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1- مقدمه
معنای  به  اعتراض  می گیرد.  سرچشمه  پایداری  شعر  بن مایه های  از  اعتراض  شعر 
»خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن و واخواست« به کار می رود. ) فرهنگ 
معین،1379: ج 1: 30( ترکیب »ادب اعتراض« که تقریباً با مترادفاتی چون »ادب مقاومت«، 
»ادب شورش«، »ادب ستیز«، »ادب پرخاشگر« و »ادب انتقادی« در برابر »ادب سازش« 
در آثار ادب پژوهان و فرهنگها به تصریح از آن یاد شده است، »به آن دسته از سروده ها و 
نوشته ها اطالق می شود که به نوعی روح انتقاد یا اعتراض یا مقاومت شاعر و نویسنده را در 
برابر عوامل تحمیلی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم منعکس کرده است.« 

)پشت دار، 1389: 165( 
بنابراین ادب اعتراض به آثار ادبی اطالق می شود که کانون توجه شاعر یا نویسنده در 
آن به عدالت خواهی و رفع تبعیض در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی باشد. شاعر و نویسندۀ معترض که معتقد است شعر و هنرش به جامعه پیرامونش 
متعهد و ملتزم است، ظلم و ستم نابرابری را بر نتابیده، در برابر انحرافات فکری و فرهنگی، 
انحطاط اخالقی جامعه و از دست رفتن اصول و ارزشها فریاد بر میآورد، از شعرش برعلیه 
حاکمان ستمگر و عدالت گریز و وضع نا مطلوب موجود، سالحی کوبنده می سازد و هدف 
آن بیشتر عدالت اجتماعی است، چنانکه قصد دارد با بیان مشکالت و اعتراض جامعه را به 

سمت اصالح و بهبود پیش ببرد.
در واقع شاعران انقالبی همچون سلمان هراتی، سید حسن حسینی، قیصر امین پور 
و علیرضا قزوه در دوران قبل از انقالب و حّتی بعد از آن وظیفه خود می دانند تا در برابر 
نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی زبان به اعتراض گشایند و انحرافات را به اقشار مختلف 
به بررسی و  تا  بر آن داشته  را  این پژوهش  نگارندگان  امر  نمایند. همین  جامعه گوشزد 
تبیین شعر اعتراض در سروده های شاعران مشهور بعد از انقالب اسالمی بپردازند و به این 
پرسش ها پاسخ دهند که مهمترین درونمایه های مشترک اعتراضی در اشعار شاعران مورد 
بحث کدامند و پر کاربردترین قالبها و شیوه های بیان اعتراضی در اشعار شاعران چیست؟

1-1- ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این پژوهش واکاوی درونمایه های اشعار شاعران مورد نظر )سلمان هراتی، 
سید حسن حسینی، قیصر امین پور و علیرضا قزوه (تبیین قالب، شیوه های بیان انتقادی 
این  است.  آنها  اعتراضی  اشعار  البه الی  از  برجامعه  اجتماعی حاکم  بافت  دریافت  و  آنان 
از جنبه های  را  اشعار شاعران  به کار رفته در  پژوهش قصد دارد ویژگیها و مضمونهای  
مختلف مورد بررسی قرار دهد تا راهنمایی برای پژوهشگران در زمینه ادبیات پایداری و 
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ادب اعتراض باشد.
1-2- پیشینه ی پژوهش

بارۀ   در  که  داد  نشان  اطالعاتی  منابع  و  پایگاه ها  در  نگارندگان  جستجوی  و  بررسی 
موضوع »شعر اعتراضی« کتابها و پژوهش هایی انجام شده است. کتابی با عنوان دادخواست 
صد شعر اعتراض )امید مهدی نژاد و محمدمهدی سیار، 1388(  نگاشته شده است. در 

این کتاب صد نمونهی شعر اعتراض از شاعران معروف انقالب اسالمی  بررسی شده است.
)علی  فارسی«  شعر  در  اعتراض  ادب  و  آزادگی  انداز  »چشم  عناوین:  با  نیز  مقاالتی 
محمد پشت دار، 1389(؛ »کاووشی در مضامین انتقادی شعر برخی از شاعران دهۀ اول 
انقالب اسالمی« )سید مهدی رحیمی ودیگران، 1393(؛ »انتقاد در شعر شاعران زن پس از 
انقالب )فاطمه راکعی و سپیده کاشانی(  )طاهره ایشانی،1394 ( نگاشته شده  است. شایان 
یادآوری است در بررسی های انجام شده هیچ نوع تحلیلی با این رویکرد و به صورت خاص بر 
روی اشعار شاعران مورد بحث صورت نگرفته و این موضوع تازگی و نوآوری پژوهش حاضر 
را آشکار می کند.  از این رو نگارندگان نظر به اهمیت بررسی شعر اعتراض در ادبیات انقالب 

اسالمی به عنوان یک جریان ادبی نو پا و جدید به انجام این پژوهش مبادرت ورزیده اند. 
1-3- مبانی نظری

شعر اعتراضی 
شعر اعتراضی به عنوان بخشی از ادب اعتراضی در ادبیات فارسی به عنوان یک جریان 
اعتراض و  تفاوت زیادی میان مفهوم  اگرچه  بوده است.  فارسی مطرح  آغاز شعر  از  ادبی 
موضوعات مورد بحث آن در ادبیات کالسیک و معاصر است و مفهوم امروزین آن را در 
ادبیات فارسی بیش از همه در ادبیات مشروطه و پس از آن می توان دید؛ بااین حال ادبیات 
انقالب اسالمی هم از شعر اعتراض- در تعریف امروزی آن - خالی نیست و در شعر شاعران 

مطرحی در این دوره می توان شعر اعتراض را مشاهده کرد.
گسترهی موضوعی شعر اعتراض بسیار وسیع و با توجه به موقعیت تاریخی و اجتماعی 
هر دوره متغیر است. این نوع شعر از نظر قالب شعری به صورت غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، 
چهارپاره و... خود را نشان داده است. به هرحال هرگاه کسی نسبت به اموری اعتراض داشته 
باشد، آن را در گفتار، حاالت و اعمال خویش نشان می دهد. از آنجاییکه شعر اعتراضی از 

زیرشاخه های ادبیات پایداری است به این خاطر ابتدا به بررسی ادب پایداری می پردازیم.
ادبیات پایداری

»ادبیات پایداری عبارت است از آثاری که تحت تاثیر شرایطی چون اختناق، استبداد 
داخلی، نبود آزادیهای فردی، اجتماعی، قانون گریزی و قانون ستیزی با پایگاه های قدرت، 
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مایۀ  بنابراین جان  میگیرند.  و... شکل  فردی  ملی،  و سرمایه های  غارت سرزمین  غضب، 
آثار پایداری؛ مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی از همه حوزه های سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و ایستادگی در برابر جریانهای ضد آزادی است.« )سنگری،91:1389(

به عبارتی ساده تر سروده ها و نوشته هایی که موضوع اصلی آن دعوت به مبارزه و پایداری 
در برابر متجاوزین باشد، ادبیات پایداری یا مقاومت میگویند. بنابراین سروده و نوشته هایی 
که مبارزۀ ملتها را در برابر عوامل استبداد داخلی و خارجی و تجاوز بیگانگان نشان دهد، در 
حوزه ادب پایداری جای میگیرد که  اصلیترین مسائل حوزه ادب پایداری، دعوت به مبارزه، 
انعکاس  پیروزی،  افقهای روشن  نمودن  آزادگی،  و  آزادی  بیدادگر، ستایش  ترسیم چهره  

مظلومیت مردم، بزرگداشت ستایش مردم مبارز و شهدای راه آزادی و... است.
انواع شعر اعتراض و درونمایه های آنها

شعرهای اعتراض معموالً برای اهداف خاصی بیان می شوند و مضامین گسترده ای دارند. 
»گاهی شاعر شوریدن بر سکوت جهانی، گالیه از دگرگونی ارزش ها، دلتنگی از تجمل گرایی، 
خرده بر بی دردی، مذمت اهل ریا و فرصت طلبان، شکوه از فریبکاری  و فراموشی گذشته 
و سرزنش شاعرانه سکوت را بیان می کند.« )کافی، 1389: 148( »گاهی دیگر  شاعر از 
دگردیسی برخی رزمندگان، غفلت جامعه و سوءاستفاده از نامها و نشانها اعتراض می نماید.« 
)سنگری، 1389: 79( بر اساس موارد اعتراض گونه، می توان  به طورکلی اعتراض ها  را به دو 
بخش تقسیم کرد: بخشی از اعتراض جهانی )برون کشوری( و بخشی داخلی)درون کشوری( 

هستند که متوجه بی  توجهی های درون جامعه است. 

