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 دررا مذهبی و دینی الگوهای مهمترین زاده صفار و سیمین آثار مطالعه باتا است آن بر حاضر پژوهش: چکیده

پرستی، الگوخواهی و قهرمان تحریر در آورد. ی رادر بیان این گونه مسایل به رشته شانتبیین نموده ونقش آنانشعر

هایی همچون حضرت ابراهیم)ع(، دارد. قرآن با توجه به این نیاز، به زندگی شخصیتپرستی آدمی ریشه در ارزش

کند و همگان را خصوص پیامبر اعظم)ص( اشاره میه مریم)س(، یحیی)ع(، یوسف)ع( و ب (اسماعیل)ع(، موسی)ع

نشان می دهد نتایج پژوهش .که نمایانگر اهمیت این موضوع است،سازدگیری از زندگی آنان ترغیب میبه سرمشق

در نتیجه آنان با الگو برداری از  .که شاعران زن نگاهی عاقالنه و خردورزانه نسبت به دین و الگوهای دینی دارند

زندگی امامان و پیامبران در پی آن بوده اند که راه و رسم و سیرت زندگی بزرگان دین را سرمشقی برای افراد 

 جامعه قرار دهند.

 ینی، شاعران زن، شعر معاصرکلید واژگان: الگوهای د

 مقدمه

ترین ترین و پیروزمندانهدهند. عملیی اقتدا و تطبیق معارف دیـن در شرایـط مختلف را نشان میالگوها، روش اجـرا، نحوه»

بـا های همانندسازی ی عملی است. نداشتن الگوی مناسب در زندگی انسان را در زمینهی تربیت، تربیت با یک نمونهوسیله

باشند که ریشه در دین و هایی میها و الگوها با مشکل مواجه خواهد کرد. منظور از الگوهـای دینی مدلها و آشفتگیدشواری

هایی نظیر پیامبران و ائمه وبه طور کل توانند در قالب کتاب مقدس و شخصیتها دارند و این الگوها میاعتقادات دینی انسان

تحقق یابند. در نظر اسالم الگو پذیری در جامعه باید از فردی باشد که از نظر شخصیتی و اخالقی  های مذهبی و دینیشخصیت

ها بیشترین نقش را در شکل واالتر و برتر از دیگر افراد جامعه باشد و بتواند هویت انسانی و چیستی آن را حفظ نماید. الگوها و اسوه
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های فضایل اخالقی آنان نشأت گرفته از والیت الهی رند و متصل شدن به سرچشمههای افراد جامعه داها و گرایشدادن بر نگرش

 (. 56: 1385)زمانی، « باشدپیامبران و اولیای الهی می

نقش شعرای زن در پیشبرد و ترقی ادبیات این ملت قابل تقدیر و ستایش است، اگرچه تعداد زنان شاعر نسبت به مردان شاعر 

توان تأثیر و اهمیت آنان را در ادبیات این مرز و بوم نادیده گرفت. قلم روان و ذهن خالق نعمتی است که کمتر بوده است؛ اما نمی

عطا نموده است، تا بتوانند کلمات را هنرمندانه و خالقانه در کنار هم قرار دهند و با نگاه دینی و قلم شاعر خداوند متعال به زنان 

توانند شعر را در باشند که میناسانند. این شعرا الگویی تمام عیار از یک زن قهرمان میهای دینی را به جامعه بشخود، ناگفته

 کار گیرند. های الهی بهخدمت دین و آرمان

 : صفارزاده طاهرهالگوی دینی در شعر  

 قرآن 

باشد و در واقع اشعار او رنگ دینی و اخالقی اشارات صفارزاده به آیات قرآنی در اشعار او به وضوح قابل مشاهده و ملموس می

 دارند. 

 ستیزیظلم

( را 1)مسد/ « تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ»ی قرآنی در مجموعه سفر پنجم، در شعر سفر عاشقانه در یک مورد به شکل درج، آیه

 کند: چهار مرتبه تکرار می

آید/ هقی از دور دست میست/ که مردم عایق/ در آن گذر دارند/ صدای هقام دو سوی خیابانیمن اهل مذهب بیدارانم/ و خانه

چطور این همه جان قشنگ را/ عایق کردند/ چطور/ چطور/ چطور/ تبت یدا ابی لهب و تب/ تبت یدا ابی لهب وتب/ تبت یدا ابی 

 (. 154:  1356لهب وتب      )صفارزاده ، 

 او باد. ترجمه: بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر 

-ها هستند، مورد خطاب قرار میهای کوته فکری را که عامل نابودی ارزشاز قرآن انسان الگوبرداریصفارزاده در ابیات فوق با 

نماید. الگویی که در شعر متضمن است آگاهی دادن و آگاهی داشتن از ایـن ای از قـرآن بیان میها را با آیهدهد و آرزوی نابودی آن

ای آن را باید مدنظر خود قرار دهد. از طرف دیگر به کار گیری آیات قرآنی خواننده را راغب فکر است که هر خوانندهکوتههـای آدم

 ی گذشتگان اطالعاتی کسب نماید.ی شعر و دربارهکند تا در بارهبه خواندن قرآن نیز می

 حقانیت پرستش
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 نشاند: ت قرآنی را میای از آیاصفارزاده در مجموعه بیعت با بیداری ترجمه

کاینک قبیله ویرانگر/ در کار بازسازی بقعه است/ در کار بازسازی مرقد/ و پرستش همیشه و هر روز/ از جان هوشیار جهان 

ده ، خیزد/ مشرک تو را به بازسازی مسجد چکار/ مأمون تو را به بازسازی مرقد چکار                                         )صفارزابرمی

1356  :321 .) 

مَا کَانَ لِلْمُشْرِکِینَ أَن یَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اهلل شَاهِدِینَ »فرماید: باشد که میمی 17ی ی توبه، آیهای از سورهکه ابیات باال ترجمه

 .« عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ أُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِی النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

داند و با ظاهرسازی مخالف است. او اعتقاد دارد که پرستش داری و مسلمان بودن را در نیت آدمی میدر شعر فوق شاعر دین

 ها و مساجد. خداوند از ذات و طینت هشیار آدمی باید برخیزد و نه از ساختن کنشت

 دعا

کند. ن را به دعا و طلب نیکی خواستن دعوت میای است که انساآیه« ادعونی استجب لکم»ی ی شریفهدر آیات قرآنی آیه

کند، در آثار او یأس و هایش را بیان میشود سرودهگر میصفارزاده به عنوان روشنفکری که امید در جای جای اشعارش جلوه

 گوید: ناامیدی جایی ندارند و او با تمسک به دعا از امید برای تغییر، سخن می

های مشکل اش/ بـه اصلی دین/ فصول رابطهعای تغییر/ بـرای خاک اسیری که مثل قلعهدانم/ دو من دعای معجزه می

 (.50پیوسته است )همان: 

دهد تا خواننده از رهگذر آن از دعا شاعر دعاکردن و طلب خیر خواستن از پروردگار خویش را در مضامین شعری خود قرار می

 غافل نشود.

