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  دینیکاربرد آموزه هاي  مقایسه ايل یتحل
  در شعر سپیدة کاشانی و نازك المالئکه

  1قزوینی معصومۀ نعمتیدکتر 
  2ایشانی دکتر طاهرة

  چکیده
زمان دیگـر خـود را نیازمنـد     بیش از هر، انسان امروز، با گسترش روزافزون علم و تکنولوژي

شمگیر صنعت و تکنولوژي با تمام مزایـایی کـه   به دیگر بیان رشد چ. داند بازگشت به معنویت می
نتوانسته است جایگزینی مناسب براي پرکردن خألهاي ناشی از فقدان معنویت در زندگی بشر ، داشته

در این میان . هاي اخالقی است بازگشت ناخودآگاه جوامع بشري به دین و ارزش، گردد که نتیجۀ آن
در گسترش و ترویج آموزه هـاي دینـی و   ، ر جامعهاز فرهنگ ه ی مهمنقش ادبیات به عنوان بخش

توان سیر تحول فکري و فرهنگی  به طوري که با بررسی ادبیات هر دوره می، اخالقی انکارناپذیر است
اشعار دو ، تحلیلی-مقالۀ حاضر  با روش توصیفی ،براین اساس. آن جامعه را نیز مورد ارزیابی قرار داد

-1923(و نازك المالئکه ) ش 1371-1315(و عراق یعنی سپیدةکاشانی بانوي شاعر و انقالبی از ایران
را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که هردو شاعر به عنوان زنان ) م 2007

  .آموزه هاي دینی را به طور گسترده در اشعار خود به کار برده اند، مسلمان
 يهـا آموزه، نازك المالئکه، یدة کاشانیسپ، شعر متعهد، یعرب و یشعر معاصر پارس: واژگان کلیدي

  .ینید
                                                             

  .m.n136089@yahoo.com :ایمیل. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران. 1
   .taherehishany@gmail.com :ایمیل .استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران. 2

 17/11/93: تاریخ پذیرش  22/7/93: تاریخ دریافت
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  مقدمه
به نحـوي کـه   ، رود ها است که یکی از دغدغه هاي بشر به شمار می علت گرایش به دین مدت

خود در پی پاسخگویی به   هاي فکريها و افق ادیان الهی و مکاتب بشري هریک به فراخور دیدگاه
گرایی  به این معنا که دین. گرایش به دین امري فطري است، گاه اسالم و قرآناز دید. اند آن برآمده

  ) 1384 ، حاجی صادقی. (از ابتداي خلقت در نهاد بشر وجود داشته است
هاي گریز از فضاي آشـفتۀ جامعـه    توان آن را یکی از راه علت گرایش به دین هرچه باشد می

در این میان ادبیات به مثابۀ . عنویت و آرامش دانستیابی به فضایی توأم با م وتالش در جهت دست
هاي فکري حاکم بر هر دوره از جمله گرایش به دین را  تواند بسیاري از جریان اي است که می آینه

هـاي   گیـري  تواند جهـت  به طوري که گرایش به دین عالوه برآن که می. درخویش منعکس نماید
هاي اجتماعی یا اخالقی گر میزان و شدت بحران واند بیانت فکري و اعتقادي شاعران را نشان دهد می

  ) 243: 1990، جاسم السید. (هر جامعه نیز باشد
عراق را بـه نـوعی ادبیـات     يداریات پایران و ادبیتوان ادبیات دفاع مقدس امی، گرید ياز سو

هنر هدف «دارد که اشاره به عقیدة ارسطو » هنر براي هنر«دانیم باور که میچنان. متعهد نیز دانست
، )10:  1376، ضـیف (» شناختی بر خواننده و شنونده استو غایتی ندارد و هدفش تنها تأثیر زیبایی

، بر این اساس. وجود داشت» ادبیات متعهد«اي دیگر با عنوان  باور و عقیده، ا در مقابل این دیدگاهام
معتقـد   -پسر –الکساندر دوما «که انچن. گرایان به حمایت از این نظریه پرداختندگروهی از جامعه

ادبیاتی ناتوان و بیمار است که توان بقـا و جـاودانگی نـدارد و    ، آلفاقد هدف ایده بود که ادبیات
: 1382، رجـایی (» .دیـد غایت هنر را در تحقق برادري انسانی و گسترش دین جهانی می، تولستوي

هنر در . هاي اجتماعی استارزش، یقی هنرهاي حقورزد که ارزششارل لو تأکید می«ن یهمچن) 29
هنرمنـد  . داري یا استبدادي با هنر در یک نظام دموکراتیک یا جمهوري هماننـد نیسـت  جامعۀ برده

خواهد مردم نیـز  کند و میبراي مردمش این کار را می. زندبراي چه کسی به خلق هنري دست می
ند و هست تأثیر پذیر، دهدتحت تأثیر قرار می چه او راحس کنند و از آن، کندچه را او حس میآن

پس زیبایی هنـرش نـاگزیر متـأثر از    . هایش همراه شوندها و حسدریافت، هابا او در تأثیرپذیري
هـاي  ها باید در نهاد هنرمنـد و ارزش این ارزش. هاي اجتماعی است که بر مردم حاکم است ارزش
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دنباله خواهد گیرد و آثارش ناقص و بیامعه فاصله میاش راه یابد وگرنه از جشناختیخالص زیبایی
  )150: همان، ضیف( ».ماند

توان ادبیـات  طور که گفته شد میهمان» ادبیات متعهد«با توجه به نظرات مختلف دربارة نظریۀ 
، هاي اجتماعی جامعه استرا که نوعی سوگیري و جانبداري از ارزش يداریات پایدفاع مقدس و ادب

اي خاص تمایل به موضوع یا قضیه«عبارت است از » تعهد«که اصطالح چنان. عهد دانستادبیات مت
حال آن موضوع یا قضیه هر چه باشد و از هـر  . و تبدیل تأیید داخلی به تعبیر خارجی از آن تمایل

، ممکن است موضوع ادبی باشد یا غیر ادبـی . نوع و سخنی که باشد فرقی در مفهوم کلی تعهد ندارد
جنبۀ مثبت داشته باشد و ، ممکن است از دیدگاهی خاص... سیاسی و، اجتماعی، اخالقی، انسانی مثالً

. تواند به یک اعتبار ارزش باشد و به اعتبار دیگـر ضـد ارزشـی   می، جنبۀ منفی، از دیدگاهی دیگر
: نهما، رجایی(» . داري است سوگیري و جانب، شودچه در تعریف و بیان مفهوم تعهد لحاظ می آن
کـه  چنـان  .و متعهد محسوب نمود یانقالب یتوان دو شاعربرگزیده را شاعرانیم از این نظرگاه). 14
کوشـند کـه   یشاعران متعهد م«ن باور است که یف شاعر متعهد بر ایح و تعریدر توض مقدم يعلو
 یزانند و نسبت به تمـام موجـودات عـالم هسـت    یگران برانگیو محبت را در د یو همدل یدوستنوع

ت یشـرفت بشـر  یجـز پ  یهدف، يک اثر هنریجاد یشاعران متعهد در سرودن شعر و ا. مهربان باشند
نـان  یا. ت کنندیحکام و امرا را به صالح و سداد هدا، ...، ها اندرز دهندخواهند به انسان یندارند و م

 يداشت ماد ان چشمنیا. ان آن بر عدل و داد استوار باشدیکنند که بن يزیریرا پ ياخواهند جامعهیم
ـ  یک انسان آرمـان ی يمایخواهند سیم، ...، از هنر خود ندارند هـا را بـه   م کننـد و انسـان  یرا ترس

  )14: 1383، علوي مقدم( ».ها دور سازندستیها فراخوانند و از ناشا ستیشا
ـ   یبراین اساس در مقالۀ حاضر سعی شده است تا با بررسی اشعار دو تن از شاعران متعهد انقالب

  .میزان و نحوة گرایش آنان به دین مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، فارسی و عربی

 پیشینه و سؤاالت تحقیق -1

میـزان و نحـوة   ، )مکتـب آمریکـایی  ( پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر ادبیات تطبیقی
به دین ارزیابی را ) المالئکهسپیدة کاشانی و نازك(گرایش دو شاعر انقالبی معاصر پارسی و عربی 

