
 ی مقاله پژوهش 
 بررسی سبک فکري شاعران انقالبی معاصر درمورد مفاهیم اخالقی و ارزشی

پور، احمد صفّارزاده،  قیصر امین (با تکیه بر اشعار سلمان هراتی، علیرضا قزوه، طاهره 
 مهدي سیّار، و...)عزیزي،  محمد 

 
 ي راحمد یابوالقاسم ام، *فریعتیاکبر شریدعلیسرمضانعلی رازقی، 

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسالمی، سبزوار، ایران.
 
 

 78-63ت صفحا ،73 پیاپی  شماره  ،15 دوره ،  1401 خرداد
DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٦٢١٨ .٢٠٢٢٫١٥ 

شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
  یخاص  گاهی که جا  گرددیاصول هر جامعه محسوب م   نیتریادیاز بن  یکیاخالق    زمینه و هدف:

. شعر و ادبیات فارسی در جریان تحوالت ایدئولوژیکی و فکري انقالب اسالمی پا  دارد   اتیدر ادب 
تازه عرصۀ  جریانات به  و  مدرن  دنیاي  اتفاقات  و  حوادث  با  رویارویی  در  که  جایی  تا  نهاد؛  اي 

سی و چشمگیر در آثار شاعران ارزشی و انقالبی  روشنفکري غربی شاهد بروز و ظهور تحوالت اسا
با  بهره پایان جنگ  از  انقالبی در سالهاي پس  از آرمانهاي هستیم. شاعران و هنرمندان  گیري 

نمودند.  ایجاد  مضامین شعري  قالب  در  اخالقی  مفاهیم  در  را  تغییراتی  دینی  تعالیم  و  انقالبی 
ان اخالقی شعر  محتواي  دربارة  تاکنون  مبسوطی ازآنجاکه  پژوهش  و  مقاله  معاصر  دوران  قالبی 

بصورت مستقل انجام نشده است، در این پژوهش به واکاوي مفاهیم و ارزشهاي اخالقی در اشعار 
میشود.    سالۀ دفاع مقدّس پرداختهشاعران انقالبی پس از خاتمۀ جنگ تحمیلی و دوران هشت

تحوالت سیاسی و اجتماعی قابل توجهی  بویژه در دهۀ هفتاد و هشتادازآنجاکه در دوران معاصر 
 در کشور رخ داد، این حیطۀ زمانی برهۀ قابل توجهی را از حیث موضوع مورد مطالعه دربر میگیرد.

 تحلیلی انجام گرفته است.–اي و شیوة توصیفیاین پژوهش براساس روش کتابخانه  روش مطالعه:
بر مفاهیم اخالقی و ارزشی چون عدالت،    در اشعار شاعران مذکور، بیشتر تأکید ایشانها:  یافته

گیري علیه روشنفکري غربی و یادآوري  دوستی، پرهیز از مدگرایی، مبارزه با بدحجابی، جبههنوع
 عاشورایی است.-فضایل اخالقی اسالمی 

شاعران آگاه سبب بیعدالتی در بین طبقات اجتماعی جامعه را در گرو ضعفهاي    گیري:نتیجه
جتماعی، فرهنگی و هنجارشکنی مسئوالن دانسته و زبان به انتقاد میگشایند  اقتصادي، سیاسی، ا

تا   داشتند  مدنظر  بیشتر  را  اجتماعی  اخالق  رویکرد  و  توجه  اخالق  در حوزة  اساس  این  بر  که 
پرداختن به اخالق فردي. البته این مطلب بدان معنا نیست که در این باب به بحث و واکاوي 

نداش توجهی  فردي  تا  تهارزشهاي  اجتماعی  اخالق  به  مربوط  مسائل  مقایسه،  مقام  در  اما  اند، 
تري مورد توجه قرار گرفته است.حدودي بصورت دقیقتر و ریزبینانه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Ethics is one of the most fundamental 
principles of any society that has a special place in literature. Persian poetry 
and literature entered a new arena during the ideological and intellectual 
developments of the Islamic Revolution; To the extent that in the face of the 
events of the modern world and the currents of Western intellectualism, we 
are witnessing the emergence of fundamental and dramatic changes in the 
works of valuable and revolutionary poets. Revolutionary poets and artists in 
the years after the end of the war, using revolutionary ideals and religious 
teachings, made changes in moral concepts in the form of poetic themes. Since 
no detailed article or research has been done on the moral content of 
contemporary revolutionary poetry, this study examines the moral concepts 
and values in the poems of revolutionary poets after the end of the imposed 
war and the eight-year period of holy defense. Since significant political and 
social developments took place in the country during the contemporary period, 
especially in the seventies and eighties, this time span covers a significant 
period in terms of the subject under study. 
METHODOLOGY: This research is based on library method and descriptive-
analytical method. 
FINDINGS:  In the poems of the mentioned poets, most of their emphasis is on 
moral and value concepts such as justice, altruism, avoiding fashion, fighting 
against bad hijab, taking a stand against Western intellectuals and recalling the 
moral virtues of Islam-Ashura. 
CONCLUSION: Informed poets attribute the cause of injustice among the social 
classes of the society to the economic, political, social, cultural and norm-
breaking weaknesses of the officials and open their mouths to criticism. 
Addressing individual ethics. Of course, this does not mean that they have not 
paid attention to the discussion and analysis of individual values in this regard, 
but in comparison, issues related to social ethics have been considered 
somewhat more precisely and meticulously. 
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 مقدمه
و کیفیت زندگی و   سازي در روابط بین انساناخالق بسبب معنایافتگیش در بستر حضور انسان، جایگاه سرنوشت

هاي الینفک هر جامعه محسوب میگردند که ثبات و اخالق و فرهنگ از جمله پدیدهسرنوشت وي ایفا میکند.  
 روز بصورت   هر  که انسان  و کرداري است  رفتار  همان  حقیقت  در   ماندگاري جوامع با آنها گره خورده است. اخالق

تعریف اخالق   در  طوسی  نصیر  خواجه  .میشود  ملکه  آدمی  وجود  و در میکند  زندگی  آن  با  اجتماعی  و یا    فردي 
. کند  تحریک  کارها  انجام  در   فکر  بدون  را  آدمی  که  اي ملکه  و  حالت  از  است  عبارت  اصطالح  در  اخالق«  میگوید:

 کوچکترین  از  که  کسی  مانند  است؛  انسان  سرشت  و  مزاج  به  مربوط  که  طبیعی  قسم  :است  قسم  دو  بر  آن  سبب
  قسم  این   که  است  عادت  از   ناشی  دیگر  قسم  .بخندد  بشدت  تعجب  کمترین  اثر   بر  درآید، یا  غضب  به  نامالیمات

 و  نفسانی  ملکۀ  بصورت  رفتهرفته  عملی  استمرار  و   تکرار  براثر  ولی  شود،  گذاري پایه   و  محاسبه  آغاز  در  است  ممکن
 ).    101طوسی: ص ،اخالق ناصري » (گیرد انجام قبلی انگیزة و اندیشه بدون  سپس و درآید ثابت وخوي خلق