2- بحث و بررسي
با تقسیم بندی اعتراضات به دو نوع اعتراض های جهانی )برون مرزی یا برون کشوری( 
واعتراض های داخلی )درون کشوری یا درون مرزی(، درونمایۀ اعتراضات جهانی بیشتر در 
داخلی  اعتراض های  درونمایۀ  ولی  است  قدرت های جهانی   زمینه های سیاسی ومسائل 
سیاسی،  اجتماعی،  حوزه های  در  بیشتر  که  است  کشور  درون  اعتراض های   به  مربوط 
و  درونمایه ها  مهمترین  به  قسمت  این  در  میباشد.  فلسفی  و  اخالقی  مذهبی،  فرهنگی، 

مضامین مشترک شعر اعتراض در سروده های شاعران موردنظر پرداخته می شود.
2-1- اعتراض های جهانی یا برون کشوری

اشعار تحت عنوان» اعتراض« دارای مضامین گسترده ای هستند. یکی از این مضامین 
مسائل مربوط به اوضاع منطقه ای و جهانی را شامل می شود. آنچه بیش از هر چیز در جهان 
خبرساز است و توجه سایر مردم جهان را به خود معطوف می نماید، مسئله جنگ افروزیها 
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واستعمارگریهای کشورهای مستکبری مثل آمریکا، اسرائیل، انگلیس و... است این جنگ 
افروزیها در بیشتر مواقع با واکنشهای جهانی روبرو می شوند و هر قشری از مردم اعم از 
شاعر، نویسنده و... انزجار خود را نسبت به اعمال ناجوانمردانه مستکبرین نشان میدهند. 

بنابراین اعتراض های جهانی عبارت اند از:
2-1-1- اعتراض به استکبار جهانی

افزایش  لزوم  و  یک سو  از  استکبار  و  استعمار  پدیده  روزافزون  پیچیدگی  و  گسترش 
آگاهی توده های مردم درجهت مبارزه با آن، از جمله مسائل بسیار مهمی است که اذهان 
شاعران را به خود مشغول کرده که این مسئله برخاسته از درک عمیق و واقع بینانه نسبت 
به واقعیت های جامعه جهانی است. در دوران معاصر با توجه به بیداری جوامع بشری و 
گسترده شدن وسایل ارتباطی، دیگر کمتر کسی است که از اوضاع و تحوالت سیاسی جهان 
بی خبر باشد و درد و رنج ناشی از نابرابری ها و بی عدالتی ها روا داشته شده بر مردم جهان را 
احساس نکند، به همین دلیل، بسیاری از شاعران ایران در اعتراض به ظلم های مستکبران 
تیزبینی  و  هوشیاری  آشکاربا  اعتراض  در  سلمان  سروده اند.  شعر  جهانی  استعمارگران  و 
به پیوند نامبارک سرمایه داری و سازمانهای بین المللی هم راستایی اهداف این پیوند با 
سیاست های کشورهای غربی اشاره می کند؛ که دنیا را برای رسیدن به خواسته های خود 

به چالش کشیده اند:
دنیا در بستر نیرنگ /   آرمیده است / »اریستوکراسی « / با جلیقه مخمل / بر پله های 
سازمان ملل / بار انداخته است / و به دنیا برگ زیتون تعارف می کند / و علی رغم طوفان 
های غیر موسمی/ و زلزله محتومی که در پیش داریم / ضیافت شامی / با حضور » تراست 
ها و کارتل ها«  / به وسیله » سیا « / ترتیب داده می شود/و به جای نان / بر سفره هاشان 

/ نقشه دنیا می گذارند. )هراتی، 1368: 89-90(
این نوع اعتراض های هم مربوط به کشور هایی مثل لبنان، عراق، افغانستان و... است و 
هم وضعیت بردگان و کارگران را در سایر کشور ها اعم از فرانسه، روسیه و آمریکا زیر نظر 

دارد. سلمان هراتی نیز در اعتراض به وضع بردگان در کشور های اروپایی می گوید:
سوسیالیست های فرانسه/ وضع بهتری ندارند/ سوسیالیست های فرانسه/ با الالیی سیا 
به خواب می روند/ من دیدم در خیابان شانزه لیزه/ زیر پای دموکراسی/ پوست موز می 

گذارند/ فکر می کنید مهد آزادی کجاست؟ )همان: 93(
به مسائل سیاسی، نسبت  با توجه به حساسیتش نسبت  این میان علیرضا قزوه   در 
به اتفاقاتی که در کشورهایی که مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته  است، می افتد؛ خصوصا 
فلسطین واکنش نشان می دهد و نسبت به اتفاقات پیش آمده اعتراض می کند. این اتفاقات 
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شامل ریزترین مسائل اعم از جنگ سی و سه روزه حزب اهلل، جنگ یازده روزه غزه، پیمان 
دیگر  در  که  به حوادثی  نسبت  او  آن  بر  عالوه  و... می شود.  اسرائیل  و  اعراب  های صلح 
کشورهای مسلمان می افتد، اعم از جنگ بالکان، عراق و افغانستان، تغییرات سیاسی یک 
سال اخیر در کشورهای عربی و تالش آمریکا برای دخالت در کشورهای منطقه، واکنش 

نشان می دهد و لب به اعتراض می گشاید:
با   / کشیده اند  نقشه  نیز  ما  فردای  برای  آنها  جهان/  تمام  برای  کشیده اند  نقشه  آنها 
نقشه دجال های دیجیتال / شیوخ آل سعود /و حد حرم را/ با کمک اسرائیل و دوربین 
های پیشرفته انگلیسی مشخص کنند / آنها به درد هیچ چیز دیگری  نمی خورند/ آنها به 
درد چاله کندن می خورند / بر سر راه مسلمانان /و تقسیم کردن مسلمانان با کمک آیات 

وحدت/ می بینی که حال جهان هیچ خوب نیست. )قزوه، 1369: 300(
2-1-2- اعتراض به فراموش شدن مسأله فلسطین

بوسنی،  چون  آنان  مقاومت های  ستایش  و  مظلوم  و  آزادی خواه  ملت های  از  حمایت 
لبنان، صرب ها، مجاهدین مصر به ویژه فلسطین که بخش ویژه ای از اشعار شاعران پس از 
انقالب را تشکیل می دهد. فلسطین و رژیم متجاوز اسرائیل از چندین سال قبل از انقالب 
از بزرگ ترین مشکل های جهان اسالم بوده و به دلیل داشتن ایدولوژی خاص اسالمی با 
انقالب اسالمی گره خورده است به همین منظور شاعران در اشعارشان به نحوی اعتقادی به 
حقانیت فلسطین و انعکاس مظلومیت آنان را به ستایش سرزمین ها، قهرمانان و مقاومتشان 
به اثبات می رسانند. اشعاری که درباره سرزمین قدس اشغالی سروده شده اند ضمن آنکه 
بیدارگر و مبارز طلب است و از تجاوز نفرت دارد. اعتراض به فراموش شدن مردم فلسطین 
و مظلومیت آن ها در طول این شصست سال بدبختی و آوارگی در شعر و آثار بسیاری از 

شاعران و هنرمندان متعهد نمود فراوانی دارد. سلمان می گوید:
کفترباران سیاست پیشه/.../ سعی دارند /دنیا باور کند /زخم ایران با پماد زیتون التیام 

می یابد/ و فلسطین مستاصل باید / به آوارگی قناعت کند.)هراتی، 1380: 89(
شعر مقاومت فلسطین نمایش پایداری و سرزندگی فلسطین و فلسطینیان است تا روزی 
که قدس عزیز از چنگال صهیونیست غاصب رهایی یابد به امید آن روز، و قیصر از این که 
این سرزمین توسط این کرکسان به اشغال درآمده، نگران است و از خدا می خواهد زودتر 

این سرزمین آزاد شود:
تا که آن خانه را ز کرکس بگیریم/ آشیان را از کرکس بگیریم/ مثل رگبار باران بباریم/ 

خانه را سربه سر گل بکاریم. ) امین پور، 1388: 499 (
قزوه از دوستی سران فلسطینی با اسرائیل به ستوه می آید و در انتقادی آشکار از حکام 
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عرب و یاسر عرفات می گوید:
اردوگاه های فلسطینی را نگاه کن/ ابوالفضل با مشک تشنه بر می گردد/ صدای گریه 
رقیه را می شنوی/ گورباچف و ریگان هم کاندید صلح نوبل شده اند/ قرآن فهد زیباتر از قرآن 
قابوس چاپ می شود/ عرفات شلوار اسراییلی می پوشد/ راستی یاد شهیدان بیت المقدس 

