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Investigating the effects of stability in the poems of Sepideh Kashani and Mahin Dokht 

Vahidi 

 

Abstract: 

Sustainability literature reflects the steadfastness and bravery of a nation or 

people in the face of any aggression and oppression, as well as highlighting 

human messages such as freedom and justice, justice, oppression, patriotism, self-

sacrifice and perseverance.  This type of literature, the poet and the writer seeks 

a language that speaks to all the people of the world, so it internalizes the human 

messages of an event such as war and presents them to the world. 

 In this method, we try to draw and study the various manifestations of 

sustainability literature in the poems of Sepideh Kashani and Mahin Dokht Vahidi 

with a descriptive analysis method with a comparative approach. 

 Among the common themes of stability in the poetry of these two poets that can 

be studied are the praise of freedom and liberty, the call to struggle, oppression, 

resistance against foreigners and the struggle to liberate their homeland, so this 

article is a quest to examine ideas.  And the manifestations of stability in the 

poetry of the two mentioned poets that will be presented to the readers are among 

the factors influencing these themes and common existence, a common 

experience that these two poets during the war and in the path of defending their 

sanctities and homeland and oppression and tyranny.  They have acquired their 

compatriot. 

Key words: Resistance literature, Holy Defense, fatherland, Sepideh Kashani, 

Mahin Dokht Vahidi 
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 های مقاومت در اشعار سپیده کاشانی و سیمین دخت وحیدیجلوه

    1فالحی منیژه

        2فهیمی رضا

 3جهانگیریان اکرم

 چکیده:

 ظلم و تجاوز هرگونه برابر در قوم یا ملت یک هایدالورمردی و پایمردی یدهنده انعکاس پایداری ادبیات

 طلب التعد خواه حق و آزادگ  جمله از انستتتان  هایپیام کردن برجستتت ه  همچنین و استتتت ستتت م و

س قامت و ایثار دوس  وطن س یزیظلم  که است زبان  دنبال به نویسنده و شاعر ادبیات نوع این در ،است ا

 ارائه جهان به و کندم  درون  را جنگ چون ایحادثه انستتتان  های پیام لذا ؛کند گف گو جهان مردم همه با

 کند.م 

 گوناگون هایجلوه بررس  و ترسیم تطبیق  به رویکرد با توصیف  تحلیل  روش با تا برآنیم پژوهش این در

 پایداری مش رک مضامین جمله بپردازیم، از سیمین دخت وحیدی و کاشان سپیده اشعار در پایداری ادبیات

 س یزی،ظلم مبارزه، به دعوت وآزادگ ، آزادی س ایش داد، قرار مطالعه مورد توان م   که شاعران این درشعر

 جهت است جس اری حاضر یمقاله. است خویش سرزمین رهای  برای تالش و بیگانگان برابر در مقاومت

شه بررس  . گرفت خواهد قرار خوانندگان روی فرا که مذکور شاعر دو شعر در پایداری هایجلوه و هااندی

ضامین براین تأثیرگذار عوامل جمله از ش رک وجوه و م ش رک  تجربۀ ،م ست م  جریان در شاعر دو آن که ا

 .اندکرده کسب شانانهموطن به نسبت اس بداد و ظلم و خویش وطن و مقدسات از دفاع مسیر در و جنگ

 وحیدی سیمین دختکاشان ، ، وطن، سپیدهجنگکلید واژه ها: ادیبات پایداری، 
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 قدمهم-1

 مخ لف شتتاعران اشتتعار مقایستته به که آوردم  فراهم پژوهندگان برای را امکان این تطبیق  ادبیات        

 م  تطبیق  ادبیات از نوع . دهند ارائه مفیدتری و زیباتر ن ایج شاعران، آثار ای مقایسه بررس  با و بپردازند

 استتت، مستت کبران برابر در ها حکومت و ها ملت مقاومت دهنده انعکاس که پایداری ادبیات زمینه در تواند

 رنج آن از پیوستت ه جوامع این مردم و بوده حاکم ستتوم جهان کشتتورهای بر همواره استت عمار چراکه باشتتد؛

 اس عمار کردن محکوم به و شده همراه مردم با است بوده مقدور که آنجا تا جوامع این شاعران و اند کشیده

 اند.نموده دعوت پایداری به و اندپرداخ ه گران اس عمار و

 دعوت ادب  نوع این مضامین ترین مهم و پردازدم   آن تبعات و جنگ هایصحنه توصیف به پایداری ادب

شویق مبارزه به  آزادی راه شهدای س ایش و به ر ایآینده به امید میهن، آزادی و دین از دفاع به رزمندگان ،ت

 است.

صه در سنده، و شاعر بانوان حضور نیز انقالب از بعد ادبیات و شعر عر  شوق و تامل قابل حضوری نوی

ست برانگیز سیاری شاعر بانوان توانیمم  اجمال  مرور یک با. ا  و بالیده انقالب عصر در که ببریم نام را ب

 ثبت به استتتالم  انقالب ادبیات صتتتحیفه در شتتتاخ  و مم از چهره یک عنوان به را خود نام امروز

 دو. برد نام کاشان  سپیده یاد زنده وحیدی و از سیمیندخت توانم  شاعر بانوان این جمله از. اندرسانده

 ماندگار انقالب نستتل زبان و ذهن در ستت ایش، قابل و بدیع آثاری آفرینش و خلق با که شتتاعری بانوی

 .اندشده

 در شتتاعر، دو این اشتتعار در مقاومت شتتعر هایمولفه فراوان کاربرد و پایداری ادبیات اهمیت به توجه با

 از پس تا شتتد خواهد ستتع  تطبیق ، رویکرد با و تحلیل  - توصتتیف  روش بر تکیه با حاضتتر پژوهش

ضامین و ها درونمایه آنها، تطبیق  بازخوانش و شاعر دو شعری دفاتر جداگانه خوانش  شعر در پایداری م

ش راک وجوه و واکاوی ایشان س خراج آنها اف راق و ا  دو دیوان در پایداری مضامین تطبیق  بررس . شود ا

 روند در که است حوادث  و هاواقعیت بیانگر آنان اشعار در رف ه کار به مضامین که است آن از حاک  شاعر

ش ه جریان مل شان مقاومت و مبارزات  اصل  از طلب  شهادت و خواه  آزادی بیداری، به دعوت. است دا

 شعر در های تفاوت ها درونمایه این ارائه شیوه در اما باشد، شاعر دو شعری مش رک های درونمایه ترین

 .شود دیده ایشان

 سواالت پژوهش 1-1

  :است درآمده تحریر رش ه به آنها به پاسخ جهت در حاضر پژوهش که سواالت 

 کدامند؟ شاعران این اشعار در پایداری نمادهای ترین بسامد پر. 1

 است؟ چگونه پایداری ادبیات خصوص در شاعران این دیدگاه. 2

 اند؟ ساخ ه نمایان خویش اشعار در چگونه را پایداری مضامین بزرگوار شاعر دو این. 3
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 لهابیان مس 1-2

ضوع و مایهدرون که شودم  گف ه آثاری مجموعه به پایداری ادبیات         یا ملیت ویژگ  بر تکیه با آن مو

 یا و کند تشویق و ترغیب بردگ  و بندگ  ،تحقیر ،اس بداد نوع هر برابر در مبارزه و دفاع به را هاانسان ،دین

 مسائل دین و ملیت بر عالوه گرچه (11: 1384  ،نیا )مکارم  نماید. توصیف را آن تبعات و نبرد هایصحنه

 گیرد قرار پایداری ادبیات موضوع تواندم  نیز جهان  و انسان 

 های جنگ و قهرمانان شتتهر ملیت بر تکیه .1 جمله از دارد مخ لف  انواع مح وا به توجه با پایداری شتتعر"

 توصتتیف در مذهب  و تاریخ  های حماستته .2 شتتاهنامه مانند گیردم  بر در را حماستت  اشتتعار که آنان

شاهان هایجنگ شمنان زمان و دالور سپاهیان مجلس و پاد صیت و د  حیدریه حمله مانند مذهب  هایشخ

 برخ  بیداری به مردم ترغیب و حاکمان ستت م و ظلم علیه اع راض عنوان به های ستتروده. 3 مشتتهدی باذل

شعار شروطیت دوران ا س   و خواه  عدالت بر تکیه با های سروده .4 م شردو  هایدولت جنایات بیان و ب

ضعیت س مگر سطین مردم و سن  وی نام فل س ان و بو سالم  انقالب درباره های  سروده .5 .افغان  دوران و ا

 (43-12: 1384)مکارم  نیا،   "شودم  یاد آن از مقدس دفاع شعر نام به که ایران مقدس دفاع سال هشت

ست. آزاد و رها اما م عهد و " سه ا شق و عرفان و حما شعر انقالب از شعر مقاومت آمیزه ای از ع سئول.  م

قلمرو حماسه و اندیشه های حماس  تکوین یاف ه که درخشان ترین نمایه های حماس  آن عبارت سات از: 

 ( 1265-1267: 1382)بیگ ، حبیب آبادی،  "عاشورا، جنگ تحمیل ، شهادت، مبارزه، ایثار.