الزم به یادآوري است این دو شاعر به دلیل . و تبیین نماید و وجوه تشابه و تمایز آن را توضیح دهد
  : اشتراکات زیر براي این تحقیق برگزیده شده اند
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 ؛ هستند هر دو شاعر نمایندة طبقۀ زنان جامعه خویش -

  ؛ هر دو مسلمان هستند -
 ؛ ندو متعهد هست یانقالب یهر دو شاعران -

 ؛ آیندهر دو از شاعران معاصر به شمار می -

 ؛ هر دو نوگرا هستند -

 .اندزیستههر دو در شرایط سیاسی و اجتماعی تقریباً مشابه می -

 : گویی به این سؤاالت است بر این اساس مقالۀ حاضر در پی پاسخ

ـ  سپیدة کاشانی و نازك - ـ   ، یالمالئکه به عنوان شاعران زن مسـلمان و انقالب د بـه  تـا چـه ح
  اند؟ هاي دینی توجه داشته آموزه
  هاي دینی که در اشعار این دو شاعر مطرح شده کدام هستند؟ ترین آموزهمهم -
  علت یا علل گرایش شاعران مورد نظر به دین چیست؟ -

هاي چندي دربارة ادبیات و آثار هریک از این دو اگرچه تاکنون پژوهش، الزم به توضیح است
هاي دینی نه به طور جداگانه  و بازتاب آموزه یاما به بررس، ورت گرفتهشاعر به صورت جداگانه ص

  .اي در شعر شاعران مورد بحث پرداخته نشده استو نه به صورت مقایسه

 یکاشان ةدیسپ نگاهی به زندگی و آثار -2
شعر سرودن را از سـال   يو. در کاشان متولد شد ش1315ن در سال یفرزند حس یدة کاشانیسپ«
ـ در ا يو. را انتشـار داد » شـب  يهـا پروانه«دفتر شعر  ش1352از کرد و در سال آغ ش1348 ن ی

. تاختـه اسـت   یسـالۀ شاهنشـاه   2500 يهابه جشن، مجموعه که در قالب شعر آزاد و غزل سروده
 يت در حـوزة هنـر  یعضـو ، کـرده  يبا مطبوعات همکـار  یانقالب اسالم يروزیپس از پ یکاشان

ـ شعر وزارت ارشـاد را ن  يما و شورایو س صدا، یغات اسالمیسازمان تبل . ز در کارنامـۀ خـود دارد  ی
به چاپ  ش1373است که پس از مرگ شاعر توسط پسرش در سال » سخن آشنا«مجموعۀ دوم او 

 یده کاشانینۀ شعر جنگ از سپیگز، یغات اسالمیسازمان تبل ين سال حوزة هنریدر هم. ده استیرس
سـتان در  یتوسط انتشـارات ن  يدة اشعار وین گزیهمچن. ر کردمنتش» هزار دامن گل سرخ«را با نام 

  . دیبه چاپ رس ش1378سال 
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ـ یجنـگ تحم  يهـا طی دو سفر به جنوب در سال يو يهاادداشتی، گر آثار اویاز د . اسـت  یل
، سـفر دوم  يهـا ادداشـت یشـود و  یشهر آغاز منیاز خون 59 يسفر اول با شب عاشورا يهانوشته

پس ، ين سفر پرخطر به همراه شاعران حوزة هنریدر ا یدة کاشانیسپ. ن استیلمبااز فتح ياادنامهی
 يکرهـا یپ، ک حوادث جنگیجنوب و غرب رفته است و از نزد يهان به جبههیالمبات فتحیاز عمل

  .  را نوشته است یا مطالبیسروده و  یحماس ياشعار ،هاده و دربارة آنیسوختۀ شهدا را با چشم د
 یاشعار گوناگون اجتماع، و چاپ شد يکه پس از مرگش گردآور يادر مجموعه یدة کاشانیسپ

در » ز ستارگانیرستخ«، ینیاد کشتار کودکان فلسطیبه » گناهیفرزند ب«از جمله قطعۀ ؛ سروده است
او در دوران جنگ نقش  يهاسروده، در واقع. و غیره» سالم بر آبادان« يمثنو، انقالب يروزیوصف پ

بر  1371در سال  یکاشان ةدیسپ. جوانان داشته است یطلبۀ مبارزه و شهادتیختن روحیانگدر بر يادیز
  )90 – 82: 1387، یزاده بوالقنیحس /84: 1389، یصنعت(» .درگذشت يماریاثر ب

  یهاي دینی در شعر کاشان بررسی آموزه -2-1
 ... ا ودع، ریتکب، اذکار صلوات، ات قرآنیهمچون آ ینیم دیکاربرد مفاه: 2-1-1

ـ نمایش استفاده میدر شعر خو یا ضمنیفراوان را به صورت آشکار  ینیم دیمفاه، دهیسپ در . دی
در  يداریب رزمندگان به جنگ و پایترغ يبرا، یحماس يم را در قالب اشعارین مفاهیموارد ا یبرخ

  : همانند. جنگ به کار برده است
  )29: 1389، کاشانی/... (ن خصم دون استیننگرانگر نظام یو/ اکبر مااد کن مؤذن کاهللایفر.../ 
عاشق بـه منـزل   ، از کوچه باغ سرخ خون/ دهد» قُم فانذر«هشدار » عجلوا«به بانگ  يقمر.../ 

 )63: همان/... (رودیم

!/ ز پرپر مـا یدم عزید/.../ دیچیتا بارگاه سبز خدا پ/ ن مژدة نجاتیا/ ریو تندر تکبیغر یوقت.../ 
 يسوگند به نـام رهگشـا  /... / ن سالح جهان بودیترنیسنگ/ تو بر فرق دشمنان امانیر بیدم تکبید

بر خاك خون گرفتـه  / رك درفش ظفر رایتا ت/ میرو یش میبه پ/ امتیبار سرخ پبا کوله/ خداوند
 )466-465: همان!/...  (اهللا اکبر/ میبکوب

ـ نصر مـن اهللا و فـتح قر  «!/ بیخطبۀ صبر و شک يا: گفتمت.../  آمـده فرزنـد تـو    ./ /..» بی
 )207: همان/... ( يروسرخ، آمده در جامۀ خون/ يرگویتکب

 )226: همان/...  (شعار وحدت و اهللا اکبر/ همه سر داده با فرمان رهبر .../ 
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کـه گشـت   / ار غمگساران بـود ی، د آن که به رهیکش/ »فانذر«فغان » قم«چنان ز حنجرة .../ 
 )250: نهما/... (» کینا لبیخم«ها نت لبیز

انگر تو یاد عصیخت فریکاخ ستم را فرو ر!/ »فاستقاموا«، سر زد فلق، زانیعز: ياد کردیفر.../ 
 )276: همان/... (

 )311: همان/... (رفتیۀ پرشوکت قرآن میدر سا/ .../ رفتیمان میرزمندة ما به نور ا.../ 

 )280: همان/...  (کرد پرپرباغ گل » اهللا اکبر«خصم / يد تتارید اندوخت آن پلیننگ جاو.../ 

ق رزمندگان به مبارزه و حمله به یگاه جهت تشو، ن اشعاریدر ا یشود کاشانیکه مشاهده مچنان
ار بهره یبس یو قرآن ینیم دیرزمندگان از مفاه يهایف جانفشانیتوص يدشمن و گاه در راستا يسو

مقاومـت و   يزه بـرا یجاد انگین و احماسۀ رزمندگا ینیو د یل جنبۀ مذهبین امر به دلیا. برده است
ن مسأله واقف بوده و از آن بهره جسته یز به این یاست و البته کاشان یهیبد يدر جنگ امر يداریپا

 .است

ـ یم دیش از مفـاه یدر شـعر خـو  ، یاسالم يهاتیف شخصیدر توص یز کاشانین یگاه بهـره   ین
د مدرس یشه) 182-177: همان(» یدگقامت آزا، سد مدریشه«با نام  يبه طور مثال در شعر. برد یم

ف یبـه تشـر  ، سرچشـمۀ قـرآن  ، مانیمظهر ا، مرد یفاطم، ن محمدیرهرو د، از تبار پاك احمد«را 
ـ   . نامدیم... پارسا مرد و، مجلس یصوف، د عشقیشه، نیشرف آذ  یمین مفـاه یکـاربرد فـراوان چن

