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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In the period of the Islamic Revolution, 
committed and committed poets to defend the values of the revolution and 
promote revolutionary ideas have expressed the facts and criticized the 
problems and issues of social, political, cultural, religious, moral, economic, 
etc. of their time, which These poems have been called "protest poems". 
Protest poetry as a nascent literary movement, a kind of social poetry and 
originates from the foundations of sustainability poetry. Among the poets; 
Tahereh Saffarzadeh, Simin Behbahani, Sepideh Kashani and Fatemeh Raka’ei 
are among the women critical poets; This research tries to study the themes, 
methods of expression, tone and format of protest in the poems of famous 
poets after the Islamic Revolution in various fields (political, social, religious, 
moral, economic, cultural, etc.) and the common denominator and Examine 
the differences between their poems in this regard.
METHODOLOGY: This research has been done in a descriptive-analytical, 
statistical manner using library studies.
FINDINGS:  Poets have a realistic and at the same time cross-border attitude 
in criticizing the problems of the country or human society; As their protest 
poems are a reflection of the socio-political conditions of society and time, 
and such poems in addition to the active presence of women poets in the 
political and literary arenas of society is a confirmation of the sociological 
theory of literature that always affects art from social and political contexts. 
Ultimately, the purpose of protest poetry is to preserve Islamic values, reform 
society, and combat injustice.
CONCLUSION:  The highest frequency of reflection of protest themes in 
Tahereh Saffarzadeh's poems and the lowest frequency is related to Sepideh 
Kashani, which has been composed in the form of Sepid, Nimai, Ghazal, 
Rubaei, etc. in political and social fields, respectively. These protests are 
global (foreign) and sometimes domestic, where the first type of protests 
revolves around protests against the policies of world powers, and domestic 
protests are related to injustices in society.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 های شاعران زن مشهور انقالب اسالمیبررسی شعر اعتراض در سروده

 
 حسین منصوریان، *رضا فرصتی جویباری، رضا كریمی الریمی

 آزاد اسالمی، قائمشهر، ایران. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه
 

 

 چکیده:
در دورۀ انقالب اسالمی شاعران متعهد و ملتزم برای دفاع از ارزشهای انقالب و  هدف: زمینه و

ترویج افکار انقالبی بیان واقعیتها و انتقاد از مشکالت و بیان مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 

موسوم « شعر اعتراض»اند كه این اشعار به و اقتصادی دوران خود پرداخته مذهبی، اخالقی،

های شعر شعر اعتراض بعنوان جریان ادبی نوپا، نوعی شعر اجتماعی است و از بنمایهاند. گشته

پایداری سرچشمه میگیرد. از میان شاعران زن، طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی، سریده 

این پژوه  سعی دارد به كاشانی و فاطمه راكعی از جمله زنان شاعر منتقد بشمار میروند؛ 

های بیان، لحن و قالب اعتراضی در اشعار شاعران زن مشهور بعد از یوهها، شبررسی درونمایه

های گوناگون )سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اخالقی، اقتصادی، فرهنگی انقالب اسالمی در حیطه

 های آنها را در این زمینه بررسی نماید.و...( برردازد و وجه اشتراک و افتراق سروده

ای توصیفی، تحلیلی، آماری و با استفاده از مطالعات كتابخانه : این جستار به شیوۀروش مطالعه

 انجام شده است.

گرایانه و درعینحال از معضالت كشور یا جامعۀ بشری از نگرشی واقع : شاعران در انتقادهایافته

فرامرزی برخوردارند؛ بطوریکه اشعار اعتراضی آنان بازتابی از شرایط اجتماعی ه سیاسی جامعه و 

های سیاسی ادبی جامعه است و چنین اشعاری عالوه بر حضور فعال زنان شاعر در عرصهزمان 

شناسی ادبیات كه هنر را همواره از بسترهای اجتماعی و سیاسی تأییدی است بر نظریۀ جامعه

متأثر میداند و درنهایت اینکه هدف شعر اعتراض، حفظ ارزشهای اسالمی، اصالح نمودن جامعه 

 عدالتی است.و مبارزه با بی

های اعتراضی در اشعار طاهره صفارزاده و بیشترین بسامد بازتاب درونمایهگیری: نتیجه

كمترین نمود آن مربوط به سریده كاشانی است كه به ترتیب در قالبهای سرید، نیمایی، غزل، 

 های سیاسی و اجتماعی سروده شده است كه گاهی این اعتراضها جهانیرباعی و... در زمینه

كشوری( و گاهی داخلی است كه اعتراضهای نوع اول حول اعتراض به سیاستهای )برون

عدالتیهای موجود در جامعه كشوری مربوط به بیقدرتهای جهانی میچرخد و اعتراضهای درون

 است.

  

 4344مهر  64 :دریافت تاریخ   

 4344آبان  65:  داوری تاریخ   

 4344آذر  45: اصالح تاریخ   

 4344دی  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ادبیات انقالب اسالمی، شعر اعتراضی، 

 طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی،

 سریده كاشانی، فاطمه راكعی.

 
 :مسئول نویسنده * 
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 66543151  (44 49)+  
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 مقدمه
بر حرف خرده گرفتن، انگشت »های شعر پایداری سرچشمه میگیرد. اعتراض به معنای شعر اعتراض از بنمایه

كه تقریباً با « ادب اعتراض»تركیب  بکار میرود )فرهنگ معین، ذیل واژه(.« نهادن، ایراد گرفتن و واخواست

ادب »در برابر « ادب انتقادی»و « ادب پرخاشگر»، «ادب ستیز»، «ادب شورش»، «ادب مقاومت»مترادفاتی چون 

ها اطالق ها و نوشتهبه آن دسته از سروده»است،  پژوهان و فرهنگها بتصریح از آن یاد شدهدر آثار ادب« سازش

میشود كه به نوعی روح انتقاد یا اعتراض یا مقاومت شاعر و نویسنده را در برابر عوامل تحمیلی، اجتماعی، 

انداز آزادگی و عدم اعتراض در شعر فارسی، )چشم« سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاكم منعکس كرده است

(. بنابراین ادب اعتراض به آثار ادبی اطالق میشود كه كانون توجه شاعر یا نویسنده در آن به 445دار: ص پشت

های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد. شاعر و نویسندۀ خواهی و رفع تبعیم در عرصهعدالت

ست، ظلم و ستم نابرابری را برنتابیده، معترض كه معتقد است شعر و هنرش به جامعۀ پیرامون  متعهد و ملتزم ا

آورد. او از در برابر انحرافات فکری و فرهنگی، انحطاط اخالقی جامعه و ازدست رفتن اصول و ارزشها فریاد برمی

گریز و وضع نامطلوب موجود، سالحی كوبنده میسازد و هدف  بیشتر شعرش علیه حاكمان ستمگر و عدالت

قصد دارد با بیان مشکالت و اعتراض، جامعه را بسمت اصالح و بهبود پی  ببرد. عدالت اجتماعی است، چنانکه 

در واقع شاعران انقالبی همچون طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی، سریده كاشانی و فاطمه راكعی در دوران قبل 

زبان به اعتراض گشایند از انقالب و حتمی بعد از آن وظیفۀ خود میدانند در برابر نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی 

همین امر نگارندگان این پژوه  را بر آن داشته تا به و انحرافات را به اقشار مختلف جامعه گوشزد نمایند. 

