
 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نامۀ زنان پژوهش
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  انتقاد در شعر شاعران زن پس از انقالب
  )فاطمه راکعی و سپیده کاشانی(

  *طاهره ایشانی

  چکیده
و  هـاي انقـالب   ارزششاعران و نویسندگان مردمی براي دفـاع از   ،معاصر ةدوردر 

 میـان  از .انـد  انتقاد بیـان کـرده  را با قلم  ...و  مسائل ،مشکالت، افکار انقالبیترویج 
هـدف از ایـن    .ونـد ر به شمار میاز جمله زنان شاعر منتقد  راکعی و کاشانی ،ها آن

تحلیـل اشـعار انتقـادي ایـن دو      انجام شده،آماري ـ   که به روش تحلیلی ،پژوهش
هـایی   زمینـه شـعار در چـه   اگونه  ایناست که  مسئلهچنین پاسخ به این  شاعر و هم

این نتیجـه حاصـل    ،تحلیل آماري بر اساس. اند بیان شدههایی  شیوهسروده و به چه 
بشـري از  جامعـۀ  کاشانی و راکعی هر دو در انتقاد از معضـالت کشـور یـا    شد که 
اشـعار  و در عین حال فرامـرزي برخوردارنـد؛ بـه طـوري کـه      گرایانه  واقعنگرشی 

چنـین  . انتقادي آنان بازتابی از شرایط اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه و زمـان اسـت     
سیاسـی و  هـاي   عرصـه حضور فعال زنان شاعر در  گر بیانکه  ایناشعاري عالوه بر 

اجتماعی ادبیات کـه هنـر را از بسـترهاي    نظریۀ بر  است تأییدي است،ادبی جامعه 
  .داند متأثر میاجتماعی و سیاسی 

  .شعر انتقادي، شعر انقالب، فاطمه راکعی، سپیده کاشانی :ها هکلیدواژ
 

  مقدمه و طرح مسئله. 1
 ملـت ل درونی و اجتمـاعی آن  ئبه مقتضاي مسا ،در هر دوره از زمان و ملتیات هر قوم یادب

گاه ها  آنزندگی مردم و آداب و رسوم نحوة به طوري که اوضاع اجتماعی و گیرد؛  میشکل 
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درخور  مسائلیکی از  بنابراین،. شود میو گاه به شکل ضمنی در آثار ادبی منعکس  اًمستقیم
  در ادبیـات انتقـادي شـاعر یـا نویسـنده     . بررسی در ادبیات فارسی، ادبیات انتقـادي اسـت  

یـا  هـاي گونـاگون    شـیوه و ها  شکلمشکالت اجتماعی، دینی، سیاسی و گاه اقتصادي را به 
  .کند متفاوت بیان می

شود  میاز ادبیات انتقادي مشاهده هایی  رگهاسالمی دورة ر مکتوب فارسی از آغاز در آثا
در آثاري با گرایش به . در ادبیات پس از نهضت شعوبیه نمود یافته است ،آشکارترین آن که

بـه طـور ضـمنی     ،بر گردآوري و تدوین آثار مکتوب منظوم و منثـور افزون  ،نهضت شعوبیه
با روي   ،چنین از قرن پنجم به بعد هم .خورد میانتقاد و شکایت از شرایط زمانه نیز به چشم 

هاي مختلف بـا   غزنوي و سلجوقی، تعصب مذهبی و گسترش فرقه  هاي حکومتکار آمدن 
 قبادیـانی  خسـرو  ناصـر چـون   تر شد که در آثار شاعرانی هم خاص بیش  کالمیهاي  نگرش
آشـفتۀ  اوضاع  ازدر قرن ششم نیز انتقادهاي سنایی . شود میهایی از آن مشاهده  جلوه بلخی
  :نمونه او در غزلی با مطلع براي. را شاهدیمایران 

ــی  ــن معشــوقگان ب ــا دل برگرفــت عشــق ازی   وف
  

  بر سر گرفت  جوي دون دست ازین مشتی ریاست  
  :پردازد میبعد چنین به انتقاد از اوضاع زمان خود هاي  بیتپس از انتقاد از شرایط موجود، در   

  تر که چون دزد از خزینت نقد برد زین عجایب
  

  بـان کـور، گــوش پــاسبان کــر گرفـت       دیده  
ــع    ــن مرقّ ــالوس  ای ــا و س ــگ  ه ــا و رن ــا ه   ه

  
  هـا آذر گرفـت   امر معروف است کز وي جـان   

  )835: 1362سنایی، (  
مغول و رواج فسـاد  حملۀ از سوي دیگر، بخش مهمی از ادبیات انتقادي فارسی، پس از 

علت آشفتگی اوضاع   گرفت و شعر انتقادي در قرن هفتم و هشتم به  فراگیر در جامعه شکل
  کـه زمـان اسـتیالي    ،در این دو قـرن . مسائل شدبیان مشکالت و   زمان، بستر مناسبی براي

انتقادهـاي  ، مفاسـد اجتمـاعی  تر شـدن   ، با بیشصالح بر ایران بودناهاي  حکومتمغوالن و 
حافظ در . شود میمشاهده  حافظ دیواناوج چنین اشعاري در . شد میاجتماعی نیز شدیدتر 

  :غزل زیر با مطلع
  سرشت عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه

  
  که گناه دگري بـر تـو نخواهنـد نوشـت      

  )136: 1368حافظ، (  

گریـزي   شچنین عبید زاکانی با اشعار طنز هم. پردازد میآشکارا به نقد دینی و اجتماعی 
  .جامعه و معضالت زمان خویش داردهاي  ناهنجاريبه 



 3   طاهره ایشانی

  

تـري   آن، بیان انتقاد و اعتراض در قالب شـعر مجـال بـیش    در دوران مشروطه و پس از
به افشـاي مفاسـد و عملکـرد     ،در قالب انتقاد و طنز) بیداري(مشروطه دورة شاعران . یافت

کـه  ناگفتـه پیداسـت   . دولتی پرداختند و فساد حاکمان را به باد اسـتهزا گرفتنـد  هاي  دستگاه
در این دوره کمک شایانی به بیان انتقادهاي سیاسی و نویسی  سادهچنین  صنعت چاپ و هم

و نقـش   مسـئله شـفیعی کـدکنی در تأییـد ایـن     . کرده استاجتماعی و انتقال آن به جامعه 
  :شاعران این زمان در بیداري مردم معتقد است

کـامالً   مردم بوده است،تودة که بیداري  ،خطیر شعر زمان خود راوظیفۀ شاعران این دوران، 
 مـردم را بـراي بـرآوردن نیازهـاي اجتمـاعی و     سـادة  زبان علت درك کرده بودند؛ به همین 

اهمیـت  هـا   آنسیاسی انتخاب کردند و دیگر هنرنمایی و استفاده از الفاظ پرطمطـراق بـراي   
  .)75: 1378شفیعی کدکنی، (نداشت 

در ایـن دوره بـه   ...  خی یزدي، عارف قزوینـی، عشـقی و  فرچون  شاعران همبسیاري از 
خـویش بـه    دیـوان عارف قزوینی در  ،مثال براي. انتقادي خویش پرداختندهاي  دیدگاهبیان 

  :کند میشدن آنان را آرزو کن  ریشهحاکمان قاجار تاخته و نابودي و 
  رحم اي خداي دادگر کردي نکـردي 

  
  ...ابقا به اعقاب قجر کـردي نکـردي     

  )307: 1389عارف قزوینی، (  
عالوه بر حاکمان گاه به سمت مردم نشانه گرفته  شکه انتقادهای ،یا اشعار انتقادي فرخی

  :اند کردهشده که چرا در مقابل ظالمان حکومتی سکوت اختیار 
ــدارد       مجلس ما را هر آن که دید به دل گفت ــاب ن ــن انتخ ــم، حس ــت ج   مل

  )147: 1389فرخی، (
آورنـدة  رویدادها و حوادث سیاسی و اجتماعی جامعه بـه وجـود    نی استگفت ،بنابراین

از جمله رخـدادهاي بـزرگ تـاریخی پـس از مشـروطه، انقـالب       . چنین ادبیاتی شده است
سزایی در ادبیات ایـن دوره   هاسالمی و سپس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که تأثیر ب