بخیر! )قزوه، 1391:63( 
قزوه علیه دوستی سران فلسطینی از جمله یاسر عرفات که خواهان دوستی با اسرائیل 
هستند اعتراض می کند و می تواند نارضایتی شاعر ناشی از منعقد شدن صلح موسوم به » 
اسلو « باشد که میان فلسطین و اسراییل منعقد شده است. این اعتراض به ظلم های جهانی 
به تعداد مردم مظلوم جهان است. بنابراین در اینجا تنها گوشه ای از هزاران اشاره شد. در 
ادامه به بررسی درون مایه های اشعار معترض در سطح داخلی )درون کشوری( پرداخته 

می شود.
2-2- اعتراض های داخلی ) درون کشوری ( 

این نوع اعتراض ها پهنه گسترده ای دارند و به اعمال، رفتار، طرز تفکر و تصمیم گیری 
اجتماعی،  مایه های  اعتراض شامل درون  نوع  این  مربوط می شود که  و مسئوالن  مردم 
سیاسی،فرهنگی، مذهبی و اخالقی می باشند. در ادامه به بررسی جداگانه هر یک از آنها 

پرداخته می شود.
2-2-1- اعتراض به دوران شاهنشاهی

یکی دیگر از انتقادهای پر بسامد در شعر شاعران انقالب انتقاد از دوران شاهنشاهی 
است. این اشعار شامل انتقاد از بی عدالتی، ظلم و استبداد و خفقان حاکم بر جامعه زمان 
شاعر بوده است. سلمان هراتی در شعری گویا خطاب به امام خمینی سروده است، به شیوه 
نمادین به وسیله عناصر طبیعت همچون دریا، رود، کویر، بهار و... چهره دوران شاهنشاهی 
را به تصویر می کشد. او اعتقاد دارد که در دوران شاهنشاهی، با این که ظرفیت پیشرفت و 
تعالی مردم فراهم بود ولی نظام، شرایطی را به وجود آورد، که ترس بر مردم غالب شده، 

آنان را یارای هیچ فعالیتی نبود:
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت/ شب مانده بود و جرات فردا شدن نداشت/بسیار 
بود رود در آن برزخ کبود/ اما دریغ زهره دریا شدن نداشت/در آن کویر سوخته، خاک بی 
بهار/ حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت/ دل ها اگرچه صاف ولی از هراس سنگ/ آیینه بود 

و میل تماشا شدن نداشت. )هراتی، 1368:82(
قیصر امین پور مانند همه ی شاعران انقالبی آن دوره بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی 
دوره ی پهلوی را به انتقاد می گیرد و روایت بسیار دقیقی نسبت به معضالت و اوضاع نابه 
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هنجار آن دوره دارد. شاعر در شعر اجتماعی زیر با استفاده از نماد شب به تصویر پردازی 
اوضاع اجتماعی قبل از انقالب می پردازد و شب را نماد اختناق و تیرگی آن سالیان معرفی 

می کندو و به استهزا امید طلوع دوباره ی آن را عبث می داند:
تظلّم  ادای  یارایی  را/  مثال شما  بی  تمثال  عام/ حّتی/  بار  روز  در  ای خدایگان/  هان 
نداشتیم!/.../ باری امید بس عبثی دارید! /زیرا که شب/ آبستن طلوع شگفتی است!... )امین 

پور، 1388: 364(.
امین پور دوران اختناق و ظلم و ستمی را که در آن زمان وجود داشت، بازگو و استبداد 
آن دوره را فصل کسالت معّرفی می کند که هیچ راه حرکتی برای رسیدن به حقیقت آزادی 

وجود نداشته است:
چار فصل سال را رسم این نبود            هیچ فصلی این چنین خونین نبود

                                                                                       )همان: 410(

2-2-2- اعتراض به سکوت شاعران و دیگر هنرمندان
هنر، به قول نیچه ناشی از عدم تحمل هنرمند نسبت به وضعیت موجود است. این 
زندگی خصوصی  باشد، می تواند  باشد، می تواند جامعه  تواند هستی  وضعیت موجود می 
هنرمند باشد؛ بنابراین، هنر ازجمله شعر، امری اعتراضی است. ) شمس لنگرودی، 1390:58(

بنابراین گفته، وظیفه شعر و هنر یک نوع اعتراض به جهان و به وضع موجود است و 
هنرمندان هیچ گونه ناموزونی و نابرابری را برنمی تابند و همواره خواهان بهترین وضعیت 
هستند و در جهت خلق این وضعیت آرمانی در هر رشته ای که هستند تالش می نمایند؛ اما 
یکی دیگر از پرکاربردترین مضامین اعتراضی در شعر بعد از انقالب و بخصوص دو دهه اخیر، 
اعتراض به سکوت کردن جامعه بشری، شاعران و دیگر اقشار جامعه در برابر بی عدالتی ها و 
نابرابری ها است. درواقع باید گفت که این نوع، اساسی ترین نوع اعتراض است، چون باعث 
بیداری، تحریض و ترغیب جامعه برای قیام علیه نابرابری های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 

و... می شود. سید حسن حسینی می گوید: 
امشب سکوت را/ باید طالق داد/ و نشاندباید/ انگشتر طالیی فریاد/ در انگشت جاری باد/ 

مبارک باد! )حسینی، 1388 د:93 (
وقتی تابوت عاطفه بر زمین مانده بود/ جمعی به جیغ بنفش می اندیشیدند/ و برای 
کشف زوزه ی صورتی/ هفت مرتبه الیوت و اکتاویوپاز را ورق می زدند. )قزوه، 1369: 99(

اما در مقابل اینگونه شاعران نامتعهد، شاعران دیگری نیز هستند که اعتراض و فریاد 
در برابر ظلم را سرلوحه شعر خود قرار دادند و می گویند: مرا نشناخته اند/ که گفتند:/ لب 
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فرو بند/ و به سری که درد نمی کند/ دستمال مبند/ من اما سرم درد می کرد/ گفتم:/ دیروز 
چاره ساز این سر پر درد/ یک پیشانی بند سبز بود/ و امروز/ جز با زبان سرخ نشاید که چاره 

کرد/ گو هر چه باد، باد. )همان: 118(
شاعران انقالب عموماً هرچه می سرایند از سر تعهد است لذا با اشعاری که روحیه انقالبی 
را در مردم افزایش ندهد و تنها برای دل خود باشد، مخالفند. سلمان هراتی، شعر خود را 

در مقابل اینان قرار می دهد و می گوید:
شعر من/ عربده جانوری نیست/ که از کثرت استعمال »ماری جوانا«/ دهان باز کرده 
باشد/ بلکه زمزمه ای است که مظلومیت تو مرا آمیخته/ و من آری من/ برای » بلقیس« / 

قصیده نمی گویم ) هراتی، 1380:17(
شاعری هدفی مقّدس است و می توان یکی از اهداف شعر را انعکاس درد درونی جامعه 
با اهداف غیر مقّدس چون صرف  نباید  دانست که در نظر قیصر امین پور این هدف واال 

درآمدزایی و سودگرایی آلوده شود:
روزی که شاعران/ ناچار نیستند / در حنجره های تنگ قوافی/ لبخند خویش را بفروشند. 

)امین پور، 1388: 235(.
وی معتقد است قیمت گذاشتن بر روی احساس از ارزش واقعی شعر می کاهد، زیرا 
این  امروزی  وقتی می بیند که شاعران  و  ندارد  قیمتی  ارزشمند شاعری  و  پاک  احساس 
احساس را در راه چیزهای کم ارزشی به حراج می گذارند، دست به انتقاد می زند و این 

مسئله را اینطور بیان می کند:
روزی که روی قیمت احساس/ مثل لباس/ صحبت نمی کنند... / پروانه های خشک شده، 

آن روز / از الی برگ های کتاب شعر/ پرواز می کنند. )همان(.
2-2-3- اعتراض به فراموشی ارزش ها و یاد شهدا

در تمام دوران قبل از انقالب اسالمی و بعد از آن و همچنین در دوران جنگ تحمیلی، 
ملت ایران داغ دار جوانان بسیاری بود که در راه رسیدن به آرمان های خود و برای تحقق 
و حفظ ارزش های اسالمی جان خود را فدا نمودند و شهید شدند. این مسئله حفظ و نشر 
به  جامعه  اقشار  همه  که  است  مهمی  بسیار  دغدغه  مقدس،  دفاع  و  ارزش های شهیدان 
آن اهتمام دارند. برای همین در ادبیات دفاع مقدس، هم در سال های هشت گانه جنگ 
تحمیلی و هم در سال های پس از جنگ گسترده تر و چشمگیرتر موضوع فراموشی ارزش ها 
و یاد شهدا، محور و موضوع بسیاری از سروده ها و نوشته ها قرار می گرفت؛ چون این ارزش ها 
به مرور زمان کم رنگ می شدند و توجه به مادیات و تجمالت جای آن ارزش های واال را 
می گرفت. در چنین موقعیتی حسینی، به همراه تعدادی از شاعران، در شعرهای خود این 
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غفلت را یادآور شدند و به فراموشی روزهای جنگ، آرمان های انقالب و فراموشی شهدا 
اعتراض کردند.

