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Abstract 

Resistance poetry is one of the most important literary trends in 100 years 

of contemporary Iranian period; and few poets who have not works in this 

field might be found. This huge number of poets and audience with 

different beliefs has brought about a lot of discussions in resistance 

poetry, ranging from the enlightenment, protest, labor poems of the 

constitutional era to partisan, waiting, protest, labor, poems of the Holy 

Defense period, after the Holy Defense, poems related to the Intifada and 

Al-Quds, religious and Ashura poems, etc., in the contemporary era. This 

paper, thus, intends to investigate the subcategories of resistance poetry in 

the contemporary period divided based on historical periods (the 

constitutional period, Pahlavi, and the Islamic Revolution), and then to 

review their subject in order to offer a comprehensive analysis of this 

trend in poetry, and to reveal that this literary genre has mostly dominated 

the poetry of the contemporary period of Iran .  
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1.Introduction 

Persian poetry has different types and varieties in which a special subject 

and theme is manifested. One of the literary types that has been accepted 

in Persian poetry in the contemporary period is resistance poetry, the 

writers of which have assumed that they will never remain silent in the 

face of oppressors. In this type of literature, the concepts of protest and 

social resistance, war against aggressors and revolution against 

dominators prevail. With such a description, the origin of resistance 

poetry is to be found in society and this type of literature emerges from 

the heart of special events that occur in a special society. The best 

definition of resistance literature could be that "it is a kind of committed 

literature created by the people and the intellectual leaders of society 

against what threatens their material and spiritual life, and its purpose is 

to prevent deviation in literature, its flourish and gradual evolution." 

Therefore, the basic principle in these works is to fight against internal 

tyranny or external aggression in all areas of political, cultural, economic, 

social and resistance against anti-freedom currents. The first 

manifestations of human stability in literature can be seen in literary 

myths and epics, as in ancient Greek literature, the concept of myth has 

been tied with the war of gods with the heroes, or the sufferings and 

hardships that passed over the ancient tribes. In the pre-Islamic period, 

resistance literature existed, such as the collection of "Gathas". After the 

advent of Islam, due to the oppression experienced by the Holy Prophet 

(PBUH) And his Ahl al-Bayt (peace be upon them), Shiite poets stood up 

and exposed against the oppressors. In addition, various historical 

currents have played a role in the development and prosperity of this type 

of literature, including the events of Ashura, the Shoaibiya movement, the 

constitutional movement, etc. However, it must be said that the literature 

of resistance, at least in its current form, has not been as widespread in the 

past as it is today; it seems that in contemporary Persian literature, i.e., 

from the constitution era onwards, resistance poetry has been prevailing 
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 more than ever before, and in this research, this critical historical period 

will be examined. 
2-Discussion 
In the contemporary history of Iran, due to the changes that have taken 

place, attention to political, social, cultural and religious issues has 

increased a lot; therefore, in this period, we are witnessing the expansion 

of resistance literature on a large scale and there are different topics with 

different tendencies related to this issue. In general, resistance literature 

covers several areas, including: 

-Resistance poetry trends in the constitutional period 

- Poetry of Enlightenment in the Constitutional Period 

-Poetry of protest in the constitutional period 

-Labor poetry trend in the constitutional period 

-Resistance poetry trends of the Pahlavi period 

-Resistance poetry in the Pahlavi period 

-A study of the protest poetry of the Pahlavi period 

-Labor poems of the Pahlavi period 

-Guerrilla poetry in the Pahlavi period 

-Resistance poetry trends in the period of the Islamic Revolution 

-A study of war poetry (Holy Defense) 

-Resistance poems of the period after the Holy Defense 

-The flow of Quds poetry during the Islamic Revolution 

-Ritual poetry in the period of the Islamic Revolution 

-A study of poems of waiting in the period of the Islamic Revolution 

-Poetry of protest in the period of the Islamic Revolution 

-Workers' poetry in the period of the Islamic Revolution 

 
3.Methodology 

This research has used the method of content analysis and in the form of a 

library study to study the poetic trends of contemporary Iranian sustainability 

literature and has distinguished the trends of resistance literature by comparing 

their themes. 

 
4.Conclusion 

Based on what has been discussed, we found that 'resistance', though 

seemingly a simple concept, has very wide subcategories and scope, and 
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to understand the poems of sustainability, they must be examined in the 

context of their own historical period. For this reason, contemporary 

Iranian resistance poetry should be divided into three periods: the 

constitutional period, Pahlavi period, and the period of the Islamic 

Revolution, in order to better define the conceptual and thematic 

boundaries of resistance poetry and its subcategories in each period. Of 

course, there is a kind of absolute general and special relationship 

between all subsets of sustainability poetry and the sustainability 

literature itself; That is, the poems of awakening, protest, labor, Quds, 

waiting, guerrilla, etc. are a kind of resistance poem; but, the poem of 

resistance is not necessarily the poem of protest, labor, waiting, holy 

defense, guerrilla warfare, and so on. From the content analysis of these 

subcategories in all three periods, it is clear that almost many of the 

themes of awakening and resistance poems, protest poems and labor 

poems are common in all the three periods of the constitution period, 

Pahlavi and Islamic Revolution. As we get closer to the present era, the 

demands and protests of the people and poets become more religious. 
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 نشریّۀ ادبیّات پایداری

و علوم انسانیدانشکدة ادبيّات   

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1399سال دوازدهم، شمارة بيست و دوم، بهار و تابستان   

های شعر پایداری در ادبیات معاصر ایرانبررسی گونه  
(پژوهشی-)علمی   

1زمینیماه نجمه طاهری  

2دکتر محمدصادق بصیری  

 چکیده

سالة معاصر ایران است و کمتر شاعر و های ادبی دورة صد شعر پایداری یکی از مهمترین جریان

توان یافت که در این زمينه قلم نزده است. همين گستردگی شاعران و مخاطبان با ای را مینویسنده

افکار و عقاید مختلف، سبب شده که شعر پایداری مباحث زیادی را دربرگيرد؛ یعنی از اشعار بيداری، 

ار چریکی، انتظار، اشعار اعتراضی، کارگری، اشعار اعتراض و کارگری دورة مشروطه گرفته تا اشع

دورة دفاع مقدس، بعد از دفاع مقدس، اشعار مربوط به انتفاضه و قدس، اشعار آیينی و عاشورایی و ... 

های جریان شعر پایداری را رو، مقالة حاضر قصد دارد زیرمجموعهگيرد؛ از اینعصر حاضر را دربرمی

های تاریخی )مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی( مورد بررسی قرار رهدر دورة معاصر به تفکيک دو

ها را بيان نماید تا بدین صورت تحليلی جامع در مورد جریان شعر دهد و س س مضامين هر کدام از آن

های شعری دورة معاصر ایران را دست دهد و معلوم شود این نوع ادبی وجه غالب جریانپایداری به

 دهد.تشکيل می
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های شعر پایداری، دورة مشروطه، دورة پهلوی، دورة انقالب  شعر پایداری، گونه های کلیدی:واژه

 اسالمی

 

 مقدمه -1

گر  ها موضوع و مضمون خاصی جلوهها و انواع مختلفی است که در آن شعر فارسی دارای گونه

شود. یکی از انواع ادبی که در دورة معاصر در شعر فارسی به اثبات رسيده، شعر پایداری  می

اند تا در برابر شکمبارگی ستمکاران هرگز ساکت  است که گویندگان آن بر خود فرض کرده

تجاوزگران و   مقابل مفاهيم اعتراض و مقاومت اجتماعی، جنگ درننشينند. در این نوع ادبی 

، خاستگاه شعر پایداری اجتماع است و وصيفیدارد. با چنين ت  گران غلبه انقالب در مقابل سلطه

 .کند دهد، بروز می ویژه رخ می  ةکه در یک جامعای  های ویژه نوع ادبی از دل رویداد  این

ارائه داد، چنين  داری[]پای ادبيات مقاومتتوان از  بهترین تعریفی که می (159 :1385)سجودی، 

