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  *سادات طاهري فاطمه

  

  چکیده

مقالۀ حاضر بـه بررسـی سـاختاري و محتـوایی اشـعار سـرور اعظـم بـاکوجی معـروف بـه سـپیده کاشـانی             

آمیز پـیش از انقـإلب خـویش در     پردازد. سپیده از شاعرانی است که افزون بر اشعار اعتراض ) می1371ـ1315(

تحلیلـی اشـعار    کوشد با بررسـی توصـیفی   شید. نگارنده میدوران دفاع مقدس هم در برابر تهاجم بیگانگان خرو

شاعر با پاسخ به این سؤال که شاعر براي انتقال احساسات درونی آمیخته به تجارب عینی خویش چـه زبـانی را   

 ها و تصاویر شعري بیشتر توجه کرده، استنتاج کند سپیدۀ کاشـانی  یک از مضامین، قالب کار گرفته و به کدام  به

طلبی و ایجاد  مردم، انعکاس رشادت و شهامت رزمندگان، تقویت روحیۀ شهادت  را براي تبیین پایداريکه شعر 

هـا و   کـارگیري واژه  هاي متناسب با محتـوا و بـه   آفرینی انگیزۀ بیشتر براي دفاع از میهن سروده، افزون بر ترکیب

ایداري و مخاطبان خویش کـه عمـوم   کند، بر طبق اقتضائات ادب پ عباراتی که به فضاسازي شعر وي کمک می

هاي مختلف شـعري کإلسـیک و معاصـر     ایرانیان هستند، با زبانی روان و به دور از پیچیدگی و غرابت در قالب

آزمایی کرده و براي افزایش لطافت و زیبایی و در عین حال اثرگذاري بیشتر شـعر خـویش، تصـاویر ادبـی      طبع

کـار    برگرفته از عناصر ملموس طبیعت و سازگار با جنسیت خویش را بـه  و به دور از تصنع و  مبتنی بر واقعیت

بخشی و  هاي مکنیه از نوع شخصیت ویژه استعاره گرفته است. سپیده از بین شگردهاي ادبی، بیشتر به فنون بیان به

و  تشبیه بلیغ اضافی توجه کرده که این عناصر در ضمن بازتاب خإلقیت و هنـر شـعري وي بـه درك خواننـده    

  کند.   فضاسازي شعر وي نیز کمک می

  شعر دفاع مقدس، سپیده کاشانی، مضامین شعري، ساختار. ها: کلیدواژه

                                                           
 taheri@kashanu.ac.ir /دانشگاه کاشاناستادیار  *
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  مقدمه  .1

هاي اهل ادب اسـت و احسـاس و اندیشـۀ     از آنجا که ادبیات بازتاب ادبی احساسات و اندیشه

عنـوان   جنگ بـه پذیرد؛ پس  کند، تأثیر بسیاري می انسان از محیط اجتماعی که در آن زندگی می

ي دارد، تا جایی که نوع در افکار و عواطف آدمی نقش بسیارترین عوامل اجتماعی  یکی از مهم

یا پایداري را در ادبیات جهان آفریده است. ادبیات مقاومـت  » ادب مقاومت«ادبی خاصی به نام 

شـوند،   میشود که با تکیه بر هویت و ملیت یک قوم و ملت آفریده  به مجموعه آثاري گفته می

هـاي جنـگ و    خوانند و صحنه انسان را به دفاع و مبارزه در برابر ظلم و استبداد و بندگی فرامی

پیشینۀ این نوع ادبی در ادب فارسی بـه نهضـت شـعوبیه     کنند. نبرد و تبعات آن را توصیف می

أثیر و به همین ترتیب در تمام ادوار ادب پارسی هرگاه جنگ و نبردي درگرفته تحت ت رسد می

اي گرفته است. با وقوع جنگ تحمیلی و حماسۀ هشـت سـال دفـاع     آن ادب پایداري جان تازه

  مقدس، این نوع ادبی در ادب پارسی رونقی دوباره گرفت.  

سرور اعظم باکوچی مشهور به سپیده کاشانی، از جمله شاعرانی اسـت کـه در اسـتحکام و    

از انقـ�ب نیـز بـا سـرودن اشـعار       باروري ادب پایداري نقش بسـیاري داشـت. وي کـه قبـل    

هاي انق�ب از شعر خود همانند س�حی کارساز اسـتفاده کـرد، بـا     رزشابیدارگرانه در دفاع از 

شروع جنگ در کنار دیگر همرزمان خود با سـرودن اشـعار حماسـی پنجـه در پنجـۀ اسـتکبار       

لنشین آفریـد تـا   هاي نبرد، اشعاري د انداخت و حتی با حضور مستقیم در جبهه و لمس صحنه

ها با عنوان سرودهاي رزمی و انق�بی در حافظـۀ ملـت ایـران جاودانـه      جایی که تعدادي از آن

عاطفی اسـت   جاي اینکه محصول ارادۀ شاعر باشد، یک رویداد روحی شدند. از آنجا که شعر به

ت درونـی  افتد و شاعر با قوۀ تخیل خود عناصر گوناگون و گاه متفـاو  که در ضمیر او اتفاق می

هاي اجتماعی اطراف خویش در یک کلّیت واحـد بـه نـام اثـر ادبـی مـنعکس        خود را با پدیده

ستیز و زنانـۀ خـود را بـا     دوستانه، دشمن کند، سپیده نیز بر مبناي احساسات و عواطف میهن می

هـاي خـویش، اشـعاري متفـاوت و       هاي شعري و تصویرسازي کارگیري زبان، مضامین، قالب به

رید که در ادب پایداري پارسی از جایگاه خاصی برخوردارند. نگارنده در این مقالـه بـه   مؤثر آف

شعر سـپیده  «توصیفی مبتنی بر اشعار شاعر و پاسخ دادن به این پرسش بنیادي که  روش تحلیلی

، به هدف آشـکار کـردن جایگـاه سـپیده در     »هایی دارد از نظر ساختاري و محتوایی چه ویژگی

هـاي شـعري، زبـانی و     کوشد خ�قیت هاي شعري وي می ها و برجستگی ژگیشعر فارسی و وی

تخیل پویاي شاعر را تبیین نماید تا مشخص کند افزون بر قدرت شاعري و خلوص و پاکـدلی  
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هـاي متفـاوت    کارگیري مضامین متنوع و دلنشین متناسـب بـا ادب پایـداري و قالـب     سپیده، به

شوند کـه در   می  برجستگی شعر وي شمرده و از عواملگرایانۀ ا هاي واقع شعري و تصویرسازي

  اند. کنار زبان روان وي اشعار او را ماندگار کرده

  . پیشینۀ تحقیق 1ـ1

کاشـانی آثـاري در قالـب کتـاب و مقالـه در مجـ�ت علمـی و         دربارۀ زندگی و اشـعار سـپیده   

اي  ، مقاله)1384(غفاري،  ها بانوي پروانه  است؛ از جمله کتاب  ها چاپ شده و روزنامه غیرعلمی

بررسـی شـعر   ) دربارۀ زندگی شاعر؛ همچنین کتـاب  1383(سیدنژاد، » اختر برج ادب«با عنوان 

تحلیـل محتـوایی و سـبکی شـعر سـپیده      «مقالـۀ   ) و1387زاده،  (حسینبانوان در ادبیات معاصر 

بیشتر این آثـار حتـی   در  اند؛ اما ) دربارۀ اشعار شاعر به چاپ رسیده1390زاده،  (صادق» کاشانی

زاده آمده: شعر سپیده شعر زمان و شعر شـعور، شـهادت، حماسـه و عرفـان      مقالۀ محمود صادق

رو از لحاظ بیانی و ادبی و صور خیال چندان قابل م�حظه نیست. بنابراین نگارنـده   است؛ ازاین

کند زبـان روان،  هاي مختلف سنتی و نو وي تبیین  کوشد با بررسی تمام اشعار شاعر در قالب می

هاي ارزشـی خـود    هاي زیبا، ذوق سرشار و تخیل پویاي شاعر سبب شده است، وي پیام ترکیب

کند تا  ویژه استعاره و تشبیه، به خواننده عرضه  را در لباسی آراسته به زینت ابزارهاي فن بیان، به

  ها اثرکند. بیشتر بر روح و جان آن

  . ضرورت و اهمیت تحقیق2ـ1

کاشانی در شعر مقاومت و دفاع مقدس و اهمیت محتـوا و سـاختار در     جایگاه سپیده با توجه به

ویژه شعر از نظر اثرگذاري آن بر مخاطب، توجه دقیق و عمیـق بـه مضـامین و     یک اثر هنري به

تـأثیر توجـه خـاص وي بـه      هاي هنري وي که تحت هاي ساختاري شعر شاعر و ظرافت ویژگی

  وجـود آمـده اسـت، در کنـار تبیـین دقیـق       کارگیري فنون بیان به  بهسازي و  روانی زبان، ترکیب

براي شـناخت اندیشـۀ وا�، احساسـات قـوي،      1هاي اشعار وي مضامین شعري او در تمام قالب

  تخیل پویا و خ�ق شاعر که در لطافت و دلنشینی اشعار وي بسیار مؤثر است، ضرورت دارد. 

 مبانی تحقیق  .2

 . تحلیل محتوایی 1ـ2

ی و تعمـیم     هاي اسنادي است که به بررسـی نظـام   لیل محتوا از روشتح پـذیر   منـد، عینـی، کمـ

بررسی محتـواي   شناسی به هاي تأویل و نشانه بدون ورود به مقوله و پردازد هاي ارتباطی می پیام

هـایی   مناسب براي پاسخ دادن به سـؤال و روشی  پردازد هاي موجود در یک متن می آشکار پیام
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شـد کـه تحلیـل محتـوا      است. هرچند در رویکردهاي اولیه، ادعـا مـی   تنحتواي یک ممۀ دربار

هاي مؤلف و تـأثیر بـر مخاطـب بپـردازد، امـروزه دو       تواند ع�وه بر محتواي پیام به ویژگی می

ـ  پذیر می میدانی و اسنادي امکان هاي تلفیقیِ کارکرد اخیر را تنها در روش معمـو�ً زمـانی   د. دانن

ی مورد نظـر اسـت.   شود، تحلیل محتواي کم عنوان یک روش نام برده می محتوا بهکه از تحلیل 

اي  گونـه  یل محتواي کیفـی کـه بـه   لهاي پژوهش اسنادي از تح با این حال، امروزه نیز در روش

در تحلیـل محتـواي    شـود.  گفتـه مـی   ، نیز سخنهمان تحلیل محتواي مضمونی یا تماتیک است

د هاي ارتباطی شناسایی و اسـتخراج شـو   حتوایی موجود در پیاممقو�ت مشود  میکیفی، ت�ش 

). بنابراین روش تحلیل محتوا براي استنباط علمی به شیوۀ روشـمند  8: 1395(نک: نئوندروف، 

هایی از فرهنـگ   و دقیق مشخصات خاص پیام را ارائه، اهداف فرستندۀ پیام را مشخص و جنبه

هـاي روش تحلیـل    بودن و نظم از ویژگـی  و عملی   یکند. عین و تغییرات فرهنگی را بررسی می

هـا یـا    شخصـیت «، »موضـوع «، »کلمـه «) در تحلیل محتوا 96و  95: 1381محتواست (طالقانی، 

واحدهایی از متن هسـتند کـه مـورد بررسـی قـرار      » ها مقوله«و » ها یا بندها پاراگراف«، »اسامی

