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 چکیده:
از ویژگیهاي شعر مذهبی در ادبیات معاصر آمیختگی با مفاهیم انتقادي تعلیمی،   زمینه و هدف:

همسو با تحوالت سیاسی اجتماعی جامعه است. در این مقاله، اشعار منقبتی، که شاعران در وصف 
 اند، با هدف بررسی مفاهیم انتقادي تعلیمی بررسی شده است.ائمۀ معصومین سروده 

اي و فیشبرداري است و نگارش مقاله به اطالعات بصورت کتابخانهروش گردآوري  روش مطالعه:  
روش توصیفی تحلیلی خواهد بود. جامعۀ آماري تحقیق، اشعار شاعران برجستۀ معاصر از دورة 

سرایی براي ائمۀ مشروطه تا بعد از انقالب اسالمی است که بخشی از مضامین شعري آنها، منقبت
 معصومین است.    

ران از شعر مذهبی با موضوع وصف ائمۀ اطهار بعنوان بستري مناسب براي بازگویی شاعها:  یافته
گرایی اند و درصدد انتقاد براي اصالح جامعه، تعلیم و اخالق مفاهیم انتقادي تعلیمی استفاده کرده 

دینی، هاي  بسامانی جامعه و توصیه به اصالح امور با تکیه بر آموزه اند. انتقاد از نامخاطب برآمده 
گرایی، توصیه به مقاومت و پایداري دربرابر استبداد ارزش شدن دین در جامعه، عرفانانتقاد از بی

و استعمار، ارادت به ائمه، مددخواهی از ائمه براي گشایش مشکالت شخصی، حل مشکالت جامعه  
از دغدغه بیداري جهان اسالم  آزادي قدس، فلسطین و  ایی سرهاي فکري شاعران در منقبتو 

 است.  
معصومین  گیري:  نتیجه ائمۀ  مرثیۀ  و  منقبت  بعنوان  تنها  منقبتی،  شعر  به  معاصر  شاعران 

بیتدبیري حاکمان، اصالح ننگریسته انتقاد از اخالق مردم،  اند، بلکه بعنوان بستر فرهنگی براي 
ي به گشایش  امور مملکت، پایداري و مقاومت دربرابر استبداد و استعمار، دعوت به مبارزه، امیدوار
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An inquiry of critical-instructive tenors in contemporary religious (Case study: poems in 
the Virtues of the Infallible Imams) 
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PhD Graduate in Persian Language and Literature. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the characteristics of religious poetry 
in contemporary literature is containing critical-instructive tenors conforming 
to the political and social evolutions, viewed from Constitutionalism era up to 
the Islamic Revolution in Iran in this article, Manqabati poems written by poets 
describing the Imams of the Infallibles have been studied with the aim of 
examining critical educational concepts. 
METHODOLOGY: The method for data collection was using library and index 
cards and data analysis was descriptive and analytic. The content of analysis 
was selected from the eulogies of the poets from Constitutionalism era up  to 
the Islamic Revolution in Iran . 
FINDINGS:  Findings of the study revealed that the poets used the religious 
poems as a basis for demonstrating critical-instructive concepts in order to 
reform the society and instruct and moralize the readers and audiences. 
Criticizing the disorders of society, recommending the correction of the affairs 
relying on the religious instructions, criticizing the demeaning of religion in the 
society, Gnosticism, recommending the resistance and being faithful against 
absolutism and colonialism, devotion to Immams, seeking help from Immams 
to solve personal and social problems, freedom to Qods and Palestine, and 
awakening the Islamic World are the concerns of panegyric poets . 
CONCLUSION: Contemporary panegyric poets do not see eulogies as just 
praising and lamentation of Innocent Immams. They made this type of poem 
for criticizing people's morals, the rulers' imprudence, correcting the affairs of 
nation, resistance and being faithful against absolutism and colonialism, 
inviting to campaign and hopefulness of relief of problems. 
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 مقدمه 
گویی، مدح بزرگان دین و در کل، شعر مذهبی در ادبیات فارسی، تاریخی به بلنداي خود ادبیات دارد که از  منقبت

چنانکه در هر دورة ادبی، بخشی از سبک فکري شاعران مربوط به این نوع قبل از اسالم تا به اکنون دیده میشود؛  
دانست»   پارسی  شعر  قدمت  به اي داراي سابقه  میتوان  را پارسی ادبیات در تأثیر آن و  دینی «مضامین ادبی است.  
. از نکات قابل تأمل، تأثیر تحوالت سیاسی اجتماعی بر روي این اشعار است؛ این تحول در )109:  1391(محمدي،  

ادبیات معاصر، محسوس است و در فراسوي تاریخی شعر دینی در این دوران، آنگونه که دیوان شاعران و تحوالت  
انقالب مشروطه، جامعه با گرایش به مدرنیسم دچار تحوالت اصلی در   اجتماعی فرهنگی شعر نشان میدهد، با 

دیدگان انتقادهاي  روشنفکران و غربفرهنگی شد که در نگرش به دین نیز تأثیر گذاشت. برخی  ساختار اجتماعی
ما این نگرشها هرگز نتوانست دین را از  ماندگی دانستند؛ امتعدد به دین و دینداري کردند و گاهی آن را عقب

اندیشۀ مردم کنار بزند و شاعران متعهد مشروطه با نقد خرافات و توصیه به تفکر دینی در مدح و منقبت یا مرثیۀ 
ائمۀ معصومین، شعر سرودند. بعد از مشروطه در جریان شعر نو، شعر دینی با توجه کمتري ادامه یافت اما همچنان  

گیري جریان شعر مقاومت، شعر دینی درجهت  اشعار منقبتی دیده میشود. در دهۀ چهل با شکل  باورهاي دینی و
اکنون  مقاومت و پایداري، گسترش یافت و در شعر انقالبی با اهداف انقالب اسالمی و دفاع مقدس همسو گشت و هم

بر مدح و  ئمۀ معصومین، عالوه گویی شاعران از انیز در حال ادامه است. نکتۀ قابل بیان این است که در منقبت
اند و  هاي انتقادي اخالقی قرار داده مرثیه، اهداف دیگري دیده میشود و شاعران آن را دستاویزي براي بیان اندیشه

از این اشعار استخراج کرد.    که است ادبیاتی تعلیمی، ادبیات از «منظوردر واقع نوعی ادب تعلیمی را میتوان 
 اخالقی تعلیم و روحی قواي  پرورش  متوجه را هم خود و  او میداند  اخالقی منش بودبه در  را انسان نیکبختی

-بنابراین شعر مذهبی دورة معاصر، بهترین بستر فرهنگی را براي انتقال آموزه   )؛9:  1389میکند» (مشرف،   انسان 
 آیینی  هايسروده  به   تنهانه   مفاهیم  و  معانی  این  حضور«اند.  اي اخالقی دارد و شاعران از این نکته غافل نشدهه

نوریان  (  »است  درآورده  تعلیمی  شعر  براي  ارزشی  ايپشتوانه   بصورت  را  هاسروده  این  بلکه  بخشیده  خاص  ايجلوه 
 ). 1393و خردمندپور،  

در این مقاله با نگاهی به اشعار دینی در ادبیات معاصر با محوریت موضوعی منقبت ائمۀ معصومین، سعی شده  
از اشعار شاعران برجستۀ دورهمونهاست ن اندیشههایی  ارتباط با  انقالب اسالمی در  هاي  هاي مشروطه، پهلوي و 