نوعی از ادبيات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پيشروان فکری جامعه در برابر »است: 

آید و هدفش جلوگيری از  به وجود می ،کند ها را تهدید می حيات مادی و معنوی آنآنچه 

 (26 :1388)بصيری، « .انحراف در ادبيات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن است

های  مبارزه با بيداد داخلی یا تجاوز بيرونی در همه حوزه ، اصل اساسی در این آثار براینبنا

نکتة های ضد آزادی است.  اقتصادی، اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان سياسی، فرهنگی، 

ادبيات مقاومت حداقل به شکل امروز در گذشتة ادبی ما گسترة قابل توجه این است که 

شعر تاکنون  مشروطه دورة معاصر یعنی ازدر ادب فارسی در رسد  به نظر می و چندانی نداشته

این دورة حساس تاریخی  ،که در این پژوهشکرده  نمود پيداپایداری بيش از هر زمان دیگری 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

                                                    بیان مسأله                                                                                                                    -1-1

يدة اما هر کسی بنا به دیدگاه و عق، ادب پایداری اگرچه یک جریان در شعرمعاصر ایران است

های یکی از زیرمجموعه وخود به این جریان روی آورده و یا اشعاری را سروده که بعدها جز
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-مثالً برخی از جنبة مارکسيستی و یا کمونيستی به آن توجه کرده؛ اندادب پایداری قرار گرفته 

اند، گروهی به اعتراض اند، برخی دیگر از دید یک فرد مبارز و چریکی به آن توجه کرده

ای نگاه فرازمانی و فرامکانی داشته و اند، عدهه عوامل ناهنجار اجتماعی و فرهنگی پرداختهعلي

اند و ... در حالی که اگر عميقاً نظر داشته )عج(به آیندة بشری در پرتو ظهور امام زمان و منجی

بنابراین، مسأله  ؛شوندها به نوعی شعر و ادب پایداری محسوب میهمة این جریان ،توجه شود

هایی را اساسی مقالة حاضر این است که حدود و ثغور شعر پایداری کجاست؟ و چه جریان

که هر جریان در هر های مختلف نمود خاص داشته؟ و اینشود؟ آیا این شعر در دورهشامل می

                                             شود؟دوره شامل چه مضامينی می

 پیشینۀ تحقیق -1-2

امّا در خصوص مرزبندی و یا  ؛شعر پایداری تاکنون مقاالت زیادی به چاپ رسيده ةدر زمين

 ای مشاهده نشد.های مربوط به این نوع ادبی، مقالهگرایش و جریان

 اهمیت و ضرورت تحقیق  -1-3

و فراگيری این نوع ادبی با  اخير سدةبا توجه با فراگيری ادبيات متعهد و ادبيات پایداری در 

های آن در دورة انقالب اسالمی الزم است که یک تحقيق کلی در مورد  توجه به زیر مجموعه

 مشخص گردد.   های آن ها و زیر مجموعه شعر پایداری صورت گيرد تا حوزه

 

 بحث -2

عی، در تاریخ معاصر ایران به دليل تحوالت صورت گرفته، توجه به مسائل سياسی، اجتما

فرهنگی و دینی بسيار زیاد گشته؛ برای همين در این دوره شاهد گسترش ادبيات پایداری در 

های گوناگون در ارتباط با این موضوع وجود سطحی وسيع هستيم و مضامين مختلفی با گرایش

 دارند. 
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های  ها و پژوهش در هيچ یک از بررسی ،متأسفانه در کشور ما آن طور که باید و شاید 

در صورتی که است؛  پرداخته نشدهبه آن ای و محتوایی  دورهاز جنبة  به ادبيات پایداری مربوط

تفکيک آن به دوران مشروطيت، »، ایرانمعاصر پایداری های شعر  بندی تقسيمبهترین ی از یک

( 148: 1388نيا، )محسنی «.عصر پهلوی و دورة انقالب اسالمی و روزگار پس از آن است

 مشروطه،ة دور سهبه توان را میشعر پایداری دوران معاصر ایران  سخن،طبق این  بنابراین،

 شود.پرداخته میآنها نمود که در ادامه به بررسی  متقسيانقالب اسالمی  و پهلوی

 

 های شعر پایداری در دورۀ مشروطهجریان -2-1

 بلکه اینمنحصر به یک مضمون و یا یک حوزه نيستند، شعار پایداری دورة مشروطه ا

 :شود يداری، شعر اعتراض و شعر کارگری تقسيم میبشعر  های به جریانجریان، خود  

 

 دورۀ مشروطهشعر بیداری  -2-1-1
 ، دورة مشروطهدر تاریخ ایران ها ناترین و به تعبير دیگر تأثيرگذارترین دور یکی از حساس

به طوری که  ؛است اشتههای گوناگون کشور ما د است. این دوره نقش بسزایی در پيشرفت 

 ( 294: 1384پور، اند )امين دانسته« آغازها»دوران مشروطه را دوره 

 ةاز طریق ترجم با فرهنگ غربی اییآشن ط خاصی چونیل شرايران به دلیکشور ا ،ن دورهیدر ا 

کم از تحوالت جهانی و به خصوص  ها کم ها، رفت و آمد به اروپا و انتشار روزنامه کتاب

تحوالتی از نظر شيوة حکومتی در ایران  ةبا خبر شد و برای همين در این دورآنها های  انقالب

البته در این باره باید گفت که عوامل سياسی، اجتماعی و فرهنگی بسياری در ؛ به وجود آمد

سبب است که تالش شاعران آن عصر . یکی از آن عوامل، اند ایجاد این تغيير نقش داشته

از  یسطح ملی کشور گردید و زمينه را برای ورود ایران به دوران جدید در  تحوالت عظيمی

  :عبارتند ازاین تغييرات حکومت و حيات خود پيش آورد. 
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نمایندگانی از  -2 نه از سایر قوا مستقل گردید.مقن  ةمجلس شورای ملی تأسيس شد و قو-1 

ه یافتند و بدین ترتيب آنان دست کم در حد تئوری  جانب مردم انتخاب شده و به مجلس را

قضائيه  ةقو آن،  ةخانه و زیر مجموعبا تأسيس عدالت - 3در تعيين سرنوشت خود سهيم شدند. 

 بایست از جانب با تشکيل دولتی که می -4هم تا حدود زیادی از شخص شاه مستقل گردید. 

ها  ناسازم -5مجریه هم از سایر قوا تفکيک و از شاه مستقل شد.  ةمجلس مردمی تأیيد شود، قو

جامعه شکل  ةسه قوه ایجاد شد تا ادار ةدر پيکر به تقليد از جوامع غربی و نهادهای اداری

قانونمند و مدونی به خود گيرد و به دنبال تغيير در ساختار سياسی، مظاهر مدنيت در ایران 

  (70: 1383دتر شد )زرقانی،زیا

اش  نظم به خاطر یگانه»زیرا  ؛شعر این دوره به معنی کامل کلمه سياسی شد اثر این عوامل،در  

: 1382)متين، است[ کرده ترین رسانة انقالب عمل ]می فرهنگ سنتی ایران به عنوان اصلی در

مردم و برانگيختن  به بخشیآگاهی دورة مشروطه،بيداری در اشعار این گونه  ( هدف165-164

های سست  های فردی و اجتماعی، طرد خرافات و اندیشه احساسات ملی و ميهنی، ترویج آزادی

ها و آشنا کردن مردم  رحم از نابسامانی خواهی، انتقاد سخت و بی ناروا، پيکار با بيگانه و بيگانهو 

امين این اشعار بيداری مض( 48: 1379بوده]است[ )ذاکر حسين،آنها به حدود و حقوق انسانی 

دعوت به ، استبداد و استعمار  دعوت به مبارزه عليهدوستی، عبارتند از: یاد وطن و ميهن

، نفرت از بيگانه و بيان ظلم و ستم دشمنان و مستبدان، توجه به قانون و آزادی،  همبستگی ملی

 .توجه به هویت ملی یا مفاخر ایران باستان

 

