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برای  یهر انسانمقاله حاضر به بررسی مهمترین الگوهای دینی ومذهبی در آثار پروین وفروغ می پردازد.: چکیده

دستیابی به زندگی معیار، در پی یافتن الگویی پسندیده است تا خود را با او مقایسه کند و زندگی خویش را با 

پرستی آدمی دارد. قرآن با توجه به این نیاز، به پرستی، ریشه در ارزشالگوخواهی و قهرمان .بیاراید رنگ آن

ه مریم)س(، یحیی)ع(، یوسف)ع( و ب (هایی همچون حضرت ابراهیم)ع(، اسماعیل)ع(، موسی)عزندگی شخصیت

که نمایانگر سازدمیگیری از زندگی آنان ترغیب کند و همگان را به سرمشقخصوص پیامبر اعظم)ص( اشاره می

ان و ـار شاعران زن معاصر زبـررسی الگوهای دینی در آثـاهمیت این موضوع است . هدف از پژوهش حاضر ب

رداری گردآوری شده است نتایج ـادبیات فارسی می باشد که با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی و  فیش ب

ورزانه نسبت به دین و الگوهای دینی دارند در  النه و خردژوهش نشان می دهد که شاعران زن رویکردی معقوـپ

نتیجه آنان با الگو برداری از زندگی امامان و پیامبران در پی آن بوده اند که راه و رسم و سیرت زندگی بزرگان 

 دین را سرمشق برای افراد جامعه قرار دهند.

 کلید واژگان: الگوهای دینی، شاعران زن، شعر معاصر

 

 مقدمه

شود گیری مکارم اخالقی و گسترش آن در میان عموم به ویژه جوانان میمعرفی و شناساندن الگوهای دینی در جامعه موجب شکل

سازد. در این میان شعر به شان ترسیم و هموار میو شخصیت اجتماعی، علمی و اخالقی آنان، راه و روش زندگی اجتماعی را برای پیروان

این  تواند راهکاری اساسی و مهم در معرفی و شناساندن الگوهای دینی در جامعه باشد.وجه فرهنگ و هنر ایرانی میترین عنوان اصیل

در این میان نقش شعرای زن در  گیرد.تر در اختیار افراد جامعه قرار میی فـرهنگی دارد، آسانالگوها در قالب شعر که نقش رسانه

توان ل تقدیر و ستایش است، اگرچه تعداد زنان شاعر نسبت به مردان شاعر کمتر بوده است؛ اما نمیپیشبرد و ترقی ادبیات این ملت قاب
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عطا شاعر تأثیر و اهمیت آنان را در ادبیات این مرز و بوم نادیده گرفت. قلم روان و ذهن خالق نعمتی است که خداوند متعال به زنان 

های دینی را به جامعه القانه در کنار هم قرار دهند و با نگاه دینی و قلم خود، ناگفتهنموده است، تا بتوانند کلمات را هنرمندانه و خ

 کار گیرند. های الهی بهن و آرمانـتوانند شعر را در خدمت دیباشند که میبشناسانند. این شعرا الگویی تمام عیار از یک زن قهرمان می

 پروین اعتصامی

 قی و شعریهای اخالنامه، آثار و ویژگیندگیز

. 1285اسفند  25است. او دختر مرحوم یوسف اعتصامی )اعتصام الملک آشتیانی طاب ثراه( در ] رخشندهنام اصلی پروین اعتصامی 

ی عمر خود را در این شهر گذرانید )چاووش و بقیه ه تهران آمدـاش بخانواده. م[ در تبریز متولد گردید. در کودکی با 1906ه ش/ 

 (. 19: 1378اکبری، 

متوجه استعداد دخترش شد به پروین در زمینه سرایش  که پدرش که مردی بزرگ بود در زندگی او نقش مهمی داشت و هنگامی» 

 شعر کمک کرد. یوسف اعتصامی معروف به اعتصام الملک از نویسندگان و دانشمندان بنام ایران بود. 

پیکر پاک او را در (. 28-29: 1385فروردین که حال پروین رو به وخامت نهاده بود و در این تاریخ وفات یافت )حکیمی،  15در 

 آرامگاه خانوادگی اش در شهر قم و کنار مزار پدرش در جوار خانم حضرت معصومه )س( به خاک سپردند. 

ی ت، جامعه و خانواده، پیر و جوان، قوی و ضعیف و به طور کل همهشعر اخالقی پروین که در مضامین واالیی عرضه شده اس»

های گیرد. موج فرهنگ ایرانی و اسالمی در اشعار او نمایان است و انس او را با قرآن کریم و احادیث و مایهطبقات جامعه را در برمی

 (. 33: 1385)حکیمی، « دهدمذهبی نشان می

توان گفت که این بانوی ه چاپ رسیده است. در رابطه با شعر پروین میـباشد که بارها بوان او مییگانه اثر به جا مانده از پروین دی

ای بسیار زیبا به دیگران انتقال های انسانی را به گونهی بی انتهای شعر فارسی را روشن نمود و توانست پیامشاعر با نور افشانی خود پهنه

یان و سخنوری با تواناترین گویندگان مرد، برابری نموده و به گواهی تاریخ، گوی سبقت را از دهد. پروین شاعری است که از لحاظ فن ب

 برخی از آنان ربوده است. 

 آثار پروین

 دیوان قصائد و مثنویات و تمیثالت و مقطعات 

قطعه به صورت مناظره است. اشعار پروین اعتصامی بیشتر در قالب  65باشد، که از آن میان قطعه شعر می 2۴8دیوان پروین، شامل 

 .استقطعات ادبی است که مضامین اجتماعی را با دیده انتقادی به تصویر کشیده
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توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول که به سبک خراسانی گفته شده و شامل اندرز و نصیحت است و بیشتر به اشعار او را می

دسته دوم اشعاری که به سبک عراقی گفته شده و بیشتر جنبه داستانی به ویژه از نوع مناظره دارد و به  .استخسرو شبیهاشعار ناصر

 .سبک شعر سعدی نزدیک است. این دسته از اشعار پروین شهرت بیشتری دارند

 فروغ فرخزاد

 های اخالقی وشعرینامه و ویژگیزندگی

گیر بود و  پدرش محمد فرخزاد یک نظامی سخت. ر محله امیریه تهران پا به عرصه وجود نهادده/ ش  1313فروغ در دیماه سال » 

مادرش زنی ساده و خوش باور. او فرزند چهارم یک خانواده نه نفری بود. پس از اتمام دوران دبستان به دبیرستان خسروخاور رفت. در 

دیری نپائید که خود نیز به سرودن پرداخت.  و کم به شعر روی آوردکم، دهمین زمان تحت تأثیر پدرش که عالقمند به شعر و ادبیات بو

: 1378)مشرف آزاد تهرانی، « ها را به چاپ نرساندمگاه آنساختم ولی هیچدر سیزده چهارده سالگی خیلی غزل می»گوید که خودش می

1۴ .) 