اطالق م  شتتود که  یفستتلفه و علوم ن ری به شتتعر رشتتعر پایداری، جدا از داللت ها موضتتوع  از من "

ست. ادب پایداری در معنای  شری ا صول همدل  مردم میهن یا قوم  در برابر گونه ای تجاوز به ملیت ب مح

روان  نسل  است ایس اده در مقابل یک رویداد تاریخ  و مشارکت آن نسل  -جنگ با بیگانه بازتاب روح 

  (9:  1380 ،اکائ )ک. "در همدل  و همراه  یکدیگر

یل اشود که درون مایه و موضوع آن به مسادبیات دفاع مقدس به مجموعه نوش ه ها و سروده های  گف ه م 

سال دفاع مقدس و پیامده شت  سیعها و تبعات آن باز م ه س ردهم تر گردد. در نگاه  و تر و توان طیف  گ

 (5: 1380)سنگری، تر برای این عنوان تصور کرد. جغرافیای  فراخ

 ( 296: 1384و شاعر وجدان عصر خویش و تاریخ بشر است. )امین پور، 

. شتتودم  احستتاس در باب شتتعر پایداری پژوهش و تحقیق به نیاز ادب  ادوار از ایدوره هر در شتتک بدون

شعار ساس بردارندهدر شاعراناین  ا شق ناب اح سان قیام و وطن به ع ست تاریک  و ظلمت برابر در ان و   ا

 در آنها اصل  محرک عنوان به انسان که است اج ماع  رویدادهای کننده بیان شاعران این اشعارموضوعات 

 .شودم  گرف ه ن ر

صه همین شعار دف ر در خصی سیمین دخت ا  کشیدۀس م چهرۀ ترسیم بر عالوه که آیدم  چشم به سپیده و 

ش ه مرزها از خارج بر پای خود، کشور مردم تمام  مردم س م دیده  فلسطین و حقانیت از دفاع همچون گذا

صل  هایویژگ  از که دنیا ست پایداری شعر ا شور . ا س م  دو ک سطیندر قرن بی س ر  ایران و فل  حوادثب

 هس   از دفاع ،پایداری ی شاعرانهمه اش راک وجهشد و  مقاومت ادبیات گیریبود که منجر به شکل م عدد

 شتتاعران همۀ آثار در مرزیبرون حوادث بنابراین ،استتت بوده اشتتغالگران برابر در شتتانستترزمین هویت و

 .شده است مرزیبرون مح وای با اشعاری آفرینش باعث پایداری
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 پیشینه تحقیق  1-3

س قل ادب  گونه یک صورت به پایداری ادبیات  به پرداخ ن  به آن سابقه و ندارد چندان  سابقه ایران در م

 :است شده نگاش ه ارزشمندی مقاالت کاشان  سپیده مورد دررسد،  م  اخیر دهه چند

 بررس  به «کاشان  سپیده شعر مح وای  تحلیل و سبک  های ویژگ   بررس »  مقاله در( 1390) زاده صادق

صات و شعری های قالب های جنبه از و سبک  های ویژگ   به سپس و بررس  و تحلیل ادب  و بیان  مخ 

 »مقاله در( 1394)اکبری، استتت پرداخ ه اشتتعارش هایمایهدرون و ها مضتتمون بررستت  و مح وای  تحلیل

 شاعر دو اشعار در مقاومت هایجلوه تشریح به «کاشان  سپیده و طوقان فدوی اشعار در پایداری هایجلوه

 شتتعر در پایداری های مولفه) مقاله در( 1397) پوری باوان، استتت پرداخ ه ایران و عرب معاصتتر ادبیات در

شان  سپیده و صفارزاده طاهره س  به(  کا ضامین برر   پرداخ ه  زن شاعر دو این شعر در پایداری ادبیات م

 .است

 مرداد 23) ستتالم «دوستتت افکنده گردنم بر ای حلقه» یاستتت بجز مقاله آمده عمل به جستت جو که آنجا تا

 به علم  نگاه  با کامل و مس قل پژوهش  وحیدی، دخت سیمین انقالب شعر بانوی با گپ  ،7 ص( 1385

 .است نشده انجام  وحیدی دخت سیمین اشعار

 اهمیت و ضرورت تحقیق  1-4

صل  ضرورت و اهمیت س  پژوهش این ا شعار تحلیل از ایران ادبیات در مقاومت هایجلوه برر  شاعر دو ا

ست پژوهشگران و مخاطبان به آن معرف  و ن ر مورد شه بیان پژوهش این هایضرورت همچنین و ا  و اندی

 و پایداری  ادبیات در آنان جایگاه بررس  و کشور اج ماع  سیاس  اوضاع به نسبت معاصر شاعران دیدگاه

 از دقیق شتناخت و به ر درک به تطبیق  صتورت به ادبیات مطالعه همچنین استت جامعه در آنها تاثیر میزان

 .باشدم  شاعر دو این میان اف راق و اش راک وجوه و جامعه ادب  وضعیت

شان  س ه شاعران از وحیدی و کا شعاری که ایران پایداری ادب در تاثیرگذار و برج  مورد در نیکو و زیبا ا

شق ش راکات همین وجود که دارند وطن به ع صل  ضرورت ادبیات و ملت میان پیوند و ا  گیری شکل در ا

 وحیدی اشعار در مقدس دفاع و پایداری هایمایهبن از بردن بهره نوش ار این از هدف است بوده جس ار این

 حفظ کهآن دیگر. است معاصر بزرگ شاعر دو دوس   وطن حس از جامع و دقیق تصویری ارائه با کاشان  و

 خود میهن فرزندان ایس ادگ  و مقاومت دوران که حاضر نسل به آن معرف  و پایداری ادبیات  آثار ترویج و

 .است ضروری و بایس ه نکردند درک را

 و ظلم برابر در انستتان قیام و وطن به عاشتتقانه ناب احستتاستتات دربردارنده حقیقت در شتتاعران این اشتتعار

 به انسان که است اج ماع  رویدادهای کننده بیان شودم  مطرح اشعار این در که موضوعات  است تاریک 

 و اج ماع  مخ لف رخدادهای بیان شاعران این توجه کانون .شودم  گرف ه ن ر در آنها اصل  محرک عنوان

 نابودی ورطه به را آنها و شتتتودم  ملت از نستتتل  گریبانگیر لح ه هر که استتتت مدرن جهان هایتناقض

 تحصیل برای آن برابر در مردم  مبارزه و آن هایویران  و خونریزی و جنگ شوم  بیان ، همچنینکشاندم 

شعارشان  در که است شاعران این اج ماع  رسالت زیس   و صلح  شده پایداری هایزمینه ظهور به منجرا

 ادب هایمولفه مهم رین درباره روشنگری به وحیدی و کاشان  اشعار مضامین بررس  با پژوهش این .است

 .است پرداخ ه گرانقدر شاعران این اشعار در پایداری



 

2324 

وه
جل

دی
حی

ت و
دخ

ن 
یمی

 س
ی و

شان
کا

ده 
سپی

ار 
شع

ر ا
ت د

وم
مقا

ی 
ها

 

 
 بحث و بررس  -2

 کاشان  سپیده زندگ  از مخ صری 2-1

. شد م ولد گالب، و عطر سرای کاشان، در 1315 سال در کاشان ، سپیده به معروف «باکوچ  اع م سرور»

 .است سروده نو و قدیم سبک به زیبای  اشعار که بود لطیف طبع  با قریحه خوش شعری وی

سعدی بود او م  گوید:  شعار حافظ و موالنا و  شان  از همان کودک  تحت تأثیر ا هر بار که در »سپیده کا

بحر تفکر در آثار حافظ غرق م  شتتوم صتتدف  یا گوهری تازه به دستتت م  آورم، باید بگویم که شتتعر و 

 ( 264: 1384)زرقان ، « ادبیات، نیم  از زندگ  من شد که به تنهای  پناهگاه من است.