نظران بوده مقولۀ اخالق در ادبیات و هنر از جمله شعر همواره مورد توجه منتقدان، هنرمندان، ادیبان و صاحب   
است. بسیاري از هنرمندان، زبان و بیان شعري را بهترین و مؤثرترین شیوه براي ترویج مفاهیم و مکارم اخالقی و  

اسالمی بعنوان یکی از نقاط عطف بعد از انقالب ند.    انقالب  ساختن این ارزشها در جان و روح آدمی میداننهادینه  
ایران بشمار می تاریخ  به مسائل و موضوعات مختلفی مشروطه در طول  انقالبی در کُنه و بطن خویش  آید. هر 

المی اسمیپردازد که درنهایت به تجربۀ ادبی جدید منتهی میگردد. یکی از مهمترین تحوالتی که در شعر دورة انقالب
آید، در اسالمی سخنی بمیان می  شک تغییر سبک تفکر و اندیشه بود. هر زمان که از شعر انقالببوقوع پیوست بی 

میگیرد؛  دربر  را  دهۀ شصت  سالهاي  بیشتر  که  زمان خاصی شود  و  مقطع  متوجه  اذهان  است  ممکن  اول  نگاه 
حاضر به  اسالمی تا زمان حال   س از وقوع انقالباسالمی ادبیاتی است که پدرحالیکه میتوان گفت ادبیات انقالب  

اجتماعی تحوّالت مختلف  و  تصوّرات  ادبیاتی که  است.  داده  ادامه  به حیات خود  به  -اشکال گوناگون  را  سیاسی 
صورتهاي گوناگون در خود منعکس ساخته است. بطور قطع ادبیات در هر زمان و عصري تحت شرایط و فضاي 

شکل میگیرد و بنابراین براي شناخت و درك و دریافت دقیق شعر هر زمان باید بصورت فرهنگی و فکري آن زمان  
زمان در درجۀ اول آشنا شد تا قضاوتی صحیح ارائه داد. در این پژوهش اي با فضاي فکري آن  جانبهکامل و همه

زشی شاعران انقالبی بپردازیم. فرهنگی ایران معاصر، به بررسی مفاهیم اخالقی و ار-برآنیم تا با توجه به فضاي فکري 
اي، شاعران و نویسندگانی هستند که به مسائل و مشکالت تردید پدیدآورندگان یک سبک در هر زمان و دورهبی

فکري، پس از پایان جنگ تحمیلی، با شاعرانی مواجه آن عصر و زمان میپردازند. از نظر پرداخت محتوایی و سبک  
اسالمی و نیز لمس دوران پیشین ارتباط بسیار معنادار و عمیقی با ارزشهاي ب  هستیم که با درك صحیح از انقال

رو با درنظر گرفتن مفاهیم و ارزشهاي واالي  اسالمی دارند. براساس آنچه گفته شد پژوهش پیش اخالقی انقالب  
ی شعر شاعران هاي اخالقاجتماعی، در پی پاسخ به این سؤاالت است که آموزه-اخالق اسالمی در فضاي سیاسی

اند انقالبی عصر حاضر بیشتر کدام است؟ مهمترین موضوعاتی که این شاعران در باب اخالق به آن توجه نموده
 هاي فردي است یا مفاهیم اجتماعی را نیز دربر میگیرد؟چیست و آیا موضوعات موردتوجه آنها آموزه

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

مدار شاعران انقالبی معاصر و بُعد محتوایی این اشعار، نظر رویکرد اخالقشناسی شعر معاصر از مپیرامون جریان
اما در اشعار این شاعران مضامین اخالقی بسیار زیادي در   پژوهش علمی و قابل استنادي صورت نگرفته است، 
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با کاستیهاي موجود در فضاي سیاسی بست -مواجهه  در  بسزایی  نقش  دارد که  پیرامون وجود  ر اجتماعی جامعۀ 
ادبی کشورمان پیرامون ادبیات ارزشی   -فرهنگی جامعه داشته است. با انجام این تحقیق، قسمتی از حیات فرهنگی

 و اخالقی شعر انقالبی بررسی خواهد شد.
فارسی انجام شده است، اگرچه جامعیت موضوع مقاالت و تحقیقات گوناگونی در حیطۀ مسائل اخالقی در ادبیات  

اي پیشین دیده نمیشود. با توجه به نکمبود مطالعات کافی درخصوص مسألۀ اخالق در شعر  این جستار در پژوهشه
اي از این مبحث بدست دهد. جانبهاسالمی پژوهش حاضر در تالش است تا تصویري شفاف و همه شاعران انقالب  

ق» در ادب فارسی نوشته برخی از کتبی که پیرامون «اخالشده میتوان به با توجه به بررسیها و جستجوهاي انجام
شده است اشاره کرد؛ یکی از این پژوهشها کتاب «اخالقیات در ادبیات فارسی از سدة سوم تا سدة هفتم» نوشتۀ 
شارل هانري دوفوشه است و دیگري کتابی با عنوان «نقد و نظري بر شعر گذشتۀ فارسی از دیدگاه اخالق اسالمی»  

مشخص است که با پژوهش حاضر تفاوتهایی دارند. از دیگر پژوهشها میتوان از حسین رزمجو. از عنوان هر دو کتاب  
ذبیح نمود:  اشاره  موارد  این  ( به  عمران  انقالب  1399نیا  «بازتاب  مقالۀ  در  مردانی»  )  نصراهللا  شعر  در  اسالمی 

ت واکاوي نموده ستیزي، و انتظار منجی بدقترین ویژگیهاي محتوایی اشعار انقالبی مردانی را مانند ظلمبرجسته
شناختی اشعار قیصر ) در مقالۀ «تعهد به پویایی اخالق تعهد؛ مطالعۀ جامعه1397است. جهانگیري و همکاران ( 

نمودهامین بررسی  ادبیات متعهد  اجتماعی  بستر  را  یادشده  نتیجه گرفتهپور» شعر شاعر  و  قیصر  اند  اند در شعر 
) در مقالۀ «عناصر تعلیمی، 1391بی است. حسینی کازرونی و کمالی ( پور «تعهد» مهمترین شاخصۀ اشعار انقالامین

اسالمی هاي تعلیمی در شعر پس از انقالب  اسالمی» زوایاي مختلف اندیشههاي اساسی شعر انقالباخالقی و بنمایه 
می است که به ها از جمله مفاهیپذیري و یادوارهخویش، والیتاند. تعارضات فرهنگی، بازگشت به را بررسی نموده

) نیز در مقالۀ «واژگان شعر اعتراض در ادبیات انقالبی اسالمی»  1393زمینی و همکاران ( آن پرداخته شده است. ماه
محاوره و  عامیانه  اصوات  فعلی،  عبارتهاي  بررسی افعال،  موردنظر  حیطۀ  در  واژگانی  هنجارگریزي  ازجهت  را  اي 

هاي ) در مقالۀ «بررسی نقش رویدادهاي اجتماعی در انتخاب درونمایه 1391اند. بهداروند و حسینی کازرونی ( کرده
هاي عرفانی و حماسی و وقایع  نگري، مؤلفهپور» به بررسی رویداد اجتماعی از قبیل جنگ، واقعشعر قیصر امین

