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 چکیده:
شعر عاشورایی همواره تنومندترین شاخۀ شعر دینی در ادوار مختلف بوده است.   زمینه و هدف:

غالباً در این نوع    موضوعات متنوع،ها و  زمینهبراي طرح در  با وجود مستعد بودن مسئلۀ عاشورا  
و یکنواخت پرداخته شده، که عوامل مختلفی    تکراري  زده به مضامینماتماز شعر فارسی با نگاهی  

ر  بسیاري د در قرن اخیر تحوالت  ذار بوده است.رگثی أیط سیاسی و اجتماعی در آن تشرا از جمله
هاي ابتدایی و بویژه در دورة پهلوي اول  شعر فارسی رخ داده است هرچند شعر عاشورایی در دهه

اي را تجربه کرد. این پژوهش سابقهبا این تحوالت همراه نشد، بتدریج و محتاطانه، دگرگونیهاي بی
ضمن بررسی محتوا و نوع نگرش شاعران به موضوعات عاشورایی در سه دورة پهلوي اول، پهلوي 
دوم و انقالب اسالمی، به چرایی و چگونگی این تحوالت، با محوریت حرکت شعر عاشورایی از 

 مرثیه به حماسه پرداخته است.
اي در گردآوري  تابخانهاین پژوهش به روش تحلیل محتوا و با استفاده از شیوة ک  :روش مطالعه

 اطالعات انجام شده است.
بررسی و ارزیابی اشعار عاشورایی قرن معاصر نشان میدهد که شعر عاشورایی در دورة   ها:یافته

سرایی و نگاهی سراسر ماتمزده و با موضوعات محدود و تکراري همراه پهلوي اول، کامالً با مرثیه
حفظ موضوعات و مضامین پیشین، در مواردي نیز تغییر    بر  بوده است. در دورة پهلوي دوم عالوه

اي روبرو شده، از تکرار گذشته پیدا کرده است، اما شعر عاشورایی انقالب اسالمی با افقهاي تازه 
 فاصله گرفته و با نگاهی حماسی و معرفتگرایانه به موضوعات گستردة عاشورایی پرداخته است.

هش نشان میدهد که میل به حرکت از مرثیه به حماسه نتیجۀ حاصل از این پژو  گیري:نتیجه
نو رواج  نیز  و  مبارزه  و  مقاومت  گفتمان  با ظهور  و همزمان  دهۀ چهل  از  عاشورایی،  -در شعر 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Background and objectives:  Ashura poetry 
has always been the strongest branch of religious poetry in different eras. 
Despite the fact that the issue of Ashura is suitable for design in various fields 
and subjects, often in this type of Persian poetry withMatmazdeh looks at 
repetitive and monotonous concepts, which have been influenced by various 
factors, including social and political conditions.In the last century, many 
changes have taken place in Persian poetry, although Ashura poetry in the early 
decadesAnd especially in the first Pahlavi period, it was not accompanied by 
these changes, but gradually and cautiously, it experienced unprecedented 
changes.This study, while examining the content and type of attitude of poets 
towards Ashura themes in the three periods of the first Pahlavi, the second 
Pahlavi and after the Islamic Revolution, to the why and how of these 
developmentsWith the focus on the movement of Ashura poetry, it has turned 
from elegy to epic. 
METHODOLOGY: This research has been done by content analysis method and 
using library method in collecting information. 
FINDINGS: The study and evaluation of contemporary Ashura poems shows 
that Ashura poetry in the first Pahlavi period was completely mourning and 
with a mournful look and with limited and repetitive topics. In the second 
Pahlavi period, while preserving the previous themes, it moves towards change 
in some cases, but after the revolution, Ashura poetry encounters completely 
new horizons and distances itself from the repetition of the past, and with an 
epic and authoritarian look at Extensive Ashura topics are covered 
CONCLUSION: The result of this study shows that the desire to move from 
mourning to epic in Ashura poetry, from the forties and simultaneously with 
the emergence of the discourse of resistance and struggle and the spread of 
religious modernism, the beginning and after the Islamic Revolution to 
Especially with the start of the imposed war has reached its peak. 
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 مقدمه 
احساسیترین شاخۀ شعر دینی است که قرنها ادب فارسی را تحت تأثیر خود قرار داده و پیوندي    شعر عاشورایی

) و اخبار مبتنی (ع، مسائل مربوط به قیام الهی امام حسین  موضوع شعر عاشورا. «ناگسستنی با آن برقرار کرده است
، از مکه تا کربال و از کربال تا  نهضت   بر شهادت آن حضرت از زمان حضرت آدم تا خاتم و حوادث مرتبط با این

، موضوعاً مربوط  . در تعریف شعر عاشورا باید به این نکته عنایت داشت که هرچند این نوع شعرمدینه و مکه است
، باید میان آثاري که صرفاً به مسائل عاطفی کربال و ماتمی آن  به مسائل قیام حسینی و وقایع مرتبط با آن است

، تفاوت قائل  ، با آثار منظومی که ملهم از ارزشهاي عاشورایی و مبتنی بر اهداف الهی این نهضت شگرفنداندپرداخته
شعري است که در مقام تبیین مقوالت ارزشی این نهضت الهی است    شعر عاشورایی  . بر این اساس میتوان گفتشد

). برخی دیگر نیز  48: ص  ، مجاهديعاشورا  و متعهدانه حول محور مسائل زیربنایی آن حرکت میکند.» (شکوه شعر
: «شعر عاشورا نقد حکّام غاصب و احیاي  ند ا، به تعریف آن پرداختهاز دیدگاه روشنفکرانه و براساس اهداف عاشورایی

ساز دین و نشر ارزشهاي ماندگاري است که زیربناي فداکاري و جهاد و جانبازي در راه عقیده  مفاهیم زنده و زندگی
دهندة فرهنگ شهادت و خط حمایت از خاندان مظلوم پیامبر بوده است.» (فرهنگ  انتقال   . شعر عاشورار میرودبشما

، اما تحت تأثیر روح حاکم بر  ). هرچند تعریف مجاهدي از شعر عاشورایی جامعیت ندارد 17: ص  ، محدثیعاشورا
، اما  دیگري از شعر عاشورایی نیز اشاره کرده استهاي  رویکردي فراتر رفته و به جنبهاشعار زمانه از حالت تک 

، که بخش اصلی کار این  ، خأل رویکرد حماسی راتعریف محدثی با دادن نقش نقد حکام غاصب به شعر عاشورایی
 ، نیز پوشش داده و تعریف جامعتري ارائه داده است.  پژوهش است

اي از شعر دینی، مطرح شد و در مسیر خود تا به امروز  اخه، بعنوان ششعر عاشورایی از قرن چهارم با مرثیۀ کسایی  
هاي مختلفی تقسیم شده  ، که بر این اساس به دورهتحوالت گوناگونی را تحت تأثیر عوامل مختلف تجربه کرده

 است: 
 ؛ )قرن چهارم تا پایان قرن نهم: دورة پیش از صفویه (عصر اول  -1«
 دهم و یازدهم)؛قرن  : دورة صفویه (عصر دوم  -2
 قرن دوازدهم و سیزدهم)؛: دورة پس از صفویه تا پایان قاجاریه (عصر سوم  -3
 . )36: ص  ، کافیشرح منظومۀ ظهر» ()امروز  تا  1300  از  سال عصر چهارم: دورة معاصر (  -4

،  شعري یکنواخت  عاشورایی  حرکتی محتاطانه و در چارچوبی مشخص و محدود داشتند و شعر  ، شاعراندر عصر اول
با تغییر قابل  « ، شعر عاشورایی. در این پنج قرنگونه پیام ارزشی بودخالی از نوآوري، حول محور سوگ و فاقد هر

، که علت آن را  هاي موفق و ماندگاري نائل نیامدندبه تجربه،  اهللا شعر آیینی و دوستدار آل   و  اي روبرو نشدمالحظه 
» (شکوه  ید سبک شعري و تکرار مضامین شعراي متقدم و عدم عنایت جدّي به مفاهیم ارزشی دانستمیتوان در تقل
 ). 155: ص  ، مجاهديشعر عاشورا

از نظر کمّی و کیفی   حکّام صفوي،  . در این دوره که  هاي شعر عاشورایی است، از درخشانترین دورهعصر دوم 
، شعر عاشورایی رونق چشمگیري یافت و شاعران بسیاري به این  بودندحامیان جدّي مذهب تشیّع و شعر دینی  

  ؛ ، تفاوت چندانی با پیشینیان خود ندارد ، از نظر نگاه و محتوا ، اما شعر آنان با وجود حجم بسیاروادي گام نهادند
دا بعلت عدم حمایت حاکمان  ، ابت. در عصر سوم استخود گرفته  ه  ب  تريبارز  ةجلو،  زدهو ماتم آلود  جز اینکه نگاه حزن

، موجب  ، شعر عاشورایی رو به افول و رکود رفت اما توجه و حمایت حاکمان قاجاري به شعر مذهبیاز شعر و ادب
هاي سیاسی ، ارتباط با غرب و دگرگونی ساختارهاهمچنین تحت تأثیر ترجمه  ،اقبال به این شاخه از شعر دینی شد
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از دو منظر حماسی و عرفانی به    در این دوره«  اي کهاشورا نیز دگرگون شد؛ بگونه ، نگاه به فرهنگ عو اجتماعی
میشدعاشورا [آن نگاه  آثار  ]  نظیر  حماسی  منظومۀ  چند  آمدن  پدید  سبب  عاشورا  اساطیري  و  قرائت حماسی   .