در زمان حاضر، سرود به اشعار و ساخ ه های  اطالق م  شود که در آنها تقریباً به بلندی و کوتاه  مصراع 

س  م ین و محکم  ضامین حما سروده ها برای بیان مفاهر عال  و مل  و م شود. و این  ها و قافیه توجه م  

 ( 290-291: 1382خوانده م  شود. )داد، 

 ستیاست ، حوادث که شتودم  تقستیم انقالب از پس و انقالب از پیش مرحله دو به ستپیده شتاعری دوران

 اولین انقالب، از پیش. استتت گذاشتت ه او اشتتعار بر فراوان  تأثیر دوم، دوره ویژه به دوره، دو هر اج ماع 

 وی نوی شعرهای و شدم  تقسیم آزاد و غزل قالب دو به که شد من شر «شب هایپروانه» نام با او مجموعه

 ادب  فعالیت انقالب، از پس کاشان  اما .داشت اخ صاص  طاغوت دوره خفقان و اج ماع  مقوالت به بیش ر

 بانوان اولین از توانم  را کاشان  سپیده .نمود آزمای طبع سن   مخ لف قوالب در و بخشید وسعت را خود

شاند و بار به انقالب شعر در را شهادت و جهاد و پایداری مقاومت ادبیات آثار نخس ین که دانست شاعر  ن

سلمان زن یک عنوان به س ، هایفعالیت در و نهاد میدان به قدم انقالب  و م  ادب  و فرهنگ  و اج ماع  سیا

 کاشان  سپیده.  پرداخت اسالم  انقالب اهداف و هاارزش اسالم ، معارف ترویج و تبیین به و کرد شرکت

س  مفاهیم از گرف ن الهام با او سات و عواطف از تأثیرپذیری بر عالوه سیا سا  همچنین و مادرانه و زنانه اح

 اج ماع ، ستتیاستت ، جریانهای و جنگ دوران رخدادهای و رویدادها شتتخصتت ، نشتتیب و فراز پر زندگ 

 داشتت ه مخاطب بخشتت آگاه  در مؤثری نقش و نمود بازتاب خود شتتعر در نیز را جامعه مذهب  و فرهنگ 

 .  کرد غروب 1371 بهمن در سپیده سرانجام. است

 

 وحیدی سیمین دخت زندگ  از مخ صری 2-2

 . شد م ولد جهرم شهرس ان 1312 سال در که است پرتالش و م عهد شاعران از وحیدی دخت سیمین

سطه و اب دای  دوران  به نوجوان  از وی. کرد مهاجرت تهران شهر به سپس گذراند، جهرم شهر در را م و

 آخرین. نوشتتت «داغدار های الله» عنوان تحت داستت ان  مجموعه ستتالگ  25 در و پرداخت شتتعر ستترودن

 تربیت پرورش، و آموزش هنری، یحوزه در وی. باشتتدم  ادبیات کارشتتناستت  معادل وی تحصتتیل مدرک

 حضرت انقالب، با رابطه در اشعارش آن از پس و سیاس  شعرهای انقالب از قبل. است کرده خدمت معلم

شدم ...  و رزمندگان ،(ع) امام شعارش ،با صالت دارای ا سالم  عرفان خاص هایمایه و اخالق  ا ست ا  و ا

 انقالب پیروزی از پس. شودم  اس شمام سعدی و حافظ شعر انگیزدل یرایحه و فارس بوی آنها تمام  از

 در تدریس و کرد آغاز هنری حوزه با و ایران استتالم  جمهوری صتتدای با را خود همکاری هم استتالم 
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 معطر فضای در مقدس دفاع با زمان هم وحیدی دخت سیمین. شد دار عهده را معلم تربیت شعر کارشناس 

 محکم سخنش، پرداختم  رزمندگان با همگام  و شعرخوان  به جبهه مقدم خطوط و زده جنگ شهرهای

س وار و ست دقیق و ا سرا شاعران از وی. ا ضو و غزل سم  ع سالم  تبلیغات سازمان هنری یحوزه ر  و ا

 یک» ،«هور» جمله آن از که استتت رستتیده چاپ به وی از اثر هفت تاکنون. استتت کوثر یماهنامه ستتردبیر

 باشد.م  م فرقه اشعار و «نثر و ن م به ادبیات من خب» ک اب دو ،«را زندگ  کنمم  حس» ،«شقایق آسمان

 وحیدی دختسیمین  و کاشان  سپیده  اشعار در پایداری هایجلوه 2-3

 سوی  از و است وطن مام دیگری و اسالم یک  که است بوده مقدس ما نزد آنچه از دفاع لحاظ به جنگ این

 جوشیده انقالب شعر اینجا در ،شد نامیده مقدس دفاع نام به گرفت صورت حامیان و صدام جانب از حمله

 از حضوری نه است داش ه فعال حضوری انقالب مخ لف هایصحنه در خود شاعری ،است شاعر درون از

 مردم و با خندد م  مردم با است، مردم درد او درد است، مردم حرف او شعر میدان، میان در بلکه گود کنار

شان  سپیده یاد زنده از توانم  انشاعر این جمله از .گریدم   بانوی دو. برد نام وحیدی سیمیندخت و کا

 .اندشتتده ماندگار انقالب نستتل زبان و ذهن در ستت ایش، قابل و بدیع آثاری آفرینش و خلق با که شتتاعری

 ادبیات پایداری به شرح زیر است.گرانقدر های مقاومت در اشعار این دو شاعر جلوه از برخ 

 شهادت -2-3-1

ضامین ترینترین و باارزش شاخ  از یک  ست شهادت پایداری شعر م شه ا سالم  فرهنگ در که ری  و ا

 و حمله مورد کشتتوری وق   استتت شتتده همراه غیره و مقاومت ،فداکاری ،ایثار مانند الفاظ  با و دارد دین 

 و نمایند فدا را خود جان کشورشان پاسداشت برای حاضرند سرزمین آن مردم گیردم  قرار بیگانگان هجوم

 مسلمان، و ایران  شاعر یک عنوان به سپیده آورند، م  شمار به خود برای اف خاری را شهادت مسیر این در

ش  و افول  هیچگاه که پنداردم  ایشعله را پایداری مبارزه و و داندم  خود را آرمان شهادت  آن بر خامو

 کشد:م  زبانه وی قبر از نیز مردن از پس و شودنم  عارض

 شتتتتهتتادت آرمتتانتتم و مستتتتلتتمتتانتتم

 

 من کنتتدن جتتان استتتتت هستتت   تجل  

 

پنتتدار ین م علتته ا  گردد افستتتترده شتتتت

 

 متتن متتدفتتن از افتتروزه متتن از بتتعتتد کتته 

 (   14: 1373 کاشان ، )

 و باشدم  خویش میهن سرفرازی و غرور مایه که دانس ه عزیز خویش رگهای در خون مانند را شهید سپیده

 کند:م  آماده وطن راه در شدن فدا برای را خود

هیتتد هر ختتدا راه شتتتت نور گو  ختتاک م

 

 ..وطن اشتتتکبتتار چشتتتم بر و تو ستتتالم 

 

 تو جتتاری کالم من من  ستتترخ خون تو

 

   وطن بیقرار ستتتیل ای من چشتتتم اشتتتک تو 

  ( 65: 1373کاشان ، )

 

 حاضر آنان مرقد بر طهارت و وضو بدون نباید و است اهلل طریق سالک و عارف شهید داردم  اظهار سپیده

 شد:
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 ای کتته گتتذر داری از آنتتجتتا بتتگتتو

 

