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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  What was the basis and theme in ancient 
religious poems, emphasized more on myths, traditions and cultural customs, 
but from the Islamic period, especially the Safavid Shiite government, took on 
a religious color and attention was paid to national and religious rituals. 
Constitutional social developments, social movements and modernism 
strengthened the sense of patriotism and archeology in poetry and literature 
during the Qajar period, the first and second Pahlavi. The victory of the Islamic 
Revolution and the era of war and holy defense changed the content and 
direction of ritual poetry, which can be referred to as the renaissance period in 
ritual poetry. The poetry of the revolution and the holy defense, using the 
religious concepts and the help of the school of Ahl al-Bayt (AS) and religious 
beliefs in the form of ancient, half and even white poetry, created the period of 
modernity of religious and ritual poetry. The present study aims to investigate 
Iranian and Islamic rituals and ceremonies and their crystallization in 
contemporary Iranian poetry with emphasis on the last four decades. In this 
research, an attempt is made to deal with the background, principles, 
components, themes, stylistic and sociological developments of this type of 
Persian poetry in the contemporary period.
METHODOLOGY: This research has been done by documentary and library 
methods and in some cases by interviewing experts.
FINDINGS: Ritual poetry, like other types of poetry and the realm of Persian 
literature, has expanded over time and a new sphere has opened before it. It is 
clear that new phenomena, developments of the contemporary period, 
changes in language, ideas and new themes have all marked new events in 
contemporary Iranian ritual poetry, and this type of poetry should be viewed in 
several ways and with different themes.
CONCLUSION:  The study and recognition of Iranian and Islamic rituals and 
ceremonies in the contemporary period in the form of national and religious 
traditions and ritual poetry and literature are associated with cultural, social 
and sometimes political developments. In fact, it can be said that ritual 
literature has become a platform for transmitting the concepts and values of 
the Islamic Revolution, sacred defense, national and religious occasions, and 
customs and traditions.
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 مقاله پژوهشی
 در ایرانشعر آیینی شناسی جامعه

 چهار دهۀ اخیروردی: شعر معاصر فارسی م ۀمطالع

 
 *زاده میرعلیعبداهلل حسن علیرضا حبیبی،

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

 

 چکیده:
 بیشتر بر شت،ه بعنوان بنمایه و درونمایه در اشعار آیینی كهن وجود داچآن هدف و زمینه:

اسالمی و بخصوص حکومت  ۀد، اما از دوررفرهنگی تأكید میکها و سنتها و آداب و رسوم اسطوره

تحوالت اجتماعی میشد.  توجه مذهبی و ملی آیینهای و به وبوی مذهبی درفتشیعی صفوی، رنگ

درایانه در دوستی و باستانای اجتماعی و تجددخواهی باعث تقویت حس وطنهمشروطه، جنبش

دوم شد. پیروزی انقالب اسالمی و دوران جنگ و پهلوی اول و قاجار، شعر و ادبیات در دوران 

نوزایی در شعر  ۀوان از آن به دورتدفاع مقدس، محتوا و مسیر شعر آیینی را تغییر داد كه می

 مندی از مفاهیم آیینی و استمداد از مکتب اهلهآیینی یاد كرد. شعر انقالب و دفاع مقدس با بهر

نودرایی  ۀبهای شعری كهن، نیمایی و حتی س ید دوربیت )ع( و اعتقادات دینی و مذهبی در قال

و مناسک ایرانی و اسالمی  اهنییپژوهش حاضر با هدف بررسی آ. شعر مذهبی و آیینی را پدید آورد

ر این پژوهش د اخیر انجام درفته است. جو تبلور آنها در شعر معاصر ایران با تأكید بر چهار ده

ج ناین دوشناختی سبکی و جامعه، تحوالت هاهیدرونما ،هامبانی، مؤلفه ،پیشینه بهتالش میشود 

 پرداخته شود.معاصر  ۀشعر فارسی در دور

مصاحبه با  ۀای و در مواردی به شیواسنادی و كتابخانه ۀبه شیو این پژوهش روش مطالعه:

 انجام درفته است. صاحبنظران

در دذر زمان دسترش یافته و  شعر آیینی همچون دیگر انواع شعر و قلمرو ادب فارسی ها:یافته

معاصر،  ۀنو، تحوالت دور یهادهیای فراروی خویش دشوده است. روشن است كه پدس هر تازه

و مضامین نو، همه و همه اتفاقاتی جدید را در شعر آیینی معاصر  هاشهیتغییر و تحول زبان، اند

 ین متنوع نگاه كرد.شعری را باید چندساحتی و با مضام جایران رقم زده است و این دون

معاصر در قالب سنتهای  ۀبررسی و شناخت آیینها و مناسک ایرانی و اسالمی در دور گیری:نتیجه

ملی و مذهبی و شعر و ادب آیینی با تحوالت فرهنگی و اجتماعی و داهی سیاسی همراه است. 

اع ، دفیالب اسالمای انقهوان دفت ادبیات آیینی بستری برای انتقال مفاهیم و ارزشیتواقع م در

 مقدس و مناسبتهای ملی و مذهبی و آداب و سنن شده است.

  

 4344مرداد  69 :دریافت تاریخ   

 4344شهریور  64:  داوری تاریخ   

 4344مهر  45: اصالح تاریخ   

 4344آبان  67: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،شعر معاصر ،و مناسک اهنییآ

 ،هویت ایرانیگ و فرهن

 انقالب اسالمی و دفاع مقدس
 

 :مسئول نویسنده * 

   a.hasanzadeh@semnan.ac.ir

 34536494  (63 49)+  
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 مقدمه
، سنتها و مناسک، قدمتی به درازای تاریخ و تمدن ایران دارند و ظرفیت بزردی برای معرفی فرهنگ ایرانی نهاییآ

ت و این عامل دوسویه احوال اجتماعی و محیط جامعه اس ۀكنندمنعکس ،شعر و ادبیات .اندخلق كرده یو اسالم

است. درحقیقت ادبیات در ذات خود بر مطالبی مشتمل است كه موردنیاز فرهنگ و جامعه است و محتوان آن را 

آیینها و مناسک، فرهنگ و اخالقیات، دین و مذهب، زبان و نژاد، وطن و  ۀها دربردیرنداین درونمایه .شکل میدهد

ند و مخاطبان آن را وادار به مشاركت در کست كه ادبیات را پویا و غنی میا و رسوم و دیگر نهادهایی اهاقلیم، سنت

شعر آیینی فارسی، صرف نظر از كاركرد هنری و ادبی، بعنوان ابزاری ارتباطی و  استمرار یا آفرینش میسازد.

الش ت مؤثر بوده است. در این پژوهش و ترویج آیینهای ملی ساز نیز مطرح و در تکوین دفتمان شیعیدفتمان

دی به و در موار شناختی و سبک فکریجامعهو براساس مدل مفهومی تحلیل  تحلیلی -توصیفی ۀشود به شیویم

ناسی شو آسیب آفرینساز و مناسکهای آیینظران به بررسی و معرفی مضامین و مؤلفهنمصاحبه با صاحب ۀشیو

 پرداخته شود. ایران معاصر در شعر آن

 

 بحث و بررسی

 تعریف آیین

 هاین كلماز كثرت معانی  ،دهخدا مراجعه كنیم جنامای با معانی بسیار زیاد و متنوع است. ادر به لغتآیین واهه

 سیرت، رسم، عرف،»زده میشویم. دهخدا آیین را با ذكر شواهدی از ادبیات كهن فارسی توضیح داده است: شگفت

ریعت، دین، كیش، سنت، راه، طریقت، متداول، طبع، عادت، ادب، روش، خلق و خو، خصلت، خوی و منش، شرع، ش

معمول، مرسوم، جشن، سور، شیوه، آهنگ، دونه، صفت، كردار، مانند، سان، مثل، اندازه، اسباب وسایل، آالت، 

، زیج، یاسا، تشریف، طبیعت و نهاد، فطرت، بیادوات، ساز و سامان، سزاوار، روا، جایز، مباح، قاعده، قانون، نظم، ترت

نامج لغت)« ین، شهرآرایی، زینت، آرایش، زیب، زیور، فر، آداب، مراسم، خواهش و اراده، زیبا، صورت، طریقحالت، آذ