انگیز  هاي دل، مجموعهحماسی-الشعراي صبا و سروش اصفهانی شد و نگاه عرفانی به موضوع یا برداشت عرفانیملک 
(شرح    »االسرار عمان سامانی را بوجود آوردعلیشاه و گنجینهاالسرار صفی، زبدهو مورد قبولی نظیر آتشکدة نیّر

با تبعیت از فضاي    اما این تغییرات ناکافی دیرزمانی به طول نینجامید و شاعران  ).446: ص  ، کافیمنظومۀ ظهر 
. تنها نوآوري در شعر  پرداختندبا محوریت سوزوگداز  ،  و تکراريمحدود  ات  ، تنها به موضوعکلی حاکم بر جامعه
توسط یغماي جندقی ،  در قالب جدید مستزاد   زنییعنی اشعار مخصوص سینه  ، سرودن نوحهعاشورایی این دوره

. قالب  )117: ص 1، ج پور ، آرین از صبا تا نیما(  ر زمان خود یاد کرده استپور از او با عنوان روشنفکاست که آرین 
هاي عاشورایی با قالبهاي نوینی عرضه شد  ، نوحهبا ظهور یغما«  نوحه با نام یغماي جندقی شناخته میشود، چراکه

باعث تحول ساختاري نوحه از بکاهاي عاشورایی گردیدو  از طرف دیگر بدلیل پرهیز  الفاظ و ترکیبات  .  رگیري 
، یغما با تضمین از غزلیات  بر قالب مستزاد . افزونهاي محتوایی آنها نیز بوجود آمد، بتدریج تغییراتی در جنبهبار ذلّت

:  ، مجاهدي» (شکوه شعر عاشوراسرایان حسینی نیز بود، راهگشاي نوحه هاي عاشوراییسعدي و حافظ در حوزة نوحه
 ). 459ص  

اي بزرگ بود که زدنی و خلق حماسه ، بیانگر شجاعتی مثالآلود) در آن شرایط خفقانع(ود اینکه قیام امام  با وج
، این نکته در شعر شاعران متقدم تا اواسط دورة پهلوي دوم مغفول مانده  در آن برهۀ تاریخی بنمایش گذاشته شد

شعر عاشورایی آشکار شد و بعد از انقالب اسالمی گسترش  هایی از حماسه در  بود و پس از این زمان است که رگه
هاي  ، دربرابر مرثیه و در کنار دیگر رویکردهاي مهم شعر عاشورایی انقالبچشمگیر یافت و بعنوان یکی از رویکرد

تبلیغی رویکرد  از جمله  عاشورایی  شعر  عرفانینوظهور  رویکرد  هنري،  رویکرد  جامعه ،  رویکرد  و،  بنمگرا  ایش  ... 
 . گذاشته شد

اندیشهگانۀ پهلوي اولهاي سهبررسی و مقایسۀ شعر عاشورایی در دوره از نظر  انقالب اسالمی  ،  ، پهلوي دوم و 
، براي نمایان شدن محتوا و نوع  هاي خاص و چگونگی برخورد با موضوعات مشترك هاي بیان و بسامد واژهشیوه

،  هاي مورد بررسی، در دورهو فاصله گرفتن از فضاي ایستا و تکراري نگاه و نیز چرایی و چگونگی تغییر و تحوالت
، پهلوي دوم و انقالب  هاي پهلوي اول، با بررسی اشعار چهل و یک شاعر از دورهضرورتی است که در این پژوهش

 : ، تالش شد در قالب پرسشهاي زیر به آنها پاسخ داده شوداسالمی
 ؟ ، تحت تأثیر چه عواملی بوده استدر شعر عاشورایی قرن معاصر حرکت از مرثیه بسمت حماسه    -1
 اشتراکات و تمایزات محتوایی شعر عاشورایی قرن معاصر با گذشته در چیست؟   -2

، که  الزم به یادآوري است که برخی از شاعران موردبررسی این پژوهش در چند دورة مختلف به شاعري پرداخته
ستۀ اول شاعرانی هستند که شعر آنان یکنواخت و فاقد تغییر و تحوالت چشمگیر  : د به دو دسته تقسیم میشوند

. دستۀ دوم شاعرانی ایممحتوایی و نوع بیان است؛ بهمین دلیل از اشعار این شاعران در دورة متناسب استفاده کرده
اند و  تفاوتی را ارائه داده هستند که شعر آنان تحت تأثیر تحوالت جامعه قرار گرفته و در هر دوره محتوا و نگاه م

. در استفاده از اشعار این شاعران و در مواردي که تاریخ سرایش  نیز در شعرشان نمود دارد  مشخصات هر دوره
هاي وي و نهایتاً براساس سبک و ویژگیهاي شعري و ، از نزدیکان شاعر و با استفاده از دستنوشتهمشخص نیست

. با توجه به  ایم، کمک گرفته و آن را در دورة متناسب مورد بررسی قرار دادهتاریخ شاعر نیز مقایسه با اشعار داراي  
پژوهش این  از  به حماسه است اینکه هدف  مرثیه  از  عاشورایی  بررسی سیر تحول شعر  به سایر  ،  بدیهی است   ،
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خته نشده و تنها بصورت  رویکردهاي نوظهور شعر عاشورایی اواخر پهلوي دوم و انقالب اسالمی بصورت مجزا پردا 
 . کلی و بعنوان پیوند مرثیه و حماسه و نیز نشان دادن چگونگی سیر تحول به آنها اشاره شده است

 
 سابقۀ پژوهش 

 :پژوهشهاي بسیاري انجام شده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد  پیرامون شعر عاشورایی
) که نویسنده از پیشینۀ شعر عاشورایی در زبان  1379(علی مجاهدي محمداز   شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی  

به نقد    شرح منظومۀ ظهر) در کتاب  1386(. غالمرضا کافی  گذار در تطور آن بحث کرده است فارسی و عوامل تأثیر
است پرداخته  معاصر  روزگار  تا  آغاز  از  عاشورایی  شعر  تحلیل  عبدالحمید ضیایی  و  کتاب    )1381(.  نگرشی در 

شناسی تحریفات آن در شعر  ، به بررسی انتقادي انعکاس واقعۀ عاشورا و آسیبتاریخی به ادبیات عاشورا-انتقادي
به گزینش هفتصد و    جرس فریاد میدارد) در کتاب  1389(. جواد هاشمی و میثم کریمی  فارسی پرداخته است

آوري سیصد و  به جمع   که بربندید محملهابیست غزل عاشورایی از دویست شاعر متقدم و متأخر و نیز در کتاب  
زاده  . مرضیه محمداندهفتاد و سه مثنوي عاشورایی پرداخته و چهرة رنگارنگی از شعر عاشورایی بنمایش گذاشته

ادبیات شیعهرا که مشتمل    دانشنامۀ شعر عاشوراییکتاب   و  بر  ، عقاید و احساسات و جهتگیري شاعران عرب 
. مقالۀ «بررسی شعر عاشورایی در لرستان» ، نوشته است گوي در طول تاریخ بویژه بر محور واقعۀ کربالست پارسی

هاي شعر عاشورایی در  ) که در آن نویسندگان به بررسی جلوه1394(و احسان حیدري جمشیدي    از علی نوري
از نرگس    عاشورا در آیینۀ شعر معاصر. و نیز کتاب  اندشعار فارسی لرستان از آغاز تا پیروزي انقالب اسالمی پرداخته ا

 . ، تحلیل و مقایسۀ شعر عاشورایی فارسی و عربی پرداخته است) که نویسنده به بررسی1389(  انصاري
، اما در زمینۀ سیر تحول شعر  معاصر صورت گرفته  اي پیرامون شعر عاشوراییبا وجود اینکه پژوهشهاي گسترده 

 . ، پژوهش مستقلی انجام نشده استعاشورایی از مرثیه به حماسه
 

 بحث و بررسی 
 شعر عاشورایی در دورة پهلوي اول

، ابتدا بظاهر خود را حامی دین و مذهب نشان داد و از این طریق در پی کسب  رضاشاه پس از به قدرت رسیدن
اي بوجود آورد و با  ، نظام استبدادي مطلقههاي حکومت ما با استوار کردن پایها ،  آمدپشتوانۀ جامعۀ دینی ایران بر
، دشمنی ، به تعطیلی کشاندن هیئات مذهبی و سختگیري بر ادبیات و مظاهر دینیایجاد اختناق شدید در کشور

، عدالت و  ، روشنگريستیزي، ظلم، حماسهوجوه واقعۀ عاشورا ترین  . ازآنجاکه از برجسته خود را با دین عیان کرد
اي را علیه شعر عاشورایی بکار میبردند  ، شرایط سختگیرانه، حکّام جور بمنظور جلوگیري از آگاهی مردمبرابري است

. بهمین  ، درصدد حذف شعر دینی بودند تا حکومت ظلم آنان از جانب جامعۀ دینی در امان بماندو از این طریق
،  شعر عاشورایی به حاشیه رفت و جز نظر به اسلوب قدما و بیان مضامین محدود و تکراري  ،دلیل بود که در این دوره

 . نشانی از میل به تحول در آن وجود نداشت
،  ، صغیر اصفهانی، حسین مسرورساکت اصفهانی  با بررسی اشعار  اولعمدة موضوعات شعر عاشورایی دورة پهلوي  

 1:، آذر حقیقی و صبوري اصفهانی، بهار، آتش اصفهانیماییه

 
 .از آقاي جواد هاشمی بخاطر معرفی تاریخ سرایش برخی از اشعار تشکر میکنم .1
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، کردار و تقریر معصومان  غلبه و سیطرة اندیشۀ تقابل سنت به معناي گفتار  :توصیف عاطفی و شاعرانۀ واقعه
فکري جامعۀ  آمد و نیز تقدّس موضوعات مربوط به عاشورا بر فضاي  ) با تجدد و نوآوري که نوعی بدعت بشمار میع(

امانتدارانه به وصف صحنه سنتی این دوره، باعث شد که شاعر بگونه اساس روایات تاریخی و با  هاي کربال بر اي 
  ، همچونگر مظلومیتبار و تداعی، ذلّتبرانگیز . استفاده از واژگان و ترکیبات ترحمنگاهی ماتمزده و منفعالنه بپردازد

، همراه با نمایش  ، نشانگر توصیفی عاطفییاور و طفل، بی، غرق خونحال، خستهغان، ف، سه شعبه، نی، خیمهآتش
در شعر عاشورایی این دوره بسامد باالیی دارد و آن را از    ، براي برانگیختن احساسات و گریاندن مخاطبمصائب

 : جنبۀ محتوایی در سطح مرثیه نگاه داشته است
ــدیــد  پ ــد  جـهــان شــ ــه  ب ــامــت  ی ـق  شــــور 

ــ  ک ــش  ــه آت ــت ــروخ ــراف ب ــه  ــل شـــــع ــن   ی
 

رسید  نی  یک  به  خورشید   قامت 
سوخته هم  به  خیمه  و   خیمگی 

، مجاهدي، به نقل از صبوري  کاروان شعر عاشورا (
 ) 497: ص  اصفهانی

) از ویژگیهاي مهم شعر  (ع  هاي غمبار شهادت و نمایش مظلومیّت حسینیان، مصائب و صحنهوصف درماندگیها
 : است که تحت تأثیر همین فضا سروده شده استعاشورایی این دوره  

ــید ــراب رسـ ــین چو در مجلس شـ ــر حسـ  سـ
ـین ـب و  والیــت  ــه  شــ اي  ـجف  ـن ز  ــر  سـ رآر   ـب
ــورا  عــاشـ ـظـهر  ــه  ب ــر  ـمحشـ ـعالمــت   ـچنــان 

 