 اند. کربال توجه نموده 
 

 بحث و بررسی
 اخالق و ماهیت و چیستی آن 

مفاهیم پیچیده و گریزان در همۀ ادوار بوده و بنا به آبشخور فکري اندیشمندان، تعاریف اخالق و تعریف آن از جمله  
و ویژگیهاي مختلفی از آن ارائه شده است. مفهوم اخالق در عین آنکه بواسطۀ فراگیر بودن از دیرباز مورد توجه 

هاي نظام فلسفی در حوزة شاخهبیشتر دانشمندان حوزة علوم و معارف اسالمی بوده است، از نظر آکادمیک یکی از  
زمین است دو مسئلۀ اساسی را کنندة نظام فلسفی مغرب«رفتار» است. «افالطون که بدون تردید اولین تدوین

ترین مبانی فلسفی اعالم کرد: اول تحقیق در مبانی شناخت، دوم تحقیق در مبانی رفتار. این دو مسئله  بعنوان عمده
عملی مورد تحقیق نظري و حکمتحت عناوین تقسیم عقل به نظري و عملی یا حکمتاز زمان افالطون تا امروز ت

). اخالق تعاریف بسیار متفاوت و 7بیدي: صفیلسوفان غربی بوده است» (فلسفۀ اخالق و مبانی رفتار، صانعی درّه
ل» میچرخد اما در محور «اعتدادرنتیجه حاکمیتی شناور و لغزان دارد؛ درحالیکه طبق تعریف ارسطو اخالق حول  

(همان: ص بود  کلیسا  احکام  با  کردار  و  رفتار  انطباق  اخالق  کلیسا  تسلّط  بواسطۀ  وسطی  دکارت 3قرون  رنه   .(
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ارادة  انسانی» را مالك و معیار اخالق قرار داد و نیچه، نظامی مبتنی بر اخالق بر مبناي   «عواطف و احساسات 
ها و آبشخورهاي اخالق در ایران میتوان به چهار منبع اشاره رچشمهانسانی را بنا نهاد (همانجا). اما درخصوص س

اخالق شرقی که با توجه به موضوع   -4منابع غربی و    -3آبشخورهاي اسالمی،  -2هاي ایرانی،  سرچشمه  -1نمود:  
 ها و آبشخورهاي اسالمی اخالق خواهیم پرداخت.رو به سرچشمهپژوهش پیش

 
 میبررسی اصطالحی مفهوم اخالق اسال

خود اختصاص داده است. اسالم به  توجهی را در دین  اخالق و مفاهیم و ارزشهاي اخالقی بخش بسیار مهم و قابل 
اسالم در صورتی پذیرفته است که مبتنی بر یک چگونگی رفتار بین افراد و نحوة برخورد آنان با یکدیگر در دین  

ی و دینی، بعثت پیامبر اکرم (ص) براي تکمیل فضایل اخالقی هاي قرآننظام اخالقی و دینی باشد. از دیدگاه آموزه
اسالمی ). پس از انقالب  4کریم آمده است *انّک لعلّی خُلق عَظیم*» (قرآن: قلم / بوده است؛ تا جایی که در قرآن

، الهی در قالب نظري و عملی مورد تأکید و توجه قرار گرفت و نگرش به انساناخالق حسنه و توجه به اخالق  
 وبوي تازه یافت. حقیقت و آیندة او و شناخت بنیادهاي ارزش اخالقی و رفتار و رابطۀ انسان با دیگران رنگ 

 
 هاي شاعران انقالبی معاصر (پس از پایان جنگ تحمیلی) جریان  فکري اندیشه

ی و   یاـس امین ـس تري با مـض ی ارتباط بیـش اعران انقالبی در حیطۀ موردبررـس عر ـش ی بویژه ـش عر فارـس اجتماعی ـش
رو لزوم زدگی بسـیار مواجه بود و از همین  نسـبت به ادوار گذشـته دارد. جهان معاصـر در این دوران، با سـیاسـت

ـستیزي، توجه به کرامت واالي  پیوند افکار با ارزـشهاي اـسالمی در ـشعر و ادبیات بیش از پیش احـساس میـشد. ظلم
نفکري غی انی، پرهیز از مُدگرایی و تقلید از روـش هاي  انـس تایش عدالت و توجه به مفاهیم و ارزـش راخالقی غربی، ـس

هاي قرآنی و عاشورایی از مواردي است که میتوان بعنوان رویکردهاي اخالقی در شعر این اجتماعی در قالب آموزه
 دوران مدّنظر قرار داد.

ی     یاـس عیت ـس ورت اجمالی دورانی پر -از منظر وـض ش اجتماعی  چند دهۀ اخیر را میتوان بـص ش و کوـش از کـش
ه رویکرد متفاوت فکري جامعه را تحت ه گفتمان متفاوت با ـس ت. دورانی که ـس و تأثیر قرار داده بود. از یکدانـس ـس

گ ک دوران جـن دئولوژـی اـی انگرایی  اي آرـم انـه ا جرـی ه هنوز ـب امـع اد ـج ۀ هفـت اعبویژه در دـه دس  تحمیلی و دـف مـق
ت عۀ جهانی و دنیدـس ویی توـس عه و  وپنجه نرم میکرد و از ـس اي مدرنیته با تمامی مظاهر غربی خود در قالب توـس

ـــتاد گفتـمان دیگري ـبا عنوان  ــازـندگی ـبه ایران راه ـیافـته بود. در مـیاـنۀ دـهۀ هفـتاد و اواـیل دـهۀ هشـ ــوداي سـ سـ
عهطلبی و رویکرد مردماـصالح االري غلبه یافت. گرچه گفتمان توـس طلب نتایج و آثار مثبتی داـشت، گرا و اـصالحـس
ــعه اما در ــعهاین گفتمان توس یافتگی بدنبال خود مفاهیم ضــدارزشــی نیز گرایی، رفاه و برخورداري از منافع توس

درپی داشــت. توجه به توســعۀ اقتصــادي در ابعاد گوناگون تا حدود زیادي مباحث مربوط به مالکیت خصــوصــی،  
توجهی ولوژي غرب بدنبال داشــت. «بیداري و ورود به میادین ایدئولوژیکی را در کنار مظاهر وارداتی تکنســرمایه

اعتنایی  مرور میان دولت و ملت فاـصله و ـشکافی از بی به حقوق اـساـسی مردم و غفلت از رفتارهاي دموکراتیک، به
ــعارهاي روزهاي آغازین انقالب، گفتمان  ــت به ش ــالح امور و بازگش ــتن به اص ــایتی بوجود آورد. امید بس و نارض

 ).131وند: صبه پیروزي رساند» (جریانشناسی شعر دهۀ هفتاد، زهره 1376داد سال اصالحات را در انتخابات خر
به این ترتیب ایران معاصر عرصۀ تعارضات بسیاري بود. عمق این تضادها زمانی آشکار میشود که بدانیم در این    

هاي  با آرمانها و ایده  چند دهه سه نسل از نسلهاي پس از انقالب رودرروي یکدیگر قرار گرفته بودند و هر نسلی
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پابه نسل  میکرد.  دنبال  را  خود  خاص  فکري  و  اخالقی  ارزشهاي  خود  همچنان سنخاص  انقالب  آغاز  گذاشتۀ 
اسالمی بودند و تمام طرفداران سرسخت و نمایندگان قدرتمند دفاع از اخالق و آرمانهاي اسالمی و عقیدتی انقالب  