  : گردد ین موارد اشاره میاز ا یل به برخیدر ذ. است ین موضوع از نظر کاشانیت اینشانگر اهم
پرشور  يبا سر/ آمدیاز دور م يقاصد/ زیلبر، ها از درد و غمنهیس/ زیانگر و وهمیدلگ یدر شب

زد صال منزل بـه  / افروزچراغ، يمرد یفاطم/ ن محمد بودیرهرو د/ از تبار پاك احمد بود/ آمدیم
ـ هرچه غ/ د بر دوششیت توحیرا/ چشمۀ قرآنبود جوشان/ مانینۀ آن مظهر ایس/ .../ روز، منزل ر ی

م یتا که آن دژخ/ .../ نیاز عدالت گفت و رسم د/ نیآذ، ف شرفیآن به تشر/ .../ از او فراموشش
ـ  / د عشق در افطاریآن شه/ .../ داد از شهد و شرنگش جام/ آشامخون / ن داد بـر دلـدار  یریجـان ش
  . رفت و بر خوان خدا بنشست/ قدح در دست، مجلس یصوف

 -269: همـان (» مفتح به محـراب «د مفتح در شعر یت شهیف شخصیگر در توصید ییجا و در
ف ین گونه توصید مفتح را در حالت شهادت ایشه يو. بردیبهره م یو مذهب ینیم دیاز مفاه) 271

. ش استیش به سوي پروردگار بلند کرده و گرم مناجات عاشقانه با معبود خویایکند که دست نیم
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برقرار  یبا و ادبیوندي زیپ» فتح«د مفتح و سورة یان نام شهیموشکافانه م یعر با نگاهن شیشاعر در ا
  : سازدیم

به لب نشانده / گانه هنوزی يش سویایگشوده دست ن/ یسبحان يهانگر که منجذب به جذبه.../ 
به !/ چیر هن بیدشمنان د، د نقش عبثیزن/ .../ ستاده گرم مناجات عاشقانه هنوز/ » الاله االاهللا«گل 

ل راه نجات است یدل/ نیقیقسم به صبح ، قسم به نور صداقت/ .../ د خودسرانه هنوز؟ییکار فتنه چرا
  /... گانه هنوزیر سورة فتح است آن یبش/ مفتح است به محراب پر ز راز قُبا/.../ صادقانه هنوز 

را طائران گلشن راز  دیمادران شه) 277 -275: همان(» رانیرزنان ایش«ن در شعر یچن هم یکاشان
 . انددهیه بر قرآن به راه سعادت رسیداند که با تکیم» قرآن يهامهد گل«و دامان پاکشان را 

ن امر گاه یا. افته استینمود  یمختلف در شعر کاشان يهااشاره به قرآن به شکل، گرید ياز سو
ن یچن. گر شده استجلوه» یقرآن يهاواژه«از  يریگو گاه با بهره» قرآن يها نام سوره«با اشاره به 

که در هجـو سـلمان   ) 145 -143: همان(» سلمان يا، تو ییده به رسوایده دیند«در شعر  یمضمون
 : گرددیمشاهده م؛ سروده شده است يرشد

ـ ه آیقسم به آ/.../ ده داس به تاراج بوستان خدایکش/ ین سر ما اوحیزبان گشوده به توه.../  ۀ ی
 /...  به نمل و سجده و نصر، تونین و به زیقسم به ت/ عصرقسم به سورة ، قرآن

قسم به عزم / قسم بر طلوع صبح ظفر، قسم به فجر: با مطلع» سوگندنامۀ فجر«ن کل شعر یهمچن
، يسعد«گر شعر ینمونۀ د. ن مضمون استیدر بردارندة ا) 266 -263: همان(ان سحر یبه راه، رانیدل
در مـدح  » طه«و » نیاسی« يهااست که شاعر از نام سوره) 329 -324: همان(» ر شعریمان سریسل

 .  بهره برده است يت سعدیشخص

 )ص(مدح پیامبرگرامی اسالم : 2-1-2
کامالً به مدح و نعت حضرت رسول ) 200-196: همان(» د حجازیخورش«در شعر  یدة کاشانیسپ

  : گرددیاز آن اشاره م ییهاپردازد که به قسمتیم) ص(
ـ محـراب ن / دا محمید حجاز یخورش/ ن سالم بر تویمحور د يا/ ن سالم بر تویقینور  يا ـ از ی ا ی
نور  يا/ ت صبحیآ، رهیدر شب ت يا/.../ میشرمنده ز گفت نارسا/ میست گر ثنایدر اوج تو ن/ دمحم
  /...مستور يهاروشنگر سوره/ نور ين ایصاحب قبلت يا/ .../ تالوت صبح، سحر
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ضمن هجـو  ) 145-143: همان(» سلمان يتو ا ییده به رسوایده دیند«با نام  ين در شعریهمچن
  : دیسراین میچن، بسته) ص(س حضرت رسول که کمر به اهانت به ساحت مقد يسلمان رشد

، تو را مباد به لب/ ا عتاب مگوی، سخن از او ز سر مهر/ هان ز آفتاب مگو ییچراغ مرده تو..../ 
تو را چـه  / درآ، د هرزهیپل، مزن دم، دهان ببند/ شمۀ بقا بردننامه به سرچ اهیس/ بردن» یمصطف«نام 

ندارد » محمد«که مهر  یکس/ ستیاز مستغنیگل ما از ن» يمحمد«/ ز خدا؟ینام آن عز يحد که بر
  ستیاز ما ن

 )ص(امبر یو خاندان پ) ع(ذکر ائمه : 2-1-3
، )ع( یامام عل، )س( ژه حضرت زهرایو به ینید يهاتیف شخصیدر توص یاشعار فراوان یکاشان

ن مسأله نشـانۀ  یا. سروده است) عج(و امام زمان ، و خاندانش) ع(ن یامام حس، )ص(حضرت محمد 
از آن اشاره  ییهااست که به نمونه) ص(ن حضرت رسول یو هم چن) ع(ن یارادت او به ائمۀ معصوم

 : گرددیم

  : با مطلع» د حجازیخورش«تمام شعر 
 )196: همان! (سالم بر تو، نیمحور د يا/ سالم بر تو، نیقینور  يا -

ـ قفل زنج/ آواز کرد یبر زنان آزادگ: با مطلع» )س(زهرا «کل شعر  - ر حقـارت بـاز کـرد    ی
 )152: همان(

آمد از یها ملحظه/ و اندوهبار یظلمان یدر شب: با مطلع» یگل دامان وح) س(زهرا «کل شعر  -
 )158: همان(سوگوار ، ره

دشـت   يبـانو  يا، آه!/ رسول ظهر خون يا، نب منیز: با مطلع» رسول ظهر خون«کل شعر  -
 )211: همان! (گونالله

ـ فروغ د! / یکه بدر تمام يا، خجسته باد قدوم تو: با مطلع» يداریاسوة پا«کل شعر  - ، دة مـا ی
 ) 237: همان( یشام يمهر جاودانه

هـا  شب يآن سوبانش سحر زیدر گر: با مطلع) عج(دربارة امام زمان » نور مبارك«کل شعر  -
 )245: همان(س تنها خواهد آمد یآن فروغ عدل آن قد/ خواهد آمد

 )306: همان... (نبیا زی، شمع شبستان وال يا: با مطلع» نبیا زی« یرباع -

 )308: همان!... (ا زهرای! ار خدای، یدخت نب يا: با مطلع» !ا زهرای« یرباع -
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 )315: همان... (األحزانتیبع و یدر بق، ا فاطمهی: با مطلع» !ا فاطمهی« یرباع -

 )305: همان... (خاك یزندان، بر عرش گشود بال: با مطلع» )ع( یدر هجر عل« یرباع -

 : گرید يهاو نمونه

گل ما » يمحمد«/.../ نامه به سرچشمۀ بقا بردن  اهیس/ بردن» یمصطف«نام ، تو را مباد به لب.../ 
  )145: همان(ست یاز ما نندارد » محمد«که مهر  یکس/ است یاز مستغنیاز ن

 )159: همان/... (میادهیمهر و مه در طالع او د/ میادهیمحمد کوثرت بخش يکا.../ 

 )264: همان/... (غمبریقسم به حرمت بشکوه نام پ/ ن قسمیبه نور مرقد شش گوشۀ حس.../ 

 ) 206: همان/... (ع جزاستیم است و شفیآن که رح/ رسول خداست، ساالرقافله.../ 

 )210: همان/... (ینده و نور جلیراهگشا/ یگر علید يک سو احمد سوی../ .