رسید  آفتاب  به  حریمش  اهل   ... فغان 
رسید خراب  کوفۀ  در  تو  آل  بر   ... چها 

رسید  آفتاب  نیزه  یک  به  که  شد   پدید 
 )46: ص  آتش اصفهانی  دیوان(                     

، در پی نشان دادن اوج  )ع(یاور ماندن امام  ) و تنها و بیع(اکبر  هاي شهادت حضرت علیشاعر با توصیف صحنه
مصیبت  ، مخاطب را به شگفتی از عظمت  و با استفاده از استفهام انکاري  مظلومیت و درماندگی حسینیان است

 : میداردوا
ام ـــیرازة  شـ زـمـین  ــت ـبر  اســ اـفتــاده   اـلـکتــاب 

علی دریــاي خون این  در  افتــاده  ــت  اســ  اکبر 
 

 ؟ یا که شبه احمد از پشت عقاب افتاده است 
 یا که عکس ماه غرق خون در آب افتاده است؟ 

، به نقل از آذر  ، مجاهديکاروان شعر عاشورا(
 )528: ص  حقیقی

ــه   ب ــب  ــن زی ــون  چ ــد  ــالدی ــرب ک  دشــــت 
مــمــتــحــن  آن  یــاریــش  بــهــر   کــرد 

 

جفا   از  حسینش  یاور  بی   مانده 
کفن  بر  در  را  خویش  طفل  دو   هر 

 )165: ص  صغیر اصفهانی  دیوان(              
، هرچند با وقوع انقالب مشروطه اعتبار  اللّهی پادشاهاننهادینه بودن اندیشۀ سنتی ظللعن و نفرین یزیدیان:  

اي که شاعر نمیتوانست  . بگونهاي داشت، جایگاه ویژهزدة پهلوي اول، همچنان در جامعۀ سنتخود را ازدست داد
، همچنین رعب و وحشت حاکم عدالتی بر ضد همۀ حکّام ستمگر تعمیم دهدقیام عاشورا را قیامی علیه ظلم و بی

انفعال و جهتگیري شاعر عاشورایی این  ، نهایت خروج از  ، مانع از اعتراض صریح میشد. به همین دلیلبر جامعه
 : ، لعن و نفرین و ذکر صفات مذموم یزیدیان بوددوره

ــه ـــعل شـ ز  ـبکــاهــد ـمـگر  ـهر  ـــپ سـ اي   ـنوازیــت 
 

مالک   لعین  یزید  نباشد اگر   الرقاب 
 )65: ص  آتش اصفهانی  دیوان(                     



 7/ از مرثیه به حماسهقرن معاصر عاشورایی  شعر بررسی حرکت

 

ـلـعـین  ــعــد  سـ اـبن  ــه  ب ــد  ـگوی کــه  ـنـبود   ـیـکی 
 

پاره  تن  به  دینپاره  متاز شاه  اسب  تو   ، 
 )423:  ساکت اصفهانی   دیوان(                   

 تسلیم قضا و قدر بودن و گالیه از چرخ و رواج انفعال
گونه رفتار از سوي حکومت فراهم ، شرایط را براي توجیه هراللّهی بودن حکمرانی در نزد مردمپذیرش اندیشۀ ظل

جایگاه    بازیابی، همچنین نهادینه شدن احساس رخوت و تسلیم دربرابر روزگار و عدم تحرّك و پویایی براي  میکرد 
، میل به ، سبب شد شاعران عاشورایی نیز تحت تأثیر همین فضا، در بخش عظیمی از جامعهرفتهانسانی ازدست

،  . نسبت دادن واقعه به قضا و قدررا بنمایش بگذارند، حقارت و انفعال دربرابر خباثتها و خیانتها ، درماندگیتسلیم
گیري از ویژگیهاي بارز شعر عاشورایی این  پذیري و موضع، عدم مسئولیت، براي توجیه انفعالعقل نخست و فلک

 :  دوره است
ود ـب ـن لــک  ـم ــان  ایشــ رم  ـح ـم کــه  رـتی  ـت ـع  آن 

 
فلک  اي  کردي  زنا  آل  بزم  به   !حاضر 

 ) 182: ص  صغیر اصفهانی  دیوان(                
ام ــرانـج ه سـ ادت ارـچ ـــه ک شـ ــد لـی ار او شـ  ـک

 
آغاز  ز  بدش  ازل  عهد  نتیجۀ   همین 

 )423:  ساکت اصفهانی  دیوان(                 
هیچگونه موضع مؤثري در برخورد با موضوعات    ، ناله سردادن و رواج انفعال،شاعر این دوره بجز گالیه از چرخ

 : عاشورایی ندارد
فلــک اي  وفــا کردي  ترك  ــوي کــه   ویران شـ
ــتی داشـ کــه  عــداوت  و  جور  و  ظلم   هرچنــد 

 

فلک   اي  کردي  جفا  خویش  حد  ز   بیرون 
فلک اي  کردي  عبا  آل  حق  به   ظاهر 

 ) 182: ص  صغیر اصفهانی  دیوان(                 
از   نــد  ـــت ق گشـ ـف ـت ــد ـم زی ـی ــا  ب ش  الـک ـه ر  ـه  ـب

ــدرود  ب را  او  مـر  ـع زار  کشـــــت ــا  ت  آســــمــان 
 

کج  دونآسمان  روزگار  و   اساس نهاد 
ماه هالل  از  محرم  هنگام  داس ساخت   ، 

 )27: ص  آتش اصفهانی  دیوان(                      
مددخواهی است که شاعر براساس  ، توسل و  هاي مهم شعر عاشورایی این دوره یکی از رویکرد   :توسل و مددخواهی

بنیانهاي فکري شیعی که توسل به ولیّ خدا را جایز میداند و با توجه به مقام معنوي واالي ولیّ و واسطۀ فیض  
 : بودن وي به آن میپردازد

ــم  ــوای ت ــاي  وف و  ــد  ــه ع در  ــه  ــم ه ــا   م
بــکــن  ــایــی  وف ــت  اســ ــتــه  بســ تــو   عــهــد 

 

توایم   دعاي  و  دست   منتظر 
بکن دعایی  است  باز  تو   دست 

، به نقل از صبوري  ، مجاهديکاروان شعر عاشورا (
 ) 498: ص  اصفهانی

 لب کشـته شـد آن شـاه که با خنجر و تیرتشـنه
ــنــا  سـ درد  داروي هر  نظرش  ــد  بــاشــ  آنکــه 

 

کفنش   تن  بر  دوخته  شد  و  ببریده   گشت 
منش به  چشمی  گوشۀ  فتد  که  دارم   1چشم 

 )83: ص  همایی  دیوان(                             
دارد جــا  ـت اـل و  ـت ــل  فضــ ــه  ب ر  ـی صــــغ ون  ـن  ـک

 
داور   از  حوائج  گیرد  تو  باب  به  تا   که 

 )    15: ص  صغیر اصفهانی  دیوان(                   
 

 .هجري قمري سروده شده است 1347در ماه محرم سال    - 1



 1-22 صص ، 76، شماره پیاپی 15، دوره 1401سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ شهریور    /  8

منقبت که ویژگی همیشگی پیوند تنگاتنگ واقعۀ عاشورا با مرثیه باعث شد که حتی در مدح و :  مدح و ستایش
 : ، گرایشی ماتمی داشته باشدبار حادثههاي مصیبت، با استفاده از ذکر صحنهشعر عاشورایی بوده نیز نگاه شاعر 

ــان ــی ــالک اف ــه  ک ــه  م اي  ــب  امشــ ــاب  ــت  ب
ــون  خ ــوج  م ــن  ــزی ک ــد  ــن ــی ب ــوح  ن ــر  ــگ  م

 

خاکیان   جانبازي   ببینند 
برون باید  آورد  کشتی   چسان 

:  ، به نقل از مسرورمجاهدي،  کاروان شعر عاشورا(
 ) 597ص  

 گشــت خاکســترنشــین رأس منیرش در تنور
ان ت بیپرده شـــد از دســـت ظلم کوفـی اقـب  ـع
 گشــت پامال ســتور آن تن که بودي آســمان 

 

اقتباس  میکرد  نور  ضمیرش  از  خورشید   آنکه 
کوتهی نقابش  از  کردي  قیاس آنکه  دست   ، 

طاس به  موري  از  کمتر  جاللش  چرخ  بر   در 
 )27: ص  آتش اصفهانی  دیوان(                     

، ذکر مقام واالي معنوي و فداکاري در راه دین  شاعر عاشورایی این دوره با استفاده از ذکر نسب براي تفاخر بیشتر
 :، به مدح میپردازدو پیوند آنها با مرثیه
عبــا آل  دومخــامس  ــبط  سـ ــوم ،  سـ قطــب   ، 

فــی ــی  ــان ف ازل  ــزم  ب در  ــت  زگشــ رواهللا   آن 
پســــر  ز  و  ــت  گــذشــ ـب رادر  ـب ز  ن  دـی ره   در 

 

اوست   اختر  نه  بندة  فلک  که  سپهري   آن 
اوست  ساغر  فنا  صهباي  ز  سرخ  ابد   تا 

واقعه علیشاهد  و  عباس  اوست،   اکبر 
 )161: ص  بهار  دیوان(                                

دور:  مرثیه عاشورایی  شاعران  از گذشتگان  ةتقلید صرف  اول  جامعثیرأت  ،پهلوي  فضاي  از  و حزن   ۀپذیري  آلود 
، فرهنگ و  و نیز بازگشت حکومت به سنت  ، وحشت حکومت از اشعار حماسی و روشنگرانۀ عاشوراییدهزخفقان 

شد  باعث  ،  اي دارداي اسطوره ادب ایران باستان که آمیخته با اسطوره است و مظلومیت که در بین ایرانیان ریشه
 .  بیان شود  زدهاشعار عاشورایی این دوره با نگاهی ماتم  ةعمد

، از مضامین و اصطالحات رایج شعر عاشورایی این  شیر و کودکان تشنه، طفل بی، عطش، زخمسخن از مصیبت
 : دوره براي ارائۀ مرثیه است

 ، کـه جـاي لبنشخون خورم در غم آن طفـل
دت   ۀ وـح ـــم ــرچشـ آب ز سـ  میخوردکودکی ـک

 

دهنش   در  خون  حرمله  ستم  دست   ریخت 
عطش سوز  از  آبگشت  بدنش ،  در  روان   ، 

 ) 82: ص  همایی  دیوان(                           
ــت ـــمان کودـکان ـجاریسـ ـــمه ز چشـ  هزار چشـ
ــد وارد شــ تو  بر  ــربـه  هر ضـ ز   جراحتی کـه 
اي آن جســـدي  ــود زخمـه ــمرده شـ ا شـ  کـج