 کتتس نتتزنتتد گتتام بتتر آن  بتت  وضتتتتو 

 (117: 1373) کاشان ، 

شق  سپیده نگاه از شهید ست عا  شپرواز عطر و رودم  اوج به و شکفدم  شب یک سرخ الله چون که ا

 :رسدم  ربق به خدا عرش وام در که است سعادت  همای شهید کندم  پر راجا  همه

 سعادت همای ای تن حصار ز شدی برون

 

 گرف   النه خدای قرب به عرش بام به 

 (62: 1373) کاشان ، 

 شهادت مفهوم که های کلمه و هاترکیب و شهادت واژه از پایداری ادبیات شاعران دیگر همچون نیز وحیدی

 :است نموده اس فاده بسیار خود اشعار در دارند را شهید و

شین گل و الله بزم به  را ما شاهد و شهید بن

 ببین

 

س   به اندخوانده که  شق سرم صال سرودع  وو

 اینجا

 (167: 1381 )وحیدی،

 : هس ند عبور حال در کهکشان از که کندم  تشبیه هایس اره به را شهیدان  بی  در وحیدی

 رخشان اخ ر هزار تابان کوکب هزار

 

    امشب عبور کند شهادت کهکشان ز 

 (174: 1381)وحیدی، 

شهیدان م وحیدی  س  زیبا از تلخ  داغ  دوری هرگز از یادها کند این درد گوید و آرزو م با ایجاد پاردوک

 نرود:

  برد ما یاد از را خواب عاشق پرس وهای داغ

 

بادا هرگز  یان ما اذهان در درد این م بگیرد   پا

     (60: 1388 وحیدی،)

 :داندم  شهادت اش یاق را تحمیل  جنگ در ایران ملت پیروزی عوامل از یک  وحیدی

ن  بر دستتتت   و   روز و شب هر شهادت شد شکوفا یروز    گشتتتتت جهتتا  پ

     (25: 1388 وحیدی،)

 که داندم  انگیز غم و تاثیرگذار قدری به را شتتهیدان شتتهادت غم چکدم  خون ردیف با غزل  در وحیدی

 :چکدم  خون خورشید لب و روشن صبح و آسمان هایچشمه از گوی 

 چکدهای آسمان خون م غمت از چشمهدر

 

 ..چکداز س یغ روشن صبح جهان خون م  

    ( 151: 1388)وحیدی،    

 داند:های حماسه ، جهاد ، خون و ایثار را از مفاهیم یک شعر با شعور م واژهوحیدی  همچنین

 به عرصه های حماسه ، جهاد ، خون ، ایثار

 

بتته م ن کتتامتتل شتتتعر و شتتتعور برگردیم                             

     ( 137: 1388)وحیدی، 

 داند:ی تاریخ م داند و شهید را زندهی بال  و پری برای پرواز و جاودانگ  م به منزلهوحیدی شهادت را 

 ایم پژمرده چنین که شهیدان شرمساریم

 

  ..مردیم اینجا همه ما شما ماندید زنده 

 

 (95: 1378 وحیدی،)   
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  وطن -2-3-2

 وطن حریم از دفاع به که است ملت آن افراد وظیفه گیردم  قرار بیگانگان تهاجم مورد سرزمین  که هنگام 

 دشمن مصاف به شعر سالح بااند و پرداخ ه تکلیف این انجام به خود نوبه به نیز شاعران و خیزندپا به خود

وطن چشم اندازهای شکوهمند نور و ایمان، مقاومت و ایس ادن است و تلفیق  از عشق و ایمان در  .روندم 

 تپد:ذهن شاعر وطن را هویت م  بخشد. قلب سپیده همواره برای سرزمینش م 

  صبورت سینه بر پرور الله خاک ای

 

  استتتتت            آزمون اوج در ایثتتار رود طغیتتان 

     (30: 1389 کاشان ،)

زمزمه ی و خیابان عامه ی مردم در کوچه از زبان که استتت صتتمیم  مخاطب ذهن با قدری به ستتپیده شتتعر

 شود:م 

خاک من، دشتتتمن من  به خون گر کشتتت  

 

 بجوشتتتتد گتتل انتتدر گتتل از گلشتتتن من 

 

 تتتنتتم گتتر بستتتتوزی بتته تتتیتترم بتتدوزی

 

 جدا ستتتتازی ای خصتتتم ستتتر از تن من  

 

 کتتجتتا متت  تتتوانتت  ز قتتلتتبتتم ربتتایتت  

 

تن من   ت ت تان من و میه ت ت ت تق می ت  تو عش

     (14: 1373کاشان ،)

ی ارزشتهای ی همه، او وطن را سترچشتمهدر جای جای اشتعار وحیدی جاری ستت ورزی به وطنعشتق

 داند:انسان  م 

عیتتارهتتا م ین ارزش و  م نم ای ستتتترز ه ی  م

 

 خانه ی بیدارها، دیدارها، ایثارها... 

 

تنتتدر و طوفتتان فریتتادهتتای  پر از   و بتتاد ای 

 

 جرات جاری شدن در بس ر دشوارها... 

 

که چه جای غم کاخ عمرم گرچه شتتتد ویران 

 ساخت

 

 معمتتارهتتا هتتایم عمتتارت، به رین غزلاز  

     (157: 1388 وحیدی،)

کند که چشتتم طمع هیچکس به خاک میهن ما آرزو م  مانند خون در رگهای وحیدی استتت ووطن عشتتق 

، به این معن  که ملت غیرتمند ما در هر حال  دفاع مقدس تکرار خواهد شدنباشد که در آن صورت جهاد و 

 از میهن دفاع خواهند کرد:

 مخواه از من و از چشمم به غیر از شیوه بیداری

 

که هر کجای وطن ما را، حریم قدستت  ستتنگر  

     (179: 1381 ،وحیدی)است 

  آزادگ  و آزادی -2-3-3

و دعوت به مبارزه در مقابل ب   آزادگ  و آزادی س ایش پایداری شاعران اشعار در های مقاومتواژه از یک 

سان ،ستعدال   ها س ار ذاتاً ان ست رهای  و بودن آزاد خوا سارت بودن بنددر از ا ست، بیزار ا  در سپیده ا
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 از شتتاعر ول  آمده هایشزیبای  همه با بهار فصتتل که بیندم  و کندم  ن اره را هافصتتل گذر در بهار شتتعر

  باشد: همراه آزادی بهار با زمین بهار دارد دوست نیست خوشحال امدنش

 اینجا  بهار  فصل  مطرح  نیست  ما  را                    آن  م  سزد  ما  را  که ماند  نسل ها را           

 آری دستتتتت ایتتن از بتتایتتد بتتهتتار را متتا

 

گین آزادگ  در راستتتتت متتا   بهتتاری  رن

     (148: 1389کاشان ، )

 سراید:م « ینکه خون بر شمشیر س م پیروز استبا اع قاد بر ا»سرود آزادی و ظفر را شاعر 

 خون بتته شتتتمشتتتیر ستتت م پیروز استتتتت 

 

فروز استتتتت    ...مهر استتتالم، جهتتان ا

 

 آری،   این  قافله  دشمن  سوز  است      

 

 سحر  از  خون  شما  رنگین   شد                       

 آزادی، عتتطتترآگتتیتتن شتتتتتدصتتتتتبتتح 

 

 روز از عتتزم شتتتتمتتا نتتوروز استتتتت 

 (489: 1389)کاشان ، 

 را آنها آزادی مجسمۀ و هس ند آزادی و بشر حقوق مدافع که آنهای  علیه خروشدم  ایران  شیرزن  چون او

 .گیردم  سخره به

 دور بلند آن در آنجا بین م  ت

 آزادی تجسم آن پای بر

 پوچ  مجسمۀ آن پای بر

 .است ماسیده اسارت سخت سیمان

 ها پرواز کرد:باید اب دا به باور رسید و بال گشود و چون پرندهبرای رسیدن به آزادی  مع قد است  وحیدی

 پرید باید اگر باور تا است راه اندک 

 

 ..پرید باید اگر پر و بال امروز کن باز 

 

 نیس   کم ر که کبوترها پرس وها از

 

 پرید   باید مخ صتتتر این از آری پر بزن پر 

   (71: 1388وحیدی، )