ـ تو روح پ، یعلم عل، تو حلم فاطمه!/ عصارة عصمت ينب ایز، نب أبیتو ز ییتو.../  /.../ یامی
 ) 282: همان/... (یست نادره نامیو چو نام تو ن ینبیتو ز/ ب دامن زهرایگل صبر و شک يا یشکفت

/ نهـاد » زهرا« ینام او را مصطف/جه جا گرفتیگل به دامان خد/ ت پاگرفتشۀ سبز امامیر.../ 
 )160: همان/... (آن مه از گردون فراتر پا نهاد

/... گون استمحراب الله، بنگر ز خون پاکش/ شد کعبه نور باران، آن کس که در قدومش.../ 
 )31: همان(

/... و که به مسجد گرفت جام شهادتقسم به ا/ افت والدتیبه آن که در دل پر رمز کعبه .../ 
 )82: همان(

/... پـر ثمـر  ، درخت عشق، خون يهاشد از شکوفه/ طلوع سرخ آن نگر، محرم آمد از سفر.../ 
 )69: همان(

 )70: همان! /... (محرم آمده، آه! محرم آمده، آه/ ورغوطه، زمان به سوگ، طبل عزا به هر گذر.../ 

 )211: همان!/... (نیدار حسیوجدان ب ينب ایز!/ ن؟یدار حسیبه د یچون رفت، آه.../ 

: همان/... (امدین سوگ جاودانه بیم کوثر از ایشم/ خانۀ زهرا، ن است و خانهیحس يعزا عزا.../ 
249( 

 )265: همان/... (ام ز مردان خطۀ خاوریببر پ/ نیببر سالم ز ما تا به بارگاه حس.../ 
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/... امـد یدالورانـه ب ، گرفته مشک به دنـدان / که ز کوثر ياو به تشنه» نیحس«سالم ما به .../ 
 )289: همان(

/... کند هر لحظه بر محـراب و منبـر  یم ین تجلیب/ دانیعلمدار شه، د عاشورایباز هم خورش.../ 
 )261: همان(

 )69: همان/... (ز صبر دارد او سپر، نیام را ببیدخت ق/ نیبدر تمام را بب، نینب شام را ببیز.../ 

  )54: همان!/... (رسدید روشن از پس کوالك میخورش/ الم که عاقبتیآمد به خواب سبز خ./ ..
گه آن/.../ دیایب يدارر تا پردهیپندار را پرده برگ/ تابنده از مشرق عشق، بنگر طلوع عدالت.../ 

 )66 :همان/... (دیایب يبانگ هزار، يزاراز طرف هر الله/ بر شاخسار عدالت، که بشکوفد آن گل

ـ یا مپسند از ایب/ انتظاران راست ما چشما يحضورت طرفه گلزار.../  درون بـا   يش غوغـا ین ب
 )95: همان/... (من

 )135: همان/... (ر شدیپر جهان از نالۀ شبگ/ ر شدید! ؟ییآیم یها کنور دل.../ 

/ توسـت  آشـنا بـا   يالد عـدل ا یم/.../ برشاخسارمعدلت وا شو/ غنچۀ نرگس شکوفا شو يا.../ 
 )176: همان(ر قضا با توست ییبشتاب تغ

 )ع( یامبران الهیپ يهااستفاده از داستان: 2-1-4
آنان در  یو زندگ) ع(یامبران الهیاشاره به داستان پ، است یمذهب يشاعر، یجا که کاشان از آن
ـ یحضـرت ع ، )ع(مان یتوان گفت حضـرت سـل  یدر واقع م. خاص دارد یگاهیشعر او جا ، )ع( یس

) ع(و حضرت آدم ) ع(وب یحضرت ا، )ع(حضرت نوح ، )ع(م یحضرت ابراه، )ع( یت موسحضر
  . افته استینمود  یدر شعر کاشان

ـ ) 200-196: همان(» د حجازیخورش«با نام  یطوالن ياياو در مثنو ت حضـرت رسـول   یشخص
مان یم و سـل آد، میابراه، وبیا، یسیع، یموس«همچون  یامبرانیپ يهایژگیاز و يارا مجموعه) ص(
  : دینمایف میتوص» )علیهم السالم(

، ختم به تو يا!/ مانیوارث خاتم سل يا!/.../ سایحجت کعبه و کل يا/ یح و موسیدر خبرِ مس يا
صبر تو فزون ز !/ ... /یسیدر تو کمال زهد ع يا!/ یموس يب و رأیدر تو شک يا!/ .../ نزول قرآن

 /...میچو پور مر ینفس یسیع/ آدم يل و خویدار خلکر/ ... / خوب يا، نیترمحبوب/ وبیصبر ا
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» رسول ظهر خـون «با نام  يدر شعر) ص(نب یت حضرت زیف شخصین در توصیچن ده همیسپ
  : دیسراین میچن، و ارزش آن) ع(مان ین حضرت سلیبا اشاره به نگ) 212 -211: همان(

بر تبار کفـر و   یراه بست / .../دشت الله گون يبانو يآه ا/ رسول ظهر خون ينب من ایز.../ 
 ! /... نینگ یمانیسل يبا کالمت ا/ نیک

ام پانزده خرداد یق) 251: همان(» خرداد ۀمیمهر ن، شکفت از دل شب«گر با نام ید يو در شعر
  : داندیم) ع(میو ابراه یسیع، یهمچون موس یامبرانیام پیرا همانند ق 1342سال 
  اران بود ین و یر خمیبه نهضت پنهان / میام ابراهیق، یسیو ع یام موسیق

 مانیدعوت به ا: 2-1-5

ضمن اشاره به شهادت حضرت ) 32 - 31: 1389کاشانی، (» آزادگان محراب«در شعر  یکاشان
  : دینمایم یشناسشتنیمخاطب را دعوت به خو، محراب يشهدا، )ع( یعل

/... ش تا برون استینک زمان هجرت از خویا!/خانۀ درون را بت، دوست يز و بشکن ایبرخ... 
  درون است ۀهنگام پر زدن از هنگام/ رهروان عاشق يآسمان باز ا يدرها

 دعوت به صلح: 2-1-6

ب یاما شاعر با توجه به مصا؛ خاص دارد ينمود یران در شعر کاشانیه ایعراق عل یلیجنگ تحم
او در ، به طور مثـال  .دینمایان میز در شعر خود بیصلح را ن يآرزو، از جنگ یناش يهايو  ناگوار

خواهان ارسال پیام خود به جهانیان به صورتی ) 281 - 278: همان(» اینک این ما و این تاریخ«شعر 
 » !زین خاك بر پیامی به عالم، از من اي دوست«: واضح و روشن است

  : نمایدوي در این شعر ابتدا وضعیت جامعه و کشور خود را چنین توصیف می
هر دم از / آشنا عطر یاري، تا ببویی از این خاك/ آري، خاك این بوم، رمشتی از خاك برگی«

بـر فـراق   / سـاري چشم گردون ندیدست این چنـین چشـمه  / چشمه جوشد به دامان، سوگ یاران
باد پیغام آرد هـر دم از  !/ .../ سبب از چه باري؟آخر اي اشک بی/ اشکمان ترجمان نیست، عزیزان

/ الله صحرا به صحرا، سوگ سروست بنگر/.../ سواريمرکب بی، رهرسد هر دم از می/ هجري تلخ
  »/ ...شمع گرید به سویی، بوم خندد به یک سو/ است از پی سوگواريشمع بر کف گرفته
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  : نمایدو سپس چنین پیام خود را به جهانیان ابالغ می
، اي بشـر / اريدهد طرفه بگو نهال محبت می!/ زین خاك بر پیامی به عالم، از من اي دوست«

سیر عرش خدا ، با پري از محبت/ دوستی هدیه آور از ره رستگاري/ گل به جاي گلوله! گل بیفشان
اي فـرو  / ست و فردا روز قسط و عدالتدي گذشته!/ از وفا کوله باري، تو را بس، آي انسان/ کن

در ، آن گل رنج حاصل/ غیر نفرت نزاید، توزيکینه، دشمنی/ بهر گفتن چه داري؟! رفته در خویش
  »/ ...هوایی غباري

 دانیمدح شه: 2-1-7

، )32-  31، همـان (» آزادگان محـراب «، )30- 29: همان(» افطار خون«همچون  يدر اشعار یکاشان
  : پردازدیدان میش شهیبه مدح و ستا، ینید یمیضمن کاربرد مفاه) 42 -  41: همان(» ر کنعانیداستان پ«

سر ما  یمردان ب/ م افطارمان ز خون استیدار عشقما روزه/ قان راران کشتند عاشیا ينوایدر ن... 
ـ   یپاش/ زان از مرزها برون استین عزیا يآوا/ ن رایسامان شدند د / هنیخون پاکان بر آسـمان م

  )29: همان(اسالم رهنمون است ، ارانی: آنجا نوشت
ثار یا يهااز قله/ رون استن داستان جانسوز افسانۀ قیا/ پرپر يها آن الله، در شط خون شناور... 