كاربرد نسنجیده و از طرفی هم به خلط معانی و جابجایی  بهواند ما را تهمین كثرت معانی می. (ذیل واهه دهخدا،

ت. اس داشتهتا امروز این واهه سیر معنایی عجیبی  مفهومی آن وادار كند كه كار را دشوار میکند. در ادبیات كهن

رسم و عادت، مرسوم، متداول، سنت، معمول، شیوه و »دونه معنی شده است: این فرهنگ فارسی معینآیین در 

 فرهنگ) «تو فطرت، تشریفا روش، كردار، قاعده و قانون، فر و شکوه، كیش و مذهب، زیب و زینت، طبیعت، نهاد

 واهه(.فارسی معین، ذیل 

 یدین رسوم و آداب بر منطبق دروهی و فردی رفتارهای و اعمال از هاییجنبه ناقدانه و عالمانه نگاه در آیین از مراد

 ایسنته و دارد وسیع مفهومی انسانی علوم در آیین. میگیرد دربر را جامعه رسمی سنتهای كه است غیردینی و

 از. است بشر جدی مباحث از شناختیانسان حیث از و داده یجا خود درون امروز تا آغاز از را انسان فرهنگی

 و دذرها و كرده همراهی را انسان امروزی، و مدرن تمدن هاینمونه تا زنددی اولیج اشکال و دور هایدذشته

 .است زده رقم را فراوانی هایدذاره

 

 آیین و مناسک

ای فردی و هقصد دارد بستر وضعی را از حالتبخش اجتماع و جامعه در علوم اجتماعی آیین بعنوان امر هویت

نی ای آییهدرایانه پیوند دهد. شاید اولین دام در این عرصه همان نمایشها و نیایشدرایی به جمعی و بروندرون
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در علوم اسالمی آیین فعالیت و وسعت بیشتری پیدا از سویی  رده است.کفرد در اجتماع را معین می جاست كه رابط

ای یافته است و چه بسا برخی آیینهای كهن با نو و تازه یضرورت ایدئولوهیک و اعتقادی كاركردها كرده و بنا به

 اجتماعی و دروهی امری مناسک ازآنجاكه م اسالمی بازآفرینی شدند.یسرشت اعتقادی ممزوج و در پرتو مفاه

 ایج جامعه در مؤثر و دروهی هادن یک بعنوان و بحث قابل اجتماعی علوم در ساختاردرایی منظر از نوعی به است،

 بمنزلج را مناسک كه دیدداهی نخست. دارد وجود مناسک باب در دیدداه دو اجتماعی علوم در. دارد و داشته تأمل

 یانگلیس زبان در. مینگرد باور اساس و بنمایه بمثابج را مناسک آنکه دوم و مینگرد عواطف و احساسات اساس

 با برابر ظاهری و ساختاری منظر از كه است مذهبی و دینی سنتهای و رسوم نایمع به ،Ritualsمناسک،  معادل

 و مناسک نقش. است متفاوت اسالمی ایران در مناسک محتوا و مفهومی منظر از اما است؛ ایران در ما مقصود

 مذهبی تنوعم مراسم و مذهب پررنگ نقش وجود با ایران جامعج در آن كاركرد و معنوی و ملی باورهای در آیینها

فکوهی، )است  كرده خودنمایی مردم باورهای شکلگیری در تاریخی هایدوره در كه است آشکار امری ملی، و

4394). 

 منسک حال این سؤال در اذهان خطور میکند كه آیا آیین همان منسک است؟ چه ارتباطی میان این واهه و مفهوم

ها، مفاهیم در طول تاریخ تحوالتی داشته فرای واهه .ها باشیمههوجود دارد؟ واقعیت این است كه ما نباید محصور وا

ک یا همان مناس منسک، با حضور اسالم و آیین ادیانی و تاریخی جاند. در ایران با پیشینمشتركی یافته یوندهایو پ

  د.نوربکار می هم متون و اشعار مترادفو داهی در  در زبان و ادبیات فارسی نفوذ داشته است

فرهنگی و اجتماعی دین، شناخت آیینها و مناسک مذهبی بعنوان اموری متنوع و  جز مباحث مهم در مطالعیکی ا

لف مخت یشناسی دقیق و مناسبی است تا فهم و كاركردهامتکثر است. مطالعات آیینها در ایران مستلزم دونه

ایران، با توجه به دو سنت دینی كامالً كند. این مسئله در مطالعات دینی روشنتر  دین ۀا را در حوزهمناسک و آیین

تشت و زر جشیتاریخی ایرانیان از یک دین كشاورزی در قالب اند جتجرب متمایز )زرتشت و اسالم( بسیار مهم است.

تقویم قمری و ماه ظهور یافته،  یجای بر پاعشیره جتقویم خورشیدی در آن و س س از یک دین دیگر كه در جامع

ا وجود داشته باشد و این مناسک قمری كه منشأ هسی و قمری همزمان در مناسک و آیینسبب شده دو تقویم شم

شناسی و به سنت انسان ،دینی و مذهبی دارند با آیینهای خورشیدی كه منشأ زیستی و آفرینشی دارند

 شوند.شناسی در ایران تبدیل جامعه

 

 و مناسک نهاییانواع آ

م ایرانی و اسالمی تقسی جنی و غیردینی و دروهی دیگر آن را به دو دستمناسک را به دو بخش بزرگ دیو  نهاییآ

های جغرافیایی و اقلیمی، تاریخی و تمدنی، فرهنگی و اعتقادی، دینی و مذهبی، توجه به نهاده باكه  نندکمی

رفی و مع تبیینقابل  به پنج دروههای حاكمیتی از پیش از اسالم تا امروز، تاریخ و دوره یاجتماعی و سیاسی ط

ی؛ جتماعاو مناسک سیاسی و  نهاییآی؛ مذهبو مناسک دینی و  نهاییآ؛ رانیاو مناسک باستانی و كهن  ایینهآ است:

 ی.انسانو مناسک خانواددی و دذار  اهنییآ؛ رانیاو مناسک اقوام و مناطق  نهاییآ

 

 ایرانشعر آیینی معاصر 

انگر اهمیت موضوعات و مفاهیم آیینی نزد شاعران و ، نشیدیرین شعر آیینی در تاریخ ادبیات فارس جسابق

های آیینی با نگاه شاعران معاصر نگاه شاعران به مضامین و مؤلفه ۀزبان است. البته در دورپردازان فارسیسخن



 5/ ...در ایرانشعر آیینی شناسی جامعه

 

درایانه و توحیدی كه در آغاز بود، در كنار توجه به سنتها و آداب های پیشین متفاوت است. نوعی نگاه اخالقسده

رسوم ملی و كهن موجود در تاریخ ایران، جای خود را به نگاه مذهبی و مدایح و مراثی داده است. در دوران و 

آثار  در. »یا بازآفرینی شد كه موافقان و مخالفانی دارد اتمحتوا و مضامین شعر آیینی دچار تغییرایران، معاصر 

به نشر معارف بشری پرداخته و در این راه از سخنان سازنددی مکتب انسان  جشعرا به اشعاری برمیخوریم كه بر پای

صاحبان  جشعرشان شامل مزایای ادبی هم بوده است. این بخش از ادبیات را هم وپندآموز و سودمند دریغ ننموده 

هر حال شعر در  . در(391 ص :بین، اسالمی ندوشنجام جهان) «حکمت و ادب برای انسان امروز یک نیاز میدانند

معاصر با توجه به محتوای  ۀند و طبیعی است كه در دورکاندازی میی متناسب با شرایط جامعه پوستاهر دوره

اشد. تر و نمایانتر باین بخش از اشعار آیینی برجسته ،ای دینی و مذهبی بر جامعههنهضت اسالمی و حاكمیت ارزش

و موضوعات متکثر، اعم از مفاهیم ملی ای متنوع هاین سخن است كه شعر آیینی در قالبدواه زبان و فرهنگ مردم 

كشف و مشاهده شود كه آن ای تازهو مذهبی از دیرباز تا امروز محفوظ مانده است. شاید در نگاه شاعران زوایای 

ا و آیینه جمظروف مجموع تواندیانگیز است كه مشعر فارسی چنان دسترده و دل. هم از محاسن شعر آیینی است

بسا در آینده نیز  چهرو باشد. های پیشمعاصر و دهه ۀاز باستان و تاریخ كهن تا دورمناسک ایرانی و اسالمی 