های شاعران زن مشهور بعد از انقالب اسالمی برردازند و به این پرسشها بررسی و تبیین شعر اعتراض در سروده

شترک اعتراضی در اشعار شاعران مورد بحث كدامند و پركاربردترین های مپاسخ دهند كه مهمترین درونمایه

 های بیان اعتراضی در اشعار شاعران چیست قالبها و شیوه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

های اشعار شاعران موردنظر )طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی، ضرورت انجام این پژوه  واكاوی درونمایه

های بیان انتقادی آنان و دریافت بافت اجتماعی حاكم بر ( تبیین قالب، شیوهسریده كاشانی، و فاطمه راكعی

جامعه از البالی اشعار اعتراضی آنهاست. این پژوه  قصد دارد ویژگیها و مضمونهای  بکاررفته در اشعار شاعران 

پایداری و ادب  های مختلف مورد بررسی قرار دهد تا راهنمایی برای پژوهشگران در زمینۀ ادبیاترا از جنبه

 اعتراض باشد.

كتابها « شعر اعتراضی»بررسی و جستجوی نگارندگان در پایگاهها و منابع اطالعاتی نشان داد كه دربارۀ موضوع  

(  4399نژاد و سیار، )مهدی« دادخواست صد شعر اعتراض»و پژوهشهایی انجام شده است. كتابی با عنوان 

 نۀ شعر اعتراض از شاعران معروف انقالب اسالمی بررسی شده است.نگاشته شده است. در این كتاب صد نمو
كاووشی در »(، 4394دار، )پشت« انداز آزادگی و ادب اعتراض در شعر فارسیچشم»مقاالتی نیز با عناوین: 

بررسی مضامین »(، 4343)رحیمی و دیگران، « مضامین انتقادی شعر برخی از شاعران دهۀ اول انقالب اسالمی

شایان یادآوری است در اند. ( نگاشته شده4343)طاهری و دیگران، « تراض در ادبیات انقالب اسالمیشعر اع

شده هید نوع تحلیلی با این رویکرد و بصورت خاص روی اشعار شاعران مورد بحث صورت ی انجامبررسیها

گان با نظر به اهمیت بررسی نگرفته و این موضوع تازگی و نوآوری پژوه  حاضر را آشکار میکند. ازاینرو نگارند
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شعر اعتراض در ادبیات انقالب اسالمی بعنوان یک جریان ادبی نوپا و جدید، به انجام این پژوه  مبادرت 

 اند. ورزیده

 

 بحث و بررسی

 شعر اعتراضی 

شعر اعتراضی بعنوان بخشی از ادب اعتراضی در ادبیات فارسی بعنوان یک جریان ادبی از آغاز شعر فارسی  

مطرح بوده است. اگرچه تفاوت زیادی میان مفهوم اعتراض و موضوعات موردبحث آن در ادبیات كالسیک و 

شروطه و پس از آن میتوان دید، معاصر است و مفهوم امروزین آن را در ادبیات فارسی بی  از همه در ادبیات م

خالی نیست و در شعر شاعران  -در تعریف امروزی آن-حال ادبیات انقالب اسالمی هم از شعر اعتراض با این

مطرحی در این دوره میتوان شعر اعتراض را مشاهده كرد. گسترۀ موضوعی شعر اعتراض بسیار وسیع و با توجه 

متغیر است. این نوع شعر از نظر قالب شعری بصورت غزل، قصیده، به موقعیت تاریخی و اجتماعی هر دوره 

به اموری اعتراض داشته باشد، مثنوی، رباعی، چهارپاره و... خود را نشان داده است. به هر حال هرگاه كسی نسبت

یداری های ادبیات پاآن را در گفتار، حاالت و اعمال خوی  نشان میدهد. از آنجاییکه شعر اعتراضی از زیرشاخه

 است، ابتدا به بررسی ادب پایداری میرردازیم.

 

 ادبیات پایداری
ادبیات پایداری عبارت است از آثاری كه تحت تأثیر شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزادیهای »

  های ملی،های قدرت، غضب، غارت سرزمین و سرمایهستیزی با پایگاهگریزی و قانونفردی، اجتماعی، قانون

های فردی و... شکل میگیرند. بنابراین جانمایۀ آثار پایداری، مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی از همۀ حوزه

)ادبیات دفاع مقدس، « سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ایستادگی در برابر جریانهای ضد آزادی است

 (.44سنگری: ص 

هایی كه موضوع اصلی آن دعوت به مبارزه و پایداری در برابر متجاوزان ها و نوشتهتر به سرودهعبارتی ساده به

هایی كه مبارزۀ ملتها را در برابر عوامل استبداد باشد، ادبیات پایداری یا مقاومت میگویند. بنابراین سروده و نوشته

رین مسائل حوزۀ داخلی و خارجی و تجاوز بیگانگان نشان دهد، در حوزۀ ادب پایداری جای میگیرد كه اصلیت

بیدادگر، ستای  آزادی و آزادگی، نمودن افقهای روشن پیروزی،  ادب پایداری، دعوت به مبارزه، ترسیم چهرۀ

 انعکاس مظلومیت مردم، بزرگداشت ستای  مردم مبارز و شهدای راه آزادی است.