  )32: همان(ا واژگون است  یسوگشان چشم در ما را به / رفتند تا به معراج
ذره شد در / بال بر هم زد ز شوق از سنگر آخر گذشت/ رانۀ سنگر گذشتیب عشق از ویعندل

خون بـه   يبا وضو/.../ در سماع سرخ سرابازان حق از سر گذشت/ د جان افروز عشقیپرتو خورش
 ير از خـون گلـو  یآب شد تطه/.../ افسون گر گذشت يایآگه از افسانۀ دن/ اغ اختران سجاده بردب

  )40: همان/... (خون خوردة خاور گذشتیوانگه از دشت شب/ عاشقان

 د بر حجاب یتأک: 2-1-8

، روزیمادران د«و ) 277-275: همان(» رانیرزنان ایش«، »انۀ مایآش«همچون  يدر اشعار یکاشان
سۀ زنـان  ین مقایو همچن یرانیف زنان مؤمن ایب به توصیبه ترت) 442-440: همان(» امروز مادران

توجه بـه  یکه ب ين مرز و بوم پروردند و زنان امروزیانت ایحفظ و ص يبرا یکه فرزندان يروزید
و گـاه آشـکارا  بـه مسـأله حجـاب و       یپردازد و گاه به طورضمنیم، ت فرزندان خود هستندیترب

  : دینماید مین تأکیچن) 26-25: همان(» انۀ مایآش«در شعر  – یضرورت آن در جامعۀ اسالم
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مان تو یدرون سنگر ا/.../ ثار تو فسانۀ مایکه گشت همت و ا/ زن زمانۀ ما يتو از کدام تبار.../ 
ـ نج يحجاب تو ا کفن نبود/ گانۀ مای، ز شب ییرها يصال يزد/ با سالح حجاب کـه  / ب صـبور ی

  /... تو در زمانۀ ما یدار عفافپرده
  : گرید ییو در جا
تـو  / .../ پرور تودامان گل، زن يرشک بهار است ا/ ن باد بر صبر بارآور تویآفر، نیگردآفر

  )275: همان/... (برخاست از سنگر تو، دیز توحیانگعطر دل/ ین شکفتیبا سالح حجابت در سنگر د
، گونـه میف مادران امروز که مریپس از توص» روز و مادران امروزیمادران د«در شعر  یکاشان

ها را بانیتا گر، گر بر بوم پوسترهاتند بر مادران امروز که فتنه یبا لحن؛ و نور هستند ینگهبانان پاک
  : تازدیم؛ چاك زدند

/ شما يهایین گرم الالیکه طن/ و نور ینگهبانان پاک يا/ روزیمادران د/ هامیمر/ هامیمر يآه ا
مـادران  / .../ بر شـما بـاد درود  / بر شما باد سپاس/...اندیرویقهرمان م/ با دم عشق/ از دل گهواره

دامـن  / ختیشان آهنگ شوق نریپا/ ها را چاك زدندبانیتا گر/ ها»پوستر«گر بر بوم فتنه/ امروز 
  /....چ نکاشتیه/ عصر فضا يهابانایدر خ/ مسموم يهادستشان جز گل/ نشان زهد نزادیچرک

هـا و  آموزه«از مضمون ، انقالب یبه عنوان شاعر مذهب یکاشان ةدیگردد سپیکه مشاهده مچنان
موجود  ینیم دین و مفاهیمضام، یبه طور کل. فراوان برده است اي هش بهریدر شعر خو» ینیم دیمفاه

  : ر مشاهده نمودین در جدول زتوایم -همراه با بسامد آن -را  یکاشان ةدیدر شعر سپ
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 المالئکه نازك نگاهی به زندگی و آثار -3

شـهر   یمیاز منـاطق قـد   یکی، »ۀیعاقول« ۀدر محلمیالدي  1923نازك صادق المالئکه در سال 
، مالئکـه (متمول و اهل ادب چشم به جهـان گشـود   ، لیاص، بزرگ يهااز خانواده یکیبغداد و در 

ت از یشگامان جنبش حمایشاعر و از پ، »أم نزار«معروف به  »المالئکۀ مۀیسل«مادرش . )29: 1995
ـ  ، يو پدرش عالوه بر شاعربود  )32: 1995، بقاعی(حقوق زنان در عراق  بـوده   یاستاد زبـان عرب

و متوسـطه   ییابتـدا  ةمتوسطه نزد پدر آموخت و پس از گذراندن دور ةنحو را از دور، نازك. است
ـ  یتحص 1944در سال . داد شدن بغیوارد دارالمعلم  ۀالت خود را به اتمام رساند و موفق به اخـذ درج

نازك  يشعر ۀن مجموعیاول 1947در سال . )31-29: همان(د یگرد یزبان عرب ۀدر رشت یکارشناس
، يشـعر  ۀن مجموعیاز نشر اول یزمان پس از گذشت اندك. در بغداد منتشر شد لیعاشقۀاللبا عنوان 

شه بـه عنـوان   یهم يو نام خود را برا سرود ـشعر نو ۀن تجربیبه عنوان اول ـ را» را یالکول«ة دیقص
  .)30: همان(ثبت نمود  یشعر نو عرب یشگامان اصلیاز پ یکی

ـ یدانشگاه کمبر یسیت در آزمون زبان انگلیپس از موفق 1950در سال   یعـال  ۀج و کسب درج
نقـد   ۀک سالی ةد تا دوریاالت متحده گردیاعازم ، کایامر» راکفلر« ۀق مؤسسیاز طر، یسیزبان انگل

ـ    سـتادان در آنجا با ا. دینما یط یوجرسیالت نیا »نستونیپر«را در دانشگاه  یادب  یبـزرگ نقـد ادب
و  ینقد ادب ۀنیت در زمیبه عراق بازگشت و فعال 1951ان دوره در سال یو پس از پا کا آشنا شدیآمر

قاسـم بـه وقـوع    عبـدالکریم  انقالب ، 1958در سال . )32: همان(دفاع از حقوق زنان را آغاز نمود 
 کردرا به شدت متأثر  ير آن رخ داده بود ویکه در مس یحوادث پس از انقالب و انحرافات. وستیپ

ـ فشـارها و تهد  ۀجینکه سر انجام در نتیل نمود تا ایها متماستیو به مخالفت با قاسم و کمون  يدهای
  .)361: 1999، جحاخلیل (. دیت گردیو عازم کو گفتعراق را ترك 1959در سال، یحکومت

ـ یل مخالفت با رژینازك به دل، 1968دن حزب بعث عراق در سال یپس از به قدرت رس ، یم بعث
ـ در کو 1990تا سـال   يو. دیت گردیگر مجبور به ترك عراق و اقامت در کوید بار ت اقامـت  ی

 یتهاجم نظام ۀجینکه در نتیتا ا )1: 2007، المالئکهنازك(س در دانشگاه مشغول بود ینموده و به تدر
نازك سـر انجـام در   . ن کشور و سفر به قاهره شدیمجبور به ترك ا 1990ت در سال یعراق به کو