 اس مداد بهار و خورشید از زندگ  و رویش برای و کندم  گری جلوه شاعر یاندیشه در آزادی زیبای بهار

 :جویدم 

 ی هس   ب اب                     مثل گیسوی  هنر در من بیاویز ای بهار مثل خورشید از فراز قله   

 امید ب  خزان این در روییدنم یتشنه

 

یامیز خاکم از باز بمیرم گر  هار   ای ب  ب

 (70: 1388)وحیدی، 

سان را خود وحیدی سوی یاری دست که داندم  مبارزی ان سوی دراز م  همگان ب کند تا با حلقه ی اتحاد ب

 یک دست صدای  ندارد: مع قد است آزادگ  گام بردارند، چون
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 کن گره را ها مشت من مثل هم تو

 

نهتتا دستتتتت مرا  ی  ت  نتتدارد    صتتتتدا

     ( 53: 1388)وحیدی، 

 م لومیت انعکاس -2-3-4

شان  سپیده سلمان زن شاعر عنوان به کا سداری به شعر سنگر در م عهد م  و خود هایآرمان و عقاید از پا

صویر به و مردم حقوق از دفاع  .پرداخت کشور خارج در چه و کشور داخل در چه آنها م لومیت کشیدن ت

ضای دراو  ش ر انقالب از قبل خفقان ف ضامین و مفاهیم بی س ان همچون  م  و ظلمت ،سکوت و خفقان ،زم

 .کردم  بیان نمادین صورت به را تباه 

 /شد گناهان گور ها سینه  ../را ساحت /است خاموش  مصلوب زمان این /بود چراغ  هرجا مهر خیابان در 

 (86: 1359 کاشان ،) پیغامش؟ است اندوه که فصل  چنین در گفت باید که با /را تسلیت کدامین آیا راس  

 تیره شام که آنگه /خویش جاودان نوای غمگین دهد م  سر /شب مرغ که آنگه/  ظلمت در غرق شامگاه

 م  جنگل این غربت در/  شتتتب هر/  همدردیم ب  فریاد/  ..کوبد م  خاک ان های تا /ظلمت خیمه چوب

  (57: 1359 کاشان ،) ... روید

 ترسیم به خواه  آزادی ی روحیه داش ن نگه زنده و بیداری برای همواره پایداری شاعر یک بعنوان وحیدی

 :است پرداخ ه کشیده درد مردم و شهر زخم  ی چهره

 نتتتدارد  پتتتایتتت  رد متتتا ختتتیتتتابتتتان

 

 نتتتدارد هتتتوایتتت  تتتتنتتتفتتتس بتتترای 

 

 ستتتتت گران  و دروغ و درد و رنج از پر

 

 نتتدارد فضتتتتتایتت  صتتتتتداقتتت بتترای 

 

 به   جز  اشک  من   آشنای    ندارد  ی   کوچک   و  خس ه،   ح   همین  خانه

 (    53: 1388)وحیدی،   

شکیده گلو در را هاینغمه  با  برگ و باغ ب  و سوخ ه شهری را آزادی بدون شهر وحیدی  هایپرنده و خ

 ترسیم نموده است: پر و بالب 

هر هر ای من شتتت کر شتتت ی خ تته پ  ستتتو

 

 ...ستتتوخ ه ستتتراستتتر تو بوستتت ان و باغ 

 

 خاطرات   سبز   تو   دیری   است   دیر 

 

 با  شقایق های   پرپر   سوخ ه  

مه یت نغ یده گلو در ها   استتتتت خشتتتک

 

 ستتتتوختت تته پتتر در کتته پتتروازی متتثتتل 

 (   70: 1378 )وحیدی،

ست مع قد وحیدی س ان ا شکالت از گره توانند نم  ظلم د شایند مردم م ش  و بگ س  آیا که میکند مطرح پر

  هس ن؟ کینه و ظلم اینهمه سزاوار مردم

 ظلم دستتت و استتت ظلم ی کینه استتیر دنیا

 

 شتتتود نم  دنیتتا مردم گشتتتتای مشتتتگتتل 
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کرده ختتدا آیتتا یم ستتتتزاوار ن ن  ح  متتا م

 

م  بتتاال ی روانتته هتتا نتتالتته یتتا   شتتتود ن

 (115: 1388)وحیدی، 

 

 موعود و آینده به امید -2-3-5

ش رین ضامین بی شعار م شعری دارد که با ان  ار و امید به آینده و موعود یده بر محورپس ا م  چرخد و کم ر 

 امید به آینده ای روشن یا ظهور منج  عالم به پایان نرسد و این از بارزترین جنبه های اع قادی سپیده است.

 نذر سر از گالب ریز گل تربت سر بر

 

 دگتتر انتتوار بتته متتوعتتود متته بتت تتابتتد تتتا 

 (   55: 1373)کاشان ،

ست مع قد سپیده شک شهدا پیکر بر آنقدر و کرد دعا باید طلوع برای که ا نور دیگری  با موعد تا ریخت ا

 هویدا گردد، او پیوس ه در آرزوی ظهور منج  و امید به عدالت و پیروزی انقالب مهدی)عج( است.

 است دیر هم زود چه گر آمدنت برای

 

 بیا دمار شب ز آری بر که کن ش اب 

 (   74: 1373)کاشان ، 

 ان  اران چشم صف های دل بخش روشنای 

 

       آمد مصتتفاخواهد نورش از عشتتق بیستت ون 

 (   79: 1373)کاشان ،

شعری وحیدی  از یک  امید به آینده و فردای  به ر با روحیه ی خودباوری و خوداتکای  و احیای ویژگیهای 

 دهد:سرشار از بشارت است و آینده ای روشن را به مردم نوید م هویت اسالم  است و اشعار او 

 دتتتتدنتتتآم  تتتالتتتخشکس ایتترهتتتاب

 

 گتترگ هتتا تتتا ایتتن حتتوالتت  آمتتدنتتد 

 

نیستتتتت یش  ب کس دو واحتته  کر  بتتاز تتتا 

 

 دشت تاریک است و منج  پیش نیست... 

 

 بتتاز کتترکتتس هتتا فتتراری متتیشتتتتونتتد

 

 زندگ    یعن    سراسر   او   شدن 

 حضتتتیض مرگ جتتاری م  شتتتونتتد.. در 

 

 با  نب    و   آل   او   هم سو   شدن 

 

 

  

 (184: 1388)وحیدی، 

 س ایش امام خمین  -2-3-6

سیار طیف شاعران شعر در مقاومت های جلوه  تعابیر است داده اخ صاص خود به را ای گس رده و وسیع ب

ست حد بدان تا امام درباره شاعران توصیف  های دیدگاه و هانگاه و مخ لف و فراوان  فرهنگ توان م  که ا

 .داد ارائه شاعرانه های کندوکاو و هاذهنیت اینهمه از ایویژه

 :داند م  آمیخ ه حسینامام خون با را او خون و کندم  معرف  خدا روح را امام ایسروده در کاشان  سپیده

 چتتارده قتترن بستتتتت  گ تتل وا شتتتتتد

 

 از یتتکتت  روح ختتدا پتتیتتدا شتتتتتد   
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 گتتلتت  آزاده ز صتتتتتحتترای ختتمتتیتتن

 

ین )ع(  خون حستتت خ تته بتتا  ی م نش آ  خو

 

 

 
  

 (159: 1389)کاشان ، 

 آمتتده زختتمتتیتتن ستتتتتواری کتته گتتو

 

  آمتتده حستتتتیتتن ختتونتتختتواه و عتتاشتتتتق 

 (210: 1389)کاشان ، 

شک بدرقه غزل در سپیده سیحا قرون فریاد پیکرم جان، های واژه و ها ترکیب ا شن  و سروان م  دیده رو

 .است خمین  امام از اس عاره

 برچید مستتجد ز ستتایه روان ستترو آن که تا

 

 آوردند ستتتکون و صتتتبر ی بدرقه را اشتتتک 

 

ف   ن  ای ر من بر و دیتتده روشتتت  متتا دا

 

گر دیتتده هر جتتای  حر ن گون ب  آوردنتتد ن

 (17: 1389)کاشان ، 

 به را( ره)خمین  امام قرون فریاد پیکر ترکیب با و استتت کرده تشتتبیه ملت جان به را امام وجود غزل  در و