 

تو    آري  باکجا  آب  که  روي  عطشان   ؟... لب 
بشماري  تو  خود  و  آري  قلم  در  تو   مگر 
برداري درست  نتوانی  زمین  از   ؟ که 

، به نقل از صبوري  ، مجاهديکاروان شعر عاشورا (
 ) 498-499: صص  اصفهانی

،  کنندة مظلومیت در این دوره باعث شد که مرثیهها و ترکیبات محدود و تداعی ، فراوانی استفاده از واژهبطور کلی
، وصف  ) در واقعۀ عاشوراس(  بدیل حضرت زینبعنصر غالب شعر عاشورایی این دوره باشد. عدم توجه به نقش بی

با نگاهی ماتمزده و   ،نهایت عجز و ناتوانی و مستحق دلسوزي و ترحم دانستن وي در کنار ذکر مقام واالي معنوي
که بعلت تکرار مضامین شعر زینبی و نیز نگاه فرهنگی است  زینبی این دوره    مهمترین ویژگیهاي شعر  زا  دآلوحزن
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زنانتحقیر به  استآمیز  افکنده  سایه  دوره  این  عاشورایی  شعر  بر  مصیبت ،  فراخوانی سخنان  از  استفاده  از  بار.   ،
 : ) در شعر عاشورایی این دوره است(سهاي رایج ارائۀ تصویري ضعیف و ناتوان از حضرت زینب  شیوه

اهــل   پــیــمــبــریــماي  آل  هــمــه  مــا  ــه   کــوف
ـبی اـیـنـچـنـین مــا  کــه  خــداـیـیم  ـعزـیز  ــان   کســ

 

حیدریم  صلب  وز  فاطمه  پاك  نسل   از 
مضطریم و  خوار  شما  نزد  چرخ  جور   ...از 

 ) 193: ص  صغیر اصفهانی  دیوان(                  
ــت  اســ من  پیــام  آخرین  این  و  تیغم  زیر   بــه 

 
است   من  پیام  این  تو  سوي  فاطمه   عزیز 

عاشورا ( شعر  مجاهديکاروان  آذر ،  از  نقل  به   ،
 )527: ص  حقیقی

 شعر عاشورایی در دورة پهلوي دوم 
، تا حد زیادي برطرف شد  آلود رضاشاهی، فضاي اختناقبا روي کار آمدن محمدرضا پهلوي و اجراي قانون مشروطه

، با دادن  براي مشروعیت بخشیدن به جایگاه خود. او  و شاعران عاشورایی و هیئات مذهبی مجال فراختري یافتند
. با ایجاد فضاي تازه در جامعه و برپایی پرشور  ، در پی جلب رضایت جامعۀ دینی ایران برآمدآزادیهاي نسبی مذهبی

، به سرودن مراثی روي آوردند و شعر عاشورایی را آکنده  هاي جامعه، شاعران نیز با توجه به نیازمجالس عزاداري
، شرایط را براي  . همچنین آشفتگی و نابسامانیهاي سیاسی در ابتداي این دورهاز مفاهیم ماتمی و سوزوگداز کردند

، شعر و شاعران عاشورایی رشد  ، تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیلدخالت و سختگیري علیه دین و شعر دینی
و ایجاد فضاي بستۀ   1332مرداد  28ینکه با وقوع کودتاي  ، تا ا، اما میل به تحول در اغما بود چشمگیري یافتند

آلود و عموماً سیاه  ، شهوت، خودشکنانه : «عصیانی ، اشعار شاعران تحت تأثیر شرایط بوجودآمده به شعريسیاسی
،  جویی از خود و جامعه و زندگی و حکومت و سیاست، اشعاري سرکشانه و احساساتی که غبن و انتقامتبدیل شد

، شعر عاشورایی نیز بسمت تغییر  از این رهیافت  ).2: ص  4، ج  ، لنگرودي (تاریخ تحلیلی شعر نو»  .آن نقش میزد  در
،  هاي میل به تحول در شعر عاشورایی آشکار شد ، نشانهمرداد   28. هرچند بعد از کودتاي  و تحول گرایش نشان داد

، دعوت علما و روحانیون به قیام  )(ره  ن با دستگیري امام خمینیش و همزماه. 1342، از سال  اما میل جدّي به آن 
.  ، نمایان شدهاي انقالب و نیز ظهور گفتمان مقاومت و مبارزه ، شروع قیامهاي مردمی و آشکار شدن بارقهعلیه ظلم

چه تا قبل  . گر عاشورایی برداشتنداي بسمت تحول در شعر  ، گامهاي محتاطانه پذیري از این فضاشاعران نیز با تأثیر
، نگاهی ماتمزده و از سر عجز و ناتوانی و براي برانگیختن  ، نگاه غالب بر شعر عاشوراییاز پیروزي انقالب اسالمی

هاي خروج از رکود و ایستایی و میل به فاصله گرفتن از  ، بارقه، اما با ایجاد این شرایطحس ترحم و دلسوزي بود 
از انقالب شداسلوب قدما  از اشعار  ، آشکار و همین سرآغاز تحوالت عظیم در شعر عاشورایی بعد  . در این دوره 

اصفهانی ، مؤید خراسانی، چایچیان، غفورراده، شاهرخیشهریار  شاعرانی چون ، ریاضی ، پژمان، سبزواري، صغیر 
 . علی نگارنده استفاده شده است، رسا و عبدال، سازگار ، امیري فیروزکوهی، خوشدل تهرانییزدي

 
 مرثیه در شعر عاشورایی دورة پهلوي دوم 

 : ، مراثی به چند دسته تقسیم میشوندبر پایۀ شروع تحوالت در شعر عاشورایی این دوره
ها و سنتهاي کهنۀ دینی ، عمومیت باور: اندیشۀ سنتگراي مذهبی بسیاري از شاعران این دورهعیارمراثی تمام-1

سرایان به سرودن شعر عاشورایی براي برپایی پرشور مجالس  فرهنگی در جامعه و نیز اشتغال بسیاري از نوحهو  
ها و ترکیبات محدود و شیوة بیان  بدون تغییر و با استفاده از همان واژه  اي از مرثیه، موجب شد شاخهعزاداري
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،  سرایی پرداخته است. تشنگی، به مرثیه و نوحهانی ماتمی. در اشعار زیر شاعر با ذکر مصیبت با بیتکراري ارائه شود
هاي  و دعوت به گریه از مهمترین شاخصه  هاي بیانگر مظلومیت، گرماي سوزان و ترکیبات و واژه، درماندگیآب

 : اشعار این دوره است
ن  حســـــی داغ  و  درد  رد  ـک و  ـن و  آمــد  رم  ـح  ـم
کـربـال گـویـی ــان  عـطشــ ــاقـی  ســ  هـنـوز 

 

هم  خزان  ابر  حسین  گریست  راغ  و  باغ   ...به 
حسین  ایاغ  با  افتاده  علقمه   کنار 

 )365: ص  1، ج  شهریار  دیوان(                      
ه از غم اســــت  ان تفـت ه ـج ال زار ـک  اي دل بـن

 
است   ماتم  هنگام  که  ببار  خون  دیده   اي 

عاشورا( شعر  مجاهدي کاروان  از  ،  نقل  به   ،
 ) 604: ص   شاهرخی

پیکر   خــاك اي  روي  ــاره  ــدپ صــ تو  ــریف   شـ
ــت  اســ ــده  نینوا شــ قــافلــه  بــه دوش   پرچم 

 

توست ماتم  کجاي  زینب  بوسۀ  جاي  که   ، 
سایه که  توست زینب  وفاي  و  مهر   1پرور 

 ) 67: ص  ، غفورزاده شفقسالم بر حسین(     
مم ک چـش ک ریزم تا مگر از اـش ت دارم اـش  دوـس
 دوســت دارم کام عطشــان تو را ســیراب ســازم 

 

 ، جاي آن لبها بسوزم شوي سیراب و من خودتو   
 2کامی بر لب دریا بسوزم گرچه خود از تشنه

 )203: ص  (دیوان چایچیان                          
اي در راستاي  ، قدم محتاطانه، مرثیه با مدح و ستایش پیوند خورد و این شیوهدر اواخر این دوره :  مراثی مدحی  - 2

ها و ترکیبات  . شاعر اگر از واژهصرف در شعر عاشورایی است که در تقلیل سوزوگداز آن مؤثر بودگذر از مرثیۀ  
، ظلمت شب و پریشانی حرف میزند، در کنار  ، خرابه، گل خونین ، خاك تنور، خاك سیه ، مطبخرثایی نوك سنان

از واژه ، شمع و نیز اشاره به  زیب آغوش نبی  نبرانگیزي همچوآمیز و صفات رشک ها و ترکیبات افتخارآنها نیز 
 : ، بهره میبردو فاصله گرفتن از مرثیۀ صرف  ) براي ذکر تفاخر(ع) و امام علی  ص (ارتباط نسبی با پیامبر  

ــتزیب آغوش نبی ــنان جاي تو نیسـ  ، نوك سـ
ی نـورـب ـت روي خــاك  ـب هــادت  ـن کــه  آـن ــا   حـی

 

سیه  خاك  و  نیستمطبخ  تو  مأواي  و  منزل   ، 
نیست عرش   تو  پاي  کف  خاك  مرتبۀ   را 

 ) 192: ص  صغیر اصفهانی  دیوان(                  
زد ــه  الل آن  ــر  ب ــه  ــبــوســ گــل ــطــفــی   مصــ
ــت  ـگریســ ـن ـب ـچـهرش  ــه  ب ـخنــدان  ــی   ـمرتضـ

 

زد ز  تبخاله  لب  به  شوقش   آتش 
علیست محراب  خونین  گل   کاین 

 )364: ص  ، سبزواريسرود درد(                    
دا   اموس ـخ بـن ت شــــبزیـن  ، گویی، در ظلـم

 
 ، جمعند پریشانها شمعیست که گرد او 

 ) 316: ص  رسا  دیوان(                              
، از صفا  ، اما شاعر در کنار آنهاي شام یادآور رنجهایی است که بر آنان رفتاسکان کاروان اُسرا در میان خرابه

 : ، سعی در کمرنگ کردن مرثیه دارد)س(ها با اشاره به مقام معنوي حضرت  بخشیدن به آن خرابه
انش ان و دور زـم هجـه ده اســــت ، خراـب ا دـی  ـه