 پیامبران 

 (ص) محمد حضرت

 نماید: بخش و الگوی اصحاب خویش معرفی میدر شعر خویش حضرت محمد )ص( را به عنوان الهامصفارزاده 

 ی شادانفرار همهمه

 مهاجران
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 یاران

 آیدصدای نبض نبی می

 صدای شرقی باران 

 دستی ز شاخ نخل جدا شد 

 و چنگ او 

 به رشته محکم

 به عروة الوثقی 

 پیوستمی 

 (. 117آید )همان: صدای ناب اذان می 

 داند.ای آدمی میشاعر به وضوح در این شعر پیامبر و اهل بیت او را دستاویزی محکم برای خواسته

ی خداوند اقدام به انجام این عمل کشند و چون به ارادهی هدایت مردم را بر دوش میپیامبران در شعر صفارزاده وظیفه

 سنت الهی هستند:اند، بنابراین عامل اجرای ارزشمند نموده

های عالی خدای خالق تقدیر/ اراده فرمود که دین/ مقام امن و عدل و خرد باشد/ و هادیان و امامان/ در این میان/ وسیله

 (. 82تقدیرند )همان: 

پیروی از پیامبران موضوعی است که در این شعر گنجانده شده است. آنان به عنوان سردمدار عدالت و بعثت به عنوان یک 

 اند:ای سفید مبدل نمودهی تاریک و سیاه را به جامعهنقالب، جامعها

     ی نفس تو/ هراس دارد، هراس دارد، سرما، هراس دارد سرما، ردای گرم نبوت/ تنها حدیث و نقل و سخن نیست                              ز سلطه

 (. 13-14: 1365)صفارزاده ، 

 کند: تداعی حضورش را با آب برابر می صفارزاده وجود مقدس پیامبر و

 (. 117: 1387آمد/ صدای شرقی باران/ صدای شورش رود         )صفارزاده، صدای نبض نبی می
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میراند و به شوید و به مثابه رودی است که میداند که گناه از سر و روی گروندگان میدر این ابیات صدای پیامبر را، بارانی می

 کند.ساند و مقدس دانستن آنان و پیروی از دستورات آنان را برای خوانندگان تداعی میرتولد دوباره می

 حضرت ابراهیم ) ع ( 

داند و او را الگوی کرامت انسانی و مبارزه با شرک می ی حق میای از ارادهاو گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم را نمونه

 گوید: داند و می

 خلیل خصم اول خم پشتان بود

 خلیل حامی کرامت انسان بود 

 دانستخلیل می 

 (. 176آتش هم از اراده حق بیرون نیست   )همان:  

های نیک دشمن بودن با شرک و دوستداری روح بزرگ  و کرامت انسانی و توجه به خواست و صفارزاده با برشمردن خصلت

داند. ابراهیم ی خداوند میای از ارادهحضرت ابراهیم )ع( را نشانهکند. او داستان ی خداوند خواننده را به این صفات ترغیب میاراده

 کند: خوبی بیان میپرستی معرفی می کند، او باورهای اهل سلوک را به)ع( را الگوی عرفان و یگانه

 وقتی به نام نامی توحید

 آییی شوکت میبه سرزمین تازه 

 باید که در منازل پیشین 

 پرستیدن راهای خوار خدعه بت 

 (. 290در خود خمانده باشی  )همان: 

  و یا: 

 خیل عظیم جهانی

 هاجهان میلیون در میلیون 
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 مخلوق حیرت مانده

 در جا زده

 چرا که 

 توفیق بندگی حق را 

 (. 310پیدا نکرده است  )همان:  

 ) ع (  وسفی حضرت

داند که از ها، عشق خود را به خاک، همانند اسیری میصفارزاده در کتاب سپیدی صدای سیاه، در شعرش با عنوان عاشقانه

 نظر زیبایی جمالش چون حضرت یوسف است. صفارزاده در این شعر حضرت یوسف را الگوی زیبایی معرفی می کند: 

 ستو عشق من به خاک اسیری

 که صورت یوسف دارد 

 ) ع (  وبیا حضرت

وان نماد صبر یاد می کند و با بیان زیبای خود ایوب را الگوی صبر صفار زاده همچنین  در کتاب فوق از حضرت ایوب به عن

 برای عاشقان قرار داده است.

 ستو عشق من به خاک اسیری

 که صورت یوسف دارد 

 ( 155و صبر ایوب  )همان: 

 ) ع (  هود حضرت

کند و ای نیز به قوم عاد میاشارهپردازد صفارزاده در شعر سفر سلمان که به بیان روی آورن سلمان فارسی به دین اسالم می

دانست که قوم بیداد نیز چون قوم هود از بین رونده است. او ضمن اشاره به داستان حضرت هود و قومش گوید که سلمان میمی

 خواند: دارد و  مسلمانان را به این خصایص  فرا میها را الگوی  وحدت و داد بیان میآن
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 دهبان پارسی

 بیدار بود 

 دارار و بیمبید 

 شاید که باد مهلک/ باد بال 

 در قصر سلسله بیداد 

 در قصر قوم عاد

 شورش برد به بود و نبود 

 شورش به ریشه همیشگی ما 

 از سرزمین تفرقه و دلتنگی 

 نقبی به چاره باید زد 

 دنبال دلگشایی وحدت

 دنبال داوری و داد

 بیدار پارسی نقبی به راه زد 

 پیونددرفتن به راه می 

 ماندن به رکود

 بانگ چرا 

 (.108طلیعه حرکت بود )همان:  
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 حضرت فاطمه ) س (   

کند. صفارزاده در این ابیات شخصیت مقدس آن حضرت را صورت آرمانی حضرت فاطمه )س( در شعر بانوی ما تجلی پیدا می

داند که تنها نور اند. صفارزاده آن حضرت را مادری میدکشد و او را مادر جهانیان و نمودی پایدار از یک زن نمونه میبه تصویر می

 کند: و روشنایی را تجربه می

شدن آفتاب و خاک/ رنگ غریبی داشت                                           زد/ یکییی بلند/ خورشید/ از بطون دشت برون میبانو نشسته بود/ بر تپه

 (. 221: 1387)صفارزاده، 

داند و خواننده در ضمیر خود ی این حضرت و فضایی روحانی او را مقدس میاین شعر با تصویرهایی از علو درجه صفارزاده در

یی بلند، خورشید که مظهر روشنایی و گرما کند. در این ابیات، در هنگام نشستن بانو بر روی تپهبه آن حضرت تداعی احترام می