 فروغ آثار

که هفده سال بیشتر نداشت، از چاپ درآمد و سه سال بعد تجدید در حالی  1331ی شعر او به نام اسیر سال نخستین مجموعه»

ها مورد نقد و شکنیها و سنتای گستاخیاش دیوار را در بیست و یک سالگی چاپ کرد و به دلیل پارهچاپ گردید. دومین مجموعه

عصیان از چاپ درآمد و او در این ها سومین مجموعه شعرش سرزنش قرار گرفت. بیست و دو سال بیشتر نداشت که به رغم آن مالمت

 (. 111: 1387)یاحقی، « کتاب به راهی بی بازگشت گام نهاده بود

خوانند و در یکی از مجالت هیاهوی عظیمی بپا می شود و فروغ را بدکاره می« گنه کردم گناهی پر ز لذت»با به چاپ رسیدن شعر 

  گیرد. های فراوان قرار میاز آن پس مورد نا مهربانی

است که اشعار او را از « عصیان»و « دیوار»و « اسیر»ی شاعر ی چهرهفروغ فرخزاد یک چهره دارد با دو نیم رخ متفاوت. یکی آینه» 

و « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولدی دیگر»ی شاعر است در ی چهرهرخی که آینهگیرد و نیمدربرمی 1339تا  1332های سال

ی زنی تنها و معترض با ای محدود، نمایندهای است کوچک در خانهرخ اول، آینهی نیمرا دربردارد. آینه 13۴5تا  1339هایاشعار سال

تموج و تالطم احساسات زنانه و مادرانه در قیام در برابر آداب و سنن معمول و معهود خانوادگی در شعرهایی به قالب چارپاره با خط 

و از آنجا که بی هیچ ایستگاه و منزل توقف و تعمقی است، خواننده را تنها بر خط افقی و درازای شعر به  گذردمحتوایی که در سطح می

ی زنی همچنان تنها با سریان و جریان تخیل و تفکری جهانی ای است در جهانی نامحدود، نمایندهرخ دوم، آینهی نیمبرد. آینهپیش می

 (. 11-12: 138۴)حقوقی، « ها و منازل توقف و تعمق بسیارر عمق حرکت دارد. با ایستگاهدر شعرهایی آزاد و با خط محتوایی که د

به چاپ رسید و به راستی حیاتی دوباره را در مسیر شاعری  13۴3ی شعر فروغ، تولدی دیگر بود که در زمستان چهارمین مجموعه»

ای روشن بود که ژرفای شعر و دنیای تفکرات شاعرانه را ایران، نقطه او نشان داد. تولدی دیگر هم در زندگی فروغ و هم در ادبیات معاصر

الم داشت ـود اظهار تأسف کرد و اعـداد. پس از چاپ این مجموعه، فرخزاد از آثار شعری پیشین خهمانند نشان میای نوین و بیبه گونه
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 (. 112: 1387)یاحقی، « هنوز شعر در وی حلول نکرده بودای از جهان بیرون بیش نبوده و در آن زمان ی سادهکه در آنها بیان کننده

به »کشد، سیمای زنی که در اسارت و بند است، شاعر در دومین دفترش فروغ در دیوار نا امیدی و یأس را در زندگی به تصویر می

-در حقیقت از خدایش طلب آرامش میبرد و ه قربانیان خود بیفزاید پی میـای بی خـون آشام شعر نیز که سعی دارد قربانیوجود الهه

ی )عشق=مرگ( را نیز به او کند، از همین روست و هم این آگاهی تدریجی در مرز بطالت و خستگی است که اندک اندک آن روی سکه

از بیان حاالت و »باشد که شاعر در این مجموعه (. سومین مجموعه شعری فروغ عصیان می102: 1377دهد )حقوقی، نشان می

ه طریق ـی خود دور شده است. او تفکراتی در مورد عصیان شیطان و به تبع اغوای او، عصیان انسان هم که اغلب باسات غریزی زنانهاحس

ماند، شاعر بـه تسلیم خـدا ی پاسخ میـا بـهی سؤالکند و سرانجام چـون همهگناهی مخلوق مجبور را خلق مییـاع از بـسؤال در دف

توان اشاره کرد که حرکت در همین حیطه ی خدا میکند. از واژگان پر بسامد به واژهاو طلب بخشایش معصیت مید و از ـدهرضا می

:  1377)حقوقی ، « افکندگیرد و رفته رفته اندوه مرگ بر روح شاعر سایه میاست که به تدریج تفکر مرگ جای توجه به عشق را می

1۴۴ .) 

 .اش را در سن سی و دو سالگی در هم پیچید ، طومار زندگی13۴5بهمن ماه  2۴تصادف فروغ فرخزاد در روز دوشنبه 

 الگوی دینی

مراد از دین در این گفتار، دین رایج در ایران یعنی اسالم برای دریافتن معنای الگوی دینی ابتدا الزم است تعریفی از دین ارائه دهیم .