چلچله ها/ از مرخصی/ بازنگشتند / و سلسله سکون/ سنگینتر از همیشه/ فرود آمد؛/ 
هجرت/ بی اجازه/ میسر نیست؛/ آتش فشان ها/ گرفتار نقرسند /و بادهای سر به زیر/ دستی 
به شانه دریا/ نمی کشند./ چلچله ها/ از مرخصی/ بازنگشته اند/ و النه های منتظرشان/ در 

طرح های توسعه /ویران شد.)حسینی، 1388 ب: 23-24( 
گرفت.  کاال  عرضه  را  ما  ارزش های  جای  گرفت/  باال  کمیت  کم کم  است  این  ماجرا 

)حسینی، 1388 ج: 148( 
هراتی می گوید: دلم برای جبهه تنگ شده است /چه قدر صداقت نیست /چه قدر شقایق 

را ندیده می گیریم/ حس می کنم سرم سنگین است. ) هراتی، 1380: 88 (
قیصر در شعر ذیل با یادآوری کار بزرگی که شهیدان انجام دادند، یعنی ایثار خون خود 
که باالترین درجه ایثار است به بازماندگان هشدار می دهد که مسئولیت بزرگی دارند. شاعر 
با تکرار واژه » دریغ « بر زیبایی بیان این واژه می افزاید و اثر آن را در گفتارش ماندگار 
می کند. » بی دریغ «، » دریغ « و » دریغ می کنیم « هرکدام به معنای خاص خود به کار 
رفته است. افرادی که نبود ایشان به اندازه بودنشان تاثیر گذار است، آن چنان که آئینه ای 
می شوند برای انعکاس چیزی که در ذهن و قلمشان به دنبال آن هستیم، بودن را به گونه ای 
دیگر معنا می بخشند. احساس درونی که از یافتن شان زیر پوست تنمان جریان دارد، داغ 

تر از آن است که گونه ها را رنگ بخشد و قلب ما به تپش بیشتر درآورد:
ما که این همه برای عشق آه و ناله دروغ می کنیم/ راستی چرا در رثای بی شمار عاشقان 
/ که بی دریغ خون خویش را نثار عشق می کنند / از نثار یک دریغ هم دریغ می کنیم. )امین 

پور، 1388:129( 
علیرضا قزوه نیز که در تمامی مجموعه های شعر خود، فراموشی ارزش ها را گوشزد 
می نماید و به حالت طعنه و ایهام می گوید: اسماعیل وصیت کرد روی قبرش بنویسد:»پرکاهی 
تقدیم به آستان الهی.« امسال هیچ شاعری با حلق اسماعیل همصدا نشد.) قزوه، 1369: 
111( شاعر از این که نام و یاد شهدا جز به ضرورت یافتن مقام و مرتبه، چندان اهمیتی 

ندارد، دل گیرانه لب به اعتراض می گشاید:
! در مرگ توفان  یادها/ گریه کن، ای آسمان  از  دسته گل ها دسته دسته می روند 
زادها/ سخت گم نامید، اما، ای شقایق سیرتان!/ کیسه می دوزند با نام شما شیادها )قزوه، 

)1387:41
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2-2-4- اعتراض به افراد بی درد و مرفه جامعه
انقالب، عیار خوبی برای  انقالبی شاعران متعهد، به ویژه در دهه اول  باور  جنگ، در 
تشخیص سره از ناسره و دوستان و دوست نمایان بود. گوشه گیری و دور شدن از جبهه 
و معرکه جنگ از سوی عده ای، اعتراض بسیاری از شاعران متعهد را به همراه داشت. این 
افراد بی درد و مرفه جامعه انگار انسان هایی هستند که هرگز اعضای دیگران نبودند و خود 
را از گوهر و نژاد برتر دانسته اند. اینان،همان کسانی هستند که از تیررس نکته پردازان در 

امان نبودند. چنانکه هراتیدر اعتراضی آشکار و بی پرده و مستقیم درباره آنان می گوید:
وقتی جنوب را /بمباران کردند/ تو در ویالی شمالی ات/ برای حل کدام جدول بغرنج/ 

از پنجره به دریا نگاه می کردی؟ )هراتی، 1368: 53-55( 
حسینی بر آنانی که این چنین تحقیر آمیز، زندگی آرام و بی دغدغه خود را می گذرانند 
و فضای معنوی جبهه ها و فرصت رسیدن به درجه رفیع شهادت را از دست می دهند، 

سخت می تازد:
این گریه آور است/ در فصل جوشش صد چشمه زالل/ جمعی ز تشنگان / به خاطر آب/

دل خوش اند / این خنده دار نیست ؟ / هنگام فجر و رویش خورشید بی زوال/ بوزینگان/ 
به کرمک شب تاب دل خوش اند )حسینی، 1388 د: 46(.

امین پور افراد بی ایمان نسبت به خاک و آدمیان پر مدعایی که نجنگیدن و دوری از 
آنان را بر زنده ماندن و خود را نجات دادن ترجیح داده اند، به باد انتقاد می گیرد و آن ها را 

دیواری خطاب می کند که زنده ماندن آنها تفاوتی با مرگ ندارد:
توان  را  تو  /آیا  است  نداشته  هم توان شنیدن  دیوار  را/  دلم  داغ  این حرف های  باری/ 
شنیدن هست؟/ دیوار!/ دیوار سرد سنگی سّیار! /آیا رواست مرده بمانی/ در بند آنکه زنده 

بمانی؟ )امین پور، 1388: 389(.
را  و سختی  رنج  گونه  هیچ  و  می دانند  ملت  از  تافته جدابافته  را  که خود  افراد،  این 
برنمی تابند.از نظر این افراد بی درد و رفاه طلب: این همه خون، حجامت ملت بود/ تا حاج 
آقا همچنان چلوکباب سلطانی کوفت کند/ تا قلیان بکشد/ به تسبیح شاه مقصودش بنازد/ 

تا با تلفن زیمنس معامله کند )قزوه، 1369: 93-92(.
همسایه بغلی ما شخص شریفی ست/ با هشتصد متر زیربنا/ به دنیا اعتقاد ندارد /یک 
پایش این دنیاست / یک پایش آن دنیا / او در پاک کردن حساب مردم/ مهارتی خاص 
دارد/ و از وال الضالین همه ایراد می گیرد هر وقت جنگ جدی می شد / به جبهه می رفت/ و 
یک پرتقال تگری می خورد او از خدا چندهزار رکعت طلب کار است/ و خاطرخواه جیب های 

برآمده است )قزوه،1369: 94-5(
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همان طور که مشاهده می شود پیکان این انتقادات گاه به سمت افراد ظاهرا دین دار و 
خوش سابقه و در عین حال راحت طلب و بی درد نیز نشانه می رود.