 سازد. تر میوجود آن حضرت را نمایان کند و این روشناییبخشی زمین است طلوع می

کشد و در واقع، حضرت فاطمه )س( را ریشه، میوه و در ابیات زیر صفارزاده با نگاهی دیگر به آن حضرت او را به تصویر می

 کند: بـرگ و بـار درخت پایدار و مـاندنی روزگار معرفی می

ندنی روزگار/ آن بارورترین درخت عالم و آدم/ در جان ما/ هزار ریشه او/ میوه/ ریشه/ او/ برگ و بار/ او/ پرثمرترین درخت ما

 (. 221:  1387دوانیده/ بانوی عارفان/ فاطمه زهرا       )صفارزاده ، 

در این ابیات حضرت زهرا )س( نخستین بانویی است که نسل امامان را از خود به جا گذاشته است. در واقع درخت نمودی از 

 تمامی جهان ریشه دوانده است و نمودی جهانی یافته است.  آن حضرت است که در

 گوید: داند و میترین دامن میصفارزاده دامن حضرت زهـرا را از آن جهت که وی کهن الگوی مـادر روزگار است، مادرانه

گردد/ اعضای جان ما/ دوباره پراکنده است/ دوباره ی عشق آمده/ در بین ماست ./ سرم به دامن بانو میبانو به صدر مصطبه

 (. 225پریشان است )همان: 

داند، در این ابیات منظور صفارزاده برای حضرت زهرا )س( قبری را تصور ننموده است و جایگاه ایشان را درون قلب ما می

 شناساند: بـه خواننده می گانه جـامعیت، کمال و تمامیت ایـن قبر راکار بـردن قبر هفتصفارزاده بـا بـه

 (.226گانه/ آن گور رو نهفته/ از دیدار اشقیا/ در قلب ماست )همان: بانوی ما/ آن قبر هفت

 کند.شاعر با آوردن حضرت فاطمه در شعر خود خواننده را به پیروی از این بانوی بزرگوار ترغیب می
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 حضرت امام خمینی ) ره ( 

ی مسلمین عطا عنوان شخصی که با وجود خویش، آگاهی و روشنگری را به ملت و جامعه صفارزاده امام خمینی )ره( را به

 گوید: نماید و مینموده است، معرفی می

یابی/ حرفی بزن/ این مغز/ ی بودن را چگونه میدارد/ ای شاهد زمانه/ تو ریشهها را/ از ریشه برمیبلدوزر زمان/ تمام حکومت

ماند/ و میرد/ میرا/ از جایگاه خویش جدا کردند/ از اصل خویش جدا کردند/ اما روح از فراق جسم نمی این دست/ این پا/ این سینه

 (. 198:  1387خورد، خود خاک است                 )صفارزاده ، خورد از خاک است/ و هر چه میجسم هر چه می

ر بیدار کردن مردمانی که در خواب گران ظلم و ستمدیدگی از دیدگاه صفارزاده امام )ره( به عنوان معلم بیداری نقش مهمی د

 بودند، ایفا نمود. نعمتی از جانب خداوند برای این ملت بودند که مردم را از ظلم و ستم طاغوت رهایی بخشیدند: 

خدا برای ی پای دزدان/ دزدان داخلی و خارجی/ بیدارمان کند/ ما خواب بودیم/ ما بیش از آن در خواب بودیم/ که همهمه

ملت ما بیداری خواست/ مردی به استواری کوه/ بازویمان گرفت/ و قامت بلند ایمان/ به سوی جنگ و شهادت برخاست )همان: 

304 .) 

کند و با عشقی وافر و با اوصاف و القابی واال از آن صفارزاده در اشعارش از امام )ره( و شخصیت او با تجلیل و تقدیر یاد می

 د: کنحضرت یاد می

خلید/ او با حضور قلب/ در رکعت هزارم دیدگان/ در قلب آسمانی آن پیر میهمه در انتظار عدالت بودند/ و نیش درد ستم

بینائی/ در رکعت هزارم بیداری/ بر پا ایستاده بود/ و زانوان سست/ از قدرت ستادن او/ حیران بودند/ گلوی او شریک بغض و غم 

 (. 315:  1387سال سرودند/ آه ای خدا/ از عمر ما بکاه/ بر عمر او بیفزا               ) صفارزاده ، مظلومان بود/ و رهروان تمام 

 ائمه اطهار 

داند و این موضوع را در اشعارش به وضوح بیان کرده و منکران والیت را سرزنش نموده است صفارزاده امامت را قرین نبوت می

 کند.به طور عام انسان را به پیروی از امامت دعوت می و از این رهگذر به طور خاص خواننده و

آنان روا نداشتند/ در یک قبیله/ امامت/ قرین نبوت باشد/ قریش درد خالفت دارد/ برای ارتقاء قوم و قبیله/ پروردگار/ بی قبیله 

 (. 104و خویشاوند است/ نوری برای نبوت/ نوری برای امامت/ پرورده است )همان: 

عر از احترامی که امام علی برای حضرت محمد قائل شده است، در ماورای شعر احترام به اهل بیت را منظور کرده او در این ش

 داند: است. صفارزاده حضرت علی )ع( را مسئول کفن و دفن نور )پیامبر( می
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ر/ در سن و سال نور/ بحث و نور/ مجموع داوران/ سپیدی گیسو را/ برتر دیدند/ از سپیدی نو هایدر کفن و دفن نور/ با دست

 (. 46: 1365جدل کردند                     )صفارزاده ، 

 سازد. صفارزاده در شعر زیر، روح آدمی را به سرکوب کردن ناحق حتی با شرایط نامساعد و فدای جان رهنمون می

سارقین خالفت با اطاعت از ی ناحق است/ سرکوب صحرای کربال دامگه خوفناک پاکان است/ مقصد حسین سرکوب سلطه

 (. 78خدا و رسول و اولواالمر )همان: 

کند و آنان عدالتی آنان را بیان میصفاراده در این ابیات بـا اشاره بـه مـاجرای کربال، دلیل نامردمی دشمنان امام حسین و بی

ه و خواننده با خواندن این شعر از دشمنان کشی دشمنان امام حسین، کار آنان را رد کردداند و با گفتن زشتیِ حقرا مظلوم می

 دهد:شود و با دیدن زشتی کار آنان، الگوی حق پایمال نکردن را مدنظر قرار میاهل بیت منزجر و متنفر می

کنندگان امر خداوند/ درباره علی سقیفه/ سرزمین غصبی و ناپاکی است/ که کشت و کارش/ زیان جاودان بشر بـوده/ کتمان

  (. 79-80: 1386ها/ میان ملل/ گردش کند                     )صفارزاده ، سان رایج کردند/ کـه قرنکشی را/ آنحق )ع(/ سودای