ما شکل دیرد كه از نگاه برخی بدعت و از منظر  جدر دل مجموعه آیینها و بستر جامعزاینده آیینهای نوظهور و 

 .ری كرددذانام« نوآیینی»شعر  دورۀدوره را آن ای خالقیت و پیشرفت باشد. شاید بتوان عده

ا معاصر در معرفی آیینه ۀ، تحوالت اجتماعی دورستیشعر آیینی معاصر ایران ادرچه جدای از كلیت شعر فارسی ن

ر . جستجو در آثار و زبان هه استآفرینی كردو مناسک ایرانی و اسالمی و آفرینش یا بازآفرینی برخی از آنها نقش

 ؛ندکیر متهای نهفته در جهان واهدان او نزدیکمضامین و درونمایه و هاشهیواقع كاوشی است كه ما را به اند فرد در

جهان ذهن و زبان شاعر است كه خود آن را می روراند، رشد میدهد و س س آن را برای  ۀچراكه شعر، محدود

امعه جبا زمان و شرایط  ای تابع قراردادهایی است كه متناسبزبان در هر دوره ۀ. قواعد كلی پدیدگذاردیدیگران وام

ی: نجف، وظیفج ادبیات) ایی از آن را برای دفتار و نوشتار برمیگزیندهبینی خود، بخشو همسو با نظام فکری و جهان

 .(44 ص

 

 معاصر دورۀبندی موضوعی شعر آیینی و انواع آن در تقسیم

 شعر آیینی محض

 سی، حافظ، سعدی، سنایی، نظامیفردو مولوی،امروز ادر . هددآیینی بخش بزردی از ادبیات ما را تشکیل می شعر

یات . ادبشودیبدلیل مفاهیم واالی انسانی است كه در آثارشان مطرح م اند،شدهو دهها شاعر بزرگ دیگر عالمگیر 

دوستی و رفتارها و منشهای ، نوعاخالص ،دارد كه سرشار از معنویت، صداقت در مفاهیم اخالقی و آیینهاییما ریشه 

خالقی امفاهیم منظور همین به  ن ردازد؛ارزشهای اخالقی  بهكه  كهن فارسی را میبینیم كمتر شعراست.  انسانی

 ؟ستیچ ینییادبیات آ. حال این پرسش مطرح میشود كه دهدیمحتوای ناب و اصیل ادبیات ما را تشکیل م

 و البق در آثار ه اینروك آن از. میشویم مواجه آیین و ادبیات مقولج دو با میگوییم، سخن آیینی ادبیات از وقتی

 رشمردهب آیینی می ردازند، آیین محتوای و درونمایه به كه رو آن از و بوده ادبیات میشوند ارائه و تعریف ادبی حوزۀ

 این هك است داده نشان را آیین فارسی كدام ادبیات كه است این آید،می ذهن به كه پرسشی نخستین. میشوند

ه ادر ما از نگاهی فراخ و فرادیر بالدین كزازی میگوید: میرجالل چیست؟ آیین از منظور و میکشد بدنبال را صفت

ی ایران روندها و دبستانهای ادب جوانیم دفت كه همتمی ،ویژه ادب درپیوسته یا شعر بنگریمسردذشت ادب پارسی به
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یز است و ن داهان زردشترانی های ایرین سرودهنتاند. از كهاز كهنترین روزداران تا امروز سرشتی آیینی داشته

آنچه غزلسرایی مینامیم كه چندان پیوندی هم با باورها و در  نیایشهای به درداه خداوند درفته تا روزدار ما، حتی

نمود ادب آیینی را میتوانیم یافت. در روزدار ما هم این هنجار و ساختار دیده  ،و ویژدیهای آیینی ندارد هاشهیاند

همچنان ادر با نگاهی هرفادرای و ، ادب پارسی بسنجیم جاهیم ادب آیینی را با پیشینمیشود اما ادر بخو

وان دفت در این روزدار ادب آیینی كاركرد برونی و آشکار و كالبدینه یافته است. تمی ،پدیدارشناختی به آن بنگریم

 های ادبی است ووندها و دونهای در شعر امروز پدید آمده كه جدا از دیگر ربه سخن دیگر این روند بصورت شاخه

 .(4344 )كزازی، اندآثار ادب آیینی نام نهاده آن را

در فراز و فرود تاریخ و ادبیات ایران و زبان فارسی  ،اصلی و موردبحث در ادبیات آیینی است ۀشعر آیینی كه دستر

ر مقاصد حاكمان و شاعران هایی از تاریخ بنابدستخوش تحوالت و تعاریف متنوع و متکثری شده است و در برهه

تعریف و تفسیری نو و تازه یافته و در كسوتهای اخالقی و اجتماعی، ملی و باستانگرایی، دینی و مذهبی، فرهنگی 

 جشعر و ادب آیین فارسی دو وجه عرفی و علمی دارد كه در نگاه عرفی جنب و سنتهای كهن خود را بروز داده است.

 ردد و در نگاه علمی و دانشگاهیگنوعی مترادف با شعر دینی و مذهبی تلقی می دینی و مذهبی آن غالب است و به

جوانب فرهنگ و سنتهای آیینی مردم ایران از دذشته تا امروز و مسائل اخالقیات و موضوعات دینی و مذهبی  جهم

 فضایل است. و شامل مدایح، مراثی، مناقب،

مان شعر آیینی را ه ،و در كشور ایران و زبان فارسی معاصرگرد نای دیگر میآیینی را بگونه سیدحسن امین شعر

 دراییادیان میداند. شعر آرمانی و دینی شعری در جهت آرمان جاند و شعر دینی را شعر آرمانی همیدشعر مذهبی م

 جیک مذهب و مکتب است. بین شعر آرمانی و شعر دینی به اصطالح استادان منطق صوری، رابط جیترو و تبلیغ و

م و خصوص حاكم است. یعنی هر شعر دینی و آیینی، شعر آرمانی است ولی هر شعر آرمانی شعر دینی و عمو

ای، بنابر عقاید خود و در راستای اهداف و آرمانهای خود . برای مثال ادر شاعری كمونیست و تودهستین ینییآ

م الزم تفاوت بین شعر دینی و آیینی هبیان شعری بگوید، آن شعر آرمانی است ولی دینی و آیینی نیست. در اینجا 

 هر دینی اعم از الهی و وحیانی و بر حق یا بشری و غیره سروده جیترو است. شعر دینی، هر شعری است كه در

ا مدح یتشیع  جیترو ردد كه منحصراً دریگاما شعر آیینی در اصطالح ادبیات امروز به اشعاری اطالق م ،باشد شده

 نیحسب مورد شعر والیی و عاشورایی هم دفته میشود. ابر روده شود. به شعر آیینیمعصومان شیعه س جو مرثی

د چراكه ابتدا باید تعریف آیین را واكاوی كر ؛نگاه عرفی است نه علمی جسخن قابل نقد است و میتوان دفت بر پای

 .(4341)امین،  بندی آن پرداختو س س به دسته

رانی بزرگ شعر ملی و سنتهای ای جبه دو دست آیینی شعر امروز بطور كلیدر زبان فارسی برحسب سیر و تحوالت تا 

 ،. ادر این نگاه را بر قامت عالمانه در قالب علمی جای دهیمشودیشعر دینی و مذاهب اسالمی تقسیم م دیگری و

رح دهیم. تعریفها و تحوالت ادبیات آیینی ایران را از آغاز تا امروز درست و مناسب تطبیق و ش جهم میتوانیم

ن از سراینددان آمیتوان از اولین  ،ای از شعر آیینی را در زبان فارسی بیان كنیمادر بخواهیم پیشینههمچنین 

 رازی،یاد كرد كه بعد از آنها شاعرانی دیگر چون سنایی غزنوی، قوامی بلخیناصرخسرو قبادیانی  و كسایی مروزی

 محتشم كاشانی حضور دارند. و

 ای است كه به نقل از عبدالجلیل رازی در كتابزبان به شعر آیینی مذهبی، نکتهشاعران فارسی درایشیکی از علل 

ه اهل سنت ب یخوانلیفضادر برابر  یخوانمناقباینکه شاعران و شعرخوانان شیعه به سنت  است.آمده  النقض