این انقالب، . بدانیم “انقالب اسالمی در شعر فارسی”آن را سزد  می«که  چنان. گذاشته است
افق شاعران ایرانی دغدغۀ فارسی را زنده کرد و هم  دشعر اصیل و متعهقدر  هم میراث گران

  .)14: 1387 عالیی،(» را در مضامین دینی، اجتماعی و سیاسی تعمیق نمود
 

  شعر انتقادي انقالب. 2
بـه شـرایط و مشـکالت عصـر،      هکه با توج اند شاعران انقالب، شاعرانی مردمی و اجتماعی
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جنـگ سـروده   آغـاز  ویژه اشعاري کـه در   هب ،گونه اشعار این. اند سرودهگرایانه  واقعاشعاري 
تـر بـه    زدگی و با هدف ترغیب و تشویق مردم بـه دفـاع از مـیهن، کـم     به دلیل شتاب ،شده
به پیام و  توجهکه  ،بنابراین، در این نوع شعر. توجه نشان داده استشناختی  هاي زیبایی جنبه

ـ  ،مضمون بیش از هر چیز دیگري نمود یافته است، صنایع ادبـی  ویـژه تصـویرپردازي بـا     هب
  .وجود تازگی مضمون، نمود بسیار کمی دارد

 ،چه براي آنان مهم اسـت  ادبی، در آغاز چندان مورد نظر شاعران نیست، آنهاي  آرایهکاربرد 
، صـبوري  ها فداکاري، ها شهادتجنگ، هاي  لحظهطرح پیام و انتقال احساس خود نسبت به 

  ).20: 1380سنگري،(و پایداري مردم است 

  :در واقع
بازتاب روح جمعـی و انعکـاس رخـدادهاي     یاًانقالب و جنگ، شعر قوهاي اولیۀ  سالطی 

جامعه، غالبـاً   آن دوران، متأثر از اوضاع حادشدة آثار منتشر بسیاري از. اجتماعی سیاسی بود
بعضـاً  هـا   آنو شعارزده داشتند، بـه نحـوي کـه فـرم و سـاختار      گونه  رشگزابافت و بیانی 

توجـه  ) به بعـد  1363سال  مثالً از(اول دورة از اواسط . ... گرفت میمحتوا قرار الشعاع  تحت
بـه جـوهر شـعري و ایجـاد پیونـد بـین       تـر   عمیـق به فـرم و زیباشناسـی، گـرایش    تر  بیش

این برهـه را بـه مرزهـایی از هویـت سـبکی      دینی، حماسی و اجتماعی، شعر هاي  شاخصه
  .)115: 1389قبادي، (نزدیک کردند 

فـردي و اجتمـاعی تقسـیم    دسـتۀ  از سوي دیگر، اگر مضامین موجود در شعر را بـه دو  
را به خود جلب کـرده  مضامین اجتماعی بیش از مضامین فردي توجه شاعران انقالب کنیم، 
که براي مردم و در خـدمت مـردم سـروده     ،با اجتماعی بودن شعر انقالب مسئلهاین . است

  :این باورند که و رحیمی در تعریف شعر اجتماعی برنیا  محسنیکه  چنان ؛ستشده، همسو
تکامـل  پایۀ فلسـفۀ  ، بر مدار انسانو گرا  جامعهشعر اجتماعی شعري است با جان و جوهري 

شاعر با هدف بیـدارگري و ارتقـاي    ،در این قلمرو. جمعی استهاي  آرمانگر  تاریخ که بیان
آنـان بـه میـدان    هـاي   اندیشـه با عواطف و پیوند  همگام و  مردم، همهاي  تودهبینش و ادراك 

  .)162: 1391نیا و رحیمی،  محسنی(خود باشد زمانۀ تا بازتاب صادق کوشد  میو آید  می

دیدگاه انتقـادي شـاعران    .استب اشعار انتقادي شاعران انقال ،از جمله اشعار اجتماعی
انتقادهـاي آنـان   . پیشـین متفـاوت اسـت   هاي  دورهانقالب با رویکرد انتقادي دیگر شاعران 

  .است... انقالب، معضالت فرهنگی موجود در جامعه و هاي  آرمانتر در رابطه با  بیش
اعتـراض بـه   هـا و   ها با دلواپسـی از فراموشـی ارزش   سروده ،]ِجنگ[پایانی هاي  سالدر ... 

اي  سلمان هراتی را باید آغازگر این شیوه دانسـت، شـیوه  . طلبی، گاهی با طنز همراه شد رفاه
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پور و علیرضا قزوه آن را ادامـه دادنـد    حسن حسینی، قیصر امین دکه بعدها کسانی چون سی
  ).58- 57: 1377سنگري، (

ه و گـاه گزنـده و   در آغاز بسیار تند و برانگیزانند ،انتقادهاي مطرح در چنین شعري
یک قلم ناسزا به محتکر، «هراتی در شعري با عنوان که  ؛ چنانهمراه با ناسزاگویی است

  بـه و گشـاید   مـی ، آشکارا زبان به دشـنام  پردازد میکه به هجو محتکران  ،»قربتاً الی اهللا
  :سراید میاي هجوآمیز  گونه

و / اسـت  نعکس شـاه مـزی   یک روي آن به/ زمان طاغوت استهاي  سکهقلب تو مثل .../ 
اما چه کنـیم کـه تـو هنـوز     .../  /تو تلفیقی از شاه و شغالی/ روي دیگر آن عکس یک شغال

 /و مثل زباله میل انبار شدن با توست/ اما چون لوازم یدکی نایابی/ جا هستی همهتو / هستی
  .)96- 91: 1364هراتی، ( ...

که قبالً  ،شود و این مضمون ر میت پس از جنگ، مضمون انتقادي در شعر انقالب پررنگ
در واقـع،  . شـود  ، در این زمان به انتقادي تند بدل مـی شد میدر قالب اشعاري طنزگونه بیان 

انتقـادي  ـ   و در قالب شـعرهاي اعتراضـی  اند  نگریستهآنان گاه به وضعیت جامعه معترضانه 
سـپیده کاشـانی و   ن، از میان این شـاعرا . وضع نامطلوب موجود را بهبود بخشند اند کوشیده

دغدغـۀ   ،عـین حـال   و در انـد  که به سرودن شعر انقالبی شـهره  اند يدو شاعرفاطمه راکعی 
در ایـن پـژوهش بـه بررسـی     بنـابراین،  . انـد  سـروده را دارند و اشعاري انتقادي  شان هجامع

  :زیر هستیم هاي پرسشو در پی پاسخ به  پردازیم میمضامین انتقادي این دو شاعر 
 ؟اند شدهسروده هایی  زمینهشعار انتقادي راکعی و کاشانی در چه ا. 1
 ؟اند شدهبیان هایی  شیوهاشعار انتقادي این دو شاعر به چه شیوه یا . 2

هـاي   شـیوه واکاوي اشعار انتقادي راکعی و کاشانی، تبیین  ،هدف از انجام این پژوهش
ـ   آنانانتقادي  الي اشـعار انتقـادي ایـن دو     هو دریافت بافت اجتماعیِ حاکم بر جامعـه از الب

توصـیف، تحلیـل محتـوا و     روش کارِ این پژوهش نیز تلفیقی از سه روشِ. شاعر است
  .تحلیل آماري است

شده، هیچ نوع تحلیلی با ایـن رویکـرد و بـه     هاي انجام بررسیشایان یادآوري است در 
اثري که نزدیک بـه  یگانه . ر راکعی و کاشانی انجام نشده استصورت خاص بر روي اشعا

است با اي  مقالهارچوب و روش کار متفاوت انجام شده هاما با چ ،موضوع پژوهش پیش رو
» انقالب اسـالمی  لاودهۀ شاعران معروف  کاوشی در مضامین انتقادي شعر برخی از«عنوان 

 .مهدي رحیمی و همکاران یداز س) 1392(
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حسن  د، سیپور امینبه بررسی این مضمون در اشعار علیرضا قزوه، قیصر  ،پژوهشدر این 
که  چنان. رضا عبدالملکیان پرداخته شده استدارزاده و محمفحسینی، سلمان هراتی، طاهره ص