گیریهاي  گذاریها و جهتنقالب بود. دستۀ دوم کسانی بودند که در سیاستشان، پاسداري و صیانت از میراث ادغدغه
فکري از صف انقالبیون کنار رفته بودند و ضمن انتقاد از وضع موجود، همساالن و همکاران خود را به دوري از 

در شرایط ها را  اندیشی و گفتگوي اندیشهآرمانهاي انقالبی متهم میساختند. دستۀ سوم جمعی بودند که مصلحت
غرب بودند و در اصطالح    هاي جهانالمللی مدّنظر قرار داده و تا حدود زیادي متمایل به اندیشهروابط داخلی و بین

اي از تضارب آرا بود. از سویی اي آمیخته و ملغمههنري چنین جامعه-عقاید روشنفکرانه داشتند. وضعیت فرهنگی
خواهی و توجه به ارزشهاي اخالقی موردتوجه بود، بویژه اري و اسالمترویج فرهنگ ایثار و شهادت در روحیۀ دیند

مقدس و   در دهۀ هفتاد که شاعران و هنرمندان انقالبی دغدغۀ فراموشی آرمانهاي ارزشی و اخالقی دوران دفاع
انقالب   اصالحسالهاي نخست  و دولت  اصالحات  با گفتمان  از سویی در دهۀ هشتاد  و  داشتند  را  ، طلب اسالمی 

ها و آرا و عقاید فرهنگی  جهانی و ارتباط فکري و فرهنگی با اروپا و تبادل اندیشه  اي پیرامون دهکدةبحثهاي تازه
هر ترتیب از پس از پایان جنگ تحمیلی هم ازجهت اوضاع و شرایط داخلی و هم پا به عرصۀ میدان گذاشت. به  

تأثیر قرار گرفت. المللی، وضعیت فرهنگی ما تحتبین  اي و شرایطبسبب دگرگونیهاي بوجودآمده و اوضاع منطقه
اي که دوران کودکیش را در انقالب و جنگ گذرانده است اگر نگوییم در نقطۀ مقابل  «جمعیت جوان و نورسیده

هاي دیگري میبیند» (همان: اندیشد و تمایالت و عالیق خود را در آینه کم متفاوت از آنها مینسلهاي گذشته، دست
 . ) 150ص

قطبی خارج شده و  از سویی همزمان با درهم شکستن بلوك شرق، جهان با توسعۀ فناوري اطالعاتی از حالت تک
همۀ این موارد تعارض و گسستهایی را میان آرمانهاي انقالب در نسل این دو دهه فراهم آورد. ازاینرو بسیاري از 

رفتۀ انسانی یکی انقالب، در جستجوي هویت ازدستفکري و ایدئولوژشاعران حوزة هنري و شاعران متعهد به سبک  
شده داد سخن سر داده و با یادآوري مبانی اخالق اسالمی در قالب اشعار خویش، و مفاهیم اخالقی و ارزشی فراموش 

انقالب   آرمانهاي  و  انقالبی  فرهنگ  احیاي  درپی  برجستهبنوعی  بررسی  به  ادامه  در  برآمدند که  و اسالمی  ترین 
 مضامین اخالقی در شعر شاعران  برجستۀ انقالبی  معاصر خواهیم پرداخت.  شاخصترین

 
 مدار انقالبیهاي شعر اخالقمؤلفه

 غربی:  يروشنفکرتوجه به اخالق اسالمی در تقابل با مفاهیم ارزشی و جریان 
با جریان روشنفکري غربی  تقابل   ریشۀ به  و ستیز  بازمیگردددوران  ،  شاعران ستیز    تاریخیپیشینۀ  و    مشروطه 

پایان جنگ تحمیلی و از اوایل  است. پس از  دوران    ثر از همینأمت  یان،  روشنفکر یا روشنفکرنما با  انقالب اسالمی
 گرایی، مفاسد اقتصاديمد گسترش  ،  بندوباریهاي اخالقیهمچون بیمعضالت اجتماعی  برخی  بروز  دهۀ هفتاد بدلیل  

جریانی از شعر   ظهورنشان دادند و همین موضوع سبب  جدّي  واکنشهاي    متعهد  شاعرانو معضالتی از این قبیل،  
گفتمان ه وقابلم  ینوعرا    شعر اعتراضادامه یافت.    جریانهاي بعد نیز این  شد و در دههبه نام «شعر اعتراض»  

 ، در ایران ی  هویت ملّ  گفتارهایی دربارة(   میتوان بحساب آورد  اخیرهاي  بخصوص در دهه  رویارویی سّنت با مدرنیسم
بسیاري از مظاهر   به  ،ایرانی  و تمدن غنی  گفتمانهاي دینی و فرهنگ پشتوانۀ    شاعران انقالب با).  68میرمحمدي: ص

زدگی چنین میگوید:  غربپور درخصوص نقد تفکر  واکنش نشان دادند. بعنوان نمونه قیصر امین  و مراتب تفکّر غربی
بینی وضع هوا/ از هر طرف که باد بیاید/ در  در عصر پیش /دشای ما/ در عصر احتمال بسر میبریم/ در عصر شکّ و«
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:  پورامین  گزیدة اشعار،عصر قاطعیت تردید/ عصر جدید/ عصري که هیچ اصلی/ جز اصل احتمال، یقینی نیست (
 ). 52 ص

آب (»  ت؟فکر میکنید مهد آزادي کجاس   / دپوست موز میگذارن  /من دیدم/ در خیابان شانزه لیزه/ زیر پاي دموکراسی
  ).88هراتی: ص ،در سماور کهنه

وقتی یک جرعه آب صلواتی/ عطش این دوران است: «هاي جانمایۀ بسیاري از سرودههاي غربی  اعتراض به اندیشه
سـت.../ شـتاب کن آقاي عادت!/ پل هوایی فاصـلۀ اتر از پپسـی  را میخشـکاَند/ دیگر به من چه که کوکا خوشـمزه

ــا  دیگري  ــفالت/ عادت کردهکه    /تس ــایقه میکند/ ما چقدر غافلیم/ که به بوي گیج آس ــمان را از ما مض »  ایم آس
 .)80-83ص  همان:( 

 زاده:و یا این ابیات از صفار
تر و  ـسال گذـشته/ ـسال هجوم دلزدگی بود/ ـسال رواج عکس و پوـستر رنگی/ ـسال تجارتِ بیداد/ گرانفروـشان/ فربه«

: صــّفارزاده  دیدار صــبح،(   »آمدذهنشــان/ مدام قیمت کاال/ باال میرفت/ و قیمت خون/ پایین میتر شــدند/ در فربه
 ).7ص

 
 خودباوري و بازگشت به هویت و اصل خویش در قالب تمایل به محیط روستا و دلزدگی از شهر

دان را به تفکر  بحران اخالق و معنویت در جهان معاصر یکی از مسائل حائز اهمیت است که بسیاري از اندیشمن 
هاي  واداشته است. «این موضوع بقدري اهمیت یافته که برخی از اندیشمندان، عصر حاضر را عصر انجماد در جنبه

