ای  شهیادستان              که گلبانگ اذانش مایچنان شیری  بود گم

 ی مالصود شاد عاشاااق              که بر پا پرنیاان پناداشت رناج خاار و خارا راگونه سوی کاعبهز شوق، آن

 (19ا 20: 1389)کاشانی،                                       

 

 

 ـ اشاره به مضامین مذهبی و باورهای دینی7ـ3

تر کرد. شاعران با تلمیح به مضامی  ماذهبی، ماردم را باه    جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مالدّس، باورهای دینی، اعتالادی و مذهبی را پررنگ

ر، جانبازی، پایداری، صبر، استالامت و جهاد دعوت کردند. شاعران نیز مانند دیگر اقشار جامعه، پس داشت فرهنگ شهادت، ایثاپاسداشت و گرامی

آگااهی و  چنان تحوّل عمیق معناوی پیادا کردناد و باه     سازش آنبه رهبری امام خمینی)ره( و اطاعت از رهنمودهای انسان»از پیروزی انالالب 

(.  شاعران به ویهه 71: 1389)پناه، « ی زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دادندی را سرلوحهشناخت حالیالی رسیدند که بهتری  الگوهای مذهب

 های مذهبی و تاریخی را الگوی اندیشه و شعر خود قرار دادند. تری  شخصیّتشاعران زن، با الهام از تعالیم اسالمی، مهم

 ققااااام زنجیاااااار حالاااااارت بااز کاارد      ا بااار زنااااان، آزادگاااااااای آواز کااااااارد           

 هااااااای شالااااایق کاااشات اورایاات آزادگااااااااای افاااااااااااراشااات او                باااااذر گم

 هاای ماسار، گمای شقیااااااااع روز مااااااوعااااود جااااازا!                 سااااااوخت خصام خیااره

 های ماا ویااران مخااواه                 یااورش تاااتااار باار ایااران ماخااااواه...بیاااش از ایاااا  گم

 (158ا 159: 1389)کاشانی،                                                                                                                                                   

 یا:

 ا شکقتاااه باار ایاا  نهاااار یااس کااوچاک                 دو چشااااااام فاروزان، دو المااس کاوچک 

 پنااااااهاااای                شاااااده کاااربالیاای باه مالیاااس کاوچک ی بااایدو گنبااااااد به انادازه

 به روی لهیاااب یاااک احساااااس کاوچک        کنااااد اشااک          غریبااااانه آغاااااااوش وا می

 بینااااای ای دل                 به خااااون خقتاه جساام دو عبااس خقتاه کنااااااار فاااارات، آه، ماای

 (45ا 46 :1383)نجاتی،                                                                                                                                           
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ی اعتالادات ماذهبی و انالالبای را باا آوردن    توان رنگ و صبتهی سوم شاعری طاهره صقارزاده نیز میدر جای جای آثار دوره

زند گونه به مسایم روز گره میمضامینی بدیع و نو، دید. وی، اعتالاد به روز رستاخیز و معاد، باورهای دینی و اعتالادی خود را ای 

 آفریند.  ا اجتماعی میی مذهبیاحساس و عاطقه و شعری سرشار از

در ای  مساحت تاریخی/ ما در محاربه هستیم/ با هرکسی که با حسی  به جنگ است/ و در صلحیم/ با هر کسی که با حسای  باه   »

هاا باشایم/ و امّات    گویناد/ بایاد در اختیاار ابرقادرت    صلح است/ حسی  نام دیگر حق است/ و خاندان زیاد/ عجیب زیادند/ و کوفیان می

 (.  46: 1365)صقارزاده، « گوید نهبزرگ علی/ و امّت بزرگ حالیالت می

 

 ـ تجلّی فرهنگ انتظار موعود  8ـ3

هاای باارز   گیرد، از مضامون انتظار موعود، انتظاری امیدبخش است. ای  نوع انتظار که از فرهنگ دینی و اعتالادات مذهبی سرچشمه می

کند و باا پارداخت  باه    ی انتظار اشاره میمایهبه درون« های عاشقگم»دّس است. سپیده کاشانی در شعر ادبیّات جنگ و شعر دفاع مال

دار، از امام عصر، حضرت مهدی )عاج( و منتظاران آن اماام هماام،     بهار، پردهشکار، رنگی سوار، غمگسار، شبها و عباراتی چون تکواژه

 کند:  نیکی یاد میبه

 ساواری بیایدماای، کاز راه یاری بیایاد              یاران به خون، چهاره شستند، تا تکا شب رفت ای صابح زخ