شایان یادآوري است . اند نشدهدر این پژوهش، شعر راکعی و کاشانی بررسی شود  میمشاهده 
ترتیب   به نظر مدترین مضامین انتقادي مطرح در اشعار شاعران  به بررسی مهم ،در این مقاله

ند از انتقاد از خود، انتقاد از دوران ا این مضامین عبارت. بسامد و اهمیت پرداخته شده است
طبقاتی، انتقاد از شـهر و شهرنشـینی، انتقـاد از    هاي  شکافو عدالتی  بیشاهنشاهی، انتقاد از 

، انتقـاد از  مسـئولیتی  بیو تفاوتی  بیجنگ و فراموشی شهیدان، انتقاد از  سائلمبه توجهی  بی
گـر ایـن موضـوع اسـت کـه       حاصل این پژوهش نیـز بیـان  ... . شعر شاعران غیر انقالبی و 

بیش از  ،از تعالیم دینی و معارف قرآنیآنان مضامین انتقادي این شاعران به دلیل تأثیرپذیري 
  .اند سیاسی پرداخته مسائلتر به  جتماعی و اخالقی است و کما مسائلهر چیز پیرامون 

  
 )پس از انقالب(به شاعران زن اي  اشاره 1.2

اشـعاري   ،گام با شاعران مرد که همرا شاهدیم حضور زنان شاعري  ،پس از انقالب اسالمی
انـد از   عبـارت ترین آنـان   ند که مهما ههاي انقالب سرود و ارزشها  آرمانبا مضمون دفاع از 

دخت وحیدي، فاطمه راکعی، زهره نارنجی، طاهره صفارزاده، صدیقه  سیمینسپیده کاشانی، 
  .نرگس گنجیو  بخش، مهین زورقی وسمقی، غزل تاج

هـاي   ارزششعر شـاعران یادشـده در خـدمت     ،انقالب لاودهۀ در دو که است  گفتنی
انتقـادي  هـاي   دیدگاهزن شاعر با  مقام درانقالب بوده و از این میان، اشعار کاشانی و راکعی 

ضمن اشاره به زندگی و آثار این دو، به تحلیل و بررسی  ،در ادامه. اند شدهبررسی و تحلیل 
  .پردازیم میها  آثار آن

  فاطمه راکعی 1.1.2
در زنجان به دنیا آمد و تـا پایـان سـال     1333در سال  ،مترجم و شاعر، محقق ،فاطمه راکعی

به همراه خانواده به تهران نقل مکان کـرد و در ایـن    سپس. در زادگاهش بودچهارم ابتدایی 
راکعی داراي مدرك لیسانس مترجمی زبان، فوق لیسـانس و  . تحصیل پرداخت ۀشهر به ادام

اما در واقع سـرایش   ،کردآغاز سرودن شعر را از دوران دبیرستان . شناسی است دکتراي زبان
 .کردآغاز  1360دهۀ رسمی شعر را از 

، گلسـنگ  آواز، زنـدگی  بـه  نـاخنکی ، سوختن سفرند از ا هاي شعري او عبارت مجموعه
  .ها مادرانهو  رنگین رؤیاي، ها سنجاقک، بود کسی ما با دیروز
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  سپیده کاشانی 2.1.2
شعر را از سال  سرودن وي. در کاشان متولد شد 1315سپیده کاشانی فرزند حسین در سال 

دوم او مجموعـۀ  . منتشر کـرد را  شب هاي پروانهدفتر شعر  1352آغاز کرد و در سال  1348
 در .به چاپ رسـید  1373پسرش در سال  به کوشش شکه پس از مرگنام دارد  آشنا سخن
شعر جنگ از سپیده کاشـانی را بـا    گزیدة اسالمی تبلیغات سازمان هنري حوزة سال، همین

انتشـارات انجمـن قلـم     راچنین مجموعه اشعار وي  هم. منتشر کرد سرخ گل دامن هزارنام 
 .رساندبه چاپ  1389ایران در سال 

جنـگ تحمیلـی   هاي  سالطی دو سفر به جنوب در هایش  یادداشت، او از دیگر آثار
 ؛84: 1389 صـنعتی، (بـر اثـر بیمـاري درگذشـت      1371سپیده کاشانی در سـال  . است

  ).90- 82: 1387بوالقی،  زاده حسین
  

 مذکورتحلیل و بررسی اشعار انتقادي شاعران  .3

 تحلیل و بررسی اشعار انتقادي راکعی 1.3

  .پردازیم می ها به شرح و تحلیل آن که اند  بررسی شایانمقوله  پنج درانتقادي راکعی  اشعار

 جامعه و مخالفان نظام مرفه طبقۀاز  انتقاد 1.1.3

هتـک  «نـد از  ا عبـارت اسـت  جامعه پرداخته  مرفهاشعاري که راکعی در آن به انتقاد از افراد 
  .»شعر گاو«و » من برایش چقدر غمگینم«، »شعر بیداري«، »حرمت پاکان

نامـد،   می» صداي عصر عصیان«را  دکه شعر شاعران متعه اینضمن » شعر بیداري«او در 
و از آنان بـا عنـوان   پردازد  میاز مخالفان شعر انقالب  به صورتی رمزگونه و نمادین به انتقاد

 :کند مییاد » افیونیان نسل نسیان«

/ هر بیت تو افشاي زخمیسـت / .../ شعرت صداي عصر عصیان/ اي شاعر نسل شقایق
بگـذار تـا   / ذوق سلیم دردمندان/ شعر ترا تأیید کرده است/ .../ صبر انسانهاي  شانهاز 

...  بارانبخشِ  هستینجواي / مرداب را دشنام باشد/ نسلِ نسیان افیونیانِ/ آن را نفهمند
  .)88-87 :1369راکعی، (

داده  دیگر قرار موافقان و مخالفان شعر انقالب را در تقابل با یک ،شاعر در این شعر
دانسـته کـه هماننـد دشـنامی بـراي      بخشـی   هسـتی و شعر شاعران انقالبـی را نجـواي   

  .استصفتان  مرداب
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د انقـالب  عهکه خطاب به شاعرانِ مت ،»هتک حرمت پاکان«چنین در شعر  راکعی هم
بـه انتقـاد از مخالفـان و برخـی طبقـات       اگاه به طور ضمنی و گاه آشـکار ، سروده شده

را هایشان  خواهد قلم میاز شاعران و نویسندگان که  ؛ چناناجتماعیِ جامعه پرداخته است
دشمنان انقالب در این . اي سکوت نکنند حظهسوي دشمنان انقالب نشانه بگیرند و ل  به

وي . پردازند میکه فقط به جنجال و هیاهو  یندگو شعر، افرادي نادان، حقیراندیش و باطل
سو با خویش با  و افکار خویش و دیگر شاعران همها  مقایسۀ ایدهچنین در این شعر به  هم

  :پردازد میاین گروه از افراد 
/ .../ و پرغوغـا انگیـز   خـروش هجوم آرد بـه نـادانی،   / پروا بیکه بنگارد به نام علم،  قلم باید

، مـن و تعمیـق   هـا  ارزشمن و تشـخیص  !/ گو، تو و جنجال و هاي و هو باطلحقیراندیشِ 
 /دنیـا دانۀ تو و ننگ فروماندن به دام و / بالی و سرمستی دستی، سبک من و فخر تهی/ باورها

بـه  / تقـوا  بـی پرکیسه، زراندوزانِ مغزانِ  تهی/ دینم بی، بگو خوانند خوانم میز عدل و داد .../ 
! هاتان هدف گیریـد دشـمن را   عزیزان، با قلم/ کوشند میمحو عشق و اندیشه چه مذبوحانه 

  .)85: همان(

بـال و سرمسـت از باورهـا و     دست، سبک مستقیم شاعران انقالب را تهی شاعر غیر
مخالف را به صورتی هجوآمیز با صفاتی جبهۀ که شاعر  آن ؛ حالداند میدینی هاي  ارزش

بالد  میچنین بر خود  او هم. کند میو ننگین از وابستگی به دنیا توصیف تقوا  بیچون  هم
، باور قلبی اوست مسئلهانقالب دست یافته و گواه این هاي  ارزشکه به شناخت واقعی 

هـم و غمشـان   همـۀ  که داند  میاما در مقابل، دشمنان انقالب را وابسته به امور دنیایی 
  .زراندوزي است