نما های حقیقی و واقعای از گزارهمورد نظر است. دین عبارت است از مجموعهاست که به عنوان مکتب راهنمای اندیشه و عمل انسانی 

های دیگر  از های دستوری و ارزشی که برای تنظیم مناسبات انسان با جهان و انسانای از آموزهدرباره جهان و انسان و نیز مجموعه

 (206: 1379)رشاد،  یم آدمی دریافت شده است.طریق پیامبران از سوی خدا تنزیل، یا به تنفیذ وحی، به وسیله عقل سل

هایی  ست که ریشه در دین و اعتقادات دینی دارد که می تواند در قالب شخصیتا مدل و الگوییتوان گفت الگوی دینی پس می

 (5۴:  137۴)محمدی ، .مذهبی تحقق یابد -های دینینظیر پیامبران و ائمه و به طور کل شخصیت

 نمود الگوها  

 دینی در شعر پروین اعتصامی الگوی

-ی متبلور ساختن الگوها و اسوهای از هنرنمایی خویش را در زمینهی خود گوشههای حکیمانهپروین از  شعرایی است که با اندیشه

عرفانی است. های شاعر تربیت و اخالق است؛ اما تربیت و اخالق او مبتنی بر اندیشه» های دینی در اشعار خود به تصویر کشیده است او 

سازد، تربیت اخالقی است که بین ی خیر و محبت را در عالم ممکن میچه مطلوب اوست و بــه اعتقاد او استقرار عــدالت و غلبهآن

: 1372کوب، )زرین« دهدها و نیازهای مادی برتر نشان میآورد و زندگی انسانی را از حد ارضای شهوتایمان و عمل تعادل به وجود می

372-369 .) 
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-بی»نمایـد پروین در اشعارش با به کار بردن آیات قرآنی، این کتاب آسمانی را به عنوان مرکز تعلم تمام کماالت بشری معرفی می

دار و اعتقاداتی هایی ریشهداری چون پروین، اتفاقی نبوده و از معرفتهای شاعر دینهای قـرآنی در گفتار و سرودهتردید حضور آمـوزش

 (. 215: 1383)فیضی، « یابدها سامان و قوام نمیی استوار است که هیچ اعتقاد راست و شخصیت اخالقی و دینی بدون آنعقالن

در نگاه قرآن، پرداختن به مسائلی چون، توسل به دعاو نیایش، ذم دروغ، یاد مرگ، قیامت، نکوهش ظلم و ستم و ... که اصالح امور 

باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف قرآن از بیان این تعالیم در از نتایج توجه به این موارد می جامعه و برقرای مناسبات عادالنه

ی شاعران از آیات همین منظور ضمن بیان استفادهباشد. بهها به سمت کماالت روحی و معنوی میواقع پرورش افراد بشر و سوق دادن آن

 شود.ها اشاره شده است، از نگاه شاعران پرداخنه میبه آنقرآنی به بیان تعالیم دینی که در قرآن 

 قرآن

که بانو دالیل لفظی اثبات این»های دینی بوده است تحت تأثیر اصول و آموزه ای تربیت و رشد یافت که به شدتپروین در خانواده

الی گفتارهایش موج دینی و اعتقادی که در البهی نخست عبارت است از تعابیر اخالقی بوده، در وهله –پروین دارای شخصیتی معنوی 

گیرد. های فراوان میها بهرههای اخالقی و انسانی، از آنکند و در رساندن پیامها یاد میزند و او در اشعارش، به صورتی متعدد از آنمی

هایی که نمادهای داستانی ادیان مختلف و نیز انگارههایی از قرآن و اساطیر تربیتی و به داستان مثل اسماء پیامبران و انبیاء و نیز اشاره

 (. 213: 1383)فیضی، « صرفأ بار اخالق و دینی دارند

کند ی حیات تلقی میپروین در اشعار خود به مانند یک عارف حقیقی، محبت به خداوند و مخلوقات عالم را سرچشمه یتیم نوازی:

گیرد. ان و آشکار وجود دارد از همین عشق به خدا و عشق به مردم سرچشمه میتمام ظلم ستیزی پروین که در اشعارش به طور عی»

 (.۴3: 1385)حکیمی، « نمادی از همین عشق راستین اوست دیوان وی شعر مشق حق نمونه و 1۴0قطعه 

یاز و خواسته در نیاز به محبت و توجه در هر انسانی وجود دارد و همین عامل است که سبب رشد انسان می شود، حال آن که این ن

گردد. پس یتیم در کودکی از این نعمت محروم است و لذا در اسالم چه بسیار کودکان شدیدتر است و این نیاز به وسیله والدین رفع می

سفارش به نوازش کودک یتیم شده و به محبت نسبت به یتیم اجر و منزلتی فراوانی نزد خدا وجود دارد. خدا در مورد یتیم نوازی در 

 :رآن می فرمایدق

مِ الََْخِرِ َوالْمَلَائِکَِِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیيینَ وَآَتَ  الْمَالَ عَلَ  لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ َوالَْمغِْربِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْ»

  (177)بقره/«  وَالْیَتَامَ  وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِی الريقَابِ حُبيهِ ذَوِی الْقُرْبَ  

بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و  ؛مغرب بگردانیدا( ی) نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و

را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه  (خود)مال و پیامبران ایمان آورد و  فرشتگان و کتاب ]آسمانی[

 .بندگان بدهد (راه آزاد کردن)ماندگان و گدایان و در

 دهد. قرار می الگوپردازیای برای مایه پرورد و آن را دستای دینی و اخالقی میمایهپروین با آگاهی از این خصلت نیک، درون
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 پردازد :ک یتیم با الگوبرداری از مفاهیم قرآن کریم به بیان جایگاه یتیم میی اشدر قطعه

 روزی گذشت پادشهی از گذرگهی/ فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

 پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم/ کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

 بهاستتاعی گرانقدر که مآن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست/ پیداست آن

 ی من و خون دل شماستنزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت/ این اشک دیده

 هاست که با گله آشناستما را به رخت و چوب شبانی فریفته است/ این گرگ سال

 آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است/ آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست

 نگری که روشنی گوهر از کجاستی سرشک یتیمان نظاره کن/ تا ببر قطره

 روان سخن از راستی چه سود/ کو آن چنان کسی که نرنجد ز حرف راست پروین به کج

 (.92-93: 1376)دیوان پروین اعتصامی،                                                                                 

راند و پیرزن که که در راه آزادی و شهادت عزیزانش قامتش تابناک پادشاه سخن می کودک یتیم در این ابیات با حسرت از گوهر

گوید تا ذهن و فکر او را نسبت به پادشاه ظالم باز رای کودک یتیم میـاند، بهایی که در حق او روا داشتهها و ستمخم شده است، از رنج

 کند و حقیقت را برای او آشکار نماید. 