 .است کرده معرف  ایران مردم س مدیدگ  و اسارت ها قرن فریاد عنوان

فس از متتا جتتان  آوردنتتد برون جستتتم ق

 

 آوردنتد جنون هتتای گتتل همتته مصتتتال در 

 

 او از و داندم  نجات کشتتت   را ایران و زمان نه را او که دارد اع قاد خمین  امام رهبری به آنقدر شتتتاعر

 .برساند نجات ساحل به را کش   این که خواهدم 

 آشتتتنتتا موج کشتتت   وین توفتتان و متتاییم

 

  میرود ستتاحل به کشتت   ناخدا باشتتد نوح تا 

 (38: 1389)کاشان ، 

 و بگذریم جانب از باید و است طوالن  بس آزادی و حقیقت به رسیدن راه که کندم  گوشزد ما به وحیدی

  :باشد مان اهداف سرلوحه خمین )ره( امام از اطاعت و )ع( حسین عشق و بمانیم خود پیمان سر بر

یم یآری، این راه دراز استتت و به جان م  پو

بد به تا دل به ما  داریم خمین  عشتتتق ا

 

 تا   ابد   آنچه   که   گف م   همان م  گوئیم  

 داریم خمین  پیر ای تو فرمتتان بتته ستتتر

 (38: 1381وحیدی، )

بر ما تابید و نوش داروی زخم هزار از آسمان  دل بهمن نوری میداند کهخمین )ره( را همچون  امام وحیدی

 سهراب شد و سرانجام چون گل  در گلزار جماران آرمید:

 آمتتدی م  آستتتمتتان فراز از دیتتدم خواب

 

لنتتدای از بودی نور                    ...آمتتدی م  زمتتان ب

 (6: 1386 وحیدی،)

 

 ستتتتهتترابتت  هتتزار زختتم داروینتتوش تتتو

 شکوه و شهرت حسن تو گش ه عالمگیر 

 داغداران  مجروح دل مرهم و 

 اگرچتته ستتتروی و در گلشتتتن جمتتاران  

 (45: 1386)وحیدی،                    
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 :داند م  دشمن ی محاصره از خرمشهر آزادسازی عامل را( ره)خمین  امام ای قصیده در وحیدی

 ای متتطتتلتتع رهتتایتت  ختترمشتتتتتهتتر

 

ای متتت تتتهتتتر عتتتنتتتایتتتت ربتتتانتتت                                 

 (90: 1381وحیدی، )

 اس فاده  از نمادها و اساطیر -2-3-7

شوری هر جغرافیای  مکانهای شور آن نماد ک سوب ک ضوع این به پرداخ ن با شاعر و شوندم  مح  از مو

 ( 229: 1384،لک) .کندم  دفاع خود سرزمین ارض  تمامیت

شان در نیز مقاومت شاعران شعار سیاری ا شان  سپیده مانند گرف ند بهره نمادها از ب صف در که کا  البرز و

  :است سروده

  دمستتتتاز مهر تو با ای افراز ستتتر ای البرز

 

  باز کن قصتتته به را لب همراز ستتت اره با ای 

 

نت در دور ایگذشتتت ه بشتتتنو مان  دام  ز

 

  مردمتتان  خوشتتتبختتت آرام زیستتت نتتدم  

 (169: 1389)کاشان ،                        

   

             

س فاده نیز آتشکده، ، جغد سعد، طالع و ماه  و ،سروش اساطیری های نماد از سپیده  سروده در او نموده ا

 :آوردم  میان به سخن ایران تمام نماد عنوان به خرمشهر از ای

 خیز گوهر خاک ای خرمشتتتهر شتتتهر ای

 

ینتته ای  یز قصتتتته از  آذرت پر ستتت بر  ل

 

یدن  تو خاک ببوستتتم خاکت  شتتتد بوستتت

 

 شتتتتد بوییتتدن  من خرمشتتتهر گلهتتای 

 

 (1389)هتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتان:   

                                                

های آب و آیینه، نور، کبوتر از نمادهای  هستتت ند که وحیدی در اشتتتعار خود با مفاهیم مخ لف از آنها  واژه

 نموده است، به طور مثال در بی   به آب و آیینه سوگند م  خورد:اس فاده 

 بتته آب و آیینتته ستتتوگنتتد من نتتدانستتت م 

 

ندانستتت م           ند من  ثه رف  حاد مت   به ستتت

 (162: 1381 وحیدی،)                          

اصل  چشمه ی حیات، وسیله ی تزکیه و مرکز حیات دوباره  معان  نمادین آب را م  توان در سه مضمون

 (3: 1388خالصه کرد. در اساطیر ملل آب را نماد مرگ و زندگ  دانس ه اند. )یاحق ، 

 چشمانم را به ارتفاع  تازه فرا م  خوانم

 تا فریاد کنم سبالن خاموش را

 که به وقار دماوند

 رشک م  ورزد... 
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 مکان تو، از جغرافیای تقدیر جدا نیست 

 البرز هم به ع مت فراز و نشیب تو 

 آگاه نیست..

 (208: 1388)وحیدی، 

سطوره س ند سرزمین یک مردم قدرت نمایش واقع در ها ا س ر در که ه سانها گیرندم  شکل زمان ب  برای ان

  (80: 1384لک،). سازندم  جاودان هااسطوره در را خود های پیروزی خود روان  و روح  تقویت

 اشاره مجنون و لیل  و فرهاد و شیرین به توانم  کاشان  سپیده شعر در ایاسطوره هایشخصیت جمله از

  :است سروده شهیدان فداکاری س ایش در سپیده نمود

 لیک گشت دشمن دارطناب لیال گیسوی

 

 گذشت پیکر و سر از کو نگر مجنون همت 

 

 گذشت معبر این از و فرهاد داد شیرین جان   زد موج خون از دریاوش زمان شیرین چشم

 (401: 1389کاشان ، )                    

 

شعارش در سپیده  س ه ققنوس همچون را وطن شهیدان  ا ست دان ست ایپرنده ققنوس»  ا سانه ا  که ای اف

 بخشد م  روشن  خود گرد بر و سوزد م  شمع مثل او است ایثار و گذش گ  خود از و است مبارزه سمبل

 تمام خویشتتت ن نابودی قیمت به اگرچه برافروخت استتت بداد و عدال  ب  و بیداد و ظلم علیه باید او ن ر به

 «شود

 خاکس ر مشت یک دورها  زآن 

  آید م  دست با دامن در باغ 

 سروری نازنین از پیام  دارد

 زاید ققنوسها بس خاک کاین 

  (326: 1389)کاشان ، 

 در آیینه هس   ام و هم سیال  اما 

 (39: 1388چو ققنوس از عمق خاکس رم م  گریزی )وحیدی، 

ست که هابیل نماد  شم م  خورد هابیل و قابیل ا شعار وحیدی به چ ساطیری که در ا صی های ا شخ از جمله 

 اشاره به برادرکش  دارد:مردم ایران و قابیل نماد مردم عراق است که 

 هابیل خون جوشان به خاک 

 (59: 1378اسوه ای در مصاف قابیل    )وحیدی، 

 خصلت قابل را دارند خونخواران غرب
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 (130: 1378خانه ی هابیل م  جویند این لشکر هنوز     )وحیدی، 

 در اشعار وحیدی اسکندر نماد عدم توفیق و خضر نماد توفیق اله  است:

 ای راه را نرف ه م  دان 

 (84: 1381حیدی، تدبیر خضر و خام  اسکندر )و

 زنان در دفاع مقدس -2-3-8

س  نقش شت در زنان اج ماع  و سیا س رده ابعاد مقدس دفاع سال ه شارکت با آنان. دارد ای گ  آگاهانه م

سالم  جمهوری مقدس ازن ام ودفاع جنگ ومؤثردر ضور ازطریق ا س قیم ح س قیم، م  را خود وظیفۀ وغیرم

 درگیر و مرزی شهرهای در زنان حماس  و مس قیم حضور اوج. کردند ادا وشهادت ایثار فرهنگ ترویج در

س قیم صره در شهر که بود هنگام  جنگ با م سیاری. بود گرف ه قرار تنگنا و محا ضر زنان از ب  ترک به حا

