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* رضا بيگدلو           E-mail: bigdelor@gmail.com 
  

  15/2/1392: پذيرشتاريخ                 3/2/1391: تاريخ دريافت
  

  چكيده
شـعر و ادبيـات را بـه     . انـد  هاي زندگي دانسته   ز واقعيت  ا پردهرسالت هنر را برداشتن     

حوادث سياسي، اجتمـاعي و   ها، اند كه بسياري از حاالت، ديدگاه اي دانسته مثابه آيينه
در ايـن بـين شـعر در جامعـه          . شـود  اي در آن متجلي مي     فرهنگي جوامع در هر دوره    

 جوامع برخـوردار بـوده      ايران در طول تاريخ از جايگاه ممتازتري در مقايسه با ديگر          
شـاعران هـم    . انـد  ترين رسانه فرهنگي ايرانيـان دانـسته       است، به طوري كه آن را مهم      

اي را ايفا  دهي فكري و اجتماعي جامعه نقش عمده عنوان انديشمندان جامعه در جهت به
هاي چهل و پنجاه شمسي طيفي از شاعران مذهبي ظهور كردند كه             در دهه . مي نمايند 
هـاي فرهنگـي    ه با شاعران نسل پيش از خود به لحاظ مباني فكري و گرايش  در مقايس 

هـاي اجتمـاعي ظهـور و        اين مقاله بر آن اسـت كـه زمينـه         . اي داشتند  هاي عمده  تفاوت
اين پژوهش با . هاي شعري اين شاعران را مورد بررسي قرار دهد مايه ترين درون مهم

كدكني،  راني چون محمدرضا شفيعياسنادي و با بررسي اشعار شاعي ـ روشي تاريخ
نعمــت ميــرزازاده، حميــد ســبزواري، مهــرداد اوســتا، طــاهره صــفّارزاده و موســوي 

هاي  گرمارودي به اين يافته رسيده كه پيدايش جريان مذهبي در شعر فارسي در دهه             
اين شاعران، همگام و    . هاي فرهنگي جامعه بوده است     مذكور متاثر از سير كلي جريان     

، جـالل آل  )ره(كساني چون امام خمينـي ه ـ   رهبران اجتماعي و فرهنگي جامعثر ازأمت
بخشي به اقشار مختلـف جامعـه، در صـف مقـدم             ضمن آگاهي ـ   ياحمد و علي شريعت   

سازي براي پيروزي انقـالب قـرار داشـتند و           مبارزه با رژيم شاه و تالش براي زمينه       
مخالفـت و انكـار    :اي چـون  مباني اجتماعي و سياسي شعر آنها بـر محورهـاي عمـده   

، دعوت به مبارزه با رژيـم پهلـوي، داشـتن           يها و اقدامات جريان فرهنگي رسم      ارزش
هـاي   كيد بر آموزه  أكيد بر بازگشت به خويشتن اسالمي و مذهبي، ت        أدغدغه هويت و ت   

عنـوان    بر ابعاد سياسي آنها و تجليل از شخصيت امام خميني بـه            دادنديني با اهميت    
  .ب استوار بوده استرهبر انقال

  
شعر مذهبي، بازگشت به خويـشتن، شـفيعي كـدكني، صـفّارزاده،          :ها  كليدواژه

  .ميرزازاده، گرمارودي
                                                            

 ، نويسنده مسئولدكتري تاريخ ايران دوره اسالمي از دانشگاه شهيد بهشتي *
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  همقدم .1
طوركلي رسالت هنـر را تجـسم و آشكارسـازي حقيقـت در قالـب توليـدات هنـري                    به

منطقي و علمي هاي فلسفي،  سازي هاي زباني و مفهوم    هرگاه كه به ياري نشانه    . اند دانسته
اي انـساني را بيـان و بـه ديگـران انتقـال داد، بـه هنـر         نتوان واقعيتي، رويدادي يا تجربه  

شعر . اي برخوردار است   در بين تمامي اشكال هنر، شعر از جايگاه برجسته        . يمآور ميرو
 تمامي اشكال زيبايي است، چرا كه عنصر راستين شعر تخيل است و تخيـل               ةدربردارند

 از ديـدگاه    .)152: 1363 هگـل، ( شـود   هرگونه توليد زيبايي محسوب مي     عنصر ضروري 
كند و شعر هنري است كه       هيدگر به زبان آمدن، هنر را در گوهر خود تبديل به شعر مي            

تـرين ركـن هنـر بـه         شعر اساسي  .)539: 1374 احمدي،( كند رازهاي هستي را آشكار مي    
كه زبان تمامي توانايي خـود را آشـكار         به قول باختين تنها در شعر است        . رود شمار مي 

شعر بسان آينه همة حاالت، رفتار، آداب و رسوم و سـنن            . )9: 1386 بشردوست،( كند مي
بنـابراين ادبيـات مجموعـة    . دهـد  ملّي و مذهبي هر قوم و ملتـي را در خـود نـشان مـي         

جهـان   در   .)19: 1387 آذر،( تظاهرات هر قوم است، كه در قالب كالم ريخته شده باشـد           
ـ                ، يايراني ادبيات امكاني فراهم ساخته است تا انسان ايراني بتواند در شعر موزون و مقفّ

در شعر فارسي موسيقي، نقاشي، حكمت، فلسفه، نمـايش         . انواع هنرهاي زيبا را بيافريند    
هاي داستاني، عاشقانه، طنز، هجو و بسياري از هنرها و علوم مجال ظهور و بروز                صحنه

تـرين مظهـر    خاطر است كه شعر فارسي را بـزرگ        بدين .)77: 1357،  دجواديسي( اند افتهي
به عبـارت ديگـر، در فرهنـگ        . دانند ترين رسانة فرهنگي مي    تجلي فرهنگ ايراني و مهم    

شـمار زبـان و      هاي بي  مندي ترين جلوة بيان هنري و نيز نبوغ و توان         ايراني، شعر را رايج   
ترين جايگاه فرهنـگ      شاعران هم در مركزي    .)49: 1356،  نراقي( اند فرهنگ ايراني دانسته  

رويكردي را كه مردم ايران از عامي تا خواص نسبت به آنان دارند، با              . ايراني قرار دارند  
جايگاهي را كه سعدي و حافظ و موالنا        . ديگر آفرينندگان هنر و فرهنگ همسان نيست      

 آفـرين ديگـري نيـست      گمقايـسه بـا هـيچ فرهنـ        در زندگي مردم داشته و دارند، قابـل       
توان گفت كـه شـاعران در صـف نخـستين            كه به جرئت مي     چنان )182: 1377،  آشوري(

  .بيني ايراني هستند سازندگان فرهنگ، زبان و جهان
اي  در درازاي تاريخ پر فراز و نشيب ايران، شعر و ادبيات فارسي كاركردهاي عمـده              

يكي از آنها، حفظ هويت قومي و ملّي        دار بوده كه     را به لحاظ فرهنگي و اجتماعي عهده      
كـه از نظـر بيـشينة     هـاي متعـدد سياسـي و فرهنگـي بـوده اسـت، چنـان              در برابر حمله  

، هرميـداس باونـد   ( نظران ركن اساسي هويت ايراني زبـان و ادب فارسـي اسـت             صاحب
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تـرين   ترين مرجع زيبايي و هنر، بلكه عالي        شاعران براي مردم نه فقط عالي      .)122: 1384
آنان در زنـدگي مـردم      . اند رجع انديشه و راهنمايان زندگي عملي و نظري زندگي بوده         م

الغيب پيشوايان معنوي جامعـه و       ايران با داشتن القابي چون حكيم، شيخ، موالنا، و لسان         
شدند و اين همه نشانگر آن است كه زندگي ايراني با شـعر              راهنمايان زندگي شمرده مي   

 كه شـعر و     يخاطر جايگاه بلند و مهين     به. )122: 1384،  آشوري( پيوندي ناگسستني دارد  
بينـان جامعـه در ميـان        ترين متفكران و روشـن     ادبيات در جامعة ايراني دارا بود و بزرگ       

كه در عـصر مـشروطه و        چنان. شاعران بودند، اين روال در عصر جديد هم تداوم يافت         
جتماعي از بين شـاعران و اديبـان        پس از آن هم بيشتر روشنفكران و فعاالن فرهنگي و ا          

. الشعراي بهار، عارف، عشقي و دهها نفر ديگر از نمونة چنين افرادي اسـت              ملك. بودند
عنوان يكي از اقشار پيشرو در مبـارزه و   در دوران حكومت محمدرضاشاه هم شاعران به      

  .اشتنداي برعهده د  مردم در تحوالت فرهنگي و سياسي نقش عمدههاي دهي به ديدگاه شكل
به لحـاظ انديـشگي بعـد از انقـالب مـشروطه بـسياري از شـاعران، نويـسندگان و                    

هـاي   مايـه  ثير فرهنگ مـدرن واقـع شـده و مـضامين و درون            أروشنفكران ايراني تحت ت   
اين امـر بـه وضـوح در    .  شدهاساسي شعر آنها به تدريج از فرهنگ ديني و سنتي گسست  

 ايرج ميرزا و بزرگان شعر نـو چـون نيمـا،      اشعار بزرگترين شاعران عصر مشروطه چون     
هـاي شـاعران بـزرگ و        آنها بـسياري از انديـشه     .  است آشكارزاد و ديگران     شاملو، فرخ 

هاي جديد را    گراي ايران چون حافظ را مورد انتقاد قرار داده و مضامين و انديشه             عرفان
ـ    كه كليت جريان شعري      با وجود اين  . هاي آنان كردند   جانشين انديشه  ثير أايران تحـت ت

 شمـسي بـه تـدريج جريـان         50 و   40هاي   اين گرايش مدرن قرار داشت، در اواخر دهه       
گذاري شد كه به واقع فـصل         جوان و نوپرداز پايه    اي توسط برخي از شاعران عمدتاً      تازه
ثير جريان  أهر چند آنها در بسياري از موارد تحت ت        . اي را در شعر فارسي رقم زدند       تازه

هاي سكوالر و مـدرن،      يي قرار داشتند، با اين حال با فاصله گرفتن از انديشه          شعري نيما 
. وي آوردنـد  هاي ديني و سنتي ر     ثر از آموزه  أهاي جديدي مت   مايه  درون خود به اشعار  در  