جه و نگاه خاص جامعه را به یتیمان در این ابیات مورد توجه قرار داده است و با الگو پذیری از آیات قرآن بر در واقع پروین تو

 نواختن این کودکان تأکید ورزیده است. 

 فرماید:خداوند در قرآن میاموال یتیم  خوردن در خصوص

 (10نسا /«)إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًاإِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَ  ظُلْمًا »

 .خورند و به زودی در آتش قرار می گیرنده درستی که آتش میـخورند بال یتیمان را از روی ظلم میـکسانی که م

م را باعث گرفتاری به آتش دوزخ بیان می دارد و از آیات الهی در بیت زیر خوردن مال یتی الگوبرداریپروین نیز در این رابطه و با 

کند که از ورای آن خواننده زشتی این دهد و از این رهگذر الگویی را برای خواننده ترسیم میخوری هشدار میخواننده را به عواقب یتیم

 بیند:کار را در مقابل چشمان خود مجسم می

 خون یتیم درکشی و خواهی

 ( 13ا )همان: طوبی ر باغ بهشت و سایه
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باشد. قران کریم و ه آن اشاره شده است، ظلم ستیزی میـار در قرآن بـب 500از دیگر تعالیم قران کریم که حدود  ظلم ستیزی:

خواه و ستم ستیز باشند، باید ها همان گونه که باید عدالتانساندارد  کنند و بیان میانسان را به ظلم ستیزی دعوت میهای الهی، آموزه

 .شود دست بر روی دست نگذارند بلکه به مقابله با ستم و ستمگران برخیزنددر شرایطی که به ایشان ستم روا می

خواهد که هنگام وقوع ظلم، سوره شوری از مظلومان می 39و  38سوره شعراء و نیز  227سوره نساء و  75خداوند در آیاتی از جمله 

 دفاع از خود  در برابر ظلم را نیکو می شماردهمچنین  دیگران را به یاری خویش بخوانند

 (1۴8)نسا/ الَّ یُحِبُّ اللّهُ اْلجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَّ مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا

 شنوا و داناستخداوند بدگوی  بلند و آشکار  را دوست ندارد  جز براى کس  که بر او ستم رفته باشد، و خداوند همواره 

ستیزی و مقاومت عموم مردم و جامعه را به ظلم و الگو برداری از سخنان پر بار آنپروین نیز با توجه به سفارشات مکرر قران کریم 

 گوید: خواند و میدر برابر ستمکاران فرامی

 ( 272دار، تا ندهندت به تن فشار )همان: سر برفراز، تا نزنندت به سر قفا/ تن نیک

ی اول بینیم در زمان حکومت دیکتاتوری رضا خان سروده شده و حمله در درجهشود که میرزش این اشعار وقتی بیشتر میا»

گاه برای داند که سلطنت یک دستگاه ظلم و زور و تکیهمتوجه دستگاه سلطنت و شخصی رضا خان است. امروز چه کسی نمی

ای کم و کاست به زور از مردم اخذ شده است؟ چه کسی از ستم موال رضا خان بدون ذرهداند که ااستعمارگران است، امروز چه کسی نمی

کشد و تصادفی ی ملت است که از میان اشعار پروین سر میکنندهرضا خان آگاه نیست؟ این صدای ملت، این صدای ناراضی و محکوم 

خ داشت وزارت فرهنگ رضا خانی یک مدال درجه سوم که به نیست که وقتی پروین در اوج شهرت خود بود و اشعارش در قلب مردم رسو

ای نساخته بود تا کند. او برای دستگاه قلدری مدیحهفرستد، پروین این اموال را رد میدادند برای او میهر دلقکی با کمال راحتی می

 (. 296: 1370)دهباشی، « پاداش دریافت کند

 سوزد و بهیکی از مردان ثروتمند آن روزگار است و سرانجام در آتش طمع خود میدر قرآن مجید، در داستان قارون که  قناعت :

عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَِِ  فَبَغ  إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوس »رود همراه گنج خود در اعماق زمین فرو می

 ( 76 -)قصص «وَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ ال تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ اْلفَرِحِینَأُولِی الْقُ

هاى آن براى یک گروه زورمند ها به او داده بودیم که حمل صندوققارون از قوم موس  بود اما بر آنها ستم کرد، ما آن قدر از گنج 

گوید اگر داند و میتر از گنج قارون مینماید که بسیار باارزشی موضوع قناعت را مطرح می، پروین با اشاره به این داستان قرآنمشکل بود

 خواستار جاه و مقامی چون حضرت سلیمان هستی قناعت پیشگی کن: 

 ( 73قناعت کن اگر در انتظار گنج قارونی/ گدای خویش باش ار طالب ملک سلیمانی )همان:  

ساز الگویی برای ی قناعت و اهمیت آن را برای مخاطب بازگو نموده است و قناعت زمینههپروین در بیت فوق به زیبایی مسأل

 گردد.خوانندگان شعر وی می
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 الگو پذیری از پیامبران  

 حضرت یوسف ) ع ( 

چنین پروین در ماجرای از دست دادن پدرش با تلمیح به داستان حضرت یوسف و در یکسان شمردن سرنوشت پدر و آن پیامبر این

 سراید: می

 ای بود که شد باعث ویرانی منپدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل/ تیشه

: 1376)دیوان پروین اعتصامی،          ات نام نهادند و به گرگت دادند/ مرگ، گرگ تو شد، ای یوسف کنعانی من           یوسف

299 ) 

ی که برادرانش وی را در چاه انداختند و به یعقوب گفتند که فرزندت طعمه و نیز در این ابیات با اشاره به ماجرای حضرت یوسف

 کند. گرگ شده است، مرگ پدرش را بیان می

ی زندگی خود قرار دهد، بلکه با در این جا منظور از الگو قرار دادن این پیامبر این نیست که شاعر پیامبران را الگویی برای شیوه

شود که ذهن خواننده را با داستان این پیامبران درگیر کرده و بیشتر راغب یوسف به تقدسی قائل می قیاس مرگ پدر با داستان حضرت

شود شود، این مسئله در ناخودآگاه ذهن آدمی تأثیر گذاشته و باعث میحقیقت داستان حضرت یوسف و باعث رسیدن به حقانیت آنان می

 درستکاری آنان همواره الگوی خوانندگان قار گیرد.