  ).97گیرند (همان:  می

  . تحلیل ساختاري2ـ2

گـردد و ایـن شـیوۀ مطالعـه و      حلیل ساختاري متون به مکتب فرمالیسـم روسـی برمـی   پیشینۀ ت

انـد،   اند یا بـه سـاختارگرایی پرداختـه    بررسی در متون علمی و فلسفی که خود ساختارگرا بوده

هـا،   پذیر است. تحلیل ساختاري همان تحلیل نوشتار یا گفتـار اسـت کـه بـه تحلیـل واژه      امکان

ها، کوتـاهی   هاي گوناگون ک�می، میزان تکرار آن اوتشان بر مبناي بخشهاي متف معانی و حالت

پـردازد   هـا و عبـارات مـی    و بلندي جم�ت، الفاظ، اصط�حات، حا�ت نوشتار و ارتبـاط واژه 

). اگر هر اثر ادبی را متشکل از دو بخش بیرونی یا روساخت و درونی یـا  102: 1372(عبادیان، 

ثر، نظامی است که همۀ اجزاي یک اثـر در آن در سـایۀ تعامـل و    ساخت بدانیم، ساختار ا ژرف

). تحلیل ساختاري بـه دنبـال   230: 1385سازند (امامی،  پیوند با یکدیگر، کلیت هماهنگی را می

ویژگـی روش تحلیـل    ).132: 1380ایگلتـون،  هاي درونی مـتن اسـت (   ساخت جداکردن ژرف

کنـد،   ه شکل جداگانه و مستقل بررسـی نمـی  ساختاري این است که عناصر موجود در متن را ب

هـا شـمرده    هـاي دیگـري کـه جزئـی از آن     کوشد هر پدیده را در کنـار پدیـده   بلکه همواره می

هـاي   ). البته باید یادآوري شود کـه پدیـده  267: 1378شود، بررسی کند (با�یی و کریستف،  می

که بر یکـدیگر تـأثیري ندارنـد     شده هایی انباشته مورد مطالعه در روش تحلیل ساختاري، پدیده
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نیستند، بلکه بر پایۀ این روش هر پدیده را تنهـا در درون سـاختاري کـه متعلـق بـه آن اسـت،       

  ).268درستی شناخت (همان:  توان به می

  . بحث اصلی3

 . معرفی سپیده کاشانی1ـ3

در کاشـان  ش، 1315بانو سرور اعظم باکوچی که بعدها خود را سپیده کاشانی نامید، در مـرداد  

اي مقید به مبانی اس�می زاده شـد. وي تحصـی�ت ابتـدایی و متوسـطه خـود را در       در خانواده

). سپیده اصالتاً گرجستانی بودند به همـین دلیـل   57: 1387زادگاه خود به پایان رساند (گنجی، 

 ). بـه گفتـۀ خـود وي، پـدر و    246: ش1386باکوچی بود (مشفق کاشانی، ایشان   نام خانوادگی

ترین معلمانش بودند، مادر به وي قرآن آموخت و پـدر او را بـا شـعر و     مادرش اولین و بزرگ

اولـین شـعر خـویش را     1325). در سال 123: 1384راز و رمز و مفاهیم آن آشنا کرد (غفاري، 

ترتیـب تحصـی�ت    تحصیل پرداخت و بدین  سرود. وي پس از پایان دبیرستان در منزل به ادامه

با آقاي جواد عباسیان ازدواج کرد و به تهـران رفـت    1331و پایان یافت و در سال دانشگاهی ا

تا در کنار بزرگ شاعران پایتخت، بیشتر بیاموزد و قافلۀ شـعرش را بـه منـزل مقصـود برسـاند      

به  1358فعالیتش را در مطبوعات آغاز کرد و از سال  1347). وي در سال 44: 1385(اص�نی، 

ي جمهوري اس�می شروع به همکاري کرد و به عضـویت شـوراي شـعر و    بعد با صدا و سیما

تبـدیل کـرد (یادمـان سـپیده،     » شـاعر جنـگ  «سرود درآمد. حضور مکرر وي در جبهه او را به 

هنري خود ادامـه داد   هاي فرهنگی به فعالیت 1361) و بعد از فوت همسرش در سال 15: 1371

جان سپرد و بـه آرزویـش    1371بهمن  22اینکه در و مردانه در جبهۀ شعر انق�ب ظاهر شد تا 

  ).  60: 1388بود، دست یافت (گنجی، » عمر جاودان«که همانا 

  . آثار سپیده2ـ3

منتشر شد. اشـعار ایـن    1352، نخستین مجموعه اشعار سپیده است که در سال هاي شب پروانه

دقت در مضامین برخی پردازد.  دفتر وي بیشتر به توصیف فضاي تیره و تار عصر ستمشاهی می

دادن شدت اختناق آن دوران، انعکاسگر شهامت و زیرکی این  از اشعار این دفتر افزون بر نشان 

هاي  پروانه). 157: 1383شاعر در به تصویر کشیدن فضاي تاریک عصر خفقان است (سیدنژاد، 

بـه  غزل است و بخش دیگر آن  23شود: قسمت نخست آن حاوي  به دو بخش تقسیم می شب

، هـاي شـب   پروانـه «گویـد:   اشعار نیمایی شاعر اختصاص دارد. شاعر خود دربارۀ ایـن اثـر مـی   

سبب فضاي تاریـک آن   هاي آن به که واژه 1352تا  1347ها  هاي سال اي است از تجربه رنجنامه
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ما کنند. شاعر تا آنجا که ممکن بوده با ای اند که در شب پرواز می هایی تشبیه شده زمان به پروانه

ها را در آن به تصویر کشـیده و ایـن جنـگ و     و اشاره و مستقیم و غیرمستقیم بسیاري از گفتنی

  ).124: 1384(غفاري، » سیاسی وي تا آغاز انق�ب اس�می ادامه داشته است گریز ادبی

کـه   حکایت آنان که بقا را در ب� دیدنـد ؛ گزیده ادبیات معاصراند از:  آثار دیگر وي عبارت

در » خرمشـهر «سفرنامۀ شاعر به جنوب است: سـفرنامۀ اول، یادنامـۀ وي از سـفر بـه      شامل دو

گـزارش سـفر وي بـه     یادنامه فتح المبـین است و سفرنامۀ دوم با عنوان  1360آذر  29یکشنبه 

مجموعـه اشـعار سـپیده     اسـت.  1361در دوازدهـم فـروردین   » دشت عباس«و » شوش«جبهه 

ها، اشعار سـپید   ها، چارپاره ها، رباعی ها، دوبیتی ها، قطعه قصیدهها،  ها، مثنوي شامل غزلکاشانی 

دربردارندۀ تمام اشعار سپیده است کـه بعـد از فـوت     سخن آشنا و نیمایی و سرودهاي شاعر و

  ها را گردآوري و به کوشش شوراي وزارت فرهنگ منتشر کردند. شاعر فرزندان وي آن

  . شعر سپیده3ـ3

عنـوان   خاص خود و احساسات و عواطفی لبریز از عشق به مردم، بـه  سپیده با اعتقادات مذهبی

شاعري متفاوت پا به عرصۀ شعر و ادبیات گذاشت. در اشعار او مضامین نـاب توحیـدي مـوج    

زند. صداقت ک�م در شعر او هویداست. شاعر در هریک از اشعارش پیامی دارد که آن را به  می

گیـرد و انتقـال پیـام     ین آن کمتر از رمز و اشاره کمـک مـی  کند و براي تبی زبان شاعرانه بیان می

هـاي   هاي خاص نیست، بلکه از طریـق واژه  کارگیري ع�مت شعري وي به خواننده از طریق به

رو شعر کاشانی تبدیل به سرچشـمۀ اط�عـات تـاریخی و احساسـات      معمول زبان است؛ ازاین

اي شعر گفتـه   گونه کند. شاعر به سیراب میشود و گیرندۀ پیام یعنی مخاطب را  زمان و مکان می

یابـد. شـعر    که خوانندۀ امروزي با همان جذابیت و لطافت، مفاهیم دیروزین را از شعر او درمی

رسد که این نتیجۀ نفوذ ک�م شاعر است؛ براي مثال ایـن   سپیده، هنوز تازه و دلنشین به نظر می

لطیف و مؤثر بود، هنوز از تازگی ک�م و شعر سپیده همان طور که در زمان شاعر و اوج جنگ 

  است:   محتوا برخوردار 

  قـراري  ها دارد از نور، گـام هـر بـی    مژده    انـد آن جوانـان پرشـور    قراران عشـق  بی

  مانده زآنان به هر کـوي، جـاودان یادگـاري       است گلگون  تا فراسوي این بوم، یاد سروي

  2)281: 1389(کاشانی،    

یتگري مباحث تاریخی به موضوعات اخ�قی و دینی هـم اشـاره دارد. او   شاعر در کنار روا

هـاي اخ�قـی و باورهـاي دینـی      هاي آن شود، به تبیین پیـام  به زبانی که مخاطب جذب زیبایی
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  ):4: 1389پردازد (نک: ساعدي،  می

  بـاري  آي انسان تو را بـس از وفـا کولـه       با پري از محبت، سیر عـرش خـدا کـن   

  اي فرورفته در خویش بهر گفتن چـه داري؟     ست و فردا، روز قسط و عـدالت ا دي گذشته 

  جا) (همان 

کرد و روزمرگی را  محتوایی شعر و ادبیات شکوه می سپیده کاشانی همواره از پریشانی و بی

دانست و همیشه از ابتذال شعر هراس داشـت و انقـ�ب    سوزي براي هنرمندان می ب�ي خانمان

گـاه در شـاعري خـویش بـه      ). سپیده هیچ86: 1384دانست (غفاري،  رت میادبی را یک ضرو

سـتود و   که در شعرش همواره مادران دیروز را مـی  اي  گونه خواهی سطحی دچار نشد؛ به آزادي

ها/ مـادران دیـروز/ اي    ها، مریم آه! اي مریم«گرفت:  زدۀ همعصر خود را به انتقاد می زنان غرب

هاي شـما/ از دل گهـواره / بـا دم عشـق قهرمانـان را       طنین گرم ��یی نگهبانان پاکی و نور/ که

  ). 150: 1352(کاشانی، » رویاند... می

گاه مادرانی را که امروزه غرب به ما شناسانده است، قبول ندارد و دربارۀ ایشـان   سپیده هیچ

هـا   گـل هاي عصر فضا/ هیچ نکاشـت/ همـه    هاي مسموم/ در خیابان دستشان جز گل«گوید:  می

المثـل   ). بنابراین ضرب151(همان:  »روح/ ... کودکان در سوداي مادر... هاشان بی رنگ/ ساقه بی

ها را دل سوزد شاید/ مـادران را امـا تنهـا تنهـا/ دامـن       دایهگوید:  دهد و می معروف را تغییر می

)442.(  

ر اسـت؛  شعر سپیده مبتنی بر ساختاري است که خود از نوعی مناسـبات درونـی برخـوردا   

اي تنگاتنگ استوارند و با هم یـک سـاختار    یعنی عناصري که در شعر او حضور دارند بر رابطه

کنند. نقادان ادبی معتقدند که تمام اشعار در یک نکتۀ بنیادین که همان منش  شعري را ایجاد می

اند؛ یعنی اگر شـاعر خـود مـدعی باشـد کـه صـرفاً بـراي خـودش          ارتباطی متن است، مشترك

دهد و متن بـه دلیـل حضـور     نویسد با انتشار اثرش، متن (شعر) را در جریان ارتباط قرار می می

مایۀ اشعار شاعر است سریعاً بـا مخاطـب ارتبـاط     عناصر زنده و پویا که ناشی از محتوا و درون