اين پژوهش در نظر دارد، علل و چگونگي پيدايش اين جريان جديد در شعر فارسـي و       
 را مـورد بررسـي قـرار دهـد و عوامـل اجتمـاعي و                هاي اشعار آنها   مايه ترين درون  مهم

  .گيري اين جريان شعري شد بيان كند سياسي را كه باعث اوج
هاي اساسي شعر مذهبي ايـران در        مايه درونپرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه        

هايي صـورتبندي شـده        چگونه بوده و حول چه عناصر و مؤلفه        .) ش 50 و   40(هاي   دهه
هاي  مباني اجتماعي و سياسي شعر مذهبي ايران در دهه        :  چنين است  است؟ فرضيه مقاله  

www.sid.ir


  1392، 2سال چهاردهم، شمارة 

  172

هـا و اقـدامات جريـان        ارزشبـا   مخالفـت    :اي چـون   بر محورهاي عمده   .) ش 50 و   40(
 هويـت و    ة، دعوت به مبارزه با رژيم پهلوي، داشـتن دغدغـ          ي و انكار آن   فرهنگي رسم 

هـاي دينـي بـا اهميـت         موزهكيد بر آ  أكيد بر بازگشت به خويشتن اسالمي و مذهبي، ت        أت
عنوان رهبر انقالب استوار      بر ابعاد سياسي آنها و تجليل از شخصيت امام خميني به           دادن

فرضيه اين پژوهش بر اين مبنا استوار است كه ظهور شاعران مذهبي و تغيير              .بوده است 
 را بايـد در سـير كلـي         50 و   40هـاي    هاي شـعر فارسـي در دهـه        مايه و تحول در درون   

 رسـمي  -1 :ها سه جريـان فرهنگـي      در اين دهه  . ها ديد  هاي فرهنگي در اين دهه     يانجر
جريـان فرهنگـي     -3 ثر از كمونيـسم و    أجريان فرهنگي چـپ و متـ       -2،  )رژيم پهلوي (

هـاي فرهنگـي سـه جريـان         به تبع اين جريـان    . مذهبي در حال رقابت با همديگر بودند      
هنـر بـراي    «نها جريان موج نو كه با شعار        يكي از آ  . توان شناسايي كرد   شعري را هم مي   

بـه  . انديـشيد  گزيني از تعهد سياسي و اجتماعي تنها به زيبايي شـعري مـي        و دوري » هنر
 شـدند  هـاي رژيـم برخـوردار مـي        هاي سياسي آنها پيوسته از حمايت      خاطر اين گرايش  

عر نو اين   ترين جريان ش   توان آن را عمده     جريان ديگري كه مي    )4/127: 1377 ،لنگرودي(
ترين ادامه دهنـدگان   خود نيما و مهم. ثير چپ قرار داشتأها برشمرد، بيشتر تحت ت     دهه

هـايي چـون     مايه راه وي چون شاملو، فروغ فرخزاد، سياوش كسرايي و ديگران با درون           
هايي مـدرن و غيرمـذهبي در عـين حـال             اجتماعي و شعر حماسي با انديشه      نمادگرايي

 اما سـومين    .)199: 1384،  قراگوزلو( دادند ان مذهبي هم نشان مي    مخالفت خود را با جري    
ـ       جريان با وجود اين    ثير جريـان چـپ بـود و در سمبوليـسم        أكه در برخي موارد تحت ت

كردند، اما بـه تـدريج بـا ارائـه           اجتماعي و حتي سرودن شعر حماسي از آنها پيروي مي         
هاي ديني و سنتي جريان جديدي  ههاي جديد براي اشعار خود با تكيه بر آموز      مايه درون

پيدايش و گسترش جريان شعر نو مذهبي را بايد    . گذاري كردند  را در شعر و ادبيات پايه     
هـاي   همان طور كه در دهـه     . هاي فرهنگي پيگيري و دنبال كرد      در تحوالت خود جريان   

ـ                50 و   40 ا  شمسي بنا به داليل متعدد داخلي و حتي جهاني جريان مذهبي در مقايـسه ب
هـاي اجتمـاعي مختلـف       جريان رسمي و حتي جريان چپ مورد استقبال اقشار و گروه          

واقع شد و موجي از گرايش به مذهب و سنت و اصالت فرهنگي در بـين روشـنفكران،             
شاعران و اديبان هـم كـه       . هاي مختلف جامعه پديد آمد     كردگان و اقشار و گروه     تحصيل

مذهبي چون روحانيت و روشنفكراني چـون       ثير نيروهاي   أدر اين دوره به شدت تحت ت      
احمد و شريعتي بودند و در موارد مختلف به تعامل فكري و اجتماعي با آنها مبادرت               آل
ـ      مي . هـاي شـعري آنهـا هـم هويـدا گرديـد            مايـه  ثيرات در درون  أكردند، به تدريج اين ت
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 تــرين هــايي ويــژه از مهــم مايــه كــه پيــدايش جريــان شــعري مــذهبي بــا درون درحــالي
 آن  ة، پـژوهش چنـداني دربـار      اسـت  50 و   40هـاي    هاي شعر و ادبيات دهه     هاي جريان

صورت نگرفته است و حتي بزرگترين آثار درباره شعر نو هم حداكثر به ذكر چند جمله 
گونـه پـژوهش مـستقلي     توان گفت كه تاكنون هيچ به جرات مي. اند  آن اكتفا كرده  ةدربار

هايي كه درباره شعر نـو صـورت         ا اين حال در پژوهش    ب. درباره آن به عمل نيامده است     
هـا پرداختـه     هاي شاعران نو در اين دهـه       گرفته و يا به بررسي و تحليل اشعار و انديشه         

از . هاي آنان اشاراتي شده اسـت  شده است، به مذهبي بودن و صبغه ديني داشتن انديشه        
  از سـيدمهدي زرقـاني     نانـداز شـعر معاصـر ايـرا        چشمتوان به كتاب     جمله اين آثار مي   

اثـر مهـم    نيـز    و   )409  و 441: 1389(  اثر محمدرضا روزبـه    شعر نو فارسي   )539: 1387(
ليف شمس لنگرودي را برشمرد كه در جلد چهارم در بررسـي            أ ت تاريخ تحليلي شعر نو   

 459 و 138: 1377( كنـد  هاي سرشك، صفارزاده و ميرزازاده به اين مهم اشاره مي          انديشه
عـد   بعنوان شـعر سياسـي در دوره پهلـوي دوم    چنين درستي هم در اثري با        م ه .)472 و

 و نيز رسول جعفريان .)302: 1381، درستي( شود مذهبي انديشه اين شاعران را متذكر مي   
اي را به بررسـي اشـعار چنـد تـن از             مذهبي چند صفحه  ـ   يهاي سياس  در كتاب جريان  

 اين پژوهش در نظر دارد با       .)859: 1387،  جعفريان( شاعران مذهبي اختصاص داده است    
 هاي اسنادي و با تحليل شرايط سياسي و اجتماعي ايران در دهه          ـ   ياستفاده از روش تاريخ   

چنين بررسي اشعار برخي از شاعران مذهبي در اين دو دهه، علل ظهـور                و هم  50 و   40
  . را بيان كندهاي اساسي آنها مايه ترين درون اين جريان جديد از شعر فارسي و مهم

 شمسي را به لحاظ اعتبار وقايع 50 و   40هاي   نظران دهه  گران و صاحب   اكثر پژوهش 
شـاعران نـوگراي    . انـد  ادبي و تحوالت شعري، فصلي تازه در شعر و ادب ايران دانـسته            

 بودند كه از خرداد چهل و     يواردان و نورسيدگان   مذهبي در مقايسه با ديگر شاعران، تازه      
، بازرگـان ( ي مبارزه با استبداد و استعمار به دسـت رهبـران مـذهبي افتـاد              ـ كه رهبر   دو

تـر   رسـيم حـضور آنـان پررنـگ     هاي نزديك به انقالب مي  ـ هرچه به سال .)393: 1377
 شاعراني كه در آثارشان مضامين دينـي و مـذهبي وجـود             .)544: 1387،  زرقاني( شود مي

فشارند، به لحاظ مبـاني      سكوالر پاي مي  هاي   هاي ديني در مقابل ارزش     دارد و بر ارزش   
اي از ديگر شاعران نيستند و در بسياري از عناصر گفتماني خود با               جدابافته ةتفشعري تا 

به عبارت ديگر، آنان وارثان ميراث شـاعران نـسل اولِ           . اند جريان فرهنگي چپ مشترك   
ري از شاعران بـه      بسيا 50 و   40هاي   با اين حال در دهه    . نوگراي ايران چون نيما هستند    

 كنـد   پيدا مي اي   آورند و در آثارشان عناصر ديني جايگاه برجسته        هاي ديني رو مي    ارزش
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هـاي   آورند با دوره   سوي اين مضامين رو مي     و تعداد و جايگاه اجتماعي شاعراني كه به       
ها را بـه شـرح       هاي شعر مذهبي اين دهه     مايه ترين درون  مهم. مقايسه نيست  ن قابل يپيش

  :توان بيان كرد يزير م
  

  )حكومت(  مخالفت با جريان فرهنگي رسمي)الف
هاي  يي ش، سرآغاز دوراني جديد از رويارو      1340اهللا بروجردي در سال      درگذشت آيت 

 شمـسي باعـث     40 ةاقدامات شـاه در آغـاز دهـ       . عمده ميان رژيم شاه با روحانيون بود      
 و مبارزه با دولت كشيده       سياست و مخالفت   ةپيش به صحن   از گرديد كه روحانيت بيش   

بسياري از اقدامات شاه همانند اصالحات ارضي، دادن حق رأي به زنـان، حـذف               . شود
سوگند به قرآن براي نمايندگان، سركوبي قيام پانزده خرداد، حملـه بـه مدرسـه فيـضيه،                

پيش آمريكا، رابطه با اسـرائيل، گـسترش الگوهـاي اخالقـي و              از سلطه و حضور بيش   
 هـاي دو   شـاه در برگـزاري جـشن     ةگرايان هاي باستان  ربي در جامعه، سياست   اجتماعي غ 

شمسي باعث نارضايتي شديد روحانيـان و در          ساله و تغيير تقويم هجري     پانصد و هزار
 در  .)91: 1381،  حـائري يـزدي   ( نتيجه، رويارويي سياسي و فرهنگي با حكومـت گرديـد         