 گوید: کند و میدر جای دیگر پروین به زندانی شدن حضرت یوسف اشاره می

 ( .70:  1376صبح رحمت نگشاید همه تاریکی/ یوسف مصر نگردد همه زندانی )اعتصامی ، 

ظ نظر منظور شاعر در این بیت پیروزی حق بر باطل است و این امر متضمن پایداری در راه حق بوده  که خواننده باید آن را ملحو

 قرار دهد بنابراین با این اوصاف شاعر توانسته است اقدام به الگوسازی نماید .

 حضرت موسی ) ع ( 

کند و خواننده اشاره میبه ذات پاک و طینت بدون تیرگی حضرت موسی پروین در داستان حضرت موسی به گفتگوی موسی با خدا 

 کند: را به این خصلت ترغیب می

 ها را از این اقلیم بیرون داشتنعلم مشحون داشتن/ تیرگیای خوشا خاطر ز نور 

 ( .8۴:  1376هم چو موسی بودن از نور تجلی تابناک/ گفت و گوها با خدا در کوه و هامون داشتن )اعتصامی ، 

هایت عصای در داستان حضرت موسی و فرعون که ساحران با حیله خود قصد دارند آیین موسی را افسانه و افسون بیان کنند، در ن

کند پروین ذهن خواننده را به اعتماد کردن و توکل بر خدا رهنمون میکند. آید و افسون ساحران را باطل میموسی به شکل اژدها در می
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بنای و از این طریق با الگو برداری از داستان حضرت موسی و اعتماد او بـه ذات خداوند را الگـو قـرار می دهد بنابراین استناد شاعر بر م

 سراید: گونه میوی در این باره این این داستان شکل گرفته است .

 ساحر، فسون و شعبده انگارد/ نور تجلی و ید بیضاء را

 ( 13: 1376از خاک تیره الله برون کردن/ دشوار نیست ابر گهر زا را             )دیوان پروین اعتصامی، 

 خداوند و سر نهادن به امر و فرمان وی را به زیبایی بیان نموده است. پروین در ابیات فوق توکل و اعتماد موسی بر 

ی معنی، به عصای حضرت موسی )ع(، داستان گلستان شدن آتش به ابراهیم خلیل را به امر خداوند اشاره ی آئینهپروین در قصیده

 دارد. 

 ( 73پور عمرانی )همان:  عصا را اژدها بایست کردن، شعله را/ گلزار تو با دعوی گه ابراهیم و گاهی

 باشد. کند. بین معجزات الهی دلیلی واضح بر این امر میچون و چرای خداوند بر عالم هستی را بیان میبیت فوق حاکمیت بی

در این بیت داند و سپارد، پروین سالم ماندن او را لطف حق میدر داستان حضرت موسی زمانی که مادر آن حضرت او را به دریا می

 کند تا از آن الگو پذیرد: را به انسان گوشزد می کل و اعتماد مادر موسیتو

 مادر موسی چو موسی را به نیل/ درفکند از گفته رب جلیل

 گناهای فرزند خرد و بی خود به ساحل کرد با حسرت نگاه/ گفت که

 ناخدای گر فراموشت کند لطف خدای/ چون رهی زین کشتی بی

 ( 262: 1376گر نیارد ایزد پاکت به یاد آب/ خاکت را دهد ناگه به باد              )دیوان پروین اعتصامی، 

 دهد: گردد و عارفانه سر میکه پروین به مظاهر لطف الهی و اصل بازمیتا این 

 طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت/  بحر را چون دامن مادر گرفت

  کرد/ تندباد، اندیشه پیکار کردموج اول وهله چون طومار 

 بحر را گفتم دگر طوفان مکن/ این بنای شوق را ویران نکن

 در میان مستمندان فرق نیست/ این غریق خرد، بهر غرق نیست

 صخره را گفتم منکن با او ستیز/ قطره را گفتم بدان جانب مریز

 ( 263-26۴: 1376)دیوان پروین اعتصامی،         امر دادم باد را کان شیرخوار/ گیرد از دریا گذارد در کنار     
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ا استفاده از داستان حضرت موسی انسان را به توکل و توسل به خداوند در گرفتاری ها و کارهای روزمره و ـوق پروین بـدر ابیات ف

 یز ذکر شده است می پردازد. مواجه با مشکالت فرا می خواند و برای بیان مقصود خود به الگو برداری از این داستان که در قرآن ن

 حضرت اسماعیل ) ع (

ی پدر اشاره دارد که او را به ذبحش امر فرمود. پروین پروین در این ابیات به داستان استقبال اسماعیل از خواب و رویای صادقانه

ای نیز به مسأله صبر و تحمل در برابر اشارهکند و مطیع بودن بندگان و سر نهادن به امور الهی را با تلمیح به این واقعه به زیبایی بیان می

 فرمان خداوند دارد. 

 پوئی/ چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانیفشانی گر طریق عشق میمترس از جان

 ( . 73:  1376)اعتصامی ،  

 (. 102)صافات/ « بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَیَا بُنَیَّ إِنيی أَرَى فِی الْمَنَامِ أَنيی أَذْبَحُکَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أَ»

ای، انجام بده، مرا بینی؟ گفت: پدر جان به آنچه مامور شدهکنم، پس بنگر چگونه میترجمه: فرزندم در خواب دیدم که تو را ذبح می

 از صابران و تحمل کنندگان خواهی یافت. 