 

 های آنهاانواع شعر اعتراض و درونمایه
گاهی شاعر شوریدن بر »ای دارند. شعرهای اعتراض معموالً برای اهداف خاصی بیان میشوند و مضامین گسترده

گرایی، خرده بر بیدردی، مذمت اهل ریا و سکوت جهانی، گالیه از دگرگونی ارزشها، دلتنگی از تجمل

)بررسی ادبیات « بیان میکند و فراموشی گذشته و سرزن  شاعرانه سکوت را طلبان، شکوه از فریبکاریفرصت

گاهی شاعر از دگردیسی برخی رزمندگان، غفلت جامعه و سوءاستفاده از نامها (. »419انقالب اسالمی، كافی: ص 

گونه، میتوان بطور (. براساس موارد اعتراض74)ادبیات دفاع مقدس، سنگری: ص « و نشانها اعتراض مینماید.

كشوری( و بخشی داخلی رد: بخشی از اعتراض جهانی )برونكلی اعتراضها را به دو بخ  تقسیم ك
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 توجهیهای درون جامعه است. كشوری( هستند كه متوجه بی)درون
كشوری( و اعتراضهای داخلی مرزی یا برونبندی اعتراضات به دو نوع اعتراضهای جهانی )برونبا تقسیم

های سیاسی و مسائل قدرتهای جهانی  ر در زمینهمرزی(، درونمایۀ اعتراضات جهانی بیشتكشوری یا درون)درون

های اجتماعی، كشور است كه بیشتر در حوزه درون است. ولی درونمایۀ اعتراضهای داخلی مربوط به اعتراضهای

ها و مضامین مشترک سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اخالقی و فلسفی میباشد. در این قسمت به مهمترین درونمایه

 های شاعران موردنظر پرداخته میشود.هشعر اعتراض در سرود

 

 كشوری اعتراضهای جهانی یا برون 
ای هستند. یکی از این مضامین مسائل مربوط به اوضاع دارای مضامین گسترده« اعتراض»اشعار تحت عنوان 

ای و جهانی است. آنچه بی  از هر چیز در جهان خبرساز است و توجه سایر مردم جهان را به خود منطقه

افروزیها و استعمارگریهای كشورهای مستکبری مثل آمریکا، اسرائیل، و انگلیس عطوف مینماید، مسئلۀ جنگم

افروزیها در بیشتر مواقع با واكنشهای جهانی روبرو میشوند و هر قشری از مردم اعم از شاعر، است. این جنگ

نشان میدهند. بنابراین نمودهای اعتراضهای  به اعمال ناجوانمردانۀ مستکبراننویسنده و... انزجار خود را نسبت

 جهانی عبارتند از:

 

 اعتراض به استکبار جهانی
های مردم درجهت گسترش و پیچیدگی روزافزون پدیدۀ استعمار و استکبار از یک سو و لزوم افزای  آگاهی توده

كرده كه برخاسته از درک  مبارزه با آن، از جمله مسائل بسیار مهمی است كه اذهان شاعران را به خود مشغول

بینانه به واقعیتهای جامعۀ جهانی است. در دوران معاصر با توجه به بیداری جوامع بشری و گسترده عمیق و واقع

شدن وسایل ارتباطی، دیگر كمتر كسی است كه از اوضاع و تحوالت سیاسی جهان بیخبر باشد و درد و رنج 

مردم جهان احساس نکند، به همین دلیل بسیاری از شاعران ایران در  عدالتیها را برناشی از نابرابریها و بی

 اند. صفارزاده در اعتراض آشکار میگوید:اعتراض به ظلمهای مستکبران و استعمارگران جهانی شعر سروده

مار آید/ و با وساطت باب استفعال/ به تخریب /به چراول/ و استعمی« عمر»/ از دروغ واژۀ من گفتم كه ویرانیها»

 (.347)مجموعه اشعار، صفارزاده: ص « میرسد

چگونه در حمایت از صلح/ با جنگ میجنگند/ آنان كه كارخانۀ كشتار را/ در سیم و زر »او در جایی دیگر میگوید: 

اند/ پرستی/ اعضای عقل و خرد را/ محبوس كردهرزند/ آنان كه در حصار جاهاند/ چگونه با جهل جدال میوپرورده

« اندیشان محدود كردهنسان را دوستی میورزند/ آنان كه قلب صنوبری خود را/ به دوستی با جیبهاچگونه ا

 (. 497)همان: ص 

های كاشانی در زمان جنگ ظلم شده است، از دیگر دغدغه توجهی جامعۀ بشری به كشورهایی كه به آنهابی

. او در این شعر اذعان میکند كه در این میکنداز جوامع بشری انتقاد « های آببر جاده»است. چنانکه در شعر 

زمان ظلم و ستم به مادران ستمدیده بقدری فراوان است كه همواره نفرین و آه بر زبانشان جاری است و صدای 

در قرن ما/ خاموش گشته است/ آیا صدای نبم صداقت / : »درپی به گوش میرسدهای سربازان مسلح پیچکمه

تأمل گلهای ها است / رگبار بیدیده/ باران رحمت است / موسیقی زمانۀ ما آیا/ فریاد چکمهآیا نفرین مادران ستم

 (.414)مجموعه آثار، كاشانی: ص« آت  است 
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های سربازان را در برابر كاشانی در این شعر نیز نفرین مداوم مادران ستمدیده را در مقابل باران، فریاد چکمه

در كنار گل قرار داده و در یک مجموعه قرار گرفتن زشتیهای مربوط به بشر و  موسیقی، و رگبار آت  مسلسلها را

است. درواقع وی با كاربست عباراتی آور دانستهزیبایهای لطیف طبیعت را همچون ابالغ یک اتهام، وحشت

  همچون باران، موسیقی و گل بطور ضمنی برای نفرین، جنگ و مردمکشی جایگزینهایی مناسب معرفی میکند.