افـراد و شـاعرانی    ، در جامعـه انقـالب آغـاز  چنین انتقادهایی نشان از ایـن دارد کـه در   
  .و شاعر به هجو آنان پرداخته استاند  بودهمخالف انقالب 

 جامعه در دموجو نفاق و ریا از انتقاد 2.1.3

 ةاشـاره بـه شـرایط ناامیدکننـد     ،ویژه پس از جنـگ  هب ،بارز شعر انقالبهاي  ویژگییکی از 
بـه آن  گونـاگون  هـاي   جامعه در مقایسه با زمان جنگ است که شاعران این حوزه بـه روش 

رنگی و اتحـاد   زمان جنگ را پر از صفا و صمیمیت و یک ۀشاعرانی که جامع. کنند میاشاره 
. را شـاهدند  ریاکاري برخی افراد براي رسیدن بـه مقـام و مرتبـه    ،بودند پس از جنگدیده 

و » صداي بیداري«، »نامه قسم«، »موسی«هاي  ش با عنواناشعاربرخی راکعی این مقوله را در 
  .به کار برده است »مقدسغرور «
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 توسـط م طبقۀ ویژه هب ،مردم گستردةبه حضور  شکه در زمان جنگ در اشعار شاعر، این
از جنگ شـاهد نفـاق و دورویـی     پس کند، میاشاره  سیاسی ـ  دینی هاي فعالیتدر  ،پایین و

 بـراي . کند میمسئله را در شعر منعکس  ینافراد در جامعه است و با نگاهی انتقادي ا یبرخ
  :کند میمردم اشاره  بودنِ کینه بی و ریایی بی سادگی،  به» آي آیینه«در شعر  مثال

 آفتاب دل، جاي/ داري مگر روشنی، همه  این/ کینه بیو  ریا بی و ساده/ آیینه پاك آیینِ به اي
/ عشق معبد کلید هایت دست/ آدینه نماز صفوف در/ بیداریست حضور ازدحامت!/ سینه؟ در
  ).86: همان... ( /پرپینه هاي دست آن درك/ منست شعر بلند آرمان/ دیرینه آشناي خدا با

خـویش  ریـایی   بـی کـه بـر    اینعالوه بر  ،که پس از جنگ سروده ،»نامه قسم«اما در شعر 
  :کند میبرخی افراد جامعه اشاره فروشی  دینبه طور ضمنی به خودنمایی و کند،  میتأکید 

به خـون  / به شعر جوشیده از رگانم/ .../ به بار سنگینِ روي دوشم/ پوشم پینهقسم به پاهاي 
به ایـن حقیقـت   / که عین فریادم و خموشم/ به بغض پیچیده در گلویم/ همواره در خروشم

چو شمع تا پاي جان / راام  لهجهبر آن سرم صدق / فروشم دیننه خودنمایم، نه / ریایم بیکه 
  .)47- 46: 1385راکعی، (فروشم  نمیقتم را صدا/ صادقهاي  آیینهبه جان / بکوشم

، عالوه بر اشاره به قداست و پاکی خون شهیدان، آشکارا به »موسی«چنین در شعر  او هم
  :کند باز شدنِ باب ریا در جامعه اشاره می

دور دیـدیم  / نفسـمان مانـد و امکـان جـوالن    / بازکردیم باب ریا را/ آه، بستیم چشم حیا را
آي موسـاي مـا،   / راها  گوسالهسجده بردیم / وسی و چون قوم موسیرفت م!/ چشم خدا را

خـط بطـالن خطـوط خطـا را     / خون سرخ شهیدانمان باد/ کن سوا از روا ناروا را/ بار دیگر
  .)41- 40: همان(

از  ،علی شریعتی سـروده شـده   که با یاد دکتر ،»صداي بیداري«چنین در شعر  راکعی هم
در چنین شـرایط و   زیرا ؛خورد بیند، افسوس می جامعه گرم میکه بازار رنگ و ریا را در  این

در انتقـاد از   ،بـه همـین دلیـل   . اسـت شده رنگ  رنگی کم اي، عشق رنگ باخته و یک جامعه
 :سراید گونه می این ،رنگی از آن رخت بربسته که یک ،جامعه ۀشرایط بیمارگون

 سـرد  چـه  ببـین !/ بیماریسـت؟  کـدام  دچار شهر بپرس!/ زنگاریست چقدر هامان آینه دوباره
 غریبانـه  عشـق  چقـدر !/ بازاریست گرم چه را ریا و رنگ که ببین!/ رنگی یک بارِ و کار شده
  ).49- 48: همان!/ ... (تکراریست ماجراي همان دوباره این و!/ بازد می رنگ

 خویش از انتقاد 3.1.3

 شمار به ،جنگ زمان در ویژه به ،انقالب شعر در پرتکرار و نو مضامین جمله از که خویش، از انتقاد
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 ،»نفرین« شعر در او. است یافته نمود حسینی سیدحسن جنگ از قبل شعر در بار لگویا او ،آید می
 :برد می بهره گونه ایناز این مضمون  ،قبل از جنگ اوست ةسروده شد که مربوط به اشعار

زهـراب ایـن   / حادثه بستیمو دل به / اما نشستیم/ ما/ گفتند/ و حرف آخر را/ شهیدان خفتند
! پـاداش تجاهلمـان بـاد   / تـا واپسـین تهـاجم بیـداد    / در کام موذي وجـدان / حقیقت عریان

  .)99: 1363حسینی، (
این شـعر، شـهیدانی اسـت کـه در راه پیـروزي انقـالب بـه         منظور شاعر از شهیدان در
  .چون شاعر از این قافله عقب ماندند شهادت رسیدند و افرادي هم

در شـعر   ،مثال رايب. برد کار می  آن را به شدر شعر برده،ز از این مضمون بهره راکعی نی
  :کند میسرزنش  گونه ینا بودن خویش راتالش  بی ،»مجسمه«

ــ  / کنم مینظاره / خودم تالشیو در / ام ایستادهاستوار / هممجس/ تركخورد  میلحظه لحظه 
  .)13: الف1387راکعی، ( !مثل یک مجسمه!/ تالش بی

، »هـا  سـرخ  سـینه «ند از ا است عبارتکرده اشعاري که شاعر در آن به این مضمون توجه 
  .»این روزها«و » مجسمه«، »ارمغان«، »موسی«، »خشم خدایی«، »اي کاش«

  بشري جوامع و انسان از انتقاد 4.1.3
، هم خطاب بـه مـردم   خویشانتقاد در شعر راکعی هم خطاب به  ،شود که مشاهده می چنان
در واقـع، انتقادهـاي او از   . خویش و هم خطاب به جوامع بشري بیـان شـده اسـت    ۀجامع

دنیـاي  «ایـن مضـمون در دو شـعر    . شـود  مـی و به جوامع بشري ختم شود  میخودش آغاز 
بـار محافـل    به سـکوت مـرگ   »دنیاي دلسنگ«وي در . نمود یافته است» نسیان«و » دلسنگ

هـا از   تازد و بشر را به پاك کردن ننگ و پلیـدي  بمباران حلبچه می ۀجهانی در رابطه با فاجع
 :کند میدامن عالَم و ساختن دنیاي خوب تشویق 

فریاد برخاست از / تا چند خاموشی و گنگ/ دنیاي دلسنگ صدرنگ/ دنیاي دلسنگ! برخیز
/ دیریست کشـتار خـوبی اسـت   / آلوده در خونِ حق چنگ/ و باطل دیریست خوابی/ سنگ

برخیـز بـا   / انسان دلتنگ! هیهات/ خواب است، خواب است دنیا/ نگبیداد رنگ است و نیر
/ ... رنـگ  رنگ بـی  چون عشق، بی/ دنیاي خوبی بسازیم/ از دامنِ عالَم این ننگ/ هم بشوییم

  .)84- 83: 1369راکعی، (

گر این است که در این عصر برخی جوامع بشـري از دیگـر جوامـع     چنین اشعاري بیان
و ظلـم و سـتم جبـاران زمـان را     انـد   زدهیا خود را به غفلت  اند غافلمظلوم اطراف خویش 