 .کردندم  مقاومت و ایس ادگ  مردان دوشادوش جان پای تا و نبودند کاشانه و خانه

شان  سپیده سالم  میهن پرور دلیل زنان به شعر دو در کا شیانه و ا  دفاع دوران زنان و زن مقام درباره ما آ

 مهد ،گل دامان ،گردآفرین ترکیبهای و ها واژه با را مقدس دفاع دوران مادران و زنان استتتت پرداخ ه مقدس

س ه ،گلزار گلهای شن ،طایر گلد شم ،راز گل شم ،بلورین های دانه ویرانگر و صبر سال چ  بانوی و بیدار چ

 کند م  توصیف دور آب  کوکب و فضیلت دشت لیالی ،حجاب صالح ،کوثر

شان  شبیه لیال و زینب حضرت به شکیبای  و صبر در را دوران زنان کا شت در زن سالح کندم  ت  جبهه پ

 داند.م  مذهب و دین سنگر در حجاب حفظ آن هم

 ای زن مسلمان

 بر سپهر ایمان ، همچو اخ ری 

 پاک  و نجابت را، تو م هری صبر و اس قامت،

 ایظلمت س یزا، گردآفرین زمانه

  (482: 1389)کاشان ،  ای...اسوه جهان ، زینب زمان ، جاودانه

ست اینمونه زنان ازیدی وح ضور هاجبهه در که ا ش ه ح شان  هادالوری از و دا  زینب که زنان  هایوجانف

 :گویدم  کردند، مقاومت قهرمانانه و صفت

 زیتتنتتبتت  پتترصتتتتولتتت ایتتل آن بتته

 

 همانان   که   پاک اند   و   زهرای  اند 

 نتتتبتتت  دختتتت داران آیتتتیتتتنتتته بتتته 

 

 شعورند   و   نورند   و   بینای  اند 

 

هرمتتانتتان همتتان ینتتب ق  صتتتفتتت ز

 

  

 متتعتترفتتت ادب، ستتتتراستتتتر زنتتانتت 

 (48: 1389)وحیدی،                          

 :گوید م  و کند م  آمادگ  اعالم نبرد برای ومردانه حماس  لحن  با همو
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 شتتود بیم در حادثه از که نیستتت آن مرد

 

 شتتتود تستتتلیم و ماند فرو تصتتتمیم روز 

 

ید گر ید بخوان  مَردیم هم ما که بدان

 

گر متتا بر وای  یم ختتدا راه از ا گرد  بر

 (19: 1389)وحیدی،

 :گوید م  گونه این مقدم، خط و سنگرها در پرس اران همراه  دربارۀ وحیدی

 گش یم فریاد هم کوچه هر معبر در

 گش یم فرهاد عاشق  بیس ون در

 نشس م تو کنار سنگر دل در من

 ...بس م تو زخم من و بس   من زخم تو

 گرگر و نوسود و سربندر و کرخه تا

 اکبر اهلل تا قدس، تا کربال، تا

 خورشید آنکه تا خون سیال این رانم م 

 امید گلزار سر بر شکوفا گردد

 (31-30: 1389)وحیدی،                 

صیف را زن معنوی سیمای و ها ارزش دنیا تمام راز و رمز مثنوی در وحیدی  از رحم   را زن او کندم  تو

ست گرف ه نور رحم   چنین از اع قاد و ایمان که داندم  خدا جانب شنای  موجب و ا ضایت و رو  مندیر

 وسعت در دریا شدن آرام زیبای ترنم و امواج حرکت هاست دنیا تمام راز و رمز زن» گویدم  و است گش ه

 «شود م  خالصه زن نگاه در ها دنیا اسرار تمام و است زن نگاه

 ختتداونتتدی رحتتمتتت ای زن ای

 

  ختترستتتتتنتتدی فتتروغ ایتتمتتان نتتور 

 

 ای  زن   ای   صبح   روشن   امید 

 

 ای   شکوه   صداقت    خورشید  

عر تو نگتتاه در   دریتتاهتتاستتتتت شتتت

 

 هتتاستتتتت دنتتیتتا تتتمتتام راز و رمتتز 

 (57: 1389)وحیدی،

 حضتتترت همانند را آنان و دهدم  پیوند کربال جاویدان حادثه و زنان با را مقدس دفاع دوران زنان وحیدی

 .داند م  ایران عاشورای زبان( س) زینب

  عاشورا زبان زن ای توی 

 عاشورا کاروان زینب

 شهیدان  آور پیام تو 

 میدان  تو را عشق حرمت 

 (59_58: 1389)وحیدی،

 

 دفاع از قدس و مردم جهان -2-3-9
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 مردم دشمنان با بلکه نپرداخ ه مردم هایرنج و دردها به ًصرفا ایران مرزهای از بیرون در کاشان  سپیده قلم

سرائیل خصوص به جنگیده، فلسطین و لبنان دفاعب   چهرۀ اشعارش با و داده قرار هامصراع گلولۀ آماج را ا

 کشیده: تصویر به جهان مردم برای را آنها

 مرگباری یورش ستتوستتن، و ستترو بر برد

 

 افسون و مکر بس  با صهیون، ننگین دست 

گناه( را قطعۀ )فرزند ب  و کندم  دردیهم شوندم  شهید گناه،ب  و م لوم که قدس ملت با زیر شعر در او

 :یدآسرم  و کش ار فرزندان م لوم فلسطین و قدس 69مهر  16به یاد دوشنبۀ سیاه 

  فتتلستتتتطتتیتتن گتتنتتاهبتت  فتترزنتتد

   

 مصتتتتتور تتتو از عشتتتتتق تتتاریتتخ 

 

لت آن تو خون   استتتتت جاری رستتتتا

 

 متتطتتهتتر پتتاک شتتتتتهتتیتتد ای هتتان، 

     

 ( 291: 1389)کاشان ،                         

 

 مرزهای از خارج در را او کاشتان  ستپیده دوست  انستان خواه ،عدالت جوی ،حق مداری،دین خداباوری،

ش ه و نکرده رها نیز ایران ...( موج هایخنده) شعر در. بپردازد خود به و گوید نفس حدیث ایلح ه او نگذا

 .گذاردم  نمایش به را لبنان مردم درد و رنج تصویر او

شنگ هایپرنده آیا-  شانه /س رون هایکاج اوج و /هاایوان ساکت طاق زیر که /تو ق ش ند کا  سرزمین تا /دا

  (470: 1389)کاشان ،  اند؟کرده کوچ کجا سبز

 به هرزگوین علیه هاصرب جنگ از تأثیرپذیری با پایداری شاعر( قرن غربت شهید هرزگوین) شعر در و

 :پرداخت هرزگوین مردم با صدای هم و دردیهم

  داشتم  ثمر عدل ز اگر بود آذینگل عشق، نهال -

 داشتم  بشر حقوق اگر بود، پرآوا عدل ز جهان

 من «هرزگوینم» که نگر بنگر، مرا سیاه شب

  (150: 1389)کاشان ، ..  من ترینمگناهب  که انسان، ای من دست بگیر

 اس بداد داخل  و خارج  اشعاری سروده:وحیدی برای ترغیب و تشویق به مبارزه علیه 

م تتان بتتا عشتتتق  ه عقتتاب   گر چتته 

   

 هتتفتتت آستتتتمتتان گتترفتت تته بتته زیتتر پتتر 

 

 امتتا هتتنتتوز قتتدس عتتزیتتز متتا 

 

 بتتاشتتتتد بتته مصتتتر خصتتتم جنتتای گر.. 