فاطمه راكعی بدلیل مادر بودن بیشتر ترحم و دلسوزی  را در شعر زیر، برای كودكان مظلومی سر داده كه 

مورد هدف قرار گرفتند و شهید شدند. وی در غزل  4347تیر ماه  46توسط ناوگان جنگی متجاوز آمریکایی در 

 میکند:  زیر در سوگ این عزیزان به شیوۀ مرثیه از حقوق بشر آمریکایی انتقاد 

 زمین دیهده در خهواب یهک آسهمان گهل     

 چگونههه بههه تعبیههر ایههن خههواب رنگههین   

 شهههده آسهههمان غهههرق گلههههای پرپهههر   

 تنگههههیم راچههههرا نههههبم سههههنگین دل

 

 چگونه بر این خواب زیبا نگریم 

 صمیمانه در مرگ گلها نگریم

 چنین ناشکیبا نگریمچرا این

 به دامان ننگین دنیا نگریم

 (94)سفر سوختن، راكعی: ص             

 

 اعتراض به سکوت مجامع جهانی دربارۀ حقوق بشر 
عدالتیها و شعر اعتراض، اعتراض شاعر دربارۀ جهان، سیاست و مردم است و گاهی اعتراض و انتقاد از بی

میشود.  نابرابریهاست كه در مجامع جهانی و حقوق بشر سازمان ملل به دیگر كشورهای جهان سوم و فقیر اعمال

وقتی انقالب و بعد از آن جنگ اتفاق افتاد و همۀ قدرتهای جهان به مقابله با آن پرداختند، مجامعی همچون 

حقوق بشر نیز دربرابر ستمهایی كه بر ملت و امت ایران رفت، سکوت اختیار كردند. این سکوت جهانی فریاد 

زندانی/ در زیر بمب به مرگ رسیدند/ و بمب آنگونه  دویست  دالر»اعتراض شاعران را برآورد. صفارزاده میگوید: 

در «/ المللدفاع بین»و «/ سازمان حقوق بشر»ها را/ از جسمهای شهیدان زدوده است/ كه ماهرانه/ نق  شکنجه

 (.165)مجموعه اشعار، صفارزاده: ص « غیبت گواه و مدرک/ از داوری/ زبانشان بسته است

خن میگوید و از حامیان بشر كه ادعا میکنند. او نیز اعتراض خوی  را اینگونه كاشانی نیز در شعر خود از عدل س

 بیان میکند:

 جهان ز عدل پرآوا بود، اگر حقوق بشر میداشت! آذین بود، اگر ز عدل ثمر میداشت        نهال عشق گل

 آید شب است و دشنۀ دژخیمان، كه در شمار نمی آید                     ز حامیان   بشر بانگی،   در    این دیار   نمی

 (455)مجموعه آثار، كاشانی: ص 

بنابراین چنین اشعاری در قالب شکایت و اعتراض به سکوت جهانی است. به عبارتی دیگر شاعر با نگاهی   

تعداد مردم  تفاوتی جهانیان، پیام خوی  را مخابره میکند. این اعتراض به ظلمهای جهانی بهانتقادآمیز به بی

های اشعار ای از هزاران اشاره شد. در ادامه به بررسی درونمایهمظلوم جهان است. بنابراین در اینجا تنها به گوشه

 كشوری( پرداخته میشود.معترض در سطح داخلی )درون

 

 كشوری( اعتراضهای داخلی )درون 

گیری مردم و مسئوالن مربوط ای دارند و به اعمال، رفتار، طرز تفکر و تصمیماین نوع اعتراضها پهنۀ گسترده 

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اخالقی میباشند. در ادامه به بررسی كه شامل درونمایه میشوند



 94/ های شاعران زن مشهور انقالب اسالمیبررسی شعر اعتراض در سروده

 

 جداگانۀ هریک از آنها پرداخته میشود.

 

 اعتراض به فقدان آزادی 
خواهی، یکی از مفاهیمی است كه هر انسانی برای آن احترام واالیی قائل است و تا اوج روحیۀ آزادی و آزادی

فداكاری و از حریم آن پاسداری میکند و هرگاه قدرتمندی در پی آن باشد كه این موهبت الهی را از او بازستاند، 

 هد داشت. در ادب معاصر، بحث آزادی و آزادیخواهیدر برابر او ایستادگی نموده و به قیمت جان آن را پاس خوا

ترین موضوعات است. آزادی شاید بزرگترین دغدغۀ شاعران معاصر باشد؛ برای عملی شدن آن یکی از گسترده

اند؛ زیرا همۀ اند و بهای گزافی برای آن نیز پرداختهفراوان كوشیدند و از نبود آن لب به اعتراضهای تند گشوده

آوا با شاعران معاصر خود با اند. صفارزاده نیز همو ویرانیها را ناشی از نبود آزادی دانسته بدبختیها ،ناكامیها

صراحت و آشکارا، فریاد آزادی سر میدهد و دخالت استعمارگران را در امور داخلی كشورهای جهان سوم محکوم 

ان را لگدكوب كرده است/ زندان و روزه/ شما كه طالب آزادی هستید/ همواره گامهای اجانب/ اعصابت»میکند: 

« روز شماستجنگ و گریز/ پیمان اعتراض/ برضد اتحاد و تعرض/ این رشتۀ طلوع و غروب/ برنامۀ شبانه

 (.147)مجموعه اشعار، صفارزاده: ص 

. استشاهی بکار رفته هم در معنای حریت و آزادی و هم رهایی از زندان ستم« آزادی»های سیمین در سروده

سیمین نیز بتبع شاعران ستایشگر آزادی در برابر رژیم طاغوت كه آزادی را از مردم سلب كرده بود، سخت انتقاد 

 نامگذاری كرد:« یک دریچۀ آزادی»و اعتراض كرد و اشعار زیادی در ستای  آزادی سرود و یک دفتر را به نام 

 از شادی، خرج كن كه مهمانمیک سبو پر  یک دریچۀ آزادی  باز كن  به زندانم           

(935)مجموعه اشعار، بهبهانی: ص   

 وی در اعتراض به عدم آزادی بیان میگوید:

های های خموشی/ با واژهقطره شمردم در دكۀ كتابفروشی/ پرداختن بهای كتابی، مشحون ز آیهالماس قطره»

 (. 453)همان: ص « فروشیهید مگوی ، با بغم بسته راه گلوی / خواهد كه همرهم بگریزد، از دكۀ كتاب

میبیند كه فصل بهار با همۀ زیبایهای  گذر فصلها را نظاره میکند. او « بهار در...»سریده كاشانی در شعر       

اینجا بهار فصل »آمده ولی شاعر از آمدن  خوشحال نیست؛ او دوست دارد بهار زمین، با بهار آزادی همراه باشد: 

مطرح نیست ما را/ آن میسزد ما را، كه ماند نسلها را/ ما را بهاری باید از این دست، آری/ ما راست در آزادگی، 

 (.419مجموعه اشعار، كاشانی: ص « )رنگین بهاری

این غزل روزها و شرایطی بحرانی را تصویر میکند. شاعر از درهای بستۀ زندان خسته است و میخواهد رو به 

پرواز « پرواز طوفانی»پرواز كند. طوفان خود نمود خروش و اعتراض یک جامعه است و « پروازهای طوفانی»