  .اند انگاشتهنادیده 
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که در فراموش کـردن نـواقص خـویش     ،از بشر امروز »نسیان«چنین در شعر  راکعی هم
هاي  با ساختن برج .نظر است و کوچک و البته فانی انسانی که کوتاه. کند کوشد، انتقاد می می
کـه همـان مـرگ     ،هاي بزرگ در فراموش کـردن قـانون هسـتی    حرف به زبان آوردن و بلند

  :کوشد می ،است
/ اش را کـوچکی / کـه / زنـد  هاي بزرگ می حرف/ اش را کوتاهی/ که/ سازد هاي بلند می برج

  .)89: الف1387راکعی، ! (انسان/ فراموش کند/ که مرگش را/ کند زندگی می

  جنگ از پس جامعه شرایط از انتقاد 5.1.3
کـه در   ،او. استکرده تغییر  )زمان جنگ(قبل دورة  در مقایسه بادیدگاه شاعر پس از جنگ 

 ،کشـید  سرود و صفا و صمیمیت مردم جامعه را به تصـویر مـی   قبل اشعاري پرشور می ةدور
شـرایط زمانـه و اوضـاع و احـوال      ازشعري گاه ناامید از خویش است و گـاه   ةدر این دور

ـ   و سرخوردگی میروزگار احساس ناامیدي  گذشـته و در   ۀکند و در حسرت روزهـاي رفت
، »هایـت را  باز کن بـاز بـال  «انعکاس این مقوله در اشعار . اندوه و غم روزهاي قحطی است

نمـود یافتـه   » حق و باطل«و » خوب«، »خسته«، »طرح«، »)1(فاصله «، »جزیره«، »این روزها«
 :مثال براي. است

ایـن روزهـا، چـه    / پایی براي رفتن، رنجی بـراي بـردن  / گفتناین روزها ندارم دردي براي 
ام و یـادي از   مـن مانـده  !/ غمی نمانده با من براي خوردن یحت/ گویم؟ این روزهاي قحطی

بـردار دسـت اي مـرگ، از روي    / وز حسرتی گزنده، دندان به هـم فشـردن  / روزهاي رفته
  .)55- 54: 1385راکعی، (اي ندارم، حتی براي مردن  انگیزه/ هایم شانه

کـه عشـق   کند  میاشاره » روزگار بد«صراحت به  زیر به ۀچنین در شعر عاشقان راکعی هم
  :این مسئله نشان از ناامیدي شاعر از شرایط جامعه دارد. در آن به صلیب کشیده شده است

نگاهـت چـه   / که خـود شـاهدي عشـق مصـلوب را    / بد، اي خوب من در این روزگار.../ 
  .)73: ب1387راکعی، (را » خوب« ةبراي دلم واژ/ کند تفسیرها می

نسـبت  بـه  تغییر شرایط روحی و روانی مردم جامعـه   ،شود که مشاهده می بنابراین چنان
  .شاعر به انتقاد از جامعه بپردازداست زمان جنگ سبب شده 

  
 تحلیل و بررسی اشعار انتقادي سپیده کاشانی 2.3

 1352در سال  شب هاي پروانهدفتر شعر کاشانی با نام نخستین که پیش از این ذکر شد،  چنان
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قبل از جنگ، زمان جنگ و پـس از  «دورة سه  بهاشعار او  ، از نظر زمانیبنابراین. منتشر شد
  .شوند میاشعار این شاعر در این سه دوره بررسی همۀ  ،در این پژوهش. شود می  تقسیم» آن

  :اند ررسیدرخور باشعار انتقادي کاشانی در چهار مقوله 

 )پهلويعصر ( جامعه از انتقاد 1.2.3

به انتقاد از مردم جامعـه   ،»شبهاي  پروانه«و  »سقوط عشق«، »16غزل «کاشانی در شعرهاي 
سـقوط  «کـه در شـعر    ،نومیدي و سرخوردگی در عصـر پهلـوي  . پردازد میدر عصر پهلوي 

او در ایـن شـعر   . جامعه است دربارةکاشانی منتقدانۀ گر نگرش  بیان، نشان داده شده» عشق
که پر از کینه است و در جایی دیگر خـود و همراهـانش   داند  میرا گور گناهان ها  انساندل 

  :اند که جز خاطراتی تلخ چیزي در خود نداشته اند شده پیمودهخسته از راه 
بـاز  / کـرده  ییعما بدان هنگام که توفان عشق را تشـ / یرفتیمما برودت را پذ!/ جنگل يا... آه 
مقـدم سـرد زمسـتان را    / بـرد  یبال خـود مـ   یرسر به ز/ ینو پرنده، ساکت و غمگ/ آمد، یم

/ .../ سـت خاموشی مصـلوب  زمـان،  ایـن / بـود  چراغی هرجا زمان، خیابان در/ .../ یرفتیمپذ
ها گـور   ینهس/ پراکندند ینک ينسلمان را بذرها/ ها اعجاز خود در ازدحام باد گم کردند قلب

 یمرديقهرمانان، پا/ سرد خود کشتند یردر ضم/ ها روح رسالت را افتراق دست/ شد گناهان
 یراهـ  یشخسته از فرسا/ .../ ناجوانمردانه برجا ماند یو جدال/ همره تابوت خود بردند/ را

زرد  یبرگـ  چـو  هـم / میـریم  مـی  يبـر پـا   سـان  شمع/ تلخ یپاسدار خاطرات/ یمکرد یکه ط
  .)388-386: 1389 کاشانی،(/ ... پوسیم می
برودت، توفان، تشییع، ساکت و غمگـین، زمسـتان،   «چون  و عباراتی همها  واژهکاربست 

، ضمیر سـرد، تـابوت، جـدال    ها دستمصلوب خاموشی، بذرهاي کینه، گور گناهان، افتراق 
در ایـن  » ...فرسایش راه، خاطرات تلخ، مردن، برگ زرد، پوسـیدن و   ناجوانمردانه، خسته از

  .یأس و اندوه فراوان شاعر از شرایط زمان و افراد جامعه استدربردارندة شعر، 
تـر نمـود یافتـه اسـت؛      ناامیدي و سرخوردگی شاعر از شرایط جامعه در غزل زیر بیش

است که در آن حـریم عشـق را بـه آتـش     اي  ویرانهچون کویر سوخته و  جا که کشور هم آن
که در این سرزمین نمانـد؛ چراکـه   خواهد  میصفا او از قاصد دیار گل و سبزه و . اند کشیده

 :دل امیدواري نیست که با آمدن او شاد شود

اي قاصـد  / / ...کویر مگر نـیش خـار نیسـت    ۀبوتبر / در ما خزان دمیده و شوق بهار نیست
ـ در هـر شـکوفه   / در این کویر سوخته جاي بهار نیسـت / دیار گل و سبزه و صفا امیـد   ۀدان

از این زمین یائسـه بـر چـین خیـام     / /...برو که جاي تو در این دیار نیستجا  زین/ اي بسته
/ انـد  کشـیده تـش  آجا حریم عشق به  این/ .../انتظار نیست چشمجا کسی به راه تو،  این/ سبز
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زیـرا یکـی   / اسـت نصـیبی   بیاز این فضا نصیب همان / .../ ویرانه را پناه مگیر اعتبار نیست
  .)37- 36: 1352کاشانی، ... ( /ستاره در این شام تار نیست

انتقاد او به شکل ضمنی و به صورت توصیف شرایط حاکم بر شود،  میمشاهده که  چنان
که در آن خرمن هستی به باد رفته داند  اي می ویرانهکاشانی جامعه را . جامعه بیان شده است

  .شرایط نیستو هیچ دلی کامکار و شاد از شود  نمیدر آن یافت نصیبی  بیو نصیبی جز 
بـه دلیـل ظلـم و سـتم      ،براي شعر زیـر  »هاي شب پروانه«از سوي دیگر، انتخاب عنوان 

در واقـع شـاعر ایـن مجموعـه، شـعر را      . حکومت پهلوي و فضاي پراختناق آن زمان است
عاشـق  هـاي   پروانهچون  که هم اند اي گستردهصداقت  شهای که واژهداند  میقصري کاغذین 
 :کنند میزدگان زمزمه  شبرا در گوش » بیداريترانۀ «و د کشن میدر دل شب پر 