بیدي: درهارزشی، اخالقی، انسانی و ماورایی میدانند به تعبیري عصر ظلمت» (فلسفۀ اخالق و مبانی رفتار، صانعی
خویش یعنی ماهیت اصیل انسانی و احیاي ارزشهاي فکري و   ). در چنین فضایی بازگشت به خویشتن102ص

آموزهفرهنگی مترقی، سازنده و اخالق پایۀ  بر  انقالبی بحساب میمدار  آید؛ هاي دینی مهمترین دغدغۀ شاعران 
 هاي اصلی و متعالی توجه به ارزشهاي اخالقی در شعر شاعران این دوران است:هویت اصیل یکی از ایده

رنگی است در یادم هنوز/ خویش و فصل گندم است/ عاشقان، این فصل، فصل چندم است/  طرح کم«فصل فصل  
آبادم هنوز/ خوب یادم هست من از دیرباز/ باز جان میگیرد آن تصویر باز/ تو همان مردي همان من به یاد دشت

من تظلم میدهد/ بار میبندیم مرد قدیم/ یا که میراثی است از درد قدیم/ دستهایت بوي گندم میدهد/ بوي یک خر
 ). 155پور: ص سوي روستا/ میرسد از دور بوي روستا» (دیوان اشعار، امین

گسترش تکنولوژي میتواند «روستاهاي جسمی و شهرهاي عقلی بسیاري را ایجاد نموده و درنتیجه یک جهان    
ه گرایش روستازیستی در کشورهاي  شهر عقلی و یک جهان روستایی جسمی را بوجود آورد. واقعیت امر این است ک

یافته رو به افزایش بوده و چنین مینماید که در کشورهاي تحت توسعه نیز روستاها همچنان بعنوان سمبل توسعه
ایده  شرایط  در  زیستی  کیانی: صارزشهاي  روستا،  و  شهر  رابطۀ  پیرامون  (بحثی  ماند»  خواهند  باقی  در 2آل   .(

، شاعر انقالب در حسرت ارزشهاي اخالقی پاك و انسانی گذشته است. همجواري هاي اخیر با رواج تکنولوژي دهه
آي گالش/ بر پهنۀ کدام دامنه خوابیدي/ که  آالیش گذشته را برایش تداعی میکند: «زارها، هواي صاف و بیگندم

ماز میگزاري/ که اي/ تو در زالِل کدام چشمه/ وضو میسازي/ و در سایۀ کدام خلوت/ ناینسان/ به بوي کوه آغشته
بهار/ در سبد دستهاي تو گل ریخت؟../  مثل آینه صافی بگو/ آویشن کدام  هراتی:   ،آب در سماور کهنه(   »با ما 

 ). 44ص
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 توجه به کرامت و اخالق انسانی  
انسان از منظر اخالق اسالمی، موجودي ارزشمند است که خداوند وي را بعنوان نایب و خلیفۀ خود روي زمین  

)، انسان ازآنجاکه 70آدم* (قرآن/ اسراء:  کریم تصریح شده است *َو لَقَد کرّمنا بَنیاست. چنانچه در قرآن  خلق کرده
باارزش است و این کرامت معنوي و روحی و توجه به آن  از دو بعد روحی و ملکوتی برخوردار است، موجودي 

موضوع بااهمیتی که در شعر ر گرفته است.  اسالمی قرا  بعنوان یکی از فضایل اخالقی موردتوجه شاعران انقالب
انقالبی و اخالقی معاصر حضوري پررنگ دارد، سعادت و شقاوت و سرگذشت انسانهاست. مسعود احمدي از شناخت  

 حقیقت انسان چنین میگوید: 
گام/ «هم از آسمان میگذرم/ هم از پدیده/ هم از شب/ هم از ستاره.../ قهرمان بودن آرزویی نباشد/ و مرگ بیهن 

همانند/ هم  از آسمان میگذرم.../ تا / تا شاید/ معناي تو/ معناي تو/ مفهوم خود/ و حقیقت انسان را  افتخاري بی
  ).61بدانم» (همۀ آن سالها، احمدي: ص 

 
 توجه به عدالت اجتماعی و نوع دوستی  

بیتردید تمام اـشعاري که با مـضامین عدل و داد، مهربانی و احـسان و بخـشش و دیگر مفاهیم اخالق ـسروده میـشود 
ــتی برمیگردد. منوچهر آتشــی در روزهاي آغازین دهۀ اي به نوعبگونه ــتی و بشــردوس از همبســتگیهاي    70دوس

رایت پـست میکنم / ـستارة کوچکی در  ات ـسرد اـست/ خورـشیدي در پاکت میگذارم و ببـشردوـستانه میگوید: «خانه
 ).  40اي بگذار و به آسمانم روانه کن/ بسیار تاریکم» (گندم و گیالس، آتشی: صکلمه

و یا: «در شهري چنین سوخته/ که تمامی عروسکها/ از برابر گامهاي سرباز مست میگریزد/ اندیشیدن به آغاز تو/  
اند/ آواي زن هنوز شنیده میشود/ تاریخ/ عروسکان ازان پژمردهچه بیهوده است/ در شعلۀ آتش/ گلها بر سینۀ سرب

شاعر نبخشاید/ آنگاه/ فریاد من/ در گل آفتابگردانی گم شد/ که بسوي آتش مسلسل سربازي چرخیده بود» (نم 
 ).  111سفالهاي عتیق، عنقایی: ص

فارسی بدان پرداخته شده است. توجه به عدل و عدالت از جمله مباحثی بوده است که از سالهاي آغازین شعر    
و مساوات هستند. بطور فطري خواهان عدل  به دردهاي  است   عدالت  انقالبی شاعر  شاعر  همۀ مردم  پرداختن   ،

اجتماعی را وظیفه و تکلیف هنرمند میداند و طبیعی است که با جریانهایی که تعهد و توجه به جامعه را خالف 
س میشمرند  آن  جاودانگی  مانع  و  هنر  باشد  رروح  داشته  مظلومیت  .  ناسازگاري  شعري،  در  حسینی  جعفري 

مسئولیتهاي سوزي شدند بتصویر میکشد و از بیعدالتی و بیآموزان چهار محال و بختیاري را که دچار آتشدانش
 دولت و مردم چنین میگوید: 

ی از نهج یرین بود/ درـس حالمان که نیسـتیم/  یک عده  البالغه/ «اي مالک ...»/ خوش به «درس امروزمان کمی ـش
به محیط و مساحت  روستا/ حجم فاجعه را اندازه میگیرند/ اند/ از کمبودها حرف میزنند/ و نسبتبعد از ما/ نشسته

اي دود بگیرند و/ دادمان را بدهند اندازند/ امّا آتش باید باشـد/ حتماً باید باشـد/ تا عدهو گناه را به گردن آتش می
ند/  بعد ند کنار بابا بعد نان/   بنویـس وخت/ بنویـس دار/ یا مثل همین کتابهایی که ـس از کلماتی مثل وعده/ مثل هـش