 یمان ) ع ( حضرت سل

خواهد برای رسیدن به مقامی واال سعی و تالش کند و در این بیت پروین با اشاره به داستان انگشتر حضرت سلیمان، از خواننده می

 کند: حضرت سلیمان را به عنوان الگو و نمادی از استقامت معرفی می

 ( .70: 1376صامی ، تو سلیمان شدن آموزی اگر/ دیوان نتوانند زدن الف سلیمانی     )اعت

 حضرت نوح ) ع (

نماید و با الگو قرار دادن حضرت نوح به در ابیات زیر پروین، با اشاره به حضرت نوح و طوفان او، پیشه کردن صبوری را توصیه می

حوادث و پیشامد هایی عنوان کسی که با نیکی کردن و به یاد خداوند بودن توانست از طوفان )طوفان های زندگی بشر یا به تعبیر دیگر 

 ها را به صبر پیشه کردن و اندیشه پاک و ذکر خداوند فرا می خواند:که همواره در زندگی انسان ها رخ می دهد( عبور کند انسان

 کشتی صبر اندر این دریا افکندن/ چو نوح دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

 (  61ات از طوفان )همان: اندیشهچو شدی نیک چه پرواست ز بد روزی/ چو شوی نوح چه 

ی قرآن سوره ۴5آیه و  93بار در  103خداوند بزرگ در قرآن کریم »نویسد: های صبر در قرآن کریم میمحمد نراقی در کتاب جلوه

 (.283: 1382)نراقی، « از صبر سخن گفته است
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 الگوهای دینی در شعر فروغ فرخزاد

کنند وی علیه تفکر دینی عصیان ورزیده است و خواندن اشعار او را به ویژه گروهی گمان می»در مورد الگوی دینی در شعر فروغ 

چون حافظ درد دین دارد و با زهد دروغین و که او نیز مانند بسیاری از شاعران بزرگ گذشته همدانند؛ حال آنبرای جوانان مضر می

ی تکامل شعری خود به محتوا توجه کامل دارد و معتقد است که کار هنری دورهریاکاران مخالف است و نه با دین و تفکر دینی. فروغ در 

-آورد و مثالً شعر، دلم برای باغچه میباید همراه آگاهی به وجود و زندگی باشد. وی در شعرهای بعد از تولدی دیگر به تمثیل روی می

-این تحول و حرکت را در ابعاد مختلف شعر فروغ نیز می کس نیست یک تمثیل است با مضمونی اجتماعی.سوزد و یا کسی که مثل هیچ

 (. 195-215: 1358کوب، )زرین« توان دید

در شعر فروغ الگوسازی و الگوبرداری با ظرافت های خاصی صورت گرفته است که برای دریافت آن باید در متن شعر دقیق شد. این 

 بندی کرده ایم : الگوها را به صورت زیر دسته

 قرآن 

 هش دل بستن به دنیانکو

دقت کنیم، خواهیم دید که یک  از مسایل محورى و  (علیهم السالم) بیت عصمت و طهارت پیامبر اکرم و اهلقران و گر در مواعظ ا 

برابر باختگ  در  پرهیز از دل»و « توجه به آخرت»مهم  که زیاد بر آن تکیه شده و درباره آن مطالب گوناگون  مؤکداً بیان گردیده مسأله 

 (.3و2ابراهیم /«)وَ وَیْلٌ لِلْکافِرِینَ مِنْ عَذاب شَدِید. الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَ  االْخِرَةِ» است« دنیا

اى هاى دنیوى و آنچه بردهند؛ وقت  امر دایر شود بین خواستهاند که زندگ  دنیا را بر آخرت ترجیح م کافران کسان  نطبق این بیا

فروغ با الگو برداری از کالم  .دهندهاى زودگذرش را بر سعادت دائم  و ابدى آخرت ترجیح م آخرت آنان کارساز است، دنیا و لذت

 داند؛ غربتی که دلدادگی و دلبستگی به غیر را به همراه دارد: ی شروع غربت انسان میتعلق خاطر و دل بستن به دنیا را نقطهخداوند 

 یدبر او ببخشای

 بر او که گاه گاه 

 پیوند دردناک وجودش را 

 های راکدبا آب 

 بردهای خالی از یاد میو حفره 

 پنداردو ابلهانه می 

 (. 210:   138۴که حق زیستن دارد                                           )فرخزاد ،  
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کند و هرگز مرگ را از مرگ تأکید می د، بر بقای انسان پسداننقرآن کریم بر خالف پندار کسانی که مرگ را فنا و نیستی می

 .حقیقت مرگ انتقال روح از عالم طبیعت به عوالم دیگر و بازگشت انسان به سوی خداستم از منظر قرآن کری. کندنابودی تلقی نمی

« جَنََِّ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِنَفْسٍ ذائِقَُِ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَِِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْکُلُّ »

جز این نیست که پاداش های شما در روز قیامت تماما داده می شود ، هر جانداری ) به ناچار ( چشنده مرگ است ، و ( 185)آل عمران /

فروغ نیز با .پس هر که را از آتش دور دارند و به بهشت درآورند حقّا که کامیاب شده است ، و این زندگی دنیا جز کاالی فریب نیست

 ه به زندگی دنیوی دل بسته شویم.تاکید بر کالم خداوند و قرآن کریم بر این مفهوم تاکید می کند که نباید ابلهان

 مرگ

در بسیاری از آیات و روایات به حقانیت مرگ تاکید شده است و برای انسان مواجه شدن با مرگ را حتمی و مسلم دانسته اند بر این 

فروغ در مواجه با مسأله مرگ است. اساس یکی از موضوعاتی که فروغ در شعر خود به بیان آن پرداخته، و از آن الگو بردای نموده؛ 

دهد و عالوه بر یابد و در برخی اشعارش مرگ را به زندگی ترجیح میگردد اما آن را نمیگاهی میهای درونی خویش، به دنبال تکیهتالطم

 کند: آن او مرگ را به صورت تصاویری واقعی ترسیم می

 کشیدو مرگ زیر چادر مادربزرگ نفس می

 و مرگ، آن درخت تناور بود 

 های این سوی آغازکه زنده 

 بستندهای ملولش دخیل میبه شاخه 

 سوی پایانهای آنو مرده 

 زدندهای فسفریش چنگ میبه ریشه

 و مرگ روی آن ضریح مقدس نشسته بود

 (. 317:   138۴ی آبی روشن شدند        ) فروغ فرخزاد ، اش، ناگهان چهار النهکه در چهار زاویه 

سازد تا از ورای آن همواره راغب به کند و برای او الگویی میداشتن مرگ و ناگریز بودن از آن خواننده را آگاه میفروغ با پیش چشم 

 انجام کردار نیک باشد. 