 مشروطهدر دورۀ  اعتراض شعر-2-1-2

جریان »جریان دیگری که در دورة مشروطه تحت تأثير پایداری و مقاومت مردم به وجود آمد 

 که شود می ها اطالق نوشته ها و سروده از دسته آن به« اعتراض ادب» بود. ترکيب« شعر اعتراض
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 و اجتماعی تحميلی عوامل برابر در را نویسنده و شاعر مقاومت یا اعتراض یا انتقاد روح نوعی به

 ( 158 :1389دار، پشت) است کرده منعکس حاکم اقتصادی و سياسی

در حقيقت باید گفت که شعر اعتراض نوعی از . است وسيع دامنة اشعار اعتراض بسيار  

 موجودگفته واقعيت به «نه» پایداری، هنر و ادب مفهوم از نخست ةالی زیرا در ؛شعر متعهد است

 از اعم - آلودگی و عدالتی بی انحراف، نوع هر به «نه» مفهوم، این از دیگر ةالی در. شود می

 مشاهده خویش پيرامون در هنرمند که شود می گفته -...  و دینی اخالقی، سياسی، اجتماعی،

  به نسبت اعتراض مقاومت، ادب مفهوم از سوم سطح در باالخره و تابد برنمی را آن و کند می

پس باید این  (10: 1391بنستانی، سنجری) گيرد می صورت خارجی تجاوز یا داخلی استبداد

 نوع ادبی را جزء ادبيات متعهد و پایداری به حساب آورد.

 به را جامعه زندگی های تاریک نقطه تا کوشد می مقاومت ]پایداری[ ادبيات» حقيقت در     

ها،  نابسامانیها،  عدالتی بیها،  سستی از بسياری به منظور این به و کند مطرح اصالح قصد

 رنج جامعة گاه .دارد دست در هميشه را انتقاد موثر و کوبنده سالح و تازد می.. . وها  توجهی بی

 را رسالت این و برسد گير همه تالطم و جوشش به تا است الزم ای جرقه رازده  بحران و کشيده

 (186: 1390زاده، صدقيان« ).دارند برعهده ادب اهل و هنرمندان

بود. اواخر   نيافته گسترش چندان اعتراضی ادب این گذشتة ایران، شاعران رغم تالش علی

 از جزئی ،اعتراض و ها بود و در دورة مشروطه انتقادحکومت قاجاریان آغاز این اعتراض

آميز اعتراضهای  حرکت ترین مهم از یکیو  گشت متعهد شاعران خصوص به و مردم زندگی

 که آن از بعد. است مشروطيت انقالبهمين  ایران، معاصر تاریخ در عدالتی بی و استبداد عليه 

 مختلف اقشار گشت، گروه خاص خارج یک سلطنت یعنی خود؛ سنتی حالت از حکومت

 و کمبودها مختلفی،های  قالب در رو این از و دانستند سهيم کشور سرنوشت در را خود جامعه،

توان به موارد زیر های این دوره می . از جمله اعتراضنمودند می گوشزد را جامعه مشکالت

 اعتراض، مردم نادانی به اعتراض، اقتصادی عدالت عدم و طبقاتی تضاد به اعتراضاشاره نمود: 
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 دشمنان و خيانتکار افراد به اعتراضکشور،  سياسی اوضاع اعتراض به، کشور عمومی وضع به 

 همبستگی و اتحاد عدم به اعتراض، کشور در بيگانگان دخالت و حضور به اعتراض، داخلی

 .خود به داران و اعتراض سرمایهفساد مالی  به اعتراض، قضا دستگاه نابسامانی به اعتراض، مردم

 

 دورۀ مشروطه کارگری جریان شعر-2-1-3

 یکی عنوان به قاجاری استبداد غروب و مشروطيت با زمان هم که موضوعات ترین مهم از یکی

 جهت به و نهاد گام فارسی ادب گسترة در متعهد و گراواقع های ادبيات مجموعه زیر از

 چهره ادبی هنجارهای وها  نُرم سایر کنار در مخاطبان خيل و عظيم عواطف از برخورداری

 قيمت ارزان کاالهای سيل مشروطيت دوران با زمان زیرا هم ؛بود کارگری ادبيات نمود،

 کلی به ایران در اقتصادی الگوی جریان، این پی در و شد سرازیر ایران بازار سمت به خارجی

 قاجار، شاهان حکومت دوران در ایران سنتی اقتصاد و داری زمين نظام فروپاشی. کرد تغيير

 وضعيت در را کشور آنها به ناروا امتيازهای دادن و بيگانه کشورهای از هنگفتهای  وام گرفتن

 بدتر را وضعيت نيز دولتی ماموران ةخودسران رفتار و گيری باج. بود داده قرار بدی اقتصادی

 کردند، می معاش امرار خود محصوالت توليد با زمان آن تا که کشاورزان از بسياری. بود کرده

 دهقانان از بسياری پيوستند. کارگری نيروی به و دادند دست از را خود درآمد وسيله تدریج به

 دست از را خود جایگاه وری پيشه و دستی صنایع و کردند مهاجرت شهرها به روستاها از

 نفت معدن و آوردند روی تزاری روسيه صنعتی مراکز به مهاجرین این اعظم قسمت. دادند

 و کارگران این بودن فصلی ( 13: تا بی کامبخش،) .رفت می شمار به مراکز این ترین مهم از باکو

ها قبل با ادبيات کارگری آشنا شده که سال قفقاز مندطقه کارگریهای  اعتصاب در شرکت

 شدن سياسی. شد ایران به کارگری تشکيالت ةزمين در جدید افکار انتقال موجببودند، 

 برای را زمينهو  انجاميد ایران در رادیکال عقایدگسترشبه سرانجام مهاجر کارگراناین تدریجی

 اتحادیه نخستينو  (130: 1384 شاکری،) کرد مهيا نيز ایران داخل در کارگری جنبش پيدایش
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بنابراین در این ( 62: 1382 سليمی،) شد تأسيس تهران در پروانه محمد توسط ایران در کارگری

 تاریخی دردبار سرنوشت و کشاورزان کارگران، زندگی جدی طور به بار نخستين برایدوره 

های بيان ظلم عبارتند از: مهمترین مضامين این اشعار. قرار گرفت شاعران شعر موضوع آنان

 جهل و غفلت به اعتراض، داری سرمایه به اعتراض، کارگران فقر، کارگر ةطبق بهرواداشته شده 

 ةمبارز و قيام، ناالیقهای  دولت به اعتراض، ]شوروی[دوستیشرق و ستيزی غرب، کارگران

 کارگری. ةاتحادی تشکيل، مسلحانه

     

 دورۀ پهلویهای شعر پایداری جریان -2-2

های مختلفی است که در اینجا به دورة پهلوی نيز از جنبة شعر پایداری دارای زیرمجموعه

 شود: پرداخته میآنها بررسی 

 

 شعر پایداری در دورۀ پهلوی-2-2-1

نه تنها اوضاع سياسی و اجتماعی کشور ایران بهبود نيافت؛  دورة پهلوی آغاز و مشروطه از بعد

. رضاشاه از آغاز سلطنت خود به نوعی بسياری از جهات بدتر هم گشتبلکه وضع کشور از 

 ازمحمدرضا شاه  .در دورة پهلوی دوم نيز وضع به همين منوال بود .خفقان سياسی روی آورد

 بود، کرده تعيين او برای اساسی قانون که فعالی غير نقش از 1320 سال در سلطنتش ابتدای

 کشور حکومت زمام تمام، اقتدار با پدرش همچون بتواند روزی که قصد داشت و بود ناخرسند

های  اتحادیه فعاليت کنترل ارتش، گرفتن اختيار در با 1325 سال از او. گيرد دست در را

 سرکوب با نهایت در و آذربایجان ةغائل به دادن پایان توده، حزب نفوذ از ممانعت کارگری،