 نوظهـور، بـسياري از      ةتـرين چهـر    يعنـوان سياسـ     روحانيون، امام خميني بـه     ةرأس هم 
هاي ايالتي و واليتـي، انقـالب سـفيد،           انجمن ةهاي شاه، از جمله تصويب اليح      سياست

رفراندم، اعطاي كاپيتوالسيون به مستشاران آمريكـايي در ايـران، ارتبـاط بـا اسـرائيل، و                 
امـام  ( وابستگي به كشورهاي خارجي و بسياري از موارد ديگر را مورد انتقـاد قـرار داد                

 روشـنفكراني   .)23: 1377،   و قيام پانزده خرداد به روايت اسـناد سـاواك          64،.ق1396،  خميني
زدگـي بـه تعبيـر      غـرب  ةچون جالل آل احمد و دكتر علي شريعتي دولت را عامل عمد           

شـريعتي سياسـت    . دانـستند   مـي  ياحمد و اَسيميله كردن افراد جامعه به تعبير شـريعت          آل
روي از غرب با تكيه بر پول نفـت          ه و سريع دولت را همان دنباله      جانب مدرنيزاسيون همه 

اين مدرنيزاسيون سريع و ترقي شگفت تنهـا دو شـرط   «؛ گويد ميديده و در انتقاد از آن     
  .)4/140: تا بي، شريعتي(»نداشتن شعور شخصيت و دوم داشتن پول و امكانات: خواهد مي

 كه در اصل سلسله     زن در خانواده  نظام حقوق   استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب       
 منتـشر شـده بـود، ايـن نكتـه را      46 و 45هاي   در سالزن روز ةمقاالتي بود كه در مجل 

يادآور شده است كه چون تب جايگزيني قوانين مربوط به زن و خانواده در جامعه بـاال                 
ت كرده گرفته، به پيشنهاد برخي از دوستان در مقام پاسخگويي اقدام به نوشتن اين مقاال 

 رژيم پهلوي ةگرايان  هم چنين مطهري در مقابل سياست باستان   .)25: 1357 مطهري،(است
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 از محورهاي اساسي    .)25: 1354،  مطهري( نوشت را   خدمات متقابل اسالم و ايران    كتاب  
 )حكومت(مقابله و مخالفت با روند جريان فرهنگي رسمي       . ش50 و 40انديشه امام در دهه     

ي چند تن از روحانيون تز جدايي دين از سياست را مردود شـمرد و               امام به همراه  . بود
كه احكام و قوانين اسالم جامع و شامل ابعاد سياسي و اجتمـاعي اسـت،                با تأكيد بر اين   

اند، ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسالم در            كه اعالم كرده   اين« :اعالم كردند 
، امام خميني (» اند ستعمارگران گفته و شايع كرده    امور اجتماعي و سياسي دخالت نكنند، ا      

اسالم تمامش سياست است، اسالم را      « دارند  سپس با قاطعيت تمام اعالم مي      .)16: 1377
  .)64: 1396، امام خميني(» گيرد سياست از اسالم سرچشمه مي. اند بد معرفي كرده

ـ به جز اقليت موج نوـ  يكليت شعر فارس ز احساس تعهـد   ا50 و 40هاي   در دهه 
هـا كـه بـه شـدت      شاعران مذهبي اين دهـه   . و مسئوليت سياسي و اجتماعي سرشار بود      

عنوان رهبر قيام و روشنفكراني چون آل احمد و شـريعتي            هاي امام به   ثير انديشه أتحت ت 
بـا توجـه بـه      . پرداختنـد  قرار داشتند، به مبارزه و مخالفت با جريان رسمي حكومت مي          

 سركوب و سانسور شديد، در اين رويكرد، شـعر مـذهبي، هماننـد              وجود جو اختناق و   
شعر شاعران چپ، براي بيان مفاهيم اجتماعي و سياسي به اسـتفاده از كنايـه و اسـتعاره           

با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي آن روز كه امكان بيـان             به زبان رمز    پرداخت و    مي
 وجود نداشت، افكـار خـود را بـه          هاي آن   مخالفت با دولت و سياست     ةپرد آشكار و بي  

انتقاد از وضعيت سياسي و اجتماعي و نماياندن موضع مخـالفِ           . كرد مخاطبان منتقل مي  
محمدرضـا شـفيعي كـدكني،      . گونـه شعرهاسـت     اين ةشاعر در برابر آن از مضامين عمد      

او در  .  اين شاعران اسـت    ةهاي آينده، در زمر    ها و شاعر بزرگ دهه     شاعر جوان اين دهه   
ها در كسوت طلبگي به آموختن علوم دينـي در     روحاني به دنيا آمد و مدت  ةك خانواد ي

محضر علمايي چون مدرس يزدي، فلسفي اصفهاني، و شـيخ هاشـم قزوينـي پرداخـت                
بينـي   ك جهـان  يـ ) نـام شـعري شـفيعي     ( سرشـك . بيني م  جهان. )31: 1386،  بشردوست(

سـوي   و پيش از خود، وي به سمت     در مقايسه با شاعران نسل      . اسالمي و مذهبي است   
زيرا او معتقـد    «آورد،   اي بعد از اسالم روي مي      هاي اسطوره  رويدادهاي تاريخي و چهره   

 ما سرگذشت سرخ كـساني      ة خونين قبيل  ةچهارصد ساله، تبارنام   و است كه در اين هزار    
 فضاي .)89: 1388، فوالدونـد ( »ها برتري دارند شان بر هوخشتره را ثبت كرده كه هر كدام    

  :هاي چهل و پنجاه از نظر وي آكنده از پليدي و ناپاكي است كشور در دهه
  ن استــيـركــن چــيـه زمــك           باران اين استةآخرين برگ سفرنام

  )163: 1376، شفيعي كدكني(
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  :سرايد در شعر ديگري مي
  اگر يكي ز شهيدان الله

  كشته تير
  زخاك برخيزد

  به ابر خواهد گفت
  هد گفتبه باد خوا

  )201 :1376كدكني،  شفيعي(... كه اين فضا چه پليد است و آسمان كوتاه
 او، حـاوي  هـاي نيـشابور   در كوچه بـاغ  ةويژه مجموع بسياري از شعرهاي شفيعي به 

  :تماعي استهاي سياسي و اج پيام
  وـدايي آن روح هزارانت كيشور و ش      شهر خاموش من آن روح بهارانت كو

  وـارانت كـوي بهـدم و ب نكهت صبح      زانـو خوناب خخزد در هر برگ ت مي
  وـوارانت كـاهوي سي اسب و هةشيه      اه دشمنـدان سپـكوي و ميدان تو مي

  )363: 1387، شفيعي كدكني(
اي كه بودند در حمايت و سـتايش از          ها، شاعران از هر گرايش و عقيده       در اين سال  

تقاد از سركوبي و كـشتار مخالفـان دولـت          شفيعي در ان  . قدم بودند  مبارزان با رژيم ثابت   
  :سرايد هاي مبارزان انقالبي چنين مي توسط نيروهاي امنيتي و در رثاي كشته
  موج موج خزر از سوگ سيه پوشانند

  چه بهاري است خدا را كه در اين دشت مالل... 
  ها آيينه خون سياووشانند الله

  هاي پريشان در باد آن فرو ريخته گل
  )301: 1376، شفيعي كدكني(  دت همه مدهوشانندجام شها كز مي

كند آنها   هاي دولت مي   اش هر جا كه اشاره به شاه و سياست         شفيعي با زبان استعاري   
  :كند ميرا تاتار خطاب 

  در بامداد رجعت تاتار
  ديوارهاي پست نشابور

  هاي بلند است تسليم نيزه
  :سرايد  رسوم باستاني ميهاي شاه در تجليل از آداب و و يا در انتقاد از سياست

   نسليةمن با زبان مرد
  اش كه هر كتيبه

  زير هزار خروار خاكستر دروغ
  ست مدفون شده

www.sid.ir


  ) ش50 و 40(هاي  هاي اساسي شعر مذهبي ايران در دهه مايه درون

  177

  با كه بگويم
   تاتاريةطفالن ما به لهج

  را» پرشكوه نياكان«تاريخ 
  )279 و 178 :1376كدكني،  شفيعي(آموزند  مي

 ةم كـردن همـ    شفيعي در واكنش به سياست شاه در تأسيس حزب رسـتاخيز و ملـز             
  :سرايد  با يك تمثيل زيبا مي53ايرانيان به عضويت در آن در سال 

  يـاهـر و تبـذاب كفـد آنك عـويـگ      ر در كشتيـاده بـد ايستـديـوح جـن
  يـم الهـز خشـوج خيـن از آن مـايم      ن، نيستـد درون كشتي مـهر كه نباش

  ...كه نيست بر همه آفاقخيره در ابري       يـر در كشتـاده بـن ستـوآييـوح نـن
  )397 :1376كدكني،  شفيعي(

  :را سرود»  خوابةجشن هزار« ساله شاهنشاهي هم 2500هاي  او در انتقاد از جشن
  جشن بزرگ مرداب

  زي خوار لجن غوكان لوش
  )432: 1386، شفيعي كدكني(  ...آن سوي اين هميشه

  اجتماعي به بيـان انتقـادات      شاعران مذهبي همانند ديگر شاعران بااستفاده از سمبوليسم       
 نصراهللا مرداني نيز در انتقاد از جو سياسـي        . پردازند خود از وضعيت سياسي و اجتماعي مي      

  :سرايد و اجتماعي و حاكمان مسلط با استفاده از استعاراتي چون شب و شقايق چنين مي
  وار شبـان ديـا آسمــان تـآسم        ن از آزار شبـــــام م هــتـخس

  انـدمـد ديـه بعـرفتـي بگـرگـتي         چنگال شب خورشيدمانمانده در
  ودـا در ربـد از ميورشـكودك خ        شب چنگال خونين را گشود آل... 