های طوالنی/ روزها روزهای بحرانی/ ها لحظهلحظه»بانۀ پر از شجاعت: طلبسوی آزادی است در یک جریان مبارزه

ها در بند/ خیل فریادهای زندانی/ بازكن باز بالهایت را/ رو به پرواز های طوفانی. )آواز گلسنگ، پشت دیوار سینه

 (.56راكعی: ص 

 

 اعتراض به فساد اجتماعی 
موضوعاتی است كه طاهره صفارزاده به آن میرردازد. در این  مبارزه با مفاسد و آسیبهای اجتماعی یکی دیگر از 

توجهی اربابان مملکت به مشکالت مردم و رواج فساد و مورد شاعر فریاد اعتراض سر میدهد؛ اعتراض به بی



 75-45 صص ،44 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  آبان ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 96

بازی است كه صفارزاده بسیار های مختلف حکومتی. یکی از مفاسد اجتماعی موضوع پارتیبندوباری در عرصهبی

است/ دوست دوست دوست من رئیس شده است/ دوست دوست من رئیس شده»أكید كرده است: روی آن ت

 (. 441)مجموعه اشعار، صفارزاده: ص « است دوست من رئیس شده

ساالری را زیر تیغ اعتراض میبرد و انتقاد به خصلت زشتی كه شاید اساس و پایۀ صفارزاده بشدت نظام پارتی

آورد. و شاید علت آن فاصله گرفتن ما از اصول اولیۀ ی و فرهنگی و... را فراهم میهای اجتماعبسیاری از مفسده

اخالقی، انسانی و ارزشهای اسالمی دینی باشد كه باعث نارضایتی عمومی شده و در درازمدت كل نظام را تهدید 

 میکند. 

ای او آیینه« كودک قرن»از دیگر مفاسد اجتماعی زمانۀ شاعر، غرق شدن زن در مظاهر تمدن غرب است. شعر 

امان برضد ارزشها كه حتی عاطفۀ است از وضعیت فاسد اجتماعی آن روز. این شعر فریادی است علیه تهاجم بی

الشعاع قرار میدهد و تنهایی و ناایمنی كودک را در برابر مادری كه از طبیعت خود خارج شده، مادری را تحت

بختی كودک، اد دوران گسست سلول خانواده و رهاشدگی و نگونحال فسنشان میدهد. روح زمانه و در عین

سرپرستی زمانی است كه آغوش گرم نگهبان را ازدست داده است. اعتراض صفارزاده به ای از بیاستعاره

از اولین آثار شاعر « كودک قرن»زدگی و دور شدن از اصالت و فرهنگ خودی به بارزترین شکل، در شعر غرب

پروا در اعتراضی آشکار به هجوم فرهنگ غرب و ازمیان رفتن . او در آن با لحنی صریح و بینمود یافته است

شام دیگر »ارزشهای انسانی بویژه محبت مادری، به غرق شدن زن در مظاهر فساد تمدن غرب پرداخته است. 

ش او آهسته لغزد/ كه خواب آید درون دیدۀ او/ پرسید از خود باز امشب مادرم كو/ بانگ آرامی درون گوچون

داران/ در هوای گرم و عطرآمیز یک زندان/ قامت آن مادر زیبا/ به گرد مادرت اینجاست/ در سرای رنگی شب زنده

 (.34 - 39)همان: صص « ای/ پیچان و دست  گردن آویز استقامت بیگانه

اب شده، رشوه و رانت است. فرد از دیگر مفاسد اجتماعی امروز كه زیاد در ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی ب

المال تنها به بیتهای كالن به مرئوس قوی از وی اعتبارات و پولهای كالن میگیرد و نهثروتمند با دادن رشوه

طرد مدار »برنمیگرداند، بلکه میگوید ثروت و پول من در موقع تحریم كشور، كشور و مردم را نجات داده است: 

از این گروه »(. یا 915)همان: ص « دانایی/ بازار رشوه و رانت را/ سامان بخشیده/ بر ناتوان شدن آن خوبان

این »(.یا 441)همان: ص « رانت وارد نمیشود تخریب/ در دستگاه قضایی/ منتظر حکم نیست/ در فن رشوه و

آلود میخورد/ میوه میخورد/ رشوه میخورد/ رانت میخورد/ ربا میخورد/ نان تملق و ترفند میخورد/ هموطن آب گل

 (.445 – 441)همان: صص « آری تفاوتی است شگرف/ بین خورندگان و خوردنها

 

 اعتراض به فقر و تضاد طبقاتی

در عصر نابرابریهای اقتصادی قبل از انقالب گریبانگیر جامعه بود، فقر و تضاد طبقاتی بود. یکی از معضالتی كه 

های این نوع بروز بحران در جامعه، فقر و تبعیم است. نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران در آن ازجمله جلوه

به مهاجرت ناخواسته و  كشاورزانی كه براثر اصالحات ارضی روزگار بویژه فاصلۀ طبقاتی و شرایط اسفبار

های نشینی تن داده بودند، باعث توجه بسیاری از منتقدان و متفکران به مقولۀ فقر، بمثابۀ یکی از شاخصهحاشیه

به شکلی چشمگیر، به مسئلۀ فقر میرردازد و یکی از علل آن « پلکان»بارز جامعه شده بود. صفارزاده نیز در شعر 

كه  نشین مییابد، و در ادامه به كالم موال علی اشاره میکندنشین و كوخان كاخرا در تبعیم و فاصلۀ طبقاتی می

)انقالب در شعر طاهره صفارزاده، « هید كاخی برافراشته نمیشود مگر در مقابل آن كوخی وجود دارد»میفرماید: 



 93/ های شاعران زن مشهور انقالب اسالمیبررسی شعر اعتراض در سروده

 

 (.493زارعی: ص 

آید./ در ز كودكی سراغ شما میدر روستا/ در زیر چشم به پنج سالگی/ خط و چین كمین كرده است/ پیری ا»

ها/ مسافتی است/ میان نشستنها/ كررنشین/ كلبه ای است/ در پی  روی كررها و زاغهروستا هر كاخ گونه قداره

 (. 355)مجموعه اشعار، صفارزاده: ص « نشین/ چادرنشین/ ویال نشین

های فرزند دارد. مادری كه واستهاشاره به احساس مسئولیت زن در برابر خ« صبر كن ماه دگر»سیمین در شعر 

هایم هم پاره جامه»های دیگر موكول میکند: اش به فرزند را به ماهبعلت بدهیها و مشکالت روزمرۀ زندگی، وعده