باشد؛ و این حس انتظار را از ضمیر ناخودآگاه خواننده بیدار صفارزاده با تأسی از اعتقادات خود، همواره در انتظار منجی می

 کند، انتظاری که با تالش و حرکت همراه است: می

آنکه در رکود نشستن باشم/ همیشه منتظرت هستم/ چونان که من/ همیشه در راهم/ همیشه در همیشه منتظرت هستم/ بی

ه رسی از کعبه/ و کوفدرخشی از بدر/ و میحرکت هستم/ همیشه در مقابله/ تو/ مثل ماه، ستاره، خورشید/ همیشه هستی/ و می

بندی/ همیشه منتظرت هستم/ ای عدل وعده داده کنی/ و ظلم را میآیی/ و ذوالفقار را بـاز میهمین تهران است/ که بـار اول می

 (. 217: 1387شده                                                                )صفارزاده، 

نماید و در آن به شرح سفر زیارتی های مذهبی خلق میا، شعری بـا مایهصفارزاده در شعر سفر زمزم از مجموعه طنین در دلت

ی اطهار افتد و با طرح موضوع توسل به ائمهپردازد. این سیر و سفر در درون او اتفاق میباشد، میکه در واقع سفر یک روحانی می

 نماید: و امامان، اعتقاد خود را مطرح می

نما مرا سرگرم نکرد/ از پی اینان برویم که به ای در پیش داشته باشیم/ اختراع قطبشاید جلگهشاید به منتهایی از دره برسیم/ 

شناسم/ که چون گفت/ وقتی رسیدید از امام چیزی طلب مکنید/ اما من زن آزمندی را میروند/ دلیل راه به زوار میپابوس امام می

 (. 98 -104:  1387رب نظر تو برنگردد                 )صفارزاده ، دستش به ضریح برسد گریه خواهد کرد/ و خواهد گفت/ یا 

نماید و با بنی کند. اعتقاد به امامت علی )ع( را مطرح میصفارزاده در شعر سفر سلمان همسو با او به خاندان عدالت اشاره می

 کند: امیه بیعت نمی
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کند/ کلنگ و شمشیر/ در دست او قلم/ هماره در / بیعت نمیاو کشتکار بذر هدایت بود/ در دست او/ دستی که با بنی امیه

حرکت بود./ او ضد ضد مردمیان/ او یار مردمان/ و خاندان عدالت/ با او یار/ و انقراض سلسله ظلم/ و انقراض سلسله زیور/ به یک 

 (. 122اشاره یاران بود )همان: 

ی کربال گاه فنایی ندارد. او در واقعهمراه است اما این واقعه هیچی کربال در نزد صفارزاده اگرچه با پایانی خونین هاسطوره

 سراید: خواهد از پایان حیات سخن بگوید، این چنین میزمانی که می

 (. 148درخت را بردند/ باغ را بردند/ گوش را بردند/ گوشواره را بردند )همان: 

سوز حضور داشته ی جانکند شاعر در آن حادثهاحساس می کند که خوانندهی عاشورا را چنان ترسیم میصفارزاده واقعه

 کشد که تا پای جان مقاومت کردند و شهید شدند: است. او تشنه لبانی را به تصویر می

ی دادهسوزد/ روح من، جگری دارد/ دلسوزد/ آب یخ/ چای خنک/ شربت/ آزمودم همه را/ جگرم میروز عاشوراست/ جگرم می

 (. 445سوزد )همان: امان میکاری ناحق/ بیمحق/ که در ایام ست

 هد: گونه توضیح میاو قصد و نیت امام حسین )ع( ابر سردار تاریخ را این

ی ناحق است/ سرکوب سارقین خالفت/ و برقراری سعادت امت/ با انتظار اطاعت/ اطاعت از قصد حسین )ع(/ سرکوب سلطه

 (. 63: 1386اده ، خدا و رسول واولواالمر             )صفارز

قدر کند، حضرت زینبی که آنصفارزاده همواره به حضرت زینب )س( نظری ویژه دارد و از صبر و ایثار آن حضرت یاد می

شکیباست که در مقابل شهادت فرزندانش عجز و ناله نکرد و خود را در مقابل پروردگارش بدهکار دانست و از طریق بیان این 

ر پیشامدهای سخت روزگار چنین صبر و استقامتی را خواستار است. از طرف دیگر خواننده با خواندن این مضامین برای خواننده د

هایی الگویی مایهگردد تا از طریق چنین بنشود و در نتیجه در ذهن او ثبت و ضبط میشعر به صبر و استقامت اهل بیت آگاه می

 برای خود بسازد. 

گاه/ ر/ و قاسم بن حسن/ ساالر صبر/ از عالیم باطن/ نزدیک گشتن واقعه را دید/ از خیمهدر دشت کربال/ گاه عروج علی اکب

های ی آخر نامید/ اما از عون اکبر/ از محمد/ از هدیههمراه شیون و واویال بیرون دوید/ وجودهای نوجوان مقدس را/ برای مرتبه

-61ت فرزندانش/ دراقتدا به خامس آل عبا/ قرنی نگذشته بود )همان: خویش به بارگاه الهی/ نامی نبرد و ننالید/ گویی که از شهاد

60 .) 

 پردازد: ی خود میها و ایفای نقش مادرانهحضرت زینب )س( پس از پرورش فرزندان و برادران خویش، به حمایت از آن
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ی عاشورا/ و بعد از شهادت ن/ در اوج فاجعهبانوی ما/ اگرچه از جد و پدر و مادر/ وقایع تاریخ را دانسته است/ بنا به امر خالق منا

 .( 66سقای کربال/ و در جوار پیشوای شهیدان/ آینده را/ جمال اعظم تقدیر را/ زیارت فرمود )همان: 

 در شعر سیمین بهبهانیالگوهای دینی 

 قرآن

 معاد و برزخ

ایرانیان کهن، و زمانی که نیروهای اهریمنی سیمین در نمایش پیکار میان نیکی و بدی در عقاید و باورهای مردمان و 

ی ی شریفهطلبد، گذری دارد به اسالم و آیهباشد را به مبارزه میهای دیرین آنان میکه سد راه مردم و آرزوها و آرمـان هزاپژوهش

 قرآن که در آن به مفهوم عظم رمیم اشاره شده است: 

 تادام/ به گور خود خواهم ایساگر چه صد ساله مرده

 چنان خویشی آن/ ز نعرهکه بر دَرَم قلب اهرمن

 کسی که عظم رمیم را/ دوباره انشأ کند به لطف

 ی امتحان خویشبخشدم شکوه/ به عرصهچو کوه می

 ( 543)همان:  

 (. 78)یس/ « یَ رَمِیمٌوَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِ»ی ی شریفهکه اشاره دارد به آیه