     

 ( 83: 1381)وحیدی،                         
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 :گیری ن یجه-3

سه ن ر از شاعران مورد  مقای شان بیاننوع با وجود تفاوت زبان و که  گرفت توان ن یجهن ر م بین  سال  ، ر

آنچه شتتاعران دفاع مقدس را از دیگر شتتاعران دوره های قبل م مایز م  کند این استتت که  یک  استتت و

شقشاعران انقالب، خود  ش ر خالف بر و اندبوده رزمندگان و امام میهن، عا  هرگز قبل هایدوره شاعران بی

مضتتامین  چون دفاع  وجه اشتت راک آنها استت فاده ازو  .بردندنم  قلم به دستتت مقام  و صتتله دریافت برای

س ایش اهل س بداد ان  ار و  ،وطنبیت)ع(، امام خمین  )رض(، توصیف زن؛ مقدس،  صویر مبارزه با ا را به ت

 .خوردم  چشم به اسالم  انقالب  مفاهیم و ، ارزشهاکشیدند در جای جای اشعارشان

 و های انقالب را مقدسو جنگ و دفاع از آرمانا گراسته و آرمانجهادگران ،نگاه مذهب  نگاه سپیده کاشان 

داند و رسالت انقالب را مبارزه با اس کبار و خود را در قبال تمام مسلمانان م لوم جهان مسئول و م عهد م 

های نوحهزنان آواره درد  ،نیست ناسیونالیست او داردایمان  های انقالب اسالم به آرمان داند واس عمار م 

شهید نوحه  سات مذهب  در قلم همچنین  مادران  سا ست اواح سپیده که به . ساری و جاری ا سروده های 

تهییج و تحریک رزمندگان اخ صاص دارد با تکیه بر فرهنگ عاشورا و ترسیم ارزش شهادت و به یاد آوردن 

شمن فرا در برابرارزش فداکاری و ایثار با تکیه بر آیات و روایات رزمندگان را  شعار. خواندم  د شان  ا  کا

ست او  ساده و روان شعر توجه دا شعارشو  اردبه مفهوم  و به نوع  واقع نگاری ایام و روزگار خویش  ا

 است.با شرایط روز جامعه هماهنگ  بیان 

شعار شعرش به سیمین ا شاعری اینهمه در  س  و ایثار دارد و کم ر  ش ر رنگ و بوی حما دخت وحیدی بی

ست مقوله سیار وحیدی دخت سیمین شعر زبان ی جنگ پرداخ ه ا شین و لطیف ب ست دلن  شعر خواندن ا

 با استتت تاریخ مرور مانند او شتتعرهای شتتودنم  روح و فکر خستت گ  و مالل موجب وا مقدس دفاع های

 رسدم  ن ر به چنانکه است کرده توصیف اس ادی با را ها مکان و ها حالت وحیدی لذتبخش شعری لطافت

فاده با را آنها و کرده تجربه مقدس دفاع مورد در را چیز همه ن ر از و  به غزل نرم و لطیف زبان از استتت 

ترکیب های شعری  است زده پیوند هم به مثنوی های بیت در را جنگ از حکای   یا و است کشیده تصویر

 به مربوط معان  و مفاهیم ،تازه و لطیف های ترکیب کرد: بندیدستتت ه ترتیب این به توان م  را بانو دو این

سام  شهادت شهید خون الله مانند مقدس دفاع مش رک های واژه ،جنگ  ایران رزمندگان و مذهب  خاص ا

سالم مبین دین های حدیث و ها آیه و مذهب  مفاهیم به توجه سن   شعر مخ لف های قالب در هنرنمای   ا

 به توجه استتالم  انقالب کبیر رهبر خمین  امام ذکر و یاد دشتتمنان با مبارزه به رزمندگان ترغیب و تشتتویق

 وحیدی ، اماآزادگان و اسرا و جانبازان توصیف جنگ  وسایل و ابزار مقدس دفاع دوران در مادر و زن مقام

 نمادی نیز را غیره و یاسمن ،ارغوان گلهای مثل است داده گس رش بیش ر را مقدس دفاع به مربوط هایواژه

 های شتهر و ها مکان ذکر ،استت آورده بیشت ر را جنگ  وستایل و ابزار نام وحیدی ،استت گرف ه شتهید از

 وی اینکه ضمن خوردم  چشم به بیش ر وحیدی شعر در زن است. مقام بیش ر وحیدی شعرهای در جنگ 

شان  مانند نیز ضرت را دوران این مادران و زنان الگوی کا ضرت ویژه به زهرا ح  معرف  اهلل سالم زینب ح

 ایشان هایپیام واسطه به رزمندگان که کندم  یاد بیدار و آگاه رهبری عنوان به خمین  امام از وحیدی کندم 

 ترینعمده این و دارد وجود حماس  روح وحیدی شعرهای بیش ر در بودند یاف ه حضور فعاالن ها جبهه در

 های نام آوردن استتت وحیدی شتتعر در حماستت  روح حضتتور استتت شتتاعر دو بانوی  این شتتعر تفاوت

شان های سلحشوری و مقدس دفاع دوران فرماندهان ست او  وحیدی شعرهای حماس  لحن بر تاییدی ای ا

  ها.گوید نه شنیدهاز دیده ها م 
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 منابع:فهرست 

 سنت و نوآوری در معاصر، تهران، ان شارات علم  و فرهنگ ، چاپ دوم.  (1384امین پور، قیصر )

 حماسه های همیشه، تهران، فرهنگ گس ر، چاپ اول. ( 1386بیگ  حبیب آبادی، پرویز )

 فرهنگ اصطالحات ادب ، تهران: مروارید، چاپ اول.  (1382سیما )داد، 

 چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران، ثالث، چاپ اول.  (1384زرقان ، سید مهدی )

 .اول چاپ پالیزان، ان شارات تهران، ،3 و 1 جلد مقدس، دفاع من وم ادبیات نقد (1380) محمدرضا سنگری،

 چاپ مقاومت، و هنر و ادبیات دف ر تهران، ،انددیده بال در را بقا که آنان حکایت (1375) ستتپیده ،کاشتتان 

 .اول

  اول چاپ اسالم ، ارشاد و فرهنگ وزارت  تهران، ،آشنا سخن (1373) _________

 ، تهران، پدیده.پروانه های شب( 1359) _________

شعر ( 1380کاکائ ، عبدالجبار ) ضوعات پایداری در  س  تطبیق  مو تهران: پالیزان، چاپ  ،ایران و جهانبرر

  اول. 

 اسالم ، ارشاد و فرهنگ وزارت :مجموعه شعر، تهران،گزیده ادبیات معاصر( 1378) دخت سیمین وحیدی،

  اول. چاپ

  اول. چاپ عروج، تهران، ،دس ان اشراق ( 1386) ______________

  .اول چاپ اسوه، تهران، ،را زندگ  کنم محس ( 1375) ______________

 .اول چاپ حدیث، تهران، ،بیقرار های موج (1375 ______________

 .اول چاپ زی ون،برگ ،تهران سبز و سرخ فصل هشت (1381) ______________

 .رفند، چاپ دومت ورامین، ،مقدس دفاع شعر بررس ( 1384) عل  نیا، مکارم 

 معاصتتر، فرهنگ تهران، ،فارستت  ادبیات در ها واره داستت ان و استتاطیر فرهنگ( 1388) محمدجعفر یاحق ،

 .دوم چاپ

 

 ها نشریه

شم سال ،تهران، سالم روزنامه ،وحیدی سیمیندخت با گف گو، 1375، دختسیمین وحیدی   شماره، ش

 .7 صفحه ،1498

 ،شتتشتتم ستتال، تهران ،قدس روزنامه ؛ امیدها و هابیم صتتادق پژواک شتتاعر،،  1383، _____________

 .5 صفحه
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 مقاله ها 

مقاله: )جلوه های پایداری در اشتتعار فدوی طوقان (، 1394) ،احمدی، عل  اکبری، منوچهر، عچرش، خیریه،

 . 12، نشریه ادبیات پایداری، دوره بهار و تابس ان، شماره و سپیده کاشان (

سعود، ابراهیم ، الهام،باوان پوری،  شعر طاهره 1398) م سپیده ( مقاله: )مؤلفه های پایداری در  صفارزاده و 

  . 4، نشریه ادبیات دفاع مقدس، دوره بهار و تابس ان، شماره کاشان (

شان ( ،(1390) ،صادق زاده، محمود سپیده کا شعر  سبک  و تحلیل  مح وای   س  ویژگ  های  ، مقاله: )برر

 . 35-54، ص 22نشریه مطالعات نقد ادب ، دوره بهار. شماره 

هویت بخش آن در شتتعر  هایکارکردرآمدی بر شتتناخت استتطوره و تبیین ( مقاله: )د1384) ،لک، منوچهر

 . 63-84، ص 23نشریه مطالعات مل . دوره پائیز، شماره گ(، جن