: 1389شود (نک. ساعدي،  وضوح دیده می کند؛ این موضوع در شعر کاشانی به ذهنی برقرار می

توان گفت هدفمندي، رسایی زبان و عدم تکلف لفـظ   رفته می هم مطالعۀ شعر سپیده روي ). با4

هاي اصلی شعر کاشانی است و به گفتۀ خود وي، شـعر او، آیینـۀ شخصـیت     و محتوا از ویژگی

  کند:   گونه توصیف می سیاسی و یکدست شاعر است که خود، آن را این

ــۀ    مــرا آتشــی هســت در جــان کــه ترســم ــه دریاچـ ــن  بـ ــر مـ ــزد پـ ــاد ریـ   بـ
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  کــه در دســت بــاد اســت خاکســتر مــن    مـرا بـی مـن اي دوسـت آنگـه شناسـی      

   )360(  

ها خواهد  ، همیشه در دل»هاست همیشه در دل«رو شعر وي که شرارۀ آتشی است که  ازاین

  ها را مشتعل خواهد کرد. ماند و جان

  هاي شعري سپیده . قالب4ـ3

، امـا بیشـتر اشـعار وي در     آزمـایی کـرده   از نو و سنتی طبعهاي شعري اعم  سپیده در اکثر قالب

  ویژه غزل و مثنوي سروده شده است: هاي ک�سیک به قالب

  ایـم  دفتري پرشور در این انجمـن آورده     با دوبیتی با ربـاعی بـا قصـیده بـا غـزل     

  )86(همان:      

قطعـه، دوبیتـی،    هاي غزل، مثنوي، قصـیده،  هاي کهن شعر فارسی، قالب سپیده از بین قالب

هاي سپید و نیمایی را نیز براي تبیین بعضی  رباعی و چارپاره را انتخاب کرده؛ همچنین او قالب

ویژه اشعار قبل از انق�ب خود و آن دسته از اشعاري که بیانگر عواطـف   اش، به مضامین شعري

دهۀ شصـت،  « کار گرفته است؛ اما از آنجا که وي و احساس و تجربیات شخصی او هستند، به 

» دهۀ حضور حماسه و مرثیه در قالب غزل و همچنین توسـعۀ مفهـوم و محتـوا در ایـن قالـب     

  هـایش بـه   ) است، سپیده نیز بیشتر، قالب غزل را براي تبیین مضامین و پیـام 4: 1376(کاکایی، 

تـوان دربـارۀ شـعر او بـین      هاي سپیده چنان لطیف و عفیف است که نمی کار گرفته است. غزل

  ق مجازي و حقیقی تمییز داد. عش

از آنجا که سپیده عضو شوراي شعر و سرود رادیو بـود، چهـل قطعـه از اشـعار انق�بـی و      

دلیل برخورداري از تناسب زمـانی و انتقـال عواطـف و     دربردارندۀ مضامین دفاع مقدس وي به

ن سرودهاي تری شد. معروف محتوا، چنان دلنشین بود که به شکل سرود از صداوسیما پخش می

، »نصرُ مـنَ اهللا و فـتح قریـب   «، »باغ آشنایی«، »ام آرمانم شهادت من ایرانی«اند از:  سپیده عبارت

توان به بهـار نیمـۀ خـرداد، هـ�ل احمـر، حجـاب،        از دیگر سرودهاي وي می». بهار در خون«

بـه  رستخیز ستارگان، بسیج، هان کجایید کجاییـد شـهیدان خـدا؟، نهضـت سـوادآموزي، پیـام       

آید، گندمکاران، پرچم، قسم به عشق و س�م بر معلم اشـاره کـرد    جوانان، سپاه محمد(ص) می

  ).503ـ475: 1389(نک: کاشانی، 

  . زبان شعري سپیده5ـ3

رسایی و شیوایی زبان، یکی از خصوصیات اصلی شعر سپیده است. کاشانی، زبانی سـاده، روان  
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گزیند. زبان شاعر در تمام اشعارش  اش برمی شعريو در عین حال استوار را براي بیان مضامین 

اش را در قالب واژگان واقعـی و باورپـذیر    براي عموم قابل درك است. سپیده اشارات شاعرانه

  ):4: 1389جامعه به شعر درآورده و بدین سبب شعري دلنشین دارد (ساعدي، 

ـ  » سـپیده «با صبوري،     دهندت بسی اجـر  گفت آن مهربان پیر، می   ی پایـداري گـر کن

  اینک این ما و تاریخ بـا خـط زرنگـاري       اینک این ما و راهی، روشن از نور قرآن

        )282(  

زبان شعري سپیده در عین دلنشینی از هرگونه تکلف و تصنع خـالی اسـت. شـاعر در بنـد     

سخنوري و صنعتگري نیست، ولی موسیقی شعري و لحـن سرشـار از گرمـا و عاطفـۀ شـاعر،      

سبب آشنایی کـافی بـا ادبیـات     دهد. هرچند به را با شعر این بانوي اندیشمند پیوند میخواننده 

شـناخت، کـ�م خـود را چنـدان      هاي شعري را می ک�سیک صور خیال، صنایع بدیعی و زیبایی

تکلـف را   ها نکرده و در نتیجه در تمام اشـعارش زبـانی سـاده و روان و بـی     مقید به رعایت آن

). زبان شعري سپیده هم بر معنـا د�لـت دارد هـم بـر پیـام؛      86: 1384ي، برگزیده است (غفار

هایی که روایتگر وقایعی است که او با چشم خود دیده و تأثیر آن بـر روح شـاعر آن قـدر     پیام

  ها عبور کند؛ مث�ً: راحتی از کنار آن است به زیاد بوده که نتوانسته 

  سـواري  د هر دم از ره، مرکب بـی رس می    باد پیغام آرد هـر قـدم از هجرتـی تلـخ    

     )282 (  

کند و براي ایـن کـار خیلـی     سپیده در هر شعر پیامی دارد که آن را با زبان شاعرانه بیان می

گیرد؛ اما زبـانی   هاي معمول زبان کمک می کند، بلکه از واژه کم از زبان رمز و اشاره استفاده می

توان احساس کرد (نـک.   و محتوا را در شعر وي می اي که هنوز تازگی ک�م گونه مؤثر و نافذ به

بازاري که بعضـی از اشـعار امـروز را     هاي کوچه هاي سپیده، واژه ). در سروده4: 1389ساعدي، 

  ).174: 1384به ابتذال کشیده، راه نیافته است (غفاري، 

ی بهـره  از آنجا که شاعر بنا بر د�یل مختلف یا در اوضاع و احوال متفاوت از واژگان خاص

توان به  ها می برد، عوامل فراوان و متنوعی در گزینش واژگان شعر مؤثر است که از جملۀ آن می

ویژه حا�ت روحی وي، مخاطبان شعر، سنت و میـراث گذشـتگان،    شخصیت فردي شاعر و به

: 1380محیط زندگی شاعر و اوضاع سیاسی و اجتمـاعی دوران او اشـاره کـرد (پورنامـداریان،     

هایی مانند شـهید، شـهادت، خـون،     ها و ترکیب بسامد با�ي واژهابراین در اشعار سپیده، ). بن32

هاي شاعر در فضاسـازي اشـعار    سازي رنگ سرخ، آتش، خاکستر، گل، شب، درد و... و ترکیب
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  وي و تقویت انتقال محتواي اشعار وي بسیار مؤثر است.

ن است که سپیده، واژگانی مخصـوص  اي که دربارۀ زبان شعري سپیده اهمیت دارد، ای نکته

هـا   اسـت؛ از جملـۀ آن    کار برده ها را آفریده و به  ها و واژگانی که خود آن به خود دارد، ترکیب

و... اشـاره  » کباب آتـش دل «، »شعاع شهر کهن«، »استخاره شکستن«، »چکامۀ تکفیر«توان به  می

ــین     ــت (حس ــاعر اس ــان ش ــجام زب ــت و انس ــانۀ خ�قی ــود نش ــه خ ــرد ک ). 88: 1387زاده،  ک

و » هــاي ب�غــی ســازي ترکیــب«تــوان بــه دو گونــۀ کلــی  هــاي ســپیده را مــی ســازي ترکیــب

هـاي وصـفی و    هاي دستوري، ترکیب تقسیم کرد. منظور از ترکیب» هاي دستوري سازي ترکیب«

هاي تشـبیهی   است و اضافه  هاي اشتقاقی یا وندي است که سپیده آفریده اضافی نوین یا ترکیب

گیرنـد کـه در    هاي ب�غی وي قرار مـی  ستعاري نویافته در اشعار وي نیز زیرمجموعۀ ترکیبو ا

  شود: ها اشاره می ذیل به تعدادي از آن

  هاي دستوري سازي الف. ترکیب

هاي وندي یا اشتقاقی کـه در شـعر وي بسـامد     سازي سپیده در اشعار خویش افزون بر واژه

هـاي   ی متعدد و نوینی سـاخته اسـت؛ همچنـین ترکیـب    هاي وصفی و اضاف با�یی دارد، ترکیب

  هاي نو در شعرسپیده شده است:   وصفی و اضافی مقلوب نیز موجب ظهور ترکیب

ــریرِ عــــدالتآن     اي خــوش آن دم کـــه رایـــت افـــرازد    قیــــام صــــبح ســ

    )337(  

  حاشا که کاري بیفتد، جـادوي جـادوگر تـو       :ستیزان توحیـد  شب جو گوي، بر با دشمن فتنه

   )277(  

در خواب رفته بود  شهر شبزدهچمید/ و خواب/ درچشم  می ابرهاي سبکتابو ماه/ در پرز 

)389.(  

  دیگر است زاري بوسهاین زمان میعادشان را     گـل و مهتــاب در گلخانـه بــود   بــازي وسـه ب

     )34(  

مسـت/   آوران جوخۀ مـرگ )؛ و زیستن را/ در پیش چشم 395مبارکت ( نشان رداي گلاین 

ها/ حرفی اسـت بـر    هاي شب/ در زیر داربست بلند ستاره )؛ پروانه464بس باشکوه رژه رفتند (

هـاي   تنگـه / کـز  هاي نپاییـده  لحظه/ حرفی ز روزهاي شتابنده؟ حرفی ز قصر کاغذینکتیبۀ این 

آهنـگ دردزاي  )؛ بر اوج بادگیر/ سر کرد آن پرنـدۀ غمگـین/   359آید/ کز برج یادها ( می شبزده

) و ... 421سـعادت (  هاي نورواره) ما را پناه دهید/ اي 411ا/ گلهاي سرخ باغ فسردند(ر جدایی
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  هاي بإلغی سازي ب. ترکیب

به روتان/ از پشـت ایـن    نقاب زهد)؛ اي 414کوبان ( پاي دیو بیگانگی/ ویرانۀ آشناییروي 

در گـوش  را  سـنج مـرگ  )؛ و 429وجو منشینید ( را/ هرگز به جست شو�ي سبز عافیتیعبث/ 

)؛ 370ــ 369/ گنـدم بـه خـواب رفـت (    هاي خرمنکوب کوبه)؛ با 464ظالمان به صدا درآورد (

)؛ صیقل 373/ نگران است  (ها بر برج آب/ چراغ هادي دریا/ همچون دریاي واژگونۀ چشمانی

  ).383(جیوۀ حرف را / با  هاي یاد آیینهمده 

ـ    )، گـل شـگفت دو   27اد (همچنین چشمۀ شب، زنبق سپیده، گ�ب سرخ سـحر، کجـاوۀ ب

)، 60)؛ چکامـۀ تکفیـر (  267) گلگشت سرب و آتش؛ چنگـی قضـا (  28چشمت، خون سرمه (

)، می�د محبت، چراغ دیده، گُلِ نام، کلید سبز بخت، قفل سـخن، شـطّ   60روح صوفیانۀ شب (

) گلستان سخن، کشتی اندیشـه، بحـر اشـک، دریـاي عشـق، پیـام       85شعر، آواز کهن، گل یاد (

هایی از نوع اضافۀ تشبیهی و استعاري هستند کـه   ) و... ترکیب86هاي سرخ دوستی ( ا، گله �له

  در شعر سپیده پربسامد هستند.