ها را که چنین پوسیده است زندگی ترجمه: و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسی ایـن استخوان

 بخشد. می

ن شوند و تنها خداوند است که در ایی موجودات فانی و معدوم میورزد که همهسیمین در ابیات فوق بر این نکته نیز تأکید می

 کند.ای را نصیب مخلوقاتش مینماید و زندگی دوبارههای پوسیده میمیان با قدرت الیزال خویش لباس حیات بر تن استخوان

شاعر در این بیت درصدد است تا با الهام گرفتن از آیات قرآنی قدرت الیزال الهی را بـرای خواننده بـازگو نماید و او را در مسیر 

کشد و از این رهگذر برای خواننده چالشی چنین اعتقاد به معاد و برزخ را پیش میند یاری رساند. همرسیدن بـه حقانیت خداو

 رو شود.سازد تا او با این عقاید روبهمی
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 حب الهی

 کند: سیمین در این بیت به کوه طور در صحرای سینا، که در واقع میعادگاه حضرت موسی )ع( با پروردگار بود اشاره می

 ات برجست؟آسا/ از سینهای طور سینا/ دیدی که عشق آن شب/ برقی زد و تندرای کوه 

 ( . 958:  1387)بهبهانی ،         

 (. 2)تین/ « وَطُورِ سِینِینَ»ی ی شریفهکه اشاره دارد به آیه

 ترجمه: و به طور سینا. 

ق الهی را برای خواننده بازگو کند. عشقی که سیمین در بیت فوق با بیان شکوه و عظمت پروردگار درصدد است تا مفهوم عش

 ماند. نصیب نمیسازد و حتی کوه نیز در این میان بیروح و جان کائنات را درگیر خود می

ی قرآنی بر ذات پلید آدمی نگرد و در تلمیح به آیهسیمین در اشاره به خلقت انسان از خاک با نگاهی عرفانی به این موضوع می

ی آفرینش اش به تنگ آمده و به صورت غیر مستقیم دلیل آن را خمیرمایههای مردمان زمانهگویا شاعر از بدیگیرد. خرده می

 باش، دانسته است: ناک میانسان که همان خاک و لجن بوی

 ( 596سرشتی؟/ چه پاکی آید از آن گل، که با پلیدی عجین است؟ )همان: خو میچه بود اگر آدمی را فرشته

 (. 26)حجر/ « وَلَقَدْ خَلَقْنَا اإلِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ»ی ی شریفهدارد به آیه که اشاره

 ناک آفریدیم. ترجمه: و همانا ما آدمی را از گل خشک، از لجن بوی

ا با توجه به آن مغرور آورد تاو را به خود می  -یعنی خاک–ی پست آفرینش آدمی در این شعر، شاعر با توجه به خمیرمایه

 نباشد و راه تواضع پیشه گیرد.

 پاک بودن 

-ها سوق میآورد و خواننده را به سمت و سوی نیکیسیمین در توصیف جایگاه پاکان و خوبان از شراب الهی سخن به میان می

های معنوی متمایل سازد و عاقبت پاکی های واال درصدد است تا ذهن مخاطب را به سمت گرایشهای انساندهد، او با بیان ویژگی

 را پیش چشم وی ترسم سازد. 
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کند که در بهره جویی بهبهانی از لفظ طهور، شراب طهور را برای خواننده که در قرآن نیز به آن اشاره شده است را زنده می

های مراد از آن بهره»خورند و یا یواقع مراد از شراب طهور، نوعی نوشیدنی است که که بهشتیان آن را بعد از غذاهای بهشتی م

های روحانی این شراب طهور، شده که روحی و معنوی برای سیر و سلوک روحانی است، در تفسیر المیزان اشاره به پاکسازی

 (:361: 1363)طباطبایی، «    داردهای مانع از توجه به او را برمیهای غفلت از خداوند و حجابآلودگی

 یب شد به طاهران/ به نوش آن پیامبران، سالمی آشنا کنمطهور جام شوکران نص

 ( .  551:  1387)بهبهانی ،        

)انسان/ « عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا» یی شریفهکه اشاره دارد به آیه

21 .) 

اند و پروردگارشان از شرابی پاکیزه بندهایی از سیم زینت شدههایی است از سندس و استبرق و به دسترجمه: بر تنشان جامهت

 سازد. سیرابشان می

شود تا خوب بودن را پیش های نیک است و پاداش خداوند را یادآور خواننده میمنظور شاعر از این شعر توجه آدمی به خصلت

 باشد. روی خود داشته

 عدالت 

شود و با تر میی عدالت و اجرای آن در جامعه پررنگدر ورای تالطم های جنگ و استبداد در کشور، توجه سیمین به مسئله

شود. سیمین در شعر ای برخوردار میتوجه به اهمیتی که وی برای شأن و منزلت انسانی قائل است این موضوع از اهمیت ویژه

 گوید: دهد و میخواهی را از زبان یک کودک سر میعدالتفـریـاد « ی عیدجامه»

 ی پاییز، عورشرمم آید من چنین مست غرورم/ دیگران چون شاخه

 دیدگان صد چاک شدبر تنم این پیرهن ناپاک شد/ چون دل غم 

 (.357-358یا مرا عریان چون عریانان بساز/ یا لباسی هم پی آنان بسا )همان: 

دوستی و دهد و از این طریق حس نوعکند و او را تحت تأثیر قرار میاحساسات خواننده را جریحه دار میدر این شعر شاعر 

 دهد. او توانسته است از این طریق برای خوانندگان الگوسازی کند.انفاق و عدالت را در او پرورش می

 ید: گوی عدالت در جامعه با تأسی از آیات قرآنی میسیمین در تأکید بر مسئله
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 ست/ عدالت است این که تیغش نهفته در آستین استکتاب و میزان و آهن اشارتی آسمانی

 ( 596:  1387)بهبهانی ،      

الْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیَد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِ»ی ی شریفهکه اشاره دارد به آیه

 (. 25)حدید/ « زِیزٌ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَ

ا نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند و ها کتاب و ترازو رهای روشن فرستادیم و با آنترجمه: ما پیامبرانمان را با دلیل

آن را که در آن نیرویی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستادیم، تا خداوند بداند چه کسی به نادیده، او و پیامبرانش را یاری 

 کند زیرا خداوند توانا و پیروزمند است.می

دهد و جامعه را به اجرای این امر خطیر آدمی را در رأس امور قرار میی سیمین در ابیات فوق احترام گذاشتن به شأن و مرتبه

ی عدالت درصدد است تا فریاد داند. سیمین با بیان مسألهخواند. او عدالت را فرمانی الهی و اجرای آن را حتمی و قطعی میفرامی

و خواستار برابری و عدالت جهانی است. او در  ی بشری تذکر دهدهای واالی انسانی را در جامعهمظلومیت و نادیده گرفتن ارزش

