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 چکيده
 باا حاضار پاژوه  اسات  داشاته باارزی نمود ،مسلمان ادیبان شعر در دینی مضامین و هاشخصیّت کارگیری به ،اخیر هایسال در

 و المالئکاه نااز  یعنی ؛عربی و فارسی معاصر رشاع دو شعر در رفته کار به دینی هایشخصیّت تبیین به تحلیلی - توصیفی روش
 تبیاین نیاز آن کارگیریباه روش و شده مشخّص هاشخصیّت نآ به مسلمان شاعر دو اهتمام یزانم تا است پرداخته صفارزاده طاهره
 از معاصار تعبیار ایا شخصایّت ةوسایل باه بیاان و ()باازخوانی شخصایّت ثبات و نقا  ةمرحل دو معرّفی ضمن ،پژوه  این در شود 

  شاااااناخته میراثااااای شخصااااایّت باااااا شااااااعران تعامااااا  روش عناااااوان باااااه کاااااه (باااااازآفرینی) میراثااااای شخصااااایّت
 ،شخصایّت کاارگیری باه ةشایو ،دوّم ةمرحلا در همچناین  اسات گرفته قرار تحلی  مورد و بندیدسته ،شاعر دو این رشع شود،می
 کاه اسات ایان ةدهندنشان ،پژوه  این هاییافته گردد می صمشخّ نیز شخصیّت کاربرد در شاعر موضع نیز و کارگیری به عام 
 ایان باا اسات هرفت کار به مذکور مرحلة ود هر در هایشانشخصیّت و اندبرده بهره خود شعر در دینی هایشخصیّت از شاعر دو هر

 اوّل ةمرحلا باه مربوط بیشتر ،زادهصفار شعر در و دوّم ةمرحل به تعلّقم بیشتر ،المالئکه ناز  شعر در دینی یهاشخصیّت که تفاوت
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   پيشگفتار .5

 موضوع تعریف .5-5

 پدیادار اثارش در را اسالمی اصول و مبانی ،هنر ةوسیل به که داندمی الزم خود بر یتعهّدم و مانمسل ادیب هر

 در ماذهبی اعتقاادات بیاان باا و برسااند انجاام باه اساالم دیان برابر در را خود ولیتمسئ طریق، این از تا سازد

  و قرآناای اشااارات نمااود و نیسااتند مسااتینی اماار ایاان از نیااز معاصاار شاااعران باشااد  داشااته سااهمی آن تااروی 

 مسائلة باه معاصر شاعران توجّه میزان فهم منظور به یافت  توانمی انشعرش در را مذهبی و دینی هایشخصیّت

 کااربرد تاا شادند برگزیاده (2)صافارزاده طااهره و (1)المالئکاه نااز  هاینام به عربی و ایرانی شاعر ود دین،

 هاایشخصایّت کااربرد فراوانای ،شاعر دو این انتخاب علّت گردد  بررسی ایشان شعر در دینی هایشخصیّت

 ثبات و نقا » یعنای میاراث کاارگیری باه ةمرحلا دو تعام ، روش از مقصود ،سویی از بود  شعرشان در دینی

 علای توساّ  کاه اسات («بازآفرینی) قدیم میراث از معاصر تعبیر یا میراث ةوسیل به بیان» و («بازخوانی) میراث

 ست ا گردیده تبیین و معرّفی املعاصر العريب عرالش   يف الرتاثية الشخصيات استدعاء کتاب در زاید عشری

 هدف و اهمّيّت ضرورت، .5-3

 بار صافارزاده طااهره و المالئکاه نااز  اشاعار در دینای هایشخصیّت کاربرد بررسی پژوه  اصلی هدف

 شااعر دو شاعر هاایتفااوت و هااشاباهت بیاان و مقایساه منظاور باه کاه است آن با شاعران تعام  نوع اساس

   شود  سنجیده دینی هایخصیّتش به مسلمان شاعر دو اهتمام میزان تا گیردمی صورت

 پژوهش هایپرسش .5-2

 اند؟کرده استفاده خود اشعار در دینی هایشخصیّت از یککدام از صفارزاده طاهره و المالئکه ناز   1

 است؟ چگونه دینی هایشخصیّت با شاعر دو این از یک هر تعام  روش  2

 پژوهش ةپيشين .5-3

 شااکر بادر) عارب معاصار شعر در سنّت کارکرد است: قرار این از حثب مورد موضوع با مرتب  یهاپژوه 
 ایان در ،(1384 الضااوی، عرفاات) (الصابور عباد أدونای،، البیااتی، المالئکاه، ناز  حاوی، خلی  السیاب،

 ساایر تحلیا  و اسات شاده بررسی المالئکه ناز  شعر در قابی  و هابی  شخصیّت تنها ،دین ةحوز در کتاب،

 تنهاا ،ناماهپایاان ایان در ،(1383 ،بیاتی) املالئکة انزك شعر يف واألسطورة مزالر   شود نمی مشاهده آن در هاشخصیّت

 باه دینای شخصایّت سیزده حاضر جستار در که حالی در شده، بررسی ناز  شعر در حوّا و آدم شخصیّت دو

 عربای، معاصار شاعر باا قارآن در انبیاا هاایداساتان بینامتنیات اناد گرفتاه قارار بررسای مورد تطبیقی صورت



 111/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 و ع() یموساا ع(،) آدم ع(،) یساایع ع(،) محمّااد حضاارت داسااتان نامااه،پایااان ایاان در (،1383 نیااا،رخشاانده)

 دینای مباحاث باه ایگوناهباه کاه هااییشخصایّت امّا است؛ شده تحلی  المالئکه ناز  شعر در ع() ی اسماع

 اناد شادهن بررسای - مجدلیه مریم و هاجر ع(،) یمابراه ضرتح هارون، قابی ، هابی ، شیطان، ،حوّا - اندمرتب 

 حاالی در اناد،شده تحلی  عصفور جابر نظریات بر تکیه با و بینامتنیت دیدگاه از هاشخصیّت این این، بر افزون

 در قارآن حضاور اند قرارگرفته بررسی مورد زاید عشری علی نظریات بر تکیه با هاشخصیّت حاضر اثر در که

 ایان در (،1331 ،یسامیع) مطار(، احماد و المالئکه ناز  البیاتی، السیاب، اشعار بر تکیه )با عراق معاصر رشع

 در میاراث کاارگیری به در مؤثّر عوام  امّا شده بررسی المالئکه ناز  شعر در دینی هایشخصیّت نامه،پایان

 و )باازخوانی( «خصیيةابلش   الت عبیر» ةمرحلا دو باه توجّاه باا هاامیاراث همچناین نگرفته؛ قرار بررسی مورد او شعر

 تأکیاد باا معاصر فارسی شعر در اسطوره و نماد الگوکهن تحلی  و بررسی  داننشده تحلی  «ةخصیي  الش   عن الت عبر»

 ایان در (،1383 ،ناژاد)سلمانی گرمارودی موسوی و صفارزاده ،یکدکن یعیشف اخوان، سپهری، نیما، اشعار بر

 برخای کاه اسات شاده پرداختاه معاصار شاعر در موجاود هاایاساطوره و هاانمااد ،الگوهانکه بررسی به اثر

  اسات شادهن تحلیا  جساتار ایان در موجاود قواعاد و اصاول باا امّاا دشومی شام  هم را دینی هایشخصیّت

 (صافارزاده بهبهاانی، فرخازاد، اعتصاامی، مقاامی، )قاائم معاصار زن شااعر 1 شاعر در دینای هایالگو یبررس

 شاده نوشاته معاد امامت، نبوت، توحید، نی،دی ادبیّات مانند مسائلی ةدربار حاضر ةنامپایان ،(1383 ،عبداللهی)

 یبررسا  اندنشاده بررسی مقاله این در موجود رویکرد به توجّه با هاشخصیّت که است یادآوری به الزم  است

 عرشا در پیاامبران داساتان تاأثیر تنهاا ،ناماهپایاان این در (،1331 حقی،) معاصر شعر در پیامبران داستان لیتحلی

 پیاامبران، بار عاالوه باودن، تطبیقای ضمن ،جستار این در که حالی در شده بررسی شاعران دیگر و صفارزاده

 اوساتا،) معاصار ادبیّاات در قرآنای مفااهیم بازتااب شاود مای بررسی نیز آنان با مرتب  هایشخصیّت و امامان

 کارده یساع ،پاژوه  ایان در نگارناده (،1383 جباری،) (قزوه رضایعل و پورامین یصرق راکعی، صفارزاده،

 نمایاد  عرضاه پایاانی بخا  در را نتیجاه و کناد یابیارز نآ بسامد داشتن نظر در با را قرآنی مختلف مضامین

 حسان دسایّ ،معلّام علای گرمارودی، موسوی رزاده،صفا) معاصر: شاعر چند هایسروده در معصومین یمایس

 تااریخی هاایشخصایّت برخای و معصاومین به تنها ،نامهپایان این  (1383 ،حسینی) (،پورامین قیصر و حسینی

 اند نشده بررسی دین با مرتب  هایشخصیّت دیگر و پیامبران و پرداخته هاآن به وابسته

 نظری چارچوب و پژوهش روش .5-1

 است  گرفته صورت تطبیقی ادبیّات آمریکایی مکتب ساسا بر پژوه  این در شاعر دو اشعار میان مقایسة 
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 موضوع تحليلی پردازش .3

 پيشين هایشخصيّت با شاعران تعامل هایشيوه .3-5

 گاروه دو آمادن پدیاد باه نبردها این  است بوده مدرنیته و سنّت میان جدال شاهد ادبیّات تاریخ، از ایبرهه در

 را تحاوّل هرگوناه و داشاتند خاود پیشاین میاراث باه بسایاری عصابت کاه بودند کسانی اوّل گروه شد: منجر

 فرهنا  احیاای برای ،رو این از کردند می قلمداد اسالمی و عربی میراث هویّت علیه غرب سوی از تهاجمی

 دساتاوردهای بودناد مایا  کاه یافتناد ظهاور دیگاری گاروه دساته، ایان کنار در بردند  پناه میراث به خوی 

 حسااب باه عربای میاراث علیاه شاورش ناوعی اقدامشان این که دهند تروی  اعراب میان در را غرب فرهن 

 (13 :1384 ضاوی، )عرفات آمد می

 اصاول حفا  چهاارچوب در بازنگری به و داشته گزینشی رویکردهای نوپردازان ،گروه دو این میان در» 

 خاود میاراث و گذشاته باا مستحکم رتباطا بدون عربی شعر که دریافتند آنان (13 )همان: «بودند  معتقد یسنّت

 در و سساتی توانادمای خاود، ةریشا از هااعصار ةهما در شعر جدایی اینکه و دبو نخواهد وجود اثبات به قادر

 تاا عباسای عصر اواخر از عربی شعر ضعف طوالنی ةدور ةمشاهد دیگر سوی از زند  رقم را آن نابودی نهایت

 بازگشات ضارورت باه تاا شاد سبب بود، خود درخشان ةگذشت با آن طارتبا قطع از ناشی که نیز نهضت آغاز

 میاراث عناصار باا عاصارم شااعر ارتبااط (41 :1331 زایاد،)عشاری ببرند  پی گذشته باارزش میراث به دوباره

 و میاراث ثبت و )نق  اثالیرت   عین الت عبر -1 یافت: ادامه اساسی ةمرحل دو طی در زایدعشری علی نظر طبق خود،

 (آن ینیبازآفر یا و قدیم میراث از معاصر تعبیر یا میراث ةوسیل به )بیان اثابلرت   الت عبر -2 ،(هاآن ازخوانیب یا

 (ميراث بازخوانی) راثالتّ عن التّعبير :اوّل ةمرحل .3-5-5

 کاار هب - بود که گونههمان - میراث عناصر کشیدن تصویر به برای را تالششان نهایت اعرانش ،اوّل ةمرحل در

 و نپاذیرفت صاورت میاراث باه ناوین و معاصار تفسایر افازودن جهت در تالشی هیچ ،دیگر عبارت به ؛بردند

 برگردانادن و احیاا  میراث بردن کار به از آنان مقصود و بود شکلی و سطحی گذشته میراث با شاعران ارتباط

 باارودی کاار تدادام و راستا در جنبه نای از شاعران این عملکرد لذا بود  های ویژگی و اتمشخّص ةهم با آن

 آوردندر نظام باه و ثبات نقا ، را خاود وظیفة ،مرحله این در شاعر دیگر، عبارتی به (48 ن:)هما داشت  قرار