 شکاوفاد گااار غمگسااااری بیایدها به گاالش  شکقتناد، از یااار گقتند و گقتناد             گم از گلام مایگم

 شب ناامیاااااااادی، امّیاااااااادواری بیایددر انتظار سحاب است ای  خااو؛ ای  خااو تشناه              تا در 

 داری بیاید  بااانگر طلااااوع عدالت، تابنده از مشاااارق عشق              پنااادار را پاارده بااارگیااار، تا پاارده

 قااااراری بیایدگاوناه             خواهاام به بیاداریش تا، جااان را دیدم ساااحرگه باه خوابش، بر مرکبای سیم

 (65: 1389)کاشانی،                                                                                                                                                      

 یا:  

 آن فاااروغ عاادل، آن قادّیس تنهاا خواهاد آمد            هاا خواهاد آمادگریبااانش سحاار زآن سااااوی شبا در 

 ادی مااوعاود ما، آن قائاااام آل محماااد )ص(           پاسااادار پرچاااام فتااحاً مبینااااا خواهاد آمد...مها

 ( 245)همان:                                                                                                                                                                     

 و یا:  

 کناد ماا را بست ماایی با کنااد مااااااا را              رهاااااا ز کااوچااهت ماست مااایا صاادای آمااادن

 هاااااا را دوباره بایاااد ساااختبه انتهاااای زمااااانِ اشااااااااااره بایاااااد رفات              تمااااام میکاده

 ساار بودیامنشااااااان راه ندیدیااااام و خیااره               هااا همااه رفتیاااام، در به در بودیاامبه کوچاااه

 شادهاااااای دو دیاااده لبااالب از مایز بااس که کااوچاه شماردیم، سال و مه طاای شاد            پیاااااله
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 ی خورشیااااد در سبااو داریاام  ایااام و ساااودای جست و جاااااو داریااام            هناااوز باااادهنماارده

 شاود آغاز بیااااا که بااغ ستااااااااره به گم نشینااااااد باااز            زماااان به انتهاااااا چاو رساد، باز می

 هاااای زمانااااه باایااد رسات بااارای آمااادنت  باااار غنچاااااه بایاااااااد بست            ز دام شعباااااده

 گوییام   روییااااااام             حااادیی غصّااااه خااوبااان دگاار نمیگااار دوبااره بیاااایاااااای دوبااره میا

 (57ا 59: 1389بخش، )تاج                                                                                                                                          

 

 ـ بیزاری از جنگ9ـ3

ی هاای ذها  و زباان شااعری کاه در میاناه      همراه با خط انالالب و تداوم حساسیّت»هایی دارند که ان دوران دفاع مالدّس، سرودهشاعر

بساتگان و  ی دلهاای اساتوارانه  ها و شهادتها و فریادها و سرانجام پایداریها، خروشآوری ستیزها و نزاعمیدان ایستاده است و از هول

(. سایمی  بهبهاانی در   93: 1379)عابادی،  « شاود رزم با استبداد، و جنگ با دشم  بیگانه، به قلمروی شعر اندر مای آوران روزهای رزم

کند. او، ای  سروده را به رزمندگان دلیار  آور جنگ نابرابر عراق علیه ایران را، بازگو می، رویداد دلهره«خواستیم، اما هست...ما نمی»شعر 

 دیدند، تالدیم کرده است:را در برابر خود میوطنش و مردمی دشم  خارجی 

 خواستیم، امّا هست                        جنگ، ای  دوزخ، ای  شررزا هستا ما نمی

 هست« مبادا»دیدم اکنون که آن «              هان، مبادا جنگ!»گقته بودم که: 

 هست؟ مداری کرد                   کی دگر فرصت مداراخصم، چون ساز کج

 ای  وط ، جان ماست، با دشم                    مسپارید، جان ما، تا هست

 دست یازید! تا توان باقی است                     پای دارید! تا که یارا هست

 ای عالابان آهنی  پر و بال!                          خود ز پروازتان چه پروا هست؟...