جامعۀ آماري تحقیق، شامل اشعار شاعرانی است که جزو شاعران آیینی نیستند و  انتقادي اخالقی بررسی شود.  
از اشعار آنها به موضوع دینی اختصاص دارد. وجود این   اشعار نشان میدهد در هر سه دوره، تفکر  فقط بخشی 

مذهبی در شعر شاعران متعهد وجود دارد و از نظر بسامد سبکی، شاعران بعد از انقالب اسالمی در این مضمون  
فعال هستند. شعر این شاعران صرفاً اختصاص به مضامین دینی ندارد؛ بلکه در کنار مضامین گوناگون شعري خود،  

 اند.  همسو با تحوالت جامعه، اندیشۀ انتقادي تعلیمی را در آن وارد کرده   اشعار منقبتی سرودند و
 

 سابقۀ پژوهش 
پیشینۀ پرباري در ارتباط با بررسی شعر دینی در ادبیات معاصر وجود دارد. ساختار شعر آیینی، باورهاي مذهبی،  

اي جریانشناسی شعر معاصر نیز  هاي دین و مدح ائمه در دیوان شاعران تقریباً بررسی شده است. در کتابهجلوه
گوییها با ادب تعلیمی و انتقادي بررسی اشاراتی به مسئلۀ دین و اشعار دینی شاعران شده است اما ارتباط مناقب

 هاي مرتبط با موضوع حاضر در موارد ذیل قابل بیان است. نشده است. پیشینه
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نامه  را در دانشگاه زنجان دفاع کرده است. در این پایان  نامۀ «اندیشۀ دینی در شعر نو فارسی») پایان1389نیا (علوي 
اندیشه )  1397هاي دینی در جریان شعر نو بررسی شده است. شاهچراغی (با تأکید بر دورة پهلوي دوم، صرفاً 

ع  دفا  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تایباد  نامۀ «بررسی شعر دینی در اشعار شاعران دوران انقالب اسالمی» را درپایان
نامه فقط به موضوع شعر دینی در شاعران دورة انقالب پرداخته شده است. اکرمی و خاکپور  کرده است. در این پایان

اند. نویسندگان  چاپ کرده  گوهر گویا) مقالۀ «نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقالب اسالمی» را در مجلۀ  1390(
شد کرده و تحت تأثیر قیام پانزده خرداد بوده است و صرفاً اشعار  معتقدند شعر آیینی قبل از انقالب در دهۀ چهل ر

پهلوي    ةبازتاب باورهاي دینی در شعر شاعران دور) مقالۀ «1391(  محب  و  زادهمدرساند.  چند شاعر دینی را آورده
در شعر چند  هاي دینی را  اند و صرفاً اندیشهچاپ نموده  تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی ۀ مجل  » را دردوم

ائمۀ معصومین و ادب تعلیمی، طایفی (اند.  شاعر بررسی کرده  ارتباط با منقبت  ) در مقالۀ «نمودهاي  1389در 
مذهبی در شعر عهد قاجار» موضوع دین و مدح ائمه را در دیوان شاعران دورة قاجار بررسی کرده است. نویسنده  

.  است روش تربیتی و ابزار بلکه یک محتوا و مفهوم یک تنهانه دینیدوران، اشعار   این بصورت گذرا اشاره نموده در
البته به قبل از مشروطه مربوط است و شعر شاعران این مقاله در آن بررسی نشده است و نویسنده   این مقاله 

عر  نتوانسته تحلیلی مشخص و هدفدار از اهداف تعلیمی شعر دینی این دوره ارائه دهد و فقط در حد معرفی چند ش
بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریانهاي شعر معاصر در ارتباط  مقالۀ «  )1396(و همکاران    کوششمانده است.  

اند. نویسندگان تحوالت ادب تعلیمی را در ارتباط  چاپ کرده  ادبیات تعلیمی » را در پژوهشنامۀ  با تحوالت اجتماعی
)  1393ی مورد توجه آنها نبوده است. نوریان وخردمندپور (اند و اشعار مذهببا تحوالت اجتماعی جامعه بررسی نموده

اند. نویسندگان، مضامین اخالقی تعلیمی را  چاپ کرده همین مجله » را در  مضامین تعلیمی در شعر آیینیمقالۀ «
اند و شعر آیینی را بطور کلی شامل  اند اما به اشعار معاصر جز چند نمونه نپرداختهدر شعر آیینی بررسی نموده

اند که مدح ائمۀ معصومین بخشی از آن است. کریمیان و همکاران  تمامی آیینهاي ملی و مذهبی معرفی کرده
اند.  ) مقالۀ «تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم)» را در همین مجله چاپ نموده1398(

که توصیۀ مذهبی در    را،  شاعران  شعر  از   نمونه  دچن  و  اندآورده  آیینی   تعلیمی  ادبیات  عنوان  با  نویسندگان بخشی
 اند.  کرده  شعر آیینی دارند، تفسیر

گوییها بررسی نشده است  هاي انتقادي اخالقی تعلیمی در مناقبها بصورت مشخص و مجزا اندیشهدر این پیشینه
که با هدف بررسی انگیزة شاعران در منقبتهاي ائمۀ معصومین در ارتباط   ایجاد میکندو ضرورت مطالعۀ حاضر را 

 با تفکر انتقادي تعلیمی، اشعار شاعران برجسته تحلیل شود.  
 

 بحث و بررسی 
 دعوت به پایداري و مقاومت  

مضامین  با انقالب مشروطه، پایداري در مفهوم مقاومت و ایستادگی دربرابر دشمن داخلی و خارجی به یکی از  
پرستی شاعران باعث شد اشعار انتقادي و تعلیمی در انتقاد از استعمار و استبداد و اصلی شعر تبدیل شد. وطن

توصیه به نگاهداشت وطن از اجنبی و اصالح مملکت بسرایند. دیوان شاعران متعهد این جریان، سرشار از چنین  
اتی که ازسوي برخی به آن شد، بستري فرهنگی براي  مضامینی است. شعر دینی نیز در این دوره با همۀ انتقاد 

بهار، فرخی پرستی و اصالح امور قرار گرفت. شاعرانی از جمله محمدتقی  انتقاد از اوضاع جامعه و توصیه به وطن
با آگاهی دادن به اینکه دینداري راه نجات کشور است، اشعار متعدد سرودند. براي    الممالک فراهانی،یزدي و ادیب 
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در قصیدة «اندرز به شاه» با انتقاد از ناالیقی شاه وقت در اصالح امور مملکت، پیروي از    الشعراي بهاره، ملک نمون
هاي آن  در آن به مسئوالن مملکت توصیه میکند در اجراي آموزه قرآن را راه نجات و آزادي ملت معرفی میکند و

 تالش کنند.  
نهاد بنیان  را  دین  این  مر   آنکه 

ز قرآن  برده   معنی   اید میان 
کنند جوالن  همه  کاین   عیسویان 

به قرآن  را  ما  بود  که   دست   تا 
قرآن بود  که  بودچون  ایمان   ، 

آن اجراي  در  نمایید   جهد 
آشکار  شود  چو  قرآن   فتوي 

ما   ۀمای دوران   آزادي 
گهر این  کفتان  از  نرود   تا 

 

نهاد   ةقاعد  قرآن  به   کار 
آزرده  را  پیمبر   اید جان 

پی   کنند از  قرآن   گمنامی 
رشت به  ۀباشدمان   دست   ایمان 

رود  آن  اگر  البته  رود   این 
آن  فتواي  به  بخشید   توسعه 
شرمسار  و  روسیه  شود   خصم 
ما  قرآن  به  است  نهفته   جمله 
سر  بفرازید   متفقانه 

 )795(دیوان بهار: ص                        
-با اظهار ناراحتی درمورد ازدست رفتن وطن، به ایرانیان اسالم  »بند «ایران ـ اسالمترکیبدر مربعیا فرخی یزدي  

پرست، توصیه میکند به فکر حفظ مسلمانی و وطن خود باشند و با هم متحد شوند و براي حفظ قرآن، بر اجنبی 
 بتازند یا شهید شوند و یا موفق شده بیگانه را بیرون کنند.  