 نماید  بازگو را خوی  عصر جدید مسائ  ،آن طریق از نداشت قصد و دانستمی میراث

 قدیم( ميراث از معاصر تعبير یا يراثم بازآفرینی) راثبالتّ التّعبير :دوّم ةمرحل .3-5-3

 لکاهب ؛نکردناد بسنده آن گونة گزارش نق  یا و موروثی عناصر چین  و نظم به تنها ،شاعران ،دوّم ةمرحل در»



 111/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 ایان در (43 ن:)هماا «کاربردناد  باه وی خاا  مساائ  و معاصار انسان دهایدر بیان راستای در را عناصر این

 باا شااعر ارتباط ماهیّت بلکه یافت تغییر موروثی شخصیّت کارگیری به در شاعر باسلو و شیوه تنها نه ،مرحله

 کاه یافات کاما  آگااهی نکتاه این بر مرحله این در شاعر کرد  تغییر نیز آن احیای ةمسئل از وی فهم و میراث

 رنا  یشاینپ ةدور باه نسبت وی هایانگیزه و اهداف و کند برقرار جدیدی ارتباط خود ةگذشت میراث با باید

 ةیااوّل تعااریف نیاز و دوّم و اوّل ةمرحلا باه اجماالی نگااهی باا (13-18 نهماا  :)ر  بگیرد  خود به دیگری

 فارق (باازآفرینی) دوّم و (باازخوانی) اوّل ةمرحلا میان وی که برد یپ توانمی ،میراث فراخوانی از زایدعشری

 هاایتجرباه بیاان نیاز و تفسایر و تأوی  افزودن و دو نای میان تفاوت به کتاب اثنای در بارها چراکه ؛گذاردمی

 و 11 و 11 و 14 و 43 و 13 هماان: )ر  : شاودمای اشااره - اسات دوّم ةمرحل شروط از که - معاصر شعری

11)  
 دوّم ةمرحل در شخصيّت کارگيری به هایشيوه .3-5-3-5

 جوید:می مدد یرز هایروش از میراثی هایشخصیّت فراخوانی و کردن حاضر برای شاعر

 از عینااً دیگار بیان به باشد  خوی  ةتجرب با متناسب که پردازدمی شخصیّت از هاییویژگی انتخاب به شاعر  1

 کند می استفاده تصرّف و دخ  بدون شخصیّت آن هایویژگی

 کند می تفسیر خا  ایشیوه به است متناسب ،تجربه طبیعت با که را هاییویژگی آن  2

 :هماان) نمایادمای تعبیار شاعر در هااآن از و افزایدمی هاویژگی آن بر را خوی  ةتجرب معاصر ابعاد ،شاعر  3

133)  

  عاریات باه خاوی  نظار ماورد شخصایّت از شااعر کاه بپاردازیم هااییویژگای تبیاین و شناخت به باید حال

 گیرد:می

 قارار خاود عما  محور ،تعاریاس صورت به را آن و گزیندمیبر شخصیّت اوصاف میان زا را صفتی ،شاعر  1

 دهد می

 خاود ةشااعران ةتجربا از تعبیار باه طریاق این از تا گیردمی کار به را شخصیّت آن زندگیِ حوادث از برخی  2

 بپردازد 

 توجّاه آن ةگویناد شخصایّت باه آنکاهبای ؛پاردازدمی هاشخصیت سخنان اقتباس به شاعر ،مواقع برخی در  3

 کند 
 دوّم ةمرحل در شخصيّت کارگيری به ملعوا .3-5-3-3

 روانی  و روحی عوام  -1 قومی عوام   4 اجتماعی و سیاسی  عوام  3 فرهنگی عوام   2 هنری عوام   1
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 دوّم ةمرحل در شخصيّت کارگيری به در شاعر موضع و جایگاه .3-5-3-2

 قابا  گوناه 4 به شاعر جایگاه ،براینبنا کند؛ فادهاست ضمیر از باید کهن هایشخصیّت کارگیری به برای شاعر

 :است تقسیم

 گوید می سخن وی زبان از و دهدمی قرار شخصیّت آن جای به را خود ،شاعر  1

 پیادا شخصایّت و او میاان آمیختگی تواننمی که ایگونه به ؛دهدمی قرار خطاب مورد را شخصیّت ،شاعر  2

 کرد 

 باازگو آن خاالل از را شاعری مضاامین تا کندمی دعوت حال زمان به ائبغ صورت به را شخصیّت ،شاعر  3

 نماید 

 )ر  : دهاد مای قارار غائاب و مخاطاب مقاام در را شخصایّت و کرده استفاده (3) التفات ةآرای از ،شاعر  4

 (233 همان:

  کتمساّ  آن باه ادبیاان کاه اسات بخشای الهاام و مهام مناابع جملاه از دینای میاراث شاد، گفته که طورهمان

 مهام عناصار از دینی مفاهیم که شویممی مواجه آثاری با پیوسته ،رو این از پذیرند می تأثیر آن از و جویندمی

 منباع دینای میاراث کاه دریافتناد ،حاال زماان در چاه و گذشاته در چاه ،شاعران واقع در رود می شمار به آن

 )ر  : کردناد تاالش شاانیادب آثاار در دینای ةاندیشا از الهام برای و نیستند نیازیب آن از و است یارزشمند

 از: عبارتناد ،باردمی کار به خود شعر در معاصر شاعر که دینی هایشخصیّت  (131-188 :1383 زکی، کمال

 خطاکار  یا شده رانده هایشخصیّت ،مقدس هایشخصیّت ،پیامبران هایشخصیّت

 المالئکه نازک شعر در دینی هایشخصيّت کاربرد .3-3

 تمایا  دیان، از دوری باه تمای  کرد: تجربه را دین مورد در متضاد ح،ّ دو ،خود زندگی در الئکهالم ناز 

  دوّما و اوّل دیوان قصاید در را سساحا این و بود اندوهگین بسیار ،شاعری دوران ابتدای در او داری دین به

 و بادبینی نظیار او درونای حساسااتا در توانمی خودش ةگفت به را اندوه و حزن همهاین د کنمی بیان صراحتاً

 باین را او داشات زنادگی باه کاه منفای دیاد و مرگ از ترس (11/1 :2338 )المالئکه، یافت  مرگ، از ترس

 ساال در ویژهبه ،زندگی از ایبرهه در امّا (38 :1331 )علی، برد می پی  الحاد مرز تا 1311 تا 1348 هایسال

 از دیان جادایی وا  دکنامای تغییر کامالً مرگ و زندگی به نگرش  و شده روشن او دل در ایمان نور ،1311

 غارب، ادبیّاات ةمطالعا از ناشای را باود پایبناد آن باه ابتدا در که الحادی رویکردهای و کندمی رد را زندگی

 ؛اسات مشاهود خوبی به «البحر ألوانه یغر  » شعری دفتر در دین به گرای  (41-33 همان: )ر  : کند می اعالم



 113/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 دارند  دینی صبغة کامالً «البارودو  ءاملا» و «سولللر   صوفية زانبق» همچون قصایدی که طوری به

 (بازخوانی) اوّل ةمرحل دینی هایشخصيّت .3-3-5

 شيطان .3-3-5-5

 آدم شادن راناده بیرون از که مواردی تربی  در المالئکه ناز  است  شده رانده هایشخصیّت جز  ،شیطان

 بهشات از خروجشاان نهایات در و دو ایان شادن وسوساه عاما  را شایطان گوید،می سخن ،هشتب از حوّا و

 نماید:می معرّفی

َ:1َجَ 8002َ ملالئکيي  )َيتجنّيي مَمط نَ  لّشييَلمي َ ل و/حيي َ ََث  يي َ َتي ق َمَحییو اء  َفقيي /ل/لم َ َقيي َ ليي  َ لعي مَعيي َيعزّيي/ييين َومي ا َهنيي  َجئنيي َفيم َ 
152.) 

 کااش ای گویاد؟مای تسالیت ایامداده دست از که جهانی خاطر به ما به چیزی چه ایم؛آمده اینجا به چه برای )ترجمه:

 ( شدنمی پنهان حوا[ فریب ]برای هم شیطان کاش ای و چشیدنمی را درخت آن میوة حوّا

 مسيح .3-3-5-3

 و هاارنا  باه و باردمای ع() مسای  از ناامی «الثانيیة العامليیة احلیر » و «األمیوات عيیو » ةقصید در المالئکه ناز 

 کند:می اشاره وی هایسختی

ي/َلکيَاملسيحَر م هَقَ   لََّم  َ(892َو55ََ:1َجَ مه ن)َمنه َک نَ َ ل  َم َک  ن  َمب  َيز یَُيق
 (سرزد؟ او از گناهی چه شد؟ مجازات اطرشخ به که بود چیزی چه خواستار مسی  )ترجمه:

 و دوّم جهاانی جنا  نتای  میان تقاب  ،مسی  نام ذکر از شاعر مقصود ؛رودمی گمان ،قصیده مفهوم به توجّه با

 باشد  )ع(عیسی حضرت مشکالت

 مجدليه مریم .3-3-5-2

 حکام کاه باود خطاکاار زنای ،اشزنادگی ابتادای در ؛اسات آماده انجیا  در سرگذشت  که مجدلیه مریم

 سان  تواننادمای کساانی :گفات ماردم باه او کردن سنگسار مراسم در )ع(مسی  شد  صادر او برای سنگسار

 و شاد خاالی ماردم از شاهر میادان ،سرعت به مسی ، سخن این با باشد  نکرده گناهی هرگز خود که بیندازند

 ةقصااید در ناااز   (223 :1338 مالئکااه،ال و 814 :1383 الریجااانی، )ر  : نینااداخت  ساانگی کساای دیگاار

 باه او عطا  باه و کنادمای یااد ،شاد تبادی  ایقدیساه زن هبا و کرد توبه که مجدلیه از «للرسیول ةيصیوف زانبیق»

 باشد: داشته قصیده در معاصری کارکرد آنکهبی ،نمایدمی اشاره سبحان خداوند

ِ،  روحيیة مسیاء   عیر /األبدیة شاطئ اي أمحد   ةالئکیامل)َةاجملدلي ی ع ط ی    اي ابلضیبا   العبیا   اي الغيیو// صیوفية تشیر  /ةليلکيی الصیت
8991: 18)   
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 شاد/نومای را ابرها عرفانی جام ی/بنفش یاس ، معنوی سکوت با یآسمان طریق از /!جاودانگی ساح  ای احمد )ترجمه:

 (مجدلیه  مریم مقصد( )ای عط  ای /کنیمی خود دستخوش را مِه که کسی ای
 )ص(اسالم پيامبر .3-3-5-3

 ایشایوه باا  () پیاامبر به را خود ارادت و تمحبّ «للرسیول صیوفية زانبق» عنوان با ایقصیده در المالئکه ناز 

 پردازد:می ) (پیامبر ةچهر وصف به هنرمندانه بیانی با ابتدا در دارد می بیان امروزی

 -47 :8991  ة)املالئکی ميیاهُ  أكیس،  زانبیق  حبييب وجهُ  /... الزرق/ قطارهأ یسد م د اُه/ من  البحر هنایة ال من كرأ حبييب وجه
47) 

 محباوب رةچها /    /اسات آبای های کرانه که ییدریا است/ تربزرگ نیز دریا کرانبی از من محبوب چهرة )ترجمه:

 (است  آب و شراب جام سوسن، من
 شود:می او قلب آرام  موجب و گیردمی قرار شاعر کنار در ایپرنده هیئت در شاعر خیال در پیامبر یاد

 (44 )مها : ة.السكين هلفيت علي صب   يبقل وامتص   قريب/ وحط   مجيل طائر وجاءين
 ( کرد سرازیر من دلواپسی بر را آرام  و مکید را قلبم و آمد فرود من نزدیک و آمد سویم به زیبا ایپرنده )ترجمه:

 (بازخوانی :اوّل ة)مرحل المالئکه نازک شعر در کاررفته به دینی هایشخصيّت بسامد .5 جدول

 بسامد دوره شخصيّت فردی بسامد دوره شخصيّت ردیف

 42 اسالم از پی  مجدلیه مریم 3 2 اسالم از پی  شیطان 1

 1 اسالمی  () محمّد حضرت 4 2 اسالم از پی  مسی  2

 (بازآفرینی) دوّم ةمرحل به تعلّقم دینی هایشخصيّت .3-3-3

 حوّا و آدم .3-3-3-5

 باه نااز  نگااه شااعری، دوران ابتادای در که آنجا از  اندرفته کار به بارها ،مالئکه شعر در شخصیّت دو این