افزاید. گیرد و با بیان اینکه که عدالت امری الهی است بر اهمیت این موضوع میی )ع( مدد میی ائمهاین راه از آیات قرآنی و سیره

مانی که از نامالیمت های اش، زی خاطر این شاعر نسبت به رویدادهای مصیبت بار اطرافش، و نیز نسبت به مردمان زمانهدغدغه

-ی گرسنگی بیی بزرگوار دارد. اودربارهی پیامبر و ائمهکند نشان از پیروی این شاعر از سیرهها شکوه میعدالتیروزگار و نیز بی

سراید و تعبیری مستقیم و روشن از پیروی از ی زمان خویش بوده است شعر میعدالتی محض در جامعهنوایان که نشان از بی

 شود. الگوهای دین را برای ما یادآور می

 یاد مرگ   

افکند که مرگ در نظر چنان خواننده را به وحشت میزای گورستان آنسیمین در شعر دندان مرده با توصیف فضای وحشت

بر  ی اوی مرد گور کن و زشتی عمل حریصانهزدهی وحشتکند؛ همچنین چهرهمخاطب بسیار دردناک و هراسناک جلوه می

 افزاید: هراسناکی مرگ می

 زا نظر دوختپربیم/ به گور سرد وحشت دو دل، لرزان، هراسان چهره

 شرار حرص آتش زد به جانش/ طمع در خاطرش صد شعله افروخت

 به هر لوح و به هر سنگ و به هر گور/ زده تاریکی و اندوه شب، رنگ

 شباهنگنه غوغائی به جز نجوای ارواح/ نه آوائی، مگر بانگ 
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 شور راهای عجیب مردهکرد/ سخنبه نرمی زیر لب تکرار می

 شستم او را که با این مرده، دندان طال هست/ نمایان بود چون می

 جان سردیکنون او بود و گنج خفته در گور/ به کام پیکر بی

 ( 34-39چه حاصل زین زر افتاده در گور/ که کس از وی کام دل برنگیرد )همان: 

اند، این مرحله از ی ائمه اطهار )ع( که همواره به یادآوری مرگ تأکید بسیاری نمودها الهام گرفتن از قرآن و سیرهسیمین ب

کند و این خود عاملی برای توجه هر چه بیشتر مخاطب به این موضوع آور برای خواننده بازگو میزندگی آدمی را به شکلی دلهره

 ور گردد.ی گناه و پلیدی غوطهود تداعی کند و از این طریق کمتر در ورطهباشد که همواره مرگ را در ذهن خمی

-تر مینماید و آن را برای مخاطب پررنگسیمین برای برجسته نمودن واقعیت مرگ این مضمون رابه شکل داستانی مطرح می 

 سازد.

 پیامبران، فرشتگان و اولیای الهی

 حضرت محمد ) ص ( 

ترین مردم و خوش برخوردترین آنان بود. هر رسول خدا )ص( بخشنده"فرماید: شش پیامبر )ص( میامام علی )ع( در بیان بخ

 (.37: 1390)طبرسی،  "داشتشد، او را دوست میکرد و با او آشنا میکس با او معاشرت می

خشودگی را که از صفات کند و الگوی سخاوت و بسیمین در تلمیح به این حدیث، این صفت واال را در وجود پیامبر بیان می

ی این فضیلت واال را نماید. او با سرودن در این باب، منبع و سرچشمهباشد را برای خواننده ترسیم میبرجسته و واالی انسانی می

زش کند و با این عمل فالح و رستگاری را که از پیامدهای این ارکه در وجـود پیامبر جریان دارد به زیبایی هر چه تمام بیان می

 نماید. باشد را به همگان معرفی میواال می

طور که در برابر نخستین کالم وحی حضرت محمد )ص( بر خویش  دهد، همانبهبهانی در بیت زیر کوه را مورد خطاب قرار می

دی بر لرزید. سیمین با بیان شکوه آن حضرت درصدد است تا نهایت عظمت ایشان را پیش روی خواننده قرار دهد و مهر تأکی

 سخن پروردگار باشد که هدف از خلقت دنیا را وجود گرانقدر  حضرت محمد )ص( دانسته است. 

 ای کوه ای کهنه دفتر وقت بخوان/ گفتن در امن تو با پیمبر روح االمین پیوست 

 ( .159:  1387)بهبهانی ،        
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 حضرت ابراهیم ) ع ( 

داند و با سرودن این ابیات درصدد است تا مخاطب را به الگو گرفتن از و ستم میسیمین پیامبر را نماد و الگوی مبارزه با ظلم 

 ی این بزرگوار ترغیب نماید: سیره

 ( 959بخشایش دم به دم بود/ هر خوان که او بنهاد/ تندیس قهر و ستم بود/ هر بت که او بشکست )همان: 

کند و این خود عاملی در جهت ترغیب خواننده به سمت این ارزش سیمین در ابیات فوق جود و سخاوت آن حضرت را بیان می

 واالی انسانی است. 

ها توسط حضرت ابراهیم )ع(، خود را به بتی مانند کرده است که زمان، پیکر او را سیمین دربیت زیر با اشاره به شکستن بت

 شناسد: ترین کس شاعر نیز او را نمیچنان شکسته که حتی نزدیک

 شناسدشکن دریغا/ چنان شکسته پیکرم را/ که آزرم نمیرود زمان/ بت بتان نمی یبه شیوه

 (.703)همان:  

 شود.ی مضمونی باعث نهادینه شدن آن در ذهن خواننده و الگو قرار دادن آن در زندگی شخص میبارهتکرار و تداعی چندین

 حضرت مریم ) س ( 

کند و با الهام گرفتن از آن حضرت در خالقانه، خود را به مریم مقدس مانند میسیمین در ابیات زیر با شور و شوقی تخیلی و 

اش را به گوش دنیا برساند. او در این راه پاکی و قداست مریم را به تصویر خواهد که صدای مظلومیت خود و زنان زمانهواقع می

 کشاند.های خویش میعقاید و آرمان ی آن بزرگوار ذهن خواننده را به سمتکشد و با الگو برداری از سیرهمی

 مریم صفت از فیض تو، ای نخل برومند/ آبستن رسوایی فردا، منم امشب

 (. 432:  1387)بهبهانی ،        

 حضرت موسی ) ع ( 

 گوید: سیمین در این بیت به تجلی خداوند بر کوه و بیهوش شدن حضرت موسی )ع( اشاره دارد و می

 (.523ت برفروز/ تا چو موسی افتد از پا مردم مدهوش من )همان: آزمون طاقتم را بهر طلع

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 280 -258، ص 1395 ، فروردین6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 
کند. سیمین در بیان شکوه سیمین در این ابیات با تلمیح به داستان حضرت موسی در واقع به نوعی عظمت خداوند را بیان می