 
صفاخرابه  جهانی  و  استاي  دیده  کجا   ؟! ، 

 )125: ص  ، مویدهاي نورسفینه(                   

 
 .هجري شمسی سروده شده است 1350. در سال  1
 شمسی  1348. انتخاب از دیوان شعري شاعر چاپ سال  2
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، نفوذ روشنگریهاي  اجتماعی جامعه در اواخر این دوره با شروع تغییر و تحوالت سیاسی و  :  مراثی حماسی  - 3
و نیز    دینی و قرائتهاي حماسی اندیشمندانی چون شهید مطهري و علی شریعتی از واقعه و رواج آن در جامعه

، مرثیه نیز رنگ و بوي حماسی و معرفتگرایانه به خود گرفت و شاعر در ضمن  ظهور گفتمان مبارزه و مقاومت 
، نگاه ماتمزده  گونه از مراثی. بنابراین در این ، روشنگري و جهتگیري پرداخت، ذکر اهداف واقعهحماسه، به  مرثیه

، با استفاده از  شاعر در کنار ذکر مرثیه  .گرایانه تا حدي رنگ باخت و به حاشیه رفتدر کنار نگاه حماسی و اقتدار
 : حماسه پرداخته است  ، به ذکر اقتدار وآمیز و لحن حماسیهاي اقتدارواژه

را ــرش  شــــمشــــی ــام  ــی ن از  ــت  ــرف ــگ  ب
افــتــادنــد  چــون  خــاك  بــه   یــارانــش 

 

آمد   هیجا  به  ژیان  شیري   چون 
رزم به  لشکر  آمد با  تنها   ،1 

 ) 241نگارنده: ص    دیوان(                         
ــر ــمب ــد ه ــزی ی ــاري  ــاک ــف ج اســـــاس   زنِ 

عــالــمــی  خــلــق  ــۀ  ــل حــوصــ ز  بــود   افــزون 
 

نطق    و  بلیغ  استلحن  زینب   درخشان 
است  زینب  سوزان  دل  در  که  غمی  و   درد 

 )194صغیر اصفهانی: ص    دیوان(                   
آمــــده داغــــدیــــده  ــفــــر  ســــ  ام از 

پـــرپـــر دیـــده گـــل  چـــمـــن  یـــک   ام 
ــم ســــت ــود  پ ــار  ــن ت ســــخ ــغ  ــی ت ــه  ب  ، 

رفـــتـــم اگـــر  ــتـــم  ســـ مـــحـــو   پـــی 
 

آمده  بریده  هستی  ز   ام دل 
آمده خلیده  دل  در   ... امخار 

آمده با   دریده   ام شهامت 
آمده  ایده  و  عزم  همان   2ام با 

 )217: ص  ، غفورزادهسالم بر حسین (              
شاخۀ مدح شعر عاشورایی  . بنابراین، متأثر از تحوالت اجتماعی و سیاسی استتحوالت ادبی در جوامع :  مدح   -4

و شاعر در آن با نگاه    شد، پذیراي تحوالتی در محتوا و شیوة ارائه  ، تحت تأثیر همین عوامل در دورة پهلوي دوم
ستیزي  گستري و ظلمطلبی و تقدیس عدالت ، تقدیس شهادت و شهادت )ع(  آمیز به ذکر مقام واالي حسینیاناقتدار

، با ذکر کردن  ، شاعر در مدح ، درحالیکه در دورة پهلوي اولیش به اقتدار و روشنگري داردمیپردازد که نشان از گرا
امام   سرایی ) و یارانش به توسل و مددخواهی و مرثیه(عنسب براي تفاخر بیشتر و همچنین ذکر مقام معنوي 

) با امام  ع(حسین  ارتباط نسبی امام. در این دوره شاعر از زاویۀ حماسه به مدح میپردازد و با اشاره به میپرداخت
، نابودکنندة کفر و برافرازندة  ، پیروز دانستن وي ، تشبیه او به شیر) که خود نماد شجاعت و حماسه استع(علی  

 : ، مقدمۀ ورود به اوج نگاه حماسی بعد از انقالب اسالمی را فراهم میکندپرچم اسالم
مــاه ـــبط  اـین  سـ ــاـتم  م مــاه  ــت ،  اســ  ـپـیـمـبر 

ش  بــارـک ـم رق  ـف و  ن  ـت ر  ـب کــه  ی  راوژـن  شـــــی
او  خــون  ز  ــد  ــحــم م ــن  دی ــال  ــه ن ــو  ک  آن 

ــیر دال ــد آن ش ــته ش ــکس  ، منال در ظاهر ار ش
 

است   حیدر  فرزند  سربلندي  ماه   یا 
است  مغفر  تیغ  از  و  جوشن  تیر  زخم   از 

سایه و  گشت  بروَرست سیراب  و  گشت   فکن 
شکست آن  است کز  ساغر  به  فتحش  بادة   ، 

، به نقل از پژمان  ، مجاهدي عاشورا  کاروان شعر(
 ) 558: ص  بختیاري
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ــه  ــت ســـــاخ ــون  ــگ ن ــر  ــف ک ــم  ــل ع  اي 
ــت  ــاســ وف و  عشــــق  کـتــب  ـم و  ـت کـتــب   ـم
ــت  اســ ــازي  ــرب ســ و  جــانــبــازي   مــکــتــب 

 

بر  اسالم   افراخته پرچم 
صفاست  و  صدق  تو  الفباي   درس 

سر بی آنگاه  است سري   افرازي 
 ) 343: ص  ریاضی  دیوان(                            

هاي نوین دینی و آمادگی روحی جامعه براي پذیرش اهداف قیام عاشورا باعث شد تا شاعران در اواخر  تأثیر اندیشه
دهی افکار عمومی ، جهتگیري و جهت، روشنگري، به ذکر اهداف واقعه، در کنار مدح و ستایش و مرثیهدورة پهلوي 

 : علیه ظلم و ظالم برانگیزانند و به قیام تشویق کنند  ، مردم رامستقیمنیز توجه کنند و بصورت غیر 
ــت  ــین این اسـ ــت حسـ ـــفۀ نهضـ  بزرگ فلسـ
ــت  آزادیســ و  آزادگــی  مــظــهــر  ــیــن   حســ

ــنه ــاه تش ــتهمین نه گریه بر آن ش  لب کافیس
ــت  ــت او چیسـ الی نهضـ ــد ـع ه مقصـ  ببین ـک

 

سرخ  مرگ  استکه  ننگین  زندگی  از  به   ، 
است آئین  و  مرام  چنینش  که  کسی   ... خوشا 

است  تسکین  قلب  آالم  به  گریه   اگرچه 
است تمکین  و  جاه  و  عزّ  سبب  آن  درك   که 

 ) 745: ص  خوشدل تهرانی  دیوان(                 
، نشان از  هاي عدل و آزادي ، تقدیس شهادت و تقبیح زندگی ننگین و نیز استفاده از واژهاشاره به فلسفۀ عاشورا 
اي در این نوع از شعر دینی دارد که تا پیش  ارزشهاي عاشورایی و آغاز مرحلۀ تازه، توجه به  فاصله گرفتن از مرثیه

 : از این سابقه نداشت
ــمع راه  ت شـ  در راه دین ز پیکر خود ســــاـخ
ــر خود در طریق عـدل  از سـ  افراشــــت بیرق 
خــداي  از  آزادي  ــادة  ــرگشــ ســ خــوان  ــر   ب

 

غیر   رهنماي  نشود  دغل  رهزن   تا 
غی پاي  به  نپوید  ظلم  طریق  کس   ر تا 

غیر  صالي  رگ  هر  به  بریده  سر  از   داد 
 )  1083: ص  2، جکوهیدیوان، امیري فیروز(     

، با انعکاس و تبعیت از  بار و سوگوارانۀ پیش از این ، برخالف اشعار زینبی ذلّتاشعار زینبی نیز در پایان این دوره
 همراه با روشنگري و اقتدار پرداخته است:    اهداف) و ذکر  س، به ذکر مقام معنوي واالي حضرت (تحوالت جامعه

ــت  اســ ن  اـی ی  ـل ـع ر  ـت دـخ ن  ســــخ  فشـــردة 
 

است   آیین  خالف  کشیدن  ظلم  بار   که 
 ) 739: ص  خوشدل تهرانی  دیوان(                 

فتــاد ــه  کوف در  تو  ــاد  فری ز  کــه  ـــکوتی  سـ  از 
 

فرمانت  معجزة  اثر  شد   منعکس 
 ) 43: ص   موید، به نقل از  ، بابامیري(پلک صبوري

او  ــدة  دی ــه  ب بــال  ــیــل  ســ دیــدن   جــمــیــل 
ــامــت شــ خطبــۀ  کــه  لرزانــد تویی  را  یزیــد   ، 

ــه ـخطــاب ــت  ـنفســ ـهر  کــه  ــور ـتوـیی  ـپرشـ  اي 
 

عذراست  مریم  ز  جاللش  فوق   ... گواه 
عزاست  شام  خصم  به  نطقت  ز  شام  که   تویی 
عاشوراست  قیام  یک  قدمت  هر  که   تویی 

 )33-35: صص  ، به نقل از سازگارهمان(        
ــانـش ــاب ت چـهــرة  مـحــفــلــهــا از  افـروخـتــه   ، 

 
طوفانها   انگیخته  جانسوزش  خطبۀ   وز 

 ) 316، رسا: ص  دیوان(                            
 شعر عاشورایی انقالب 

ها براي تغییر  ، تحرّکی نو در ارادهبا پیروزي انقالب اسالمی و روي کار آمدن یک حکومت دینی حامی شعر و ادب
، شعر عاشورایی نیز با گشوده شدن افقهاي تازه بر روي بسیاري از مضامین و  تحوّل آفریده شد و از این رهگذر و  
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. با وقوع جنگ تحمیلی و ایجاد  اي را تجربه کردسابقه، تحوالت بینگريهمچنین خلق مضامین نو و گذر از سطحی
، شعر عاشورایی با حماسه پیوندي  اومت و مبارزهفضاي حماسی در جامعه و نیز گسترش و تأکید بر گفتمان مق

تحت تأثیر    شعر عاشورایی  براین. عالوه مستحکم خورد و اوج اشعار حماسی عاشورایی در این برهۀ زمانی خلق شد
. بر این  اي شد، قرار گرفت و وارد مرحلۀ تازههاي نو و نو اندیشیهاي دینی و اهداف حاکم بر نظام جدیداندیشه

، شاعر انقالب با نگرشی نو به واقعۀ عاشورا و تطبیق مسائل عاشورایی با موضوعات روز جامعه و بیان اهداف  ساسا 
تهییج احساسات براي    ، از جملهو همسو با اهداف انقالب اسالمی   ، سعی در جهتگیریهاي موردنظر خودحسینی