وطن اسالم اي  ایرانی   پرست پرور 
از ایران  شد  بیرق  جفاجو   پست   هخصم 

کفر  ز  است  خون  به  غرقه  دل  را   خلفا 
جوش و  ولوله  زین  که  است  آن   وخروش گاه 

جوش  در  درآید  اسالم  تودة   غیرت 
تازند  اجانب  دفع  بر  را  قرآن   حفظ 

 

دست   ز  اسالم  چو  رفت  وطن  که  زان   همتی 
را   پیغمبر  خست ظدل  ستمکاران   لم 

کفر  ز  است  چون  که  گفت  نتوان  حیدر   حال 
به اسالم  که  خائن  هر  ز  گشته   فروش پا 

دوش و  متفق  و  متحد   دوش بههمگی 
بازند  گرامی  جان  یا  شده  موفق   یا 

 )192ـ  191(دیوان فرخی یزدي: ص                   
دستگردي نام برد. دستگردي  وحید  اما از اولین اشعار پایداري با موضوع منقبت ائمۀ معصومین، میتوان از دیوان  

» از امام علی (ع) طلب  مدد، نابود کن دیو و دد هو، حق، موالبند با تکرار مصراع ترجیعی «در یک مسمط ترجیع
و    در مقابل اجنبی بایستندکه از مردم درخواست میکند   (ع)،امام علی مددخواهی از کمک دارد. در واقع شاعر با 

 آنها را توصیه به پایداري میکند. در بندي از آن آورده است: 
  کن  پیشه  موافقت  مسلمانیا  اگر
   کن  تیشه  از  کنریشه  کفر  مغیالن  خار

 کن   اندیشه  تیشۀ  فرهادوار  عشق  ز
 

   کن  اندیشه  کفر  ز  کفر  و  شرکست   نفاق 
 کن   بیشه   از  شیر  چو  خصم  روباه  به  حمله

 کند   بن  از   بازویت  ستم  بیستون  که
 

 مدد، نابود کن دیو و دد   هو حق، موال
 ) 7: ص1307(دستگردي،  
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بعد از مشروطه مفهوم پایداري و مقاومت در جریان شعر نو درمقابل استبداد و استعمار ادامه یافت اما در این اشعار،  
گرایان نیز صبغۀ تعلیمی در حوزة پایداري کمرنگ بود تا اینکه در دهۀ صبغۀ دینی وجود نداشت. در جریان سنت

هاي مذهبی بعنوان  گیري جریان شعر مقاومت، مفهوم پایداري شکلی صریح به خود گرفت و اسوهچهل با شکل 
خلی با  الگوي پایداري و مبارزه قرار گرفتند و با پیوستن این جریان به شعر انقالب، مقاومت دربرابر استبداد دا

تأسی از اشعار دینی رواج یافت. طاهره صفارزاده از شاعران برجستۀ این دوران است که با گرایش به شعر دینی،  
اشعار پایداري براي انقالب اسالمی سرود. براي نمونه در همین موضوع، شعر «انتظار» را در منقبت امام زمان (عج)  

کند و کوفه را همین تهران میداند و میخواهد امام در تهران   سروده است. در این شعر، از حضرت میخواهد ظهور
 ظهور کند و جور و ظلم را تمام کند.

آیی / و  «همیشه هستی / و میدرخشی از بدر / و میرسی از کعبه / و کوفه همین تهران است / که بار اول می 
شده / این کوچه / این  دادهوعده  ذوالفقار را باز میکنی / و ظلم را میبندي / همیشه منتظرت هستم / اي عدل

خیابان / این تاریخ / خطی از انتظار تو را دارد / و خسته است / تو ناظري / تو میدانی / ظهور کن / ظهور کن که  
 ).338ـ    337: ص   1391منتظرت هستم / ظهور کن که منتظرت هستم» (صفارزاده،

قالب اسالمی و دفاع مقدس دیده میشود و از مضامین دینی،  ترین تفکر پایداري در شعر دینی، در ادبیات انبرجسته
بخش شاعران میباشد؛ چنانکه باید گفت قیام امام حسین (ع) و واقعۀ عاشورا، مدخلی براي  واقعۀ عاشورا، الهام 

ا  پایداري در ادبیات فارسی بویژه در ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس شده است. «بجاي آنکه تاریخ عاشورا تنه 
کاکایی،  اندرز گذشتگان و تسکین حال معاصران باشد، به فلسفۀ پویاي قیام در ادوار متوالی تاریخ تبدیل شد» (

سرایی براي امام حسین (ع) وارد کردند و آن را به  منقبت و مرثیه  مضامین پایداري را به  ). شاعران13:   1380
 انقالب اسالمی و دفاع مقدس ارتباط دادند.  

سبزواري شعر «راهی به نام عشق» را در مرثیۀ امام حسین (ع) سروده و در آن، سفر امام به کربال و شهادتش را  
را به قیام امام حسین (ع) ارتباط داده  وصف نموده است و در پایان شعر، قیام امام خمینی (ره) و نبرد رزمندگان 

 و گفته است: راه عاشقی راه حسینی است؛ این عاشقان گاهی حسینی هستند و گاهی خمینی هستند. 
است  فراز  ره  آن  قرنها  بعد  ز   وینک 
خونجامگانند  بسی  را  شهادت   شهر 

را  چابک  وال  میدان   سوارانند 
حسینی راه  عاشقی  راه  است   راهی 

 

پیوس  حق  به  است راه  عشقباز  تگان   
میتوانند   مستی  و  حریفانند    کهنه 

را گردن بلی  پیمان  گذارانند   
خمینی گه  و  حسین  گاهی  عاشقان   وز 

)  103:  1368(سبزواري،    
منظومۀ «ظهر روز دهم» را با محوریت مرثیۀ امام حسین (ع) و تکریم فرهنگ شهادت را با ادبیات  پور  قیصر امین  

کودك را در روز  قهرمان   ارتباط داده است و در این منظومه، با خیالپردازي شاعرانه، دالوري یککودك و نوجوان  
که با رشادتها و جنگاوریها به یاري امام (ع) میرود و در میدان جنگ، شهید میشود.    استعاشورا توصیف کرده  

امین به خوبی و زیبایی خاص بتصویر  پور در منظومۀ «ظهر روز دهم» تجلی عاشورا در شعر کودك را  «قیصر 
میکشد. او در این منظومه نشان میدهد شعر مذهبی در اذهان کودکان امروز نیز میتواند بخوبی نقش ببندد و  

 ). 1381علیپور،  (  تأثیرگذار باشد»
روز  روز عاشورا است/ کربال غوغاست/ کربال آن  قیصرامین پور شعر خود را با توصیف روز عاشورا آغاز کرده است: «