  . صور خیال در شعر سپیده6ـ3

انسـان  «پردازد.  هر اثر هنري، زبانی دارد که نویسنده با استفاده از فنون ادبی به زیباسازي آن می

ها (استعاره)  ها (تشبیه) و اشارت زبان ادبی، در جهان شباهت نحو و کارکردهاي خاص ۀوسیل به

هـا،   اوسـت و حتمـاً و بایـد بـا شـباهت      ۀآورد که خاص فرهنگ و اندیش و نمادهایی پدید می

هاي دیگر کیهان فـرق داشـته باشـد چراکـه �جـرم       ها و نمادهاي زبان موجودات سیاره استعاره

  ).230: 1384ور، پ ندنی(م» داردها فرق  خود انسان با آن

شـدن   هاي شعر جنـگ، دوران تجـرد و درونـی    ع مقدس به سه دورۀ تقریبیِ جوانهشعر دفا

هـاي خاصـی    شود، که هر دوره ویژگـی  شعر جنگ و شعر جنگ بعد از خاتمه جنگ تقسیم می

هـا و غـرور    با آغاز جنگ تحمیلی و شروع رشادت ). شعر دورۀ اول32: 1373دارد (فو�دوند، 

هـاي جنـگ و تمـامی     اي جوانان ایران اسـ�می سـر از مطبوعـات و جرایـد و میـدان     ه آفرینی

توان به نمود مضـامین مختلـف    هاي این دوره می هاي سمعی و بصري درآورد. از ویژگی رسانه

مربوط به جنگ در آن اشاره کـرد. شـاعران دورۀ اول کـه مضـامین مختلـف را در شـعر خـود        

گیرند و کمتر به کنایه و تصاویر مخیـل   ها می ا از واقعیتمنعکس کردند، تصاویر شعري خود ر

هـاي صـریح بـراي     و سمبولیک توجه دارند. در شعر این دوره، بیشترین توجه شاعران به تشبیه
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   گویی بر مبناي اخبار جنگ است.   بیان واقعه

شهید و  هایی با بسامد با� و تصویرسازي با کلماتی مانند گل، خون، استفاده شاعران از واژه

: 1383شـود (قاسـمی،    تر شدن محتوایی شعر این دوره می شهادت سبب زیبایی شعر و پررنگ

). دورۀ دوم شعر دفاع مقدس همزمان با خروج شعر از جنبه مصداقی و پرداختن به مفـاهیم  69

کلی و برتر مشترك روح انسـانی اسـت و شـاعر بـرخ�ف شـاعر دورۀ اول از تـأثیر دردهـا و        

گویـد؛ پـس    معه بر دل و جان و احساس و اندیشۀ خودش براي مردم سخن مـی هاي جا شادي

جـا) دورۀ سـوم    کند (همـان  تر می شود و همین ویژگی، آن را زیباتر و عاطفی تر می شعر درونی

هاي قبلی متمایز است و شعر، آن حال و هواي خـاص خـود را    شعر دفاع مقدس کام�ً از دوره

ــین مظل ــن دوره، طن ــاد از   دارد. در ای ــا ی ــراه ب ــق هم ــدوه سرشــار و عمی ــت و حــزن و ان ومی

هاي رزمندگان اس�م، حسرت و دریـغ جامانـدگان از کـاروان     آفرینی ها و حماسه خودگذشتگی

شهیدان، تنهایی و غربت، شرم از شهیدان و گرفتـاري در مادیـات از موضـوعات اصـلی شـعر      

  ).71و  70شاعران است (همان : 

بخشـی   ویژه استعارۀ مکنیه از نوع شخصـیت  هاي استعاره به ی از گونهسپیده از بین فنون ادب

بیش از دیگر عناصر صور خیال استفاده کرده است؛ چـون اسـتعاره در عـین اینکـه نسـبت بـه       

کند مثل کنایـه و دیگـر شـگردهاي ادبـی      تشبیه، جنبۀ تخیلی و هنري ک�م را بیشتر تقویت می

ن به صـداقت شـاعر در انعکـاس حـوادث آسـیبی      شود و چو موجب تکلف و تصنع ک�م نمی

تر نیز خواهد بود و شاید به این دلیـل کـه    زند؛ پس براي خواننده نیز باورپذیرتر و دلنشین نمی

هاي استعارۀ مکنیه اسـت کـه شـفافیت     ترین شیوه ترین و قابل درك بخشی از زودیاب شخصیت

هــا بــراي  ش از دیگــر شــیوههــاي انســانی بــی کنــد، ســپیده از ویژگــی معنــا را هــم حفــظ مــی

هاي مصرحۀ سپیده که اغلب از بین  است. استعاره کرده  هاي استعاري خود استفاده  تصویرسازي

  اند؛ از این جمله است: اند، نیز قابل توجه عناصر طبیعت انتخاب شده

ــن آورده     مهـاجر را هـزاران داسـتان    سـرخان  سینه ــدان ت ــرواز از زن ــۀ پ ــم لحظ   ای

   )86(  

  ایـم  آورده هـاي یکتـاپیرهن   گـل عطر آن     هاي سرخ عشـق  �ن غزل از دستبا غزا

     )86(  

  گیـري  دوباره غرق به خون راه �نـه مـی      کـه بـاز   گنـاه  مـرغ بـی  ات اي  مپر ز �نه

  )35(همان:  
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  بیا که سر بگذارم به دامنـت مـن خسـته       شده سـیمین  خون اختراناز  تن سیاه شب

 )14(  

  مـرا افروخـت  جلوۀ او بر دل و  زد شرر     بسـت  مـی  طواف سر کـویش احرام دلم 

 )74(  

  باز نقش تو در این پنجره پیداست هنوز    اسـت  بـاران باز هم پنجرۀ دیـده، پـر از   

     )72(  

ــی     اهـ  �بگـ  دسـت فراقـت  گیرد ز دیـده،   ــانم نم ــه فغ ــده ره ب ــان عق ــد توف   ده

     )64(  

گنـاه   هاي یکتاپیرهن استعاره از شـهیدان و مـرغ بـی    ان مهاجر و گلسرخ در ابیات با� سینه

استعاره از دل و باران و گ�ب نیز استعاره از اشک است و دیگر موارد از نـوع اسـتعارۀ مکنیـه    

  هستند.

کاررفته در اشعار سپیده که بعد از استعاره نسبت به دیگر عناصـر صـور خیـال     هاي به تشبیه

هاي معقـول بـه    اند و تشبیه ي دارند، بیشتر از نوع معقول به محسوسدر شعر وي بسامد بیشتر

کرده بـا   معنا که سپیده کوشش   شمارند؛ بدین معقول و محسوس به معقول در شعر وي انگشت

ها را عینی و ملموس کند تا بـراي   برقراري شباهت بین امور ذهنی و انتزاعی با محسوسات، آن

هاي بلیغ اضافی، بیشترین بسامد را در  باشد. از انواع تشبیه، تشبیهتر  تر و دلنشین مخاطب فهمیدنی

هاي بلیغ اسنادي، دومین جایگاه تشبیه را از نظر بسـامد   داده و تشبیه اشعار وي به خود اختصاص 

اند. همچنین سپیده انواع دیگر تشبیه از جمله تشبیه کامـل، مضـمر    در شعر سپیده از آنِ خود کرده

با بسامد کمتري نسبت به دو نوع پیشین در اشعار خود به کار بـرده اسـت کـه از     و تفضیل را نیز

عنـوان   هـاي تشـبیه بـه    این بین، تشبیه کامل فراوانی بیشتري دارد. گرایش شاعر بـه کـاربرد گونـه   

ها  تصویرکشیدن رشادت ترین شگرد تصویرسازي به هدف انعکاس صادقانۀ اخبار جنگ و به ساده

دگان و شهیدان است؛ چون کنایه و دیگر تصاویر سـمبلیک بـه انـدازۀ تشـبیه     هاي رزمن و شهامت

  ها را ندارند؛ از این جمله است: قدرت بازتابش صادقانۀ واقعیت

رب و آتـش بـر سـینۀ شـهیدان      برقی جهیده از یک خُلواره بر سـتون اسـت      گلگشت سـ  

 )29(  

  سـبز بهـاران بـه قامـت تـو دمیـده      که خون     تو شاخۀ گـل سـرخی ز بـاغ پرگـل قمصـر     

  )23(همان:  
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  رود پیچیده و تا آسـتان دوسـت، سـائل مـی        هــا هــاي دســت ســاقهبــر  نیلــوفر ســبز دعــا

 )63(  

  هزار بیـت کـنم پرپـر و بـه پـاي تـو ریـزم           مـن آیـی   باغ شعربه  کوچۀ رؤیاچو شب ز 

  )83(  

  ساري دیگر است ، چشمهابر چشممدر کبود      پـوش دل  تـن شد مـرا   بوتۀ خودروي یادت

 )41(  

  ریـزد  بـر ویرانـه مـی   بـرگ نـور    ،ز شاخ ماه  کـه پنـداري    مه بر جان من چون  اي چنان تابنده

 )12  (  

  ریــزد از آســمان پروانــه مــی بــاغ اختــرانز    افـروزي   هاي شـرم  شعلهچون  ختگلبرگ ربه 

 )11همان: ( 

شود چون سپیده از پیش از پیروزي انق�ب اسـ�می   ا� مشخص میهاي ب با دقت در نمونه

تا پایان جنگ تحمیلی به شاعري پرداخته، پس وي تمام سه دورۀ شعري دفاع مقـدس را درك  

هـاي دوم و   رو تصاویر شعري وي که در دوره کرده و در هر سه دوره شعر سروده است؛ ازاین

شـود و   ر بـه انـواع تشـبیه و اسـتعاره محـدود مـی      سوم نسبت به دورۀ اول افزونی دارند، بیشت

شود در ک�م او چندان راه نیافتـه اسـت آن    هاي معنوي که موجب تکلف و تصنع شعر می آرایه

هم به این دلیل که مخاطب شعر سپیده مانند اشعار حماسی کهن فارسی، تمـام مـردم هسـتند؛    

ساده و زودیاب را به هـدف سـهولت    هایی ها و استعاره پس شاعر مانند زبان روان خود، تشبیه

سو و دلنشینی او از سوي دیگـر و جـذب بیشـتر خواننـده اسـتفاده کـرده        درك مخاطب از یک

هاي خویش از طریـق   سپیده کاشانی براي تصویرسازي و انتقال بهتر احساسات و اندیشه است.

ه قابـل درك  شـده و در نتیجـ   صور خیال، عناصر طبیعت را که براي مخاطـب، آشـنا و شـناخته   

» زنانگی«اي تحت تأثیر  کار گرفته که این موضوع نتیجۀ لطافت روح شاعر و تا اندازه هستند، به

  و لطافت طبع اوست.

از بین فنون بیان، شگرد مجاز کمترین بسامد را در شعر سپیده به خود اختصاص داده است 

  و مجازهاي او نیز بیشتر از نوع ع�قۀ سببیه هستند.