 باشاد  خاود بادبختی علّات دنبال به بود طبیعی نالید؛می جهان این در انسان بیچارگی از و بود بدبینانه ،زندگی

 بیاان باا ،رو ایان از چارا؟ بداناد خواهادمای و نیسات شاد او بیابد؛ دنیا این در را خود اندوه منشأ خواهدمی او

 ماتهم را آدم گااه ،بناابراین نمایاد؛ کشاف را آفرین  راز خواهدمی ،زمین روی بر حیات یدای پ چگونگی

 و آدم» ةقصاید دو در را شخصایّت دو ایان نماود داند می امبرّ گناه از را دو هر نیز گاه و را حوّا گاه و کندمی

 از آدم، گنااه عقوبات باه نبایاد ماا ؛اسات معتقد شاعر ،قصیده دو این در دید  توانمی «فردوسه و آدم» و «حوّا

 بود: بهشت از خروج سزاوار تنهایی به خود او و یمشدمی رانده بهشت

يهَ َيي  نَقَفققيي/َح سيُقهَقَجن يی آد/  َوليمک َمجمعي /َحن َقَ لعق بَ َني ت لّقیَحتی/َآد/ُ َج ن هَقَانبَ َأ َ  َ:1َجَ 8002َ  ملالئکي )َعقي اَ جلممي َ َف دوس 



 111/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

45). 
 گنااه مرتکاب کاه آدم حضرت امّا بپذیریم/ را آن مجازات باید ما همة که /شده مرتکب را گناه کدامین آدم )ترجمه:

 ( کندمی کفایت را او ،زیبا بهشت /دادن دست از مجازات شده،

 بهشات از آدم شادن راناده سابب را او و دپاردازمای شایطان هایوسوسه موضوع به دیگر ایقصیده در شاعر

 و کاردنمای در  را خوب و بد و شدنمی مار اغواگری اسیر حوّا ،کاش ای که دکنمی آرزو و کرده معرّفی

 ماند:می باقی خود جه  در

معي /َحني َقَ لعقي بَ َنتلّقيیَحتيی/َآد/ُ َجن هَقَانبَ َأ َ  /َثعُ هني َمي َع في َمي ا /َ حیو اءَجنتيهَانيبَ َ َ أَمج  َقيُّ /َد وح تهي َمتي َ َمَلمتهي َ ملشيووِ 
َ لغُيي و َقَد ميي َميي َييُي َ ملطييي/َجهلهيي َعلييیَح فظيي َلمتهيي َطعميي /َللتميي ّدَت يي رَ َومَييي َو خلمييي/َالشيي ََّحتيي ََّمَل متهيي َِ/ ملسييمَ َللج ن ييیَتصييبَقَوم
َ.(802َ:1َجَ مه ن)َإص  رَ َيفَ لسم ءَ َود س َر َاث/َق  ءُ حو اوَآد/  َولمک َمی/نيقعَ/

 از اسات؟ دهسارز حوا از گناهی چه ذیریم /بپ را آن مجازات باید ما همة که شده مرتکب را گناه کدامین آدم )ترجمه:

 ای شاد/نمای مساموم میاوة آن گرفتاار و /کاردنمی لم، را درخت  هرگز کاش ای / دانستمی چه بهشت شوم مار

 نعمات ناوع یاک ت،حماق که زمانی تا کاش ای /چشیدنمی را سرپیچی طعم و /کردنمی در  را نیکی و بدی کاش

 (کردند  لگدکوب پافشاری با را آسمان و شوریدند حوا و آدم امّا کرد /می حف  را خود شدید نادانی است؛/

  است تورات متون اساس بر مار داستان به شاعر ةاشار که است توضی  به الزم

 شاام  را زماین روی ایهاانساان ةهما مجاازات  اسات معتقد که اشتباهی از را خود حسرت کهآن از پ، او

 زیارا ؛اسات پرداختاه غفلات لحظاهیک بابت را سنگینی بهای که نمایدمی گوشزد حوّا به کند،می ابراز شده،

 (23 :1383 )الریجانی، «کرد  ترغیب میوه خوردن به را شوهرش مار، اغوای به حوّا تورات ةگفت به»

َ ليييَ خلطيي ايَ لشييع ر /َو شييتي َ َلم لميي َ َنَ َأبحييز /َ خلليي دَ َبعيي َ َميي َايَأنيي َ َ لنيي ر /َع   فنيي َميي َوليي   َ َييييَالنفييي/َعق قُيي َ َکميي َ!ءُ حییو اَإيييه
َ.(802َ:1َجَ 8002َ  ملالئک )َوضم ءَ َوج دلَيفَشقع الَاَستُقی/َ قتف َ 

 یگجااودان کاه کسای ای تو /یمشناختنمی را روشنایی ما نبودی، تو اگر و شدی تبعید به محکوم چگونه حوا! )ترجمه:

 در ناور و شاعله صاورت باه شدی مرتکب که گناهانی خریدی/ را ادرا  و فروختی تروزگار هایغم و اندوه به را

 (ماند  خواهد ما وجود

 همچاون را او و کنادمای تبرئاه گنااه  از را او و نادارد را زن یاک باه اتهاامی چناین نسبتِ تحم ِ شاعر امّا

 است: شده مجازات ،آت  ربودن بهای به که داندمی پرومتئوس

/َايَتقسمييي َ ل جيي دَيفَآهيي َ َ لشيييق ء /َوللَُيي دهلعَرَ َ لنيي /َسيي  َ ليي  َ ليي بََّکخطيي اي َرأسيي َألقميي َ َکميي َ َ جملهيي  /َكَ حيي ي َروحيييَاءُ  حییو 
َ.(802َ:1َجَ مه ن)َط يالَحنق َ َوَصخ  َ َعلیَسَ َأي/َيفَ حلل 

 آهای تاو حاوا ای  /شاد بادبختی دچاار و ربود بندگان  برای را روشنایی که ای]زئوس[الهه باهاتاشت مانند )ترجمه:
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 ایصاخره بار ناامیادی باا را تزیبایا سار چگوناه که /بگو را خود ناشناختة راز /رسدمی شگو به درکائنات که یهست

 (  یسرداد ناله دیرزمانی و /نهادی

 دو ایان زنادگی روایات باه دارناد، انادوه و غام در ریشاه کاه خاوی  روانای حااالت برخی از تأثّرم ،شاعر

 از دهاد مای قارار خطاب مورد را ایشان گاه و بردمی آنان از نامی غائب صورت به گاه و پردازدمی شخصیّت

 آن ةنتیجا و اسات مشهود آن در بدبینی است، «اةيیاحل مأسیاة» یعنی ؛وی دوّم دیوان به تعلّقم ،اشعار این که آنجا

 هبا کاه اسات شااعرانی دساته آن از المالئکاه نااز » همچناین اوسات  اشعار بر گرایانهپوچ هایاندیشه ةغلب

 بار غام از ایهالاه و (131 :1333 )سایدی، «گارددمای تاأثّرم حاوادث از ساخت ،ماانتیکیر روح ةغلب ةواسط

 بیاان ،حاوّا و آدم سرنوشات باه پارداختن از شاعر هدف است ممکن ،اوصاف این با یابد می سیطره اشعارش

 هام دیگاری اجتمااعی بعاد توانمی ،این بر عالوه باشد  زندگی به او نگرش نوع از حاص  درونی احساسات

 بیاان را حاوّا توساّ  آدم شادن وسوسه جایی در شاعر که آنجا از کاربرد؛ به حوّا شخصیّت کارگیری به برای

 باشاد وی دادن قارار اتهام مورد و جامعه در زن به منفی نگرش به اعتراضی ،موضوع این است ممکن ،کندمی

 گااهی را حاوّا امّاا ؛خواندفرامی غائب مقام در را آدم ،شاعر همچنین بود  طبیعی امری ،فضا و زمان آن در که

  کندمی توصیف ،غائب صورت به را او نیز گاهی و دهدمی قرار خطاب مورد

 قابيل و هابيل .3-3-3-3

 ابتادا در کناد؛مای مطارح «هابیا  و قابیا » ناام باه ایقصایده قالب در را قابی  و هابی  داستان المالئکه ناز 

 گوید:می سخن نیز قابی  پشیمانی از و دهدمی شرح رساندمی قت  به را هابی  قابی ، آن در که را فضایی

َعليیَ لقطييم َقَيشيه  َ َمَ َأوَ َقتيمال /َخي َ َحينَهابيیل  َخي َ َص /َص   یَ حلق لَقَتسم  َ َمَ َأوَ َ/قابيل، َم َك نَ َم َألس هَقَجتّلی/َاخلم لَ اَ َكلّم 
/َضي ي َ َإّ ََمنيهَليم َ / لي داينَ َوَ حلقي لَ َيفَين م هَ َأغي/َخقط یَوق َقَأي َ َ ه بم َقَأي َ َ ملطل   /ََِ  ل ََّيصب َ َأمَ َ ينَ جل / َ لع ي  ءَ َيفَشي د هَقَكئميب 
/َأّولَق َ الئکي  مل)َو ألوجي  َ َ ألفكي رَ َهنيبَقَوَ/کئمُي َاَميشييَق بمي َقَإّ ََليم َ َ/ر عييَدونَ َمي َ لقطمي َقَوع دَ َي َ َ حلقي/َعلیَ ملس ءَظلم َوأت َج ن 

َ(42-42َ:1َجَ 8002
 گاهآن را هابی  فریاد پژوا  هادشت آیا / کردمی اندوهگین را او قابی  کردةبردمی پناه خیال به که زمان هر )ترجمه:

 زمین بر خون بر آیا اند؟دهنکر مشاهده را قابی  جنایت گوسفندان هایرمه آیا اند؟/نشنیده افتاد، زمین بر کشته که

 جز چیزی کجاست؟/ ها،درّه و هادشت در گوسفندان  پای ردّ ؟هابی  کجاست اند؟/دهنکر صبر شده ریخته

 کشتزار بر شب تاریکی است / برافراشته بیابان در را آن جنایتکار اولین که / هنماند جای به او از آلودغم آرامگاهی

 راه ترسان هایگام با دردها و هااندیشه هجوم با که نیست قابی  جز کسی بازگشت/ چوپان بدون گله و آمد/ فرود

 (رود می
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  توانادنمای ،داخلای هاایدرگیاری و دوّم جهاانی جنا  از پا، هامآن ؛برادرکشی موضوع به پرداختن

 ایان و کندنمی اشاره آن به صراحتاً امّا ،گرفته نظر در آن برای معاصری مصداق مسلماً شاعر و باشد غرضبی

 باه در اجتمااعی و سیاسای عواما  ،بناابراین ؛(13 :1384 ضااوی، )عرفات نمایدمی ذارواگ خواننده به را کار

 صاورت باه شخصایّت دو ایان کارگیری به در شاعر موضع همچنین ؛است سهیم شخصیّت دو این کارگیری

 است  غائب

 هارون و موسی .3-3-3-2

ُِ » ةقصید در المالئکه ناز   موضاوع باه اسات سیاسای شعری ،ودشخ ةگفت به که رهایی( ة)شنب «التحرییر س ب

 )المالئکاه، پیوسات  وقاوع باه 1313 ساال در و شانبه روز کاه پاردازدمی جوالن و سینا  صحرای آزادسازی

 صاورت ایان به ؛پردازدمی منطقه دو این آزادی از بعد و قب  ةمقایس به قصیده ابتدای در او (433 :2 ج ،2338

 و خاوار را خاود و گویادمای سخن سینا  سرزمین به دشمن تجاوز از حاص  اندوه و غم و مصائب از ابتدا که

 نماید:می وصف گریان
َ:8َجَ 8002َ ملالئکي  )َنَ/سيک کَنظ تني  َشي ودَخلي َ حليزنَقَوکي نَتشي ي /َلمي َقَوميقطي َيُکييَأعمنن َويفَمست  ّلن/َکنّ َ لسُ َيِ َقُ 

505)َ
 پشات غام و /باریاد مای و کاردمای گریه ما چشمان در اکتبر اهم شب و بودیم/ ذلی  و خوار شنبه روز از قب  )ترجمه:

 (بود  رندهبُ ما گریزان نگاه
 پردازد:می آن از حاص  شادی احساس و آزادی از بعد به سپ،

 505َ:1992َ ملالئک  )َوغن ءَ َورود ا/َوتفّتحن َ حلزي /َسمن ءَ َلم َ َأن  لَوت ه جن  َضم ء /َأصُحن َ لسُ َ َو صُ ح
 و شاکفتیم/ هاگ  سانبه و کردیم/ نورانی را سینا غمگین شب درخشیدیم، و شدیم/ نور ما شنبه روز بامداد و )ترجمه:

 (خواندیم  آواز
 قاوم باه را آناان و کندمی اشاره قوم  و موسی حضرت داستان به هاصهیونیست حال وصف برای آن از پ،

 آناان ،شدند عذاب گرفتار ،قوم آن که طورهمان و ندارند نجاتی راه که کندمی تشبیه موسی حضرت نافرمان

َگرفتند: قرار عذاب مورد ،شدنشان ذلی  و خوار و مردم مقاب  در شکست با نیز
َ َقيي َو لسقييخَُّيلعيينقه /َغ ضييبَفتوس یی َ/هییارو وَ-لمقنقيي  هق َ-َم س ييیَمي َولييم َ لزميي نَأبيي َإلييیَيتمهي ن/َ-اتهيي  َکميي َ-َاثنميي َاَسيمن ءَ َو يف 

َ.(509َ:8َجَ 8002َ مه ن)َوه رونَم سیَعلیَو حلبََّهللاَِسالَه رون/َأهلبَ 
 گماراه دنیاا پایان تا -شدند سرگردان موسی)ع([ حضرت زمان ]درکه گونههمان - دیگر بار ناسی صحرای در )ترجمه:

 شم،خ و /کندمی نفرین را آنان و است خشمگین موسی و دهند/ نجات را هاآن که نیستند هارون و موسی و شوند/می
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 (هارون  و موسی بر خدا سالم است/ برافروخته را هارون
 سرگذشات باه اشااره باا شااعر و انادشاده گرفتاه کار به غائب صورت به هارون و موسی قصیده، این در

 رژیام میان تشابه نیز و )ع( موسی حضرت و سینا  آزادسازی رهبران میان تشابه بیان در سعی ،قوم  و موسی

  دارد را )ع( موسی ضرتح قوم با صهیونیستی

 اسماعيل و هاجر ابراهيم، .3-3-3-3

 )ع(، اساماعی  حضارت ،او فرزند و همسر ،)ع( ابراهیم حضرت داستان به شاعر «والبارود املاء» ةقصید در شاعر

 کاه شاودمای بااخبر شاعر است  1313 اکتبر جن  در سربازان اوضاع ةدربار ،قصیده این موضوع پردازد می

 ،افطاار از بعاد و انادگرفتاه قارار دشمن ةمحاصر تحت ،بودند هم دارروزه که مصر ارت  سربازان از گروهی

 بار اینکاه تا نمودند آب درخواست و کردند زاری خداوند درگاه به ،رو این از نداشتند  خوردن برای آبی هم

 توساّ  کاه آبای هاایمنباع ،کاردمای شالیک ساربازان اردوگاه سمت به اسرائی  هواپیمای که هاییبمب اثر

 تشانگی، رفاع بارای ساربازان ،ترتیاب بادین و گرفات قرار اصابت مورد ،بود شده دفن زمین زیر در یهودیان

 باه نااز  ،اسات شابیه زمازم چااه ةواقعا باه داساتان ایان کاه آنجاا از کردند  سیراب منابع آن آب با را خود

 است  تهپرداخ قصیده یک قالب در رویداد آن هایشخصیّت فراخواندن

 یاک از کاه حالی در و ندارند نوشیدن برای آبی ،افطار زمان در سربازان که کندمی توصیف را شرایطی ابتدا

 و فشارده هایشاانلاب ،تشانگی شادّت از و انادزده خیماه علاف و آببای بیابانی در اندننوشیده آبی قب  روز

 است: سوزان گلویشان
َحني ج َ َعطي َمي َصيم مه َمنعصي ه/َشيف هه َ ملي ء/َأمي َ َمني َيي وق  مَعطي  َوهي َ لصيح  ء/َيفَ ل مي َُمق  ق  تَ َقف رَ َف  َ َم  وخمََّجتّمع  
َ(52َ:1992َ ملالئک  )َمستع ه

 آبای دیاروز از و بودناد تشانه و زدناد/ خیماه ساوزان هاایشان از آکناده صحرایی ودر شدند جمع سربازان )ترجمه:

 (بود  سوزان هایشان،وگلو ،تشنگی جن، از ایشان روزة /بود فشرده و خشک هایشانلب / بودند ننوشیده
 کند: سیراب نیز را آنان ،کرد سیراب را )ع( اسماعی  که طورهمان تا خواهدمی خدا از سپ،
َ(52َ:مه ن)َ ملنکس  َ ل  هل َ ّمهَروي َ َکم َ/إمساعيلَ لطف َسقم َ َکم َ سقن َه تَ 

 (گردان  سیراب نیز را ما کردی سیراب را شاشکستهدل و گشتهسر مادر و کوچک اسماعی  که طورهمان )ترجمه:
 وصاف باه ابتادا که صورت این به شودمی آغاز گذشته و حال زمان به برگشت و رفت ،قصیده قسمت این از

 تاالش و اساماعی  عتضارّ و تشانگی باه و رودمای گذشاته زمان به بعد و پردازدمی تشنه سربازان روز و حال

 و هااجر انتقاال داساتان ،ساربازان حاال بیاان از پا، ،بناابراین ؛کنادمای اشااره آب یافتن یبرا هاجر مادرش
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 شود:می روایت علف و آببی مکان یک به )ع(ابراهیم توسّ  فرزندش
َ.(50َ:مه ن)َمم هَو َأعش بَ َمه َ َ َن ي َ َظقل  َ َ َحم  /َم َولم َهل ج ...َصغري َوخمم 

 ،علفازار نمنا ، و تر هایسایه از یکهیچ زندگی/ آثار از و است برقرار هاجر برای کوچک چادری اینجا و )ترجمه:

 ( ندارد وجود آب و

َصي ره َفي  َ َ مس عمي َو لطفي َاکمي َوهي ج  /إبیراهي َشيخ َقَ ليتاللَخلي َوخيتفييَ/إبیراهي َوفيم َت کتني :َقي َأي َ َ حلزي :َ لص تَويهت 
َ(51َ:مه ن)

 گریاان هااجر شاود/مای پنهان هاتپه پشت ابراهیم ردی/ک رها کجا را ما !ابراهیم :دزنمی فریاد غمگین صدای )ترجمه:

 (است  اشسینه روی کوچک اسماعی  که حالی در است
 حضارت داساتان باه شاعر از مقطعای کاه صاورت ایان باه شاوند؛می مقایسه باهم ماجرا دو ترتیب بدین  

 اختصاا  ساینا  صاحرای در ساربازان داساتان روایات به نیز دیگر مقطع و دارد تعلّق مادرش و )ع(اسماعی 

 یابد می

 آن از شادن  سایراب و اساماعی  پاای زیار آب شادن جاری به آب، یافتن برای هاجر تالش وصف از پ،

 کند:می اشاره
َمکيي َتيي  بَ َحييزنَ َيفَنتضيي اَرجييالهَي صييبق/َ لعيي  بَعلييیَيعيي َومَعطشيي نَ َإمس عميي َقَعطشيي نَقَيقکييّبق/َمُهيي رَ لطفيي َحيي لَ لکيي نَقَأکييبق/َهللا

له /َجب به َ(25َ:مه ن)َع ب َنش یَ ملم هَوت فق َقَوُم 
 در تواندنمی و است تشنه بسیار اسماعی  گوید/می تکبیرو افتاده نف،نف، به ،دورکود  به هستی، اکبر/ اهلل )ترجمه:

 ،آب و /زنادمای ضربه مکه رزاشوره و خشک خا  بر قراری بی نهایت در پاهایاش کند/ پیشه صبر عذاب این مقاب 

 ( شودمی جاری گوارا و سرمست
 نماید:می بازگو را هاصهیونیست به تعلّقم آب ةوسیل به سربازان شدن سیراب جریان سپ،
َ(22َ:مه ن)َم ء!َايَولتنُج َ/َهن َ ألرضَاط َيفَأخ ود//َايَو نش  َ َثقمل َاَقنُل َاَيه د//َايَهللاَأبم َألق  

 ای و دویشا شاکافته زمین دل در اینجا، ها/گودال ای و کنید پرتاب را بزرگ بمبی/ خدا خواست به یهود ای )ترجمه:

 (شو  روان آب
 آبای و بودناد قرارگرفتاه دشامن ةمحاصار در که سربازانی ماجرای به پرداختن برای المالئکه ناز  ،بنابراین

 خاود شاعر در را ماادرش و اسماعی  ضرتح داستان رویدادهای از برخی نداشتند، خود ةروز کردن باز برای

 در محاصاره و تشانگی نظیار ؛هااییویژگای و اسات بارده کار به را آن واسطهبی و مستقیم و گرفته عاریت به

 گرفتاه نظار در نیاز ساربازان بارای را بود، شده عارض ع() اسماعی  بر که تشنگی فرط از البه و عجز و بیابان

  است التفات ةآرای از پیاپی ةتفاداس ،قصیده این در مهم ةنکت است 
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 (بازآفرینی :دوّم ة)مرحل المالئکه نازک شعر در کاررفته به دینی هایشخصيّت بسامد .3 جدول

 بسامد موضع عامل شخصيّت ردیف مدبسا موضع عامل شخصيّت ردیف

 هارون 1 11 غائب روانی و روحی ع() آدم 1
 و سیاسی

 اجتماعی
 1 غائب

 ابراهیم 1 1 غائب/مخاطب انیرو و روحی حوّا 2
 و سیاسی

 اجتماعی
 1 غائب

 هابی  3
 و سیاسی

 اجتماعی
 ی اسماع 8 3 غائب

 و سیاسی

 اجتماعی
 11 غائب

 قابی  4
 و سیاسی

 اجتماعی
 هاجر 3 1 غائب

 و سیاسی

 اجتماعی

 غائب/

 مخاطب
13 

 موسی 1
 و سیاسی

 اجتماعی
 - - - - - 1 غائب

 صفارزاده طاهره شعر در دینی هایشخصيّت کاربرد .3-2

 دفترهاای در ماذهبی مضامین است  ناپذیرانکار امری صفارزاده اشعار در مذهبی هایگرای  و دینی مضامین

 شادّت باه گرای  این اسالمی انقالب از بعد و دارد بیشتری نمود ،شده سروده بعد به 1313 سال از که شعری

 شااعر ،حقیقات در شاود مای امامان و پیامبران اسامی از رسرشا او شعرهای از اعظمی بخ  و یابدمی افزای 

 زباانی خاالل در را خاود ماذهبی احساساات و دهادمای قرار خوی  ایمان و اعتقادات خدمت در را شعرش

 نماید می بیان ساده

 بازخوانی() اوّل ةمرحل به تعلّقم دینی هایشخصيّت .3-2-5

 )ع( آدم .3-2-5-5

 و انساان آفارین  باه گویادمای ساخن اماروز انساان هاایشرارت از آن در که «هفتن عصر» شعر در صفارزاده

 مقابا  در توانادمای بخواهد اگر و است پا  فطرتاً انسان بگوید تا کندمی اشاره وی در خداوند روح دمیدن

 د:کن ایستادگی هاپلیدی

 ةواقعا وقاوع از ناور/ صااحب کاالم /آدم در آماده/ ناور از خداوند/ صدیق ةبند این امانی/ عنصر این روح/

 /آدم از بعاد /آدم هار کالبد و روحِی/ مِن فیه نَفَختُ و روحِی/ مِن فیه ونَفَختُ است/ داده خبر بارها فرخنده/

 (181 :1331 صفارزاده،) داندمی خود هستی قوام /را پدر ارث

 هااانساان دیگار جان در او از پ، که کندمی قلمداد )ع( آدم حضرت از میراثی را انسان روح ،صفارزاده



 111/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 گیرد می قرار

 قابيل و هابيل .3-2-5-3

 را جواناان از ایعاده سلحشاوری و شهادت و انقالب از پی  ةواقع که است صایدیق از یکی ،«بیداران سفر»

 ،هابیا  دفان باه نیاز میان این در و نمایدمی ترسیم را ایشان مطهر اجساد شدن دفن ةصحن و کشدمی تصویر به

 دارد: اشاره قابی  توسّ 

 اسات/ هابيـل قبار اوّل قبار و باود/ اوّل قبرکن کالغ دارد/ غریبی شتاب قبرکن و کندند/ را مظلومان تمام قبر

 (331 :همان) اندقابيل سپاه زشت/ قبرکن هایکالغ سیاه/ هایکالغ

 را آناان داساتان و کندمی ربرقرا شاهنشاهی ظالم رژیم و قابی  میان نیز و شهیدان و هابی  میان ایهمقایس او