  ور هـاي آتش شعلـه همچو جنگل        رـايِ تــه ايقـونِ شقــتپه از خ
  )167 و 165: 1364، مرداني(

» آلـودي   فاسـد بغـض    هـاي  فـصل « را   55هـاي    مرداني در شعر ديگري، روزگارِ سال     
در . )170: 1364مردانـي،   (خواند كه سپاه اهريمن در نبرد با سليمان فاتح شده اسـت              مي

  :كند زمانه را آكنده از تيرگي و پليدي، نفرت و ستم توصيف مي» غزل وحشت«شعر 
  آشام وحشت آيد از صحراي ظلمت گرگ خون   ام وحشتــرگي در شـيار تـوم هولبــا هجـب

  ام وحشتـر اجسـاح بـم اشبـاي درهـه سايه   رينـر نفرت بار نفـاي شهـه كوچهذرد از ـبگ
  )25 :1364مرداني، (

  :كند سيدعلي محمودي نيز ايران آن روز را چنين توصيف مي
  اينجا مصر است

  اينجا سرزمين خدايان است
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  امپراتوري فرعون
  با كارفرماياني دزد و خائن

  اينجا معيار كارداني و لياقت... 
  )8 و 7 تا، بي: محمودي( .طاعت استا

اي كه يادآور شاه و غرور وي از دستاوردهاي انقالب سفيد است، چنـين               در استعاره 
  :سرايد مي

  فرعون سربلند و مفتخر و پيروز
  نوازد از ديروز شيپور فتح مي

  )25 :تا محمودي، بي(تنديس را پرستش بايد كرد 
داري و اقـداماتش در       تظاهر بـه ديـن     هاي دولت پهلوي در    طاهره صفارزاده سياست  

  :گويد ساخت و تعمير مساجد و اماكن متبركه را به پيروي از امام به باد انتقاد گرفته و مي
   ويرانگرةكاينك قبيل

  در كار بازسازي بقعه است
  در كار بازسازي مرقد

  و پرسش هميشه و هر روز
  خيزد از جان هوشيار جهان برمي
  سجد چه كارمشرك تو را به بازسازي م

  )9: 1358 ،صفارزاده( مرقد چه كار يمأمون تو را به بازساز
دانـد    اقتصادي و اجتماعي دولت را طرحي مـي        ةهاي توسع  در شعر ديگري سياست   

كه از سوي اربابان خارجي طراحي شده و دولت پهلوي مأموريت اجراي آن را برعهده               
  :د داشت خاصي را براي مردم نخواهةدارد و نتيج

  از جميع جهات آباد استملك 
  آباد از نظارت طراحان

   آبادانةطرح نمون
   همگانيةطرح شكنج
   نهانيةطرح شكنج

  )16: 1358صفارزاده، (معمار خارجي، بناي داخلي 
.  ايـن عرصـه اسـت      ةشـد  هم از شاعران شناخته   ) محمدرضا رحماني (مهرداد اوستا   

گونه مـورد   كه شاه را اين ، چناناشعار وي در انتقاد از دستگاه حاكم صراحت بسيار دارد       
  :دهد خطاب قرار مي
   هر چيز بمزدةمگر اين هرز
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  مگر اين دزد حريص
  مگر اين ديو

  )86: 1373، اوستا(... چه گويم اين دزد
  
  مبارزه با رژيمانقالب و  دعوت به )ب

آميز و در چهـارچوب قـانون و وادار كـردن شـاه بـه                طور كه امام مبارزه مسالمت     همان
ـ .كردنـد  كيد مـي أهايي چون جبهه ملي بر آن ت كه گروه  ي ـ  در برابر قانون اساستمكين   

را كنار گذاشت و خواستار سـرنگوني شـاه و تغييـر رژيـم سياسـي شـد و در ايـن راه                       
سكوت و تقيه علما و روحانيون را در مقابل اقدامات ضـد دينـي دولـت حـرام اعـالم                    

بدين ترتيب .  علما اقدام مشابهي انجام دادندكردند و به همراه ايشان هم جمعي ديگر از   
با ابتكار امام روحانيون بيش از پيش وارد امور اجتمـاعي و سياسـي شـدند و در صـف                 

گريـزي و عـدم مداخلـه در         مبارزه با حكومت قرار گرفته و رويـه چنـد دهـه سياسـت             
 امـام  .هاي علميه را كنـار گذاشـتند   سياست و محدود كردن حيطه فعاليت خود به حوزه      

سابقه در فقه شيعه و در راستاي ارائه نظريه سياسي حكومـت             چنين در يك اقدام بي     هم
خود و در تقابل با تبليغ و ترويج ناسيوناليسم شاهنشاهي، سلطنت و نظام شاهنشاهي را               

از نظر امام ضد اسالمي بودن رژيـم        . نه تنها غيراسالمي بلكه ضد اسالمي معرفي كردند       
 اين زمانه نبوده، بلكه از اول اسالم هم شاهنـشاهي مغـاير بـا اسـالم                 شاهنشاهي تنها در  

. بوده و تشكيل سلطنت بعد از اسالم هم انحرافي آشكار در حكومت اسالمي بوده است        
الملوك كسي كه عبارت از شاهنشاه باشد، نزد خداوند از منفورترين            پيغمبر فرمود ملك  «

ي مخالف است و قرآن جديت دارد كه بـر          اصوالً اسالم با اساس شاهنشاه    . القاب است 
  .)16: 1396، امام خميني(» ضد سالطين قيام شود

شريعتي كه با بسياري از شاعران و نويسندگان مـذهبي چـون فخرالـدين حجـازي،                
نشر داشت و در محفلـي ادبـي         و در مشهد حشر  ... شفيعي كدكني، و نعمت ميرزازاده و     

آغـازين  هـاي   سال در .)120: 1382، رهنمـا ( پرداختند انديشي مي  با هم به همپيكاربه نام  
خواهـد تـا از شـعر        نويسد و از او مـي      اي از پاريس به نعمت ميرزازاده مي       ، نامه 40 ةده
او بـا تأكيـد بـر       .  مردم و دعوت آنان به قيام اسـتفاده كنـد          يعنوان سالحي براي آگاه    به

گويد كـه در      شاعران مي  ةژاهميت شعر در دادن آگاهي سياسي و اجتماعي و جايگاه وي          
شـان توسـط     ها و افكار اجتماعي و سياسـي       خوان شهري كه ايمان مردم در دست روضه      

 شـاعران بـسيار سـنگين       ةشود، وظيف  دهي مي  هاي دولتي جهت   سينما شهرزاد و روزنامه   
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 انـد؛  است و چنانچه آنان براي نجات اين نسل كاري انجام ندهند مرتكب خيانت شـده              
خواند شما چرا غرغر و ناله و زمزمـه          و ديوار براي خواب كردن الاليي مي      حاال كه در    «

اصـغر    علـي  .)مقدمـه  ،1357،  ميـرزازاده ( »بيـدار شـوند   ] همگان[فرياد بكشيد تا    . كنيد مي
گـراي ايـن     اي كه بر اشعار طه حجازي، از شـاعران ديـن           سيدجوادي نيز در مقدمه    حاج
ر در ايجاد آگـاهي و تـسهيل در رسـاندن پيـام بـه               با اشاره به توانايي شع    ،  ها نوشته  دهه

مخاطب بدون نياز به وسايل و ابزار پيچيده و عدم نياز بـه زمـان و مكـان معـين تأكيـد              
ها به ذهن سـاده   ها و آگاهي اي از انگيزه    محترقه ةصورت ماد  تواند به  شعر مي «كند كه    مي

ـ             و بي   »ر قـدرت منفجـر نمايـد      خبر مردم شليك شود و احساس و شعور آنها را در براب
  .)16 و 15: 2537، حجازي(

دهي نـسبت   شاعران مذهبي هم به تبعيت از پيشرواني چون امام و در راستاي آگاهي  
هاي دولت، اقدام به دعوت مردم بـراي دگرگـوني و قيـام و انقـالب                 كاري به ظلم و تبه   

ر آثار شـاعران    دعوت به قيام و انقالب د     . هاي ديني نمودند   براي جايگزين كردن ارزش   
هايي است كه ميرزازاده در شعري دربـاره      با چنين زمينه  . شود اين دوره به وفور ديده مي     

  :برد قيام عاشورا، آن را چنين به پايان مي
  امــاتمـده نـانـق مـرد باطل و حـا نبـام       خورشيد رفته است و به پايان رسيده رزم

  امـد قيـده يـال مـز صــوز رستخيا رـت      انـانيـوش جهـه گـوين صحنه شگفت ب
  )119: 1357، ميرزازاده(

  :گويد ترش نسبت به ديگران مي شفيعي كدكني با زبان استعاري
  دار و بارور گردندـيه بــها هم كه بـاغ        بخوان به نام گل سرخ در صحاري شب
  ردند خـونين دوبــاره بـرگـةانيبه آشـ        بخوان دوبـاره بخوان تا كبـوتران سفيد

  )401: 1386، شفيعي كدكني(
مرداب در  . ها بر پايه تضاد و تقابل بنا شده است         مايه اشعار سرشك در اين سال      جان

هـاي ركـود و      شه در مقابل خورشيد سوزان حقيقت، مردابي كه مظهر هزاره         يخواب هم 
. رخوت شاهان جائر و حقيقت سوزاني كه در هيات روزان آفتابي ظهـور خواهـد كـرد                

هـاي ايـن عفونـت سـياه تـاريخ را خواهـد        نقالبي سرخ و سوزان است كه ريـشه       نماد ا 
 افق تاريك موجـود، بـه روشـنايي افـق موعـود             ةسان نگاه شاعر از حيط     بدين. خشكاند

گويي از راه شهادت      در نظر شفيعي آزادي، شهامت و حق       .)478: 1389،  روزبه( گرايد مي
كـه شـهادت او را       خواهي اسـت، چنـان     يخاطر حلّاج سمبل آزاد    بدين. آيد دست مي  به

  :خواند شهادت بزرگ آزادي مي
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  هاست تو در نماز عشق چه خواندي كه سال
  هاي پير باالي دار رفتي و اين شحنه

  )275: 1376 شفيعي كدكني،(كنند  ات هنوز پرهيز مي از مرده
و زند كه اگر در طلب آزادي هستيد، بايد تـالش پيگيـر              شفيعي به همگان نهيب مي    

  :مدن منجي بدون اقدام بيهوده استمداوم داشته باشيد و انتظار براي آ
  تو در انتظار پوسيدي

  ات را باد كه كليد رهايي
  )341 :1388، شفيعي كدكني(  آرد و افكند به دامانت

رُ مـا باَنفُـسِهِم             «كه اشاره صريحي به آيه     رُ ما بقـوم حتّـي يغيـدر . اسـت » انَّ اهللاَ اليغي
ضمن انتقاد از شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بـه تجليـل از مبـارزان راه                شعري ديگر   

  :دهد آزادي پرداخته و صبح پيروزي را به همگان نويد مي
  اند مسافراني در راه

  كشند آنان دم را بر دوش مي سپيده
  لباس صاعقه بر تن دارند

  برادرانم
  )492 :1388كدكني،  شفيعي(كنند  هايشان سوراخ مي شب را با واژه

  :سرايد در جايي ديگر، در ستايش از مبارزان راه آزادي چنين مي
  هاي طوفان، پروازتان بلند اي مرغ

   سربي را در خون خويشةآرامش گلول
  )303 :1388كدكني،  شفيعي(گونه عاشقانه پذيرفتيد  اين

  :خواهد كه از همگان مي» هاي فاسد فصل«نصراهللا مرداني هم در شعر 
  انديشان شبدر هم بكوب كاخ 
  )171 :1364، مرداني( انساني ةجاويد كن حماس

  :سرايد در شعر ديگري چنين مي
  ر استـوز زنجيـبه دست و پاي عزيزان هن      ر استـيگ ق دلـز عشـره پاييـبه چشم پنج

  ر استــار تكبيـه در انتظـادثـه دار حـك      مـق حالجــيـق رفـوي سرّ انا الحــگـب
  ر استـ تعبيةدـ خـون در سپيةن طليعـقيي      بيند  خواب سرخ ميزمين به محور خود... 