های نغز و دلخواه دگر/ شرمگین آهسته گفتم: زیر لب/ صبر كن فرزند من، ماه دگر شد آخر كجاست/ جامه

(. بنابراین در این اشعار فقر و سرخوردگی عاطفی نمود دارد كه ریشۀ بسیاری 671)مجموعه اشعار، بهبهانی: ص 

از معضالت اجتماعی است. مضامین شعر او برگرفته از زندگی مردم كوچه و بازار و ستمدیدگان است. وی در 

ارد و معلم هم به نوعی با فقر اجتماعی روبرو میشود. قصۀ دختر فقیری كه دفتر و كتاب ند« معلم و شاگرد»شعر 

گفتی از چشمم آهسته میدزدید/ چشم غمگین پرآب خود را/ پاپی پا نهاد و نهان كرد/ »سنج متوجه میشود: نکته

 (.41)همان: ص « پارگیهای جوراب خود را

طفل قالیباف گیوه به پا/ به »كاشانی در بیشتر اشعار خود به مبارزه با نژادپرستی و فاصلۀ طبقاتی میرردازد:  

ما/ هر دو، دو خالق / رنگ نان حتی در دیده ما یکسان نیست/ و زمستانبه ارسیهای چرمی من مینگردشگفتی 

 (.413های شب، كاشانی: ص )پروانه« دارد

 

 هویتی روشنفکراناعتراض به بی
برابر هویتی، سکوت مردم در اعتراضی در شعر صفارزاده، مبارزه با بی -های شعر اجتماعی یکی دیگر از مؤلفه

گاهی دلم برای یک روشنفکر »است. او در میان طبقات مختلف جامعه بر روی روشنفکران تأكید میکند:  ظلم

)مجموعه اشعار، صفارزاده: « ای غریبی استای/ موجود افسانهاش خواندهنامه را دربارهتنگ میشود/ تعریف لغت

 (.431ص 

ای غریب نام ت، چنانکه صفارزاده از او بعنوان موجود افسانهروشنفکر بخودی خود انسانی اندیشمند و متفکر اس 

میبرد؛ اما در اندیشۀ شاعر لفظ روشنفکر با بدبینی و نفرت همراه شده، چون او عقیده دارد روشنفکر از آن راهی 

نی، های انساكردگانی در جامعه است كه با دغدغهروشنفکر از طبقۀ تحصیل»كه باید عبور كند، خارج شده است. 

اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی اقدام به موضعگیری در مباحث و مسائل حساس جامعۀ خوی  و جامعۀ 

ها احساس مسئولیت و و بایسته جهانی میکند. روشنفکر به مسائل جامعۀ خود و جامعۀ جهانی و نیز به آرمانها

دهۀ اول انقالب اسالمی رحیمی: صص )كاوشی در مضامین انتقادی شعر برخی از شاعران معروف « تعهد میکند

و به سلطۀ فکری و فرهنگی این قشر در  (. در اینجا صفارزاده با قشر روشنفکر به مبارزه برمیخیزد461-463

 جامعه معترض میشود و بدین صورت بعد روشنفکرستیزی در شعر دینی و انقالبی را رواج میدهد. 

كه هویت ایرانی خود را در مقابل فرهنگ غربی ازدست دادند. وی ای هستند البته منظور او روشنفکران غربزده

ازآنجاكه چند سالی در غرب زندگی كرده و فرهنگ غربی را بطور كامل تجربه و مطالعه كرده؛ دریافته است كه 

انگیزی انسان، ایمان خود را ازدست داده و وضعیت انسان در عصر ماشین و فناوری چه شکلی دارد و بشکل غم

زده میرردازد و در معنی شده است. از این روی به مبارزه با روشنفکران ضدسنت و غربتیجه زندگی پوچ و بیدرن

این دیدگاه « زمزم سفر»مقابل اندیشه و تفکر آنها، ندای بازگشت به فرهنگ خودی را سر میدهد. او در شعر 
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 خود را به گونۀ زیبا بیان میکند:

نما مرا سرگرم نکرد/ از پی ای در پی  داشته باشیم/ اختراع قطببرسیم/ شاید جلگهشاید به منتهایی از دره »

 (.416)مجموعه اشعار، صفارزاده: ص « اینان برویم كه به پابوس امام میروند

بنابراین روشنفکری كه صفارزاده بعنوان آگاه و فرهیخته میرذیرد، كسی نیست كه با سنتها و مخصوصاً دین و 

روشنفکر، آدم بافرهنگ و پرهیزگاری است كه از خود به دیگران »نی برردازد، بلکه از دید او مذهب به دشم

 های مادی را كوچک میشمارد. میندیشد و اصولی دارد كه با آنها زندگی میکند و برای حفظ این اصول وسوسه

 

 اعتراض به انسان امروزی و جوامع بشری 
دست یافته و از مدار ماه هم گذشته است، اما از قرار مهر بسی دور و از جهان امروز گرچه به پیشرفتهای اساسی  

ترس و اضطراب و ناامنی وجودی، احساس پوچی، خأل و اضطرابهای »حل بحرانهای روحی خوی  عاجز است. 

ۀ عمیق روحی چیزی نیست كه بتوان آنها را با عقل و خرد بشری حل كرد یا پاسخی برای آنها یافت. بنابراین تکی

بی  از حد بر عقل و خرد انسانی در دنیای جدید سبب شده كه انسانها از نیازهای روحی و مصنوعی خود غافل 

(. بنابراین ازجمله مسائلی كه بشر كنونی 41)بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکری، اكبری: ص « بمانند

ندگی و حیرانی بشر در وادی تنهایی در اشعار با آن درگیر است، احساس درماندگی و ناامیدی است. این درما

است. وی در این شعر انسان تنهاماندۀ عصر بخوبی ترسیم شده « خیر آه... انسان تنهابهشب»كاشانی همچون 

باز »خود را، كه گرفتار یاد دیروز، رنج امروز و بیم فرداست، خطاب قرار داده و در انتقاد از او اینچنین میسراید: 

های امروز/ خیره بر راه فردای مجهول/ یاد دیروز را میستاید/ اوست كه مجموعی از یاد دیروز/ رنج امروز/ انسان تن

بیم فردا /روی این خط تکرار و تکرار/ آدمکهای مبهوت و بیمار/ پای دیوار دلگیر غربت/ با غم خوی  معتاد/ وه 