 (57 /)العنکبوت« کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَُِ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» مرگ حقیقتی است که قرآن بارها به آن اشاره کرده است :

 .هر نفسى چشنده مرگ است آنگاه به سوى ما بازگردانیده خواهید شد
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دهد، اندیشیدن به مرگ افتد و او را از تنگناهای زندگی نجات میکند که روزی برای او اتفاق میفروغ دل خود را به مرگ خوش می

 کند: ا در یکی از روزهای معمولی پیش بینی میهگیرد. او در واقع مرگ و وقوع آن را برای انسانجای امید را در اشعار او می

 مرگ من روزی فراخواهد رسید

 در بهاری روشن از امواج نور

 در زمستانی غبارآلود و دور

 یا خزانی خالی از فریاد و شور

 مرگ من روزی فرا خواهد رسید

 روزی از این تلخ و شیرین روزها

 روز پوچی همچو روزان دگر

 زها!ای ز امروزها، دیروسایه

 های تاردیدگانم همچو داالن

 های سردهایم همچو مرمرگونه

 (. 179:   138۴وغ فرخزاد ، فرناگهان خوابی مرا خواهد ربود                     )

ی مرگ خواهی درصدد وارد شدن به عالم فرا مادی است و در واقع حقیقت مرگ را با چشم دل مشاهده فروغ به دلیل داشتن روحیه

 نماید، او دوست دارد مرگ را با تمامی وجودش ببوسد: می

 ای مرگ از آن لبان خاموشت

 (. ۴6:  138۴خواهم                      )فرخزاد ، ی جاودانه مییک بوسه 

-گان میداند و از این طریق تعلق خاطر نداشتن به دنیا را فرا روی چشم خود و خواننداز طرف دیگر جسم را زندانی برای روح می

 آورد. 

 دعا و نیایش

شود، دعا و نیایش و نیز اجابت آن، بیشتر در وجود یک زن یا بهتر گفته شود یک مادر تحقق گونه که از اشعار فروغ فهمیده مینآ

ای از قداست و پاکی قرار داده است. ی ملکوتی و عرفانی آن، یک زن را در هالهیاید. دعا با وجود یک زن عجین شده است و جنبهمی

 فروغ دعا و نیایش مادرش را به این شکل به تصویر کشیده است: 
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 مادر تمام زندگیش

 ایست گستردهسجاده 

 در آستان وحشت دوزخ 

 مادر همیشه در ته هر چیزی 

 گردددنبال جای پای مصیبتی می 

 کند که باغچه را کفر یک گیاه آلوده کرده استو فکر می 

 (. 325:  138۴خواند                                )فرخزاد ، مادر تمام روز دعا می 

 گذارد و از این طریق برای آنان الگوسازی نموده است.بسیار بدیهی است که فروغ دعا و نیایش کردن را فرا روی خوانندگان می

ایش است و درست مثل خداجوی  از فطرت و ضمیر آدم  نشأت دعا و نی ،شوداز مسائل مهم  که جزء نیازهاى انسان محسوب می

ها روبرو هاى مختلف و ادیان گوناگون و سنن و رسوم متفاوت آنکنیم و با ملتخاک  می ه یوقتی سیر و سیاحت  به این کرد. گیرمی

یابیم که مردمش از دعا جدا و دنیا را نمیبینیم که هر کدام براى خود اوراد و اذکار و دعاهای مخصوص  دارند و هیچ جاى شویم، میمی

فروغ از رهگذر این شعر سرشت  .خوانندافتند و دعا میپرستند در معابدشان با تمام قد به خاک میها که بت مینیاز باشند. حت  آنبی

 خواند.آدمی را به خواندن معبود خویش فرا می

ها قرار دارد و خداوند به مقام و منزلت پدر و مادر اهمیتی ویژه ترین جایگاهندترین و ارزشمدر دستگاه الهی جایگاه والدین در باال

ها را پذیرا است و دعای ایشان را در حق فرزندانشان در اولویت استجابت قرار داده است. به همین خاطر است که خداوند درخواست آن

تر به و در آنجا اگر مانعی جدّی وجود نداشت با سرعتی هر چه تمامبرند دهد. گویا که دعای والدین را با پست پیشتاز به عرش میمی

  .رسانندهدف استجابت می

 پیامبران

 حضرت مسیح ) ع (   

کشد. در این کند و نیرنگی که یهودا زد را به تصویر میفروغ در شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، به حضرت مسیح )ع( اشاره می

 حضرت مسیح انسان را به صلح و دوستی فرا می خواند:   الگو برداری ازشعر با 

 نگاه کن که در اینجا

 چگونه جان آن کسی که با کالم سخن گفت

 و با نگاه نواخت
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 و با نوازش از رمیدن آرامید

 به تیرهای توهم 

 (. 310-311:  138۴مصلوب گشته است                      )فروغ فرخزاد ،  

های نیک حضرت مسیح را دریافت؛ نوازش با نگاه به تیمارداری او و سخن گفتن با کالم به توان خصلتبا کمی تأمل در این شعر می 

ای که در ادبیات وجود دارد این است که هر چه میزان سخن راندن دوستی از خصوصیاتی است که این حضرت دارا بوده. مسئلهحس نوع

شود. از این رو است رزشی در اثر وجود داشته باشد، ذهن ناخودآگاه خواننده بیشتر به آن سمت و سو کشیده میو جوالن دادن مضامین ا

 برند. ها به آن ملت هجوم میهایی که با هم دشمنی داشته باشند از طریق فرهنگی و رسانهکه ملت

شده است که او پس از مرگ از گور به آسمان پرواز  ماجرای به دار کشیدن عیسی در انجیل به طور کامل نقل شده و خاطر نشان»

کرده است. اما بنا بر اعتقادات اسالمی حضرت مسیح کشته نشده، بلکه مسیحای دروغین به جای او به صلیب کشیده شده و روح عیسی 

 (. 593: 1388)یاحقی، « به آسمان چهارم صعود کرده است

 دارد.کند و عشق پاک خود را باعث تولد کودکی پاک بیان میالگو برداری میفروغ در جای دیگر از داستان تولد حضرت عیسی 

 ( .  351:  138۴شاید که عشق من گهواره تولد عیسای دیگر باشد          )فروغ فرخزاد ، 

 فروغ در ابیات زیر با الگو برداری از داستان حضرت مسیح سرنوشت خود را همانند مسیح مرگ می داند.