اند/ و  هایشـان را زیرورو کردهبنویسـند کنار بابا بعد آب/ و آب از آب تکان نخورد/ میگویند/ مسـئولین امر / نقشـه
 ).77: صي حسینیجعفر  ،حرف حروف  ي ااند» (پهمین  فردا/ روستایمان را کشف کرده
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ـشعر انقالب اـسالمی  ۀطلب در عرـصهـشتاد، ـشاهد ظهور نـسلی دیگر از ـشاعران جوان آرمانخواه و عدالت ۀدر ده  
محمدمهدي سـیار، جنس غزل «میراث» از جنس شـعر اعتراض   دةسـرو «رودخوانی» در مجموعه شـعر  .هسـتیم

 :است
 ننوشــی چه  بنوشــی  چهاي دل تو که مســتی  «

ــبی   ه غصـ از ـن ه وقفی ااین منزل دلـب  ســـت، ـن
ــازار  ب ــی  ــرم گ ــن  ای از  ــزار  ــی ب و  ــردم   دلســ

 ســتارفته اســت ز یاد آن همه فریاد و نمانده 
ــوذر  اب ــان  ــم ای ــه  ن و  ــل  ــوجــه اب ــر  ــف ک ــه   ن

ر ــاـع شــ یــهکــامــا  قــاـف ــانن  زب و  م  ـی ــاـف ــاز ب  ب
 

میِ  هر  بجوشی  با  که  نبینم   ناپخته 
رسیده   خانهامیراث  ما  به   دوشیبهست 

دم فروشی دست غمهاي  دلهاي  و   ی 
درگوشی اذانِ  چند  اذان؛  چند   جز 
خموشی  عصر  میانمایگی  و   ماییم 

ندمیده   ما  سروشیا در  نه  دیوي،  نه   »ست 
 )58: صسیار، قیعم یخوابیبه ب ینگاه(       

 
 توجه دوباره به مفاهیم اخالقی و  ارزشی دوران دفاع مقدس

المی پس از جنگ، هرچند هم که   اعران انقالب اـس هاي  ـش د امّا ارزـش ده باـش پري ـش الهاي متمادي از انقالب ـس ـس
انقالب را که در ریشــه و وجودشــان رخنه کرده اســت، ازیاد  نمیبرند و به همین ســبب به شــهدا و قربانیان این 

 / چو گلدان خالی، لب پنجره /ایمولی دل به پاییز نسپرده  /ایمسراپا اگر زرد و پژمردهاهداف ارزشمند ارج مینهند: «
ا دـیده  /ایمخوردهپُر از ـخاطرات ترك ــت،   /ایماگر خون دل بود، ـما خورده  ایماگر داغ دل بود، ـم اگر دل دلـیل اسـ

ــت ما برده /ایمآورده ــرط اس ــن /ایماگر داغ ش ــمنان، گردنیم  ۀاگر دش ــتان، گُ /!دش گواهی   /ایمردهاگر خنجر دوس
از این دسـت عمري بسـر   /زیری سـربلند و سـري سـربهدل /!ایمهمین زخمهایی که نشـمرده /بخواهید، اینک گواه

 .) 79: ص پورامین  گزیدة اشعار،» ( ایمبرده
گیرند. میتواند مبدأ تحّول سـیاسـی قرار  و  انقالبها، جنگها و مقاومتها ارزش باالیی داشـته«  کشـوري، در تاریخ هر

نقد و تحلیل ـشعر ( »  آبرو و اعتبار بخـشددر خدمت انـسان قرار گیرد و به ـشعر مقدس میتواند  حرکت مقدّس دفاع
   .) 17  ص  :اکبري  مقدس،دفاع

برقعی شـاعر دهۀ  هشـتاد، در شـعري با عنوان «محک» جانبازان شـهید را نوعی امتحان الهی دانسـته و زبان به  
ر فروبرده به خاکند فلک اید: «ـس ان/ بال پرواز ندارند ملکاعتراض میگـش ناـس ان/ امتحان بود و خدا برد  نـش ناـس نـش

ز علی گرم  طوافند ولی/ کعبه هم سوخته از دست نشناسان/ غافل از راسرافرازان را/ در همان مرحله ماندند محک
هر مجموعهترك ت/ ـش ان/ باز هم فاطمه در کوچۀ غربت تنهاـس عر را باز به  اي از زخم فدك  نشـناـس ان/ ـش نشـناـس

نشــناســان/ قصــه را زنده نگه دار غزل در تاریخ/ بیهقی باش و بگو از  تلمیح کشــاندم شــاید/ بگذارد اثري بر متلک
 ).66، برقعی: صبه تو لیما  ۀقبلنشناسان» ( حسنک

 
 توجه به ارزشهاي اخالقی عاشورا و کربال 
آفرینی بین برخی وقایع انقالب اسالمی با حوادث و وقایع دشت کربال  شاعران انقالبی در دو دهۀ یادشده با شباهت

اشعار دفتر «در کوچۀ آفتاب» با پور در  و قیام عاشورا، تحولی در شعر خود ایجاد نمودند. بعنوان نمونه قیصر امین
امام حسین (ع)، مردم را به پرهیز از شعارزدگی و سطحیبهره از ارزشهاي عقیدتی و اخالقی قیام  نگري گیري 
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کوي دوست آرامیدند/ سیراب شدند ز آنکه در اوج    دعوت میکند: «خود را چو ز نسل نور مینامیدند/ رفتند و به 
 ). 22پور: ص یدند» (گزیدة اشعار، امینعطش/ آن حادثه را به شوق آشام

عر انقالب پیوند ی راه  یکی از کارکردهاي مهم ـش اعري از فراموـش ورا و نهـضت کربالـست. ـش خوردن آن با قیام عاـش
معنوي قیام عاشـورا را دوباره مدّنظر قرار  ارزشـهاي   و دیگري، مند اسـتشـهیدان و آرمانها و ارزشـهاي آنان گالیه

 میدهد:
رار  « ـق ر  ـگ مـم ـی دـه الب  ـق اـن ــه  ب ــر  سـ ــد   نشــ

م گــذرـی خـون  مـیــان  از  ــد  نشــ رار  ـق  مـگـر 
 

دهــیــم  آفــتــاب  ــه  ب دل  ــد  نشــ قــرار   مــگــر 
گــذریــمتــیــغ  ز جــنــون  ــر  ســ ــا  ب بــال   » زار 

 ) 40ي، زارعی: صشعر انقالب از منظر محتو(    

 توجه به فضایل اخالقی ائمۀ اطهار
اهمیت خاصی دارد، ستایش و مدح و منقبت  فضایل  دیگر از موضوعاتی که در اشعار دو دهۀ یادشده اعتبار و  یکی  

اي به زندگی  اخالقی ائمۀ اطهار است. در این دوره در مواجهه با نابسامانیها و آشفتگیهاي موجود، از زوایاي تازه
 هایی از این اشعار را در ادامه خواهیم آورد: بزرگان دینی توجه شد. نمونه 

ا از زخم ـیاس   اـفت ـت ــان ـی اه نقصـ ــدـم اه شـ  آـگ
 یوســفی مدهوشِ نخلســتان و بغضــی چاه شــد
اه شـــد ــرد کودکی از دامنی کوـت  دســـت سـ