2-2-5- اعتراض به فقر و تضاد طبقاتی
شاعران متعهد بعد از انقالب، نسبت به فقر، تهی دستی و تبعیض که از فاصله طبقاتی 
حاکم بر جامعه نشأت می گیرد، به شدت واکنش نشان می دهند ؛ به ویژه آن که خود اغلب 
متعلق به این قشر جامعه بودند و یا از نزدیک، با زندگی کسانی از این طبقه آشنا بودند. و 
مهم تر این که این بخش از جامعه در پیروزی انقالب اسالمی، پیش برد آرمان ها و اهداف 
انقالب و شرکت در جنگ، بیش از هر گروه دیگری، فداکاری کردند و انتظار این بود که 
وضع معیشت آنان اصالح شود. سلمان هراتی نیز به عنوان شاعری متعهد و آرمان گرا که 
متعلق به همین گروه بود و شرایط سخت معیشتی آنان را درک می کرد، به فاصله طبقاتی 

و فقر این گروه از جامعه به شدت اعتراض می کند:
مادر می گوید/ چرا حق هنوز با ناصر خان است؟/ چرا سهم عبداهلل جریب جریب زحمت 
است و حسرت/ و سهم ناصر خان هکتار هکتار محصول است و استراحت؟/ مگر عبداهلل زیر 
بوته عمل آمده است/ که صاحب هیچ زمینی نیست؟/ پس چرا عبداهلل فقط کاشتن را بلد 
است/ و ارباب برداشتن را؟/ ما در مقابل آمریکا ایستادیم/ اما چرا هنوز کیومرث خان خرش 

می رود )هراتی، 1380: 231(
در اینجا حسینی از طریق به کار بردن ایهام در کلمات پایانی شعر، حرف دل مردمان 

درد کشیده ای را بیان می کندکه حتی از مایحتاج اولیه زندگی خود نیز محروم مانده اند:
پدر آمد از راه / دست هایش خالی / کودکان چشم به دستان پدر... / سفره خالی /را پدر 
از پنجره بیرون انداخت / سفره قلبش را بار دیگر گسترد / بچه ها آن شب هم/- مثل دیگر 

شب ها /- یک شکم سیر محبت خوردند! )حسینی، 1388د:98(
قیصر در شعر »فصل تقسیم« شاعر عدالت و جامعه ای آرمانی را که در حسرت آن است 
و با ظهور منجی تحقق پیدا خواهد کرد، توصیف می کند و در آن، گل و گندم و لبخند، 

نشانه هایی از برآورده شدن نیازهای مادی، عاطفی و روحی انسانها تواند بود:
 وقت آن شد که به گل، حکم شکفتن بدهی/ ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها / 
فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید / فصل تقسیم غزل ها و غزلخوانی ها )امین پور، 

 )355 :1388
در واقع قزوه نه تنها تضاد طبقاتی بلکه تضاد فکری این دو قشر جامعه را نشان می دهد، 

یکی در فکر تامین نیاز های اولیه زندگی و دیگری در فکر تجمالت و تشریفات زندگی:
یکروز یک کراواتی سرمایه دار/ با بنز قهوه ای اش از جلوی پایم ویراژ داد/ و به عبای 
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وصله دارم وصله های عوضی چسباند/ دیشب جلوی میهمانم/ تخم مرغ آب پز گذاشتم/ 
دیشب مادرم با چای و کشمش سر کرد/ او قلبش برای انقالب می تپد/ اما وسعش نمی 
رسد یک نوار قلب بگیرد /و من می دانم که نوار قلب هم همه منحنی های دردش را نشان 
ابوالفضل به دادش می رسد.  نمی دهد/ مادرم دفترچه خدمات درمانی ندارد/ و همیشه 

)قزوه، 1369: 113-114(
2-2-6- اعتراض به افراد سود جو و منفعت طلب

در لحظه ها و روزهای مبارزه و پایداری و شهادت، سودجویان و منفعت طلبان حادثه 
گریز به مدد توجیه و بهانه از صحنه و میدان کناره می گیرند و به » خود « دنیای خودی 
می پردازند. در ادبیات پایداری ملت ها، لبه تیز حمله، گاه متوجه این گونه افراد است که از 
همه چیز به نفع خود استفاده می کنند و حتی از جنگ یا جبهه، وسیله ای برای رسیدن به 
منافع خود استفاده می کند. ازجمله این افراد، برخی از تاجران و بازاریان هستند که این گونه 

مورد طعن و اعتراض قرار می گیرند:
تاجری مجلس تفسیر گذاشت                             ابتدا فاتحه بر قرآن خواند

) حسینی، 1387 الف: 5 ( 
در این عبارت به وسیله بازی با کلمات، با طنزی زیبا و فاخر شاعر توانسته است ویژگی 
برخی از تاجران بی انصاف را به تصویر کشد؛ یعنی شاعر به جای حرف »از« حرف » بر « را 
به کار برده و بدین وسیله معنای موردنظر را ابداع نموده است. در جای دیگر همین شاعر 

با کنایه می گوید:
شاعری را یک روز/ زیر بازارچه/ شالق زدند/ ژنده پوشی سبب واقعه را جویا شد/ کافه 
اهل تجارت گفتند/ لفظ » بازار « گرامی بادا!/ و قلم های موسوس نابود!/ »مردم آزار« کجا/ 

قافیه با » بازار « است. )همان:17(
سالم بر همه اال به قلب مغلوبان/ سالم بر همه اال به انقالب فروش/ شما که خون دل 
خلق را پیاله شدید!/ شرور شهر شمایید یا شراب فروش؟ )قزوه، 1391 الف:78( در واقع 
قزوه معتقد است که گناه فرد شراب فروش شخصی است ولی گناه تاجران و... حق الناس 

است.
سلمان با شدیدترین لحن ممکن یا به عبارتی با لحنی تند و گزنده بر این سودجویان 

می تازد و به آنان اعتراض می کند:
دلت مثل پستو تاریک است/ می دانم/ و واحدهای درس »نداریم« را تمام کرده ای/ قلب 
تو ای پستو نشین حقیر/ قلب تو مثل سکه های زمان طاغوت است/ یک روی آن به عکس 
شاه مزین است و روی دیگر آن عکس یک شغال/ تو تلفیقی از شاه و شغالی/ تو همه جا 
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هستی/ اما چون لوازم یدکی نایابی/ و مثل زباله میل انبار شدن با توست/ اندیشه ات/ مثل 
بازارهای سرپوشیده نمور است و بینش تو در حدود ویترین است.)هراتی، 1380: 96-100(

2-2-7- اعتراض به اوضاع نابسامان جانبازان و رزمندگان
عالوه بر فراموشی یاد و خاطره شهدا، گاهی در جامعه شهدای زنده یعنی جانبازان و 
رزمندگان سال های خون و حماسه، با بی مهری مواجه می شوند و آنان که زمانی مایه افتخار 
و پیروزی ملت بودند، حتی گاهی تحقیر هم می شود. این امر، زمینه این گونه اعتراضات را 

فراهم نمود:
تن یاران وطن پر شده از شعله و زخم           باز، بر زخم چرا زخم زبانید شما

)قزوه، 1391: 88(
سیدحسن حسینی در منظومه فصلی از »مرداب ها و آب ها« با نگاهی حسرت آمیز 
به تصویر کشیدن حال وهوای بازماندگان و یادگاران مقدس جبهه یعنی جانبازان، نکات 
تکان دهنده ای را یادآور می شود و آن این که این خلق فراموشکار نه تنها آن ها را نمی بینند 

بلکه پایان اوج ایثار و عشق آن ها را نیز اعالم می کنند. 
من ز پا افتادن گلخانه ها را دیده ام/ بال ترکش خورده پروانه ها را دیده ام دیده ام بسیار 
مرگ غنچه های گیج را/از کمر افتادن آالله ی افلیج را/ در نخاع بادها ترکش فراوان دیده ام/ 
گردش تابوت ها را در خیابان دیده ام /گردش تابوت های بی شکوه آهنین/ پرز تحقیر و تنفر 

خالی از هر سرنشین)حسینی، 1388 ج:8 - 149(
2-2-8- اعتراض به بی عدالتی های اجتماعی

عدالت در لغت به معناي برابر سازي و توازن است و در مفهوم اجتماعي، هرگاه حق 
او داده شود، می گویند عدالت رعایت شده است )موالنا،1380: 2(.  به  هر صاحب حقي 
عدالت اجتماعی یکی از ارکان توازن در جامعه است که در بعضی از جوامع بر اثر عدم یا 
کاستی در همین مقوله، آسیب های بسیاری بر جامعه وارد می آید. یکی از موضوعاتی که در 
جامعه ی امروزی شیوع بسیاری پیدا کرده و امین پور انتقاد خود از بی عدالتی های اجتماعی 
را از این دریچه بیان داشته، رابطه و پارتی است. یکی از ناهنجاری بیدادگرانه ی اجتماعی 
در حوزه های مختلف اداری و سازمانی که قیصر امین پور به ویژه بعد از دفاع مقدس با آن 
روبه رو شده، حاکمیت رابطه به جای ضابطه و پارتی بازی به جای عدالت محوری است. 
این موضوع از آن جایی برای شاعر دردناک تر و آزارنده تر می گردد که با آرمان های انقالبی و 

آموزه های دینی شدیداً در ستیز است:
دیوار را/ باید دوباره سیم کشی کرد/ باید فضای طاقچه ی پشت پرده را/ پر کرد )امین 