 ).559:  1390پور،(امین »  آتشسوز و عطش بر دشت میبارید  غوغا بود/ عشق تنها بود/
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و در ادامه به توصیف فضاي جنگ در ظهر روز عاشورا پرداخته است که چگونه دشمنان، لشکر کشیده بودند و امام  
آمد/ خط  ق تا دشت میبا دوستان اندکش، تنها بود: «شور محشر بود/ نوبت یک یار دیگر بود/ خطی از مرز اف

سرخی در میان هر دو لشکر بود/ آن طرف، انبوه دشمن/ غرق در فوالد و آهن بود/ این طرف، هفتاد سیاره/ بر مدار  
روشن منظومه میچرخید/ دشمنان، بسیار/ دوستان، اندك/ این طرف، کم بود و تنها بود/ این طرف، کم بود؛ اما  

 ). 560عشق با ما بود» (همان:  
«هست آیا یاوري ما را؟» سخن امام حسین (ع) است که در کربال شنیده میشود و با تکرار این صدا، کودك  صداي    

 آید و وارد میدان جنگ میشود.  مبارزي از خیمه بیرون می 
 ). 561» (همان:  یاوري دیگر  اینک من،  گفت:  /با صدایی گرم و روشن  /کودکی شور خدا در سر«

میکند که چگونه میجنگد و بشهادت میرسد و داستان او تا ابد در یادها میماند.  امینپور دالوري کودك را وصف  
در پایان شعر بطور غیرمستقیم، کودك شهید را به شهداي دفاع مقدس مرتبط میکند و میگوید: خون او را باید  

 سرخ جستجو کرد.هاي  امروز در میان الله
آید/ داستانش تا ابد در  ا امروز/ بوي خون او هنوز از باد می«قصۀ آن کودك پیروز / سالها سینه به سینه گشته ت

یاد میماند/ داستان کودکی تنها/ که شمشیر بلندش کربال را شخم میزد/ خون او امروز در رگهاي گل، جاري است/  
خون او در نبض بیداري است/ خون او در آسمان پیداست/ خون او در سرخی رنگین کمان پیداست/ این این زمان  

ـ    568هاي سرخ  باید جست/ از میان خون پاك او در آن میدان/ باغی از گل رست» (همان:  او را در میان الله
569 .( 

 
 انتقاد از دگرگونی ارزشها در جامعه و بیدینی مردم  

مشروطه،  شعر انتقادي درمورد دینداري مردم در دورة مشروطه و بعد از انقالب اسالمی، فراوان است و در دورة  
اند اما بعد از انقالب اسالمی به عوض شدن زمانه، مادیگرایی، پرستی و جهل دینی انتقاد کردهشاعران به خرافه

بیتوجهی به ارزشهاي دینی، کمرنگ شدن تقوا، فراموش کردن رشادت شهدا و مضامین مرتبط با آن، انتقاد شده  
دحسن حسینی است که به مادیگرایی بعد از جنگ، انتقاد  سی  مثنوي «آبها و مردابها» ازاست. نمونۀ مشخص آن،  

کرده است. شاعر در انتقاد از بیدینی مردم گفته است: در زمانه، عدالت امام علی (ع) کنار رفته است؛ مادیات جاي  
 ارزشهاي معنوي را گرفته است؛ تقواي مردمان نم کشیده است و ناجوانمردي جاي مردانگی را گرفته است. 

کم  است  این  گرفتماجرا  باال  کمیت   کم 
 شکست  بازوها  ذهن در علی یا احترام

خورد  چاك  دیگر  بار  عدالت  موالي   فرق 
باران  کشیدهزیر  نم  تقوا  سقف  جاهل،   اي 

شد؟ غیب  محبت  دلها  از  سِحر  کدامین   با 
خ عشق،  را  ما  دلهاي  رفتالخانۀ  و  کرد   ی 

 

گرفت  کاال  عرضۀ  را  ما  ارزشهاي     جاي 
 شکست  ترازوها پاي  شد، خسته مردي دست  
خوردخطبه  خاك  و  ماند  متروك  آتشین   هاي 

کشید نم  مقوا  مانند  سخت،   سقفهاي 
شد؟  عیب  مردانگیها  هنر،   ناجوانمردي 
رفت و  کرد  اتصالی  محبّت،  برقِ   !ناگهان 

 )149ـ  148:  1386حسینی،  (                        
اند؛ احمد عزیزي در این موضوع شاعري برجسته است  ائمه، انتقاد کرده  در اشعار منقبتی، شاعران در اثناي منقبت

(ع) سروده    که توانسته انتقاد را با منقبت بیامیزد. براي نمونه در مثنوي «بیات نینوا»، که در منقبت امام حسین
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عصر دگرگونی ارزشها    است، با تطبیق جامعۀ امام با عصر حاضر، از زندگی مردمان زمانه انتقاد کرده و عصر حاضر را
 و عصر خالی از ایمان، معرفی کرده است. 

است ی عسرت  عصر  عصر،  این  حسین،    ا 
خوك  عصر  خولی،  عصر  خالی،   عصر 
روحانیان  گلۀ  ذبح   عصر 
فراگ  در  سیاست  لبخند   عصر 
جدید چاپ  در  شمر  نشر   عصر 
تن گرد  نیایش  تصویب   عصر 
کثیف تنستان  این  کجاي   در 

و   درخت  اینجا  حسین  نیستیا    دانه 
کرده گم  را  نور  شهود    ایمما 

آب رود،  شبنم،  ابر،  اینجا    نیست 
است شب  در  شیطان  روح  پخش    عصر 

 

است   غربت  و  غبن  قرن  غیبت،   قرن 
پوك  کار  با  پاکها  مسخ   عصر 
جانیان  دست  به  قصابی   عصر 
پراگ  از  پرستو  تبعید   عصر 
یزید  قطع  در  عکس  قاب   عصر 
بدن  حکم  با  روح  لغو   عکس 
لطیف؟  با  شب  یک  کرد  سر   میتوان 
نیست  پروانه  یک  باد،  یک  طنین،   یک 
کرده  تصادم  تاریکی  به  ایمما   

این آفتاب جنیست  ردپاي  ا   
است   مذهب  محو  و  نور  نفی   عصر 

)  92:  1387(عزیزي،    
 در پایان شعر نیز از امام کمک میطلبد  

میکنیم هجرت  تو  دامان  به    ما 
نیست  تیز  تو  تن  بر  تیغی   هیچ 

راهها تا   چراغ  اي  هستی   تو 
پاك  خورشید  اي  باش  ما   شاهد 

 

میکنیم   بیعت  تو  با  دیگر   بار 
نیست  چنگیز  فرصت  هستی  تو   تا 
روباهها  گلّۀ  برق   چیست 
مغاك  در  دیگر  نمیمانیم   ما 

)93(همان:    
امام حسین (ع)  علی معلم دامغانی، مثنوي «تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما» را در موضوع عاشورا و شهادت  

سروده است. در این شعر از بیتفاوتی مردمانی که امام را یاري نکردند انتقاد کرده است و با ارتباط به زمان کنونی،  
افسوس میخورد که چرا پیرو امام نشدیم. در ابتداي شعر، بر نیزه رفتن سر امام را توصیف کرده است و در ادامه،  

 ها گذاشتند انتقاد میکند و آن را ننگی میداند که تاوان آن تا قیامت بر ما میماند. از اینکه مردم زمانه، امام را تن
مردم   بیدرد  خدا،  ما  مردم   بیدرد 
بودیم   برپاي  ما  و  افتاد  حسین  پا   از 
کردند   نطع  صحرا  ریگ  بر  ما  دست   از 