  )172 :1364مرداني، (
  
   هويت و تأكيد بر بازگشت به خويشتنة داشتن دغدغ)ج

ـ  آمدهاي نوسازي سريع و غـرب       مذهبي بايد به پي    يها گرايش از عوامل مؤثر بر     ةگرايان
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هاي فرهنگي و  جاد گسيختگيدولت پهلوي اشاره داشت كه همانند ديگر نقاط دنيا در اي  
به دنبال نوسـازي دولـت      . طور كلي تهديدهاي هويتي نقش موثري داشت       اجتماعي و به  

هاي هويتي حساس شدند و نـسبت        پهلوي، روشنفكران بيش از ديگران نسبت به تهديد       
 يت محـور  يك شخـص  يعنوان   احمد به  در بين روشنفكران آل   . به آن واكنش نشان دادند    

 گذاشـت   يها بر جا   ن دهه ي مختلف روشنفكران ا   يها في بر نگرش ط   ياديار ز يتأثير بس 
 هـشدار   يو. فـا كـرد   ي ا ي اساسـ  ي به گفتمان غالب نقـش     يزدگ ل مفهوم غرب  يو در تبد  

ي ـ  ت فرهنگـ يـ ت و هويم شخـص يـ ا  غرب ما نتوانستهينيداد كه در مقابل تمدن ماش يم
 وي  .)34 و 28: 1359،  حمـد ا آل(م  يـ ا م و دچار اضمحالل شـده     ي خود را حفظ كن    يخيتار

ران را باعث رواج    ي ا ي به شهرها و روستاها    ي خارج يها دات كارخانه ي تول يةرو يورود ب 
 دانـد  ي و ملّـي مـ     يهـا و آداب بـوم       و به دنبال آن، نـابودي سـنت        ييگرا  مصرف يةروح

احمد با چرخشي كه نسبت به مذهب و تأكيدي كـه بـر نقـش و                 آل. )67: تا  بي ،احمد آل(
ه روحانيت در جامعه داشت، در تغيير نگرش جامعه نسبت به جايگاه آنها در بين               جايگا

كه بسياري از    احمد درحالي  آل.  متوسط جديد بسيار مؤثر بود     ةكرده و طبق   اقشار تحصيل 
كـرد،   هـا محكـوم مـي      توجه به سـنت    روي از غرب و عدم     علت دنباله  روشنفكران را به  

زدگـي اسـت،     ارزه و مقابلـه بـا اسـتعمار و غـرب          كه سنگر مبـ    روحانيت را به علت اين    
نمـود كـه     تـرين و مـؤثرترين ايـدئولوژيي مـي         در نظر وي مذهب مهـم     . كرد ستايش مي 

 كار  .)255: 1359 ،احمد آل( كار گرفته شود   توانست در مبارزه با استبداد و استعمار به        مي
پيش مذهبي   از  بيش ةبزرگ شريعتي در اين راه، ادامه و تكميل اين گفتمان و دادن صبغ            

تكيـه مـا بـه      «كند؛   ، تأكيد مي  بازگشت به خويشتن  شريعتي در اثر مهم خود،      . به آن بود  
 »مان است و بازگـشت بـه همـين را بايـد شـعار خـود كنـيم                  خويشتن فرهنگي اسالمي  

تـرين سـنگر در مقابـل        احمد مذهب را مهـم      شريعتي هم مانند آل    .)2/31: تا  بي ،شريعتي(
 شريعتي علت طرح بازگشت     .)338: تا  بي ،شريعتي( شمارد يم به فرنگي مي   استعمار و تسل  

ايـن  .  ايراني بدان گرفتار شـده اسـت       ةداند كه جامع   اي مي  به خويشتن را درمان بيماري    
 بـراي درمـان     .)4/106: تا بي شريعتي،( بيماري اليناسيون يا اسيميالسيون فرهنگي نام دارد      

بازگشت بـه خويـشتن يعنـي       «: كند خويشتن را مطرح مي    بازگشت به    ةبيماري، شريعتي ايد  
 بازيافتن شخصيت انساني و اصالت تاريخي و فرهنگي خويش، يعني خودآگاهي و باالخره            

  .)12/245: تا بي شريعتي،( »يعني نجات از بيماري اليناسيون فرهنگي و استعمار معنوي
اسـي و اجتمـاعي ايـن       هاي سي  عنوان يكي از اقشار آگاه و فعال در عرصه         شاعران به 

شـان در    كردند كه هويت فرهنگـي     ها همانند ديگر روشنفكران و فعاالن احساس مي        دهه
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 از اين رو، اين شاعران ضمن مخالفت با جريـان         . معرض تهديد و نابودي قرار گرفته است      
فرهنگي حاكم كه سعي در جايگزيني الگوهاي فرهنگي خاصي در جامعه داشت، بر عناصر              

آنان كه از گفتمان بازگـشت بـه        . كردند فرهنگي مذهبي و سنتي خود تأكيد مي      و مفاهيم   
سيد علـي   . كردند ثر بودند، در اشعارشان بر آن تأكيد مي       أاحمد و ديگران مت    خويشتن آل 

بـه زيبـايي و بـه روشـني         » وار در شـب فرعونيـان      موسـي « بلنـد    ةمحمودي در منظومـ   
  :كند  هويتي جامعه است، چنين بيان ميهاي هاي هويتي خود را كه همان دغدغه دغدغه

  موسي سالم بر تو
  لختي به من نگر

  قرار و در به درم موسي من بي
  من اعتماد را چگونه بخوانم

  )60 :تا بي، محمودي(هويتم موسي  من بي
  :كند سپس در ادامه، بر بازگشت به هويت مذهبي و فرهنگ اصيل خودي تأكيد مي

  ديروز من به باغچه گفتم
  ن خويش بايددر بط
  هاي تازه بنشاني گل

  زرد و سفيد و قرمز و آبي
  تا نام خويش را بسرايند

  )61 :تا محمودي، بي(گر شوند  تا نام با هويت خويش را آوازه
در ادامه ضمن شرح دعوت سيدجمال به بازگشت به اسالم و دعوت اقبال الهـوري        

 بازگشت به خويشتن اشـاره    هاي شريعتي دربارة    خودي، به ديدگاه   ةبه بازگشت به فلسف   
  :خواند كند و وي را ابوذر زمان مي مي

  خواند گويي ابوذر است كه مي
  در رزم با فرعونيان

  قارونيان و ياران بلعم و باعور
  )86: تا محمودي، بي( هاي زور و زر و تزوير طاغوت

  برخوان كالم شير خدا را
  سرايد كه مي آن

  درد تو در خود توست
  ... درمانت نيز

  رخوان برادرمب
  )93 و 91: تا محمودي، بي(برخوان كالم قدسي قرآن را 
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هـاي شـرق و     كند كه بايد دل از انگـاره       طه حجازي نيز در مضموني مشابه تأكيد مي       
  :غرب بركند و به خويشتن خويش بازگشت

  بايد به هيئت شهدا پيوست
  ديگر به شرق و غرب... 

  ديگر به كوه و دشت
  اميدي نيست
  يشتن خويشبايد به خو

  بايد به استواري ايمان
   قرآنةبايد به آي

  )160 و 159 :2537، حجازي(بايد به صبح تكيه كنيم امشب 
كنـد و    حجازي در شعر ديگري احساس دلتنگي و تنهايي خود را از جامعه بيان مـي              

  :آورد سوي نور خدا روي مي به دنبال اين دلتنگي و تنهايي به
  ايم ما چه تنها شده

   خويش تنفر داريمما چه از
  )71: 2537حجازي، ( خواهيم كه به تنهايي و غمگيني ما لختي انديشه كند از خدا مي... 

  :كند كه به دنبال اين احساس دلتنگي درخواست مي
  مرا نماز بياموز

  مرا كه از تمامي اين شهر برترم
  و بوي گند عفونت تمام ذهنم را به خويش آلوده است

  مرا نماز بياموز.. 
  )130: 2537حجازي، (ام  ا كه از فساد و تباهي به تنگ آمدهمر

ضمن انتقاد از سياست و اقدامات روسيه و انگليس » حماسه آسيا«مهرداد اوستا در شعر   
  :دارد و امريكا، آنها را رهزن دين و عقل دانسته و شرقيان را از رفتن به راه آنها بر حذر مي

  فكنا روس از يك سوي، امريكا ز سويي مردم
  اينت همچون غول رهزن
  )471: 1370، اوستا(آنت همچون ديو دشمن 

هاي تمدن و فرهنگ آسيا، آنها را بـه رخ غربيـان             سپس با برشمردن مفاخر و برتري     
دانـد كـه بـر تـارك حيـات بـشري            كشيده و اسالم و دستاوردهاي آن را عناصـري مـي          

  .)471: 1370اوستا، (درخشد  مي
هـا در    ترين شاعران اين دهـه     ترين و انقالبي    يكي از مذهبي   عنوان طاهره صفارزاده به  

كه به ياد دكتر علي شريعتي سروده شده، ضمن تجليـل از            » سفر هزاره «شعري با عنوان    
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  :گويد مبارزات و هجرت وي مي
  ما كيستيم ...