پور، 1388:283(.
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باید دم تمامی درها را دید/ باید هوای پنجره را داشت )همان: 283(.
یکی از مصادیق اجرای عدالت در جامعه ایجاد فرصت های یکسان و برابر برای افراد 
جامعه است. وقتی جامعه ای دچار آفتی مانند پارتی می شود، به خصوص در دستگاه های 
اداری امروز که کمابیش دچار چنین معضلی هستند، اگر افراد بخواهند تابع قانون باشند، 

فضا برای آنها دشوار می گردد:
صف/ انتظار/ صف/ امضا/ شماره/ امضا/ فردا دوباره / صف/ انتظار/ امضا/ شماره/ ای کاش 

باد.../ ای کاش باد این همه کاغذ را/ می برد! )همان: 169(.
قزوه با طنزی زیبا در اعتراض به مشکل ارتشا و پارتی بازی هایی که در دستگاه قضا 

اتفاق می افتد، انتقاد می کند و می گوید: 
را قاضی کردم/  بار سفارش شد/ من کالهم  از دو طرف/ سه  قاضی ای در یک روز/ 

جهنمی شدنم. )قزوه، 1369:72(. 
2-2-9- خود اتهامی

 سید حسن حسینی به همراه سلمان هراتی از پایه گذاران این نوع شعر در ادبیات دفاع 
مقدس هستند.اعتراض به خود، که در شعر بعد از انقالب بسیار مرسوم شد، انگشت اتهام 
شاعران را - که به طور معمول رو به دیگران گرفته می شد- به سوی خود نشانه گرفت و 
به دلیل همدلی و همراهی شاعران با جامعه، این خود اتهامی به جامعه نیز سرایت کرد. 
در واقع شاعر از سرزنش خود، به سرزنش مردم و سپس به عافیت طلبان، سودجویان، و 
گروههای بریده از انقالب می رسد حسینی با تخطئه و اعتراض نسبت به خود، در قبال 
سکوت، فراموشی، دور شدن از فضایل اخالقی و جدا شدن از حقیقت وجودی و انقالبی 
خود، این نوع شعر را وسعت می بخشد. وی سپس این اعتراض را به سطح جامعه تعمیم می 
دهد، به گونه ای که بسیاری از » من « های شعر او بیشتر معنای » ما « می دهد. حق این 
است که او با حسرت خود را هرگز از جامعه ندانسته است و در همه چیز حتی اگر غفلت، 

فراموشی و بی ارزش کردن ارزشها باشد، خود را با آنان شریک می داند:
شهیدان خفته اند/ و حرف آخر را گفتند/ ما اما نشتیم/ و دل به حادثه بستیم/ زهراب این 

حقیقت عریان/ تا واپسین تهاجم بی داد/ پاداش تجاهلمان باد. )حسینی، 1388 د: 106(
سلمان خود را برای غرق شدن در زندگی روزمره و به تعبیر خودش، بیهودگی ها و 
غفلت ها سرزنش می کند و آن را از خود به سطح جامعه تعمیم می دهد، وی هرجا که 
انگشت اتهام را به سوی مردم بلند می کند، خود را نیز با آنان در یک موقعیت قرار می دهد 

و غفلت و بی توجهی خود آنان را متذکر می شود.
آن روز نبودیم که این قافله می رفت/ با ما که نبودیم بگویید کجایید/ ماندیم و  نراندیم 
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نشستیم و شکستیم / رفتیم و شنیدیم شهیدان خدایید )هراتی، 1380: 296(
این نوع انتقادهای امین پور از خویشتن، حاکی از آن است که وی زندانی خود، کوری 
بی نصیب از آفتاب و پای بند دنیاست، دینش راستین و آگاهانه نیست، خام است اما خیال 

پختگی دارد، عمر را به بطالت سپری کرده و حافظ وار، شرمنده مسلمانی خویش است:
پور،  )امین  نکردیم  باور  ما  تقویم ها گفتند و  بودن سرنکردیم/  بیهوده  به جز  عمری 

 ) 392 :1388
البته اعتراض های اجتماعی چون همراه شدن شاعر با جامعه در بی توجهی به مبانی 
اخالقی و فراموشی ارزش های فرهنگی و انقالبی و یاد شهدا هم در این نوع شعر او دیده 
می شود. نکته مهم در این نوع اعتراض این است که در دهه دوم و به ویژه در دهه سوم این 

نوع اعتراض در شعر قزوه کم رنگ می شود.
چه تنها مانده امشب در مسیر سوگواریها / دل پر درد من با کوله بار شرمساری ها/ هال 
ای الله های آشنا، بی پرده می گویم/ شما را درد غربت کشت و ما را داغداری ها )قزوه، 

)68 :1387
  2-2-10- انتظار و اعتراض

شیعی،  شاعران  است.  بیداری  و  تکاپو  انتقاد، حرکت،  اعتراض،  جلوه گاه  انتظار،  شعر 
انتظار را راهی برای رسیدن به جهان مطلوب می دانند و معتقدند که همه اقشار جامعه از 
باالدست و پایین دست باید در جهت زمینه سازی ظهور موعود تالش کنند. این شاعران 
متعهد با شناختی که از امام زمان )عج( و اجداد و آبای گرامی ایشان دارند، می دانند که 
امام عصر )عج( هیچ گاه طرف دار تجمل گرایی، کسب نام و نشان  رسمی و... نیستند، پس 

در اشعار خود این صفات را این گونه مذمت می کنند: 
توفانی در راه است/ و مردی می آید/ که به درجه تیمسار ها/ نگاه نمی کند/ از سمت 
بهشت زهرا/ با سربازانی پا برهنه/ که از چشمانشان الله می چکد!/ مردی می آید /که از شعار 
و حروف زیادی بدش می آید/ مردی که به پاترول ها سواری نداده است/ و کلکسیون پیکان 

ندارد! )قزوه، 1369: 152( 
امسال در خیابان ولی عصر هیچ کس مثل خود آقا غریب نبود. )همان: 113( بیشتر این 
انتقادات مربوط به افراد به ظاهر منتظر امام زمان )عج( می باشد و در بیت زیر شاعر خطر 

اعتماد به این گونه منتظران را گوشزد می نماید: 
به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله ور در باد/ بگو تا انتظار این است، اسبی زین نخواهد 

شد! )قزوه، 1391 ب:50( 
قیصر می گوید: حضرت مهدی نجات دهنده انسان از ظلم و شتم و برپای دارنده آزادی 
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وعدالت است:
ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید        آنکه در دستش کلید شهر پر آیینه دارد 
)امین پور، 1388: 409( 
هراتی در این شعر انتظار را سهم خود دانسته و برای گرفتن سهم خود حق اعتراض 
قائل است و بیان میدارد که مانند غنچه بسته ای اما دریغا که غنچه اندک زمانی باز می شود 

و عیان می گردد ولی تو صبوری و خود نیز منتظر اشاره خداوند نشسته:
کاروان حماسه می سراید این چنین/ انتظار سهم ماست/ اعتراض نیز/ منجیا/ یقین تو نیز 

منتظر/ چشم بر اشاره خدا نشسته ای. )هراتی، 1380: 121(
در واقع این گونه اعتراضات همچون نسخه هایی از » امر به معروف و نهی از منکر « است 
و هدف آن ها آگاه نمودن منتظران به انحرافات خود و تالش برای حرکت به سمت اصالحات 

اصیل اسالمی و ظهور امام زمان است.
 2-2-11- اعتراض به انحرافات در تاریخ اسالم و اندیشه های شیعی

شاعران انقالب، به دلیل بینش مذهبی و جهان بینی دینی، توجه ویژه ای به تاریخ 
اسالم و تشیع دارند.انحرافات، کجرویها و جهالتی که تاریخ اسالم را از مسیر حقیقی اش 
دور کرد، به شدت مورد توجه شاعران متعهد قرار گرفت. سلمان هراتی نیز با نگاه ویژه خود، 
از انحرافات تاریخی سخن می گوید. هم به انحرافات دیروز اعتراض می کند و هم به جهل 
و انحرافات امروز. برای سلمان » انتظار« نیز به اندازه مسئله » عاشورا « مهم است. انتظار 
برای ظهور امام عصر و دیدگاه خاص او که امام را دور از دسترس نمی داند و او را نه جزیره 
نشینی دور از شیعیانش، که همراه همیشگی آنان معرفی می کند، آن هم با زبان ساده و بی 

پیرایه، بسیار بدیع و تازه است.
در رطوبت چندش آور نفس/ درخت وسوسه پا گرفت/ در سایه درخت وسوسه جمعی/