 و طرفدار دموکرات جوان و شاه نشست کامگی خود ةاریک بر 1332 سال در ملی نهضت

 و دلمردگی سرخوردگی نوعی فضایی چنين در. شد تبدیل دیگر رضاشاه به اجتماعی عدالت

ظهور  ادبيات، در آن ابتدایی ةنتيج که شد پيدا روشنفکران ميان در ویژه به ،جامعه سطح در
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 نوعی به آوردن رویتغز لی و ة یشاند به کردن پشتاندیشی و  نوعی یأس و نااميدی و مرس 

 اجتماعی، مشکالت وها  نارسایی با ای جامعه طور کلی، هرگاه به. بود رمزگویی و ابهام

  .آید می فراهم هنرها شدن اجتماعی برای زمينة مناسبی شود، مواجه فرهنگی و اقتصادی

 .کنند دگرگون را ایران ةجامع هم با که داشتند اميد در سایة این نوع شعر اجتماعی همه

 شاعران که شد موجب بود، مقاومت نهضت و خواهی مشروطه نتيجة مستقيم که ساری اميد این 

رو  سياسی و اجتماعی مسائل به، بودند کنار بر عمومی  زندگی از زمان آن تا که نویسندگانی و

، آزادی راه شهدای نبودن حسرتو مبارزه،  پایداری به دعوت برای همين مضامينی مثل. کنند

، 1332مرداد  28 یکودتا از قبل اميدواری، خارجی مستکبران و داخلی ستمگران از نفرت

، (ع)حسين یاد امام، آزادی بيان، وطن یاد، 40نااميدی بعد از کودتا، اميدواری پس از دهة 

 در این دوره وجود دارد. (ره)خمينی امام بزرگداشت

 

 بررسی شعر اعتراض دورۀ پهلوی-2-2-2

 آن فرهنگی و اجتماعی سياسی، وضعيت عصر، هر در شاعران دیدگاه بر موثر عوامل از یکی

های  دورهترین  پرتنش از پهلوی، شاه محمدرضا دوران یعنی 1357 تا1320یها سال. است عصر

 او عمال و دیگر شاه به نسبت شدیدیهای  اعتراض باعث که است مشروطيت عصر از پس

ها  مخالفت این 1332 سال مرداد 28 کودتای از پس .شدتوسط شاعران و دیگران روشنفکران 

 برای که به جای این جامعه افراد از بسياری که طوری به؛ شوند می مطرحتری  گسترده صورت به

 تا پيوستند می توده حزب چون احزابی ها و گروه به و کردند می کار آن عليه کنند، کار دولت

گرایی، گذشته از آن که با سنتی  این روح حماسی و مردم .نمایند تالش حکومت براندازی برای

گشت، در مفهوم نو نيمایی خود از   دیرینه در ادب فارسی به عصر فردوسی و ناصرخسرو باز می

 از مردم دلزدگی و روانی و روحی شکستن درهم (86: 1388)یاحقی،  .گر شد جلوه« افسانه»

 و ایران نفت صنعت شدن ملی و تماعیاج و سياسیهای  آشوب و ناامنی فقر، حکومت،



 

 

 

 

 1398تابستان و بهار ، 22 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّةنشر                                    132

 ها رخداد ده و 1342سال خرداد 15 قيام و دهة سی در ناسيوناليستی احساسات شدن برانگيخته

 باد بر را خویشهای  آمال که شاعرانی ویژه به عصر این روشنفکران اجتماعی، و سياسی دیگر

جامعة  از را خویش عصيان و اعتراض، متفاوت های گونه به تا داشت آن بر دیدند، می رفته

 است کوشيده امروز شعر از شاخه این در واقع، کنند. بيان روزگار گرسرکوب حکومت و خسته

 هنری سخنی قالب در راآنها ی ها آرمان صادق، سخنگویی همچون مردم، بيداری پی در تا

 است شده فردی احساسات جانشين های اجتماعی اندیشه معاصر، اشعار از گونه این در. بازگوید

توان به اند. از جملة این مضامين میهای طنز و کنایه و با بيانی نمادین بيان شدهکه در قالب

 همبستگی، سرزنش و اعتراض عدم به اعتراض، طبقاتی به تضاد اعتراضموارد زیر اشاره نمود:  

، استکباریهای  قدرت ستم و ظلم به اعتراض، آزادی عدم و خفقان به اعتراض، خودبه 

     فقر. و اقتصادی مشکالت به اعتراض، مزدور افراد به اعتراض

 

  اشعار کارگری دورۀ پهلوی -2-2-3

یکی از مصلحان و روشنفکران اقتصادی دنيای غرب ظهور « مارکس»مشروطه  هم زمان با دورة

کرد و تمام همت خود را در این قرار داد تا اوضاعی ایجاد شود که در آن از بيگاری خبری 

نباشد و حقوق کارگر، تمام و کمال پرداخت شود. رواج این تفکرات در دنيای غرب و بروز 

در شرق و به خصوص در کشور شوروی سابق و روی کار  های کارگریانقالب ها و اعتصاب

و در  هایی از دل مردم، اوضاع کارگران را در آن کشورها بهبود بخشيده بودآمدن حکومت

، اما شد فراهم های کارگری گيری اتحادیه برای شکل زمينه تدریج بهدورة مشروطه در ایران 

 از بعدها نتوانستند چندان گسترش یابند و  ، این اتحادیهشاه علی محمد صغيربا آغاز استبداد 

، مشروطه سلطنت مجدد استقرار با خواهان، مشروطه پيروزی و 1287 در صغير خاتمة استبداد

 قانون دوران این در و نمودند شکوفایی و رشد به شروع مجدداً هم های کارگری اتحادیه

. این رونق نداشت وجودآنها  فعاليت برای جدی مانعی و نمود حمایت میآنها  فعاليت از اساسی
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 خاطر به صرفاً او مخالفان شد، شاه که رضاخان، همين »ها باز چندان طول نکشيد؛  اتحادیه 

 حزب ای به پيگيرانه حمله 1304 سال پایيز در. قرار گرفتند تعقيب تحت اعتقاداتشان

 اعضای که گردید آغاز مرکزی کارگران های عمومی های اتحادیه بازمانده و ایران کمونيست

( 30: 1369 الجوردی،« ).دهند انجام مخفيانه را خودهای  فعاليت ناگزیر کرد را سازمان دو هر

در شعر ]کارگری[ دورة رضاخانی انتقاد هست؛ ولی انتقادها متوجه چيزهای »از این رو، 

و مسائل ... رژیم این اجازه را به کسی نمی دهد که به مسائل عمقی بيندیشد  سطحی است

عمقی را در آثار خود منعکس کند؛ جز در ادبياتی که باید آن را در مقولة ادبيات زیرزمينی به 

(  در دورة پهلوی دوم نيز اگرچه اقداماتی چون 50: 1359کدکنی،  )شفيعی« حساب آورد

بهداشت محيط، بيمه، بازنشستگی و .. در جهت بهبود وضعيت کار و معاش کارگران صورت 

آنها لی در کل وضع کارگران چندان تغيير مثبتی نداشت و روز به روز به اعتراضات گرفت؛ و

 تضعيف های کارگری اتحادیه تدریج بهشد و به دليل عدم ثبات سياسی در کشور افزوده می

 حکومتی، رهبران رفتار و گفتار دوگانگی آورد.  روی خودکامگی به ایران پادشاه و شدند

بروز و زمينة شد  انقالبی جنبش بهآنها  شدن ملحق و حاکم نظام به کارگران اعتمادی بی موجب

کم مسائل و کم داددر این دوره افزایش را اعتصابات کارگران اقدامات عملی عليه حکومت و 

را به قيام مسلحانه عليه حکومت آنها اقتصادی کارگران افزوده گشت و  سياسی هم به خواسته

، کارگران مضامين اشعار این دوره سطحی است و عبارتند از: فقربه طور کلی  داشت.وامی

در برابر  شرمساری کارگران و نااميدی، دار سرمایه و کارگر گروه دو مقایسه، کارگر ستایش

توان  های کارگران را در قالب اشعار چریکی میآميز این اعتراضفرزندان؛ امّا نمود خشونت

 شود.ن پرداخته میدید که در ادامه به آ

 

 شعر چریکی در دورۀ پهلوی -2-2-4
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دهدة  در ویژه به چپ سياسی گرایش و مارکسيستی تفکرات تأثير تحتاسالمی  قبل از انقالب

های خود را به صورت پنجاه، نوعی شعر در ادبيات معاصر ما به وجود آمد که اعتراض و چهل

 و اجتماعیهای  نارسایی به نسبت عصيان اعتراض وشعر  واضدح و آشکار بيان می نمود و نوعی

  (47: 1390 شکری، کلبادی، حسينی)بود  عدم آزادی

 ستایش و تقدیس؛ چون کرد عصر مشروطه جستجو در باید را پيشينة این جریان فکری  

سرای دورة کارگری شعرای اغلب و دورة مشروطه است ميراث از بخشی ،خونریزی و خشونت

، از جملة این شاعران: فرخی یزدی، اند پرداخته آن ترویج و تبلي  به خود شعر در مشروطه

  عشقی و عارف قزوینی است.