سرنوباو  را  مصطفی   بریدند    گان 
کردیم    در برگ  زهرا  باغ   برگریز 

بر ماند  سالمت  ننگ  بیوگان   ما    چون 
خورشید   کرد  مل  شفق  جام  در  که   روزي 

 

مردم   نامرد  خدا،  ما  مردم   نامرد 
بودیم  برجاي  ما  و  رفت  اسیري   زینب 
کردند  قطع  را  خدا  علمدار   دست 

سر را  خدا  بستان   بریدند   مرغان 
خا کردیم یزنجیر  مرگ  صبر  و   یدیم 

خ  این  برتاوان  ماند  قیامت  تا   ما   ون 
خشک  نیزه بر  خورشید چوب  کرد  گل   ها 

 )80ـ  79:  1387(معلم دامغانی،                        
موسوي گرمارودي در مثنوي «تو بازآ»، که در وصف امام زمان (عج) و انتظار ظهور حضرت سروده است؛ با توصیف  

 جامعۀ نابسامان، از امام زمان تقاضاي ظهور کرده است.  
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نیست سیه ما  دیجورِ  شبِ  از   تر 
آشنایی آفتابِ  اي   اال 
مهربانی  رکابِ  در  پا   بنه 

 

ما    خورشیدِ  رخت  مِهرِ  کیست؟بجز   
پایی؟ چه  غم،  ابرِ  پشتِ  در   چنین 
آسمانی  امیدِ  اسبِ   بتاز 

) 474:  1389موسوي گرمارودي،  (  
در ادامۀ شعر، از ریا، تزویر و بیدینی که در جامعه رواج یافته، اظهار ناراحتی کرده و از امام میخواهد که بیاید و  

نمیماند و روزهاي ابري هم تمام میشود. جهان بدون امام، مرده  جامعه را سامان ببخشد. با آمدن ایشان، دیگر شب  
 است اما وقتی بیاید غم کنار میرود و دین حق از ریا دور میشود. 

بر پرچین گ  ریا  بسته  دلها   ردِ 
بیخ از  مردمی   چیده    نهالِ 

است  بیفروغ  هم  راستی   چراغ 
مانده   فروغ خاموش   ایزدي 

نیست  جدا  دنیا  این  در  غم  از   دلی 
مرده  تا  دیریست  باري جهان   ست، 

بازآید  جان  دگر  تا  بازآ،   تو 
نپاید دیگر  شبی  تا  بازآ،   تو 
کن  جدا  را  غم  سرِ  و  تیغ   بکش 

ریا و  رنگ  حق،  دینِ  از   بر    بیا 
بی را  تزویر  کنبیا   آبرو 

 

ژرف  کین  به  و  بیزاري   چشمها 
گزیده  عزلت  غم،  کنج  در   شرف 
است  دروغ  هم  این  خود،  نیست   چراغی 

خوبی مانده گفته،  ز  گوش  در   اي 
نیست  آشنا  لبخند  چهر  با   جهان 
داري؟  چه  گو  ماندن،  دیر  از   نظر 
بازآید  انسان  برگردد،   خدا 

هم ابري  روزِ   سرآید    زمانِ 
کن  خدا  بهرِ  را  قتل  وین   بیا 

خدا تا  را،  دین   بر    فروافتاده 
کن  جستجو  را  دین  و  گیر   چراغی 

 )475ـ  474(همان:                                     
 مددخواهی از ائمه و توصیه به پیروي از آنان 

در این موضوع، شاعران با منقبت ائمه از آنها مدد میخواهند؛ ارادت خود را به ائمه اعالم میکنند؛ پیروي از آنها را  
پیروان آنها باشند. اغلب شاعران منقبتسراي معاصر نیز در این  اعتبار خود میدانند و به مخاطب توصیه میکنند از 

است،    (ع) سروده  حسین  امام  والدت  در  »، که)ع(  «حسین  مسمط  در  موضوع، شعر دارند. در دورة مشروطه بهار
  ؛ »ماست   انتساب  جان  ز  حسین  خاك  به«گریزي به ستایش امام رضا (ع) زده است و در ارادت به امام گفته است:  

 سپس آرزو کرده است از مزار امام رضا (ع) به کربال مشرف شود: 
دم  خوش     او   کوي  به  شادي   ز  بگذریم  که  آن 
   او   بوي  بجوییم  طوس  مزار  از  کنون

 

 او   بسوي  انج   و  دل  نیاز  سر  از  بریم 
 او   جوي  آب  ز  بود  حیات  چشمۀ  این  که

 )  160:  1387(بهار،                                 
نو که مضامین مذهبی کمرنگ شد، همچنان منقبت به  در شعر  با وجود گرایش  نیما  گویی دیده میشود. خود 

است. حتی شاعرانی که سبک فکري آنها  مضامین سیاسی اجتماعی، چندین شعر در ارادت به امام علی (ع) سروده  
سراي معاصر  اند. براي نمونه فریدون توللی، که شاعر برجستۀ رمانتیسمرمانتیسم است، گاهی شعر منقبتی سروده 

 شعر«خاکبوس» را در وصف ارادت به امام رضا (ع) سروده است. است،  
را رضا  آستان  خاك  کند  سرمه  دیده،   به 

رحمت   فیض  که  امامی   عامشبزرگوار 
را   قضا  سمند  کند  همت  مرکب   که   دلی 

را  گدا  و  شاه  گرفته  حمایت  چتر   زیر   به 
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بگشاید دل  ز  گره  وصالش  کوي   مقیم 
شکسته جو اگر  او  رحمت  مومیاي   دلی 

 

را  صبا  نسیم  خود  به  بیند  که  غنچه  برگ   چو 
جسته او  خزانۀ  در  راکه  شفا  کلید   ام 

 )  340ـ    339: 1376(توللی،                             
شهریار در غزل «قیام محمّد» عظمت حضرت محمّد (ص) و معراج و پیامبري او را وصف کرده و مخاطب را توصیه  

بخیر  به پیروي از حضرت نموده است و میگوید: هر کسی که در زندگی اقتدا به حضرت محمّد (ص) بنماید عاقبت
 . خواهد شد

طوبا  و  کوثر  حوض  و  است  بهشت  هواي   گرت 
باد او  امت  حالل  عقبا  عزّت   سریر 

اسالم   ...  استقامت  دیدي  علی  ذوالفقار   به 
کس  به جهان  دو  در  شهریار  نرسد  دل   کام 
 

سای  به  محمّد  ۀبیا  مستدام  ممدود   
محمّد  حرام  دون،  دنیاي  راحت  بود   که 
محمّد قوام  بین  قائم  قامت  به   کنون 
محمّد  کام  به  کند  را  جهان  دو  خدا   مگر 

) 69ـ    68:  8138(شهریار،    
یا در غزل مشهور «هماي رحمت» از امام علی (ع) مدد میخواهد و به مخاطب توصیه میکند اگر کمکی میخواهد،  

 نزد او برود: 
را خدا  آیتی  چه  تو  رحمت  هماي  اي   علی 
بین علی  رخ  در  همه  خداشناسی  اگر   دل 
نماند فنا  از  اثر  عالم  دو  در  که  خدا   به 

تو   رحمت  سحاب  اي  دوزخ مگر  ارنه   بباري 
خان  در  مسکین  گداي  اي  زن   ۀبرو   علی 