ترتیـب کنایـه از    هاي وي را به اي در شعر سپیده کاربرد دارد و بیشتر کنایه تا اندازهکنایه نیز 

دهند و کنایه از نوع صفت کمترین بسامد را در شـعر   فعل (ایما) و کنایه از موصوف تشکیل می

  سپیده دارد.
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  سپیده کاشانی . مضامین شعري7ـ3

کنـد،   ن همعصـرانش ممتـاز مـی   تشخّص و ویژگی اصلی شعر سپیده که او و شعرش را در بـی 

گـذاران   است. سپیده کاشانی به همراه چند شاعر دیگـر از پایـه  » ادبیات انق�ب«گرایش وي به 

راستی شاعر انق�ب  است. به 3ساختگراي شعر انق�ب است. وي یکی از نمایندگان نقد تأویلی

ا برآید نـه اینکـه   وجوي ژرف ، دغدغۀ زبان او باشد و در زبان به جست»حقیقت«کسی است که 

دهـد. شـعر سـپیده     هاي زودگذر، ایستایی را بر پویـایی تـرجیح    در اندیشۀ ابزارگرایی و زیبایی

اش،  رو در بنیـاد نهـانی   حاکی از نوعی نگاه شاعرانه و احیاناً مخصوص به خود اوست و ازایـن 

بل تأمل آفریده تفکري وا� نهفته و در بستر همین تفکر است که نگاه وي به سخن، مفاهیمی قا

نامید؛ زیرا تمام افکـار و ذهنیـت   » شعر ارزشی«رفته شعر سپیده را  هم توان روي که می  تا جایی

  ).  174ـ173: 1384وي شهودي و لبریز از افاضات عرفانی است (غفاري، 

از آنجا که سپیده کاشانی، شاعر جامعه و زمانۀ خویش است در اشعار خویش دربارۀ بیشتر 

توان گفت شـعر وي   که می رح در جامعۀ روزگار خویش سخن گفته است؛ چنانموضوعات مط

هـاي مقاومـت، جنـگ، شـهید و      مایه رنگ رئالیسم اجتماعی به خود گرفته است. با اینکه درون

شهادت مضمون غالب اشعار قبل و بعد از انق�ب سپیده را به خود اختصاص داده است، ولـی  

شود، شاعر نسـبت بـه دیگـر موضـوعات جامعـۀ خـویش نیـز         با مطالعۀ شعر وي مشخص می

تـوان   ترین مضامین شعري وي مـی  ها اظهار نظر کرده است؛ از مهم تفاوت نبوده و دربارۀ آن بی

  به موارد ذیل اشاره کرد:

هـا اتفـاق افتـاده از     و حـوادثی کـه بـراي آن    هاي انقإلبی و مـذهبی  گفتن از چهره سخن 

هـا؛ مثـل شـهید     که او دربـارۀ بعضـی از ایـن چهـره     است؛ چنانموضوعات رایج شعري سپیده 

، شهید مفتح، شهید مطهـري، شـهید بهشـتی و    »)شهید مدرس«و » مدرس«مدرس (در دو شعر 

، ترور شهداي محراب: صدوقی، دستغیب، مدنی و اشرفی »گنبد مینا«شهداي هفتم تیر در غزل 

ع�مـه طباطبـایی در شـعري بـا عنـوان      اصفهانی، رثاي شهید صدوقی، امام جمعه یزد؛ مرحوم 

هایی است که سپیده  ، شعر سروده است، مجتهده سیده نصرت امین نیز از چهره»فخر دیار علم«

» عـارف شـهید  «سرایی کرده؛ او حتی در شعري به نام  براي او مرثیه» فخر زنان«در غزلی با نام 

  است. ه پرداخت ، رهبر شیعیان پاکستان نیز »الحسینی عارف«به رثاي 

خـود یـا دوران   موضـوعات مطـرح در جامعـه و حـوادث روزگـار      سپیده همچنین دربارۀ 

سـلمان  «رو در مجموعـه اشـعار وي شـعري در مـذمت      گذشته نیز اشعاري سروده است؛ ازاین
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، شعري دربارۀ مظلومیت بوسنی هرزگوین، اشعاري دربارۀ حوادث شانزده آذر، جمعـۀ  »رشدي

، کشتار مردم مظلـوم فلسـطین، حـوادث نیمـۀ خـرداد،      1342ه خرداد سیاه هفده شهریور، پانزد

سـالۀ شاهنشـاهی، شـهداي لبنـان،      2500هـاي   آزادي خرمشهر، مجسمۀ آزادي، نکوهش جشن

توصیف دیگر کشورها اعم از آمریکا، آفریقا و...، حجاب، شیرزنان ایران، مقایسۀ زنـان قبـل از   

مقام معلم، جایگـاه پرسـتار، قـوم یهـود، توصـیف      انق�ب و بعد از انق�ب، توصیف بسیجیان، 

اهللا الحرام و بازگشت آزادگـان بـه وطـن شـعر      شهرهاي آبادان و خرمشهر، شهادت حجاج بیت

هـاي   کـه از سـازمان   گوید. سپیده حتی دربارۀ نهضت سـوادآموزي و سـازمان هـ�ل احمـر     می

هـاي جنـگ    دربـارۀ عملیـات  رشدیافتۀ بعد از انق�ب هستند، نیز شعر گفته، او حتـی اشـعاري   

شـعر گفتـه   » الفتـوح  فـتح «القدس معـروف بـه    المقدس و عملیات طریق سروده است؛ مثل بیت

، 5المبـین، والفجـر    هـاي متعـددي مثـل فـتح     که رمز عملیات» یا زهرا«وحتی غزلی دربارۀ رمز 

  و... . 8والفجر 

و پایداري براي بقـاي  سپیده سبب شده، افزون بر اشعاري که دربارۀ حفظ وطن  دوستی وطن

را » کـوه البـرز  «در شـعر دیگـري    جمهوري اسـ�می بسـراید و  » پرچم«آن سروده، شعري دربارۀ 

  توصیف کند و به دیرینگی تشیع در بین ساکنان دامنۀ البرز و مازندران از اوایل اس�م اشاره کند.  

از جداشـدن از  ع�قۀ سپیده به زادگاهش باعث شده وي به توصیف شهر کاشان بپـردازد و  

عنوان  به» فرش«کند و خاطرات کودکی خود را یادآوري کند. سپیده از صنعت  سرایی  آن شکوه

ي زادگـاه خـویش و   »کـویر «صنعت خاص زادگاه خود و لوازم مرتبط با آن و همچنان محـیط  

هـاي سـرخ قمصـر در اشـعاري بـا       و عطر گل» گ�ب«هاي حاصل از آن و  ها و سختی ویژگی

  گوید. سخن می» شهر من«و » از قالیبافآو«عنوان 

است؛  پردخته  سپیده در کنار موضوعات مرتبط با جهان بیرونی در اشعاري هم به معنویات 

حافظ، غزل عارفانۀ نـابی سـروده و   » خیز تا خرقۀ صوفی به خرابات بریم«مث�ً با تضمین غزل 

  است:  یا خود را به رابعه تشبیه کردهگري از دن در بیتی نیز از رابعه عدویه یاد کرده و در شکوه

  رســد کــز شــعر مــن گ�یــه بــه افــ�ك مــی    شاید که روح رابعه در من دمیـده اسـت  

     )55(  

به توصیف مقامات و احوال عرفـانی ماننـد زهـد،    » چراغانی دل«و در غزلی دیگر با عنوان 

، عشـق و محبـت را   »مـی�د محبـت  «و » عشق«که در دو غزل  پردازد؛ همچنان توبه و محبت می

  دهد.  شرح و توضیح می
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در کنار برجستگی موضوعات مرتبط با شهید و شهادت و پیروزي انق�ب، حضور خانـدان  

خورشـید  «نبوت و امامت(ع) در شعر سپیده جلوۀ خاصـی یافتـه اسـت. وي در غزلـی بـا نـام       

یـا  «، »یـا فاطمـه  «، »زهـرا «هاي  پردازد، وي اشعاري با نام به منقبت رسول اکرم(ص) می» حجاز

، »یا زینب«، »رسول ظهر خون«هاي  را به ستایش مقام حضرت فاطمه(س)، اشعاري با نام» زهرا

گـل مکتـب   «دربـارۀ حضـرت زینـب(س)؛ اشـعار     » اسـوۀ پایـداري  «و » داران حسـینی  ط�یه«

، »مـدح حضـرت علـی(ع)   «، »در هجر حضرت علـی(ع) «، »شب قدر«، »ماه محراب«، »علی(ع)

را » نینـوا «، »محـرم «، »شهید عشـق «در مدح یا رثاي حضرت علی(ع)، اشعار » رابآزادگان مح«

  در رثاي امام حسین(ع) و لزوم پیروي از نهضت حسینی(ع) سروده است.  

اي دارنـد. او چهـار    هایی هستند که در شعر سپیده نقش برجسته پدر و مادر نیز از دیگر چهره

دربـارۀ مـادر خـویش    » 2مـادر «و » 1مـادر «، »ه باد نام تـو مادر، جاودان«، »بهانۀ دل«غزل با عناوین 

  سرایی کرده است.    براي پدر خویش مرثیه» اسوۀ پایداري«و در شعري دیگر با عنوان   سروده

انتظار ظهور ولی عصر(عج) و شکوه از روزگار نیـز از موضـوعات پرکـاربرد شـعر سـپیده      

انستن، پایداري در برابـر دشـمنان، ارزش   هستند؛ همچنین توصیه به وفاداري، قدر یکدیگر را د

علم و دانش، انسان تنها، عصیان، تقاضاي سعادت از خداوند، سرنوشت، توصیه بـه امیـدواري   

هـا سـخن گفتـه     و...، موضوعات دیگري هستند که سپیده کاشانی در اشعار خـویش دربـارۀ آن  

  شود: ل میاست که در ادامه ابیاتی از مضامین پربسامد شعر سپیده کاشانی نق

  ـ مناجات و ستایش خداوند

  کمان دارد ها از پردۀ رنگین که در خود نقش    اي جوشـان نهـان دارد   خدایا، ابرچشمم چشـمه 

   )45(  

ــه  ــه جاذب ــی عشــق خــدا ب ــاك م ــن ســینه    رســد اي پ ــه افــ�ك مــی  ای ــور ب ــز ن   رســد ری

     )54(  

  ـ امام خمینی(ره)

  تان پیر کنعـان بـود و بـر رهبـر گذشـت     داس    بوي پیـراهن، حـدیث یوسـف و درد فـراق    

     )42(  

  پیـــدن مـــن بهـــار اســـت و هنگـــام گـــل    بلنــــــداخترم رهبــــــرم از ره آمــــــد  

       )105(  

نامه، مطلع صبح، نه رسم همسفري است، سا�ر خیل عاشقان،  همچنین سپیده اشعار وصیت
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ها و... خویش  لهسالروز هجرت خورشید، جماران، از هجران بگو، جدایی، غمنامه، با کاروان �

  را دربارۀ ارتحال امام خمینی سروده است.