ي در راه دین و وطن و ترویج و تقدیس روحیۀ شهادت  ، فداکار گستريطلبی و عدالت ، عدالتقیام علیه ظلم و ظالم
طلبی و نیز فرازمان و فرامکان نشان دادن موضوعات عاشورایی براي پیوند زدن این موضوعات با مسائل  و شهادت 

انها  اي سیال و براي تمام دور ... را دارد و اینگونه آن را مقوله، بویژه مسائل جامعۀ ایران و فلسطین وروز جهان اسالم
هاي  . بطور کلی شعر عاشورایی این دوره از حالت منفعالنه و تکرار خارج میشود و با ارائۀ رویکردمعرفی میکند

،  محور... در کنار رویکرد احساسی سوگ ، فلسفی و، تاریخی، سیاسی، عرفانی، هنري، تبلیغیگرا، جامعهحماسی 
 . چهرة جدیدي را بنمایش میگذارد

سرایان خارج  جانبۀ نظام اسالمی از شعر دینی باعث شد که سرودن شعر عاشورایی از سیطرة نوحه حمایت همه  
هاي تازه به سرودن شعر عاشورایی بپردازند و این نیز یکی از عوامل  سرا نیز با دیدگاهمذهبیشود و شاعران غیر 

،  . همچنین در دنیاي امروز و یکنواخت استاي  ، از مضامین کلیشهمهم فاصله گرفتن شعر عاشورایی بعد از انقالب
، بهمین خاطر تشبّه به  ، امري مطلوب است و ضعف و زبونی و واپسگرایی مذموم شمرده میشود اقتدار و حماسه

ملل مقتدر امري مرسوم در بین سایر جوامع است و شاعر انقالب نیز با درك این واقعیت و با اهداف ارائۀ سرمشق  
 .  گرا و حماسی به این واقعه میپردازد، با نگاهی اقتداربراي دنیاي معاصر

، مورد توجه جدّي شاعران بعد از انقالب قرار گرفت و تحت  شعر زینبی بعنوان شاخۀ تنومندي از شعر عاشورایی
امت  شاهی و توجه ویژه به جایگاه و کر آفرین و پیروزمندانۀ جامعه علیه رژیم ستم، فضاي غرورتأثیر جنگ تحمیلی

، دیگر خبري از ضعف و  ، دچار دگردیسی بنیادین از مرثیه به حماسه شد و در موارد فراوانی از این نوع شعرزن
، به ذکر اقتدار و حماسه و  آمیزبا نگاهی رشک  ، بلکه شاعردرماندگی و برانگیختن حس ترحم و دلسوزي نیست

اي فوق تصوّر و بسیار  ، حادثهتوجه داشت که واقعۀ عظیم کربال. البته باید  ) میپردازدس(مقام واالي حضرت زینب  
هاي  گرایانه و رویکردجانسوز است و بهمین دلیل در شعر عاشورایی بعد از انقالب نیز که نگاه حماسی و معرفت

یه و ماتم ، به بیان مرث، شاعر نتوانسته است در کنار حماسه و روشنگري در این نوع شعراي عام داردنوظهور غلبه
 . در این دوره به بررسی اشعار عاشورایی نپردازد و درواقع مرثیه نیز بعنوان رویکردي مهم با قوّت گذشته ادامه دارد

فرید، مجد، رحیمی، هراتیموسوي گرمارودي میرزایی،  اسرافیلینژاد، سهراب،  ،  ، سبزواري، شکوهی، شاهرخی، 
 . ایم، احتشامی و برقعی پرداختهنژاد ، انصاري، اکرامی، حسینجانیعلم، م، حسینی، صفارزادهمجاهدي

، ایستادن مقتدرانۀ وي با وجود کوهی از مصائب و ) بتنهایی در مقابل لشکر شمر س(قرار دادن حضرت زینب  
 : اي مقتدر از او است) براي نشان دادن چهرهع(تشبیه او به امام علی  

ـــمر شـ از  ـــکري  لشـ ــتــاد روـبروي  ایسـ ـتـنهــا   ، 
ــد آنجا که زن  کوفه خونش خواب رفت و الل ش

 

شانه  بر  را  ایستادکوه  اما  داشت   ...هایش 
چهره  از  را  ایستادبرداشتاش  پرده  موال   ، 

 )51: ص  ، رحیمیانار پا به ماه(                     
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) پرداخته و اینگونه قدم در وادي  س(» به ترسیم اقتدار حضرت  اگر زینب نبودگونۀ «شاعر با بکار بردن ردیف حصر
 : شعر حماسی عاشورایی گذاشته است

ـنـبود  زـینــب  اـگر  ــد  ـمـیمــان ـنـیـنوا  در  ـنی  ــرّ   سـ
ت ــرخ حقیـق گ چهرة سـ ان رـن د از آن طوـف  ، بـع

 

نبود  زینب  اگر  میماند  کربال  در   ...کربال 
نبود زینب  اگر  میماند  ریا  از  ابري   پشت 

 ) 249: ص  ، فریدترینه(                              
، ارزش روشنگري  ، در پی عینیت بخشیدن به اقتدار وي)(سشاعر انقالب با اشارات مکرر به خطبۀ حضرت زینب  
 : و همچنین ترویج اهداف قیام در روزگار معاصر است

آن فــت  فـگ رـی ـظ نــان  راـچ مــال  ـج حــدیــث   ، 
 

این  سوزن  کند  که  ظالمان  چشم   ؟چنیندر 
 )314: ص  ، میرزاییدیروز میشوم که بیایی(      

 : ) پرداخته شده استس(، به فراخوانی سخنان مقتدرانه و حماسی حضرت  هاي قبلخالف دورهدر این دوره بر
 :در پاسخ به یزید

روز دو  ــه  ــان زم ــون  چ ــه  ک ــردي  ک ــر  ــک  ف
اســــت  ــگ  ــن ت ــان  زم ــن  ــک ن ــازي  ــت ــرک  ت
ــت  ــأوایـ مـ اســـــت  دوزخ  ــت  ــبـ ــاقـ  عـ
بــــود مــــحــــمّــــد  بــــردة   پــــدرت 

 

شده  مرادت  پیروزبه  شدي   ؟...، 
است لنگ  تو  اسب  که  آرام   ... باش 

رایت     بعذابی        فراخور     
بنمود رها  و  ببخشیدش   که 

 )128: ص  ، مجدمنظومۀ عاشورا(                   
، خطبۀ آتشین  ، طوفانصاعقه  همچون  کنندة اقتدارهاي تداعی، با استفاده از واژهبر محتوا و بیان حماسیشاعر عالوه 

) و زنجیر بر گردن امام  (عبار سربریدة امام  هاي مصیبت) بعد از توصیف صحنهس(  براي حضرت  و حیدروار بودن
 : دلی او را بتصویر کشیده است، اوج اقتدار و دریا)ع(سجاد  

آمــد  تــوحــیــد  بــلــنــد  زمــزمــۀ   بــا 
زیــنــب ــرزد  ســ خــویــش  عــمــیــق  خــون   از 

 

آمد   جاوید  شهید  سر   باالي 
آمد  خورشید  غیبت  در  صاعقه   چون 

صبوري( بابامیري پلک  هراتیبه  ،  ،  از  ص  نقل   :
634 ( 

ســــردارش  ســــر  ــود  ب ــال  ط تشــــت   در 
ریخــت درهم  را  ظـلم  کــاخ  و  ــد  شــ ــان   طوف

 

بیمارش  گردن  به  گران   زنجیر 
حیدر آتشین  خطبۀ   !وارش با 

 )632: ص  نژاد، به نقل از سهرابهمان(           
، اوج اشعار حماسیش را  بهمین دلیل شاعر انقالب ،  ) زبانزد خاص و عام استع(آفرینیها و اقتدار امام علی  حماسه 

) در شعر عاشورایی انقالب چنان اقتداري مییابد که پناهگاه عالم س(با او و اوصافش پیوند میزند. حضرت زینب  
 : ستیزاناست و الگویی براي ظلم

ــی  ــل ع ــغ  ــی ت ــون  چ ــه  ک داري  ــی  ــب ــن  زی
خـیـمــه ــتـون  ســ داري  ــت زیـنـبـی   هــاســ

 

حیرتخطبه  است فزاي  اش   دشمن 
سایه در  است عالمی  ایمن   سارش 

بگریید( شما  میگویم  قزوه من  از ،  نقل  به   ،
 )74: ص  اسرافیلی
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ــالم ک ــاه  گ ــه  ب ــون  ــتچ ــیســـــف م درّ   ، 
ــت  ســــاخ ــران  وی ــر  ــف ک و  ــداد  ــی ب ــاخ   ک
ــر  ــب ــی خ ــح  ــات ف ــو  چ ــش  ــزم ع  دســــت 

 

میگفت  سخن  علی  زبان   ... با 
افراخت  فلک  بر  داد   رایت 
زیروزبر  کفر  بنیاد   کرد 

 )221ص    : ، به نقل از شاهرخیهمان(              
ــد ــزی ی ــاخ  ک آروارة  ــه  ــتب ــخ ری ــه  ــزل زل  ، 

 
را  آتشینت  نطق  تو  لب  بر  دید   چو 

: ص  ، به نقل از شکوهی، بابامیريپلک صبوري (
193( 

و    _که نماد شجاعت و اقتدار است _)  (ع) و صفات و افعال او به امام علی  (سشاعر با تشبیه مکرر حضرت زینب  
 : ، او را در موضع قدرت قرار داده استاز زبان حضرتش  "اُسکتوا"نیز استفاده از فعل امر  

خــدا  شـــــیــر  هــیــبــت  کــالمــت   در 
ــه ــب ــط ــی خ ــول ال ــت  اُخ اي  ــرد  ک ــت  ــای  ه

ــرده ب ــا  ــه ــن ت ز  ــان  ــوا ج ــت اُســـــک از   اي 
 

زبانت    مرتضیدر   ذوالفقار 
را علیراستی  شمشیر  کار   ، 

تقنطوا ال  آیۀ  روح  تو   ... اي 
 )135-136: صص  ، مجاهديایستاده باید مرد(  

، باعث  دگرگونیهاي بنیادین اجتماعی و سیاسی و نیز تأکید بر گفتمان مقاومت و رواج و گسترش بیش از پیش آن 
، شاعر نگاه خود را  ، بهمین دلیل، شاعر و مخاطب را اقناع نکندتاریخی عاشورا شد ذکر مرثیۀ صرف و ارائۀ روایت 