نین خدایی را برای خواننده ترسیم نماید و در واقع فنا شدن انسان در برابر چپروردگار به موسی و تجلی خداوند بر او اشاره می

 نماید. می

 گوید: چنین میسیمین در اشاره به شکافته شدن دریا توسط حضرت موسی )ع( و از میان رفتن دروغ و نیرنگ این

 بر شد به عصیان عصایی/ نیل از میان بگسیخت/ زرق دروغین خدایی/ با غرق در پیوست

 ( .958:  1387)بهبهانی ،        

ی خداوند هاست. شاعر ارادهکند و متضمن تحذیر خواننده از بدیدر این شعر عاقبت ظلم و ستم ستمگران را عنوان می سیمین

 باشد. داند و یادآور انتخاب راه حق و راه درست میهای زمـانـه و بیدادگران زمانه غالب میرا در برابر سختی

دارد. شاعر با الهام از این داستان بدیل خداوند را نیز بیان میوسی حاکمیت بیسیمین در ابیات فوق عالوه بر اشاره به داستان م

-ی موسی به عنوان نمادی از گمراهان معرفی شدهکند. مردمان زمانهعاقبت و پایانی دردناک را برای فریب و نیرنگ و ریا تصور می

 رویدن به او سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد.اند و موسی به عنوان پیامبری اولوالعزم الگویی است تمام عیار که گ

 گوید: و نیز در اشاره به تبدیل شدن عصای موسی )ع( به مار یا اژدها می

 زند ز تمکینتکش تن میبینی/ یا اژدهای افعیسارا! بپرس از موسی کاین افعیان نمی

 (.728)همان:  

 داوندی بر ستمگران است.ی ذات خی غلبهدر این شعر نیز شاعر به همان مسئله

 حضرت عیسی ) ع ( 

 گوید: نماید و میجا بـه صلیب کشیده شده است اشاره میسیمین در بیت زیر به جلجتا، مکانی که حضرت عیسی )ع( در آن

 ای جلجتا، ای که از چوب/ دار و درخت بود/ دیدی که آن مرد مصلوب/ از جام آخر مست

 (.958سنگش رست/ چون غنچه بعد از شکفتن/ از دام تنگش رست )همان: چون دانه بعد از نهفتن/ از کام 

دهد برای آنان که مرگ داند و این مفهوم را الگویی قرار میدر این ابیات شاعر کشته شدن مسیح را رستن او از زندان جسم می

 دانند.را پلید و پلشت می
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« ی ممزوج به، مر به جهت نوشیدن به او دادنددند سرکهی سر مسمی بود، رسیو چون به موضعی که جلجتا یعنی کاسه» 

 (. 33-34، آیات 27)انجیل متی، باب 

سیمین در ابیات فوق تلمیحی دارد به داستان به صلیب کشیدن حضرت عیسی و پیروزی آن حضرت را بـرای خواننده تحلیل 

کند و از ایشان به عنوان الگویی که نماد ر معرفی مینماید. شاعر در واقع رستگاری حضرت مسیح را بـه عنوان ارزشی گرانقدمی

کند و ذهن خواننده رابه سمت استقامت و پایداری، تا رسیدن به باشد، یاد میغلبه بر مخالفان و رسیدن به رهایی و معراج می

 کشاند. هدف و رهایی واقعی می

 کشد: چنین بـه تصویـر میی او را ایـن سیمین با اشاره بـه ید بیضاء حضرت موسی )ع( معجزه

 (.611:  1387ماه را واگذاشت با موسا/ دفتر شعر و دست اعجازت               ) بهبهانی ، 

کند و باعث تکرار و ی او تشبیه میکند که شعرش را از این لحاظ به معجزهی موسی را بزرگ تلقی میشاعر در این شعر معجزه

 اننده همواره به قدیس بودن و عظمت داشتن آنان نظر بیفکند.شود تا خوتداعی عظمت پیامبران می

 هاروت و ماروت

 کند: دانستند اشاره میسیمین در بیت زیر به هاروت و ماروت که از فرشتگان الهی هستند و خود را برتر از آدم می

 از دو جادوان بابلی/ گوییا توان گرفته بود/ شد نهنگ کوه پیکری/ پیش چشم دیر باوران

 ( 745)همان:  

ها ها را با شمایل و خصایص انسانی به زمین فرستاد و آنباشد که خداوند آنکه منظور از دو جاودان بابلی هاروت و ماروت می

-را در مکانی به نام بابل فرود آورد. آن دو فرشته به زنی زیبا به نام زهره فریفته شدند و به فسق و فجور پرداختند و خداوند نیز آن

 را در چاهی در همان سرزمین آویزان کرد.  دو

شود و از ورای تداعیِ این داستان قضاوت نابجا کردن و غره نشدن در این اشعار سیمین غرور کاذب این دو فرشته را یادآور می

 دهد.را الگوی خواننده قرار می
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 اصحاب کهف

ست خداوند از ترس پادشاه وقت که دقیانوس نام داشت کند که به خواسیمین در بیت زیر به ماجرای اصحاب کهف اشاره می

 در غاری به مدت سیصد و نه سال به خواب فرو رفتند: 

 پزی در سر هوای نان و بریانیبه یارغار گویم که با پشیز دقیانوس/ چگونه می

 ( .765:  1387)بهبهانی ،      

کشد تا خواننده با خواندن ران را برای خواننده به تصویر میشاعر در این شعر شورش علیه ظلم و ستم و صبر در برابر بیدادگ

 خواهی واصل شود.این داستان به عاقبت نیک حق

 گیرینتیجه

معین  دینمفهومى  یقرآن کریم، منابع اخالقى و روایات، دامنه یسه عرصه شود درفارسی مشاهده می ادبیات نگاهی گذرا بهبا 

، بینی و طرز فکر خاص شاعرجهاناصلى است:  ویژگیداراى سه توان گفت: الگوی دینی در شعر سه مؤلفه مید. با بررسى این شو

داراى اعری که الگوهای دینی را در شعر خود به کار برده است، . از این منظر، ششاعر کنشو شخصیت شاعر و کردار و منش 

از توان رفتارى باالیى در توان دریافت که شاعر می منشى اخالقى است و وآن، شناخت درست امور  یبینش خاصى است که نتیجه

هر انسان مؤمنی برای دستیابی به زندگی معیار، در پی یافتن در این بین جامعه براى هدایت زندگى خود و دیگران برخوردار است. 