  ـ پیروزي انقإلب اسإلمی

  که طلـوع فجـر سـرزد ز کـران خـاور مـن          به تو بـاد تهنیـت، اي گـل سـرخ پرپـر مـن      

     )100(  

ــوه   آرایـی!  جاودان بتاب اي فجر! وه چه عـــالم ــروزي، جلـ ــاب دیـ ــی بازتـ   اي ز فردایـ

  )116(  

  ـ شهادت

  از پایــداري مــا، خصــم دغــل زبــون اســت     رهگذر پرسی از حال ما که چـون اسـت  اي 

   )29(  

  برگ گل آن دشت، نشان خـون داشـت   برگ    گُل صحراي جنون، خـاطرۀ مجنـون داشـت   

     )38(  

  ها ـ شهیدان و مقام واإلي آن

ـاغ، گـل     ـاي غربـت   برخیز برخیـز و بنگـر در ب   اند شکیب ر سوگ تو بیشان شبنم اشک، د بر گونه    ه

 )56(  

ــار مــی       غبــار مــه بــه تبــرك از آســمان برگیــر        خــواهی اگــر ز کــوي شــهیدان غب

   )123(  

  سپیده نیز دربارۀ همین موضوع است.» هاي جنون گل«و » شهیدان قبلۀ عشق«همچنین غزل 

  ـ جانبازان

ــر داده   ــایی اگـ ــر پـ ــتی اگـ   ام هدیـــه بـــه درگـــاه خـــدا کـــرده    ام دسـ

ــرده     اي دوست، جـز ایـنم نبـود    پیشکش ــفا کـ ــی داده، صـ ــاخ گلـ   ام شـ

     )79(  

  ـ شرح غم عشق

  شب هجران تو در آتـش غـم سـوخت مـرا        صبح دیـدار تـو زد شـعله و افروخـت مـرا     

     )24(  

ــکم آن ــرس    اش ــه مپ ــر ک ــد ز س ــه ش ــرس      گون ــه مپ ــن غــم، غمــی دگــر ک   هســت ای

     )74(  
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  ـ زنان معاصر

ــا تـــو از کـــدام تبـــاري، زن زم   ــا      انـــۀ مـ ــو فســانۀ م ــار ت ــه گشــت همــت و ایث   ک

       )25(  

  انگیز توحیـد برخاسـت از سـنگرت    عطر دل    تو با س�ح حجابت در سنگر دیـن شـکفتی  

   )276(  

  ـ انتظار ظهور

ــا        نســیم نــور ز اقصــاي شــب وزیــد بیــا      ــید، بی ــر کش ــام دگ ــه ش ــه ب ــب گ�ی   ش

     )27(  

  سواري بیایـد  یاران به خون، چهره شستند تا تک    شب رفت اي صبح زخمی، کز راه یـاري بیایـد  

   )65(  

  که این سان همسفر شد جاي دل، یک لجه خـون     گون با مـن؟  چه کردي انتظار، اي انتظار �له

   )95(  

قـرار کیسـتی،    هاي عاشق، باغ آینه، بیا، هواي حجم غـزل، بـی   هاي گل همچنین سپیده غزل

نور مبارك، دیده دریا شـو، چنگـی قضـا و جذبـۀ شـیرین را نیـز        هاي آشنایی، هجرنامه، کوچه

  دربارۀ انتظار ظهور ولی عصر(عج) و دعا براي آن سروده است.

  بار آن ـ شکوه از روزگار و توصیف فضاي غم

  هاسـت  هـاي واهمـه، جـاري حبـاب     از برکه    هاســت فــانوس مــه شکســته بــر امــواج آب

     )33(  

  آســوده زي کــه هــیچ دلــی کامکــار نیســت    دشـت دشـت   در تو سپیده رسته گل شکوه،

     )37(  

  و... .  121و  120، 103و  102، 73، 72، 71همچنین نک: 

  ـ گرایش به عرفان

ــ�     تا کـه در وادي عشـق اسـت فنـا عـین بقـا       ــان بـ ــازیم ز توفـ ــفته نسـ ــاطر آشـ  خـ

     )89(  

  ـ یاد دوستان شهید

 و و یاد تو در من یادگـاري دیگـر اسـت   از ت    اي نگاهت سبز، یادت سبز، جایت سبزتر

   )35(  
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  ـ ستایش محبت

  به جاي غم تو باشی میزبـان، اي درد پنهـانم      بیـا جشـنی بــه پـا ســازیم مـی�د محبــت را    

   )84(  

  منقبت پیامبر اکرم(ص) ـ 

ــد   ــا محمـــ ــاز، یـــ ــید حجـــ ــد      خورشـــ ــا محمــــ ــاز یــــ ــراب نیــــ   محــــ

     )196(  

  ـ رثاي امیرالمؤمنین

  گـون اسـت   بنگر ز خون پاکش، محراب �له    ، شد کعبـه نوربـاران  آن کس که در قدومش

   )31(  

  ـ رثاي امام حسین(ع)

  هاي خـون، درخـت عشـق پرثمـر     از شکوفه    محرم آمد از سفر، طلوع سرخ آن نگـر شـد  

 )69(  

  ـ منقبت حضرت زینب(ع)

  گـــــون آه اي بـــــانوي دشـــــت �لـــــه    زینــــب مــــن، رســــول ظهــــر خــــون!

  )212و  211(   

  رثاي حضرت زهرا(س) ـ 

   

ــت   ــع و بیـ ــه در بقیـ ــا فاطمـ ــزان یـ ــان     ا�حـ ــه بجویمـــت، نبـــودت نشـ ــتم کـ   گشـ

   )315(  

  ـ مرثیۀ مجتهده امین 

ــت   ــن را فراگرف ــاك وط ــل، خ ــگ رحی   اس�م شـد بـه مـاتم و رنـگ عـزا گرفـت...          بان

ــقی  ــا، درس عاشـ ــۀ مـ ــان، امینـ ــر زنـ ــت       فخـ ــطفی گرف ــدا، مص ــین خ ــب ام   از مکت

  )44و  43(   

  ـ کشتار حجاج

  در حریم عاشقان، آن دیو بداختر چـه کـرد؟      دیدي اي صید حرم، صیاد عصیانگر چه کرد

 )47(  
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  ـ ستایش علم

  به آنکه کاشت به دشت سـپر، اختـر دانـش       بــه نــام آنکــه بــرآورد گــل ز بســتر دانــش 

     )76(  

  ـ توصیف مقام مادر

ــی      ــاه من ــن م ــادر م ــی، م ــرواز من ــال پ ــدۀ      ب ــر تابنـ ــنی راه منـــی  مهـ ــن روشـ   مـ

   )122(  

  ـ نکوهش سلمان رشدي

  که خود فروختی و روح خویش بر شیطان...    »سـلمان «ندیده دیـده بـه رسـوایی تـو، اي     

ــلمان       امام گفت کـه مرگـت سزاسـت اي سـلمان     ــت اي س ــري، سزاس ــار بمی ــزار ب   ه

  )145ـ143(     

  ـ غربت بوسنی هرزگوین

  تـرینم مـن...   گناه بگیر دست من اي انسان که بی    مـن » گوینم زهر«شب سیاه مرا بنگر، نگر که 

  از او بستد جان را» صرب«ولی نبود مرا باور که     براي کودك خود گفتم، همیشـه قصـۀ دیـوان را   

  )151و  150(   

  . سپیده و دیگر شاعران8ـ3

داشـته و از  سپیده کاشانی به بعضی از شاعران بزرگ پیشین و معاصر خود تعلق خاطر خاصـی  

هایی از حضور شاعران گذشته و معاصـر   توان نشانه ها تأثیر پذیرفته است. در شعر سپیده می آن

که در بعضی موارد  گوید؛ چنان  ها سخن می فارسی را دید که گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم از آن

اشعار ایشـان را   کند یا مضامین و تصاویر شعري سپیده ها را استقبال و گاه تضمین می اشعار آن

کـه   سراید. تـا جـایی    می  ها مرثیه گوید و براي آن ها سخن می آورد، گاهی نیز از آن خاطر می به 

هاي اخ�قـی و باورهـاي دینـی همـراه بـا زبـان سـلیس و روان و         توان گفت توجه به نکته می

را اسـت. سـپیده، سـعدي    » سـعدي «تکلف در شعر سپیده نشـانگر ع�قـه و توجـه وي بـه      بی

خواهد همان طور که در منقبت حضـرت رسـول(ص)    نامد و از او می می» سلیمان سریر شعر«

  را بسراید:» چارده خورشید«در منقبت چهارده معصوم(ع) نیز شعر  4اي سروده، قصیده

  ســر کــن ســخن زان مظهــر لــو�ك        ســـر کـــن ســـرود چـــارده خورشـــید

ــدت   ــادۀ وحــ ــام از بــ ــر جــ ــر      برگیــ ــاك بـ ــی از خـ ــا پرکنـ ــ�ك تـ   افـ

     )164(  
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  خواهد کتاب گلستان دیگري بنویسید: یا در جایی دیگر از او می

  هــــا بــــا بــــرگ برگــــی از شــــقایق    ســــــعدي گلســــــتانی دگــــــر آور 

ــر واژه ــش  هـ ــون آتـ ــرزنده چـ   هــــر بیــــت دســــتانی هــــزار آوا       اش سـ

     )164(  

یـاد   را به » افظح«هاي عرفانی موجود در شعر  اشارات عرفانی سپیده به عالم هستی، تجربه

  گوید:   که خود می آورد؛ چنان می 

  ریـزد  به هر سطر کتاب عشق ما صد دانه می    وزد بر شعر مـن زیـرا    هنوز اشراق حافظ می

 )49 (  

  گوید: یا در بیتی دیگر خطاب به حافظ می

ــروش      نــــوش کیســــتی اي حــــافظ پیمانــــه   ــدر خ ــگ ان ــو چن ــتی اي همچ   کیس

  )188ـ183(     

خیز تا خرقۀ صوفی بـه خرابـات بـریم/ شـطح و طامـات بـه بـازار        «با مطلع  یا غزل حافظ

  کند: ) را تضمین می297ـ296: 1372(حافظ، » خرافات بریم

ــات بــریم         پــر غبــار از ســر کــویش بــه مباهــات بــریم ــوهر جــان بــه ســراپردۀ آی   گ

  خیـز تــا خرقــۀ صـوفی بــه خرابــات بــریم  «    آور آفـــات بـــریم تـــا ز دل زنـــگ مـــ�ل

    »طح و طامات به بازار خرافـات بـریم...  ش  

  )90ـ88(     

  کند:  و در جاي دیگر مصراعی از غزل خواجه را تضمین می

ــه دوش « ــۀ میخانـــ ــاتفی از گوشـــ   گفـــت بخشـــندت گنـــه، جـــامی بنـــوش    »هـــ

 )186(  

هنـدۀ تسـلط    د کند که نشان با مطلع ذیل را نیز تضمین می» جامی«همچنین سپیده، غزلی از 

ادبیات ک�سیک است: به کعبه رفتم و آنجا هواي کوي تو کردم/ جمال کعبه تماشـا بـه    وي بر

  ).239: 1394یاد روي تو کردم (جامی، 

  به کعبه ساغر جان پر می از سبوي تو کـردم     به پاي عشق دویدم سفر به سوي تـو کـردم  

  تـو کـردم   به کعبه رفتم و آنجا هواي کـوي «    درون خلوت دل با تـو گفتگـوي تـو کـردم    

    »جمال کعبه تماشا به یاد روي تو کـردم...   