 

سای  همه  فکندي  ماسوا  به  را   ۀکه   هما 
را  خدا  قسم  خدا  به  من  شناختم  علی   به 

چشم سر  باشد  گرفته  علی  را  ۀچو   بقا 
را  ماسوا  جان  همه  سوزد  قهر  شرار   به 
را  گدا  کرم  از  دهد  پادشاهی  نگین   که 

 )  69(همان:                                              
 احمد عزیزي در مثنوي «زبان زنجره» از امام علی (ع) یاري میطلبد: 

ازل  ابدبان  اي  هستم  تو   با 
الصّ اهللا  کوه  عقاب   مد اي 

ببار باران  تشنگی  هواي   اي 
 

بیشه   لمشیرمرد   یزل هاي 
میخوا گنجشک  این  تو  مدد هاز   د 

ببار  گنهکاران  بر  بشارت   اي 
 )  449ـ  448:  1387(عزیزي،                      

در مثنوي «مادر آهوان» در منقبت امام رضا (ع) از حضرت کمک میطلبد و با نقد جامعۀ کنونی، که عصر قتل  
 آهوان بیگناه است، از امام میخواهد ضامن ما نیز بشود. 

سینه از  نفسمیچکد  خون   ام 
سیاه  عصر  این  در  آهو   ضامن 

آدمشورها عصر    استخدام 
تویی غربتپو  خورشید  آن   آه 
ده  بار  را  ما  تو  آهو  ضامن   ... 

 

برس   فریادم  به  آهو   ضامن 
بیگناه  آهوان  قتل   عصر 
انگورها مسمومیت   عصر 
تویی آهو  ضامن  فدایت   جان 
ده بیخار  جلگهی  در   مرتعی 

 )207(همان:                                   
 امام زمان (عج) مدد میخواهد: در شعر «از قعر غیبت» از  
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مهدي  اي  رسید  خاك  شدن  قربان   قرن 
بیا قهر  افق  از  و  کن  لطف  من   ماه 

 

مهدي   اي  رسید  افالك  به  شیعه   نالۀ 
بیا شهر  این  در  است  غریب  خسته   شیعۀ 

)300(همان:    
اند.  گاهی شاعران از ائمه براي بهروزي مردم، حفظ وطن و گسترش عدالت در جهان و مانند آنها مددخواهی کرده  

سبزواري مثنوي «فزت و رب الکعبه» را در وصف امام علی (ع) و شهادتش سروده است. در این شعر بصورت روایت  
کرده است و در پایان شعر از امام مددخواهی داستانی، رفتن امام به مسجد، ضربت خوردن و شهادت او را وصف  

 هایی را که در کشور ایجاد شده، برطرف کند و نگهدار ایران باشد. میکند فتنه
مرتضی علی  اي  بین  ما   حال 
توراست  درمانها   دردمندانیم 
ماست  جمع  اندر  که  پریشانی   زین 

بنشستهفتنه کمین  در   اند جویان 
مدد  جویم  تو  پاك  روان   از 

 

از  پس  حسن  اي   القضا سوءالقضا 
توراست  جانها  آرامش   شربت 

فتنه ما  ملت  کمین   هاست در 
بربسته کمر  را  ایران   اند محو 

بد ز  را  ما  خدا  نگهدارد   تا 
 )73:  1368(سبزواري،                                   

بخشی از مددخواهیها از ائمه، براي گسترش عدالت و نابودي ظلم در جهان است. بعد از انقالب اسالمی، با توجه  
امام خمینی (ره) به مسئلۀ فلسطین، شعرسرایی براي قدس رونق گرفت. در اشعار منقبتی نیز بخشی در توصیۀ  

لی (ع) سروده است و در این غزل، حضرت را  شهریار غزل «یاعلی» را در منقبت امام عکمک به آنها آمده است.  
جلوة جمال و جالل الهی معرفی میکند و از امام میخواهد در زمانۀ او نیز حضور داشته باشد و بیاید در فلسطین و  
لبنان به داد مردم مظلوم برسد و در بیتهاي آخر، شهیدان را گلهاي قرن دوم اسالم معرفی میکند و از امام میخواهد  

 آنها باشد.   یاریگر  
یهود   باز در،  آن  قدس قلعه  بسته     هاي 

قدس ارض  و  لبنان  به  تیغ  کشیده    مرحب 
بلند شد  که  فلسطین  به  زد  عام  قتل   آن 

حجا تشنگان  و  تو  میان  شد   ب ظلمات 
قرنها  برخورد  تو  صفاي  از  هم   صوفی 
قم شهر  معصومه،  حضرت  مهد  به    اینک 

نقره فجر  آن  زد  امام  نایب    فامبا 
کفر صف   جهاد  و  جنگ  پی  مسلیمن   بسته 

غی دست  مفتاح  به  و  جهاد  صف  این   ببا 
نور اوست  بفرست  سپاه  گرد  که    دیده 

 

پنجه  ببگشا    و  علی  ۀدست   خیبرگشا 
علی  مرحبا  زند  ذوالفقار  برق   گو 

وامحمّ واعلی  دفریاد  غوغاي   و 
چشماي   و  خضر  علی   ۀجام  بقا   آب 

علی  صفا  گاهی  و  شد  صفیعلی   گاهی 
م علی  برداشته  ندا،  ایمان   نادي 

علی  طال  فشاند  نقره  به  گو   خورشید 
علی یا  شرربار  ذوالفقار   بفرست 

در بازکن  و  خود  علی  نجف   کربال 
علی   توتیا،  رمد  مبتالي  چشم   در 

 )408ـ    407:  1388(شهریار،                         
سروده است، از ظهور آن حضرت و گستردگی سبزواري در شعر «اي عدالت موعود»، که در منقبت امام زمان (عج)  

عدالت در جهان تأکید دارد. او از حضرت میخواهد که ظهور کند و عدالت موعود را براي مستضعفان جهان بیاورد  
هاي مردم بیپناه افغانستان، فلسطین، و لبنان را بشنود و به حمایت  و ظلم را پایان دهد. همچنین از او میخواهد ناله

المقدس) را از کافران بگیرد و به آنها پس بدهد؛ بیاید تا گره از کار  گاه نخست مسلمانان (بیتو قبله  آنها بیاید
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فلسطین بگشاید و پرچم دین را در زمین برافراشته کند و کفر را بزداید و بتها را بشکند و راه حق و یقین را به  
 مردم نشان دهد. 