ــد جُبّــه شــ کــاه  کوهی  و  عثمــان  پیراهن   اي 
ت خـاـن داـل از ترس ـع ــهري   ارواح شــــد  ۀشـ

ــد شــ روبـاه  بـا  بـاز  اکثریـت  و  رفـت  ــیر   شـ
ــد  ــاه ش ــرالدّین ش ــی ناص  هر گداي دینفروش

ــد  شــ اردوگــاه  و  ــدان  زن زنــدـگی  ـموال  عــدِ   ـب
 »                                                                وح خود را دید و خاطرخواه شدشاعري ممد

 )     96: صاحمدي (چاي چوپان، 

ــد  «  شــ مــاه  ـمردي  و  اـفتــاد  اـتفــاق  ــمــاـنی   آسـ
ریــد ـب ن  راـه ـی ـپ ــت  گشــ اـن و  آمــد  وب  ـق ـع ـی وي   ـب

دا   ــیر ـخ ت شـ ــیري شـــد یتیم از غرـب  ظرف شـ
روي  عـجـیـبـی  اتّـفــاقــات  روز  یــک   داد  ظـرفِ 

هـوا دیــگ  در  تــاد  اـف هـوس  هـوِل  از  ــلـی   نســ
کوفیــان خــال  و  از خطّ  جــدا  ــد  شــ کوفی   خطّ 

ت(ع) هر بی  بی علی اال گرـف ــري ـب ایی سـ ــروـپ  سـ
عشــــق امــا  ود  ـب راوان  ـف دل  وال  ـم عــدِ   !نــه…ـب

ـمـیـچـکیــد  ـقـطره  ـقـطره  ـــعري  شـ و  ـمـیتــاـبیــد   اـبر 
 

  
 حمایت از ملّتهاي مظلوم دنیا اعتراض به جنگ و کشتار و  

از ملتهاي مظلوم بود. لرزه  یکی  از منشورهاي اخالقی شاعران این دوران، گسترش توجه به حمایت  هاي دیگر 
هاي اخیر شاعران انقالبی را بر آن داشت تا به اثرات و پیامدهاي حوزة سیاستهاي جنگ و آسیب و ویرانی در دهه

موضع نمایند.  توجه  خونریزي  و  درمورد جنگ  ملتها  منطقهگیریها خارجی  استراتژیک  برههي  در  اخیر، اي  هاي 
مظلومیت ملتهاي مسلمانی چون مردم فلسطین، لبنان، غزّه، سوریه و نبردها و درگیریهاي داخلی و خارجی در 

گر نمود و  ستیزي و توجه به اصول انسانی اخالق را بار دیگر در شعر شاعران انقالبی جلوهاین کشورها، فریاد ظلم
بعنوان نمونه اعتراض به جنگ و کشتار در کشور افغانستان،  فکري آنان را رنگی نو بخشید.  ک  هاي سب درونمایه 

نام «افغانستان» را بسراید: «ویرانه  باریدهآزیتا قهرمان را برآن داشته که شعري به  انگشتهاي ها بشکل بهار  اند/ 
اند/ دریاي ریخته یا ات/ پرهاي چیدهشانهها کبوترانند/ با من اینگونه میبینم/ در سنگ ترکیده بر  خمیدة شاخه

افتد/ درختانند دندان باد/ چه خوب در مرگ پنهانم/ حاال دکمه دکمه چفتاچفت/ مرا اگر بپوش/ جزایر در آینه نمی
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ایم/ تا حاشیۀ دیوانگی کامل شود/ با لبهاي زدة ماه ریزریز/ کالغ شکفته/ سرخ و سیاه درهم دویدهموهاي قیچی
             ).102، قهرمان: صدم دربند عشق(  مان»بریده

فرشــته ســاري  نیز در مجموعۀ «شــکل در باد» از قارة ســیاه و عفریت جنگ  میگوید: «عالم تا شــده اســت/ در  
ت/ دانه  انده اـس کاف زلزله را پوـش ته تربچه گلی/ ـش ود/ یک دـس یاه میـش روزنامۀ دیروز/ آفریقا/ زیر دودة قابلمه/ ـس

ــبارهقمریها/ بر  ــطل زباله آتش ــود/ و جنایتی / در س ــت/ بر دید و بازدیدها/ پیراهنی پیچیده میش ها فروریخته اس
      ).99، ساري: صشکلی در بادمیگندد» ( 

 گمان زیباســـت آزادي ولی من چون قناري «بی
 در همین ویرانه خواهم ماند و از خاك ســیاهش
امــا ن  ـم ی  یــاـی دـن ــاد  جــاآب ـک جــذوب  ـم و  ـت ر   ـگ

 

بخوانم دوست    زیباتر  که  باشم  قفس  در   دارم 
میرسانم دنیا  آبیهاي  به  را   شعرهایم 

میکشانم»جذبه اینجا  به  را  دنیا  که  دارم   اي 
بهمنی:  میشود،  تنگ  خودم  براي  دلم  (گاهی 

 ).262ص
 بتصویر کشیده است: نیو هرزگو یبوسندر شعر «دانوب آبی» درد و رنج مردم 

دلم/ آه اي دانوب زیبا/ دیگر آبی نیستی» (خطوط دلتنگی، صالحی: ص «سیلی از خون، جاري است هر دم از  
447.( 

 
 اعتراض به وضعیت سیاسی و فرهنگی

اي خیامی میکـشاند: «منم/  اي اـست که گاه ـشاعر را به اندیـشهاعتراض به وـضعیت ـسیاـسی و فرهنگی جامعه بگونه
کنان/ اتهام بســتن براي من کار دشــواري اســت/ لیلیکه در ســاعات باروتی خود/ آپارتمانها را به آتش میکشــم/  

هطلبیراـحت ا و چوـب دانـه ان زـن ه محکومـیت کالغ پر/ مـی د» ( ام مرا ـب انع میکـن ه:   ـهاي آتن،کوـچه  درـهاي دار/ ـق هوـل
 ).  34ص

ـاي  هــاي مختلــف عقایــد و باورهـویــی از جنبهجگیــري و عیبعبــارت اســت از خردهی  انتقــاد اجتماعــ
ــ ــ ــی خراف ــاي اجتماعــ ــردم در فضــ ــ ــت م ــال نادرســ ــط و اعمــ ــ ــا غل ــ ــتگ  یی ــه   یو همچنین وابســ ــ ــا ب آنهــ

ــوري  ــ ــت  ام ــرود اســ ــرف مطــ ــ ــل و ع ــ ــر عق ــه از نظــ ــ زارعی با نگاه عمیق فرهنگی خود اینگونه جماعت     .ک
 :مدار را به وحدت میخواندسیاست

 بود؟به راه تفرقه رفتن مگر گناه ن«
 نه چپ، نه راست، مگر مستقیم، راه نبود؟
 مگر نه اهل نمازید، پس چه میکردید؟
 »مگر نه کعبه در این جانب است، برگردید

 )40(شعر انقالب از نظر محتوي، زارعی: ص
 آورد که:برمیعدالتیها را نظاره کند و فریاد نمیتواند بی شاعر