  ما در هزاره چندم هستيم
  تقويم نزد كيست
  در اين ديار دودي

  اين داوران دودي شكل
  بيهوده گل

  بيهوده سنگ
  )58 :1356 ،صفارزاده( زنند به ساحت مهتاب مي

  
  هاي ديني با برجسته كردن ابعاد سياسي آنها  تأكيد بر آموزه)د

هـاي جريـان مـذهبي و گـرايش          ، شاهد پويايي و گسترش فعاليت     .ش50 و 40هاي   دهه
يه به   علم ةاهللا بروجردي، حوز   در زمان زعامت آيت   . هاي مذهبي بود   روزافزون به ارزش  

هـاي فرهنگـي و      پتانسيل الزم براي فعاليـت     كه   اي از رشد و پيشرفت رسيده بود       مرحله
ك نهـضت عظـيم مـسجد و        يـ ،  50 و   40هـاي    دهـه . ها را فراهم نمايد    سياسي اين دهه  

چنـين  . )10: 22/7/1354،  كيهـان (وجود آمد    سازي در تهران و شهرهاي بزرگ به       مدرسه
مالحظـه   ها، از جمله حرم عبدالعظيم حسني، هم قابـل         افزايشي در مورد ديگر زيارتگاه    

 مجتهد بزرگ، 100 چهل، ةشود در ده   تخمين زده مي   .)157 و 156: 2535،  نجفـي ( است
هـزار مـسجد كوچـك،       هزار مسجد عمده، پانزده    هزار عالم، هشتادهزار روحاني، پنج     ده

طلبـه وجـود   هـزار    علميه كوچـك بـا حـدود ده   ة علميه بزرگ، و صد حوز     ةچهار حوز 
 مجموع مساجد ايران با ذكر 1341براساس آمار، در سال . )23: 2003وانسا، ( داشته است

 تنهـا در    1352 كـه ايـن آمـار در سـال           )108: 1343،  شـهابي (  باب بوده است،   3653نام  
هـاي    در دهه.)154 :2535 نجفي،( مسجد افزايش يافته است 5389 شهر به    233 ةمحدود

هاي مذهبي در تهران و شهرهاي بزرگ بـه وجـود             زيادي از تشكل   چهل و پنجاه، شمار   
ه و غيـره        هـا، انجمـن    ها كه در قالب انجمن مذهبي، حسينيه       اين تشكل . آمد هـاي خيريـ

وارد   اجتماعي پايين و مرتبط با بازار و مهاجرين تازه         ةگرفتند، بيشتر شامل طبق    شكل مي 
شان حس همبستگي و تعلق به       ت مذهبي  اجتماعي و احساسا   ةبه شهرها بودند، كه پيشين    

 بـاب در    305 بـاب حـسينيه در تهـران،         322، تعـداد    1352در سـال    . بخـشيد  آنان مـي  
 انجمن مذهبي در تهران وجود داشت كـه         12300 باب در آذربايجان، و      731خوزستان،  

صورت   انجمن به  1821وجود آمده بودند كه از ميان آنها          به 1345اكثر آنها پس از سال      
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در تحقيـق ديگـري در      . )92: آ1988اميرارجمنـد،   ( سمي داراي اسم و مشخصات بودند     ر
 هيئت مذهبي و عزاداري در تهـران وجـود          12300، نشان داده شده كه بيش از        53سال  

هـا براسـاس     برخي از اين هيئت   . اند وجود آمده    به 1344دارد كه غالب آنها بعد از سال        
هاي مذهبي طالسـازان، آرايـشگران،       هيئت: ماننداند،   صنف و شغل مشترك شكل گرفته     

ها و حتي كـشورهاي       از شهرستان  يبرخي ديگر، مهاجرين  ... رانندگان تاكسي، كفّاشان، و   
ن يهـا، مهـاجر    ها، بيرجنـدي   ها، آذربايجاني  هاي مذهبي كاشاني   هيئت: اند مثل  ديگر بوده 

  .)161 :2535، نجفي( ...عراقي و حتي پاكستاني و
شـدت بـاال     هاي مذهبي، تقاضا براي مبلغان و مداحان مذهبي بـه          نجمنبا گسترش ا  
، 50 ةاز اوايـل دهـ    .  براي نوارهاي مذهبي ايجـاد شـد       يرونق رو، بازار پر   رفت و از اين   

  ويژه در شهرهاي تهران، قم، مشهد، تبريز، و اصفهان بـه           تقاضا براي نوارهاي مذهبي، به    
 ضبط و پخش اين نوارهـا       ةتهران سيزده مركز عمد   كه تنها در     شدت باال رفته بود، چنان    

هاي محرم و صفر به دو        نوار بوده كه در ماه     500فروش هفتگي آنها    . شناسايي بود  قابل
به منظور كمـك و مـساعدت بـه نيازمنـدان،           . )162: 2535نجفي،  ( افتي برابر افزايش مي  

لحـسنه در اختيـار     ا صورت قـرض   هايي به  مؤسسات خيرية فراواني تشكيل شدند كه وام      
الحسنه   مؤسسه قرض  32، تعداد   1354براساس اين گزارش در سال      . دادند مردم قرار مي  

 برخـي از آنهـا      ة تأسيس شده بود كه سرماي     54تنها در تهران در پنج سال منتهي به سال          
هـايي   آنها نـام  همة  چنين، تقريباً اسامي     هم. رسيده است  مي توماناز يك ميليون    به بيش   
  .)163 و 162: 2535 ،نجفي(  بودمذهبي

هـا و بـسياري از اقـدامات رژيـم در راسـتاي سـاختن                 كه اهـداف سياسـت     درحالي
هـاي اسـالمي و      بنـدي بـه ارزش      پـاي  50 ةاي سكوالر و غيرمذهبي بود، در دهـ        جامعه

ها و دانشجويان    كرده گسترش نهادهاي مذهبي نه فقط در ميان اقشار سنتي بلكه تحصيل          
هاي اين امر، شركت شـمار عظيمـي         ترين نشانه  از مهم . يافت پيش فزوني مي   از نيز بيش 

اهللا بروجردي در قم بـود كـه تعـداد           از مردم و دانشجويان در مراسم چهلم رحلت آيت        
 روشنفكر مـذهبي و     ةهايي از پيدايش يك طبق     زياد آنها باعث شگفتي بسيار شد و نشانه       

 هـا بـود    اكـز مـذهبي سـنتي و دانـشگاه        چنـين پيـدايش ارتبـاط و همكـاري بـين مر            هم
نويـسد؛ بـا      مـي  55اسداهللا علم در خاطرات خـود در سـال           .)190: ب1988اميرارجمند،  (

اش در دانشگاه پهلوي تمجيد كرد امـا خـود           كه شاه از وي به خاطر سخنراني       وجود اين 
 .)772: 1371، علـم (وي از ديدن تعداد زيادي دختر با چادر دچار وحـشت شـده اسـت      

 انقالب حتي سپاهيان دانش دختر هـم بـه        ةهاي ساواك اذعان دارند كه در آستان       زارشگ
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انقالب اسالمي به روايت اسـناد      ( اي به استفاده از حجاب روي آورده بودند        سابقه شكل بي 
 ذهنـي، از    يهـاي   شاه و ساواك به علت دوري از جامعه و داشتن نگرش           .)2/129 ،ساواك

گويـد كـه     هنگـامي كـه نراقـي بـه وي مـي          . يج شده بودنـد   ديدن چنين مسائلي كامالً گ    
: پرسـد  شدت مرسوم شده، شاه با تعجب مي       ان اخير به  يهاي مذهبي و دعا در سال      مراسم

سوي اين افكار سنتي و مذهبي چيست، تا         ها به  فهمم، دليل جذب شدن جوان     من نمي «
  .)23: 1373 نراقي،( »به حال فقط افراد سالمند پيرو آن بودند

مگام با ساير طبقات در عرصه شعر هم بسياري از عنـاوين و مـضامين اشـعار بـر                   ه
ــ   يشعر متعهدانه با مـضامين مـذهب      . كردند هاي ديني و مذهبي تأكيد بيشتري مي       آموزه

 ،جعفريـان ( ثير خاصي در انتقال مفاهيم سياسي و مذهبي به نسل جديد داشت           أسياسي ت 
هاي مـذهبي صـدر      هاي ديني و شخصيت    آموزه شاعران مذهبي بسياري از      .)859: 1387

 كـربال، ابـوذر، سـلمان، را    ةاسالم يا فعاالن مذهبي و اجتماعي، مانند بعثت، وحي، حادث        
اشعار سرشك در بين شاعران مذهبي جايگـاه        . آوردند با روايتي جديد در اشعارشان مي     

المي پديد  زيرا هويت شعري سرشك از سفر به اعماق تاريخ و فرهنگ اس           . خاصي دارد 
هـاي فرهنـگ اسـالمي شـكل         ترين ضلع مثلث فكري او را همين مايه        آمده است و مهم   

فرهنـگ  : تركيبي است از  « به بياني ديگر انديشه سرشك       )578 :1384،  زرقاني( داده است 
اسالم، ايران، عرفان، حكمت، ايمان و تاريخ كه فصل مميـز او از نيمـا، فـروغ و حتـي                    

  .)143: 1378، برهاني( »اخوان است
نعمت ميرزازاده شاعري از ديار خراسان كه در محفل ادبي با شريعتي و ديگر فعاالن       

اش را در حماسي بـودن و        هاي شعري  ترين ويژگي  كرد، مهم  اجتماعي مشهد فعاليت مي   
همين صـبغه مـذهبي شـعر وي كـه در           . دانند اش مي  دوم به خاطر صبغه پررنگ مذهبي     

ارد عرصه شـاعري شـد، متمـايز كننـده اشـعار وي از شـعر                و» پيام« با منظومه    47سال  
كه در پاسخ به دعوت حسينيه ارشـاد   ـ  ، او»پيام« شعر .)642: 1384، زرقاني( نيمايي بود

 بعثـت و نـزول   ةاز واقعـ  ـ  در مورد بعثت بود و جايزه بهترين شعر را از آن خود كـرد 
  :راند  سخن مياي كه رسالت پيامبر در جهان پديد آورده وحي و دگرگوني