پرستی آدمی ی، ریشه در ارزشبیاراید. الگوخواه الگویی پسندیده است تا خود را با او مقایسه کند و زندگی خویش را با رنگ آن

کند و همگان را به اشاره میدینی و به طور کلی به الگوهای دینی های دارد. قرآن با توجه به این نیاز به زندگی شخصیت

 سازد. گیری از زندگی آنان ترغیب میسرمشق

با دیدگاهی متعهدانه به شعر نگریسته است. های دینی و اعتقادی مایهطاهره صفارزاده به دلیل منش انقالبی و اثر پذیری از بن

ی ی شاعری داشته است جلوهفرهنگ عارفانه و سیر و سفر معنوی بر اشعار او سیطره دارد و با توجه به تبحری که او در زمینه

آمیز ی و سخنان حکمتهای قرآنمسائل مذهبی در اشعار او نمود پررنگی دارد. صفارزاده در اشعار خود خواننده را به یاد خداوند، آیه

داند و ایمان به آخرت را شرط مسلم و قطعی یک مسلمان ی خداوند میاندازد. او تحقق همه چیز را در دست ارادهبزرگان می

 کند. معرفی می

ه شناخت و با پیروی از الگوهای دینی سعی در نمایاندن راسیمین بهبهانی مسائل و امور فرهنگی و اجتماعی را به خوبی می

های طبیعی بشر از ای دارد و پرداختن به محرومیتواقعی به مخاطب بود. سیمین به دوری آدمی از امر قدسی ایمان نگاه ویژه

ها را به ایستادگی، خواند و آندهد. او مخاطب خود را به ایمان و امید به آمدن منجی فرامیحقوق انسانی را مد نظر قرار می
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کشاند نماید. او جوانان را به دنیای پرخروش بیرون میعدالت و نیز مبارزه با ظلم و ستم دعوت می بازگشت به خویشتن، همدلی و

داری را در روح و جان آنان خواهد با تاریکی و ظلمت مبارزه نمایند و در واقع روح استقامت، آزادگی، پایداری و دینها میو از آن

 اندازد.به جریان می

کند. از دیگر نمودهای نمود پیدا می برزخو اعتقاد به ی رجعت و معاد سیمین به صورت بیان مسئلهالگوهای قرآنی در شعر  

-اند و میقرآنی در شعر سیمین عشق به پروردگار و طهارت داشتن، عدل و داد و یاد مرگ است. پیامبرانی که در شعر او ذکر شده

حضرت مریم )س( به دلیل قداست، حضرت ، )ص(، حضرت ابراهیم )ع(توان مضمونی الگویی از آنان برداشت کرد، حضرت محمد 

-باشند. هاروت و ماروت الگویی است که شاعر برای پرهیز از قضاوت نابجا در شعر خود قرار میموسی )ع(، حضرت عیسی )ع( می

 شود. دهد و اصحاب کهف نیز الگویی برای بیداری می

 منابع و مآخذ

 کریم.  قرآن-1

 ، چاپ پنجم، تهران: زوار. از صبا تا نیما( ؛ 1372یحیی ) پور،آرین-2

 ، چاپ دوم، تهران: سروش. اسطوره، بیان نمادین( ؛ 1387پور، ابوالقاسم )اسماعیل-3

 ، ج دوم، قم: خرم. سخنوران نامی معاصر ایران( ؛ 1373برقعی، سید محمد باقر )-4

 تهران: نشر البرز. ، یاد بعضی نفرات( ؛ 1378بهبهانی، سیمین )-5      

 ، تهران: نشر نو. نمای ایرانکتاب( ؛ 1366پهلوان، چنگیز )-6

 ، چاپ نهم، تبریز: فروزش. شناسی ادبیات فارسیجامعه( ؛ 1385ترابی، علی اکبر )-7

 ، تهرانک انتشارات مروارید. جاودانه زیستن در اوج ماندن( ؛ 1375جاللی، بهروز )-8

 . 103، مجله فردوسی، پاییز، شماره های شعر طنین، گفتگو با طاهره صفارزادهویژگی( ؛ 1350حقوقی، محمد )-9

 . انسان در اسالم و مکاتب غربی، تهران: اساطیر. 1374اصغر. حلبی، علی10

 1383، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز، چاپ اول صور بنیانی حیان دینیدورکیم، امیل، 11
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، به اهتمام محمد امین ریاحی، چاپ دهم، تهران: انتشارات علمی و مرصاد العباد؛  (1383رازی، نجم الدین ابوبکر )12

 فرهنگی. 

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات زوار. جای پا( ؛ 1370راستگو، سید محمد )13

 ، تهران: انتشارات سمت. تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی( ؛ 1380راستگو، سید محمد )14

، چاپ سوم، مشهد: انتشارات آستان پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی( ؛ 1389) راشد محصل، محمدرضا15

 قدس رضوی. 

 ، تهران: انتشارات هنر بیداری. نامه طاهره صفارزادهشناخت( ؛ بیدارگری در علم و هنر، 1386رفیعی، علی محمد )-16

 ت روزگار. ، تهران: انتشاراادبیات معاصر، نظم( ؛ 1381روزبه، محمدرضا )-17

 ، چاپ دوم، تهران: ثالث. انداز شعر معاصر ایرانچشم( ؛ 1384زرقانی، سید مهدی )-18

 ، تهران: ثالث. انداز شعر معاصر ایرانچشم( ؛ 1383زرقانی، مهدی )-19

 ، تهران: توس. انداز شعر نو فارسیچشم( ؛ 1358کوب، حمید )زرین-20

 ، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی. اروان حلهبا ک( ؛ 1372کوب، عبدالحسین )زرین-21

 ، چاپ هفتم، تهران: علمی. نقابدروغ، شعر بیشعر بی( ؛ 1372کوب، عبدالحسین )زرین-22

 ، تهران: زوار. نقد تطبیقی ادیان و اساطیر( ؛ 1382زمردی، حمیرا )-23

 ، تهران: نشر دنیای مادر. بارورتر از بهار( ؛ 1371سلیمانی، فرامرز )-24

، فصلنامه ادبیات تجلی معاد و مسایل آن در شعر فارسی از مشروطه تا انقالب اسالمی( ؛ 1387شعاعی، یونس )-25

 . 12فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، سال چهارم، شماره 

 . عرفان به روایت شعر معاصر( ؛ 2009صحرانورد، بابک )-26

 ، چاپ دوم، تهران: حکمت. سفر پنجم( ؛ 1356ه )صفارزاده، طاهر-27
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 ، شیراز: نوید شیراز. بیعت با بیداری( ؛ 1365صفارزاده، طاهره )-28

 های فرهنگی ایران: نشر تکا. ، موسسه نمایشگاهگزیده اشعار )طنین بیداری( ( ؛ 1387صفارزاده، طاهره )-29

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات هنر بیداری. در پیشواز صلح( ؛ 1386طاهره، صفارزاده )-30

 ، تهران: بنیاد علمی فکری عالمه طباطبایی.3طباطبایى، سید محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج -31
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