 فروشان دنیاپرست «هال دین
 ما را شکست» سکوت شما، پشت 

 )27، قزوه: صزهیبا کاروان ن( 
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 اعتراض به بدحجابی
ایران، موضــوع «حجاب»  شــعر معاصــر مهم و موردتوجه شــاعران انقالبی در این دو دهۀ از موضــوعات دیگر یکی

اسـماعیلی با کالمی زیبا، . و چندوچون آن هنوز هم یکی از مسـائل فرهنگی کشـور اسـتحجاب    ئلۀمسـ. اسـت
 / در حجم الك و موي پریـشان و روـسري حجاب را نـشانۀ عـشق به امام زمان (عج) میداند و میگوید: «رعایت حفظ 

ده  /رژهاي جیغ و مانتوي کوتاه و دلبري  رم ـش ق تو چادر ـس ک به لطف و عـش تهاي تو، موالي   /بیـش ک به دـس بیـش
 /غیبت تو یک بهانه است  من غایبم و /اي مفرد مذکر غایب نمیبري؟  /تو دختران چادریت را به صحن خود  /آخري 

چشم تو    /من را تو میخري   ۀهی آبروي رفت  /هی آبروي جد بزرگ تو میبرم  /هروقت من بخواهمت آخر تو حاضري 
ه میخوري  ود و غـص هر بگذري   /خیس میـش وم /وقتی که از حوالی این ـش ما ـش آقا ولی  /من خاك پاي جد عزیز ـش

مجموعه  » ( وقتی که تو براي خودت منتظرتري   /د کم استخاك دو عالمم به سر من شو  /شما به خدا چیز دیگري 
 ).56، اسماعیلی: صاشعار

حجابی و گونه بیاي با عنوان «آي بر چهرة خود رنگ زده» با لحنی هشداراز شاعران دهۀ هشتاد در قطعه فوالدي 
 عفتی ناشی از آن را متغایر با فرهنگ ایرانی و اسالمی میداند و میگوید:  بی

ــر  « بـ ــرآي  ــهـ زده  ةچـ ــگ  رنـ ــود   خـ
ــردي؟  ــگـ ــیـ ــرمـ بـ ــه  ــنـ آیـ ــدام  کـ  از 
ــاف ــف ع ــس  ــن ج از  ــی  داشـــــت ــی  ــزّت  ع
ــت اســ ــهــان  ــن پ غــم  ــی  ــان م کــن  ــه   گــری
ــدا  خ ــه  ب ــی  آی ــود  خ ــه  ب ــی  ــوان ــت ــی  م

 

زده  فرهنگ  سرخابی   الف 
آین کدام   زده؟ زنگ  ۀ از 

شیش آن  از  زده   ۀحیف  سنگ   بر 
چهر این   زدهارژنگ  ةپشت 

زده تنگ  دل  دیوار  به   » سر 
به  (  کرد  سالم  زیستنباید  فوالدي:  گسترة   ،

 )56ص
 عفتی و بدحجابی را چنین بازگو میکند:مؤدب نیز در غزلی  اجتماعی حکایت تلخی از بی

بــاز تنهــایی  ــاکــت  ســ همنفس  ــود  شـ  تــا 
ــاز ب ـخودآراـیی  رنــگ  رخ،  ز  پــاك  ـکنــد  ــا   ت
ــده! اینـجایی ـباز   خـنده زد تلخ ـکه ـهان گمشـ
از ــودایی ـب ا دل سـ ــود ـب ــرگرم شـ ه سـ   بلـک

ــیدایی بازمانده با بغض و  ــب و گریه و شـ  شـ
نغمــ یــک  ــرت  حسـ دلش  بــاز  ۀدر   » الالیی 

 ) 103، مؤدب: صروضه در تکیۀ پروتستانها( 

از«  ایی ـب ه، زن هرـج اـن ه ـخ ــت ـب ه برگشـ ـــت  خسـ
نــ آـی روي  روـب هـم  ــاز  ــت   ۀب ــســ نشـ  کـهـنــه 

ــپـیدش غلتـید قطره ــیـماي سـ ــک ـبه سـ  اي اشـ
دل  فــانــوس  ــه  ب کــبــریــت  ــاز  زدب ــوبــی   آشــ

د  اوـی ه تنش را ـک ــهوت دیوي ـک ه از شـ ـــت  خسـ
هـمـوار ــتـر  بســ در  خـفــتهـق  ةزار   هـقـهــا 

 

 گیري نتیجه
اخالق و توجه به فرهنگ همواره در جوامع انســانی مورد تکریم و قابل احترام بوده اســت و ارزش و اهمیت آن به 

هاي متفاوتی از فرهنگ جلوههاي مختلف در آثار هنري و ادبی بروز پیدا کرده اســت. در دوران پس از جنگ  گونه
ی از  د. اینکه این تفاوت ناـش اعران نمایان ـش المی در آثار ادیبان و ـش اعران انقالب اـس عر ـش و مبانی اخالقی در ـش

رفت زمانه و ی حاکم بر جامعه بر آن تأثیر   پیـش یاـس رایط ـس نعتی و اجتماعی بوده و یا ـش تحوالت تکنولوژوي و ـص
اســت. شــعر انقالبی معاصــر در مفاهیم ارزشــی، آیینی و اجتماعی فعالیت   اي درخور توجهداشــته اســت، مقوله
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ــت. از همین رو جلوه ــمگیري داش ــعر آیینی و اجتماعی پدیدار  هاي اخالق و فرهنگ نیز در مجموعهچش هاي ش
ت. اعتراض به بی ت که این خود از ویژگیهاي قابل مالحظه اـس ته اـس هاي دینی و فرهنگی در  گـش توجهی به ارزـش

 متبادر  ذهن  شعر این دوره در حوزة فرهنگ و اخالق به  از  آنچهالي شعرهاي عاشورایی و آیینی بروز پیدا نمود.  الب
از کجرویهاي اخالقی و فرهنگی در جامعه است. شاعران آگاه سبب بیعدالتی در بین   انتقاد  اعتراض، میشود، نوعی

اجتماعی، فرهنگی و هنجارشــکنی مســئوالن  طبقات اجتماعی جامعه را در گرو ضــعفهاي اقتصــادي، ســیاســی،  
ــتر  ــاس در حوزة اخالق توجه و رویکرد اخالق اجتماعی را بیش ــایند که بر این اس ــته و زبان به انتقاد میگش دانس
ــت که در این باب به بحث و واکاوي   ــتند تا پرداختن به اخالق فردي. البته این مطلب بدان معنا نیس مدنظر داش

اند، اما در مقام مقایســه، مســائل مربوط به اخالق اجتماعی تا حدودي بصــورت شــتهارزشــهاي فردي توجهی ندا
 تري مورد توجه قرار گرفته است.دقیقتر و ریزبینانه

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
  و   داشته   عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییفر  آقاي دکتر سیدعلی اکبر شریعتی.  است  شده  استخراج  سبزوارواحد  
  تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  آقاي رمضانعلی رازقی.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح
 راهنماییهاي و هاداده  تحلیل و تجزیه به  کمک با نیز ابوالقاسم امیراحمدي آقاي دکتر . اند داشته نقش نهایی متن

سه    هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

  این  کیفی  ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  سبزوارآزاد اسالمی واحد    دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش

 

 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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