  )82ـ81(
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هـا موجـب شـده     همعصري سپیده با شهریار و اشتراك مبانی فکري، عقیدتی و سیاسـی آن 

خود رسماً  1363شهریار تأثیر عمیقی بر شعر و شعور سپیده بگذارد تا جایی که سپیده در سال 

  جمله است: در رثاي وي اشعاري سرود؛ از این  به دیدار شهریار رفت و بعد از فوت او

ــی      در ملــــک ادب تــــو شــــهریار ســــخنی ــو منـ ــتایدت همچـ ــزد سـ ــز نسـ   هرگـ

ــیم ســخن      ــه هفــت اقل ــتاد شــد و ب   اي پیـــــر هنـــــوز عنـــــدلیب چمنـــــی    هش

 )197( 

ــافظ    ــن حــ ــدلیب گلشــ ــ� اي عنــ   اي مجموع مشتاقان خداحافظ... پریشان کرده    هــ

  به هم پیچید طومار تو را توفـان، خـداحافظ      ر و ادب امـا تو بـودي شـهریار کشـور شـع    

  تویی اي حافظ تبریز، جاویـدان! خـداحافظ      اي، آري غزا�ن غزل را خوش به بنـد آورده 

  )78و  77(

) را در غزلی بـا  2: غزل 1391(نک: شهریار، » علی اي هماي رحمت«همچنین سپیده غزل 

تضمین کرده است: چو کتـاب گـل گشـودند و ز شـاخه     با مطلع ذیل » گل مکتب علی«عنوان 

  ).50دم شکفت و چو پرنده، بال و پر زد ( برگ سرزد/ چو سپیده

شعر سپیده و اقبال �هوري نیز از نظر موازین شـعري همسـطح و درحـد متعـارف اسـت،      

سوي آگاهی و بیداري را به مخاطب  اشعار هر دو شاعر روحیۀ سلحشوري و دلیري، حرکت به

و هـر دو   5کنند. بین اشعار سپیده و اقبال نوعی ارتباط فکري و ک�می برقرار است القا میخود 

: 1369پردازد (دفتر ادبیات انق�ب اس�می، هنر،  به نشر و توسعۀ فرهنگ اس�می در جامعه می

  ).19ش

زم چون چراغ �له سو«که از غزل اقبال �هوري با مطلع » چراغ �له«غزلی به نام  سپیده در

) گرفتـه شـده،   57: 1393(اقبال �هوري، » در بیابان شما/ اي جوانان عجم جان من و جان شما

سـرایی مایـۀ سـربلندي �هـور      سراید و اقبال را عارفانه اي در رثاي اقبال �هوري می گونه مرثیه

  شمارد:   می

  م تـو کاین چنین شد مرکب اقلـیم عرفـان را      ســرفراز از توســت �هــور اي بلنــداقبال مــا

   )108(  

  گوید: شمارد و می سپیده شعر اقبال را چون حافظ می

  این زمان ایرانیـان نوشـند شـهد از جـام تـو         6حافظ از شهد سخن، چون قند تا بنگال برد

  جا) (همان   
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  گوید: و در پایان غزل با توسل به فنّ تجرید می

  گـون ایـام تـو    شد �له غم مخور، فجرآفرین    هان سپیده شرح غم با پیر �هـوري مگـوي  

  شـد معطـر ملـک عرفـان از شـمیم نـام تــو          آه اي ع�مــه! اي اقبــال، اي مــرد ســخن   

  )109(همان:      

ستاره دیده فروبست و آرمید بیا/ شرابِ «سپیده در غزلی دیگر غزل سیمین بهبهانی با مطلع 

ـ  ) را اسـتقبال مـی  294: 1398(بهبهانی، » نور به رگهاي ما دمید بیا د و غزلـی بـا مطلـع ذیـل     کن

  سراید: می

ــا        نســیم نــور ز اقصــاي شــب وزیــد بیــا      ــید، بی ــر کش ــام دگ ــه ش ــه ب ــب گ�ی   ش

 )27(  

(همان: » به وزن قامت سیمینت اي ستارۀ خواب/ ز باغ خاطر من این غزل دمید بیا«که در بیت 

  کند. ) خود به این موضوع اشاره می28

نه هر چشمی تواند خـط  «گوید:  ائب را که میسپیده در غزل دیگري این مصراع از غزل ص

: غزل 1391(صائب تبریزي، » سبز عشق را خواندن/ به چشم داغ سودا بید مجنون را تماشا کن

  سراید:  کند و می ) تضمین می6220

  تو اي آن راز کرده نقش بر دیوان! خداحافظ    »نه هر چشمی تواند خط سبز عشق را خواندن«

   )77(  

عجز را مهر به لب زن چو ب� نازل شد/ به کمان، تیر قضا «ر غزلی دیگر، بیت همچنین او د

  ) را تضمین کرده و سروده است:4779: غزل 1391تبریزي،  (صائب» بازنگردد هرگز

ــز   « ــازنگردد هرگ ــا ب ــر قض ــان، تی ــه کم   ، بندي است که برپاست هنـوز  آري، این سلسله    »ب

     )73(  

  گوید:   ی از پروین اعتصامی نیز هست که میکه البته این بیت یادآور بیت

ــان قَـــدر آن تیـــر کـــه بگریـــزد       ز ــین      کمـ ــوي روی ــراپاي ش ــه س ــدت گرچ   کُش

 )35: قصیده 1391(اعتصامی،    

را  7همچنین سپیده مصراعی از شعر سهیل محمودي دربارۀ حضرت قاسم بـن الحسـن(ع)  

  است:    تضمین کرده

ــاد کجــا مــی «    در ســفر بــاد و گــل، مــرغ ســحرگاه گفــت: ــرگ گــل ســرخ را ب ــرد؟ ب   »ب

   )242(  
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سپیده از نظر انتخاب واژگان، تصاویر شعري و بیان احساسات به شاعر معاصر خود، فروغ 

  )؛ براي نمونه شعر88ِ: 1387زاده،  فرخزاد، بسیار شباهت دارد (حسین

ــوه   مبـــادا پـــیش پـــاي خـــود ببینـــی     ــاخی می ــی  ز ش ــموم چین   اي مس

  که گوهر نیسـت در جـوي حقیـري       جــز از دل دریــا نگیــري   صــدف

ــردن  ــج ب ــن ره رن ــد در ای   گهـی زنــده شـدن،گه جــان ســپردن      بســی بای

ــده بــاش و بگــذر از ســر مــوج  ــه اوج      پرن ــا قل ــویش را ت ــن خ ــا ک   ره

  ) 131: 1352(کاشانی، 

ریـزد/   هیچ صیادي در جـوي حقیـري کـه بـه گـودالی مـی      « که یادآور این شعر فروغ فرخزاد است:

). سپیده در شعر خود دقیقاً همان پیام و مفهـومی  316: 1381(فرخزاد، » مرواریدي صید نخواهد کرد

  کند. کند با همان سادگی و روانی زبان و دوري از تکلّف بیان می را که فروغ در شعر خود القا می

گفـت/ کـه در آن    ي رفتم/ که برودت بر دروازۀ آن خیر مقدم میمن به شهر«یا این اشعار سپیده: 

زمان گذشت/ زمان گذشـت و سـاعت چهـار بـار     «)، عبارات 438» (ساعت سال هیجده بار نواخت

  آورد. از فروغ فرخزاد را به خاطر می» درآستانۀ فصلی سرد«) در شعر 301: 1381(فرخزاد، » نواخت

ایمـان  «ها و تصـاویر شـعري بـه شـعر      ظر محتوا، واژهاز سپیده کاشانی از ن» شهر من«شعر 

فروغ شباهت بسیار دارد؛ زیـرا در هـر دو شـعر، سـخن از جـدایی      » بیاوریم به آغاز فصل سرد

رفتۀ کودکی. سپیده در این  هاي ازدست ویژه شادي آمیز زندگی پیشین و به است و مرور حسرت

هایی آشنا جدا  نی کویري و صمیمی و مکانواسطۀ ازدواج از زادگاهش، کاشان، با مردما شعر به

رو لـب بـه شـکایت     ایـن  شـود و از  شود و در تهران که براي او ناشناخته اسـت، سـاکن مـی    می

که فروغ نیز در این شعر پس از جـدایی از پرویـز شـاپور و سـفر بـه اروپـا و        گشاید؛ چنان می

ندگی خویش و حوادثی کـه بـر او   آشنایی با ابراهیم گلستان و همکاري با او در واقع با مرور ز

  سراید. کند و در آستانۀ فصلی سرد را می گذشته است، احساس شکست می

» آه اي جنگـل!/ مـا بـرودت را پـذیرفتیم    «هـاي   سپیده کـه بـا مصـراع   » سقوط عشق«شعر 

شود، نیز از نظر مضمون و حتی واژگان و تصاویر به شعر ایمان بیاوریم به  ) آغاز می389ـ386(

صل سرد فروغ شباهت دارد. سپیده در این شعر از فضاي زمانۀ خود که با روزگار پیشین آغاز ف

انـد و همـواره در حـال     ها نیز رسالت خود را فراموش کرده متفاوت شده و در نتیجۀ آن، انسان

دهند، شـکایت   آمیز خود را موفق و راضی نشان می اند؛ هرچند به شکلی تصنع ستیز با خویشتن 

آه اي «گویـد:   داند، نه روزگـار؛ چـون مـی    ها می ها را افکار آلودۀ انسان لت تمام اینکند و ع می
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) و در پایـان  389آ�ینـد (  هـا آن را مـی   اند/ دست اند و معصوم ها پاك دیوار!/ اي جنگل!/ لحظه

» ما سقوط عشـق را دیـدیم/ مـرگ سـرخی بـود     «گوید:  داند و می علت آن را نابودي عشق می

و ایـن  «)؛ 388( »ها بگشاده بر این تیرۀ مجهول... اینک این ماییم/ پنجره«تی نظیر ) و عبارا388(

منم/ زنی تنها/ در آستانۀ فصلی سرد/ در ابتداي درك هستی آلودۀ زمین/ و یأس ساده و غمناك 

راستی آیا کدامین تسلیت را/ با که باید گفـت/ در  «و » هاي سیمانی آسمان/ و ناتوانی این دست

هـاي فـروغ    ) از سپیده کاشانی یادآور ایـن مصـراع  388» (ی که اندوه است/ پیغامشچنین فصل

افتـد/ بایـد    به مادرم گفتم: دیگر تمام شد/ گفتم: همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می«است: 

  ).308: 1381(فرخزاد، » براي روزنامه تسلیتی بفرستیم

وي، یادآور اشعار سـهراب سـپهري    ویژه در اشعار سپید بعضی از مضامین شعري سپیده به

دارد که از نظر محتـوا بـا شـعر    » کجاست خانۀ دوست«است؛ براي مثال سپیده شعري با عنوان 

  سهراب سپهري شباهت بسیار با همدیگر دارند:  8»نشانی«معروف 

انجـام/ ز خـاطرات کسـل در     هاي عقیم/ ز امتداد شبان بلند بـی  من از شکاف زمان/ ز فصل

  ).363هاي باغ پرسیدم:/ کجاست خانۀ دوست ( یاد، ز آفتاب ز باد؟ ز دانه دانۀ گلمیان دفتر 

سـرایی بـراي پـروین     ، به مرثیه»شاخه گلی براي پروین«سپیده همچنین در شعري با عنوان 

  پردازد: اعتصامی می

  آشــــنا چــــون ســــخن پروینــــی    اي گـــل ســـرخ، چـــه عطرآگینـــی

ــر زده ــت او ســ ــر از تربــ ــت     اي مگــ ــه فروبسـ ــی کـ ــی، غمگینـ   ه لبـ

  پـــروین بـــود» اختـــر بـــرج ادب«    آن ســخندان، ســخنش شــیرین بــود

  )346و  345(     

که در یکی  شود؛ چنان یادکرد نام شاعران مقاومت دیگر کشورها نیز در شعر سپیده دیده می