پیمان به قتل آفتاب بستند/ شمشیر را/ مکارهای با دستهای هوس صیقل داد/ و لبخند را 
به عادت هدیه / به ابلیس بخشید/ چشم نفاق/ به بیعت قدرت رفت/ و در حمایت عشیره 
شیطان / در جلو فریبنده سراب/ نفس را امید حکومت داد/ از بستر کبود وسوسه برخاست/ 
و دشنه ابلیس را حمایل خود کرد/ آمد در پشت او رکوع به ریا برد/ آفتاب نماز حادثه 
می خواند/ ناگاه دست حرامی/ با بغض وسوسه چرخید/ با خنجرش/ فرق منور خورشید را 

شکافت.)هراتی، 1368: 23-25(
در باره حضرت زهرا )س( حسینی می گوید:

مادرم / به سکه ایمان نداشت/ و سنگ های بی تعادل / کفه دریای لبش را/ به هم نمی 
زد / دیگران/ در قحطی زمین / بت می خوردند/ و مادرم / برای صنم های بزرگ/- حتی از 
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سر تفنن - /تره ای خرد نمی کرد/ سازنده بود / غنچه دست های مادرم/ و پوست لبخندش/ 
زره پوش بهاران بی افول. )حسینی، 1388 الف:55 ( 

علیرضا قزوه هم به جریان انحرافات زمان حضرت علی)ع( به سه گروه خوارج )مارقین(، 
ناکثین و قاسطین اشاره می کندکه سالها در رکاب حضرت علی )ع( جنگیدند و شمشیر 
زدند ولی باعث تحمیل جنگ های نهروان، جمل و صفین و خانه نشینی بیست و پنج ساله 

بر حضرت شدند و در نهایت حضرت به دست یکی از این خوارج به شهادت رسید:
پیشانی تمامی شان داغ سجده داشت            آنان که خیمه گاه مرا تیر می زدند 
این مردمان غریـبه نبودنـد، ای پــدر           دیروز در رکاب تو شمشیر می زدند

  )قزوه،1387:9(
2-2-12- اعتراض به رذایل اخالقی همچون دروغ، نیرنگ، حرص، ریا و تملق

شاعران انقالب براساس آموزه های دینی، امر به معروف و نهی از منکر را بر خود واجب 
می دانند. گسترش رذایل اخالقی سبب فساد جامعه می شود؛ مسایلی مانند دروغ، نیرنگ، 
حرص، ریا، تملق و... شاعران انقالب، با انتقاد از این مسائل، سعی در اصالح جامعه دارند، 
بهره  دروغ  و  نیرنگ  از  شوم شان،  اهداف  به  رسیدن  برای  دنیا،  زورمندان  و  قدرتمندان 
می برند. سلمان هراتی، در اعتراضی آشکار از نیرنگ و دروغی که دنیا را فراگرفته است، 
انتقاد می کند. او معتقد است زورمندان و زرمداران دنیا همه اسباب و وسایل را جهت فریب 

مردم و افکار عمومی، به خدمت گرفته اند تا بتوانند بر دنیا حکومت کنند:
ماهواره های دروغ پرداز/ در سیاست دخالت می کنند/.../ و امنیت را در خاورمیانه اعالم 
می کنید/ دنیا در بستر نیرنگ آرمیده است/ با جلیقه مخمل/بر پله های/  سازمان ملل بار 

انداخته است/ و به دنیا، برگ زیتون تعارف می کند. )هراتی، 1380: 89 - 94(
از رذایل اخالقی که مایه حقارت و کوچکی انسان می باشد، حرص است.  یکی دیگر 
سلمان هراتی، در شعر » تدفین مادربزرگ « حرص و ولع آدمی را مورد انتقاد قرار می دهد. 
او در این شعر از مادربزرگی می گوید که در آستانه مرگ است. آنگاه مرگ و تدفین او را به 
تصویر می کشد؛ سپس اطرافیان او را نشان می دهد که با فراموشی مرگ مادربزرگ اندکی 

پس از تشییع پیکر وی، در پی تقسیم ارث او هستند:
او را چنان که گفت/ با یک کفن به خاک سپردیم/ اما وقتی که آمدیم به خانه/ حرص 
در  تقسیم/ جان می گرفت/  بود/ و حس ظالمانه  آرمیده  برگ درخت  ولع/ روی شعور  و 
لحظه های آخر اندوه/ اشیاء هرکدام یک برگ از وصیت او شد/ کم کم مادربزرگ/ و مرگ 

فراموش می شوند. )همان:271(
امین پور بارها از نفاق و بی صداقتی برخی از دوستان خود شکایت کردند. کسانی که 
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سکه های دو رویی اند، آرمان ها و شعار های اخالقی و انسانی اوایل انقالب را فراموش 
کرده اند، دنیا پرست و زیاده خواه شدند،  بیش از آنچه هستند می نمایند، از پشت خنجر 

می زنند و دوستانی که » که بخاطر خطای چاپی، »دوستاق« شدند « ) همان: 158(
ما را به حال خود بگـذارید و بگـذریـد         از خیل                     رفتـگان بشـمارید و بگـذرید
پنهان در آستین شما برق خنجر است         دستی در آستین به در آرید و بگذرید

 )امین پور، 1388: 317(
در نظر امین پور،برگزیدن کفر او را از نیازمندی ریا، بی نیاز ساخته است و او به تمسخر 

گرفتن ریاکاران آن را بدین صورت بیان می کند:
ز دیدن ریا بی نیازم                        به کفری که از مذهبم می تراود

 )همان: 104(
سید حسن حسینی، شخصیتی بسیار روراست، صریح اللهجه و تیزبین بود؛ و همین 
مسئله حساسیت او را نسبت ریا و تزویر بیشتر می کرد. وی این موضوع را در هر موردی 
ناپسند می شمارد و بیش از همه به تزویرگران دینی می نازد، که از مذهب برای خود 

پشتوانه ای سیاسی و اجتماعی ساخته اند:
درد دینداری دکانی بیش نیست             در تن حق نیمه جانی بیش نیست

 )حسینی، 1388 ج:48(  
شادم که به سجـاده رنگ آمیزی               پیشـانی من به مهر تزویر نخورد

)همان: 166(
2-3- بررسی و مقایسه اشعار اعتراضی شاعران مورد بحث 

در جدول زیر بسامد بازتاب درون مایه های شعر اعتراض در سروده های شاعران موردنظر 
به تفکیک نشان داده شده است که انعکاس این درون مایه ها به ترتیب در مجموعه اشعار 
سید حسن حسینی )همصدا با حلق اسماعیل، گنجشک و جبرئیل، نوش دارو طرح ژنریک، 
سفرنامه گرد باد، از شرابه های روسری مادرم و در ملکوت سکوت( 48٪ ) از 551 قطعه 
شعر وی، 267 قطعه شعر اعتراض (، علیرضا قزوه )از نخلستان تا خیابان، شبلی و آتش، 
عشق )ع( و سوره انگور( 45٪ ) از 174 قطعه شعر او، 78 قطعه شعر اعتراض (، سلمان 
هراتی )مجموعه کامل اشعار هراتی( 42٪ ) از 133 قطعه شعر او، 56 قطعه شعر اعتراض(

و قیصر امین پور )مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور و  در کوچه آفتاب( 37٪  )از 450 
انعکاس  بسامد  بیشترین  بنابراین  که  می باشد  اعتراض(  شعر  قطعه   168 او،  شعر  قطعه 
درون مایه های شعر اعتراض در سروده های حسینی و کمترین نمود آن در اشعار امین پور 

است.
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جدول1. بسامد اشعار اعتراضی شاعران
فراوانی به درصد تعداد اشعار اعتراض تعداد اشعار نام شاعر

٪42 56 قطعه 133 قطعه سلمان هراتی
٪48 267 قطعه 551 قطعه سید حسن حسینی
٪37 168 قطعه 450 قطعه قیصر امین پور
٪45 130 قطعه 242 قطعه علیرضا قزوه

نمودار دایره ای بسامد اشعار اعتراضی شاعران
 

در جدول زیر بسامد درون مایه های شعر اعتراض به ترتیب در قالب های شعر نو )سپید و 
نیمایی( )235 قطعه (، غزل )138 قطعه(، هایکو ) 99 قطعه(، رباعی )49 قطعه(، دوبیتی) 
20 قطعه(،چهار پاره )4 قطعه( و مثنوی )3 قطعه( سروده شده است. بنابراین قالب شعر نو 
)نیمایی و سپید( بیشترین کاربرد در بیان درون مایه های اعتراضی را در سروده های شاعران 

شعر انقالب داشته است و کمترین آن مربوط به قالب مثنوی است.
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جدول2. بسامد قالب های اعتراضی شاعران
تعداد شعر اعتراض قالب های شعری