امامان شیعه و بزردان دینی  بیت پیامبر اسالم وخوانی اشعاری در وصف و مدح اهلبازخوانی و خوش سرودن،
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. هرچند شاید در )امین، همان( رسدیاند و از جهت تاریخی شروع جدی و مؤثر آن به عصر آل بویه ممی رداخته

 های بعد و حکومت غزنویان مشهود است.عصر رودكی و عهد سامانیان این تقابل كمتر بوده، در دوره

 

 شعر دینی و مذهبی

هر دینی باشد. تعریف جامع  ۀهر شعری است كه برآمده از اعتقادات دینی شاعر در حوزشعر دینی به معنای عام،  

 اعمال فردی و از اعمها آن تجلیقدسی و انجام سلسله مناسک برای  امورو مانع دین بطور عام یعنی باورمندی به 

و معرفت الهی، نعت جمعی. شعر دینی اسالمی به زبان فارسی شامل اشعاری میشود كه در نیایش خدا، توحید 

 جخواجه عبداهلل انصاری بارزترین نمون جنامالهی. میشودپیامبر و مدح و منقبت پیشوایان دین مبین اسالم سروده 

فردوسی بزرگ كه  جشاهنامدیوان شاعران در توحید و مدح بزردان دین است. حتی  جهم جآن است و تقریباً دیباچ

تشیع و كه دین اسالم دارای دو مذهب اصلی اازآنج تبعیت كرده است.از همین قاعده  ،اثر حماسی و ملی است

ز قبل ا ۀهای تاریخی قبل از صفویه و بعد از آن متفاوت است. شعر دوردر دوره ،در ایران نیشعر دی ،است تسنن

ی نوع بهو  ترخاصای دونهشعر دینی هم  ،صفویه شعر دینی عام است و بعد از صفویه كه مذهب رسمی تشیع شد

. در این دوره شعر دینی فارسی به مدایح مراثی چهارده معصوم در مذهب بیشتری به خود درفتمذهبی وجهج 

. شعر مذهبی از این جهت بیشتر مدح یا مرثیه است و شاید بتوان دفت آسیبهای شودیدوازده امامی اطالق م جشیع

ود و رپیشوایان كه تا سرحد شرک پیش میشعر مذهبی از همان آغاز تا امروز دو عامل است. یکی غلو در مدح 

كه برای تحریک احساسات مخاطبان و تباكی با  )ص( به خاندان پیامبر و انتساب ناروا و غیرمستنددیگری وهن 

 ها سروده شده است.زبان حال و خالف واقعیت و به اصطالح خرافه

 

 شعر مذهبی در ایران

ساعده و بموجب برخی بنی ،بعد از ماجرای سقیفده است. مذهب تشیع، ادبیات و شعر خاص خود را پدید آور

السالم پیامبر طی بیانات مستدل، علنی با خالفت ابوبکر مخالفت و از علی علیه جصحاب جروایات، دوازده تن از اجل

دبیات امهاجران و انصار در این باره فصل نخستین تاریخ  آمیز سایرای ایشان و اشعار احتجاجقهجانبداری كردند. نط

 .(44ص  :جعفریانتاریخ تشیع در ایران، ) تشیع را تشکیل میدهد

همان آغاز حركت مذهب تشیع مورد عنایت و توجه ائمه و بزردان دین قرار درفتند و  شاعران شیعی از

 در شعر شاعران آن دوره بر ضد حکومت ،ای فکری و سیاسی كه مدنظر امامان شیعه و تفکر شیعی بودههدیریموضع

ای طوالنی توضیح دقیقی در مقدمه تاریخ ادبیاتاهلل صفا در جلد اول مویان و عباسیان وجود داشته است. ذبیحا

واقع میتوان دفت شیعه چون در آغاز در  در. (4349 وان به آن رجوع كرد )صفا،یتاین مطلب دارد كه م دربارۀ

این نوع شعر یعنی شعر  حماسی و اعتراضی در جروحی .شده می نداشته استهمواره حق خود را غصب ،اقلیت بوده

خالفت و والیت و  جاثبات امامت حضرت علی )ع( و مسئل برای آنۀ و از طرفی مضامین عمد زندیمذهبی موج م

كه در طول دویست و  شرح احادیثی از پیامبر اسالم در جانشینی آن حضرت بوده است. همچنین مصائب و آالمی

در شعر مذهبی و شیعی در  ،می بر شیعیان در حکومت امویان و عباسیان وارد آمده بوداسال ۀپنجاه سال اول دور

تنها معاصر نه ۀهایی از آن هنوز در شعر مذهبی دورها و شاخهسرایی ظهور پیدا كرد كه ردهقالب مراثی و مرثیه

ر عیان به زبانهای دیگزبان و حتی شیه در شعر مذهبی و شیعی كشورهای دیگر عربی و فارسیكدر شعر فارسی 

های نیرومند عاطفی و احساسی بویژه درمورد شعری، جنبه ججهان منعکس میشود. ازجمله ویژدیهای این دون

 .سروده میشودسرور و اعیاد  ایی است كه در مواقع جشن وهالسالم و همچنین مدحبیت علیهممصائب اهل
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سرایی برای اهل سنت تا دوران ی برای شیعیان و فضایلسرایسرایی و مدح در شعر فارسی در قالب مناقبمدیحه

پادشاهان و  جایگزین مدح پیامبر و صحابهحکومت صفوی رایج بوده است. بعد از اسالم بصورت رسمی مدح 

پیدا كرد. مدیحه در لغت به معنای ستایش  تغییرالسالم بیت علیهم مذهبی و مدایح اهل جو به مدیح شددرباریان 

است كه موضوع آن میتواند شخص، دروه، بانیان حکومت یا حتی یکی از  آمیزشعری ستایشطالح است و در اص

سرایی مذهبی شاعر به ستایش امامان مدح و مدیحه در. (4379 )مشیری، حاالت و خلقیات نفسانی انسان باشد

های مذهبی ادرچه در دیحهردازد. م معصوم و بزردان دین و خاندان پیامبر اكرم )ص( و مناقب و مکارم آنها می

 هایدخوانیعو ها، ها، غدیریها، مولودیهشهآنها چاوو جاز جمل ؛جرا هم متنوع هستنددر ا ،وندیشقالب شعر سروده م

 است.

 معتقد است مرثیه فرهنگ زبان فارسیرین بخش شعر مذهبی بوده و هست. مهشید مشیری در متمه سراییمرثیه

ها و هرچند قصد و مجال ما برای واكاویی اصل واهه .است )مشیری، همان( ییراسنوحهدر لغت به معنای همان 

نصراهلل امامی اشاره  جنوشت یسرایی در ادب فارسمرثیهجامع اما نیکوست كه به كتاب  ،ستیشناسی آنها نریشه

عاصر ذكر كرده است مدورۀ آن را از آغاز تا  یهایبندشود كه بصورت جامع سیر مرثیه و مراثی و تعاریف و دسته

شعری است كه در ماتم دردذشتگان و تعزیت خویشاوندان و یاران و اظهار مرثیه در اصطالح، . (4344 )امامی،

 ،(13)امامی، همان، ص  تأسف بر مرگ شاهان و بزردان و سران قوم و ذكر مصائب پیشوایان دین سروده شده باشد

سرایی در شعر و ادب اعالی مرثیه جكه نمون شعر شهادت میگویندتر بیش كنونی ۀدور اما در ایران به این نوع در

 فارسی است.

درفته از قیام امام تئشروع میشود و ازآنجاكه امام خمینی قیام خود را نش 4316جریان انقالب اسالمی از سال 

اشورا عو قالب، مبارزه ان جحضور موضوع و قیام عاشورا با تفکر انقالب دره میخورد و سه مقول ،حسین )ع( میدانست

م وبوی مذهبی هكم رنگولی كم ،. شعر این عصر بیشتر شعر اعتراضی و مبارزه استخوردیدر شعر این دوره رقم م

است، ولی حضور  57منطقی شعر انقالب پس از بهمن  جشعر سالهای آغازین انقالب و دفاع مقدس، ادام .ردیگیم

با شعر امروز پیوند میخورد و تصویرسازیها و خالقیتهای زبانی بیشتر مذهبی و مفاهیم دینی  یهامذهب و مؤلفه

اما ارتباط شعر انقالب با شعر مذهبی بخصوص  ،موضوعیت اصلی دفاع مقدس استدهج شصت،  در . ادرچهشودیم

رغیب ت دیری شعر مذهبی در این دوره است كه باعثوان دفت اوج شکلتواقع می در شعر عاشورا تقویت شده است.