 : به فلسفۀ قیام معطوف میکند
دل هســـت ا ـع اســـت ـت ت او هر طرف بـپ  ، راـی

رار  رـق ـب ــت  اســ ــد  زی ـی ــم  ــه رسـ ــان زم در  ــا   ت
 

هست  ظلم  هستتا  استوار  او  نهضت   ، 
هست برقرار  او  دادخواهی   سوداي 

شما  ( میگویم  قزوه بگرییدمن  از ،  نقل  به   ،
 ) 40: صسبزواري

اطاعت    /با انتظام اطاعت  /و برقراري سعادت امّت  /سرکوب مارقین خالفت  /سرکوب سلطۀ ناحق است  /قصد حسین
 ) 56: ص  زاده، صفاردر پیشواز صلحاز خدا و رسول و اولواالمر (

ــت  اســ اـین  ـکرـبال  ـــهیــدان  شـ ــرخ  سـ  ـپیــام 
 

مصاف    در  مردکه  باید  ایستاده   ! ستم 
 ) 48: ص  ، مجاهديایستاده باید مرد(              

هجري    61، شاعر این دوره واقعۀ شگرف عاشورا را به روز دهم محرم سال  بر پایۀ اهداف جهانی انقالب اسالمی
، ابراز نظر و  جهتگیري هدفمند، روشنگري و ، به ذکر اهداف قیامبخشی به نگاه خود، بلکه با عمقمحدود نمیکند

طلبی ستیزي و تقدیس شهادت و شهادت ، ترویج روحیۀ حماسی ظلم، تشویق و تهییج علیه ظلمهاطرح دیدگاه
، فرازمانی و فرامکانی از عاشورا بنمایش میگذارد و همین سیال و زنده بودن  اي سیالمیپردازد و بدینگونه چهره 

 : و فراگیر در شعر عاشورایی انقالب است، از ویژگیهاي برجسته  واقعه
ن  رآشـــفــت حســــی ـب رون  ـق م  ســــت ر  ـب ر   ـگ
ــود  ــب ن ــرار  اســ ــحــرم  م ــان  زم ــه  ک ــجــا   آن

 

خواست  ما  حسین بیداري  خفت  خون  به   ، 
خون لهجۀ  حسینبا  گفت  مگو  سرّ   ، 

 )102: ص  ، حسینیصدا با حلق اسماعیلهم(    
گردش زمانه و خروش بحر و ارادة معناي استمرار و ابدي از آن و  » بر سر  تاساز «شاعر با آوردن حرف ربط وابسته 

کلّ یومٍ  ، «) در روز عاشورا ع(  نیز انعکاس واقعۀ عاشورا با روزگار معاصر و مقصر دانستن خود در عدم حمایت از امام
 : » را تحقق بخشیده استعاشورا و کلّ ارضٍ کربال
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ــت هــار هســ ـن و  یــل  ـل و  ــه  ــان زم ردش  ـگ ــا   ت
ــا ن ــن  ــار ای روزگ اوراق  ــر  ب ــوه  ــرشــــک پ  م 

پــد ـت ـی ـم ر  ـح ـب ــا  ت و  ــد  روشــ ـخ ـی ـم وج  ـم ــا   ت
 

هست  شعار  حسینی  و  هست  حسین   نام 
هست روزگار  ورق  تا  هست   جاوید 
هست  کارزار  صف  به  او  خروش  از   یاد 

بگریید( شما  میگویم  قزوه من  از ،  نقل  به   ،
 ) 40: ص  سبزواري

ــی ــداب خ ــا  م ــردم  م ــیدرد  ب ــردم ،  م  درد 
ــاد   ت اـف ن  ـــی ــا حسـ پ ماز  ودـی ـب ــاي  پ ر  ـب ــا  م  و 

ــحرا نطع کردنـد  ریـگ صـ بر  مـا  ــت   از دســ
 

خدا   ما  مردم  مردمنامرد  نامرد   ، 
بر ما  و  رفت  اسیري  بودیمزینب   جاي 

کردند  قطع  را  خدا  علمدار   دست 
 )79: ص  ، معلّمرجعت سرخ ستاره(                

هاي  ، از رویکردجنگ تحمیلی و مسائل روز جهان اسالم، بویژه با  ارتباط و پیوند واقعۀ عاشورا با حوادث روزگار معاصر
، موردتوجه جدّي شاعران انقالب اسالمی قرار  تبلیغی و اجتماعی شعر عاشورایی است که در سایۀ سیاست نظام

عینیت بخشیدن به وقایع دینی براي نسل معاصر و همسو کردن جامعه با    گرفته است و با اهداف مختلفی ازجمله
 : اندالب به آن پرداختهاهداف انق 

برویم ــا  ت بیــا  ــت  مهیــاســ ــب  اســ و   جــاده 
اده   ـــت ب ایسـ ت زیـن اـم ــیر قـی ه تفسـ  اســــت ـب

ــت عـباس ـبه خون ــت دسـ  خواهی آب آـمده اسـ
 

برویم  تا  بیا  ماست  منتظر   کربال 
برویم تا  بیا  پیداست  واقعه  سوي   ...آن 

برویم  تا  بیا  برپاست  معرکه   آتش 
بگریید( شما  میگویم  قزوه من  از ،  ،  نقل  به 

 ) 68: ص  حسینجانی
) و شخصیتهاي  (ع، شاعر از زاویۀ اقتدار و حماسه به ذکر مقام واالي معنوي امام  هاي قبل، برخالف دورهدر این دوره

 : مرتبط با عاشورا میپردازد
نشــــد ــداري  ــی ب ــاد  ــری ف ــس  ک ــو  ت ــز   ج

 
نشد   جاري  خویشتن  از   تشنۀ 

 )82: ص  اکرامی، به نقل از  همان(                
زمــیــن شـــــور  آســـــمــان  جــالل   اي 
ــم ــی ــک ح روح  ــوســــوي  م ــور  ط ــه  ب  اي 

 

تین  و  زیتون  در  پوشیده   معنی 
عرفان مستقیمقبلۀ  صراط   ، 

 )73: ص  ، به نقل از اسرافیلیهمان(              
، بلکه شاعر  جایگاهی ندارد گر ضعف و زبونی  هاي محدود و مرسوم و تداعی، واژه در شعر عاشورایی شاعر انقالب

ها و ترکیبات عزتمند و حماسی میپردازد. بطور کلی مدح و  براساس اهداف و بیان حماسی خود به انتخاب واژه
آفرینیهاي حسینیان  ها و حماسه در این دوره دربرابر حماسه به حاشیه میرود و شاعر به مدح حماسه  ستایش صرف

 : میپردازد
ــعـــلـــه بـــر  شـــ ار  دلـــی   لـــبـــیفـــروز 

ــتـــی راســــ تـــو  لـــب   وامـــگـــزار 
ــتـم ســ تـو  ــاي  رســ ــانــگ  ــد ب شــ ــوز   ســ

نــدد ـب و  ـت ــت  دســ ـغم  ــت کــه  وـلیـخواســ  ، 
ــت  ــکســ شــ را  ــم  غ ــت  ــام ق ــو  ت ــت  ــام  ق

زینبی   اگر  کرّاري   حیدر 
خاستی  پا  به  شعله  چون  و   گفتی 
شد پیروز  تو  مظلوم   کشتۀ 
علی دخت  بر  در  بود  که   ؟غم 
بست دست  نتوان  را  علی   ...دخت 



 17/ از مرثیه به حماسهقرن معاصر عاشورایی  شعر بررسی حرکت

 

ــال ــرب ک صـــــف  ــه  ب ــردي  ک ــو  ت ــه  ــچ  آن
 

خدا یا  بود  مخلوق   ؟کردة 
 )297-298: ص  ، گرماروديباغ سنگ(           

) اقتدار  ع(نیازي امام  ، جایگاهی ندارد بلکه با پرداختن به بی، تشنگی و عطش در موضع ضعفدر شعر این دوره  
 : او بنمایش گذاشته میشود

ــت  گــذشــ تـو  بـرهـوت  از  طـلــب  ــه  ب ــا   دری
اگـــرچـــه   روز  امّا آن  بـــودي  ــنـــه   تشـــ

 

گذشت   تو  سکوت  در  نعره  قافله   یک 
گذشت تو  قنوت  در  قنات  رشته   صد 

بگریید( شما  میگویم  قزوه من  از ،  نقل  به   ،
 )   77حسینی: ص  

)  (عبار به نهایت عجز و درماندگی حضرت عباس هاي مصیبتهاي قبل که شاعران با توصیف صحنهبرخالف دوره
، به  ، در این دوره شاعران با عبور از ظواهر واقعهتی سزاوار ترحم و دلسوزي ارائه میدادندمیپرداختند و از او شخصی

 : آفرینیهاي وي میپردازنداقتدار و حماسه 
بـــاك  و  ــی  تـــرســـ بـــدون  بـــرادر   دو 
ــســـت   مشـــک برداشـــت و بر اســـب نشـ

 

هالك  نموده  دشمنان  از  دَه   ... دَه 
مست  شیري  و  دمان  پیلی   همچو 

 ) 113: ص  ، مجدمنظومۀ عاشورا(                 
 کوه از کمر شکست   /و کنار درك تو  /بر لبت آورد  /که روزي فرات  /تو آن راز رشیدي

 ) 38: ص  ، حسینیگنجشک جبرئیل(                                                                              
ــ  مشـــ در  ذوالـــفـــقـــار  ــۀ   تـــش قـــبضـــ

شــــد ــر  ــب ــی خ ــه  ــع ــل ق ــه  ــع ــل ق ــال  ــرب  ک
 

سرانگشتش   در  دریاست   خشم 
بدهد   نشان  پدر  مثل   رفت 

 ) 93: ص  نژاد، انصاريالشرفشمس(           
زین ــت  پشــ ــابی  ب فتح  را  او  دیــدنــد   نخلهــا 
وه  شـــــک نــداي  ـل ـب ر  ـب را  او  ــد  ــدن دی هــا  ـل ـخ  ـن

 

گردي  پروازياوج  عرش  زین ،  پشت  عقابی   ، 
قلّه با  ملتقاي  زیناي  پشت   آفتابی 

 )243: ص  ، احتشامییاقوت و انارستان (           
ا را د درـی ــیراب کـن ه سـ  مشـــک برداشـــت ـک

بر موج  ــاگهــان  اقیــانوس ن ــیــد  رسـ کــه   آمــد 
 

را  دریا  کند  آب  تشنگیش  تا   ...رفت 
را دریا  کند  خواب  خودش  آغوش  در   تا 

 )28: ص  ، برقعیها طوفان واژه(                    
، در شعر انقالب با نگاهی هاي فراوانی شده بود هاي قبل دستمایۀ مرثیه) که در دورهع(  عباس  دستهاي حضرت

 :   گاه عرش میشوندحماسی تکیه
دشــــنــه و  یـغ  ـت ودگـرچــه  ـب رش  ـف ش   هــاـی