 وشتم رامن صلیب سرن

 ( .۴11:  138۴گاه خویش بوسیدم                        )فروغ فرخزاد ، های قتلبر فراز تپه

در مباحث پیشین توضیح داده شد که به کار گرفتن تلمیحات پیامبران اگر به طور مستقیم به الگویی از آنان اشاره نکند تنها نام 

و سوی الگوبرداری از آنان شود. در این شعر شاعر با وقوف بر قدسی بودن اننده به سمتتواند باعث سوق دادن خوبردن آنان در شعر می

 حضرت مسیح خود را به او تشبیه کرده است. 

 در غارهای تنهایی

 بیهودگی به دنیا آمد 

 دادخون بوی بنگ و افیون می

 های باردارزن

 سر زاییدندهای بینوزاد

 ها از شرمو گاهواره 
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 ه آوردندبه گورها پنا

 چه روزگار تلخ و سیاهی 

 نان، نیروی شگفت رسالت را 

 مغلوب کرده بود 

 ی مفلوکپیغمبران گرسنه 

 گیرینتیجه

. شاعر کنشو شخصیت شاعر و کردار و ، منش بینی و طرز فکر خاص شاعرجهاناصل  است:  ویژگیداراى سه الگوی دینی در شعر   

 وآن، شناخت درست امور  یداراى بینش خاص  است که نتیجهاعری که الگوهای دینی را در شعر خود به کار برده است، از این منظر، ش

 از توان رفتارى باالی  در جامعه براى هدایت زندگ  خود و دیگران برخوردار است. توان دریافت که شاعر میمنش  اخالق  است و 

ها رویکردی معقوالنه و شاعر زن در این است که آن دودهد که، وجه مشترک هرشان میهای انجام شده در این پژوهش نبررسی

 خردورزانه نسبت به دین و الگوهای دینی دارند. 

و ... نمود پیدا  قناعت، ظلم ستیزی، یتیم نوازی، نیکوکاریی ، اشاعهالگوهای قرآنی به صورت به کار بردن آیات قرآنی پرویندر اشعار 

حضرت نوح و خصوصیات و ، حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت موسیطرف دیگر پیامبران به ویژه  کند. ازمی

 اند.های آنان برای الگو واقع شدن بیان شدهویژگی

ی، پروین دارای شخصیت دینی، عرفانی، اخالقی و اعتقادی بوده و در اکثر اشعارش در پی آموزش مفاهیم و مسائل اخالقی، معنو 

دینی و به تمامی اقشار جامعه بوده است. او به عنوان شاعری متعهد برای تأثیر بیشتر اندرزهای تربیتی خود توجه عمیقی به مفاهیم 

واالی دینی و همچنین قرآن و حدیث داشته است. روح الهی و قرآنی در سراسر دیوان او سایه گسترانیده است و او را به عنوان شاعری 

نهد و با آمیز به جامعه معرفی نموده است. او تصویری روشن از الگوها و تعالیم دینی را پیش روی خواننده مید و تعلیمدار، متعههدف

کند، به مخاطب ه همگان معرفی میـهای واالی انسانی را باش، شعر را به عنوان رسالتی الهی که ارزشتوجه به زیبایی و گیرایی اندیشه

ی کامل و ارزشمندی در بیان فضائل انسانی، خداشناسی، مهرورزی، عدل گستری، عزت نفس، مناعت طبع، نمونه شناساند. شعر پروینمی

سازی، با تأسی خواهد که ضمن خودها میدانـد و از انسانبـاشـد. او انسان را در قبال جـامعه و خـدا مسئول میتقوی و پرهیزکاری و می

 معنوی و دینی خود پایبند باشند.  از الگوهای دینی به معارف و وظایف

شود، فروغ با خدای متعال، به دور از هر گونه تصنع راز و نیاز و بینی خدایی دیده میگونه و جهاندر اشعار فروغ نوعی سیر عرفان

بدان دچار شده است. طلبد و خواستار آمرزش و بخشایش گناهانی است که در زندگی کند. او با تمام وجود از خداوند یاری مینیایش می

آید دیدگاهش را در رابطه با خداوند های مظلوم به تنگ میکه از جور و ستم ستمگران در حق انسانای از اوقات، زمانیفروغ در پاره

ی پروردگار ساخته است، بدین صورت است که حال و احوال بندگان برای او هیچ دهد و در خیال و تصوری که خود دربارهتغییر می

داند که هیچ امری برای او اهمیتی ندارد و خداوند مخلوقاتش را به حال خود رها نموده است. فروغ در عصیان، خداوند را قادر مطلق می
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ی خود در پی گمراهی خلق اندیشد و هیچ ترسی از آن ندارد. از مردمان ریاکاری که با ظاهر فریبندهغیر ممکن نیست. او به مرگ می

ماند که قرار است روزی از راه برسد. او در تالش است تا به رهایی دست برد و منتظر کسی میه خلوت خویش پناه میخداوند هستند ب

کند. فـروغ در رسـد که او را دگرگون میگیرد، بـه یقین مییابد، به اوج نور و روشنی پرواز کند. با تحولی که در روح و روان او صورت می

د. نمودهای قرآنی در واهد که جهان را سرشار از محبت و دوستی کند و از وجود ستمکاران و ریاکاران پاک نمایخدنیای آرمانی خـود می

ی خود، کند، نگرش شاعر به زمانهذم دروغ جلوه پیدا می، دعا و نیایش، مرگو یاد  نکوهش دل بستن به دنیاشعر فروغ، به صورت 

ی جای آن را فرا گرفته است. بنابراین در چندین جای شعر خود به مذمت فریبکاری همهدهد که دروغ و روزگاری دروغین را نشان می

کند تا خواننده راستگویی را الگوی خود قرار دهد. فروغ، پیامبران به ویژه حضرت مسیح به خاطر پردازد و زشتی آن را هویدا میدروغ می

و از این طریق دهد آورد، الگو قرار میاین دلیل که صفا را به ارمغان میامام زمان به و  قداستبه دلیل حضرت مریم و صلح و دوستی 

 تواند در زندگی خواننده تأثیرگذار باشد و برای او الگو واقع شود.شعر فروغ می
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