 (123ا 127: 1362)بهبهانی،                                                                                                                                           

 و:  

ها بالی جسم تواند/ بالی بودن تاو/ در خاناه/ در شاهر/ در    از هرچه بمب باید ترسید/ از هرچه موشک/ از هرچه تیر و تقنگ و خمپاره/ ای »

 (.  424: 1387)صقارزاده، « سازندخیابان/  دست و سر و تنت را از هم جدا می

 و یا:  

الملام/ در غیبات گاواه و    های شهیدان زدوده است/ که سازمان حالوق بشر/ و دفاع بی ها را/ از جسمگونه ماهرانه/ نالش شکنجهو بمب/ آن»

 (.  27: 1366)صقارزاده، « مدرو/ از داوری/ زبان بسته است

 

 هاـ دفاع از ارزش10ـ3
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طلب و بیزار از ستیز و جنگ و آمیخته با نقرت از ای صلحروحیّه»سیمی  بهبهانی مانند سایر شاعران زن دوران دفاع مالدّس، دارای 

تاوان  او مای  دفتر خطّی ز سرعت و از آتاش جای رغم چند شعر حماسی، در جایریزی است و ای  روحیّه و حسّ شاعرانه را بهخون

 (.  93: 1379)عابدی، « دید

 ای بر زمی  استتوانم بینم،                      جنازها نمی

 چی  استها نالطهکه بر خطوط مهیبش               گلوله

 حباب مرداب چشمش               ز حقره بیرون جهیده

 تهی ز اندوه و شادی                 گسسته از مهر و کی  است...

 ی داند که دشم ،               اگر دمارم برآردخدا

 به کشتنش دل ندارم                که مذهب م  چنی  است

 خدای خوبم، خدایا!                  چرا بدی آفریدی؟

 آفری  است؟... کسی که خوبی پسندد              چرا بدی

 (101ا 102: 1362)بهبهانی،                                                                                              

 پردازد: ها میهای خود به دفاع از ارزشفاطمه راکعی نیز در سروده

ار، امّاا/ مانادن تماام    آن سوی دیوار ماندن/ دیری است هنگامه پابرجاست/ با شوق زیبای رفت / از عاشالان جبهه غوغاست/ ای  سوی دیاو »

 (.  183: 1376)راکعی، « ها ز هر شور خالی است/ انبارها پر ز کاالست/ هرچند خون شهیدان/ تضمی  فردای زیباست...تالالّست/ دل

 

 ـ بیان پیامدهای اجتماعی جنگ11ـ3

آمیزتاری  و در عای  حاال    عبارت از گویااتری  و  «  حمید آزاد شاد »و « سازمت وط دوباره می»، «دوباره باید ساخت»های سروده

های سیمی  بهبهانی است. او در سراشیبی عمری که سراسرش در راه تالش برای بهبهود وضع ماردم ساپری شاده    سرودهزیباتری 

بیناد. پاس   وط  خود چیزی نمیها همکند، جز فالر، خقالان، دربدری، آوارگی و مهاجرت میلیوناست، وقتی به اطراف خود نگاه می

هاا بااز نسام    ها، تبعیدها، اعادام ها، زنداندری ها، در بهخوابیها، بیخوردنای  بود نتیجه آن همه سال خون دل»گوید، می با خود

ساوز و ناابرابر   ی جناگ خانماان  ها که دربااره (. ای  سروده377: 1383)نوح، « دیگری باید قدّ برافرازد و اشتباهات ما را جبران کند

 یامدهای ناگوار آن سروده شده، از کارهای ماندگار ای  شاعر نوپرداز معاصر است: عراق علیه ایران و پ

 ا دوباره باید ساخت،             شما! که ما رفتیم

 اگرچه ننشستیم                  زپای، تا رفتیم

 ها، داد!                 سرایتان آباد!تری جوان

 سرا رفتیمخداش حامی باد!                 کزی  

 سازیدمسیح فردایید                     که زنده می
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 کلیم دیروزیم                      که با عصا رفتیم!

 دانداخدای می خلوص و ایمان بود                ا

 صواب اگر کردیم                  وگرخطا رفتیم

 ها دستارها زنجیر                  به چشمبه دست

 و کجا بردند                      مگو کجا رفتیم...بگ

 جویان                   چو بانگ حق برخاستز نای حق

 صال درافکندیم                     بدان صدا، رفتیم

 رسالتی خونی                      اگر نیارستیم

 کشیده فریادی                     چنی  رسا رفتیم

 (717ا 718: 1385)بهبهانی،                                                             

 و:  

ساوزاند/  تازد/ و تار و پود غیورمردان/ مردان/ زنان/ و فرزندان را/ مای وقتی که علم شیمیایی بمب/ بر جسم تابناو کشور ما می»

 (.  442: 1387)صقارزاده، « ما قدردان کدامی  باید باشیم

 و یا:

 هاا ست مت  ساوگواریای ز تاریکااایهااای در بسته                سااایهخستاااه، خااانهزار و دل ا کوچااه،