 (.145 - 143)مجموعه اشعار، كاشانی: صص « پشتوانه/ بر تو افسوسچه تنهاست انسان امروز/ آه، انسان بی
و  به سکوت مرگبار محافل جهانی در رابطه با فاجعۀ بمباران حلبچه میتازند« دنیای دلسنگ»راكعی در غزل    

برخیز  دنیای دل »بشر را به پاک كردن ننگ و پلیدیها از دامن عالم و ساختن دنیای خوب تشویق میکند: 

گ/ دیری است كشتار خوبی است/ بیدار رنگ است و نیرنگ/ خواب است خواب سنگ/ دنیای دل سنگ صدرن

 (.91 - 93)سفر سوختن، راكعی: صص « دلتنگ است دنیا/ هیهات! انسان

چنین اشعاری بیانگر این است كه برخی جوامع بشری از دیگر جوامع مظلوم اطراف خوی  غافلند یا خود را به 

صفارزاده در جستجوی هویت، فرهنگ غربی را اند. زمان را نادیده انگاشته اند و ظلم و ستم جبارانغفلت زده

. او وضعیت غریبانۀ انسان را در عصر ماشین با های آنها را ارزیابی میکندتجربه و مطالعه كرده، تمام وعده

و ایمان واقعی انگیز است انسان عشق . وی درمییابد كه چه غمای مورد تحقیق قرار میدهدپردازشگرهای رایانه

به كشورهایشان خود را ازدست بدهد. همچنین درمییابد كه تا چه اندازه روشنفکران ضدسنت و غربزده نسبت

صداقت هستند. تنها چیزی كه در شکلگیری دیدگاه وی سهیم است، همان بازگشت به فرهنگ ناسراس و بی

تنها بودم/ مثل آب »درنتیجه تسلط بیگانگان است: خودی است كه تنها حفاظ در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه و 

« آورند/ مینشتستند/ تنهایی مرا مهار میکردنددر عمق چاه/ تنها بودم و دسته دسته مرغهای پریشان می

 (.344)مجموعه اشعار، صفارزاده: ص 

 بررسی و مقایسۀ اشعار اعتراضی شاعران موردبحث 
های شاعران موردنظر به تفکیک نشان داده شده شعر اعتراض در سرودههای در جدول زیر بسامد بازتاب درونمایه



 95/ های شاعران زن مشهور انقالب اسالمیبررسی شعر اعتراض در سروده

 

قطعه  616)از  ٪51ها به ترتیب در اشعار طاهره صفارزاده )مجموعه كامل اشعار( است كه انعکاس این درونمایه

ها، قطعه شعر اعتراض(، فاطمه راكعی )سفر سوختن، آواز گلسنگ، گزیده ادبیات معاصر، مادرانه 435شعر وی، 

قطعه شعر  465قطعه شعر او،  354)از  ٪35ناخنکی به زندگی، رؤیای رنگین، سنجاقکها، دیروز با ما كسی بود( 

قطعه شعر اعتراض( و سریده  474قطعه شعر او،  537)از  ٪33اعتراض(، سیمین بهبهانی )مجموعه كامل اشعار( 

قطعه شعر  77قطعه شعر او،  353)از  ٪65های شب( كاشانی )مجموعه كامل اشعار سریده كاشانی و پروانه

های طاهره صفارزاده های شعر اعتراض در سرودهاعتراض( میباشد كه بنابراین بیشترین بسامد انعکاس درونمایه

 در اشعار سریده كاشانی است.و كمترین نمود آن 

 

 . بسامد اشعار اعتراضی شاعران0جدول

 فراوانی به درصد تعداد اشعار اعتراض تعداد اشعار نام شاعر

 %51 قطعه 435 قطعه 616 طاهره صفارزاده

 %33 قطعه 474 قطعه 573 سیمین بهبهانی

 %65 قطعه 77 قطعه 353 سپیده كاشانی

 %35 قطعه 465 قطعه 354 فاطمه راكعی

 

 

 ای بسامد اشعار اعتراضی شاعراننمودار دایره

 
 

قطعه(، نیمایی  433قطعه(، سرید ) 643غزل ) های شعر اعتراض به ترتیب در قالبدر جدول زیر بسامد درونمایه

است. قطعه( سروده شده  9قطعه( و دوبیتی ) 69قطعه(، مثنوی ) 33قطعه(، قطعه ) 15قطعه(، چهارپاره ) 41)

های شاعران مورد بحث داشته ضی را در سرودههای اعترابنابراین قالب غزل بیشترین كاربرد در بیان درونمایه

 است و كمترین آن مربوط به قالب دوبیتی است. 

 

 

%54طاهره صفار زاده 

%35فاطمه راکعی 

%33سیمین بهبهانی

%25سپیده کاشانی 
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 . بسامد قالبهای اعتراضی شاعران2جدول

  تعداد شعر اعتراض قالبهای شعری

 قطعه 643 غزل

 قطعه 433 سرید

 قطعه 41 نیمایی

 قطعه 15 چهارپاره

 قطعه 33 قطعه

 قطعه 69 مثنوی

 قطعه 9 دوبیتی

 

های بیان اعتراضی این شاعران مورد بحث چنانکه پی  از این بیان شد، یکی از اهداف این پژوه  تبیین شیوه

نشان داده شده است. با توجه به شواهد مثال ذكرشده، گفتنی است كه  3است كه این مسئله در جدول شمارۀ 

قبل از انقالب اشعار اعتراضی را بصورت رمزگونه و نمادین طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی و سریده كاشانی 

اند. میسرودند، حال آنکه پس از انقالب بصراحت و آشکارا به انتقاد از مسائل و معضالت با لحنی تند پرداخته

سرای  اشعار نمادین این شعرا ممکن است ناشی از خفقان موجود در جامعۀ عصر پهلوی باشد كه سبب شد 

ان این زمان به سرودن اینگونه اشعار روی آورند. از سوی دیگر اشعار اعتراضی فاطمه راكعی اگرچه بیشتر شاعر

در اغلب موارد بصراحت و آشکارا بیان شده و در برخی موارد بطور ضمنی و غیرمستقیم اما لحن كالم  آرام و 

انی شاعری است كه در مجموعه مالیم است. دلیل تفاوت لحن این شاعران ممکن است در روحیاتشان باشد. كاش

ای برای رزمندگان جنگ سروده است؛ بطوریکه حتی شعر او را به شعار كنندهاشعارش، اشعاری مهیج و ترغیب

نزدیک میکند. حال آنکه راكعی كمتر به سرودن چنین اشعاری روی آورده و اگر هم اعتراضی به برخی از افراد 

های بیانی نی مالیم به بیان  پرداخته است. شاعران موردبحث شیوهدارد، در بیشتر موارد بصراحت و با لح

همچون اعتراض آشکار، رمزگونه و نمادین، طنز تلخ، هجو، اعتراض همراه با مدح و ستای ، مرثیه، نوستالژی ، 

ای ههای اعتراضی خود برگزیدند كه شیوهمرور خاطرات، شکایت، حسرت و یادكرد گذشته را برای بیان درونمایه

 اعتراض آشکار و رمزگونه و نمادین بیشترین سهم را در بیان شعری، شعر اعتراض انقالب دارد.