 های فراوانیتری شدند. شعر مذهبی در این دوره عرصهمذهب و شعر مذهبی بشکل دسترده و تازه ۀشاعران به حوز

بیت )ع( روی آورد و از رسالت  ورزی در مفاهیم و ظرائف اهلاندیشه دار شد و از روایت مراثی و مصائب بهرا میدان

 افزایی تغییر پیدا كرد.رسانی به معرفتاطالع

 

 ملی و میهنی شعر

ای از تمایالت و تأمالت انسان را در دوران دسترده ۀترین مسائل عاطفی، هویتی و فرهنگی كه حوزیکی از عمده

فرین آوحدت و وطن و میهن است. مفهوم وطن بعنوان یک فصل مقوّم جمعاصر بیشتر به خود مشغول داشته، مسئل

، عالیق و دلبستگیهای دیگری است كه نهایی، فرهنگ، آایجغراف، خی، نژاد، تارنیدر سرزمین و متشکل از زبان، د

(. 414 ی: صكدكنیعیشفبا چراغ و آیینه، ای یک مرزوبوم را در جبهه و مسیری همسو قرار میدهد )هملتها و انسان

و  یمن قووط جطبیعی است كه به دو مقول یدر ایران بدلیل تاریخ قبل و بعد از اسالم و تلفیق حس ایرانی و اسالم

 و وطن اسالمی هر دو توجه شود. ،ملی
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معاصر ایران مشاهده كرد كه منشأ آن در عصر مشروطه است.  ۀوان در دورتپرستی را میدو شاخج اصلی وطن

هد و دوم دروهی دای كه وطن ایرانی را در شکل موجود و اسالمی و حتی شیعی آن مورد نظر قرار مینخست شاخه

 .درایانه هم داشته باشدوبوی اسالمی آن مورد نظر دارد و شاید نگاهی باستاننگكه بیشتر وطن را مجرد از ر

 ، توده، مردم،تی، قوم، ملمی، خاک، مرز، بوم و بر، زادداه، آب و خاک، اقلنی، كشور، سرزمهنیمضامینی از جمله م

و  كه به آن وفادار است بوم همگی دال بر وجود عنصری قوی و تأثیردذار بر پیوند انسان با محیطی استزیستو 

ای مفهوم وطن در ادبیات پیش از مشروطه سابقه. است« وطن»ند و این مفهوم سترگ همان یکبرای آن ایثاردری م

دوستی، خواهی، میهندیری از مفاهیم وطنبه معنی امروز این كلمه ندارد. شعر فارسی پس از مشروطه با بهره

با واهدانی همچون اسالم،  4357ز پس از انقالب اسالمی در بهمن خواهی و قانون و نیمنافع ملی، آزادی

 ؛طلبی و پیشوایان دینی و مذهبی، بسترساز مناسک و آیینهای اجتماعی و مردمی شد، شهادتیزیاستعمارست

ه آن زبان باست كه اغلب شاعران ایرانی و فارسی معاصرهای شعر آیینی بنابراین وطن یکی از موضوعات و مؤلفه

اند. عشق به میهن با توصیفاتی همچون شکوهمند و باعظمت، ویرانی و دلتنگی برای دیار و زادداه، دعوت داختهپر

مد، آای سرود ملی ایران بشمار میرا كه در برهه« ای ایران»شعر . برای نمونه است همراهبه ایستاددی و سرافرازی 

ده، های بکاررفته در سروتک واههاین است كه تکش اییهاستاد دانشگاه تهران سروده و از ویژد« حسین دل دالب»

، یسن یای است كه تمامی دروههاتراش فارسی است. دوم آنکه بافت و ساختار شعر بگونههای خوشسرشار از واهه

ک یاز كودک تا بزردسال با آن ارتباط برقرار میکنند و ریتم و موسیقی درونی آن برای هر ایرانی غرورآفرین و نوستالژ

 (.63 ص ظریف:مرز پردهر، است )

 

 شعر فولکلور و فرهنگ عامه

در یک كانون مشترک به هم متصل میشوند و آن هم  اما د،آیینهای اقوام ایرانی هرچند رنگارنگ و متنوع هستن

 .تسفرهنگ ایران است. فرهنگ عامه و فولکلور در قالب و بستر زنددی از دهواره تا دور همنشین ایرانیان بوده و ه

، فرهنگ یهای قومفولکلور را در زبان فارسی به فرهنگ مردم، فرهنگ عامه، دانش عوام، فرهنگ توده، شیوه

(. 45 ص شناختی از ادبیات عامیانه، ارشاد:)برداشتی جامعه اندعامیانه و داهی هم ادبیات شفاهی ترجمه كرده

، فرهنگ یهای قومش عوام، فرهنگ توده، شیوهفولکلور را در زبان فارسی به فرهنگ مردم، فرهنگ عامه، دان

وان دفت كه منظور از فولکلور یا همان دانش تمی بیاند. به این ترتترجمه كرده عامیانه و داهی هم ادبیات شفاهی

، یها، آیینها، مناسک، جشنها، آداب مذهبی، سنتهای قومآوری و توصیف اسطورهو فرهنگ ادبیات عامه، جمع

ا، چیستانها و مواردی از این قبیل است كه در هر ملت هها و اشعار محلی، مثلها و متلها، قصهو ترانه هاگبازیها، آهن

 (.36ص  جعفری قنواتی: ی بر فولکلور ایران،درآمد)یا داشته است  ای وجود دارد وو جامعه یا قوم و قبیله

ی، های فرهنگی، هویتباید به مقوله ،شودین مایرا مرزوبوم سخن از شعر فولکلور و عامیانه در زبان فارسی و وقتی

ت ای و اقلیمی توجه جدی داشای، ایدئولوهیک و تفکری و منطقهتاریخی، جغرافیایی، نژادی، زبانی، دویشی و لهجه

های طبیعت، حماسه، زبان، آداب و رسوم، آیینها و مناسک، عقاید دینی، باورها، سنتها، و مضامین و درونمایه

بوم علمی و حتی فلسفی و عرفانی، دینی مذهبی و احساسات و شرایط زیست یهاشهی، اندیخیعات تارهنرها، موضو

دیری شعر و ادب فارسی را از مقوالت فرهنگی بیشتر اهلل صفا بهرهذبیح بشری در هر جغرافیای خاص مدنظر باشد.

اسالم در بستر فرهنگ اسالمی رشد  ادبیات فارسی پس از عتقد استهای دینی میداند و محول عقاید و اندیشه

 نادبی ایرا جدذشتكوب كه این عبارت را در كتاب از نموده و در دامان متون دینی پرورده شد. عبدالحسین زرین



 16-1 صص ،41 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 45

ا و هبر آن صحه میگذارد و معتقد است كه آثار ادبی ایران قبل از اسالم نشان میدهد اغلب آیین ،ندکخود نقل می

 .(4397 )صفا، های دینی زرتشتی و اوستا و مقدسات مذهبی استدر ارتباط با مقولهآنها  جمناسک و شاید هم

بندی برای تسریع در دستیابی به هدف ایران ضرورت یک دسته جبرای بررسی و شناخت شعر عامیانه و فرهنگ عام

كدام از این اقوام ایران كشوری است كه از اقوام و نژادهای دونادون تشکیل شده است و هر ناپذیر است.اجتناب

 ا ایجادهو یا نژادی مشترک را میان آن یدارای زبان یا دویش، فرهنگ و تاریخ هستند كه به نوعی فرهنگ قوم

، هایخراسان، اهیبندر، هایستانیس، راجیها، هایتات ،هایمازن، اعراب، دیلکیها، تركها، لرها، هاچبلو، كردها ،میکند. تركمنها

 و مذهبی. ی دینیتهایاقل، و فارسها

 

 شعر اقلیمی و نواحی ایران

عر هر حال ش شرایط اقلیم و جغرافیای خاص است. در ۀفارسی است كه زاییدو ای از شعر آیینی شعر اقلیمی دونه

 با فرهنگ و نژاد یا زبان مشترک تقسیم متناسبایران  ۀاقلیمی فارسی بتبع از ادبیات اقلیمی و نواحی دسترد