 هاا هاا همااه مااردند در هجااوم زاریی ماااردم                 خنادههاااا از دل هماااهرفتاااه شاادمااناای

 هاا رهاا گشتنااااد از دل بخاااااارهاا...  شعلاه             تاوپ، بماب، خمپاااره، آتااش اساات و گهااااواره   

 (90: 1390)وحیدی،                                                                                                                            

    

 گیری. نتیجه4

رسایم کاه شااعران زن دوران    زناان؛ باه ایا  نتیجاه مای     های ادبیّات پایداری در شعر معاصر با بررسی مضامی  سیاسی و اجتماعی و جلوه

-ی خود و شناساندن هویّات زن ایرانای و نالاش او در آگااهی    های اجتماعی مردم جامعهانالالب و دفاع مالدّس، در جهت نشان دادن آرمان

رپذیری از عواطاف و احساساات زناناه و    اند. شعر آنان عالوه بر تأثیاند و در ای  راه از هیچ کوششی دریغ نکردهبخشی مخاطب، کامیاب بوده

های پر فراز و نشیب شخصی، متأثّر از رویدادها و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جامعاه نیاز باوده اسات.     مادرانه و زندگی

هاا و  دادن دگرگاونی باشد، توانسته است ظارف مناسابی بارای نشاان     ای از عشق، عرفان و حماسه میدر ای  دوران؛ شعر زنان که آمیخته

 .  رخدادهای سیاسی و اجتماعی باشد
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شاعران زنِ دوران دفاع مالدّس، از اصطالحات بارز سیاسی و اجتماعی که به صورت گسترده در آثار ادبیّات دفاع مالادّس  

کاه هاویّتی    هایشان بهره جستند و توانستند مضامینی نو و تازه برای شعر خاود بیافرینناد  شود، به خوبی در سرودهدیده می

 دهد. ها میکامالً زنانه به شعر آن

ی کلّی رسید که شاعران زن در کنار شاعران مرد، باا الگاو قاراردادن    توان به ای  نتیجههرحال در تحلیم شعرهای دوران دفاع مالدّس میبه

های سیاسای و اجتمااعی روزگاار خاود، توانساتند      مایهگرا هستند. آنان با استقاده از درونتعالیم اسالمی و مبانی ارزشی، شاعران متعهّد و آرمان

های سیاسی و اجتماعی را در آثار خود انعکاس دهند. آنان با توجّه به قراردادن مقااهیم ماذهبی،   ای از اندیشهدر راهی نو قدم بردارند و ابعاد تازه

ه بیداری و جهاد، توجّاه باه مقااهیم دینای و باورهاای ارزشای،       انالالبی، توصیف رزمندگان، ستایش شهدا، توجّه به جانبازان و آزادگان، دعوت ب

های حماسی و عرفانی و استقاده از تعبیراتی چون گام، اللاه، پرناده، وطا ، خاون، سانگر، و ...، توانساتند        پایداری و استالامت، به کار بردن واژه

 آثاری ماندگار از خود در دفتر ادبیّات دفاع مالدّس به جای گذارند.  

  

 

 

 

 

 نوشت: پی

 * کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.

   @gmail.com87Yasgharib          

 ی بیعت بیداری.از مجموعه« سقر بیداران». شعر 1

 ی دیدار صبح. از مجموعه« پیشواز». شعر 2

در تهران(، نویسنده و مترجم ایرانی و همسار جاالل    1390اسقند  18در شیراز و وفات  1300اردیبهشت  8ی دانشور )زاده. سیمی  3

تاوان باه آتاش خااموش     تری  آثاار وی مای  ای در زبان فارسی داستان نوشت. از مهماحمد و نخستی  زن ایرانی که به صورت حرفهآل

ی آنتاوان  ی بااغ آلباالو، نوشاته   ( و ترجماه 1372ی سرگردانی )( ا جزیره 1348و شون )( ا سو  1340( ا شهری چون بهشت ) 1327)

   ( و ... اشاره کرد.1328ی برنارد شاو )( ا سرباز شکالتی، نوشته1381چخوف )

ه ایاران  دختر دلیر و جنگاور گهدهم از پهلوانان دژ سپید است که در زمان لشکرکشی سهراب با ». گردآفرید یکی از زنان شاهنامه 4

 (.  362: 1375)یاحالی، « ها نمود و سهراب ندانست که او زن استبه جنگ با او شتافت و دالوری

 

 نامهکتاب

 ها:کتاب
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