گوشه عدل  که  است بازآ   نشین 
کفر،   است پامال  دین   مزرع 

افغان مردم  فغان   بشنو 
انسان  حمایت  پی   بازآ 
فلسطین  ملک  کفر  ز   بستان  
فلسطین  کار  ز  گره   بگشا 
را دین  پرچم  باز   بفراز 
را  سمین  و  غث  بتان   بشکن  

 
 

است   زمین  چهر  تیره  ظلم،   از 
است  کمین  به  ستمگري  سو   هر 
لبنان و  اریتره  به   بنگر 
قرآن پاسداري  به   بازآ 

قبله نخستینگاه  آن   پاك 
بدآیین خصم  دست   بربند 
را زمین  کفر  زنگ  ز   بزدا 
را  یقین  و  حق  راه   بنماي 

 ) 56ـ  55:  1368سبزواري،  (                      

امام را «حقیقت اسالم» معرفی میکند که اجراکنندة مسائل و احکام آن است و تنها او ودیعۀ معبود  در پایان شعر،  
 . و عدالت موعود است

اي   اسالم بازآي   حقیقت 
آالم همه  بر  گذار   مرهم 
معبود ودیعۀ  اي   بازآي 
مشهود  تو  ظهور  جلوة   اي 

 

احکام   و  مسائل  مجري   اي 
آرام  و  راحت  و  امن   بازآر 
مسعود  طلیعۀ  تو  چهر   اي 
موعود  عدالت  اي  مهدي   اي 

 )57(همان:                                      
 توصیه به امیدواري براي گشایش امور  

توصیه به امیدواري در گشایش امور، در مناقب امام زمان (عج) فراوان است. با توجه به مضمون این اشعار، که  
اند که با آمدن ایشان،  وصف ظهور امام زمان (عج) است؛ شاعران اغلب با توصیف ظهور امام، اظهار امیدواري کرده

اند که امیدوار باشند و منتظر بمانند. براي نمونه، علی خواهد شد؛ بنابراین به مخاطب توصیه کردهمشکالت حل  
معلم دامغانی، مثنوي «باور کنیم سکه به نام محمد (ص) است» را با محوریت منقبت امام زمان (عج) سروده است.  

دامغانی» روحانی همشهریش است اما   االسالم والمسلمین سیدطاهر شاهچراغی جت البته مناسبت شعر، وفات «ح
فقط در ابیات پایانی از او یاد کرده و ابتداي مثنوي درمورد امام زمان (عج) است و در انتها آن را به انقالب اسالمی 

 ارتباط داده و در ابتداي شعر خود چنین گفته است:
را  ستاره  سرخ  رجعت  کنیم   باور 
را  جوانه  سبز  رویش  کنیم   باور 

 است   سرمد   که  را  خدا  لکم  کنیم  باور
 

را   دوباره  شگفتی  دستبرد   میعاد 
را کرانه  غبار  مردخیز   ابهام 
است  (ص)  محمد  نام  به  سکه  کنیم   باور 

 )57:  1387(معلم دامغانی،                          
خود شاعر در توضیحات نوشته است: «مفهوم بیت، این است که بازگشتن حضرت مهدي (عج) را باور کنیم و 

). در  61رجعت سرخ به این جهت آمده است که قیام آن حضرت با شمشیر است و خونین خواهد بود» (همان:  
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رجعت سرخ ستاره، آمدن امام  ادامۀ شعر، از آفرینش آدم تا ظهور حضرت محمد (ص) را توصیف کرده و با تکرار 
 زمان (عج) را نوید داده است. 

قـُبح   حجاب  نکویی،  حجاب  شب،  به   راوي 
آسمان  به  نمایان  فتح  فتح،  به   راوي 
اعتال   در  احمد  خواندن  به  بخوان   راوي 

عاش شب  قدر،  و  شبند   هاست  انه قشبها 
میرسد   افسانه  رستم  که  بخوان   راوي 
است   مَه  سیارگان  افسر  که  بخوان   راوي 
را ستاره  سرخ  رجعت  کنیم   باور 

 

صبح   راوي  صبحِ  شکافنده،  صبح  صبح،   به 
افسان به  و  زیت  و  تین  به   زمان    ۀراوي 

«حرا»   شب  معنی،  شب  آسمان،  بام   بر 
فسان عشق  فسانه،   هاست  فسانه  ۀعالم 

مردا همت  میجوهرفروش   سد  رنه 
است   ره  در  موعود  مهدي  که  بخوان   راوي 
را  دوباره  شگفتی  دستبرد   میعاد 

 )59(همان:                                               
در پایان شعر، آمدن امام و رفتن تیرگیها را چنین    امام زمان (عج) را وصف کرده وپور در شعر «صبح بی تو»  امین 

 توصیف کرده است: 
میگشاید  را  تیرگی  بزرگ  قفلِ   ناگهان 

 
دارد   پرآیینه  شهر  کلید  دستش  در   آنکه 

 )409:  1390پور،  (امین                            
سروده است؛ به مخاطب، نوید قرنی تازه  بین ظهور»، که در منقبت امام زمان (عج) عزیزي در مثنوي «ذرهاحمد  

را میدهد که در آن، دوباره عشق، امنیت و فضایل انسانی به جامعه بازخواهد گشت و آن زمان، زمان ظهور حضرت  
مهدي (عج) است. میگوید که در قرن دیگر، اوضاع بهتر خواهد شد و کشور دیگري خواهیم داشت که هیچ وحشتی 

 درآن نخواهد بود. 
دیگ دیگري  قرن  بطرز  ما   ر 

پله روي  مافیانیست   هاي 
میشود  جهانی  شبنم   نهضت 
نیست  ذوالقرنین  قرن  دیگر  قرن   ... 

نورمایه به  انسان  میشود   کوبی 
ماه  ترکیب  ما  چشم  در   میدهد 

 
 

دیگري   مرز  و  داریم   کشوري 
جغرافیا  از  پر   اطلسیهاي 
میشود  پاسبانی  پرستو   از 
نیست بین  در  اسکندري   وحشت 

ه غرور قرصهایی  برضد   ست 
نگاه  عنصر  یک  آیینه  اتم   یک 

 )129ـ  127:  1387(عزیزي،                     

 در ابیات پایانی میگوید که در آن زمان، ایستگاه شرك تبدیل به مسجد میشود. 
بس  و  پیوندست  شوق  درختان   در 
میشود  مسجد  شرك   ایستگاه 

 

بس   و  لبخندست  برق  لبها   روي 
واحد   خط  انسان   میشود دین 

 )129(همان:                                     
و مثنوي «دولت یار» را در ادامۀ همین مثنوي در منقبت امام زمان (عج) سروده است و در این شعر هم با ستایش  

 امام زمان (عج) مخاطب را امیدواري میدهد؛ او که بیاید همه چیز را خوب خواهد کرد. 
غرق   را  جهان  میکند او   جیحون 

خار  مأموران  به  فرمان   میدهد 
میکند  زیتون  و  نخل  را   دشتها 

بهار از  بگیرند  گل   مالیات 
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کنیم  بو  را  گل  تعلیم   میدهد 
میدهد  جان  عدم  در  را   مردگان 

ریشه نبوغ  عصر  او   هاست عصر 
است  معبد  و  سالم  قرن  او   قرن 

 

کنیم  هوهو  ما  که  تا  دف   میزند 
میدهد عرفان  و  نان  را   بردگان 

اندیشهع شبنمترین  پر   هاست صر 
است  صددرصد  او  دوران  در   عشق 

 )132ـ  131(همان:                                   
 هاي عرفانی: مرگ ارادي و فنا   توصیه

برجسته است.    عزیزيآمیختگی مفاهیم عرفانی با اشعار دینی در شعر بعد از انقالب اسالمی در مثنویهاي احمد  
توصیه منقبتی،  اشعار  در  نمونه  وي  براي  است.  کرده  عرفانی  تعلیمی  زنجره»  «مثنوي  هاي  در زبان  منقبت    را 

به امام اظهار کرده و سپس با توصیفاتی از    و در ابتداي مثنوي، اراداتش را    است  سروده  ع)(  امیرالمومنین علی
جایگاه انسان در جهان، درمورد مرگ و فطرت انسان آگاهی داده است و با نگرش عرفانی، توصیه به مرگ ارادي  