کرش در یچشم از جهان فرو بست و پ یسالگ 84قاهره در سن  يهامارستانیاز ب یکیدر  2007سال 
، یو پناهندگان عراق يگان مصریاز همسا اندك اي آکنده از غربت و اندوه و با حضور عده ییفضا
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 يشعر ۀالمالئکه هفت مجموعاز نازك .)2: همان(خارج از قاهره به خاك سپرده شد  یدر گورستان
ـ ال عاشـقۀ : ادگار مانده است که عبارتند ازیبه   الموجـۀ  قـرارة ، )1949( ا ورمـاد یشـظا ، )1947( لی
ـ غی، )1977( للصالة و الثورة، )1970( ۀ لإلنسانیأغنو اه یالح مأساة، )1968( القمر شجرة، )1957( ر ی

 .)1978( ألوانه البحر
ـ گوناگون بـه رشـته تحر   يهانهیز در زمیگر را نید ییهاکتاب، عالوه بر شعر يو ر در آورده ی

ـ  ( ا الشعر المعاصریقضا: است که عبارتند از ـ ( ياألدب و الغـزو الفکـر  ، )1962 ـ  ینقـد ادب  ۀمجموع
ـ التجز، )1965  ـ  محمود طـه  یشعر عل ةعر دربارشا يهایسخنران ـ ی ـ   یۀ ف ، )1974( یالمجتمـع العرب

: 1994، میربصـري ) (1997 ـ  داستان ۀمجموع( وراء القمـۀ  یالشمس الت، )1992( ۀ الشعریکولوجیسا
، روبـرت بـراون  ، بایرون، وي همچنین اشعاري را از برخی شاعران غربی مانند توماس گري .)563

  )41-40: 1995، علی( .مس همفریس به زبان عربی ترجمه کرده استبالنشیمن و کریس

  بررسی آموزه هاي دینی در شعر نازك المالئکه -3-1
 قرآن کریم: 3-1-1

هـاي خـودرا بـه تصـویر      یکی از خـواب » دکان القرائین الصغیرة« شاعر درقصیده اي با عنوان 
تا از آن قرآنی را خریداري کـرده و  گردد  کشد که در آن به دنبال دکانی کوچک در بازار می می

شاعر ماجراي دقیق جستجو در بازار و رویدادهایی را که در . به محبوبش که قصد سفر دارد بسپارد
 شاعر در این قصیده اصرار دارد کـه حتمـاً  . این ماجرا برایش رخ داده به خوبی ترسیم کرده است

 : ناه آن قرار دهدقرآن را به محبوبش برساند تا اورا در پ، پیش از سفر

/ عندما فی الغد یرحل/ .../أشتري من عنده فی الحلم قرآنا جمیال لحبیبی/ أین دکان القرائین الصغیرة
  ) 96: 2008، مالئکه(.....یتواري وجهه خلف التواءات الدروب/ من مطار األمس و الذکري حبیبی

نیـز از   »زنـابق صـوفیۀ للرسـول   « و » مرایا الشمس« ، »السماء علی غابۀ الصبیر« وي در قصائد
  .قرآن کریم در اشعار خود استفاده کرده است
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 دعوت به ایمان: 3-1-2

  : نازك المالئکه در برابر حزن و اندوه زندگی به خداوند پناه می برد
ـ        جئت یـا رب تحـت لیلـی الطویـل الـ

  حین ضــــاقتـ بـی الحیـاة و أسلمـــ    
  

ــ   ــود  ــ ــزنَ الوج ــی و ح ــی حزن   ـمرّ أبک
  کیدت قیــــــادي للیـــأس و التنــــــــــ

  )184: همان، مالئکه(                         
به ایمان بـه خداونـد   ، نماید که براي پایان دادن به یأس و نا امیدي او به دیگران هم توصیه می

  : روي آورند
  ـــیأس و الدمع و الشقاء العاتی  فلنلذ بأیمان فهو ختام الــــ

  )186: همان(
 )ع(هاي پیامبران الهی استفاده از داستان: 3-1-3

در امور مبهم و فلسفی زندگی انسـان تفکـر   » أغنیۀ اإلنسان« واننع اي با نازك در قصیده: حوا
نگاه نازك بـه  . نماید ل از جمله داستان آدم و حوا بیان مییه و نگاه خویش را به برخی از مساکرد

دانـد بلکـه او را هماننـد     تنها حـوا را گناهکـار نمـی    او نه. نگاهی مثبت است، داستان آدم و حوا
انسان تا ابد در تاریکی و ظلمت به سر ، داد داند که اگر نور را به دنیاي بشر هدیه نمی می 1پرمتئوس

  : داند او خطاي حوا را مایه رسیدن انسان به شعور و آگاهی می. می برد
ــواء ــه ح ـ ! إی ــ ــت  بالنفــ ــف عوقب   کی

ــت ا   ــن بع ــا م ــت ی ــأحزا أن ــود ب   لخل
ــتبقی  ــت سـ ــی اقترفـ ــا   التـ   الخطایـ

  

ــا النــورا       ــا عرفن ــوالك م ـــی  و ل   ـ
ــعورا ــتریت الشــ   ن ِ لیالیــــک و اشــ
  شـــعال فـــی وجودنـــا و ضیـــــــاءا

  )207: همان(                            
 زند ها و رذایل اخالقی درآن موج می شاعر در به تصویر کشیدن دنیایی که زشتی: هابیل و قابیل

او داستان کشته شدن هابیل به دست قابیل و اولین جنایـت  . جوید از  داستان هابیل و قابیل مدد می
  : کند بشر در روي زمین را براي مخاطب یادآوري می

  لــم یشــاهد قابیـــلَ تقتلــه الغیــــــ    
  فــی یدیــه ســکینه الحاقــد المســـ     

  

ــی     ــی ف ــۀ رةُ یمش ــۀ   نقم   محموم
ــه    ــف جریم ــه طی ــی مقلتی ــموم ُ ف   ـ

  ) 210: همان(                               



  کاشانی و نازك المالئکه ةهاي دینی در شعر سپید اي کاربرد آموزه تحلیل مقایسه
 

83 

 

بیند که به جان هم افتاده و  گوید هنگامی که فرزندانش را می سپس شاعر از اندوه آدم سخن می
  : شود یکی به دست دیگري کشته می

  ـصر بابنیه قاتال و قتیال  یا ألحزان آدم عندما أبـ
  )212: همان(

  : گیرند هایی از بشر خواهند آمد که همان راه را در پیش می نسلگوید پس از قابیل هم  در ادامه می
  سوف یأتی جیل من النـاس محمـو  

  لحــــما   األرض  کانـت   یتمنی لو
  

  رغباتــه  فــی الجنــونُ  م یصــیح   
  لیصـــبالمزید مـــن طعنـــــــاته  

  )213: همان(                           
طلبی و ددمنشی بشر امروزي را مـورد انتقـاد    جنگ، )ع(ستفاده از داستان آدمادر واقع شاعر با 

  .زیسته که شاهد دو جنگ جهانی بوده است اي می که شاعر در دوره به ویژه این. دهد قرار می
شاعر به مناسبت پیشروي ارتش عربی در منطقۀ جوالن و صحراي سـینا در  : )ع(حضرت موسی

سروده که در آن بـه  » سبت التحریر« با عنواناي را  قصیده، اکتبر 6روز شنبه دهم رمضان برابر با 
دهد که  هشدار می، نیروهاي اشغالگر رژیم صهیونیستی که همان بازماندگان قوم بنی اسرائیل هستند

و هـارون در میـان   ) ع(تا ابدالدهر در صحراي سینا سرگردان خواهند ماند  و دیگر نه تنها موسـی 
شان بر آنان  دو پیامبر الهی هم به دلیل ظلم و تباهی شان شود بلکه این ها نیست که موجب رهایی آن

  : کنند شان می گیرند و نفرین خشم می
 –کمـا تهـاهو   –وفی سـیناء ثانیـۀً    /ستجعلهم یلوبون /دقائقه البطیئات: و یوم السبت نُهدیه لصهیونَ

سـخط قـد   وال /فموسی غاضب یلعـنهم / و هارون -لینقذهم–إلی أبد الزمان و لیس من موسی  /یتیهون
  )509/ 2: همان(....سالم اهللا و الحب علی وسی و هارون /ألهب هارون

هاي  کند که در یکی از جنگ اي را روایت می واقعه» الماء و البارود« اي با عنوان شاعر درقصیده
قسـمتی از ارتـش   ، در این رویداد که در ماه رمضان به وقوع پیوست. اعراب برضد اسرائیل رخ داد