 دهد می قرار انقالب زمان با مرتب  رویدادهای با تقاب  در

 شيطان .3-2-5-2

 است: گرفته قرار استفاده مورد صفارزاده شعر در بارها که است مطرودی هایشخصیّت جمله از شیطان

 شاعر ایان در دارد وجاود نام، همین به شاعر شعری ةمجموع یناوّل در که است شعری عنوان «مهتاب رهگذر»

 شود:می خداوند از دوری موجب که شده تشبیه شیطانی به غرور است، عاشقانه غزلی نظر به که

 باا ناشاناس/ بیابان راه تاب و پیچ در شدم/ رهگذر من تو مهر ماهتاب بر بود/ ستارهبی دلم آسمان که شب آن

 آن ابلـي  زدم/ صافا چرخ و کردم مراد رقص ها/رفته هاندو ت  بر شوق پای با شدم/ همسفر تو ةدید رهنمای

 (21 :همان) زدم خدا شهر به طعنه کبر بام کز کشید/ برم در چنان غرور

 قارار اوّل ةمرحلا در ،نادارد خصوصای باه کاربرد و شده تفادهاس تشبیهی صورت به شخصیّت این که آنجا از

 گیرد می

 )ع(ادری  حضرت .3-2-5-3

 راسااتگو، صااال ، صاابر،» همچااون صافاتی بااه متصاف قاارآن در کااه اسات هاایال امبرانپیا جملااه از ادریا،

 است  (31 :1383 )الریجانی، «نعمت از برخوردار و رحمت مشمول ،شدههدایت

  نااچیز بهاایی باه را خاود علام کاه را افارادی ،شااعر شاده، سروده 1312 سال در که «خزنده» نام با شعری در

  آناان باه خطااب ،روشانفکرنما افاراد ایان نکاوه  ضامن او داناد مای ارزشیبا ایخزنده بسان فروشندمی

 تنهاا کاه ساخته هویّتبی افرادی ،شما از نادانی و جه  و ایدنبرده ایبهره هیچ آگاهی و علم از شما :گویدمی

 است: خالی مغزهایتان امّا ،است بلند صدایتان
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  (313 :1331 صفارزاده،) داری هیاهو فق  شک /یب و هویّتبی موج چون ابوجهلی/ تو نیستی/ ادری 

 او باه را خودفروختاه افاراد و داندمی خردیبی و نادانی نماد را ابوجه  و آگاهی و علم نماد را ادری، ،شاعر

 داند می مبرّا )ع(ادری، حضرت صفات داشتن از را آنان و کندمی تشبیه
 )ع( نوح حضرت .3-2-5-1

 در نفاوذ در ساعی ،رشاوه و رانت با که کندمی اشاره استعمارگرانی به «جهانی شگرانگرد» شعر در صفارزاده

 مساتحق آناان همچاون کاه شاماردبرمی )ع( ناوح حضارت قاوم نوادگان از را آنان و دارند دیگر کشورهای

 ند:ا مجازات

  وارد ت/راناا و رشااوه فاان در نیساات/ حکاام منتظاار قضااایی/ دسااتگاه در تخریااب/ گااروه ایاان از ای/پرونااده

 خیار/آتا  ةسای صرصر/ باد بار/آت  ابر /نوح طوفان / اجدادشان هستند/ زمان قهر نوادگان هاآن شوند/نمی

  (111 :همان) اندکرده ممهور را/ ستم و کفر هایتاریخ صاعقه/ صاعقه، صاعقه،
 ع() ميابراه حضرت .3-2-5-2

 بیاان و نمایادمای مطارح را )ع(اباراهیم حضرت فتادنا آت  به موضوع «پشتانخم» نام به شعری در صفارزاده

 دارد: قرار الهی ةاراد و حکمت واقعه، این پشت )ع( ابراهیم دید از که کندمی

 حاق ةاراد از هام آتا  دانسات/مای خليـل باود/ انسان کرامت حامی خليل /بود پشتانخم اوّل خصم خليل

  (311 -313 :همان) نیست بیرون
 )ع(یوسف حضرت .3-2-5-7

 کارده تشابیه )ع( یوساف حضارت ةچهار زیباایی باه را سرزمین  به خود عشق ،«عاشقانه سفر» شعر در شاعر

 شود:نمی دیده معاصری ةتجرب یا غرض ،امر این در که است

 کاه سات/اسایری خاا  باه مان عشاق و پرداخات/ عشاق/خواهی دیگر شک  به /کینه به هم/ تو روزی/ آیا

 (224 :همان) دارد یوسف صورت
 )ع( ایوب حضرت .3-2-5-1

 شاد دچاار بسایاری هایرن  و بیماری به خوی  زندگی طول در که بود پیامبرانی جمله از )ع(ایوب حضرت

 ر  :) اسات صابوری نمااد ،سایفار ادبیّاات در ،رو این از نشد  دور خداوند درگاه از و کرد پیشه صبر ولی

  (311 :1383 الریجانی،

 تارپای  کاه طاورهمان  است کرده اشاره )ع( ایوب حضرت صبر به «بیداران سفر» نام با شعری در صفارزاده

 ماورد بارهاا را شاهیدان ایان بزرگای ،شااعر و شده سروده شهیدان پیکر تشییع مناسبت به قصیده این ،شد بیان



 113/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 ستاید:می ظلم با مقابله در را آنان بردباری و صبر و دهدمی قرار ستای 

 صافارزاده،) شکسات خواهاد جاالوت طاالوت/ صابر لشاکر /ایّـوب صبر لشکر برید/ص لشکر که شما پی 

1331: 331)  
 )ع( سليمان حضرت .3-2-5-3

 هاایسارزمین از را خبرهاا کاه داشات هُدهُاد نام به ایپرنده او بود  الهی پیامبران از یکی )ع(سلیمان حضرت

 باه  اسات شاده منحارف راسات راه از بلقای، امن به زنی که آورد خبر برای  روزی برد می او برای مختلف

 آوردمای فارود تسالیم سار ،پروردگاار برابار در و شاودمی حاضر او نزد تسلیم قصد به بلقی، سلیمان، دستور

  (113-113 :1383 الریجانی، )ر  :

  لّتسا تحات خداوناد فرماان باه کاه پرناده ایان درساتی و راساتی ةدرباار ،«هُدهُد» نام با ایچکامه در شاعر

 گوید:می سخن ،آوردمی خبر مختلف هایسرزمین از برای  و بود سلیمان حضرت

 باا یاباد/مای خباری اگار هدهاد راسات/ حق خبر راست/ خبر طالب الهی/ حاکمان این /سليمان یا و سلمان/

  (133 :1331 صفارزاده،) سليمان قلب گوش به رساندمی و گیرد/برمی را خبر پا / ذهن
 )ع( مسيح رتحض .3-2-5-51

 مسالمانان شادن کشاته باه شاعر است  رفته کار به «کشتار در آزادی» ةقصید در )ع( مسی  حضرت شخصیّت

 باه ماردم میاان در الهای دساتورات و دیان اینکه از نیز مسی  که کندمی بیان و پرداخته اسالمی کشورهای در

 است: زدهحیرت و ناراحت ،آیددرنمی اجرا

 دنباال ایساتاده/ بهات در آزرده/ و غماین صاالحان/ بااغ در الساالم/ علیاه مسـيح است/ سخدانشنا سُلطه/ مرا

  (132 :همان) گرددمی مردم میان ای/گمشده
 )ص( محمّد حضرت .3-2-5-55

 بعیات، ،تولّاد مانناد ایشاان حیاات وقاایع برخی و دارد بسیاری نمود صفارزاده شعر در  () پیامبر شخصیّت

    است هشد توصیف و    معراج

  (218 :1331 صفارزاده،) داد شکاف ایوان ةسین به دستی زاد/ مادر ز /شانه دو آن که روزی

 است: شده توصیف گونهاین ،صفارزاده توسّ  ) ( پیامبر معراج ،همچنین

  (183 :همان) خدا عبد آسمانی معراج معراج/ جاودانی ارتفاع در بود/ معجزه پلّکان که مسجدی در
 بداهللع .3-2-5-53

 اجاداد از یاک هار دیادار از کاه نباوی ناوری شاد تولّدم چون عبداهلل» د بو  () محمّد حضرت پدر عبداهلل
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   (24 :1331 )قمی، «گشت  ساطع او پیشانی از درخشیدمی  () پیامبر

 وّتنبا ةنشاان را ناور آن و دهدمی قرار خوی  ةقصید محور را موضوع این «عبداهلل هایشانه بر» شعر در شاعر

 یابد:می انتقال ) (اسالم پیامبر به سپ، بوده )ع( ابراهیم حضرت نزد ابتدا که داندمی

 /عبـداهلل ةشاان دو از و /عبداهلل ةشان دو بر نشست/می و آمد/می آسمان کز نوریم/ ةپار دو آن مجذوب ما/ و

 اباراهیم با ها/توحیدی پدر با نخست آسمانی/ رمز آن شد/می سرش سایبان و پیوست/می هم به خاست/برمی

 ابان باه ناورآوران/ خااتم باه رساند/ /دواندوان را خود زمان/ هایصخره طول در خداوند/ امر به بعد/ و بود/

  (112 :1331 صفارزاده،) عبداهلل

 )س(فاطمه حضرت .3-2-5-52

 ةواقعا چاون ائلیمسا از شاعر این در صفارزاده س(؛) زهرا حضرت حال وصف در است شعری نام «ما بانوی»

  سااخن و    فرزندشااان دتشااها  (،) پیااامبر رحلاات روز در  () فاطمااه حضاارت ریخااتن اشااک کااربال،

 گوید:می

 از آماده/ عاشور ةدید خون ز ازل/ روز اشک/ شوری هستیم/ عاشورا خونی ظهر در معرفت/ بانوی ما/ بانوی

 (484 :همان) اربعین تا غریبان/ تلخ شام

 ع() یعل حضرت .3-2-5-53

 ،شاعر ایان اسات  شاده مازین ع() علای حضرت نام با که دارد «صل  پیشواز در» دیوان در شعری ،صفارزاده

 مساائلی جملاه از  اسات مختلف هایزمینه در ایشان عقاید و هادیدگاه و امام سیاسی حیات ةگیرند دربر بیشتر

 ،نژادپرساتی باا مباارزه فروتنی، غیب، از اهیآگ امامت، دانایی، به توانمی ،شده پرداخته آن به شعر این در که

 ليلیة» ةواقعا کارد  اشااره ،املبيِی ليلیة شاب و صابر علام، منصافانه، داوری خاوردن، ضربت بخش ، شجاعت،
 است: شده منعک، گونهاین صفارزاده شعر در «املبيِ

 یاار شاکار ةادآما غاالف/ ةحلقا از جادایی/ ةآمااد مکر/ دست در /شمشیرها رحمت/ ةخان کنار در مکه/ در

 قلاب پناهگااه باشاد/ خادا شایر کُناام توکّ / امن حصار رسول/ بستر در امّا بودند/ ع() علی جسم شکار نبی/

 :هماان) گرفات پای  ستیز راه جواریهم اوج در شیطان/ ةمداخل از خوف با القادر/ قدرت به یقین /ع() علی

113) 

 )ع(حسن امام .3-2-5-51

 جاناب از لطفای  () خدا رسول خاندان برای را )ع(حسن امام وجود ،«الهی عشق به کینه» شعر در صفارزاده



 111/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 است: یافته تحقّق جبرئی  توسّ  که داندمی خداوند

 و اهلل/ رساول بارای باود/ لطاف ایان ةآورند اللّه/ مالئکه سرور امین/ جبرئی  و ست/آمده عرش از /حَسَن نام

 (331 :همان) پیوستند شکر به الهی خاندان

 ع() نيحس امام .3-2-5-52

 باا مقابلاه ایشان، سیاسی حیات به شاعر توجّه بیشترین دارد  صفارزاده اشعار در ایویژه جایگاه ع() حسین امام

 و نمایادمای مطارح را (4) عاشاورا زیاارت از فارازی «بیداران سفر» ةقصید در او است  عاشورا ةواقع و دشمنان

 شاهیدان آن اسات معتقاد زیارا کناد؛مای ایجااد 1311 شاهریور 11 رویاداد و عاشاورا ةواقع میان تقاب  نوعی

 کاه شاهیدانی هایآرمان و انقالب مدافع را خود رو این از بودند؛ ستیزظلم و طلبحق کربال شهدای همچون

 نماید:می معرّفی اندداده کف از جان سیاه ةجمع آن در

 حسـين باا که هرکسی با هستیم/ محاربه در ما ریخی/تا مساحت این در است/ تاریخ گردن طوق همیشه/ می 