شامل جنوب، شمال، شرق،  یک چتر اقلیمی مشتركات فراوانی دارند و میتوانند در شود كه شعر این نواحییم

هایی بتوان تعریف كرد كه جزئیات دقیقتری را . ادرچه شاید در ذیل هر اقلیم زیرشاخهرندیقرار بگ غرب، و مركز

بندی برسد در یک دستهمعاصر جوابگو نیست و شاید الزم بنظر  ۀدور ایران در در شعر آیینی، هرچند ارائه نماید

 و نژادی هم این موضوع بررسی شود. یقوم

پرداز ای اقلیمی و وابستگیهای جغرافیایی را تشخیص داد. نیمایوشیج بعنوان نظریههوان ویژدیتشعر نیز می ۀدر حوز

ران اعمحیط و اقلیم او باشد. او به ش ۀشعر نو فارسی تأكید زیادی داشت بر اینکه شعر هر شاعر باید نمایند

آموخت كه مثالً شعر شاعر كوهستانی با شعر شاعر كویرنشین باید متفاوت باشد. در اشعار نیمایوشیج بعینه می

م از اشعار دیگر شاعران این اقلی ۀاین نکته دربار .ودیشدیده م دریاو محیط و اقلیم شمال مثل، جنگل، باران،  ریتأث

 یمالش جمنطق یاشاعر كوهستان  ینمونه موضوع دفاع مقدس برا . برایشودیجمله سلمان هراتی هم بوضوح دیده م

 یاعركه ش ،سهراب س هری ند.کدر توصیف رزم و نبرد پیوندی با موقعیت جغرافیای و اقلیم سکونت او پیدا می

 رینجا كه در ایران هم نیست، در خیال و تصوآحتی  هشت كتابردپای اقلیم را از آغاز تا پایان ، كویری است

. درما و نخل و.. از آفتاب و شرجی و ،كه اهل جنوب ایران است ،پورموتیف حفظ كرده است. قیصر امین بصورت

واند روند بت ،اقلیمی همچون ادبیات داستانی یبندمیتقس ۀاینکه این حوز ؛ البتهندیکدر شعرهای خود استفاده م

 .استامری دشوار  ،آداهانه و یکسان در خلق شعر داشته باشد

. شاعر اقلیم جنوب و ساكن دشتستان كه با زبان حماسیش از دل امندینر آتشی را شاعر روایتگر جنوب ممنوچه

به قول  ،دنای بوشهر آمد و در تهران ساكن شد. ادر از نیمایوشیج در بازآفرینی اقلیم شمال یاد میکنهصحرا و دشت

ملی پیوند زد و شاعری است كه خدمتگزار و  عوامل بومی و اقلیم نواحی را با فرهنگ نیز س انلو، منوچهر آتشی

با خبردزاری ایسنا داشته  4393ای كه در یازدهم آبان پاسدار فرهنگ و آیینهای ایران است. آتشی در مصاحبه

هایمان یعنی در ابتدا ما ایرانی هستیم و حس، تاریخ، اطالعات و اندیشه ؛شعر هنر فردی و بومی استوید: گمی ،است

یل و های اص. ضمن اینکه شاعران باید به ریشهمیشویادر ایرانی بودن خود را منتقل كنیم، جهانی م ایرانی است.

 (.4393وبگاه ایسنا،) بومی شعرمان آداهی داشته باشند
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 شعر ایلیاتی و روستایی

یینها آ جایل، روستا و مجموع شانروستایی به آن دسته از اشعاری دفته میشود كه موضوع و محور شعر ایلیاتی و

كالن به نوعی  ۀحوز ادرچه درشعر روستایی آفرین باشند. اصلی مضمون جای مربوط به این دو شاخهو توصیف

 ،با توجه به حجم و وسعت این دسته از شعر آیینی در ایران و جغرافیا و تنوع فرهنگی ،بخشی از ادبیات اقلیمی است

ییالق و قشالق و زنددی در  ،در این مسئله كوچ .مدتی است كه این اصطالح در شعر آیینی وارد شده است

ای آن مهم است. ها، همراه با دامداری و مسائل و جزئیات حاشیههای چوبی یا كلبهچادرها و ك رها و خانهسیاه

ا، كشاورزی و دامداری، صنایع دستی و هنرهای هدرخت زنددی یکجانشینی و سبک معماری در روستا، باغها و

اها ا، عشایر و روستهآیینها و مناسک فراوانی در ایل اتی است كه در شعر روستایی متبلور است.آیینی از موضوع

ها، كارآواها ها و جشن و سورها، سودها و مرثیهوجود دارد كه شاید به قول معروف مثنوی هفتاد من شود. شادیانه

ها و نددان درفته تا آبها و چشمهو نواهای ایلی، توصیف طبیعت و حیات وحش پیرامون آنها از درختان و پر

وان در شعر ساده و صمیمی، تاین مفاهیم را می كوهسارها، همه و همه در بافت زنددی مردم روستا و ایل همزادند.

لفیق های تای ایران تماشا كرد. شعری كه آفرینشگر صحنهها و روستاییهایلیاتی جمهربان و سرشار از غرور و حماس

 جنظوموان شعر بلند و متبا تاریخ و طبیعت با انسان است. یکی از این شاهکارهای هنری را می هنر با زنددی، فرهنگ

دانه و هنرمن ،آنچه دفتیم جفرهنگ و زنددی و هم جدوشاز شهریار ملک سخن دانست كه از دوشه حیدرباباآیینی 

 می سندد.خواص  هم میفهمد و وامكه هم ع تدفته اسسخن  با زبانی شیرین و بیانی دلنشین

 

 شناسی شعر آیینیآسیب

 ۀاند و دوردر این دوره متحول شده ،اندبودهرایج در ایران ادرچه از دذشته  آیینی های بدیعآیینها و درونمایه

ای با شرایط جامعه همراهی نموده و در به هر حال شعر و ادبیات در هر دوره نند.زنوآیینی شعر فارسی را رقم می

طلبی و در تجددخواهی و آزادی ۀدذر از مشروطه و آغاز دور ۀاندازی كرده است. دوری پوستمعاصر به نوع ۀدور

درایی در سیم افراطی و ملیلدوران ناسیونا، 4316دیری نهضت انقالب اسالمی در عاشورای سال آن شکل جادام

 سیاسی و اجتماعی در در ادبیات شد. تحوالت دیری شعر وطنی و باستانگراییمقابل دین و مذهب، موجب شکل

روحانیت دینی و مذهبی و مبارزه طلبی برضد ستم  جپنجاه و ایام پیروزی انقالب اسالمی و اقبال مردم به طبق جده

ات در شعر و ادبی و بیعدالتی باعث رویش مجدد شعر و ادبیات دینی و مذهبی در قالب ادبیات آیینی و دینی شد.

ر اقشا جو مذهبی پیدا كرد و برای اجماع توافق و حضور مردم در مبارزات هم روزدار منتهی به انقالب ماهیتی ملی

ای و تاریخی بر درایانه، وطنی و حتی اسطورهدیری از مفاهیم ملیمدنظر بودند. بتبع آن شعر و ادبیات هم با بهره

كه  ون شعر اتفاق افتادبستر دین و مذهب ارائه میشد و نوعی نودرایی در شکل و فرم و نواندیشی در محتوا و مضم

اما پس از پیروزی انقالب اسالمی، جنگ . نام درفته است شعر انقالب ۀدور دوران، به این موضوع كمک كرد. این

ای از ادبیات مقاومت و پایداری یا شعر دفاع مقدس نشو و نما پیدا ساله بر ملت ایران تحمیل شد كه دونههشت

این دوران محتوای  ادبیات ایجاد نمود. در نبال خود در فرهنگ مردم و شعر وا و مناسک متنوعی را بدهو آیین كرد

نی دی در اشعار، ای موارد ملی و تاریخی بود ولی مضمون غالبا و مناسک مذهبی و در پارهنهشعر بیشتر حول آیی

قب و قالب منا ت درتحت عنوان مداحی كه قبالً برای اهل بیادبی نوعی  ،محتوایی جبتبع از این غلب و مذهبی بود.