ارتش عربی . صحراي سینا مشغول جنگ با اسرائیل بود با پایان ذخایر آبی مواجه شدندعربی که در 
خواهند که درهاي رحمت  که با زبان روزه می جنگیدند در هنگامۀ افطار با لبان تشنه از خداوند می

  : رویشان بگشاید و آنان را از تشنگی و هالکت برهاند خویش را به
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یا واعـد المـؤمن   /هات اسقنا یا رب من لدنک کأس رحمۀ مطهره/ لماءرباه فجر بین أیدینا عیون ا
کمـا رویـت أمـه الوالهـۀ     / هـات اسـقنا کمـا سـقیت الطفـل اسـماعیل      /باصحو و بالظل الندي الظلیـل 

  )48: 1998، مالئکه....(فی مدن العویل/بعد هیام ضائع طویل/المنکسره
کند که  شود و مناطقی را بمباران می منطقه می در این هنگام هواپیماهاي رژیم صهیونیستی وارد

داران  جوشـد و روزه  هاي آب از دل زمـین مـی   چشمه، با این واقعه. به ذخایر آب متصل بوده است
گویـد   و هاجر استفاده کرده و می) ع(شاعر در روایت این واقعه از داستان ابراهیم. شوند سیراب می

از خداوند یاري خواست و خدا نیز درپـایین  ) ع(اعیل گونه که هاجر براي سیراب کردن اسم همان
ارتش عربی هم براي رهایی از ، پاهاي فرزندش چشمه را جوشاند که هردوي آنها را سیراب ساخت

  : هاي آب را برایشان جاري نمود هالکت از خداوند یاري خواست و خداوند نیز چشمه
یکمو من یـد أعـدائکم أحلـی کـؤوس     یسق/یمطر فوق صومکم أنداء/یدبر/واهللا فی سمائه یقدر

وطـوق ورد  /ووجهه الغامر فی شراسۀ النیـران کـوثرُ  /واهللا للمؤمن ثلج مغدق فی لهب الصحراء/الماء
  )57: همان.....(و بلسم و ماء/ أحمرُ
  

  نفی رهبانیت: 4-1-3
ـ  رهبانیت و گوشه گیري را نفی می» الریاح ةأنشود« شاعر در قصیده اي با عنوان اي نماید و دنی

هاي اندوه زده را به نور و روشنی  داند که شاید قلب آور می تنگ و حیرت، رهبانان را دنیایی پیچیده
وعده دهد اما هشدار می دهد که اگر انسان در چنین دنیایی وارد شود در می یابد که نه تنها به نور 

  : و روشنایی نمی رسد بلکه با پوچی مواجه خواهد شد
  ی الرهبـانـی حمـف  یـدت المنـا وجـم
  درانـاتـــم الجــق  قـم مــــغلـالـع
  ک الحیــرانـرفـط  لـــیـلّ عــأط و
  رقُ  الغــــدرانـمب  رٌـضـیء أخـاطـش

  امض ال یبـــینـغ  إنه شــــــاطیء
  لَّ  قلــب حزینـک  د بالســـــناـواع

  ه  تبـــحثینـأرض  یـو هبطـــت إل
  یء العابثــینـاطـش  ــهــا إنــــأسف

  )327/ 1: 2008، مالئکه(
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 عدالت خواهی: 3-1-5

نفی تضاد طبقـاتی و عـدالت خـواهی    ، شاعري اجتماعی و دین محور است، جا که نازك از آن
به تضاد طبقاتی جامعـه  » القصر و الکوخ« وي در قصیده اي با عنوان . یکی از دغدغه هاي او است

دارد  شعر نارضایتی و نگرانی خویش را از این مسأله ابراز می شاعر در این. خویش اشاره کرده است
هر روز بیش ، هاي باشکوه ثروتمندان هاي ساده و حقیرانه فقرا به قیمت پرشدن کاخ که چگونه کلبه

در چنین شرایطی حاصل دسترنج کشاورزان به راحتی نصـیب  . شود از پیش غرق در غم و اندوه می
دهقانان از فقر و تنگدستی جـان  . حمتی را براي متحمل نگشته اندکسانی می شود که حتی اندك ز

  : هاي کشاورزي روشن شود دهند تا چشم اربابانشان به سود و منفعت زمین می
  شهــــد الکوخ أنّه یحمـــل الحـز   
  کیف یجنی األزهـار والقمـح واألث  

  ویمـــوت الفالح جوعــــا لیفتـرّ   
  

  ن لتحظــی القصــور بالخیــــرات    
  لـم یجـرح یدیـه القـدوم؟     مار مـن 

القصـــــــور النعـــیم لعینـــی رب  
  )127: همان(                            

  دعوت به صلح: 3-1-6
کن شدن جنگ و خونریزي و تحقق صلح و آشتی در سراسرجهان  یکی از آرزوهاي شاعر ریشه

  : ر همه جاپراکنده شودها به صدا درآیند و طنین نام آشتی د کند که روزي ناقوس او آرزو می. است
ــاعرتی - ــا  ش ــانی ، آه ی ــی  األم   غنّ

علـــی  البعـــد  أغـــان، فـــالنواقیس  
ــان - ــل لس ــی ک   و صــدي الســلم عل
  

  هــذا هتــاف المهرجــان  ، واســمعی  
  بشّــرت   بــالفجر أحــزان  الزمــان   
  فــاتن النغمــۀ علــوي المـــــعانی    

  )472: همان(                              
  : ستایش صلح و آشتی می پردازد که عبارتند از او در موارد متعددي به

 )40: همان( بِـالکئی ودـی الوجـط علو اهبِ واء  ـجـن االَل مـأقبِ المِالس ا مالكـی

ِ   و الرحـ بو الح لمِی بالسـم تغنَّـکَ   )44: همان( وفــسیلَفَن ـمو  اعرٍـش نـم مة
یا نشید فـی   سـاکناً   ا ــی   المِالس  

زحــالــدنیا ال فــوقَ رف ِ ــ ینــة ثو ابع  
  

ــرِ   ــأحالم  قعـــ ــانَم  وراء َ   اـنـــ   انـــ
ــنَ ــب لحـ ــی تیهِ حـ ــا و دفـ ــاجنـ   انـ

  )294: همان(                                  
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 مدح شهیدان: 3-1-7

شاعر در مواردي چند مقام شهیدان را مورد مدح و ستایش قرار می دهدو صداي آنان را طنینـی  
 : می داند که از گورهاي معطرشان در فضا پراکنده می گردد جاودانه

المعطّر ن القبرِوم/ ل منبعثاًزَلم ی طیفُ/الشهید صوته أثبت 169/ 2: همان( عنید ن جیشٍم(  
 )363: همان( الِــاآلم قَعلیها ممزّ نَ  اطشَع مات ن یعربٍم م شهیدکَ

کند که نام خـدا در قـدس و الخلیـل طنـین      یم میشاعر فرداي فلسطین را ترس، در جایی دیگر
 : روید هایشان گلهاي رنگین می شوند و از خون افکند و شهیدان زنده می می

ت تنب/تیلالقَ ظُستیقی، ی صارخاًدمالم ض العدلُنتفی/و فی الخلیل فی القدسِ اهللاِ ج اسمیختل داًغَ داًغَ
501: همان( زهره، همن دمائ(  

 ستفاده از شعار دینی اهللا اکبرا: 3-1-8

نازك در برخی از قصاید خویش که غالباً رنگ و بوي حماسی و مقاومتی دارد از شعار اهللا اکبر 
شانزده مرتبـه از ایـن شـعار    » الماء و البارود« به عنوان نمونه در قصیدة. استفادة بسیار نموده است

نیز از شعاردینی اهللا » میالد نهر البنفسج«و » مرایا الشمس«وي در قصیده هاي .استفاده کرده است 
  .آمده است» یغیر ألوانه البحر«هرسه قصیده در دیوان . برده استاکبر بهره 

 )ص(مدح پیامبر اسالم: 3-1-9
را مـورد مـدح و   ) ص(پیامبرگرامی اسـالم » للرسول فیۀزنابق صو«اي با عنوان  شاعر در قصیده

اي ترسیم نمـوده کـه    حاالت روانی خویش را به گونه، صیدهشاعر در این ق. ستایش قرار داده است
نماید و بـا او وارد   دیدار می) ص(رود و با رسول گرامی اسالم گویی براي لحظاتی در خلسه فرو می