235 قطعه شعر نو )سپید و نیمایی(
138 قطعه غزل
99 قطعه هایکو
49 قطعه رباعی
20 قطعه دو بیتی
4 قطعه چهار پاره
3 قطعه مثنوی

بیان  های  شیوه  تبیین  پژوهش  این  اهداف  از  یکی   ، شد  بیان  این  از  پیش  چنانکه 
اعتراضی این شاعران مورد بحث است که این مسأله در جدول شماره 3 نشان داده شده 
است. با توجه به شواهد مثال ذکر شده، گفتنی است که شعر اعتراض انقالب، بویژه در دهه 
اول انقالب، شعری صریح و آشکار است. شاعران این حوزه در فضای شعر می سرودند که 
مورد قبول نظام و مردم بود و از این نظر نیازی به کنایه پوشیده سخن گفتن نبود. از سوی 
دیگر، بیشتر شاعران این حوزه شعر را با انقالب شروع کردند و شعرهای اعتراضی آنان در 
اوایل انقالب به دلیل عدم تسلط بر قوانین شعری، عدم تمرین و ممارست، فضای پرهیجان 
و داشتن مخاطب عام به شعار زدگی نزدیک شده است. سلمان هراتی، سید حسن حسینی 
و علیرضا قزوهبه تبعیت از شاعران این دوره شعر های اعتراضی خود را عموما آشکارا و 
صریح و با لحن تند و گزنده و با طنزی فاخر و روحیه ای حماسی لب به اعتراض می گشاید 
ولی قیصر امین پور به صورت غیر صریح و با لحنی آرام و مالیم تر فریاد اعتراض را سر 
می دهد.این امر ممکن است ناشی از شرایط جامعه و تفاوت روحیات آنان باشد اما وجه 
مشترک رویکرد اعتراض آنها در بازگشت به آرمان ها و اصول اولیه انقالب و تثبیت و ترویج 
آنها است. در واقع شاعران از این طریق به حمایت از انقالب و آرمان هایشان می پردازند. 
شاعران مورد بحث شیوه های بیانی همچون اعتراض آشکار، طنز تلخ، هجو، اعتراض همراه 
با مدح و ستایش، مرثیه، نوستالوژی و مرور خاطرات، شکایت، حسرت و یادکرد گذشته، 
پرسش گری، تردید و رمزگونه و نمادین را برای بیان درون مایه ها اعتراضی خود برگزیدند 
که شیوه های اعتراض آشکار و رمزگونه و نمادین بیشترین سهم را در بیان شعری، شعر 

اعتراض انقالب دارد.
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جدول 3. شیوه های بیان اعتراض شاعران
علیرضا قزوه قیصر امین پور سید حسن حسینی سلمان هراتی

 اعتراض
 آشکار،

 طنز، مرثیه،
 حسرت،
    شکایت

_______
با لحنی تند

 اعتراض آشکار، طنز،
 شکایت، مرثیه، حسرت،

 نوستالوژی و مرور
 خاطرات، اعتراض همراه با
            مدح، پرسشگری و تردید

__________
با لحنی مالیم و آرام

 اعتراض آشکار، طنز
 و هجو، اعتراض
 همراه با مدح،
 مرثیه، حسرت،

           شکایت
__________

بالحنی تند و گزنده

 اعتراض آشکار،
 اعتراض همراه با مدح،
 مرثیه، نوستالوژی و

 مرورخاطرات، طنز تلخ،
    و رمزگونه و نمادین
__________

با لحنی تند و گزنده

3- نتیجه گیری
     در دوره انقالب اسالمی، شاعران متعهد و ملتزم، برای دفاع از ارزش های انقالب و 
ترویج افکار انقالبی، به بیان واقعیت ها و انتقاد از مشکالت و بیان مسائل اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی، مذهبی، اخالقی، اقتصادی و... دوران خود پرداخته اند. شعر اعتراض یکی از زیر 
مجموعه های ادب پایداری، نوعی شعر اجتماعی است که در آن نادرستی های رفتاری مردم 
انقالب، حفظ ارزش های  از این نوع شعر در دوره  و مسئوالن را گوشزد می کند و هدف 

اسالمی، اصالح نمودن جامعه و مبارزه با انواع بی عدالتی ها است.
به طور کلی می توان درونمایه های شعر اعتراض را در دوره انقالب اسالمی به دو نوع 
اعتراض های جهانی و داخلی تقسیم کرد. مهم ترین درون مایه های مشترک شعر اعتراض 
که بیشترین انعکاس را در سروده های شاعران مشهور بعد از انقالب اسالمی داشته است 
در مورد اعتراض های نوع اول )جهانی( بیشتر حول اعتراض به سیاست های قدرت های 
جهانی می چرخد که شامل  اعتراض به فراموش شدن مسئله فلسطین )قدس( و اعتراض 
به استکبار جهانی است. اما اعتراض های داخلی که بیشتر در زمینه های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی، اخالقی و مذهبی است، که عبارت اند از: اعتراض به دوران شاهنشاهی، اعتراض 
به سکوت شاعران و دیگر هنرمندان،اعتراض به فراموشیارزش ها و یاد شهدا، اعتراض به 
افراد مرفه و بی درد جامعه، اعتراض به فقر و تضاد طبقاتی، اعتراض به افراد سودجو و 
منفعت طلب، اعتراض به اوضاع نابسامان جانبازان و رزمندگان، اعتراض به بی عدالتی های 
اجتماعی، خود اتهامی،انتظار و اعتراض، اعتراض به انحرافات در تاریخ اسالم و اندیشه های 
شیعی و اعتراض به رذایل اخالقی همچون دروغ و نیرنگ، حرص، ریا، تملق و... است که این 
درون مایه ها بیشترین بازتاب را در سروده های حسینی داشته است. بنابراین درون مایه های 
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دوبیتی، چهار  رباعی،  هایکو،  غزل،  نیمایی،  سپید،  قالب های  در  ترتیب  به  اعتراض  شعر 
بیان  در  را  کاربرد  بیشترین  نیمایی  و  قالب هایسپید  که  شده است  سروده  مثنوی  و  پاره 

درون مایه های اعتراضی دارند.
شاعران مورد بحث شیوه های بیانی همچون اعتراض آشکار، طنز تلخ، هجو، اعتراض 
یادکرد  و  نوستالوژی و مرور خاطرات، شکایت، حسرت  با مدح و ستایش، مرثیه،  همراه 
گذشته، پرسش گری، تردید و رمزگونه و نمادین را برای بیان درون مایه های اعتراضی خود 
برگزیدند که شیوه ی اعتراض آشکار بیشترین سهم را در بیان شعری، شعر اعتراض انقالب 
دارد. و به طوری که اشعار انتقادی هراتی، حسینی و قزوه صریح تر و با لحنی تند و گزنده تر 
از اشعار اعتراضی امین پور بیان شده است که به صورت غیر صریح و با لحنی آرام و مالیم تر 
اما وجه  باشد  آنان  روحیات  تفاوت  و  از شرایط جامعه  ناشی  است  امر ممکن  این  است. 
مشترک رویکرد اعتراض آنها در بازگشت به آرمان ها و اصول اولیه انقالب و تثبیت و ترویج 

آنها است. در واقع شاعران از این طریق به حمایت از انقالب و آرمان هایشان می پردازند.
در واقع این شاعران از شعر به منزله سالحی برای انعکاس برخی مشکالت و ناهنجاری های 
است  اجتماعی  عواطف  بر  مبتنی  بیشتر  شعرشان  که  طوری  به  برده اند؛  بهره  اجتماعی 
اشعار  بیان وجوه شباهت  استخراج شده، ضمن  نمونه های  عواطف شخصی. همچنین  تا 
اعتراضی، حاکی از تفاوت هایی است که بر فراخور شرایط محیطی شان ایجاد شده است.

برای مثال سلمان هراتی و قیصر امین پور از عصر پهلوی و شرایط آن زمان انتقاد می کنند 
ولی سید حسن حسینی و علیرضا قزوه شرایط جامعه پس از جنگ را به تصویر می کشند 
که در آن برخی افراد با نفاق و ریا کاری، سودجویانه از دین بهره می برند. بنابراین اینان، 
در مقام شاعری متعهد، در برابر معضالت جامعه حساسیت نشان داده اندو در بیداری مردم 
و آگاه کردنشان درباره جامعه و مشکالت موجود در آن می کوشند. این مسأله هم نشانگر 
حضور موثر و فعال شاعران معترض در عرصه سیاسی و ادبی است و هم تأئیدی است بر 
نظریه جامعه شناختی ادبیات که هنر را همواره از بستر های اجتماعی و سیاسی متاثر 

می داند.
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