 بخشی و روشنفکران ميان هيجان افزایش از ناشیسياسی مسلحانه،  جریان این از بخشی

 .بود المللی بين عرصه در انقالبی نگرش جذابيت و زمان هم گسترش از ناشی دیگر

 در دانشجویی رادیکالهای   جنبش همچنين و ها ویتنامی ،ها  کوباییها،   الجزایری مبارزات 

با و  داشت ایران جمله از سوم جهان روشنفکر قشر بر عظيمی  تاثير شمالی آمریکای و اروپا

ها در کشور ایران شکل گرفت، اما حکومت  آگاهی مردم، موج جدیدی از انتقادها و اعتراض

 بيان برای عمومی  مجراهای کردن محدودها بود.  ی سانسور این اعتراضپهلوی همواره در پ

 جوان اعضای رسيد، خود اوج به 1349 در نویسندگان کانون توقيف با که های انتقادی دیدگاه

 متمایل خلق مجاهدین و خلق فدایيان چریکی عمده گروه دو سوی به بيشتر را روشنفکر فعال و

  (24: 1388 پرست، ملت) کرد

فضای یأس و نااميدی بر کشور ایران  1332مرداد  28که بعد از کودتای بنابراین در حالی

حاکم شده بود و مردم، شاعران و روشنفکران، حکومت شاه را به نوعی غيرقابل نفوذ و به 

 در باور بودندکه این برکردند. پيروان مشی چریکی عبارت دیگر غيرقابل تغيير فرض می

 علنی سياسی تشکيالت قالب در مردم سازماندهی برای تالش سياسی، شدید خفقان شرایط

 در را ميهنو  خود نجات راه تنها توده حزب اعضای برهة زمانی آن در بنابراین. است حاصل بی
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 بتوانند طریق این از تا کردند می ترغيب امر این بر را نيروها و مردم و دیدند می مبارزة مسلحانه 

 که دهند جلوه پذیر ضربه و خوار مردم انظار در است، غرب و شرق به وابسته که را حکومتی

 گشت مزدوران دیگر و شاه بر غلبه ها برای گروه و مردم یافتن رغبت و اميد سبب امر همين

همة  بين مشخصی باید گفت؛ مرز البته ( 4-3: تا  بی خلق، فداییهای  چریکی سازمان از استنباط)

توان گفت که این وجود ندارد و نمی چریکی اشعار تمامی  و پيشين اجتماعی -سياسی اشعار

و یا  سایهالف.ه و کسرائیسياوش اشعار از ای پاره شعر از چه زمانی رسماً آغاز شده است؛ زیرا

 جدی اشعار بودند و حتی نخستين چریکی اشعار عمالًجنگل و یا واقعه کودتا ازشاملو پيش

سروده شده  دهة سی سياسی شعر نمادین هوای و حال در چریکی عرش بانی عنوان به پور سلطان

در قبل از این تاریخ شروع رسمی  جنگ چریکی با ارتباط در های زیادی مجموعهاست و حتی 

 ساز ،1346 خانگی به توان ها می مجموعه جملة این از اند؛شده های چریکی سرودهجنگ

 1342پس از سال در واقع . اشاره نمود... و1347ميرا  صدای ،1344 شهيدان برای 1347دیگر

« چه باید کرد؟»بایست از خود ب رسندکه  های چریکی دارای هر گونه ایدئولوژی می گروه

این  (596-595: 1387مجاهد به نقل از آبراهاميان،  ة)روزنام«  جنگ چریکی»پاسخ روشن بود: 

های سياسی، اجتماعی، ت در همة جنبهشعر نيز مانند اشعار اعتراض دورة پهلوی خواهان عدال

 و اميدواری، دوستی وطن، عالوه بر این، مضامين دیگری چون مرثية شهدا بود. ...اقتصادی و 

 شود.در این اشعار دیده می ... وپيروزی، ترغيب به قيام و مبارزة مسلحانه  برای تالش

 

 در دورۀ انقالب اسالمی )دفاع مقدس( های شعر پایداریجریان -2-3

بهمن  22ها و اقدامات زیادی که در تمام دوران دورة پهلوی انجام شد، سرانجام در  در پی قيام

انقالب مردم ایران به ثمر نشست و فصل جدیدی در تاریخ کشور ایران شکل گرفت.  1357

معة آن روزگار همان طور که در شعر پایداری قبل از انقالب بيان شد، سه جریان فکری در جا

ای و باستانی ایران گرایش داشتند  های اسطوره بودند، برخی به جنبه لوجود داشت، برخی ليبرا
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 ميان و گروهی نيز دارای اعتقادات دینی و مذهبی بودند. سرانجام ملت ایران در رفراندومی از

 و شد اضافه انقالب به اسالميت قيد بعد به این از و دادند رای نظام اسالميت به گرایش، سه این

 جریان در را تحول همه این استکباریهای  قدرتاما . شدتر  رنگ پر آن جنبة ایدئولوژی

 ترور به ابتدا. پرداختند ایران مورد در و به کارشکنی برنتافتندانقالب اسالمی ایران 

 اندازی راه با بعد، کردند انقالب اسالمی اقدام پيروزی گيری و شکل در مؤثرهای  شخصيت

 پایان در نهایت در و داشتند را نظام براندازی و کودتا قصد های منافق، گروه

 اجتماعی انقالب یک را جنگ باید واقع در. کردند تحميل ما بر را عراق جنگ1359شهریور

آید. از جملة این  می وجود به کشور در یک  عظيمی تحوالت جنگی، هر اثر در چون دانست،

ای که در زمينة شعر جنگ باید  دگرگونی فضای شعر و شاعری آن دوران بود. نکتهتحوالت، 

 به جنگ عنوان دادن و است منفور تعبيری جنگ، تعبير اصوالً به آن توجه نمود، این است؛

و بهتر است که به جای آن، عنوان دفاع  کرد خواهد محو را آنهای  ارزش همه ایران ملت دفاع

 آغازگر ما -1 است؛ آن به کاربردن این عنوان برای ما استدالل ترین مهم مقدس را به کار برد؛

( 20 )همان: بود شيعی ویژه به دینیهای  ارزش و اعتقادات و باورها بر مبتنی ما« دفاع» -2 نبودیم

 آن بهو  دانستند می خود وجود تعالی برای راهی را جنگ ایران، غيور رزمندگان این، بر عالوه

 بسيار های عرفانی مایهبن از دوران این اشعار برای همين، در بودند و داده انفسی و صبغة عرفانی

؛ به طوری که این مسأله باعث تمایز ادب پایداری کشور ما با سایر ملل دیگر است شده استفاده

توان با مضامين این ادعای مقدس بودن دفاع رزمندگان اسالم را می (22 :همان) هم شده است

، شهداة مرثي، پایداری به ترغيب ربوط به این واقعه بهتر اثبات نمود که عبارتند از:اشعار م

 تلفيق، رزمندگان پيروزیموثر بر پایداری و  عوامل ، بيانرزمندگان ستایش، شهدا ستایش

 دوستی. وطن، «)ره(خمينی امام»، ستایش و یادکرد حماسه و عرفان

 