 و زیادناد/ عجاب زیااد/ خانادان و / صال  باه ع() حسين با که هرکسی با صلحیم/ در و است/ جن  به ع()

 گویادمای حقیقت بزرگ امّت و ع(/) علی بزرگ امّت و باشیم/ هاابرقدرت اختیار در باید گویند/می کوفیان

 ایان قبلاه/ این که بینید/می آیا کردید/ خود ةقبل را مرگ که شما ها/بهشتی شما زید/آغا نه کالم از بهشت نه/

 (312 -311 :همان) داردبرمی قدم تند تند چه خیابان/ در شهر/ در روزها/ این متحر / ةقبل

 )ع( ابوالفضل حضرت .3-2-5-57

 دهد:می شانن ابوالفض )ع( حضرت به را خود ارادت ،«دین برادر» شعر در صفارزاده

 آموخات/ انساانی ةجامعا باه نامردی/ و وفاییبی ازدحام در را برادری باب و است/ شفاعت باب الحوائ باب

 (128 -121 :همان) بود خود برادر و پدر ةشیع او

 )س( زینب حضرت .3-2-5-51

 س() زیناب حضارت مناا باه ،آن پایان در که است «راه روشنگران» دفتر هایقصیده از یکی نام «غریبان شام»

 گردد:می وصف پایداریشان و صبر و ظلم برابر در ایشان ایستادگی و شده اشاره

 باه رو حاق/ اها  ماا/ کاار/ساتم هایغریبه ای آه خواند/می صابر زینب قلب و است/ راه در عاشورا/ عصر و

 (111 :همان) داریم غریبان شام

 محمّد و عون .3-2-5-53

 اشااره دیاده داغ مادری صبر به شاعر «صبر ساالر» شعر در بودند  س() زینب ضرتح فرزندان محمّد، و عون
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  پرسااتاری باارادرش فرزناادان و یاااران از هاااخیمااه در فرزناادان، سااوگ در نشسااتن جااای بااه کااه کناادماای

 نماید:می

 ساتارپر و اسات محااف  هاا/خیماه سرآوری در /فرزندان شهادت از شِکوهبی /محمّدبی عون/بی صبر/ ساالر

  (111 :همان)
 عباس بن قاسم و اکبریعل .3-2-5-31

 باه کاربال در که بودند کسانی جمله از ع() حسن امام فرزند ،حسن بن قاسم و ع() حسین امام فرزند ،اکبرعلی

 اشااره بارادرش 2 فرزنادان شاهادت غام در س() زینب حضرت قراریبی به دیگر بار شاعر رسیدند  شهادت

 از غام فشاارد،مای را او قلاب آنچاه بلکاه ،نادارد خود فرزندان شهادت از شکایتی او نمایدمی بیان و کندمی

 است: برادران  فرزندان دادن دست

 را واقعاه گشاتن نزدیک باطن/ عالئم از صبر/ ساالر /حسن بن قاسم و /اکبر علیِّ عروج گاه کربال/ دشت در

 نامیاد/ آخار ةمرتب برای را/ مقدّس و نوجوان هایوجود د/دوی بیرون واویال/ و شیون همراه گاه/خیمه از دید/

  (113 :همان) ننالید و نبرد نامی الهی/ بارگاه به خوی  هایهدیه از /محمّد از اکبر/ عونِ از امام
 )ع(سجاد امام .3-2-5-35

 موقّات بیمااری شکبی»  یابیممی «شناسانسجده امام» عنوان با ایقصیده در را ع() سجاد امام شخصیّت نمود

 وجاود و گاردد معاذور جهااد ةوظیفا از وسیلهبدین تا است بوده خداوندی عنایت حادثه، آن در حضرت آن

 )پیشاوایی، «یاباد  تاداوم امامات ةرشات رهگذر، این از و بماند محفوظ یزید مزدوران کشتار خطر از مقدس 

 حادثاة وقاوع زماان در )ع(ساجاد اماام ریبیماا مااجرای باه ،نگااه همین با ،قصیده این در شاعر (243 :1333

 است: پرداخته عاشورا

  (111 :1331 صفارزاده،) بپندارد ناماندنی را/ مریض /شيطان تا فرمود/ روانه / را تب حکمت/ منشأ تمهید
 )ع(باقر امام .3-2-5-33

 رویادادهای رخایب باه ع(،) بااقر محمّاد امام مدح ضمن ،شاعر که است ایقصیده عنوان ،«پیشگویی عطر از»

 :نمایدمی اشاره سالگی 1 سن در کربال ةواقع در حضور مانند ،ایشان حیات مهم

 کارد زیاارت کاربال/ دشات در شاقاوت/ هاایحملاه هنگام را/ القادر قدرت سالگی/پن  در پاک / چشمان

 (118 :همان)
 )ع(صادق امام .3-2-5-32

 ع() صاادق اماام رو، ایان از ؛باود مختلاف هاایفرقاه  پیادای و هااندیشه برخورد عصر )ع(صادق امام عصر



 113/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 ،متاین هاایاساتدالل باا هااآن طی و داشت هافرقه این پیروان و سران با بسیاری مناظرات ،اسالم معرّفی جهت

  (313 :1333 پیشوایی،ر  : ) کرد ثابت را اسالم مکتب برتری و آنان عقاید پوچی

 کند:می اشاره ع() صادق امام مناظرات به پیداست نام  از که طورهمان «مناظره در امام» شعر

 :هماان) نماودمای هماوار منااظره/ برای را/ عبور راه و بود/ هدایت و درس کار به توکّ / اقتدار میان حضرت

138)  

 ع() کاظم موسی امام .3-2-5-33

 شادن زنادانی باه «ماا بانوی» شعر در صفارزاده شدند  زندانی الرشیدهارون توسّ  بارها ع() کاظم موسی امام

 نماید:می اشاره )ع( امام

 گاناههفات آن ماسات/ قلب در اشقیا/ دیدار ز نهفته رو گور آن گانه/هفت قبر آن ما/ بانوی خوانم/می دوباره

 درد ساهمگینی باه دردی درد/ کاما  معنای باط / از شما انزجار معنای است/ ناحق ةسلط معنای قبر/ صورت

 (481-481 :1331 صفارزاده،) زندان شکندل انزوای در زنجیر/ ةظالمان انقیاد در تم/هف امام امام/

 )ع( رضا امام .3-2-5-31

 :پردازدمی سمّی انگور با ایشان شهادت ةنحو به ،سروده «نامهزیارت» نام به که شعری در صفارزاده

 هاایداناه آن واقعاه/ ساردار نادارد/ فص  و تعطی  است/ بیدار یکسره داد/ بارگاه این ندارد/ خواب خانه این

 (113 :همان) بزداید شیعیان چشم از ابد/ منزل تا را/ غفلت خواب که است/ خورده بیداری عین در را/ سمّی

 نماید:می اشاره ایشان شفاعت نیز و ع() رضا امام غربت به آن از پ،

 و خاودیم/ دیاار در که هستیم/ ما غریب نیست/ غریب هرگز مشک / همهاین گشایگره بیمار/ همهاین طبیب

 (123-113 :همان) بیگانه محرمان ةمحاصر در

 )ع( جواد امام .3-2-5-32

 باه گیاردمای تصامیم ماأمون دهناد مای دست از را خود پدر سالگی 1 در )ع(،رضا امام فرزند ع() جواد امام

 تمخالفا امار ایان باا او خویشان و باسعبنی امّا بسپارد ایشان به را خالفت مرا حضرت زکاوت و هوش علّت

 «خاداداد هاوش و علام باه حسد» شعر در موضوع این  (343-342 :1381 تشیع، املعیار  داییرة )ر  :  کنندمی

 گردد:می مطرح صفارزاده توسّ 
 هاوش و علام در باود/ هفتادسااله کاه ایساالههفت باه ورزیاد/مای حساد خردی/بی تنگنای در /خدانشناس

 انتشاار و خالفات/ بارای باود/ خالف اشسالیجوان معاندان/ نزد السالم/ علیه علی جدّش/ همچو و خداداد/
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 (133 :همان) داشتمیوا توطئه به را خفّاشان حسد/ و هراس وادی در امامان/ فکر نور

 )ع( هادی امام .3-2-5-37

 عناوان باه ع() جاواد اماام مخالفاان زا آنکاه از بعد صفارزاده شد، داده توضی  باال در که ایقصیده انتهای در

 اعاالم ع() ،هاادی امام ،فرزندشان امامت زمان تا ایشان شهادت از پ، را آنان آسودگی کند،می یاد «خفاش»

 نماید:می

 :هماان) باود هادی امامت فرارسیدن ةفاصل زمان/ اند  این و شد/ آسوده زمانی اند  تنها خفّاشان/ ترس و

132- 133) 

 ع() یعسکر حسن ماما .3-2-5-31

 روز زماانیهام مناسابت به» که «پارسا آن» شعر در صفارزاده است  شده زندانی بارها ع() عسکری حسن امام

 دیان نشار باه (111 :1331 )صافارزاده، « اسات ساروده ع() عسکری امام والدت با حکیم قرآن ةترجم انتشار

 :کندمی اشاره هازندانبان میان در امام توسّ  اسالم

 هاوای در شاهری در باود/ زنادانی هماره قرآن/ تالوت در تبار/ برترین از پسر/ برترین پدر آن پدر/ پارسا آن

 کارد مای تصرّف مدام پارسایی و بردند/می رو پارسایی به گروهگروه /هازندانبان ها/میله ةمحاصر در و آزاد/

 (111 :همان)

 )عج( زمان امام .3-2-5-33

 را خاود اشاعار از بسایاری شااعر و دارد بسیاری ظهور و بروز صفارزاده طاهره اشعار رد که مهدویت موضوع

 و    ظهاور زماان وصاف ظهاور، از پا، و پای  جهاان وصاف منتظاران، حال وصف )ع(،زمان امام مدح به

 ظهاور ةنحاو و زماان باه ع(،) زمان امام مدح از پ، شاعر نیز «دیدار ةجمع» شعر در وی است  داده اختصا 

 پردازد:می ایشان

عب بار بارق/ و رعاد در آید/می سوار او صعب/ بر بینی/می را حقیقت ذات همیشه/ از بهتر تو بینی/می تو  صاَ

 (133 :همان) است برآمدن ةآماد وعده/ صبحگاه در ثاراهلل/ حضرت خورشید آید/می سوار او

 است: شده اشاره منتظران احوال به بارها شعر همین در

 روشان روز باه /اندبساتهدل منتظاران/ تماام ارادت/ هایسال تمام تحمّ / هایماه تمام ستیز/ و صبر منتهای در

 (113 :همان) دیدار ةجمع روز به موعود/



 111/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 (بازخوانی :اوّل ة)مرحل صفارزاده طاهره شعر در کاررفته به دینی هایشخصيّت بسامد .2 جدول

 بسامد دوره شخصيّت ردیف بسامد دوره شخصيّت ردیف

 23 اسالم ع() حسین امام 11 1 اسالم از پی  )ع( آدم حضرت 1

 2 اسالم ع() ابوالفض  حضرت 18 1 اسالم از پی  هابی  2

 4 اسالم س() زینب حضرت 13 2 اسالم از پی  قابی  3

 1 اسالم عون 23 21 اسالم از پی  شیطان 4

 1 اسالم محمّد 21 1 اسالم از پی  )ع(ادری، حضرت 1

 1 اسالم اکبرعلی 22 1 اسالم از پی  )ع(نوح حضرت 1

 1 اسالم حسن بن قاسم 23 1 اسالم از پی  )ع(ابراهیم حضرت 1

 3 اسالم ع() سجاد امام 24 1 اسالم از پی  )ع(یوسف حضرت 8

 1 اسالم ع() باقر امام 21 2 اسالم از پی  )ع(ایوب حضرت 3

 13 اسالم ع() صادق امام 21 1 اسالم از پی  )ع(سلیمان حضرت 13

 2 اسالم ع() کاظم موسی امام 21 3 اسالم از پی  )ع( مسی  حضرت 11

 1 اسالم ع() رضا امام 28 21 اسالم ) (پیامبر 12

 1 اسالم ع() جواد امام 23 1 اسالم عبداهلل 13

 3 اسالم ع() هادی امام 33 13 اسالم )س( فاطمه حضرت 14

 2 اسالم ع() عسکری حسن امام 31 13 اسالم ع() علی امام 11

 41 اسالم ع () زمان امام 32 1 اسالم ع() حسن امام 11

 (بازآفرینی) دوّم ةمرحل به تعلّقم دینی هایشخصيّت .3-2-3

 ع() آدم حضرت .3-2-3-5

 سابتمنا ةدرباار شااعر  اسات هام قصایده یاک عناوان کاه است صفارزاده شعری دفتر نام «صل  پیشواز در»