  : گردد سخن می
و امتـد فـوق إغمـاءة    / طعم القرآن/ دریج اإلسراء/وامتأل الجو من / أحمد: قال/وما اسمک الحلو؟

78: 1998، نازك المالئکه...(ن اسم أحمدم/ البحر ضوء(  
  : گردد سپس به وجود مقدس آن حضر متوسل می

  )همان(أحمد، أحمد: و قلت فی لهفۀ أتوسل
  : خواند ها می را بهترین نام و نام او
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  )78: همان( أحمد، أحمد: واسمک یا طائري أعذب اسم/ عیناك لیلۀ قدري و ریشک شمع و معبد
خواند و وجـودش را مایـۀ امنیـت و آرامـش      مغفرت و بسم اهللا می، زسپس چشمان وي را نما

  : داند خویش و گشایش در هاي بسته می
یزیح أستاري /جناحه یجرف الخوف والحزن من حیاتی/ بسمله/ موعد/ مغفرة/ و مقلتا أحمد صالة

  )91: همان/.....(یفتح فی عمري کل بوابۀ مقفله/ المسدله

 عشق الهی: 3-1-10

در واقـع او سـه   . از سه نوع عشق سخن می گویـد » سنابل النار« قصیده اي با عنوان  نازك در
  : عشق زمینی است، مرحلۀ نخست: مرحله را براي عشق ترسیم می کند

إنسان من الناس/ دائرتی الصغیرة، هواي األول الحسی 145: همان....(حب(  
رحله نخست ملول گشته و به دنبال عشق قومی است به این معنا که شاعر از عشق م، مرحلۀ دوم

  : رسد او در این مرحله به عشق به وطن می، گردد عشقی واالتر می
/ إن حب األرض أطهـر /..../فإلی الدائرة الثانیۀ الوسطی انقلینی/ إننی أنفقت فی حبی الترابی سنینی

  ). 151: همان...(من هوي مرّغ إحساسی فی الطین و عفّر
تـر   تر و متعالی یعنی عشق الهی است که از مراحل پیش کامل، امل عشقمرحلۀ تک، مرحلۀ سوم

  : است
حیث ألقـی فـی المـدي    /...وإلی دائرتی الثالثۀ العلیا انقلینی/ واحملینی عبر آماد الدیاجیر احملینی..

  )157: همان...(وجه ملیکی

  استفاده از مفاهیم دینی: 3-1-11
با مروري به اشعار وي . هیم دینی استفاده نموده استشاعر در اشعار خود به طور گسترده از مفا

ر  « اشعار خود یعنی دیـوان  ۀگردد که وي در آخرین مجموع از آغاز تا مراحل پایانی معلوم می یغیـ
گـر   تر نسبت به قبل از مفاهیم دینی بهره برده است که این خود بیان به طور گسترده» ألوانه البحر

نمونۀ . هاي دینی در حرکت بوده است به سوي گرایش، ل فکريسیر فکري شاعر است که با تکام
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، مکۀ، قرآن، صیام، کوثر، دعاء، صفا و مروة، إفطار، صوم، مؤذن، أذان، بیت اهللا«: این مفاهیم عبارتند از
  »....وشیطان ، صلوات، منائر، سجاده، توبۀ، بسملۀ، مصلی، رکعۀ، سجود، رمضان، لیلۀ القدر، توسل

  .نشان داده شده است 2المالئکه در جدول موجود در شعر نازك ینیم دین و مفاهیمضام
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  گیري نتیجه
ر معلوم گردید که هردو شاعر بـه عنـوان شـاعران زن    یبا توجه به مطالب بیان شده و نمودار ز

با توجه به . اند هاي دینی در اشعار خود استفاده نموده به نحوي گسترده و چشمگیر از آموزه، مسلمان
  : ن برداشت نمود کهیتوان چنین نمودار میا

  در شعر دو شاعر ییگرانید يهابسامد مؤلفه -1-4 نمودار

  
  

  : عبارتند از) آموزه هاي مشترك(ترین آموزه هاي مورد توجه هر دو شاعر  مهم -
  ؛ )ع(استفاده از داستان انبیاي الهی -
  ؛ )ص(مدح پیامبرگرامی اسالم  -
  ؛ یرآناستفاده از مفاهیم دینی و ق -
  ؛ مدح شهیدان -
  ؛ دعوت به صلح -
 .دعوت به ایمان -

هاي غیر مشترك نیز در اشعار این دو شاعر وجود دارد که عبارتند  برخی آموزه، عالوه براین -
) عدالت خـواهی (، )نفی رهبانیت(در شعر کاشانی و )) ع(اطهار ۀذکر ائم(و ) تأکید بر حجاب(: از
  .در شعرمالئکه) عشق الهی( و
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هاي دینی به کار رفته در اشعار دو شاعر مشترك اسـت و   گردد که بیشتر آموزه یمالحظه م -
گردد مانند مسألۀ حجاب  ها نیز مشاهده می برخی تفاوت، تنها در موارد اندکی به دلیل تفاوت مذهبی

 .که تنها در شعر کاشانی به عنوان شاعري شیعی به کار رفته است) ع(اطهار  ۀیا ذکر ائم

هاي صورت گرفته نشان از گرایش تدریجی نازك المالئکه به دین و آمـوزه  همچنین بررسی -
هاي پایانی اشعار وي نزدیک می شـویم کـاربرد    به این معنا که هرقدر به مجموعه. هاي دینی دارد

ر ألوانـه البحـر   « مفاهیم دینی پررنگ تر می شود به طوري که در آخرین مجموعۀ وي  اوج » یغیـ
سم یر نگرش شاعر از رمانتیین امر را بتوان تغیل اید دلیشا. وان مشاهده نمودچنین گرایشی را می ت

با جامعـه   يوند ویپ؛ شودیتر مانهیگراکه هر قدر نگرش شاعر واقع يبه طور. دانست ییگرابه واقع
شاعر پناه بردن  یبه عبارت. ده استیتر گرداو ملموس ياجتماع برا يجه دردهایشود و درنت شتر مییب

ـ  یکه در اشـعار کاشـان   یدر صورت. دانسته استیموجود م يز از تنگناهایراه گر، ن راید به ن یچن
 يبه سرودن شعر رو یو انقالب یاز ابتدا به عنوان شاعر مذهب يو، در واقع. شودیمشاهده نم يروند

 . شان ادامه داشته استیات این مسأله تا زمان حیآورده و ا

ضمن تبیین میزان و نحوة گرایش ي دینی در اشعار هردو شاعر ها گستردگی استفاده از آموزه -
آفرینی زنان در حوزة تعلـیم و تربیـت    دهندة نقش تواند نشان می، هاي دینی هریک از آنان به آموزه

 .دینی نیز باشد

، هـاي فـردي   صرف نظـر از انگیـزه  ، ترین علت گرایش دو شاعر به دین رسد مهم به نظر می -
ترین ویژگی دورة  درگیري با جنگ مهم. اند زیسته هر دو شاعر در آن می شرایط دشواري است که

هر دو شاعر است که پیامدهاي ناگوار مادي و معنوي بسیاري براي دو کشور ایران و عراق در پی 
ـ ام یموضوع، ج آن در شعریو ترو ینید يهال شدن به آموزهنکه متوسیضمن ا. داشته است دبخش ی

 . ده استشیهر دو محسوب م يبرا
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   نوشت پی
، هـا  انسـان  آفـرینش در عصـر  ، زئوس یعنـی خـداي خـدایان   ، براساس اسطوره هاي یونانی. 1

پرومتئـوس  .جـز آتـش را   پرومتئوس را که خداي آتش بود برگزید تا همه چیز را به انسان بدهد 
هـا عشـق    ل آدمیان را برطرف کـرد او بـه انسـان   یمورد اعتماد این کار را کرد و بسیاري از مسا

به همین علت به دور از چشم زئوس آتش را  .ها را ببیند توانست ناراحتی و رنج آن ورزید و نمی می
برد و بست و او را به سزاي ) درقفقاز( قافوقتی خبر به زئوس رسید او را بر سر قله . به انسان داد

  .رویید خورد و شب جگر از نو می آمد و جگر او را می هر روز عقابی می. اعمال خود رساند
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