 مقدس اشعار پایداری دورۀ بعد از دفاع -2-3-1
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مرحلة  وارد فارسی شعر جنگ، یافتن پایان و ایران توسط ملل سازمان 598 ةقطعنام پذیرش با 

 از دورة بعدپایداری  شعر» عنوان با را آن توان می که ای دوره. شد خود حيات از ای تازه

  مفهومی مقاومت و زیرا پایداری؛ داد قرار ارزیابدی و بررسدی مدورد« )دفاع مقدس( جنگ

 شکل داخلی یا و خارجی دشمنان جدال و جنگ تاثير تحت و خاص زمان یک در که نيست

 برابر در مقاومت و خاتمه یابد؛ بلکه پایداری نيز پایداری مفهوم، شرایط آن اتمام از بعد و گيرد

 ذاتی ویژگی -جنگ زمان چه و صلح زمان چه- ادوار ةهم در خارجی و داخلی ناهنجار عوامل

 در نيز مقدسدفاع اتمام از پس دوران در پایداری اشعار که برای همين است. بشراست درونی و

 شهدا، از ماندن جا حسرت چون آن، مضامينی کنار و در شوند می سروده هم اسالمی باز ایران

 حالت آن مقدس،دفاع از بعد دوران در البته ؛دارد وجود ... و شهيدان از شرم غربت، و تنهایی

 تثبيت دوران، از جنگ بعد دوران چون ؛ندارد وجود جنگ دوران برانگيختگی و حماسی

 تهييج به دیگر سنگری و عرصه در باید شاعران و انقالب اسالمی استی ها آرمان وها  ارزش

 حماسی چنان شاعران زبان روز جامعه، وقایع اثر بر گاهی البته؛ ب ردازند جامعه افکار و قوا

مقدس مهمترین مضامين اشعار بعد از دفاع .گرداند می آب دشمنی هر دل در زهره گرددکه می

 عبارتند از:

 پایداری و هوشياری بيانفقيه،  والیت از حمایت، شهدا از شرمساری، دلتنگی و حسرت

   .1388به خصوص در ماجرای فتنة سال  جامعه روز مسائل در زمينة جنگ نرم دشمن، بيان 

 

 دورۀ انقالب اسالمیجریان شعر قدس در  -2-3-2

 بزرس تحول وقوع و ایران اسالمی در جمهوری نظام استقرار و سلطنت نظام شدن برچيده

 به بزرگی اتفاق نمود، مستقر را جدیدی نظام و کرد ویران را جامعه ارکان تمام که اجتماعی

 داد قرار تأثير تحت نيز را جهان نقاط سایر و خاورميانه منطقة ایران، از غير که آید می حساب

های  سر جهان گردید و ملتساز تحوالت بزرگی در سرا له زمينه( این مسا23: 1387)خاتمی، 
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و  زیادی به تأسی از ملت ما برای مبارزه با عوامل استبداد داخلی دست به قيام و مبارزه زدند

ملت ایران همواره  سر جهان رسيد. بر این اساس،ابدین صورت پيام انقالب اسالمی ایران به سر

 ثابت تاریخهای  جنگ و ها انقالب»زیرا حامی و پشتيبان مردم مظلوم و ستمدیده بوده است؛ 

 به را خود حقانيت و فرهنگ حق، صاحبان اگر و نيست کافی بودن محق صرف که کردند

شاعران و برای همين (. 52: 1371 فراست،« ).اند نرفته تمامی به را راه ،نرسانند دیگران گوش

های انقالب، شهدا و دفاع مقدس را به  اند که پيام و ارزش مسئوالن فرهنگی ایران سعی کرده

های مظلوم دنيا را به قيام  و مبارزه عليه مستکبران دعوت سایر نقاط جهان صادر نمایند و ملت

که بوده،  نمایند. عالوه براین شاعران متعهد در اشعار خود همواره ظلم را در هر کجای دنيا

دیدة فلسطين هستند های مظلوم عالم، مردم ستم یکی از این ملتاند. اند و حق را ستودهنکوهيده

در چند سال اخير  اند. شعر سرودهآنها که حتی شاعران دورة قبل از انقالب هم در حمایت از 

عار زیادی را با است و اشای نمودهنيز مسالة انتفاضة ملت فلسطين شعر قدس را وارد مرحلة تازه

 ةاین مضمون در اشعار پایداری ده است.مضمون سنگ و مقاومت به ادبيات ایران عرضه کرده

هفتاد و هشتاد بعد از انقالب اسالمی چنان گسترده است که در بسياری از مجموعه اشعار 

عالوه بر قدس، شاعران  پایداری، اغلب یک سوم آن اشعار را به خود اختصاص داده است.

توانند دهند و نمیالعمل نشان میتعهد ایرانی نسبت به هر ظلمی در هر کجای دنيا عکسم

 ... و سارایوو، هرزگرین، بوسنی، مثل افغانستان ؛باشند توجه بی

 

 در دورۀ انقالب اسالمی شعر آیینی -2-3-3

 مظوميتیادکرد  مقدس، دورة دفاع شعری مضامينترین  پرکاربرد وترین  مهم دیگر از یکی

. عاشورا است نهضت و )ع(و به خصوص امام حسينالسالم( )عليهمة اطهارائمستيزی و روحيه ظلم 

گيری به طوری که باعث شکل ؛این مضمون در شعر شاعران مذهبی بسيار نمود داشته است

توان تحت عناوینی چون شعر جریانی در شعر انقالب اسالمی گشته است. این نوع ادبی را می
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مدار، شعر دینی، شعر آیينی و... بررسی کرد. این نوع شعر همواره در ادب فارسی  توالی 

از  کم شد؛ ولیکمی از توجه به این شعروجود داشته است با روی کار آمدن حکومت پهلوی

های دکتر شریعتی و شهيد مطهری و سخنرانی )ره(چهل با رهنمودهای حضرت امام خمينی ةده

اره رشد یافت و بعد از انقالب حمایت دولت و توجه مردمی باعث تکامل این جریان شعری دوب

  (207: 1391زاده،  بيشتر آن گردید. )جعفری

و یاران  )ع(های امام حسيناما آن جنبه از شعر آیينی که مربوط به واقعة عاشورا و رشادت

 از ای آميزه انقالب، شعر در ایشان است با شعر پایداری ارتباط عميقی دارد. به طور کلی حماسه

 تبلور کربال، و است انسان خواه آرمان و های نورانی جلوه سایر و کرامت ایثار، شهادت، جنگ،

 چونهم عاشورایی، طيبة کلمات و کربالیی مضامين جهت، همين به ها است؛ جلوه این تمامی 

 آوای شاعر، و زند می موج انقالب شعر در... و مقاومت فرات، علقمه، ،ع()حسين شهادت، ایثار،

-لبيک وجودش، سراپای و شنود می تاریخ فراسوی از را ع()حسينامام « یَنصُرنی ناصِر، مِن هَل»

زمينة شعر پيش بنابراین( 209: 1377 سنگری،« ).کند می احساس را روحانی دعوت این گویان،

 انقالب اسالمی، ادب عاشورایی است.