شـاعر  » غـادة السـمان  «از اشعار نیمایی که دربارۀ مردم لبنان و شهیدان آن سـرزمین سـروده از   

  ).471هاي دیار تو (»غادةالسمان«گوید: یک قرن تسلیت بر  کند و می نی یاد میلبنا

مصراعی از شاعران پیشین و معاصر در شعر سپیدۀ کاشانی  بیتی یا تک هاي کامل، تک این تضمین

دهنـدۀ   سـو نشـان   خصوص تضمین مصراعی از صائب، سهیل محمودي و غزل کامل جامی از یک به

  کند. سراست و از سوي دیگر، مطالعه و دانش ادبی او را اثبات می فارسی ارادت سپیده به شاعران

 گیري . نتیجه4

سپیده کاشانی از شاعران معاصر است که قبـل از انقـ�ب در قالـب اشـعار روشـنگر خـود بـه        
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ویـژه آغـاز جنـگ بـراي انعکـاس       اعتراض علیه رژیم پهلوي پرداخت و پس از انقـ�ب و بـه  

ه و تقویــت روحیــۀ رزمنــدگان و بــرانگیختن حــس شــهامت و هــاي جنــگ و جامعــ واقعیــت

عنـوان سـرودهاي    هـا بـه   آن طلبی مردم ایران، اشعار بسیاري سرود که حتـی تعـداي از   شهادت

گـراي خـویش کـه تمـام      بنابراین براي سرودن اشعار واقـع  شد. سیما پخش میانق�بی از صداو

  گرفت. پیشین پیشسرایان  اي مانند حماسه مردم مخاطب آن بودند، شیوه

آزمـایی کـرده اسـت. تنـوع      هاي شعر فارسی اعم از سـنتی و معاصـر طبـع    سپیده در بیشتر قالب

هاي شعر سـپیده اسـت کـه هرچنـد در ایـن میـان مضـامین ادب         مضامین شعري نیز یکی از ویژگی

زنانـه  هاي اجتماعی، مذهبی و اخ�قـی و حتـی    مایه پایداري و شعر جنگ بسامد بیشتري دارد، درون

نیز در شعر سپیده ظهور قابل توجهی دارند که در این ویژگی از شـاعران پیشـین و معاصـر خـویش     

  ها یادکرده یا به استقبال و تضمین اشعار ایشان پرداخته است. که از برخی از آن نیز اثرپذیرفته؛ چنان

حـال   رعـین امـا د  ،سپیده در اشعارش زبانی ساده و روان، عاري از کلمات دشوار و پیچیده

کـردن واژگـان شـعري خـویش، بـه        گـزین  استوار و سنجیده برگزیده است. وي افزون بـر بـه  

  دهندۀ قدرت سخنوري اوست، نیز پرداخته است. هاي ب�غی و دستوري که نشان سازي ترکیب

شود در اشـعار   هاي دستوري که موجب تعقید ک�م و دشواري درك خواننده می جایی جابه

  شود. سپیده دیده نمی

دهندۀ هنـر   هاي ادبی حاصل از فنون بیان و بدیع موجود در اشعار سپیده، بازتاب تصویرسازي

شاعري و تخیل قوي شاعر است. سپیده از بین فنـون ادبـی، شـگردهاي متناسـب بـا مضـمون و       

آرایـی، تکـرار و...    هاي لفظی مانند جنـاس، واج  مخاطبان خویش مثل تشبیه و استعاره و گاه آرایه

هاي اصلی استعاره، یعنی اسـتعارۀ مکنیـه و مصـرحه، اسـتعارۀ مکنیـۀ       کرد. از بین گونه فاده میاست

هـاي   اضافی و غیراضافی در شعر سپیده، بیشترین بسامد را دارد که تقریبـاً نیمـی از ایـن اسـتعاره    

ه کارگیري استعارۀ مصرحه نیز در شعر سـپید  مکنیه وي از نوع جاندارانگاري یا تشخیص است. به

هاي از نـوع ایمـا هـم در شـعر      بسامد قابل توجهی دارد. بعد از استعاره انواع تشبیه و سپس کنایه

  است. که شاعر به کاربرد مجاز ع�قۀ چندانی نشان نداده  سپیده بسامد قابل توجهی دارند، درحالی

طبیعـت کـه بـا روحیـۀ زنانـۀ وي       سپیده براي ساخت تصاویر شعري خود بیشـتر از عناصـر  

تـر وي از شـعر شـاعر و     اسب بیشتري دارند و بیشتر در دسترس مخاطب هستند و به فهم آسانتن

ــان درك تصــاویر وي کمــک مــی ــه کننــد، اســتفاده کــرده، همچن هــاي زودیــاب را کــه  کــه کنای

هم  است؛ آن هاي پیچیده و دیریاب خودداري کرده کار گرفته و از کاربرد کنایه  ترند، به یافتنی دست
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حـال   کرده با سبکی زیبا و دلنشین و در عین  یل که وي به مقتضاي ادب پایداري کوششبه این دل

خـویش نسـبت بـه وطـن و     صادقانه به تبیین وقایع بپـردازد و افـزون بـر بیـان احساسـات پـاك       

برداشتن در مسیر شهامت و شهادت و پاسداري از  برکف، براي تقویت روحیۀ گام  رزمندگان جان

هایی را که به جـذب و   یش انگیزه ایجاد کند؛ پس باید زبان، تصاویر و آرایهوطن در مخاطبان خو

کارگیري صـور خیـال غـامض و پیچیـده مـانع از انتقـال        فهم مخاطب کمک کند برگزیند؛ زیرا به

هـاي ایشـان در حافظـۀ تـاریخ      هاي وي به آیندگان و بقاي یاد شهدا و رشـادت  عواطف و اندیشه

  شد. می

وان گفت سپیده کاشانی در کنار انتخاب مضامین ارزشمند پایداري، ملـی،  ت رفته می هم روي

دینی و مذهبی و انعکاس سایر رویدادهاي سیاسی، اجتماعی حاکم بـر جامعـه بـه کمـک قـوۀ      

بـه زیبـابی بیشـتر اشـعار خـود       صور خیـال خیال و خ�قیت شعري خود با کاربردهاي متعدد 

حال استوار در کنار استفاده از دو ابزار تشـبیه   و درعین کاربرد زبان ساده و روان افزوده است و

یـافتنی   حـال دسـت    عـین  انگیزتـر و در  تـر و خیـال   هاي نه چندان دیریاب که ظریف و استعاره

شـود و   د هنر شاعري سپیده است که موجب پویایی و دلنشینی اشـعار وي مـی  ند، هم مؤیهست

  دوستی براي حفظ میهن است. وطن یعنی تقویت روحیۀ ،دهندۀ هدف اصلی او هم نشان

  

  ها نوشت پی

هاي شـاعر را در بـر    هاي اندکی که دربارۀ شعر سپیده انجام شده، در بیشتر موارد فقط غزل . چون پژوهش1

هاي شعري اعم از قصیده، مثنوي، چارپاره، رباعی، نیمـایی و سـپید    گیرد و به اشعار شاعر در دیگر قالب می

 اند. گرفتهچندان مورد توجه قرار ن

 1389از این پس براي رعایت اختصار در مواردي که اشعار سپیده از کتاب مجموعه آثار وي که در سال  .2

 چاپ شده است نقل شود، فقط به ذکر شمارۀ صفحه از آن کتاب بسنده خواهد شد.

 .شود کار گرفته میبه ین منظور درك و فهم متون در نقد ادبی نو ، به)Hermeneuticsیا هرمنوتیک ( تأویل. 3

هرمنوتیـک،   ۀ. واژنداو نیسـت  ۀدر قید شناسایی نویسنده، تـأم�ت درونـی و گذشـت    پیروان این نظریه چندان

د. در هر حال شو که معناي تفسیر از آن استنباط می ،یونانی است) Hermeneuein( هرمنییون ۀبرگرفته از واژ

مطرح شدن عـدم قطعیـت در معنـا و     .اوت، تفسیر کنداي متف هرمنوتیک در پی آن است که متن را به شیوه

همچنین، اینکه هر فـرد،   .ایجاد شک و شبهه در اینکه در متون ادبی یک معناي مشخص و معین وجود دارد

تواند به معانی متفاوتی دست یازد، در این حوزه و بدین شـیوه   هاي شخصی خود می با توجه به آرا و آموزه

ن بـه  ا، همواره به عـدم امکـان دسـتیابی قطعـی منتقـد     نوین وان نقد هرمنوتیکیپیر. نقد، قابل حصول است

و بر این باورنـد کـه بایـد     دکنن شده در گذشته اشاره می متون خلق دربارۀهاي ضروري  اط�عات و اندوخته
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ا بـه  گونـه متـون ر   طور جداگانه، این زمان را در درك و فهم آثار ک�سیک در نظر داشت؛ و هر فرد، به ۀمقول

هرمنوتیک  و دیگر پیروان ش�یر ماخر. کند مقتضاي دوران و زمانی که به آن تعلق دارد، تأویل و ارزیابی می

و بر این اصـل پافشـاري    پردازان ک�سیک، به قطعیت ک�م و اندیشه خالق اثر پایبند بودند مانند نظریه  سنتی

معنا در اثـر   ۀکنند سنده است و اوست که تعییننوی ۀکردند که درك مفهوم اصلی متن در گرو درك اندیش می

بودن ذهن انسان  آورد و متغیر که هرمنوتیک نوین، از عدم قطعیت معانی سخن به میان می  صورتی است. در

کند که مفاهیم نهفتـه در متـون، ثابـت و پایـدار      د و �جرم چنین استنتاج میکن در درك مفاهیم را مطرح می

 ).82: 1385نژاد،  (پارسی اند در نوسان و تحولنیستند و به طرق مختلف 

 ).703: 1377. ماه فرومانده از جمال محمد/ سرو نباشد به اعتدال محمد (سعدي، 4

خیـز (اقبـال    غمـان  بـه تـاراج   رفت ما ۀکاشان/ خوابیده چو نرگس نگران خیز ۀاي غنچ. براي نمونه نک: 5

 ).125: �1393هوري، 

رود...//  رود/ وین بحث با ث�ثۀ غسـاله مـی   ساقی حدیث سرو و گل و �له می . یادآور غزل حافظ با مطلع6

 ).225: 1372رود (حافظ،  شکرشکن شوند همه طوطیان هند/ زین قند پارسی که به بنگاله می

بـرد   . شعر سهیل محمودي با مطلع بر فرس تیزرو هر که تو را دید گفت/ برگ گل سرخ را بـاد کجـا مـی   7

)Hossein.kharrazi.net 18/12/1392 https:(. 

نوري که به لـب داشـت    ۀرهگذر شاخ/ آسمان مکثی کرد/ در فلق بود که پرسید سوار» دوست کجاست؟ ۀخان. «8

کوچـه بـاغی اسـت کـه از     / نرسیده به درخـت :/ و به انگشت نشان داد سپیداري و گفت/ ها بخشید به تاریکی شن

روي تا تـه آن کوچـه کـه از پشـت      می/ پرهاي صداقت آبی است ۀو در آن عشق به انداز/ خواب خدا سبزتر است

جاویـد اسـاطیر زمـین     ۀپاي فـوار / دو قدم مانده به گل/ پیچی پس به سمت گل تنهایی می/ آرد در میه بلوغ، سر ب

رفتـه از  / بینی کودکی می :شنوي در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می/ گیرد را ترسی شفاف فرا میو و ت/ مانی می

 ).220: 1385(سپهري،  دوست کجاست ۀخان/ پرسی و از او می/ نور ۀبلندي با�، جوجه بردارد از �ی کاج
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