دنیاي عابري اسـت کـه   / که نیم دیگرش/ یک انسانادامۀ از ست  نیمی/ شبهاي  پروانه.../ 
شـعلۀ  تـا بـه   گشـت   مـی / او در تمـام راه / خیره مانده است/ خالی خودهاي  دستبر / تنها

چـون  / امـا کـالم او  / عشق برافروزدهاي  آالله/ بر بیستون یاد/ شیرینشایستۀ هزارة / شعري
ایـن  / هاي شـب  پروانه/ شکست میتحقیر احاطۀ در / رنگ بی/ زمانآیینۀ نقش یک گناه، بر 

/ یک دم به حال پر زدنی/ هاي تو اي کاش در بلندي اندیشه/ این صداقت گستردهـ / حرف
  .)360- 359: 1389کاشانی، (یابد 

 )یو خارج یداخل( دشمنان از انتقاد 2.2.3

غـزل  «او در . کـار بـرده اسـت     به» وصیت«و » 17غزل «کاشانی این مضمون را در دو شعر 
از آنـان   کرده،در جامعه اشاره » نما دشمنان دوست«به  ،که مربوط به عصر پهلوي است ،»17

گر این است که در این زمان، برخی افـراد در جامعـه قابـل     این موضوع نشان. کند میانتقاد 
کاشـانی در ایـن شـعر، دل    . سعی در فریـب مـردم دارنـد   هایی  صورتکاعتماد نیستند و با 

خـورده و غرقـه بـه     جا، زخـم  هداند که گاه به دلیل اعتماد ناب میاي  پرندهچون  خویش را هم
  :ر کسی اطمینان نکندخواهد که به ه می شاز دل ،بنابراین. شود میخون 

ات  النـه مپـر ز  / گیري میهر بام خانه  ۀگوشچرا به / صعود کن، بگشا پر به ارتفاع نسیم.../ 
چـو بشـکنند پـرت دشـمنان     / گیري میدوباره غرقه به خون راه النه / گناه که باز بیاي مرغ 
کـه  / ونافسـ  ةهـاي تیـر   افقمپر به سوي / ؟گیري میمن روي شانه  ۀسینچگونه  /نما دوست

  .)40: 1352کاشانی، ( ... /گیري میفسانه  هابري است تو را

و دهـد   مـی چنین گاه با بیانی معترضانه، دشمن را در هر نقطه از جهان خطاب قـرار   هم
 :کند میگونه ابالغ  اینچون اتمام جنگ و خونریزي  همهایی  زمینهرا در  شپیغام
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هـاي   گـل بیش از این / ره سپاري تا به کی بر تیرگی؟!/ بس کن اي آشوبگر، این خیرگی.../ 
  .)139- 136: 1389کاشانی، (...  /سروهاي سبز خاکستر مکن/ ما پرپر مکن

 آن در عدالتی بی و جهان سامان هناب شرایط انسان،از  انتقاد 3.2.3

اما از  ،از مدار ماه گذشته است هاي اساسی دست یافته و جهان امروز گرچه به پیشرفت
ترس و اضطراب و . هاي روحی خویش عاجز است قرار مهر بسی دور و از حل بحران

عمیق روحی چیزي نیسـت کـه   هاي  اضطرابناامنی وجودي، احساس پوچی و خأل و 
بنابراین، تکیـۀ  . یافتها  آنرا با عقل و خرد بشري حل کرد یا پاسخی براي ها  آنبتوان 

از نیازهـاي  هـا   انسانحد بر عقل و خرد انسانی در دنیاي جدید سبب شده که بیش از 
تیلیش نیز بـر  ). 121: 1390قبادي و عاملی رضایی، (روحی و معنوي خود غافل بمانند 

دنیاگرایانـه و مـادي   هاي  انگیزهپیشرفت به اندیشۀ پس از رنسانس «این باور است که 
). 108-104: 1378(» خـویش غفلـت کـرد    معنويجنبۀ اختصاص یافت و بشر از فهم 

احساس درماندگی و ناامیدي که بشر کنونی با آن درگیر است مسائلی از جمله  ،بنابراین
شب به « چون این درماندگی و حیرانی بشر در وادي تنهایی در اشعار کاشانی هم. است

ترسـیم شـده    خوبی به» آبهاي  جادهبر «  و» شهید غربت قرن«، »!انسان تنها...  خیر آه
کـه   ،عصـر خـود را   ةانسان تنهامانـد » !انسان تنها...  شب بخیر، آه«وي در شعر . است

 ،گرفتار یاد دیـروز، رنـج امـروز و بـیم فرداسـت، خطـاب قـرار داده و در انتقـاد از او        
  :سراید میچنین  این

ت اوسـ / سـتاید  مـی یـاد دیـروز را   / خیره بر راه فرداي مجهول/ باز انسان تنهاي امروز
هاي  آدمک/ روي این خط تکرار و تکرار/ بیم فردا/ رنج امروز/ یاد دیروز/ مجموعی از

وه چه تنهاست انسان / .../ با غم خویش معتاد/ پاي دیوار دلگیر غربت/ مبهوت و بیمار
در / سـت  با غم خویش خو کن که جاري!/ بر تو افسوس/ پشتوانه بیآه، انسان !/ امروز

...  /جز تأسف ندارداي  یه هدکه حقیقت / دیده باید فرو بست، آري!/ تنت جویبار غریبی
  .)415-413: 1389کاشانی، (

هـاي   دغدغـه از دیگر  شده استظلم ها  که به آن یکشورهای بهبشري جامعۀ توجهی  بی
ري انتقـاد  از جوامع بشـ  ،»آبهاي  جادهبر «در شعر  که ؛ چناناین شاعر در زمان جنگ است

قدري  بهدیده  که در این زمانه ظلم و ستم به مادران ستمکند  میاین شعر اذعان  او در. کند می
سـربازان  هـاي   چکمـه فراوان است که همواره نفرین و آه بر زبانشان جاري است و صداي 

 :رسد میپی در پی به گوش  لحمس



 15   طاهره ایشانی

  

/ دیـده  فـرین مـادران سـتم   آیا ن/ آیا صداي نبض صداقت؟/ خاموش گشته است/ در قرن ما
هـاي   تأمـل گـل   رگبـار بـی  / هاست؟ فریاد چکمه/ ما آیا ۀموسیقی زمان/ باران رحمت است؟

  .)429- 425: همان( آور یک اتهام نیست؟ ابالغ وحشت/ گونه زیستن این/ آیا/ آتش است؟

هـاي   چکمـه دیده را در مقابل باران، فریاد  کاشانی در این شعر، نفرین مداوم مادران ستم
را در کنار گل قرار داده و در یک ها  مسلسلسربازان را در برابر موسیقی و رگبار آتش 

چـون   لطیف طبیعت را هـم هاي  زیباییو مربوط به بشر هاي  زشتیگرفتنِ  مجموعه قرار
چون باران،  در واقع، وي با کاربست عباراتی هم. دانسته استآور  وحشتابالغ یک اتهام، 
هـایی مناسـب    جـایگزین کشی  مردمضمنی براي نفرین، جنگ و  به طور موسیقی و گل

 .کند میمعرفی 
در انتقاد از سـکوت حامیـان حقـوق    » هرزگوین، شهید غربت قرن« چنین در شعر او هم

  :دارد بشر چنین فریاد برمی
دژخیمـان کـه در شـمار    دشـنۀ  شب اسـت و  / آید ز حامیان بشر بانگی در این دیار نمی.../ 
نگر که خانه و گلـزارم ز  / صهیون استحیلۀ بگیر دست مرا اي دوست که گاه .../  /آید نمی

  .)151- 150: همان(سره در خون است  خصم، یک

چنین اشعاري در قالب شکایت و اعتراض به سکوت  ،شود که مشاهده می بنابراین، چنان
جهانیان، پیام خویش را  تفاوتی شاعر با نگاهی انتفادآمیز به بی ،به عبارت دیگر. جهانی است

  .کند میمخابره 

 امروزي مادران برخی از انتقاد 4.2.3

 گونـه  مریمکه  ،پس از توصیف مادران دیروز» مادران دیروز و مادران امروز«کاشانی در شعر 
 هـا  نبر بوم پوسترها تا گریبـا گر  فتنهکه  ،با لحنی تند بر مادران امروز ند،نگهبانان پاکی و نور