 

 انقالب اسالمیر انتظار دورۀ  جریان شع -2-3-4

به طوری که گویا تمام خلقت  ؛ترین مباحث دین اسالم است مسألة موعود و انتظار یکی از مهم

، اميدی انتظار»است. در اصطالح مذهب شيعه:  شده برای رسيدن به آن دوران باشکوه آفریده

مفاسد  جهان از آفرین که درآن، به رهبری قائدی عظيم،  بخش و سعادتای نوید است به آینده

)قائمی،  .گيرد ها رهایی یافته و راه خير و صالح، آسایش و امنيت را در پيش می و بدبختی

و برپایی حکومت عادالنه توسط صالحان « مصلح»( در ادیان مختلف نيز، نوید آمدن 13: 1366 

يان او شناسند. زردشت است. با این تفصيل که هر ملتی، ایشان را با نام و لقب خاصی می شده  داده

او را از بنی اسرائيل و پيروان  دانند، جهودان جهان( می ةدهند را ایرانی و به نام سوشيانس )نجات
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کيش خودشان و به نام مسيح موعود  عيسویان هم شمارند،  موسی و به نام سرور ميکائيلی می

دانند. نکتة  ش میهاشم و فرزند پيغمبر شناسند و مسلمانان به نام مهدی منتظر و از دودمان بنیمی

)امينی، ده، ولی در سایر ادیان چنين نيست. است که در اسالم به طور کامل معرفی شمهم این

1385 :69 ) 

تبع آن زبان و ادبيات فارسی بسيار تحت تأثير جا که انقالب اسالمی ایران و به از آن

عقيدة  ،براینهای مذهبی مربوط به دین اسالم و مذهب تشيّع است، بنا تفکرات و باور

ع ادبی توان این نو به طوری که می؛ موعودگرایی و مسأله انتظار وارد عرصة شعر فارسی گشت

برخی شعر انتظار یا شعر دانست.  بعد از پيروزی انقالب اسالمی  را یکی از انواع غالب شعر

: 1390ی،پژوه و گنج اند. )امينیعدالت و یا شعر مهدوی را زیر مجموعة شعر پایداری دانسته

تر باید گفت که این ادبيات پایداری است که زیر مجموعة ادبيات مهدوی ( اما از منظر دقيق38

توانند ظلم اند، نمییا انتظار است؛ چون تنها افراد متعهدی که چشم به آیندةروشن جهان دوخته

قيام و سازی ظهور منجی دست بهکنند و برای رسيدن به مطلوب خود و زمينهو ستم را تحمل

-رسند: یا فيض شهادت در راه خدا و یا زمينه الحسنين میزنند و در نهایت به احدیمبارزه می

 . )عج(سازی جامعه برای پيروزی نهایی حق بر باطل؛ یعنی ظهور منجی

مورد توجه قرار گرفته و شاعران از   در دورة انقالب اسالمی مسألة انتظار به طور گسترده

اسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به مساله انتظار پرداخته و آن را در همه های مختلف سي جنبه

توان به موارد زیر  اند. از جمله مضامين مورد استفاده در این اشعار می دانسته های جامعه موثر  الیه

طلب ظهور، ترسيم عصر غيبت، اميد به ظهور  اشاره نمود: گالیه از طوالنی بودن غيبت و

 ، رجعت، اعتراض و انتظار.)عج(ة انتظار منجیهدا و مسالش ةمنجی، رابط

 

 اسالمی در دورۀ انقالب اعتراضشعر  -2-3-5

 است شعر و هنر زبان از استفاده  جامعه هر سياسی و اجتماعی مسائل به های پرداختن راه از یکی

 حاکم شرایط باید بودن، مانا برای شاعر و هنرمند هر که گفت توان می حتی فراتر منظری از و



 

 

 

 

ادبيات معاصر ایرانهای شعر پایداری در  بررسی گونه  

 

 

141 

 را هنر نيز لوکاچ زمينه همين در. باشد  اصيل اثری خالق تا بازشناسد را خود اجتماع عمق بر 

 اثر» او نظر از. دهد پاسخ انسان زندگی نيازهای به باید که دانست می اجتماعی تکامل مسئول

دورة  بر اساس این نظر، شاعران از( 209: 1380احمدی،) .است« زنده واقعيت بيانگر هنری

 مشکالت شدکه باعث می سودجو افراد طرف ازها  کوتاهی برخیبا دیدن  انقالب اسالمی

 را برابری و عدالت طعم مردم تمام و باشند باقی همچنان ... و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی،

 سياسی، مشکالت و مسائل وها  واقعيت کهبه نوعی شعر اجتماعی روی آوردند  نچشند

شعر اعتراض  جریاندهندة  ادامهو به نوعی  کشد می تصویر به را جامعه ... و اقتصادی اجتماعی،

 . انقالب اسالمی شدند از بعد در

 در که شود می اطالق جنگ از بعد دورة شعر به خاص، مفهوم به این نوع شعردر حقيقت    

های  سال در شعر، نوع این. آشوبد میها  ارزش دگرگونی وها  فراموشی بر انقالب شاعر آن

 آثار نخستين از را عبدالملکيان محمدرضا « هاشمی خيابان» بتوان شاید و دارد سابقه هم جنگ

ها  خودی به مشخصاً که معترضی شعر. پردازد می اجتماعی مسایل به مشخصاً که دانست موفقی

 در شعر نوع این» البته ؛دارد جلوه قزوه رضاعلی و حسينی سيدحسن آثار در بيشتر دارد، اشاره

 دوران نبود؛ ولی در جامعه مصلحت به بود، نظام گيری شکل دوران که انقالب اوليههای  سال

 رفاه تدریجی نفوذ شعر نوع های این زمينه از یکی. شد فراهم مفاهيم این طرح برای زمينه ثبات،

 ویال موال» مثلهایی  شعر بود،ها  خودی از گروهی ميان در جویی استفاده و ریاکاری زدگی،

 حسن از« ژنریک طرح نوشداروی» قزوه، رضا علی از «وجدان قحطی روزگار» و« نداشت

 خاستگاه و طبقاتی پایگاه که داشت توجهباید ( 104: 1390 کاظمی،« ).اند نمونه این از حسينی

 و خودش دوران اقتصادی و سياسیهای  قدرت هرم با او رابطه چگونگی و شاعر اجتماعی

 بسا چه. است اشعار اعتراض تأثيرگذار در( مردم) اجتماع اصلی بدنة با قدرت هرم این رابطه

 نظام اصل به حتی را انتقادهایی خاص، ایدئولوژی و تفکر به یک اعتقاد با که شاعرانی

 مقاله این و ندارند بررسی و بيان مجال جا این در انتقادهایی چنين که است مسلم و باشند داشته
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 همين که پردازد می نام خوش و انقالبی شاعرانهای  اعتراض طرح به تنها طرفانه بی صورت به

 مطرح خود اشعار در را ... و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، شدید انتقادات نيز انقالبی شاعران

 و کجی هر بر چشم باید پس است، انقالبی شاعر چون که شود تصور گونه این نباید و کنند می

 و صلح دوران در انقالبی شاعران عکس، به؛ بلکه ببندداسالمی  جامعه در موجود ناراستی

 .شود اقدامآنها  رفع جهت در تا کنند گوشزد راها  ناراستی باید سازندگی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از جملة این مفاهيم اعتراضی می

 و جانبازانسامان  به نا اوضاع به اعتراض، شهدا یاد وها  ارزش فراموشی به اعتراض

طلب و ، اعتراض به افراد منفعتجامعه مردم اقتصادیسامان  به نا اوضاع به اعتراض، رزمندگان

  )شاعر(.خود و اعتراض به  (السالم عليهم) اطهارةائم انصاف و عدالت کرد یادسودجو، 

 

 اسالمی  دورۀ انقالبدر  کارگری شعر -2-3-6

  ةسای در. توجه به کار و کارگر بسيار رونق یافت 1357ماه بهمن ضدسلطنتی انقالب پيروزی با

 مانند سایر دورهاین  در. گرفت رونق نيزکارگری  ادب و شعر بازار سياسی، و صنفیهای  تشکل

 کشور سربلندی و سرافرازی برای و هستند اقتصادی جهاد راه در کارگران اقشار جامعه،

 ازتر  برجسته بسيار کارگر نقش دوره، این در که گفت توان می حتی و کنند می تالش عزیزمان،

 و کشاورزی عمرانی،های  پيشرفت همه این های گذشته دوره در زیرا است؛ گشته ادوار سایر

 مرهون مختلفهای  پيشرفت وجود دوره این درامّا  است؛ نبوده های مختلف عرصه در آبادانی

  .است کارگران ربيشت تالش و کار

 هنوز و دارد ها وجود زمينه همة در نيز زیادی انقالب اسالمی مشکالت دوران در چه اگر

 دورة قبل و بعد از انقالب، مقایسة دو باامّا  کنند؛ می زندگی سختی در جامعه اقشار از برخی هم