 کشاور آن در قبا  مااه دو کاه باود گیناه المللیبین کنفران، عنوان ادبیّات و صل » گوید:می قصیده سرای 

 :1331 )صافارزاده، «پارداختم  موضاوع باه شاعر این در نکردم پیدا حضور کنفران، آن در چون شد  برگزار

 جنا  که زمانی تا است معتقد و کندیم ابراز جهانی صل  استقرار از را خود ناامیدی قصیده این در او  (113

 کشاورها میاان اتحااد و نباشاد حاکم بشری دان  از استفاده ةنحو بر عق  که زمانی تا و برپاست ریزیخون و

 شارارت هماهاین از )ع(آدم حضارت که کندمی اشاره نیز قصیده اثنای در شود نمی برقرار صل  ،نشود ایجاد

 است: شرمنده هاانسان ظلم و
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 سارافکنده و است شرمنده خالق/ پیشگاه در خصیم/ هاینطفه آن فرزندان / شرارت از همیشه/ از بی  /مآد

 (121 :همان)

 پادری مقاام در را آدم فاجعه، عمق بیان برای شاعر و است معاصر دوران در جن  رواج ،قصیده موضوع 

 در کاه «خصایم هااینطفه» عبارت به توجّه با است  شرمنده یکدیگر به فرزندان  ظلم همهاین از که داده قرار

 بلکاه ؛نیسات قابیا  و هابیا  تنهاا ،آدم فرزنادان از ماراد کاه گفت توانمی شده، اشاره آن به نیز ی، 11 ةآی

 بخشایده ع() آدم حضارت فراخاوانی به معاصری عدبُ ،لف  این با شاعر ،رو این از ؛دارد هاانسان ةهم به تعمیم

 تااریخ ورای از اسات درگیاری و نازاع هماان کاه را فرزنادان  و ع() آدم گیزناد از بخشای ،شااعر است 

 ایان در هااانساان نازاع و درگیاری گنااه ،واقاع در است؛ داده پیوند خوی  معاصر ةتجرب به و کرده استخراج

 از برخای شااعر، لاذا اسات  گرفتاه قارار شاده، مرتکاب بارادرش حاق در قابیا  که گناهی جایگاه در دوره

 باه در شااعر موضاع اسات  سااخته همساو خاوی  ةتجربا طبیعات باا را شاده فراخواناده صایّتشخ حوادث

 است  غائب صورت به شخصیّت کارگیری

 حوّا .3-2-3-3

 ،قصایده هماین در شااعر گرفات  قارار بررسی مورد ع() آدم حضرت شخصیّت «صل  پیشواز در» ةقصید در

 رنا  در خادا پیشگاه در فرزندان  نادرست کردار از که داندمی مادری را او و بردمی نام نیز حوّا از بالفاصله

 است:

 و جاوان و پیار هاایبچّاه ایان /آیناد سخن به /او هایبچه که روزی /بنشیند عزا به /غائله وقت در /باید /حوّا

 (121 :مانه) کندمی ایجاد /روستا و شهر در /دنیا سراسر در /را استغاثه ةزلزل /هانف، ةحافظ اقرار /سالمیانه

 یکادیگر باا هااانساان میان درگیری به اشاره با تا است تالش در شاعر ؛گردید اشاره ترپی  که طورهمان

 هماین باه آدم شخصایّت مانناد نیاز حاوّا برسااند  اثبات به را )ع (زمان امام ظهور از پی  تا صل  تحقّق عدم

 از او انادوه هماان کاه حوّا زندگی از عدیبُ به حیتلوی و مستقیم غیر صورت به شاعر و شده فراخوانده انگیزه

 آن هام بااز و کشادمی تصویر به را هاانسان ةهم از حوّا رن  ،شاعر کند می اشاره ،است قابی  فرزندش کردار

 کناد مای تفسایر خاا  ایشیوه به را است سازگار خوی  معاصر ةتجرب با که شخصیّت زندگی از رویدادی

 است  غائب صورت به ،شخصیّت یریکارگ به در شاعر موضع

 )ع( ابراهيم حضرت .3-2-3-2

  اشاااره )ع( ابااراهیم حضاارت توسااّ  هاااباات شکسااتن بااه آن در کااه اساات ایقصاایده عنااوان «بیااداران ساافر»



 111/ های دینی در شعر ناز  المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام  شاعران با شخصیّتکاربرد شخصیّت

 
 

 حکومات برانادازی اسات، شهیدان پیکر تشییع و انقالب حوادث آن موضوع که ایقصیده در شاعر شود می

 بلکاه ؛نیسات کاار پایاان عما ، ایان که کندمی بیان ادامه در و است کرده تشبیه هابت شکستن به را طاغوت

 رنا » کاه جملاه این با و لفافه در را مضمون این شاعر اند،دوانده ریشه که است منحرفی افکار با مقابله شروع

 نماید:می بیان «است تراشان بت از نیست بت از ابراهیم

 تراشاان بات از نیسات/ بات از /ابـراهيم رنا  و /ابـراهيم شکنبت صدای است/ بدر از توده حرکت صدای

 (311 :همان) دارد ادامه هست/ همواره شانسلسله که است/

 ایشاان حیاات مهام حاوادث از یکای عناوان باه را )ع(اباراهیم توساّ  هاابت شکستن ماجرای ،صفارزاده 

 کننادهنگران ،اباراهیم بارای کاه هساتند بات سازندگان این که کندمی استنباط و داده قرار خود کار ةسرلوح

 است  خواندهافر غائب صورت به را شخصیّت این شاعر باشند می

 ابوطالب .3-2-3-3

 در کاه اسات اساتعماری ضاد شاعرهای جملاه از شاعر این دارد  نمود «زمزم سفر» شعر در ابوطالب شخصیّت

 زادهاماام باه زیاارتی سافری ،شاعر این در صفارزاده (41 :1 ج ،1381 )قاسمی، است  شده سروده 1313 سال

 اجتمااعی و سیاسای مساائ  سافر، ایان طاول در شاعر شود می طی ،قاطر با که کندمی توصیف را ع() داوود

 چینای کاالهاای فروش ها،غربی نفوذ بازی،پارتی گری،سلطه ،ثروت متعادل توزیع عدم عدالتی،بی نظیر روز

 طاول در و کنادمی معرّفی کاروان مسئول را ابوطالب شاعر که رسدمی نظر به د نمایمی مطرح را و    ایران در

 را افساار ةدهنا کاه کنادمای گوشازد ابوطالاب باه بارهاا ،بنابراین ؛هراسدمی مسافران سقوط و لغزش از مسیر

 بگیرد:

 آفتااب در را خاا  عصاازنان که مردی اجر آیا است/ ابوطالب اسمت گفتی /ابوطالب بگیر محکم را افسار

 پیشااپی  که اینان /ابوطالب بگیر محکم را دهنه بیشترست/ نشسته برهنه قاطر روی که ک،آن از شکافد/می

 باشام داشاته قسامتی شااید ام/کارده آمااده را امپالساتیکی لیاوان هام مان هساتند/ زمازم دنبال به روندمی ما

 (142 :1331 صفارزاده،)

 مطارح سیاسای یاا اجتمااعی موضاوع یاک آن از پا، بار هر و شده کرارت بار 4 «بگیر محکم را افسار» ةجمل

 گردد می

 و سیاسای اوضااع تاا باشاد راهنماا یک به شاعر نیاز حساسا ابوطالب، شخصیّت فراخوانی علّت ،است ممکن

 ایان در بایاد راهنماا ایان اسات معتقاد ،شااعر د برهانا سقوط خطر از را مردم و دهد سامان و سر را اجتماعی
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 باشد: بلد کار و جسور ،رمسی

 کسای دیادم امّاا هسات/ امکان  پ، نه/ من قاطرهای با ست؟/شده پرت دره در سواری هرگز آیا ابوطالب

  (148 :همان) نبود تو قاطرهای با آیا کن فکر خوب بودی/ نگرفته محکم را دهنه تو و کرد/می استغاثه

 باانفوذ و قدرتمناد فارد یک به را جامعه نیاز تمییلی داستانی قالب در شاعر ؛شودمی مالحظه که طورهمان

 شود می دیگران انحراف موجب ،برندارد مستحکم را های گام او اگر که است معتقد و کندمی بیان را

  تعبیار باه و اسات آمیختاه ابوطالاب باودن هاادی و کااردانی صافت باا را خاود معاصر ةتجرب ابعاد ،صفارزاده

 است  خطابی صورت به میراث کارگیری به در شاعر موضع همچنین د پردازمی خود هایتجربه

 (بازآفرینی :دوّم ة)مرحل صفارزاده طاهره شعر در کاررفته به دینی هایشخصيّت بسامد .3 جدول

 بسامد موضع عامل شخصيّت ردیف

 1 غائب اجتماعی و سیاسی ع() آدم حضرت 1

 1 غائب اجتماعی و سیاسی حوّا 2

 2 غائب اجتماعی و سیاسی ع() هیمابرا حضرت 3

 1 مخاطب اجتماعی و سیاسی ابوطالب 4

 نتيجه .2
 بارده کاار به خود شعر در را دینی شخصیّت 13 جمعاً او ؛فهمید توانمی المالئکه ناز  شعر در دینی میراث بررسی با

 صافارزاده امّاا گیارد می قرار (نی)بازآفری دوّم ةمرحل در شخصیّت 3 و (بازخوانی) اوّل ةمرحل در شخصیّت 4 که است

  قارار دوّم ةمرحلا در شخصایّت 4 و اوّل ةمرحلا در شخصایّت 32 کاه بارده کاار باه خاود شاعر در دینی شخصیّت 34

 اساتفاده بیشاتری شخصایّت از صفارزاده به نسبت (بازآفرینی) دوّم ةمرحل در دینی میراث فراخوانی در ناز  گیرد می

 نااز  از بیشاتر صافارزاده اشاعار در (باازخوانی) اوّل ةمرحلا در کاررفتاه باه دینای ایهشخصیّت ،عوض در و کرده

 است  المالئکه

 کاه اسات حاالی در ایان اسات بارده بهاره اساالم از پای  هاایشخصیّت از بیشتر المالئکه ناز  ،اوّل ةمرحل در

  روایاات را امامااان سیاساای تحیااا بیشااتر و گرفتااه بهااره میاسااال هااایشخصاایّت از بیشااتر مرحلااه ایاان در صاافارزاده

 نماید می

 مرحله این در نیز صفارزاده و گرفته بهره اسالم از پی  دینی هایشخصیّت از فق  المالئکه ناز  ،دوّم ةمرحل در

 ،شااعر کاه اسات صاورت ایان باه نااز  شاعر در دینای میاراث کارگیری به ةشیو دارد  اسالمی شخصیّت یک تنها

 میاال، عناوان باه کناد مای بیاان خوی  معاصر ةتجرب تناسب به و آن معاصر مصداق با را هاشخصیّت زندگی حوادث
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 مصاداق باا بعاد و آوردمی خود شعر در را بود بیابان در ماندن تشنه همان که ع() اسماعی  حضرت زندگی از جریانی

 فراخاوانی در را شایوه تارینسااده شااعر ،بناابراین ؛نمایدمی مطرح سینا  صحرای در سربازان تشنگی یعنی ؛آن معاصر

 نمایاد مای اجتنااب رمازی ةزمینا پا، صاورت باه شخصایّت از اساتفاده یاا و عکسای کاربرد از و گزیندبرمی میراث

  نظار ماورد شخصایّت رویادادهای بیاان باه و دارد نااز  چاون ایشایوه هااشخصایّت کاارگیری به در نیز صفارزاده

 کند می تکیه او اوصاف به بیشتر ،بابوطال شخصیّت مورد در تنها پردازد می

 ایان دلی  شلید کنند می اکتفا فراخوانی ةساد ةشیو همان به شاعر دو هر دینی هایشخصیّت فراخوانی در ،بنابراین 

 را آناان تاا ندارناد را امکاان این شاعران و برخوردارند ایویژه منزلت و احترام از دینی هایشخصیّت که باشد این امر

 بیفزایند  آنان شخصیّت بر تفسیری یا و صفات و فراخوانند حال زمان به

 باه ماورد 2 در و غائب صورت به مورد 1 در مرحله، این در هاشخصیّت به نسبت المالئکه ناز  موضع و جایگاه