 نموده است. 
است  من  آیین  عشق  مردم   آي 

کرده گل  حرا  دامان  به   ام من 
باد آباد  باغتان  مردم   آي 

تیشه با  شد میتوان  آزاد   اي 
مر شماست آي  راه  در  مرگ   دم 

است  افتاده  بزرگ  ما   ابتالي 
کنید باور  را  نور  مردم   آي 
شود  فانی  سپس  بندد   حیرتی 
کنید تقدیسش  کرد  حیرت   هرکه 

آیین دار  غیرتیست   ۀهوش   ما 
سرگشت زمین  شماست   ۀاین   نام 

نیست بیهوده  زیستن  مردم   آي 
پنجره  این  بازکن  فطرت  به   رو 

سای از  بشر  شو   ۀاي  دور   خود 
خوشدانه از  بچین  ۀاي   خلوت 

 

است تیغه  من  تبرزین  بر  نو   اي 
آورده گل  به  گل  را  ندا   ام این 

باد  فرهاد  از  پر   بیستونهاتان 
شد  فرهاد  میتوان  شیرین  چه   وه 
شماست  چاه  تن  و  جانید   یوسف 
است  افتاده  گرگ  به  یوسف   طالع 
کنید باالتر  شبنمهاي  به   رو 
شود  نورانی  آیینه  در  که   هر 

باران   کنیدزیر  خیسش   ندا 
حیرتی زدنی  رب  احمد،   ست ورد 

شماست یلئجبر الهام   آباد 
نیست آلوده  زندگی   دستهاي 
زنجره زبان  بیاموزي   تا 
شو  محشور  آبها  روان   با 

ببین آب را  فطرت   بازیهاي 
 )447:  1387(عزیزي،                                

بازي کرده است) و توصیه  خدا روي آورده است (با خدا آیینهدر ادامه گفته است هر کس به فطرت روي بیاورد، به  
میکند خود را رها کنیم. سپس در منقبت امام علی (ع) گفته است که حضرت، ابتدا از خود گذشت و در خود فانی 
شد و بدین سبب راهبر گشت. در ادامه از حضرت کمک میخواهد با ذوالفقارش، نفس ما را هم بزند و ما را از  

 ن برهاند. خودما
است آوردن  حق  به  رو  فطرت  به   رو 

کرده خوبی  غرس  آیا   اي؟هیچ 
زخودافتادگی  دارد   لذتی 

آیینه  خدا  استبا  کردن   بازي 
کرده الیروبی  را  خود   اي؟ جان 

سادگی  درخت  از  کردن   سایه 
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مات گشته  حقیقت  شطرنج  ز   اي 
و علی  عشق   از  درد  جو  او   آل 

علی گل  و  آب  باغ  رنگ  و   ستآب 
در توییآهی  مه  نور  که  حیدر   ! 

قبا بند  از  سرزد  مهرت   تیغ 
توییم  راي  مرحب  ما   مرحبا 

گو   ما راز  دبستانیم   طفل 
شدي  هدهد  سبب  زین  را   هادیان 
خود تو  خیبر  و  دروازه  همه   اي 
کار به  آمد  برون  از  و  درون   از 
بزن را  ما  دون  نفس  از  علی   یا 
نیست سراهللا  یاراي  را   خلق 

 

بنگر رها  کن  را  خود   حیات  کیش 
عشق  نرد  در  حق  آورده  شش   جفت 

آیین علی  ۀصورت   ست کامل 
تویی  اهللا  اال  چنگ  در  ال   تیغ 
مرحبا  مرحب  تو  بر  نگوید   چون 

توییم   ۀکشت توالي   تیغ 
ما مرحبستانیم  واکن   تیغ 

کشت اول  که  شدي   ۀزان  خود   خود، 
کشت نخستین  خود   ۀاي  تو   حیدر 

ذوالفقار  تیغت  نام  شد  سبب   زین 
درو از  بزنذوالفقاري  را  ما   ن 

نیست آگاه  تو  قعر  از   هیچکس 
 )448(همان:                                         

بعد از این ابیات واقعۀ غدیر و مباحث مربوط به آن را آورده و دشمنان حضرت را کوردالنی معرفی کرده است که  
بار دیگر از امام طلب کمک کرده است  حقیقت را ندیدند و در ابیات پایانی، عظمت حضرت علی (ع) را ستوده و  

 که کشتۀ حیدر شدن را به ما عطا کند. 
شدند  باطل  بر  که  خامان  آن  بر   اف 

آورده زیر  به  را  خدایان   اي تو 
شدن  تر  تیغی  تو  از  را  ما   نیست 
کار  روز  کن  عطا  را  ما  علی   یا 

 

شدند  غافل  ال  شمشیر  اي  تو   از 
آورده اسیر  خود  با  را   اي عرش 

کشتۀ   شدن افتخار   حیدر 
ذوالفقار  با  شدن  حیدر   کشتۀ 

 )450(همان:                                    
 گیري نتیجه

اي  شعر دینی در ادبیات فارسی با وجود مضامین متنوع، همچنان بعنوان بخشی از سبک فکري شاعران هر دوره
رویکردهاي مختلفی به آن شده است. در این مقاله،  اي نیز همگام با تحوالت جامعه،  دیده میشود. در هر دوره

مفاهیم انتقادي اخالقی، که همسو با تحوالت جامعه در شعر منقبتی دورة معاصر ایجاد شده است، بررسی گردید.  
این بررسی با تکیه بر شعر شاعران برجستۀ دورة مشروطه تا بعد از انقالب اسالمی، که در کنار مضامین شعري  

اند، انجام شد. نتایج نشان داد شاعران، شعر منقبتی را صرفاً در مدح،  ی نیز به منقبت ائمه پرداختهخود، در بخش
هاي  اند. مهمترین مؤلفهاند بلکه از آن درجهت مفاهیم انتقادي تعلیمی استفاده کرده مرثیه و بزرگداشت ائمه نسروده 

استعمار است که در بخشی، شاعران با ارتباط دادن وقایع    انتقادي در این اشعار، انتقاد از اوضاع جامعه، استبداد و
زندگی ائمه با جامعۀ کنونی و یا الگوگیري از عملکرد و اندیشۀ آنها، توصیه به پایداري و مقاومت درمقابل استبداد  
داخلی و حضور بیگانگان در کشور کردند. در بخشی هم از اینکه جامعه درگیر خرافات است و ارزشهاي دینی 

هاي تعلیمی اخالقی، مددخواهی اند. مهمترین مؤلفهگرایی رواج یافته است، انتقاد کردهادیده گرفته شده و مادين
از ائمۀ معصومین در گشایش امور و امیدواري دادن به آیندة روشن، مددخواهی از ائمه در حل مشکالت و حاجات  

د از انقالب اسالمی در اشعار انقالبی و دفاع فردي، حل مشکالت جامعه و مشکالت جهان است. این موضوع بع 
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مقدس فراوانی یافته است. شاعران از ائمه میخواهند مشکالت جامعۀ ایران را حل نمایند و به تحقق عدالت در  
هاي  جهان، آزادي قدس و فلسطین و یاري مسلمین جهان مدد رسانند. بخشی دیگر از این اشعار را نیز اندیشه

 هد. عارفانه تشکیل مید
 

  منافع  تعارض
 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 تحقیق این  . دارند رضایت  و آگاهی  آن انتشار  به  نسبت  ایشان و  است،  نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مسئولیت  . است نگرفته  صورت  تقلبی و  تخلف هیچ و  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به پژوهش   مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر را
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