  كمر شب به كوه و طنين فكند خدا نيمه        رـوان به نام خدايـت كه آفريد بشـبخ
شاعر سپس با بيان دستاوردهاي شـگرف تمـدن اسـالمي و گـسترش قلمـرو آن در               

هاي اوليه اسالمي، به انحطاط جهان اسـالم اشـاره كـرده و قـصد دارد علـت ايـن                     سال
  :جويي نمايد انحطاط را پي

  رـاكـرو را چـد مـودنـه ببــم كـاز آن ام      كه شرق به علم و كمال واپس ماندچه شد 
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  رــمـي مضـانـي نجست در او آن معـكس      دـانـاخته مـرآن كه ناشنـدريغ كه مكتب ق
داند كه بايد راهنمـاي زنـدگي        اي كامل و جامع مي     او در ادامه اسالم را داراي برنامه      

 بـه عبـارت ديگـر، همچـون يـك ايـدئولوژي در آن               سياسي و اجتماعي قرار گرفتـه و      
  :نگريسته شود

  اي كنيم نظر سزاست تا كه چو برنامه       در اين كتاب كه مفهوم مسلكي دارد
  )78 :1357ميرزازاده، (

  :كند كه سرايد و در آن تأكيد مي  براي اسالم ميي ملّيوي سرود
  ا را زدودــه اكـا خـالم مـه اسـك          چين و هند و عرب خاك ماستةهم

  )3: 1357 ميرزازاده،(
باب پيامبر و امامـان شـيعه،         وي مشحون از اشعاري است كه در       القدر ليلهدفتر شعر   

  .است مذهبي چون فاطمه، ابوذر، عالمه اميني و ديگران سروده شده هاي عاشورا و شخصيت
ن، در  ، با محوريت ابعـاد سياسـي و اجتمـاعي آ          )ع( عاشورا و قيام امام حسين     ةحادث

شد تا ميان حوادث كربال و شرايط آن روز          متن اشعار اين دوره قرار داشت و تالش مي        
اي از اشـعار شـاعران در ايـن بـاره بـا       ، مجموعه43در خرداد . ايران تشابهي ايجاد شود  

 محمدتقي شريعتي به چاپ رسيد كه مورد استقبال بسيار واقع شـد و بـيش از ده         ةمقدم
تواند نشانگر    مجموعه آورده شده كه مي     ةدو بيت در مقدم   .  چاپ رسيد  طور پنهاني به   بار به 

  : عاشورا باشدةنوع نگاه خاص گردآورندگان اين اشعار و سرايندگان آنها به واقع
  ام حسيـنـنبود در خور مق          از حسين اكتفا به نام حسين
  ام حسيـنــيي قـعلت اصل         بلكه بايـد كه خلق دريـابند

  )مقدمه: 1368، اكبرزاده(
در اين مجموعه اشعاري از نعمت ميرزازاده، استاد بصير، فـؤاد كرمـاني، و ديگـران                

شـفيعي كـدكني نيـز در اشـعار         . به چاپ رسيده اسـت    ) ع( عاشورا و امام حسين    ةدربار
  : كربال نظر دارد، اگرچه اشعار وي بركنار از استعاره نيستندةمتعددش به حماس

  دـر خفته ندانست كيستنــرفتند و شه        ب نزيستندان شرزه كه بـا شـآن عاشق
  دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند         طوفان كه روز مـرگةمرغـان پرگشود

  )388: 1376، شفيعي كدكني(
  :گاه از ميان نخواهد رفت داند كه هيچ اي جاويدان مي  كربال را واقعهةشفيعي حماس

  ارـر بهـه هـراز شمايان بـتاريخ سرف
  ودــش رار ميـردش طبيعت تكـر گد
  يرا كه سرگذشت شما را به هر بهارز
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  دـان بر برگ گل به خون شقايق نوشته
  )433: 1376كدكني،  شفيعي(

 آن ةاي بـراي جامعـ   هاي تـازه  جواد محدثي نيز در اشعارش، عاشورا را حاوي درس        
  :داند روز در قيام و انقالب عليه حكومت مي

  راي انقالب افروختكه مشعلي ب حسين بود آن
  و عاقبت به راه دين

  كشيد سوخت درون آتشي كه شعله مي
  ها كنون محرم است و ماه درس... 
  هاي جاودان اد آن حماسهيو 

   شهادت حسين و ياوران اوةحماس
  شود دوباره زنده مي

  )19: تا  بي،محدثي(دهد  اي به جمع شيعه مي هاي تازه و درس
  :اند كهد وي درس كربال را در اين مي

  بايد چگونه بود
  بايد چگونه زيست

  بايد چگونه مرد
  )95 :تا محدثي، بي(و بايد آزاد باشيم همچو سرو ... 

 عاشـورا را بـراي قيـام و انقـالب مـردم الزم و               ةطه حجازي نيز الگوگيري از حادث     
  :داند ضروري مي

  بايد نماز عشق به پا داشت
  )158 :حجازي(بايد به كربال سفري كرد 

 كه فضاي شـعري حـاكم بيـشتر         1356هاي شعر كانون نويسندگان در سال        شبدر  
چپ بود، طاهره صفارزاده و موسوي گرمارودي با خواندن اشعار مذهبي خـود در ايـن                

 موسوي  .)300: 1357 ،شب  ده(ها، موجوديت شعر مذهبي را بر همگان اعالم كردند           شب
چـه   چنان. سرايد هاي ديني مي    آموزه گرمارودي شعرهاي متعددي درباره امامان و ترويج      

را بـه يـادبود     » شب شـراب  «و  ) ع(را درباره فضايل امام علي    » سار نخل واليت   در سايه «
 ارشـاد در ايـن      ة حـسيني  .)53: 1349 ،موسـوي گرمـارودي   ( سرايد شب يازدهم محرم مي   

يك سلسله مسابقات شـعر بـه       . دهي به شعر مذهبي فعال بود      ها در تشويق و جهت     دهه
شد كـه بـسياري از شـاعران معـروف در ايـن فراخـوان         مناسبت بعثت پيامبر برگزار مي    

 آنهـا ميـرزازاده شـعر       ةاز جمل . اند باره سروده  شركت كرده و اشعار ماندگاري را در اين       
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 علق و نزول وحي     ة ارشاد سرود كه در آن به سور       ةرا در پاسخ به فراخوان حسيني     » پيام«
 طـه   .)11 :ميـرزازاده ( »بخوان به نام خدايت كـه آفريـد بـشر          «:بر پيامبر اشاره شده است    

  .)31: 2537 حجازي،( را سرود» بخوان، بنام خدايي كه آفريد قلم«: حجازي هم شعر
تـرين    ديگر توسط شاعران سروده شده كه مهـم        يهاي اشعار بسيار ديگري به مناسبت    

 ابوذر بـا    ةاده شعري دربار  براي نمونه، ميرزاز  . وجه آنها بعد سياسي و اجتماعي آنهاست      
  :سرايد دارد كه چنين مي» تبعيدي ربذه«عنوان 
  گفت چنين مي  كه در انبوه مردم اين آن

  بيند در شگفتم از كسي كو فقر را در خانه مي
  شورد ليك با شمشير بر مردم نمي

  پرسيد ها باز مي وز يكايك رهروانِ كاروان... 
  هيچ آيا از تب پر شور آزادي

  )127 و 126: 1357، ميرزازاده(هاي شهرها پيداست  نقالب از چهرهالتهاب ا
مذهبي در اشعار اين دوره حتي در شعر كساني چون سياوش كسرايي             گسترش مضامين 

ـ ) حزب توده ( شود كه عمري را در خدمت تبليغ و ترويج جريان چپ           نيز ديده مي    .دگذران
  :سرايد  چنين مي56حدت در سال  پيامبر و دعوت به وةوي در شعر بسيار زيبايي دربار

  دار محمد واال پيام
  گفتي كه يك ديار

  ماند استوار هرگز به ظلم و جور نمي
  وار كشيدي گاه تمثيل آن

  )1: 1386 ،كسرايي(... عباي وحدت بر سر پاكان روزگار
كـه   درحـالي . بررسي تغيير نگرش شاعران نسل اول و دوم نوگرا بسيار جالب اسـت            

 مثبـت و در راسـتاي تقويـت         يهاي پيشين از ايران باستان تـصوير       هتصوير شاعران ده  
 صـفارزاده دربـارة ايـن       ة ناسيوناليستي ايرانيان بود، ديدگاه شاعراني چون طـاهر        ةروحي

تـصوير ديگـري    » سفر سلمان، دهقان پارسي   « بلند   ةوي در منظوم  . دوران متفاوت است  
 اي زرتشتي به دين مسيح و سپس بـه        او در اين شعر به سفر سلمان از دني        . دهد ارائه مي 

تـصوير وي از ايـران      . سوي اسالم و يافتن آرامش و آزادي در آغوش اسالم اشاره دارد           
اي طبقـاتي و اسـتثمارگر اسـت كـه در آن      پيش از اسالم و عهد ساساني تصوير جامعـه   

 ةگون پندار نيك و كردار نيك از آن مردم بود اما دنياي نيك از آن كسرا كه بر تخت طاق                  
 ةسلمان هنگـامي بـه جرگـ   . )20: 1356، صفارزاده(اش بسان خدايان تكيه زده بود    طاليي

 ايرانيان به اسالم بود و او ديگر نـه بـرده كـه              ةشود كه ورود او ورود جمل      حق وارد مي  
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  :گردد پس از آن سلمان دوباره به ايران برمي. آزاد بود
  با قامت رهايي

   قلمةبا هدي
  ن بيرون شد آناةعلم از محاصر

  شهزادگان
  )33: 1356صفارزاده، ( ...فرزندان موبد

هاي مذهبي و انقالبي صفارزاده با به خدمت گـرفتن نـوعي             در طرح و ترويج آموزه    
سفر مخصوصا با اشعار    . ر شعر فارسي گشود   داي   شعر نثرگونه مبتني بر روايت، راه تازه      

ايـن راه   . كنـد  مايه و شكل جدا مي      وي راه خود را از اشعار نيمايي به لحاظ درون          پنجم
بنـابراين  . هاي آسـماني دارد    جديد از نظر برخي بدعتي است كه ريشه در قرآن و كتاب           