 ؛معاصر تحت تأثیر قرار داد ۀمراثی سروده میشد، قوت پیدا كرد و شعر آیینی و حتی كلیت شعر فارسی را در دور

وبوی كم رنگو یا برعکس مداحان در قامت شاعران حضور داشتند. كم نای كه شاعران در كسوت مداحابگونه
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های اما در دهه اشعار و ادبیات این دوره، دفاع مقدس و جنگ شد. ها رخت بربست و محتوایای ملی از سرودههآیین

پس از جنگ این نگاه غالب مذهبی قوت بیشتری درفت تا جایی كه شعر آیینی به شعر مذهبی و حتی مداحی 

پیامبر )ص( و  ،ای برای یکی از امامان )ع(اهل بیت )ع( محدود شد و اغلب شاعران سعی كردند در مدح یا مرثیه

سروده و اثری بر جای بگذارند. این مقوله داهی حس شخصی و فردی بوده و  ،ندان آنها یا سایر مناسک مذهبیخا

 زمانی نگاه ایدئولژیک و دینی داشته است.

 فرهنگی و جبصورت جدی به شعر آیینی و نقش آن در معرفی و توسع بویژه چهار دهج اخیر، ،رانیادورۀ معاصر در 

ادبی در آفرینش رویکرد مشترک ایرانی و اسالمی یا ملی و مذهبی كمتر توجه  جی این دوناهاجتماعی و توانمندی

. از سوی دیگر با دذشت چهار دهه از انقالب اسالمی و ضرورت آشناسازی جامعه و بخصوص نسل جوان ه استشد

ید هنر و آثار ادبی از سازی و سهم آن در تولآفرینی شعر آیینی و رسالت آن در تمدنساز ایران با نقشو آینده

 ۀهای شعر آیینی در دور. البته در زیرشاخهه استسوی مجامع ادبی، علمی و دانشگاهی بیتوجهی صورت درفت

ایی صورت پذیرفته كه برخی از آنها ظرفیت شعر آیینی را هنگاریهای اخیر پژوهشها و تکمعاصر بخصوص دهه

ن هم از قبل، شعر و ادب آیینی را مجالی ااند. دروهی از متقدمفقط در شعر دینی و مذهبی تعریف و جستجو كرده

هیت ما یلاند. در سالیان پس از انقالب اسالمی به دلسنتها و فرهنگ ملی و میهنی كهن و تاریخی قلمداد كرده

 بیت )ع( و بخصوص عاشورا و كربالارزشی برای این عرصه كه بردرفته از مکتب اهل یانقالب و تعاریف هنجارها

اند. برای نمونه به بیت )ع( برابر و یکسان منظور داشتهبوده، شعر آیینی را با شعر مذهبی و مدایح و مراثی اهل

 .شوداشاره می این مواردبرخی از 

ینی و شعر آیینی با رویکرد د جپیشین ۀدربار بر آن انقالب اسالمی ریشعر آیینی و تأثمحدثی خراسانی در كتاب 

دیری مرثیه و مناقب بررسی كرده است. او با الگوپذیری یا بهره ،بیشتر آن را از منظر مدحو  کندیم مذهبی بحث

پردازی درخصوص ردازد و سعی دارد مضمون های شعر والیی میبندی محمدعلی مجاهدی به زیرشاخهاز دسته

ن انطباق دهد )محدثی های شعری شاعرا)ع(، انقالب اسالمی و جنگ را در شعر مذهبی ایران با نمونه تیب اهل

شناسی ادبیات و شعر عاشورایی به پیشینه شکوه شعر عاشورامحمدعلی مجاهدی در كتاب . (4399 خراسانی،

های نیایشی، توحیدی، اخالقی، پندی، بندی شعر آیینی در حوزهمفصل كتاب به دسته جپرداخته و در مقدم

. البته او به ندیکدازد و در حد تعاریف اجمالی بسنده ممراثی می رو  حماسی، حکمی، عرفانی، اجتماعی، مداحی،

، بیتی انتقاد دارد نگاه برخی برای محدود كردن شعر آیینی و انحصار آن فقط به شعر مذهبی و به اصطالح اهل

ایشان در كتاب دیگری با عنوان  .(4345 )مجاهدی، ردازدی های مورد اختالف نمولی به تشریح بخشها و حوزه

ای از شعر آیینی را مشروح و به تفصیل در هفتصد صفحه از آغاز تا معاصر حوزه قلمرو شعر توحیدی سیری در

ر شاعران های آن در شعند كه البته میتوان اذعان كرد نگاه او بیشتر به شعر كهن فارسی و نمونهکبررسی و بیان می

معاصر ایران  ۀی به جریانهای شعری در دوراهلل طاهراز قدرت بانگ در بانگكتاب . (4341 متقدم است )مجاهدی،

عبارتند از:  روی آورده كه بندی فکری و اعتقادی شاعران معاصر در یازده دستهواقع به تقسیم پرداخته و در

رایان درایان انقالب، نوددرایان رمانتیک، نودرایان اجتماعی، نودرایان رمانتیک، سنتدرایان اجتماعی، سنتسنت

مذهبی نودرا. او برای هر دسته،  و مدرن، مذهبی سنتی،دریز، پستان اجتماعی، نودرایان آرمانانقالب، نودرای

ه آن بغیرمستقیم در شعر مذهبی  ،نکرده اشارهشعر آیینی به  ادروهی از شاعران را نام برده است كه ادرچه آشکار

 شعر سیاسی ۀستی دربارراحمد د جتنوش پهلوی دوم ۀشعر سیاسی در دوردر كتاب  .(4346 است )طاهری، پرداخته

عر ساز شند و آن را زمینهکآفرین اشاره میو اجتماعی بحث مفصلی شده ولی در بخشهایی به شعر دینی جنبش
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عنوان  صفویه تا امروز ۀسیر تحول شعر آیینی از دور .(4394 اعتراض و به اصطالح شعر انقالب میداند )درستی،

دید شاعر  جبر آن است تا شعر والیی و دینی را از جهت محتوایی، ادبی و زاویای است كه پژوهشگر نامهپایان

سفانه نگاه ایشان به شعر آیینی متناظر با شعر دینی أ)ع( و بزردان دین اسالم بررسی كند. مت تیب درخصوص اهل

 ۀیگر به دورمنظور از شعر آیینی همان شعر مذهبی و والیی است. از طرف د میگویدو مذهبی است و بصراحت 

 های تاریخی از صفویه تا قبل از انقالب نظر داشته است.معاصر بعد از انقالب ن رداخته و بیشتر به دوره

مشروطه و تأثیر آن بر ساختارهای مختلف جامعه، در شعر و ادبیات ایران  ۀتحوالت اجتماعی و فرهنگی پس از دور

ب و از طرفی پیروزی انقال هپرستانه را در پی داشته حس وطنای كبازتاب و نمود قابل توجهی داشته است؛ بگونه

یینی شعر آ ۀپردازی در ادبیات تأثیر هرفی بر دستراسالمی و دفاع مقدس و پیامدهای آن در توسعه و رشد و مفهوم

. از ته اسردیکایران بر جای دذاشته است و رویکرد انقالبی و حماسی با تأكید بر معارف دینی اسالم را دنبال م

سازی در مناسک الشهشت سال دفاع مقدس و سالهای پس از جنگ، نوعی ت ۀشصت و هفتاد یعنی از دور جده

و بازتاب آن در ادبیات بچشم میخورد كه تالش میشود شعر آیینی برآیند ادبیات دینی و مذهبی  آیینهای مذهبی

ی آیینی و سنتهای ایران جو متبلور از مجموعای متشکل باشد. حال آنکه برخی نیز شعر و ادبیات آیینی را مقوله

نمای تمام جفکری آینمتنوع ای هزمان و ظرفیتسیال . این تحوالت سبب شده شعر و ادبیات آیینی در ظرف دندانیم

 آیینهای ایرانی اسالمی باشد.