. با وجود همة کمبودها و مشکالت باز کارگران از انجام دریافت راآنها های  تفاوت توان می

کنند.  ای برای جهاد و مبارزه فرض میاند و کار را عرصه فروگذار نکرده وظيفة اصلی خود هيچ
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 شود. دانند و در نزد بسياری از افراد، نوعی جهاد محسوب میرا هدف مقدسی می« کار»آنها  

ای عليه  شود، مدبارزه از نظر آنان کارکردن، نوعی پایداری و مقدداومت مددحسوب مددی

آیند؛ زیرا در به شمار می« شهيد»و مسلماً این افراد کوشا نيز وابستگی اقتصادی به دشمنان 

روایات ما هرگونه تالشی که در جهت کسب حقيقت و یا به دست آوردن روزی حالل باشد، 

)عليهم السالم( ه از معصومين؛ چنانکاجر و پاداش آن برابر با پاداش جهاد در راه خدا و شهيد است

کسی که در مقام دفاع از مال و ناموسش « نَ اَهلِهِ وَ عَيالِهِ، شَهيِداَلمَقتُولُ دُو»نقل شده است: 

 (40: 1361. )مطهری، کشته شود، شهيد است

 برای راو تالش  کار ةجبه جامعه اقشار سایر مانند زمان از برهه این در کارگران واقع در

 ارزش حفظ اسالمی و ایران اعتالی برای کارگاه و کارخانه سنگر در و اند کرده مشخص خود

 به وابستگی عدم و خودکفایی و استقاللکه  آرمانی. کنند می تالش آنی ها آرمان و

و در کنار آن نيم نگاهی هم به مسائل سياسی  ها است همة عرصه در استکباریهای  قدرت

ان های بسيار عميقی را بياما در عين حال، اندیشه ؛کشور از دید یک کارگر به ظاهر ساده دارند

های شغل  ها و سختی بيان رنجمهمترین مضامين اشعار کارگری این دوره عبارتند از: نمایند. می

و ترکيب مضامين عاشقانه با شغل  سوادی کارگران فقر و بیکارگری، سياست و کارگری، 

 کارگری.

 

 گیری نتیجه -3

رسد، اما اگرچه یک مفهوم ساده به نظر می« پایداری» که ه گفته شد دریافتيماساس آنچ بر

را آنها ای دارد و برای شناخت اشعار پایداری باید ها و دایرة شمولی بسيار گستردهزیرمجموعه

را شعر پایداری معاصر ایران  رو، ازین ؛در دورة تاریخی مخصوص خود مورد بررسی قرار داد

نمود تا بدین صورت حد و مرز  متقسيب اسالمی پهلوی و انقالمشروطه، ة دور سهبه باید 

های آن در هر دوره بهتر مشخص گردد. البته مفهومی و مضمونی شعر پایداری و زیرمجموعه

عام و خاص مطلق  ةنوعی رابط ،ادبيات پایداریهای شعر پایداری با خود  ميان همة زیرمجموعه
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به نوعی شعر  ... انتظار، چریکی وشعر بيداری، اعتراض، کارگری، قدس، وجود دارد؛ یعنی 

پایداری هستند؛ امّا شعر پایداری الزاماً شعر اعتراض، کارگری، انتظار، دفاع مقدس، چریکی و 

شود که تقریباً ها در هر سه دوره مشخص مینيست. از تحليل محتوایی این زیرمجموعه ...

اشعار کارگری در هر سه دورة بسياری از مضامين اشعار بيداری و پایداری، اشعار اعتراض و 

شویم، تر میمشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی مشترک هستند و هرچه به عصر حاضر نزدیک

 نمایند.های مردم و شاعران بيشتر رنگ و بوی دینی پيدا میها و اعتراضخواست

 فهرست منابع
 انتشارات. تهران: سنت و نوآوری در شعر معاصر(. 1384پور، قيصر. )امين

 . چاپ سوم. قم: نشر شفق.دادگستر جهان(. 1385امينی، ابراهيم. ) 

محمدی. محمدابراهيم  . ترجمة احمد گلایران بین دو انقالب(. 1387آبراهاميان، یرواند. )

 فتاحی. چاپ چهاردهم. تهران: نشر نی.

کرمان: . فارسی ادبیات در مقاومت شعر تحلیلی سیر(. 1388. )بصيری، محمدصادق

 .باهنر شهيد دانشگاه انتشارات

دو «. چشم انداز آزادگی و ادب اعتراض در شعر فارسی»(. 1389دار، علی محمد. )پشت 

 .178-151. صص5فصلنامة علوم ادبی. قم. سال سوم. شماره

. استاد «1390بررسی رباعی از اول انقالب اسالمی تا سال »(.  1391زاده، علی. ) جعفری

 محمود مدبری. دانشگاه شهيد باهنر کرمان. راهنما دکتر 

استاد راهنما دکتر  «.کارنامه شعری منوچهر نیستانی»(. 1389زاده گزکی، نرگس. ) خراسانی

 . رفسنجان. )عج(علی. دانشگاه ولی عصر قریه حميد جعفری

. تهران: 1. جلدادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت(. 1379ذاکر حسين، عبدالرحيم. )

 ه انتشارات و چاپ.موسس

 تهران: نشر ثالث. انداز شعر معاصر ایران. چشم(. 1383زرقانی، مهدی. ) 
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سیاسی سازمان  -ارگان تئوریک. نبرد خلقتا(. های فدایی خلق. )بی سازمان چریک  

 های فدایی خلق. جا[: انتشارات سازمان چریک . ]بیهای فدایی خلقچریک

 .158-163نشریه بيناب. شماره دهم. صص  «.ر پایداریساختار شع»(. 1385سجودی، فرزان. )

بررسی مضامین مشترک شعر دفاع مقدس در شعر »(. 1391سنجری بنستانی، ميثم. ) 

استاد راهنما. دکتر عبدالعلی اویسی  «.)قیصر امین پور. سلمان هراتی و سپیده کاشانی(

 کهخا. دانشگاه سيستان و بلوچستان. 

سال نهم.  فصلنامة نامة پژوهش.  «.ادبیات پایداری. )مقاومت(»(. 1377سنگری، محمدرضا. )

 .60-45. صص 9شماره

های  . تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزشادبیات دفاع مقدس(. 1389سنگری، محمدرضا. )

 دفاع مقدس.

ل های اجتماعی جنبش مشروطه و انکشاف سوسیا پیشینه(. 1384شاکری، خسرو. )

 تهران: نشر اختران. دموکراسی.

 . تهران: نشر سخن.تاریخ مشروطه(. 1359کدکنی، محمدرضا. ) شفيعی

کيهان فرهنگی. سال نهم. شماره نهم.  «.فرهنگ جنگ را دریابیم»(. 1371فراست، قاسمعلی. )

 .53-47صص

 . قم: نشر هجرت.مسأله انتظار(. 1366قائمی، علی. )

. 2. جلد نظری بر جنبش کارگری و کمونیستی در ایرانتا(. کامبخش، عبدالصمد. )بی

 جا: انتشارات حزب توده ایران. بی

)از سری مقاالت دانشنامة ایرانيکا زیر نظر احسان یار  «انقالب مشروطیت»(. 1382متين، پيمان. )

 شاطر(. تهران: انتشارات امير کبير.

نشریه ادبيات «. اصر ایران و عربمبانی ادبیات مقاومت مع»(. 1388نيا، ناصر. )محسنی

 .143-158پایداری. سال اول. شماره اول. صص

 . تهران: ترفند.بررسی شعر دفاع مقدس (.1383نيا، علی. ) مکارمی
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ماهنامة حافظ.  «.خسرو گلسرخی، مؤمن به آزادی انسان»(. 1388پرست، سروش. )ملت

 .26-20صص .1388. بهمن 66نشریه داخلی. شماره 

 . چاپ یازدهم. تهران: نشر جامی. ها  جویبار لحظه(. 1388یاحقی، محمدجعفر. ) 