 :1377 ،لنگـرودي ( »نوآوري در جهان شعر است به كمك جهـان ديـن          «بدعت صفارزاده 
ـ     سفر پنجم هم به لحاظ محتوي و هم به لحاظ وزن و قافيه كـامالً               .)4/472 ثير أ تحـت ت

كه از ديد بسياري از شاعران نسل پيشين، اعراب فـاتح            حاليدر. ن سروده شده است   قرآ
  :شدند، از ديد صفارزاده نابودگران فرهنگ وتمدن ايراني تصوير مي

  آنها عرب نبودند
  آنها عجم نبودند

  .آنها اهالي ملك حق بودند
اف و موبـدان    در ادامه، شاعر به بيان آزاد ساختن مردم از قيد استثمار و بردگي اشـر              

در جريان فتح ايران پرداخته كه سرانجام، صداي اذان نويد دنيايي از برابري و آزادي را                
  .)44 و 36 :1377لنگرودي، ( ايستند دهد و همگان در زير يك ايوان، برابر به نماز مي مي

  :گويد زنان مي كردن از منهيات خطاب به رعايت احكام ديني و دوري درخواندن مردم به
   بانوان شهراي

  گلويتان هرگز از عشق بارور نشده است
  )68: 1356، صفارزاده( آلوديد و گرنه سرخاب را به اشك مي

) عـج (هاي مذهبي در مورد انتظار براي ظهـور امـام زمـان            كه برخي از گروه    درحالي
هايي را مورد انتقاد قرار      قايل به عدم قيام براي حكومت بودند، گرمارودي چنين ديدگاه         

  :خواند  ظهور فرا ميةده و مردم را به تحرك و قيام براي فراهم ساختن زميندا
  دــر اميـبسته ب اين مردمان كاهل دل        اند اند بر تو و از خود بريده دل بسته

  )67: تا بي، موسوي گرمارودي(
گـري اسـرائيل در اشـعار      فلسطين و حمايت از قيام مردم آن بـر ضـد اشـغال          ةلأمس
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شـفيعي در   . )73: 1349،  موسـوي گرمـارودي   (شود   ران اين دوره ديده مي    بسياري از شاع  
  :پردازد اب در جنگ با اسرائيل ميبه حمايت از اعر» هاي نشابور باغ در كوچه «ةمجموع

  هاي صاعقه كبريت
  درپي پي

  كنند رنگ مي شب را كم
  من ديدم و صبور گذشتم

  ون از رگان فقر و شهامت جاري بودخ
  )58: 1388، شفيعي كدكني(... نادر خاك اردن و سي

احمـد و    آليادِ  اي دارند؛     كه در اشعار اين دوران حضور گسترده       يهاي ديگر  مايهاز  
 هاي متعـددي اسـت كـه بـه همـسرش سـيمين دانـشور تقـديم شـده اسـت                     نامه سوگ

 امينـي سـروده شـده و نيـز          ة اشعار زيادي كه در رثاي عالمـ       .)13: 1388كدكني،    شفيعي(
چنين در سوگ شـريعتي و تجليـل از          پهلوان تختي و هم    در تجليل از جهان   اشعاري كه   

  .)169: 2537 حجازي،( برد نهضت اسالمي سروده شده است هاي وي در راه پيش تالش
  
  )ره(تجليل از قيام و رهبري امام خميني ):ـه

فرد در كل جريان مذهبي و روند آن تـأثير           عنوان يك شخصيت منحصربه    امام خميني به  
 امـام نظريـه واليـت فقيـه و          ةهاي انديش  ترين جنبه  از مهم . يرقابل انكاري داشته است   غ

 .ها پديـد آورد    حكومت اسالمي وي و تحولي است كه در انديشه سياسي شيعه در اين دهه             
بدين خاطر امام خميني پـس      . رهبري انقالب توسط امام بر همگان آشكار و عيان شده بود          

هايي بود كه در آثار شـاعران ايـن دوره حـضور             ن شخصيت تري  از محوري  42از خرداد   
رسيم اين حضور و تجليل از شخـصيت و    انقالب ميةهاي آستان داشت و هرچه به سال  

  :سرايد ميرزازاده خطاب به وي چنين مي. شود تر مي  وي عليه حكومت پررنگةمبارز
  دـاننـور همـانه پـ را يگيـو علـاي ت        يـنيام خمـــن دور اي امــاي ز وط

  ديـدوانـزاروسيصــذشت هـد گـبع        يـرد تجلـو كـالم در تــر اسـوهـج
  دـاونـده پسـانـالنبي نم و زبيتـز تـج        رانــدار نيست در ايـريعتمـجز تو ش

  دـم انقالب پراكنـن تخـو ايـر تــفك        چشم تو روشن كه در سراسر ايران.... 
  )456: تا  بي،حكيمي(

شد و تاثيرات  در جزواتي چاپ شده و بين مردم پخش مي        .  ش 43سال  اين شعر در    
  .)66: 1387، دعايي( زيادي در بين مردم و مخالفان شاه داشته است
  :گويد در شعر ديگري خطاب به امام در تبعيد مي

  زود باشد كه ببوسمت در ايران سر و روي
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  ببينمت بر زبر مسند توحيد مقرّ
  انيداد مظلوم ز بيدادگران بست

  )864: 1387 ،جعفريان( يش فرمان تو خود رنجبران بسته كمر
 جايگاه يگانه امام را در رهبري نهـضت اسـالمي چنـين             49در شعر ديگري به سال      

  :شود يادآور مي
  دهـور ديـالم را نـو اسـاال اي ت           دهـزيـق برگـه حـام بـاال اي ام
  دهـريـوران، تو را آفپس افكند د           ارانـزدان پس از روزگـاال اي ي

  دهـود تو را برگزيـسرافرازي خ           رانـان ايـق مسلمـاال اي كه خل
  چنان چون تو اسالم، رهبر نديده          انـبزرگا، اماما، كه بعد از امام ...

  )864: 1387جعفريان، (
  :را سرود» پردگي بامداد«مهرداد اوستا به دنبال تبعيد امام، شعر 

  دـر رسيـ شب خبةني زان اميـر قافل        نه انديشه آرميدبازم نه ديده خفت و
  )82: 1370 ،اوستا(

  :پردازد صفارزاده هم در شعرهاي متعددي به تجليل از رهبري امام مي
  بازآ بازآ

  اي مهربان معلم بيداري
  اي رهبر نبرد رهايي

  بيداري از سروش قم آمد
  هاي قبرگونه شكافت و خانه

  )23: 1358، صفارزاده(  گران برخاستبانسان ز خوا
از نظر صفارزاده همانند بسياري از شاعران و انقالبيون جايگاه رهبري امام در رونـد               

  :انقالب و پيروزي آن بسيار تعيين كننده بود
  در اين حكومت نظامي شب
  داري تو روز را از انهدام نگه مي

  سالم بر تو كه بيداري
  خيزد كه بيدار است، برمي و آن

  )48: 1358صفارزاده، ( پيوندد ا ميو به عاشور
  :سرايد در شعر ديگري مي

  آيد در خيابان باران دارد مي
  باراني از گلوله

  )40: 1358صفارزاده، (بارد  صداي دعوت قم مي ...
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امام خميني در اشعار شاعران مختلف با تعبيرهاي متفاوتي مورد خطاب قرار گرفتـه              
  :ياد كرده است» ن مامسيح قر«اوستا از امام با عنوان . است

  اهللا و اعجاز دم جانبخش قدس روح
  با دگر خرقه به تشريف مسيحا نگريد

  اش كوكبه دانش و دين با كف موسوي
  صبح آزادگي از اين يد بيضا نگريد

  :كند امام را چنين خطاب مي» شكن قرن بت«غالمرضا قدسي با عنوان 
   شوكت و فرّفزايد سخن را مي          رـرزانه رهبـثنايت اي مهين ف

قائـد  «؛ و محمـد گلـبن بـا عنـوان           » سياهي ةتيغ نور در پرد   «محمد قهرمان با عنوان     
  .)464 و 462 و 460 و 458: 1370 اوستا،( اند تجليل كردهاز امام » باك بي

صفارزاده هم بيشتر اختصاص به تجليـل از امـام و           » بيعت با بيداري  « شعر   ةمجموع
، امام را معلم بيداري و رهبـر نبـرد رهـايي            »سروش قم «در شعر .  وي با شاه دارد    ةمبارز
  .)23: 1358 صفارزاده،( خواند كه ايرانيان را از خواب گران بيدار نمود مي
 
  نتيجه .2

دهـي بـه افكـار       اي را در شكل     سياسي و اجتماعي همواره سهم عمده      ةشاعران در عرص  
ز مشروطيت شاعران نـوگرا     در دوران بعد ا   . سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايرانيان داشتند     

اي در تغيير افكار سياسي و اجتماعي مردم ايفـا كردنـد و همـواره در صـف                   سهم عمده 
هـاي چهـل و پنجـاه شمـسي بـا توجـه بـه         در دهه. گرفتند مقدم مطالبات مردم قرار مي   

 ايراني  ةاي كه در حيات اجتماعي و سياسي جامعه ايراني پديد آمد، جامع            تغييرات عمده 
د كه در مقايسه با نـسل پـيش از خـود تفـاوت              بود روزافزون شاعران مذهبي     شاهد رش 

در حالي كه در نسل پيشين، شاعران بيشتر كساني بودند كـه در حـوزه               . اي داشتند  عمده
هاي مذهبي به كلي بيگانه بودند و يـا   سياسي چپ قرار داشتند كه يا با ارزشي ـ  فرهنگ
با .  ش 50 و   40هاي   انديشه آنها نداشت، در دهه    ها جايگاه محوري در      كه اين ارزش   اين

اي از  سياسي مذهبي پديدار شـد، نـسل تـازه   ي ـ  اي كه در جريان فرهنگ تحوالت عمده
هاي مذهبي و ديني در شعر و          اجتماعي و فرهنگي نهادند كه ارزش      ةشاعران پا به عرص   

پيشرواني چون امام    ةكه با پيروي از انديش     ضمن اين . انديشه آنها جايگاه محوري داشت    
اي را در آگاهي بخشي و سوق دادن اقشار و           احمد و شريعتي سهم عمده     ، آل )ره(خميني

هاي مذهبي و بازگشت به خويشتن مذهبي و قيام          طبقات مختلف جامعه به سوي ارزش     
  .و انقالب بر عليه رژيم پهلوي برعهده گرفتند
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