ــود  ب ــاده  ــت اف ــم  زخ ــد  ــن ــرچ ه را  ــه  ــم ــی  خ
 

تکیه  بود دستهایش  عرش   گاه 
بود   استاده  قامتش  عمود   بر 

بگریید( شما  میگویم  قزوه من  از ،  نقل  به   ،
 )75: ص  اسرافیلی

، بیش از پیش این  بدیل یارانش در این راه) و ایفاي نقش بیره(  پیروزي انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی
، براي به سرانجام رسیدن آن قیام  پیروزي و خلق حماسهمسئله را آشکار کرد که در هر قیامی نقش یاران باوفا در  

ها و ، بذکر حماسه. شاعران انقالب اسالمی نیز با درك این واقعیتناپذیر است، انکارداشتن اهداف آنو زنده نگه  



 1-22 صص ، 76، شماره پیاپی 15، دوره 1401سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ شهریور   /   18

توجه  جانفشانیهاي یاران امام (ع) پرداختند و شاخۀ حماسی دیگري بر شعر عاشورایی افزودند که تا پیش از این  
 : چندانی به آن نشده بود

نـبـرد در  عـبــاس داري  جـلـوة  و  ــی   عــابســ
 

است   متقن  دلیلی  دگرگونت  شور  این   آري 
 ) 108: ص  نژاد، انصاريالشرف (شمس             

حـیــدري  ــور  شــ ــا  ب ریـخـتــه  حـبـیــب  ــا   امّ
 

را   ناشکیب  زدنی  پر  طرح  نامه   در 
 )137: ص  همان(                                 

اقتدار و  حماسی  نگاه  با  و  آمیزشاعر  اقتدار  توصیف  به  و  داده  قرار  قدرت  موضع  در  را  کربال  شخصیتهاي   ،
 : آفرینیهاي آنها پرداخته استحماسه 

ــد  مـیـخـوان رجـز  و  ــد  شــ مـیــدان  ــه  ب  حـّر 
ــرّ حـ ــره  ــمـ ــد هـ آمـ ــز  ــیـ نـ ــر  ــیـ زهـ  ، 

و   ــزه  ــی ن ــاك  ــاچ ــک چ ــردر   شــــمشــــی
ــنــد ت ــا  ــه ــن ت ز  ــر  ســ ــد  ــدن ــن ک کــه  ــس   ب
ــتــانــدنــد  بســـ تــیــغ  تــازه  عــدو   از 

 

میراند خون   سپه  دل  در   ...چکان 
آمد تیز  چنگ  به  عقابی   ... چون 

شیر  آن  و  بُد  اژدها  یکی   این 
اندك  گشت  کُندتیغشان   اندك 

فراخواندند ملک را   الموت 
 )110، مجد: ص  منظومۀ عاشورا(                   

وان   ـت ـی ــد ـم ری آـف نــدر  ـت و  رعــد  ثــل  ـم ــد  رّی  ـغ
ه این جـذـب ه رقص  ـب اگهـان کوه را آرد   هـاي ـن

ــقــان  عــاشـ امــام  رویــت  ر  ـب نــد  ـخ ـب ـل ــد  زن ـی  ـم
 

نیست  دیر  چندان  که  شو  اکبر  اهللا   نعرة 
نیست دیر  چندان  که  شو  سبکتر  کاهی  پر   از 

 ! حرّ دیگر شو که چندان دیر نیستکاي دالور
 )87-88: ص  ، مجاهديایستاده باید مرد (        

 گیري نتیجه
، پهلوي  ، به سه دورة کلی پهلوي اول، شعر عاشورایی معاصر از نظر محتوا و نوع نگاههاي این پژوهشبراساس یافته

، شرایط اجتماعی و سیاسی . مهمترین عوامل مؤثر بر شعر عاشورایی هر دورهدوم و انقالب اسالمی تقسیم میشود
، وحشت حکومت از شعر  شرایط سختگیرانه و خفقانی رضاخان علیه دین  پهلوي اول بعلت. در دورة  بوده است

، عمدة  ، تقلید از پیشینیان و مقاومت شاعران عاشورایی دربرابر تحوالت ادبی بخش عاشوراییروشنگرایانه و بیداري
انگیز روز  هاي حزنري صحنهوصف ظاه  هایی چون، یکنواخت و حول محور، محدودمضامین و ترکیبات آن تکراري

ها و ترکیبات  ، تسلیم محض قضا و قدر و عدم تحرّك و پویایی با استفاده از واژه، گزارش روایات تاریخی واقعهعاشورا
سرایی ، به مرثیه) و یارانشع(گر سوگ و ضعف و با نگاهی ماتمزده و از سر عجز و درماندگی به امام  بار و تداعیذلّت

انگیختن حس ترحم و دلسوزي پرداخته است و هیچگونه میل به تحول و همراهی با تحوالت کاروان ادبی براي بر
 . در آن احساس نمیشود

، شعر عاشورایی از  آزادي نسبی مذهبی ، بسبب بوجود آمدن شرایط نسبتاً باز سیاسی و بتبعدر دورة پهلوي دوم   
، نیاز جامعه  رونق گرفتن مراسمات عزاداري و برپایی هیئات مذهبی  ، اما بعلتنظر کمّی رشد چشمگیري پیدا کرد

، با نگاهی ، با همان موضوعات محدود پیشین ، همچنان این نوع از شعر دینیبه اشعار ماتمی و نبود اندیشۀ نو
نیز محتاطانه    ، شعر عاشوراییمرداد و شرایط خاص حاکم بر جامعه  28، تا اینکه بعد از کودتاي  ماتمزده ارائه شد 

(ره) و  ، دستگیري امام خمینی  ، اما با ظهور گفتمان مبارزه و مقاومتتحوالتی را در نوع ارائۀ موضوعات پذیرفت
 . وبوي حماسی و روشنگرانه به خود گرفتشعر عاشورایی رنگ  اي از موارد، در پاره شروع قیامهاي مردمی
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بخشی روشنگریهاي اندیشمندانی چون شهید مطهري و علی شریعتی نیز در آگاهیهاي نوین دینی و  تأثیر اندیشه
، باعث تغییر نگاه شاعران در این شاخه از شعر دینی شد  به جامعه و همچنین نگاه حماسی آنان به موضوع عاشورا 

ها  بر حفظ اکثر محتواوه. عالگرایانه بعد از انقالب فراهم کردو زمینه را براي به اوج رساندن نگاه حماسی و معرفت
، مبارزه با ظلم و  ذکر اهداف قیام عاشورا  هاي دیگري چونمحتوا  ، در این دورههاي بیان دورة پهلوي اول و شیوه

گر حماسه  هاي تداعیهایی چون عدالت و آزادي و نیز واژه، ذکر اقتدار و حماسه و استفاده از واژهقیام علیه ظالمان
، اما همچنان  فاصله گرفتن شعر عاشورایی از فضاي ایستاي دورة قبل و ظهور رویکردهاي تازه شد  ، موجبو اقتدار

 . ، سوزوگداز و مرثیه استعنصر غالب بر شعر عاشورایی این دوره
، مربوط به بعد از پیروزي انقالب اسالمی است که تحت تأثیر جنگ  اساسیترین تغییر و تحوالت شعر عاشورایی

،  ، همسویی شعر دینی با اهداف انقالب ، فضاي حماسی حاکم بر جامعهجانبه از شعر دینیحمایتهاي همه،  تحمیلی
تأکید بر گفتمان مبارزه و مقاومت و نیز بر پایۀ تحوالتی که در اواخر دورة پهلوي دوم در این نوع از شعر آغاز شده  

هاي تازة  ، رویکردکه با قرائتهاي مختلف از واقعۀ عاشورا   اي، بگونهشد ، در محتوا و شیوة ارائۀ مضامین ظاهر  بود
وسوي آن با طلوع محور بیان شدند و سمت و... در کنار رویکرد تکراري سوگ  ، سیاسی، تبلیغی، حماسیگراجامعه

 ، تغییر جهت داد. افقهاي نو
بار  هاي ذلّت، مضامین و واژهجاي نگاه ماتمزده،  گراهاي اقتدار، مضامین و واژه، نگاه حماسیبطور کلی در این دوره  

انگیز را در شعر عاشورایی گرفت و شاعران بجاي محدود کردن عاشورا در روز و مکانی خاص و پرداختن  برو ترحم
، آن را با مسائل روز جامعۀ ایران و  نگري و با تعمق در واقعهو با عبور از سطحی  ، آگاهانهبه چند موضوع محدود

) و یارانش و نیز استفاده از  (ع  گرایانه به امامان اسالم پیوند زدند و همچنین با نگاهی سراسر حماسی و معرفتجه
انگیزهواژه و  اهداف  ذکر  به  و حماسی  غرورآفرین  ترکیبات  و  قیامهاي شکلها  روشنگريگیري  و ،  ، جهتگیري 

،  گرا، شعري سراسر اقتدارلین بار در طول تاریخ خوددهی افکار عمومی پرداختند و شعر عاشورایی براي او جهت
 . ناپذیري دربرابر ظلم در روزگار معاصر ارائه دادبرانگیزاننده و روشنگرایانه شد و سرمشقی براي تسلیم

 
 مشارکت نویسندگان 

نشگاه لرستان  این مقاله از رساله دورة دکتري زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دا

نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه  رضا روزبه راهنمایی این پایان . دکتر محمداستخراج شده است

.  اند ها و تنظیم متن نهایی نقش داشته. آقاي مسعود سعادتی بعنوان پژوهشگر این رساله در گردآوردي دادهاندبوده 

ها  ، با کمک و راهنمایی در تجزیه و تحلیل دادهنوري بعنوان مشاوران رسالهدکتر صفیه مرادخانی و دکتر علی  

کرده  ایفا  را  پژوهش  این  مشاوران  چهار  اندنقش  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  درنهایت   .

 . پژوهشگر بوده است

 

 تشکر و قدردانی 

را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشگاه لرستان    دانی خودنویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر و قدر

 .  ، اعالم نماینداند که نویسندگان را در انجام و ارتقا کیفی این پژوهش یاري داده 
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 تعارض و منافع 
و حاصل نویسند نرسیده  به چاپ  و خارجی  نشریه داخلی  اثر در هیچ  این  مینمایند که  مقاله گواهی  این  گان 

این تحقیق طبق    .پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارندفعالیتهاي  
. مسئولیت گزارش تعارض  کلیۀ قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است

ن مسئولیت کلیۀ موارد ذکرشده را بر  احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسنده مسئول است و ایشا
 . عهده میگیرند
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