 :تازد می زنند، میرا چاك 

هـاي   الالیـی که طنین گـرم  / اي نگهبانان پاکی و نور/ مادران دیروز/ ها مریم/ ها مریمآه اي 
/ بر شـما بـاد درود  / بر شما باد سپاس ... /رویاند میقهرمان / با دم عشق/ از دل گهواره/ شما
پایشان آهنـگ شـوق   / ندرا چاك زدها  گریبانتا / ها»پوستر«بر بوم گر  فتنه/ مادران امروز.../ 

/ عصر فضاهاي  خیاباندر / مسمومهاي  گلدستشان جز / دامن چرکینشان زهد نزاد/ نریخت
  .)441- 440: 1389کاشانی، ( ... /هیچ نکاشت

تندي به باد  بهاند،  سپردهرا به فراموشی شان  مادريکه رسالت  ،برخی زنان را ،او در ادامه
  :اند نبردهکه بویی از زهد، تقوا و پارسایی  اند ینیئاین زنان مادرانی تز ،به بیان وي .گیرد میانتقاد 
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هاشان  سایه/ روح هاشان بی ساقه/ همه سرهاشان خم/ مغمومها  گلهمه / رنگ ها بی گلهمه 
/ ینـی ئمادران تز/ کودکان در سوداي مادر/ .../ فکرشان نامیمون/ مخدوشهاشان  ذهن/ لرزان
بـر  درخشـد   مـی / دامـن / مـادران را امـا تنهـا تنهـا    / .../ زندانی/ ها»پوستر«در بهت ها  عشق

  .)جا همان(!/ ... مادران امروز/ پوسد میتقوا هاي  ریشه/ چشم گناهها  عریانی
  
 اشعار انتقادي راکعی و کاشانیمقایسۀ بررسی و  3.3

. نشان داده شده اسـت بسامد این مضمون در اشعار این دو شاعر به تفکیک  ،در جدول زیر
 156شعر با مضـمون انتقـادي اسـت و از     9 شد،که مطالعه و بررسی  ،شعر کاشانی 215از 

  .شود شعر با این مضمون دیده می 25 ،شعر راکعی
و هـا   ناامیـدي بـودن بشـر در ایـن عصـر،     انگیـزه   بیاشاره به شود،  میکه مشاهده  چنان

 ،ویژه برخی کشورهاي مسـلمان  هب ،جوامع به دیگرتوجهی  بیچنین  و هم هایش سرخوردگی
 مســئلهجملــه مــواردي اســت کــه هــر دو شــاعر در آن، اشــتراك رأي دارنــد و از ایــن  از

این پیام به بشر امـروزي و  اشاعۀ سعی در بیان آن و  شان،آنان در قالب اشعار. اند اندوهگین
انتقاد از دشمنان نیز در شعر هر دو شاعر نمود یافتـه اسـت؛ بـا ایـن     . دارندالملل  بینجوامع 

ولی راکعی آشکارا خطـاب بـه دشـمنان     ،کند میتفاوت که کاشانی به طور کلی به آن اشاره 
  .سراید مینظام جمهوري اسالمی اشعاري 

اند  تفاوت نبوده بیل جامعه و عصر خویش ئبرخی مسا دربارةچنین این دو شاعر زن  هم
  .اند نداشتهو از بیان معضالت و مشکالت جامعه ابایی 

  بسامد اشعار انتقادي کاشانی و راکعی .1جدول 
  بسامد  کاشانی انتقادي اشعار محورهاي  ردیف

  

  بسامد  راکعی انتقادي اشعار محورهاي  ردیف
  4  جنگ از پس جامعه شرایط از انتقاد  1  3  )پهلوي عصر در( جامعه از انتقاد  1
  7  خویش از انتقاد  2  2  دشمنان از انتقاد  2

 جهان سامان نابه شرایط انسان، از انتقاد  3
  آن در عدالتی بی و

3  
  2  بشري جوامع و انسان از انتقاد  3

  1  امروزي مادران برخی از انتقاد  4
4  

  ـ جامعه در نفاق و ریا از انتقاد
  4  جنگ از پس 

   جامعه مرفه طبقۀ از انتقاد  5  -   -   - 
  نظام مخالفان و

8  

  25  انتقادي اشعار کل جمع  9  انتقادي اشعار کل جمع
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به ایـن حکومـت   کرده، را در زمان پهلوي سپري  اش جوانیدورة کاشانی که  ،مثالبراي 
کـه در زمـان جنـگ اشـعاري در      ،چنـین راکعـی   هم. تاخته و اشعاري انتقادي سروده است

ریا و نفاق برخی افراد را  ،پس از جنگ سروده،توصیف صفا و صمیمیت موجود در جامعه 
تـر بـه    شایان توجه در این بررسی این است که هر دو شاعر بیشنکتۀ . گیرد میبه باد انتقاد 

  .سیاسی مسائلتا اند  پرداختهاجتماعی جامعه  مسائلانتقاد از 
هـاي دیگـري از اشـعار انتقـادي      زمینـه از سوي دیگر، در شعر هریک از این دو شـاعر  

مـادران  مقایسۀ کاشانی در شعري به  ،مثال براي. که در شعر دیگري نیست شود میمشاهده 
و مـادران امـروز    )کردنـد پیشین که جوانانی شجاع و غیور تربیـت  هاي  نسلمادران (دیروز 

  .پردازد می) اند کردهبودن را فراموش  لیت خطیر مادرمادران نسل کنونی که مسئو(
از دل  هایشـان  الالیـی کـه طنـین گـرم    دانـد   مینگهبانان پاکی و نور او مادران دیروز را 

هـایی   ذهـن مـادران امـروز را داراي    ،و در مقابـل  رویانـد  مـی گهواره و با دم عشق، قهرمان 
؛ در حالی که در پوسانند میتقوا را هاي  ریشهکه کند  میمخدوش و افکاري نامیمون معرفی 

زن در قالـب   سراکعی به جایگاه مقد. شود نمیچنین مضمونی مشاهده  ،میان اشعار راکعی
دهد، اما  میمادر و همسر توجهی ویژه نشان  در مقاماشعاري در مدح مادر، فرزند و گاه زن 

  .کند انتقاد نمیاز زن امروزي در جامعه 
کاشانی به حضور زن در جامعه در قالب اشعاري مـدحی خطـاب    است گفتنی ،در واقع

کـه   آنحـال   دارد؛تـر تأکیـد    به زنان مسلمان یا اشعاري انتقادي خطاب به زنان غربی بـیش 
توجه نشان داده و همـین امـر سـبب     انو مادر انفردي و نقاط مثبت زنهاي  جنبهراکعی به 
 .نداشته باشدر انتقادي اشعازنان و مادران امروزي دربارة  شده است

در شعر فقط جمله موضوعاتی است که  از» پس از جنگجامعۀ انتقاد از ریا و نفاق در «
 1371کـه کاشـانی در سـال     ممکن اسـت ایـن باشـد   دلیل این امر . شود میراکعی مشاهده 

 مسـئله راکعی به ایـن  . درگذشت و مجالی براي سرودن اشعار انتقادي در این زمینه نداشت
او در چهار شعر . است متأسف توجهی ویژه دارد و از وجود نفاق و ریا در کشوري اسالمی

. کـرده اسـت  را تقبـیح   برخی افرادفروشی  دینخودنمایی و و پرداخته است به این موضوع 
نیز موضوع دیگري است که فقط در میان اشعار راکعی مشـاهده  » انتقاد و سرزنش خویش«

  .کار نبسته است  بهرا کاشانی آن  شود، اما می
بسـامد مضـمون انتقـادي در     گفتنی استچنین نمودار زیر  با توجه به جدول فوق و هم

و درصد کاربست ایـن مضـمون در میـان     9و در میان اشعار کاشانی  25میان اشعار راکعی 
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اسـت کـه مبـین اهمیـت ایـن       درصـد  18/4و درصـد   16ترتیب  بهاشعار راکعی و کاشانی 
  .ر راکعی استمضمون از نظ

  
  نسبت درصد اشعار کاشانی و راکعی. 1نمودار 

انتقـادي ایـن   هاي  شیوهیکی از اهداف این پژوهش تبیین ، پیش از این بیان شدکه  چنان
  .نشان داده شده است 2در جدول  مسئلهاین . دو شاعر است