 قارار خطااب علّات اسات ممکان باشند می هاجر و حوّا شخصیّت دو این که است غائب( و )مخاطب التفات صورت

 از پ، را حوّا ،شاعر دارد؛ وجود مترحّ و دلسوزی نوعی ،کردن خطاب نوع این در زیرا باشد؛ بودنشان زن ،آنان دادن

 اساماعی  بارای آب نیاافتن از پا، را هااجر و نمایادمی توصیف را او بد حال و کندمی سرزن  بهشت از شدن رانده

 باا تاا دهادمای اجاازه او به زنانه احساسات ،بنابراین ؛نمایدمی القا او به را فرزندش برای آب یافتن امید و داده داریدل

 کند  نزدیکی احساس آنان

 هام ماورد یاک آن و اسات مخاطاب ماورد 1 در و غائب مورد 3 در هاشخصیّت به نسبت صفارزاده موضع و جایگاه

  است ابوطالب

 او اسات  دخیا  سیاسی عوام  بیشتر ،المالئکه ناز  اشعار در دوّم مرحله در دینی هایشخصیّت کارگیری به در

 شخصایّت از پاردازد،مای یهودیاان توساّ  مسلمانان کشتار و جن  موضوع به قابی  و هابی  شخصیّت کارگیری به با

 مصار ماردم حاریم باه آنان تجاوز و یهودیان سنگدلی و رحمیبی دادن نشان برای اسماعی  و ابراهیم حضرت و هاجر

 از مصار ارتا  توساّ  ،ساینا  صاحرای آزادساازی ةحادثا به اشاره در هارون و موسی تشخصیّ از و کندمی استفاده

 ایان در بادبختی احسااس و بادبینی از ناز  که زمانی نیز روانی و روحی عام  است  برده بهره هاصهیونیست چنگال

 نافرمانیشاان خااطر باه را آناان و کارده مؤاخاذه را حاوّا و آدم کاه زمانی مخصوصاً یابد؛می نمود گوید،می سخن دنیا

 کند می سرزن 

 ةاساتفاد عادم جنا ، اسات  ماؤثّر هااشخصایّت کاارگیری باه در اجتماعی و سیاسی عام  نیز صفارزاده شعر در

 و هااغربای نفاوذ باازی،پاارتی ،مفسدان روزافزون افزای  و کشور در فساد صل ، تحقّق عدم بشری، دان  از درست

  تقویات صافارزاده شاعر در را عاما  ایان وجودشاان کاه است مضامینی جمله از کشور به چینی کاالهای کردن وارد

  کندمی
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 ميراث کارگيری به ةدوگان مراحل در شاعر دو شعر در دینی هایشخصيّت ميزان ةمقایس .5 نمودار
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 هاشتنوپی .3
 کتااب در خاودش و اسات عارب معاصار شعر آهنگانپی  از او آمد  دنیا به بغداد در م 1323 سال در المالئکه صادق ناز  (1)

 را آزاد شاعر یناوّلا 1341 ساال در «کیولرا» ةقصاید سارودن باا اسات معتقد و کندمی تأکید موضوع این بر «املعاصیر عرالش   قضااي»

 دیاوان ،«ورمیاد شیاااي» دیاوان ،«يیللل  ا عاشیةة» دیاوان از: اسات عباارت او شاعری آثاار (13 :2332 ،طعتة آل  :ر ) است  سروده

 تألیفاات «.البحیر لوانیهأ یغیر» دیاوان «ورةوالث ی الةللص  » دیوان «لإلنسا  وأغنية احلياة مأساة» دیوان ،«الةتر شجرة» دیوان ،«املوجه قرارة»

یی قضییااي» از: اساات عبااارت وی انتقااادی و ادباای ییو  ومعةص ییال» ،«طییه حمتییود يعلیی شییعر فیی  دراسییات» ،«املعاصییر عرالش   ،«احلتییراء رفةالش 
 درگذشت  مصر در 2331 سال در وی (113 :1334 )بصری،  «العريب اجملتتع يف جزیئيةالت  » ،«عرالش   سيکولوجية»

 صافارزاده  آماد دنیاا باه سیرجان در ش ها 1311 سال در ترجمه علمی نقد گذاربنیان و مترجم محقق، شاعر، صفارزاده هطاهر (2)

 از جدیادی سابک و زباان شد موفق او بود شده هایینظریه صاحب و یافته دست خود شعری خا ّ زبان به ادبی مطالعات دلی  به

 از: اسات عباارت ترجماه و شعر ،قصه ةزمین سه در وی آثار» (21 :1381 رفیعی،) کند  معرّفی ایران در «طنین» شعر عنوان با را شعر

 ماردان» ،«بیاداری باا بیعات» ،«پانجم سافر» ،«باازوان و سادّ» ،«دلتاا در طنین» ،«مدوّ دفتر» ،«سرخ چتر» ،«مهتاب رهگذر» شعر: الف:

 داساتان: :ب « سافر هفات» ،«دیروز و حرکت» ،«جهانی هایجلوه از» ،«صل  پیشواز در» ،«راه روشنگران» ،«صب  با دیدار» ،«منحنی

 ةترجما» ،«مجیاد قارآن بنیاادی مفااهیم ةترجما» ،«امفهومنا هاایترجمه» ،«ترجمه مبانی و اصول» نقد: و ترجمه ج: «تلخ هایپیوند»

 در قرآنای مفااهیم» ،«کمیا  دعاای و ندباه دعای ةترجم» ،«عرفه دعای ةترجم» ،«معجزه» ،«حکیم قرآن ةفشرد لوح» ،«حکیم قرآن

  (321-321 )همان: «نبوی حدیث

 یاا نویسانده هرگااه اسات  نگریساتن چشام ةگوشا از یا و کسی سوی به برگرداندن روی و نگریستن سویی به لغت در التفات (3)

 گویند می التفات شیوه این به شود، منتق  غیبت به خطاب از یا و خطاب به غیبت از مطلب ادای حین در گوینده

ْل    إين ، » (4)  صال  در اسات، صال  در شاما با که ،هرک با قیامت تا من ترجمه:) «.الة،ي ام یة،  یی یْو/،  إل   ح ار بُک  ل،ت نْ  و ح ْر    س ال ت ُک ْ  ل،ت نْ  س،

 جهادم ( و جن  در است جن  در شما با که هرک، با و هستم

 کتابنامه

 هاکتاب الف:
 .  لُالغَد رَبريوت:َ ألولی َ لطُّع َ العراق ف  احلر   الشعر روادَ(؛8008)َه دیَسلم نَطعمه َآلَ.1
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  حلکم .َد رَج :بیَ.8َجَ احلدیث العراق يف األد  أعال/َ(؛1995)َمريَ  بصَ َ.8
 صادق  امام سةمؤسّ قم: ،24 اپچ ،پيشوایان ةسير (؛1333) مهدی پیشوایی،  3

 بیداری  هنر تهران: ،1 لدج ،هنر و علم در بيدارگری (؛1381) محمّدعلی رفیعی،  4

 ترانه  مشهد: .المالئکه نازک و نيما ادبی ةنظری تطبيقی بررسی (؛1333) حسین دی،سی  1

 کتاب  پارس تهران: ،صفارزاده طاهره اشعار مجموعه (؛1331) طاهره اده،صفارز  1

 فردوسی  دانشگاه :مشهد سیّدی، حسین ةترجم ،عرب معاصر شعر در سنّت کارکرد (؛1384) احمد ضاوی، عرفات  1

  لع يب.َ لفک َد رَ: ق هَ  لَ املعاصر العريب عرالش   يف ةاثي  الرت   اتخصي  الش   استدعاء (؛1992)َيعلَز ي  َعش یَ.2
 و لنش .َلل ر س تَ لع بم َ ملوسس َبريوت:َ اقدةالن   املالئکة انزكَ(؛1995)َعُ  ل ض َعلی َ.9
 سبز  ةآدین تهران: پنجم، اپچ ،اآلمال منتهی اتيّکلّ (؛1331) عباس قمی،  13
  ألن ل .َد رَبريوت:َ األديب ةدالن   يف دراساتَ(؛1920)َ مح َ يزکَکم لَ.11
 ،فارسـی ادبيّـات در آن بازتـاب و قـرآن و انجيـل ،تلمـود تورات، در پيامبران داستان (؛1383) محمّد ریجانی،ال  12

 ات اطاّلع تهران:

  لع د .َد رَبريوت:َ 8َو1ََجَ املالئکه انزك دیوا  (؛8002)َلز َ  الئک ملَ.13
  . لکت بَآف  َ: ق هَ  لَ البحر ألوانه یُیغ ر ،  (؛1992)َ--------َ.14
 تمجالّ ب:
َ.44-89َص َ 2َع دَ نم   ل ََّن  لسََّ دیداجل ةجملَ «وثق فيَحم يتَسري َم َحمل ت»َ(؛1995)َلز َ  الئک ملَ.15



 
 حمك تة( - علتي ة )فصلي ة املةار  األد  يف حبوث

 کرمانشاه رازي جامعة اإلنساني ة  والعلو/ اآلدا  کل ي ة

 913-952 صص /  3192 ق/ هی. 9321 ش/ هی. 9215 خریف  32 العدد الس ادسة  الس نة

 صفارزاده وطاهره ةاملالئک انزک شعر يف ةیني  د  ال اتي  خصالش   توظيف
 9ةخصي  ابلش   اعرالش   عالقة رتطو   مراحل سا،أ عل 

 3قزویين نعتيت همعصوم
َ ي  نَطه  ن َ   فمَّ ل قَو لّ ر س تَ  نس نّم َ لعلِ َمعه َ وآد هب َ  لع بمََّّلغ  لَقس َيفَمس ع  َ أست ا

 2يسياوش صابره
َ ي  نَطه  ن َ   ل ق فمََّو لّ ر س تَ  نس نّم َ لعلِ َمعه َ وآد هب َ  لع بمََّغ  للََّقس َيفَمس ع  َأست ا 

 3يجدید ليال
َ ي  نَطه  ن َ   ل ق فمََّو لّ ر س تَ  نس نّم َ لعلِ َمعه َ وآد هب َ  لع بمََّغ  للََّف  َيفَ م جسترَي

 امللخ ص
َع  ء لّشيييَشيييع َيفَ ه  جّتيييَهييي  َظهييي َکمييي َ .ينمّييي ل ََّو ملفييي هم َ تخصيييمَّ لشََّت ظمييي َوهييي َع  لّشيييَيفَج يييي َ ه جّتيييَ ألخيييري َن  ت لّسيييَيفَظهييي 

َوطييي ه هَ ملالئکييي َلز َشييي ع تنَشييع َيفَ ينمّييي ل ََّ تخصيييمَّ لشََّسيي  ب َرَ ملق لييي َهييي هَتقييِ َ هييي  َعليييیَأس سيي َاَو لعييي ب.َ إليييي  نمنَ ملع صيي ي 
يّنََحتّييیَحلمليی لتََّ-َ صيمفی لتََّ ملينه َإطي رَيفَز د صيف َر َ ل صيي لَتََّ هلي  َفهي  َ ت.خصيمَّ لشََّهي هَبت ظميي َ ع تن لّشيَ هتمي َِمي یَتُق

َ قّسيمنَثََّت ظمفيهَأوَ ثاليتََّعُيري لتََّوم حلي َتسيجملهَأوَ خصيمَّ لشََّعي َعُيري لتََّم حل َأیََّ خصمَّالشََّ ع  لشََّعالق َرتط ََّم  ح َبتُمنَلمهإ
َ خصيييمَّ لشََّمييي َ ع تن لّشيييَم قييي َىلإَتط قنييي َ نمييي  ل ََّ مل حلييي َيففيييَهييي  َإليييیَإضييي ف َتحلملهييي .بَقمنييي َوَ ألسييي سَهييي  َعليييیَ ع تن لّشيييَأشيييع ر

َ ملي حلتنَيفَ ينمّي ل ََّ تخصيمَّلشَّلَ ع تن لّشيَت ظمي َعليیَتي لََّ لُحي َهي  َفمنجيز تَ ت.خصيمَّ لشََّه هَإلیَنزوعهم َوع  م َ ملست ع  
َصييف رز دهَشييع َيفَأک  هيي َويتعلّيي َ خصييمَّالشََّعُييري لتََّيوهييَ نميي  ل ََّامل حليي َ  ملالئکييَلز َشييع َيفَ ينمّيي ل ََّ تخصييمَّ لشََّأک يي َ لّيييتعَولکيي 
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