 های بیان اعتراض شاعران. شیوه2جدول 

 فاطمه راكعی سپیده كاشانی سیمین بهبهانی طاهره صفارزاده

اعتراض آشکار، اعتراض 

همراه با مدح، مرثیه، 

نوستالوژی و مرور 

 خاطرات، طنز تلخ، و

رمزگونه و نمادین    
_____________ 
گاهی لحنی تند و گاهی 

 مالیم 

اعتراض آشکار و 

رمزگونه و نمادین 
_____________ 
 با لحنی تند 

اعتراض آشکار و 

رمزگونه و نمادین 
_____________ 
 با لحنی تند و گزنده

اعتراض آشکار، رمزگونه 

و نمادین هجو، مرثیه، 

ای و حسرت، كنایه

ضمنی   
_____________ 

 با لحنی مالیم و آرام



 97/ های شاعران زن مشهور انقالب اسالمیبررسی شعر اعتراض در سروده

 

 گیرینتیجه
در دورۀ انقالب اسالمی، شاعران متعهد و ملتزم، برای دفاع از ارزشهای انقالب و ترویج افکار انقالبی به بیان 

واقعیتها و انتقاد از مشکالت و بیان مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اخالقی، اقتصادی و ... دوران 

پایداری، نوعی شعر اجتماعی است كه در آن های ادب شعر اعتراض یکی از زیرمجموعهاند. خود پرداخته

نادرستیهای رفتاری مردم و مسئوالن را گوشزد میکند و هدف از این نوع شعر در دورۀ انقالب، حفظ ارزشهای 

های شعر اعتراض را در عدالتیهاست. بطور كلی میتوان درونمایهاسالمی، اصالح نمودن جامعه و مبارزه با انواع بی

های مشترک شعر می به دو نوع اعتراضهای جهانی و داخلی تقسیم كرد. مهمترین درونمایهدورۀ انقالب اسال

های شاعران مشهور زن بعد از انقالب اسالمی داشته است، در مورد اعتراض كه بیشترین انعکاس را در سروده

شامل اعتراض به اعتراضهای نوع اول )جهانی( بیشتر حول اعتراض به سیاستهای قدرتهای جهانی میچرخد كه 

های داخلی كه بیشتر در زمینه استکبار جهانی و سکوت مجامع جهانی دربارۀ حقوق بشر است. اما اعتراضهای

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخالقی و مذهبی است، عبارتند از: اعتراض به فقدان آزادی، اعتراض به فساد 

هویتی روشنفکران و اعتراض به انسان و جوامع بشری كه اجتماعی، اعتراض به فقر و تضاد طبقاتی، اعتراض به بی

های شعر اعتراض به های صفارزاده داشته است. بنابراین درونمایهها بیشترین بازتاب را در سرودهاین درونمایه

است كه قالب غزل  غزل، سرید، نیمایی، چهارپاره، قطعه، مثنوی و دوبیتی سروده شده  ترتیب در قالبهای

 های اعتراضی دارد. كاربرد را در بیان درونمایه بیشترین

های بیانی همچون اعتراض آشکار، طنز تلخ، هجو، اعتراض همراه با مدح و ستای ، شاعران موردبحث شیوه

ای، ضمنی، رمزگونه و نمادین مرثیه، نوستالژی، مرور خاطرات، شکایت، حسرت و یادكرد گذشته را بصورت كنایه

های اعتراضی خود برگزیدند كه شیوۀ اعتراض آشکار، رمزگونه و نمادین بیشترین سهم را در هبرای بیان درونمای

شعر اعتراض انقالب دارد؛ بطوریکه اشعار انتقادی كاشانی و بهبهانی صریحتر و با لحنی تندتر از اشعار اعتراضی 

تفاوت روحیات آنان باشد. اما  صفارزاده و راكعی بیان شده است، این امر ممکن است ناشی از شرایط جامعه و

وجه مشترک رویکرد اعتراض این شاعران در بازگشت به آرمانها و اصول اولیۀ انقالب و تثبیت و ترویج آنهاست. 

در واقع شاعران از این طریق به حمایت از انقالب و آرمانهایشان میرردازند. در واقع این شاعران از شعر بمنزلۀ 

اند؛ بطوریکه شعرشان بیشتر مبتنی بر مشکالت و ناهنجاریهای اجتماعی بهره بردهسالحی برای انعکاس برخی 

شدۀ اشعار اعتراضی  این شاعران، های استخراجعواطف اجتماعی است تا عواطف شخصی. با توجه به نمونه

شانی، علیرغم وجوه شباهت اشعار اعتراضی، تفاوتهایی فراخور شرایط محیطی ایجاد شده است. برای مثال كا

صفارزاده و بهبهانی از عصر پهلوی و شرایط آن زمان انتقاد میکنند، ولی راكعی شرایط جامعۀ پس از جنگ را 

بتصویر میکشد كه در آن برخی افراد با نفاق و ریاكاری، سودجویانه از دین بهره میبرند. بنابراین اینان در مقام 

اند و برای بیداری مردم و آگاه كردنشان دربارۀ ادهشاعری متعهد در برابر معضالت جامعه حساسیت نشان د

جامعه و مشکالت موجود در آن میکوشند. این مسئله هم نشانگر حضور مؤثر و فعال زنان شاعر در عرصۀ سیاسی 

شناسی ادبیات كه هنر را همواره از بسترهای اجتماعی و سیاسی و ادبی است و هم تأییدی است بر نظریۀ جامعه

 د.متأثر میدان
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 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 عهده بر را نامهپایان این راهنماییآقای دكتر رضا فرصتی جویباری . است شده استخراجاسالمی واحد قائمشهر 

 گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای رضا كریمی الریمی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیزآقای دكتر حسین منصوریان . اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد قائمشهر  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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