بـه  اشعار انتقادي را کاشانی قبل از انقالب  نی استشده، گفت ذکرباتوجه به شواهد مثال 
صـراحت و آشـکارا بـه     بهکه پس از انقالب،  ؛ حال آنسروده میصورت رمزگونه و نمادین 

ممکـن  سرایش اشعار نمـادین وي  . پرداخته است ،با لحنی تند ،و معضالت مسائلانتقاد از 
شاعران ایـن  تر  شد بیشکه سبب باشد عصر پهلوي جامعۀ ناشی از خفقان موجود در است 

  .اشعار روي آورندگونه  اینزمان به سرودن 
صراحت و آشـکارا بیـان    بهاز سوي دیگر، اشعار انتقادي راکعی اگرچه در اغلب موارد، 

. آرام و مالیـم اسـت   شاما لحن کالمـ ، مستقیم ضمنی و غیر شده و در برخی موارد به طور
کاشانی شاعري اسـت کـه در    .شان باشددر روحیاتممکن است دلیل تفاوت لحن دو شاعر 

بـه   ؛براي رزمندگان جنـگ سـروده اسـت   کننده  ترغیباشعارش، اشعاري مهیج و مجموعۀ 
تر به سرودن چنـین   که راکعی کم آن؛ حال کند میطوري که حتی شعر او را به شعار نزدیک 

اما با  ،صراحت بهموارد تر  بیشدر  ،اشعاري روي آورده و اگر هم انتقادي به برخی افراد دارد
  .پرداخته استبیانش حنی آرام به ل

  انتقادي اشعار راکعی و کاشانیهاي  شیوه .2جدول 
  کاشانی  راکعی

 )در برخی موارد(رمزگونه و نمادین 

مستقیم  و ضمنی و غیر) در اغلب موارد(مستقیم و صریح 
 )در برخی موارد(

  با لحن مالیم و آرام

 )انقالبدر اشعار قبل از (رمزگونه و نمادین 

 )در اشعار پس از انقالب(مستقیم و صریح 

 
  با لحن تند

  راکعی
16

  کاشانی
4/18
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  گیري نتیجه. 4
شـد،  مطرح  آغاز که در ،پژوهشهاي  پرسشبه  ،با توجه به مباحثی که در این مقاله بیان شد

  :شود ه میچنین پاسخ داد
 ؟اند شدهسروده هایی  زمینهشعار انتقادي راکعی و کاشانی در چه ا. 1

انتقـاد از   :نـد از ا و محورهاي اشعار انتقادي کاشـانی عبـارت  ها  زمینه 1بر اساس جدول 
ـ     )در عصر پهلوي(جامعه  سـامان جهـان و    ه، انتقاد از دشـمنان، انتقـاد از انسـان، شـرایط ناب

و محورهاي اشعار انتقـادي شـعر   ها  زمینه .در آن و انتقاد از برخی مادران امروزيعدالتی  بی
پس از جنگ، انتقاد از انسـان و جوامـع بشـري،    جامعۀ د از شرایط انتقا :ند ازا راکعی عبارت

. جامعه و مخالفان نظـام  مرفهطبقۀ خویش، انتقاد از ریا و نفاق در جامعه و انتقاد از  انتقاد از
  :مشترك در شعر انتقادي این دو شاعر نیز به شرح زیر استهاي  زمینهمحورها و بنابراین، 
 ؛انتقاد از شرایط جامعه) الف
 ؛انتقاد از انسان و جوامع بشري) ب
 .انتقاد از دشمنان) ج

 ؟اند شدهبیان هایی  شیوهاشعار انتقادي این دو شاعر به چه شیوه یا . 2
انتقادي این دو شاعر گاه متفاوت هاي  شیوهاین نتیجه حاصل شد که  2بر اساس جدول 

انتقادي راکعـی   تندتر از اشعارو با لحنی تر  صریحبه طوري که اشعار انتقادي کاشانی  ؛است
باشـد،  ناشی از شرایط جامعه و تفاوت روحیات آنـان   ممکن استاین امر . بیان شده است

انقـالب و  اولیـۀ  هـا و اصـول    رویکرد انتقادي آنان در بازگشت بـه آرمـان  اما وجه مشترك 
ایــن دو از ایــن طریــق بــه حمایــت از انقــالب و   ،در واقــع. ســتها تثبیــت و تــرویج آن

  .پردازند می شهای آرمان
جامعه  به قسمتی از بافت اجتماعی حاکم بر ،البته با توجه به اشعار انتقادي این دو شاعر

  :گفتنی است ،بر این اساس. بریم مینیز پی 
در عصر پهلوي نومیدي و سرخوردگی در جامعه وجود دارد، برخی افراد در جامعه  .1

 ؛در فریب مردم دارندسعی هایی  صورتکقابل اعتماد نیستند و با 
 ؛رنگی و اتحاد مردم است زمان جنگ پر از صفا و صمیمیت و یکجامعۀ  .2
 است؛ کرده تغییر جنگ زمان نسبت به جامعه مردم روانی و روحی شرایط جنگ، از پس .3
 ند؛اررا د برخی افراد با ریاکاري سعی در رسیدن به مقام و مرتبه ،پس از جنگ .4
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 ؛اند تفاوت بی و اند کرده سکوت حلبچه بمباران فاجعۀ برابر در جهانی محافل .5

 اند؛ توجه بی ها ظلم شده است که به آن یکشورهای به بشري ۀجامع .6
در و در جامعـه  انـد   سـپرده برخی زنان رسالت مادري را به فراموشـی   ،در این عصر .7

  .شود میکاالیی تبلیغاتی از آنان استفاده  حکم
گفتنـی  کلی  اي بندي در جمع ،شده در این پژوهش انجامهاي  بررسیبنابراین، با توجه به 

جامعۀ کاشانی و راکعی هر دو در انتقاد از برخی افراد یا معضالت موجود در کشور یا  است
افـزون  . انـد  بودهفرامرزي برخوردار اي  اندیشه ،و در عین حالگرایانه  واقعبشري از نگرشی 

اشعار انتقادي این دو شاعر بازتاب شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه و زمان خویش  ،بر این
سـالحی بـراي انعکـاس برخـی مشـکالت و      منزلـۀ  در واقع، این شاعران از شعر به . است

تـر مبتنـی بـر عواطـف      بـیش  شـان ؛ به طوري کـه شعر اند بردهاجتماعی بهره هاي  ناهنجاري
شـده، ضـمن بیـان وجـوه      هاي استخراج نمونه چنین هم. اجتماعی است تا عواطف شخصی

ایجـاد   شـان  است که به فراخور شرایط محیطیهایی  تفاوتشباهت اشعار انتقادي، حاکی از 
و کنـد   مـی آن زمـان انتقـاد   جامعـۀ  عصر پهلوي و شرایط از کاشانی  ،مثال براي. شده است

افـراد بـا نفـاق و    که در آن برخـی  کشد  میپس از جنگ را به تصویر جامعۀ راکعی شرایط 
شـاعرانی متعهـد،    در مقامدو شاعر،  این بنابراین،. برند میریاکاري، سودجویانه از دین بهره 

دربـارة  کردنشان   و در بیداري مردم و آگاهاند  دادهمعضالت جامعه حساسیت نشان  در برابر
گـر حضـور مـؤثر و فعـال      این مسئله هم نشان. کوشند میجامعه و مشکالت موجود در آن 

 ۀبــر نظریــاســت سیاســی و ادبــی جامعــه اســت و هــم تأییــدي عرصــۀ زنــان شــاعر در 
  .داند متأثر میادبیات که هنر را همواره از بسترهاي اجتماعی و سیاسی شناختی  جامعه
  

  نوشت پی
حکومـت بعـث عـراق علیـه     دست   به 1366اسفند  25بمباران شیمیایی شهر حلبچه در عراق در . 1

نظـامی   در این بمباران مردم غیـر . انجام شد، دار نیروهاي ایرانی بودند که طرف، کردنشینان عراق
 .حلبچه قتل عام شدند

 

  منابع
تعلیقـات و حواشـی عالمـه محمـد       ، بـا مجموعـه  حافظ قزوینی ـ غنی ). 1368(الدین محمد  حافظ، شمس
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