 

 گیرینتیجه

در فرهنگ  سازو دفتمان ارتباطیمعاصر یکی از عناصر  ۀبنا بر آنچه دذشت، شعر آیینی در ادب فارسی بویژه در دور

مهم كه در میان مردم  جاز ذهنیت و تفکر ایرانیان را شکل داده است. چند مؤلفه و نکت یمهم ایرانی بوده و بخش

عصب و ، تیپرستهنیدوستی و مایران مشترک بوده و بر الگوی رفتاری آنها تأثیر دذاشته است، عبارتند از: وطن

وان در شعر ساده و یتفرهنگهای تاریخی و اقلیمی. این مفاهیم را مگ عامه و خرده، فرهنیغرور دینی و مذهب

ای ایران تا نامدارترین شاعران و ادیبان این سرزمین هایلیاتیها و روستایی ج، مهربان و سرشار از غرور و حماسیمیصم

 .طبیعت با انسان است، فرهنگ با تاریخ و یهای تلفیق هنر با زنددد. شعری كه آفرینشگر صحنهشاهد بو

های متعددی را كه هركدام حاصل نظامهای معنایی یرند و چرخهگمختلف ریشه می یمناسک از منشأهاو  نهاییآ

د كنون شاهد پیون داستان میکنند. در ایران در طول چندین هزار سال تابا یکدیگر هم ،و هویتی مختلف هستند

های وابسته به ماه و خورشید هستیم. دو تقویم خورشیدی نآییخوردن و همساز شدن مناسک ماهی و خورشیدی و 

و قمری با یکدیگر در ایران پس از ورود اسالم مناسبتهای مختلف را سازش میدهند. مناسبتهایی كه داه به نظر 

همچون جشنها و مراسم سودواری )نوروز و محرم(، اما این تمدن همواره  ؛آیندناپذیر میكامالً متفاوت و سازش

، ا و نظامهای ارزشیتهتوانسته است این همسازی مناسکی را با موفقیت به انجام برساند و این امر را مدیون ذهنی

 و تفسیری باالیی را ایجاد كنند. یند قابلیت معناشناسنواتكه می استهای قدرتمندی نمادشناسی و اسطوره

ر در قالب سنتهای ملی و مذهبی و شعر و ادب معاص ۀبررسی و شناخت آیینها و مناسک ایرانی و اسالمی در دور

ای وان دفت ادبیات آیینی بستری بریتواقع م آیینی با تحوالت فرهنگی و اجتماعی و داهی سیاسی همراه است. در

، دفاع مقدس و مناسبتهای ملی و مذهبی و آداب و سنن شده است. آنچه یای انقالب اسالمهانتقال مفاهیم و ارزش

 جموعمج دۀارزشمند ادبی و دربردیرن جمعاصر بعنوان دنجین ۀاست كه شعر و ادبیات آیینی دورضرورت دارد این 

دب از شعر و ا یاشعر آیینی دونهبنابراین . ، تمدن و فرهنگ تلقی شودخیاعتقادات و باورهای ملی و مذهبی، تار
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ملی  یهاهیو هم به درونما شودیكه از جهت مضمون و محتوا هم مفاهیم دینی و مذهبی را شامل م فارسی است

و ایرانی اعم از تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، آداب و سنتهای پیشین و مناسک سیاسی و امروزین معاصر از جمله 

الهی و فرهنگ اهل  یهاوبوی دینی دارد و از آموزهمناسک انقالب و دفاع مقدس توجه جدی دارد. از یکسو رنگ

قدسی و توحیدی، نیایشی و ستایشی، اخالقی و  یهاو از مقوله رچشمه میگیردالسالم و تاریخ اسالم سبیت علیهم

نبوی، علوی، فاطمی، عاشورایی، رضوی و مهدوی  ی)ع( با نامها نیتهذیب نفس، مناقب، مدایح و مراثی معصوم

 یاهتیو موقع فرهنگی و تاریخی، نژادی و زبانی، جغرافیا ج. از طرف دیگر در ایران با توجه به پیشینشودیسروده م

معاصر، شعر آیینی را بالنده  ۀخاص، آداب و سنن، جشنها و مناسک مردم از باستان تا امروز متأثر از تحوالت دور

 كرده است.

 بیینتبخوبی و دانشگاهیان  بانیاد ، میان ناقدان،حدود معنایی و تعریف شعر آیینی در انواع شعر و ادب فارسی

 کندیدن برخی اصطالحات دینی و مذهبی در شعر، این توهم و برداشت را ایجاد مبر نشده است. در نظر برخی بکار

ائه آیینی با تعریفی كه ار آیینی بنامیم كه فقط به محتوای مذهبی توجه دارد، حال آنکه شعر را شاعر یكه شاعر

 سراییو مرثیهدر عرف شعری امروز ایران است، متفاوت است. به عبارتی شعر آیینی فقط مداحی  هبا آنچ ،شد

می ایرانی و اسال یو مناسک دینی و پاسداشت سنتها نهاییآ ۀدینی و مذهبی نیست، بلکه شعری است كه ویژ

 است.

آیینها و مناسک ایران و احصاء  ۀاین پژوهش با توجه به نوع نگاه به ابعاد ایرانی و اسالمی یا ملی و مذهبی در حوز

ادبی و شعری و همچنین بررسی و شناخت  جن برجسته در این عرصنظران و شاعرانظرات و دیدداههای صاحب

موجود در شعر  یهاپیش از اسالم و باستان تا امروز و تحت نظر معرفی مؤلفهۀ جامع ادبیات و شعر آیینی از دور

رهای اهای آیینی ایرانی و اسالمی و بررسی آسیبها و راهکآیینی معاصر و استشهادات شعری از شاعران در درونمایه

 یپژوهان شعر و ادب فارسی و بشکل عام برای ارتقاواند بصورت تخصصی برای دانشتتقویت شعر آیین فارسی می

آخر سخن اینکه شعر آیینی همچون دیگر انواع شعر و قلمرو ادب فارسی در  آداهی و دانش عمومی مفید باشد.

 ۀنو، تحوالت دور یهادهی. روشن است كه پدای فراروی خویش دشوده استدذر زمان دسترش یافته و س هر تازه

و مضامین نو، همه و همه اتفاقاتی جدید را در شعر آیینی معاصر ایران رقم  هاشهیمعاصر، تغییر و تحول زبان، اند

 شعری را باید چندساحتی و با مضامین متنوع نگاه كرد. جزده است و این دون

 

 مشاركت نویسندگان

دكتر  آقای. است شده استخراج سمناندانشگاه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

لیرضا عآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی عبداهلل حسن زاده میرعلی

 لیلتح نهایت در. اند داشته نقش هایین متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهحبیبی 

 .است بوده پژوهشگردو  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای

 

 قدردانی و تشکر
 تهیئ و سمناندانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این یفیك ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران
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 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و نقوانی كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 .خنتهران: س ،(. چاپ چهارم4346كدكنی، محمدرضا )با چراغ و آیینه، شفیعی

، صص  46 ۀفرهنگ مردم ایران، شمار ج(. فصلنام4397شناختی از ادبیات عامیانه، ارشاد، فرهنگ )برداشتی جامعه

3-64.

 : علم.تهران (.4394رسول )، انیجعفر تشیع در ایران، خیتار

  .تهران: ابن سینا ،(. چاپ سوم4314) یندوشن، محمدعل یبین، اسالمجام جهان

 تهران: نشر مركز.( 4344) نیالدادب ایرانیان، كزازی، میرجالل یی در فرهنگ وجستارها

 (. تهران: امیركبیر.4397اهلل )، ذبیحصفاسرایی در ایران، حماسه

 : جامی.تهران (.4341محمد ) جعفری قنواتی، ی بر فولکلور ایران،درآمد

فرهنگی عاشورا. مجتمع ان:تهر (4399زهرا )ی خراسانی، محدث انقالب اسالمی بر آن، ریتأثآیینی و  شعر

 .(. تهران: مركز اسناد انقالب اسالمی4394، احمد )یپهلوی دوم، درست ۀشعر سیاسی در دور

 .شهریور 64اطالعات، ج(. روزنام4341، حسن )نیترین شاعر معاصر، امشهریار، محبوب

  .تهران: سروش ،(. چاپ سوم4379) دیفرهنگ زبان فارسی، مشیری، مهش

 ۀ شش جلدی، چاپ بیست و دوم، تهران: امیركبیر.( دور4399محمد )، نیمع فرهنگ لغت،

 دانشگاه تهران. انتشارات ی، تهران:جلد 44ۀ دور (.4377اكبر )، علیدهخدا نامجتلغ

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.( 4344نصراهلل )ی، امامسرایی در ادب فارسی، هیمرث

 .دی و اشعار حسین دل دالب، تهران: اندیشه(. زند4345ظریف، هومن ) ،مرز پردهر

 ر.(. تهران: نیلوف4394ادبیات، نجفی، ابوالحسن ) جوظیف
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