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چکیده
اشعاری که در موضوعات مدح یا رثای معصومین(ع) ،غدیر ،بعثت ،معراج
رسول(ص) ،ظهور ،عاشورا ،تولّی و تبرّی اهل بیت عصمت و طهارت باشد ،در
حوزه شعر آیینی قرار میگیرند .در دوره مشروطه مضامین جدیدی وارد ادبیات
میشود که برگرفته از فرهنگ عاشورا و قیام حسینی هستند .ستمستیزی،
برقراری عدالت و نیز مبارزه با استعمار ،از مضامینی است که با توجه به شرایط
زمانه و تحت تأثیر نهضت عاشورا در شعر رواج می-یابند .شاعران آیینیسرای
این دوره را میتوان در دو دسته متمایز قرار داد؛ یکی شاعرانی که در کنار
مسائل دینی به مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود توجه دارند و به آن
موضوعات هم پرداختهاند؛ اما دسته دوم شاعرانی که در اشعارشان توجه
چندانی به حوادث سیاسی یا اجتماعی زمانه نداشتهاند .در این مقاله از روش
کتابخانهای و پژوهشی در آثار شاعران مشروطه و از شیوۀ مطالعۀ توصیفی،
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مقدمه
«شعر آیینی به گونهای از شعر متعهّدانه گفته میشود کهه از جههت معنهایی و محتهوایی
صبغه کامالً دینی دارد و از آموزههای وحیانی ،فرهنگ عتهرت و والیهت و تهاریخ اسهال
سرچشمه میگیرد .مناسبتهای مذهبی ،ستایش چهرههای دینی ،توجه به مقولههای قدسی
و ملکوتی و تزکیه و تهذیب نفس انسانی ،در هسته مرکزی شعر مذهبی قرار دارد» (اکرمهی،
 .)33 :1341محدوده کار ما در این مقاله ،اشعاری است که صرفاً به موضهوعات مهذهبی مها
یعنی خدا ،قرآن ،پیامبر(ص) ،امامان ،اصحاب ایشان و نیز خاندان و اهل بیت آن بزرگهواران
میپردازد .شعر والیی ،با شاخههایی چون شعر نبوی ،علوی ،فاطمی ،عاشورایی ،رضوی و
مهدوی ،در شمار اشعار آیینی قرار میگیرد.
«ادبیات دورۀ مشروطه شامل آن بخش از ادبیات فارسی است که از یک سو ریشهه در
سه دهۀ واپسین پادشاهی ناصرالدینشاه دارد و از سوی دیگر ،ویژگیهای عها آن تقریبهاً
در سالهای منجر به کودتای  1244ه.ش و حتّی در سالهای پس از آن در ادبیات فارسی
پدیدار میشود( ».شفیعیکدکنی )74 :1332 ،ولی ما دامنه کهار را از انقهالب مشهروطه (1239
شمسی) در نظر گرفتیم تا نظم و حدود مشخصی داشتهباشد.

فرضیه تحقیق
با توجه به جنبش مشروطه و انقالبی بودن محتوای آثار ادبی ،پیوند نزدیکی میان شهعر
این دوران با مفاهیم شیعی بهویژه نهضت اما حسین (ع) وجود دارد.

پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر آثار محدودی پیرامون ادبیات آیینی معاصر تألیف شهدهاند کهه البتهه
اکثر آنها مانند شرح منظومه ظهر و عاشورا در آیینۀ شعر معاصر ،تنها بهه ادب عاشهورایی
پرداختهاند؛ اما نقد و تحلیل شعر مذهبی دورۀ مشروطه انجا نشده و ضرورت انجها ایهن
کار احساس میشد .از ایهن رو بهه دسهتهبنهدی شهاعران آیینهی ایهن دورۀ مههمّ تهاریخی
پرداختهایم و سپس تالش نمودیم تا از هر دسته ،شاعران بزرگ و مهم را انتخاب کرده و به
نقد اشعارشان از منظر زبانی ،بالغی و نیز محتوایی بپردازیم.

روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانهای و پژوهشی در آثار شاعران مشروطه از شیوۀ مطالعۀ
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توصیفی ،تحلیلی و مطالعۀ انتقادی ،استفاده گردیده و به بیان ویژگیهای مهم اشهعار آیینهی
این دورانها پرداختهشده است .گردآوری اطالعات بهه صهورت فهیشبهرداری و از منهاب
کتابخانهای به دو نوع مناب اولیه (آثار شاعران) و مناب ثانویه (تألیفاتی که در نقد و بررسی
آن آثار نوشته شده) انجا گرفته است .روش تحلیل دادههای تحقیق مبنهی بهر شهیوهههای
توصیفی و تحلیلی اشعار شاعران و بیان نمونهها همراه با ویژگیهای آنها است.

الف) نقد اشعار آیینی مشروطه
عصر طالیی شعر آیینی ،دورۀ قاجاریه اسهت« .آفهرینش منظومههههای متعهدّد ،تعهداد
شاعران و پیدایش شاعرانی که منحصراً با موضوع مذهب و عاشورا سخن گفتهاند ،آفرینش
شعر نوحه و تعزیه ،بهکارگیری وزنها و قالبهای متعدّد و متنوّع در شعر مذهبی ،این گونه
ادبی را در عصر قاجاریه برجسته نموده است» (کافی .)249 :1333 ،ویژگیهای خاصّ شهعر
آیینی در این دوره را میتوان در نمودار زیر مشاهده کرد:

ادبیات فارسی همواره تحت تأثیر مستقیم اسال بوده و بسیاری از مسایل مطهرح شهده
در ادبیات ،متأثّر از دین است .از جمله ،در زمینۀ مبارزۀ با ظلم و شهادتطلبی ،بسیاری از
شههاعران از نهضههت سیدالشهههدا (ع) تههأثیر پذیرفتهانههد و مههرد را بههه قیهها فراخواندهانههد.
«ظلمستیزی بارزترین نمود قیا اما حسین (ع) است و ادبا و اندیشهمندان تهاریخ از عصهر
عاشورا تاکنون ،در برابر سازشناپذیری ،استقامت و ظلمستیزی اما کرنش نمودهاند .وقتهی
شعار انقالب اسالمی ستمستیزی باشد ،این پیوند بدیهی و طبیعی مینماید و خیلهی راحهت
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در ذهن شاعران این ارتباط برقرار میشود و با تلویح و تلمیح ،این دو واقعه را به هم پیوند
میدهند» (کافی .)919 : 1333 ،شاعران آیینیسرای این دوره به دو دسته بزرگ قابل تفکیک
هستند :یکی شاعرانی که در کنار مسائل دینی به مسائل اجتماعی و سیاسی زمان هم توجه
دارند و در میان همان اشعار آیینی و یا دستکم در اشعاری جداگانه ،به آن موضوعات هم
پرداختهاند؛ دستۀ دو شاعرانی که در اشعارشان انعکاسی از حوادث سیاسی یها اجتمهاعی
زمانه دیده نمیشود .اغلب آنان سبک بازگشتی دارند و تنها طهرح مسهائل دینهی دغدغهۀ
آنها بوده است .این مسئله از ارزش شعر آنان نمیکاهد؛ چه بسهیاری از آنهان از شهاعران
بزرگ و توانا محسوب میشوند .سرایندگانی مانند ادیبالممالک ،سید اشرف ،بهار ،ایرج و
دهخدا در دستۀ اول قرار میگیرند و کسانی چون فؤاد کرمانی و صغیر اصفهانی ،بیشتر جز
گروه دو هستند؛ چون در کنار مسایل مهذهبی ،گهاهی بهه مضهامین سیاسهی و اجتمهاعی
پرداختهاند اما دغدغه اصلی آنان همان مذهب است و اگر شهرتی هم داشته باشند از همان
موضوع است .نکتۀ قابل توجه آن است که نوجویی و نوگویی در گهروه اوّل وجهود دارد و
اشعار گروه دو  ،به سبک کهن هستند؛ یعنی همانطوری که شاعران دسهتۀ دو بهه حهوادث
زمانه بیتوجه یا کمتوجه هستند ،از سبک شعر مشروطه نیز عقب مانده و در گذشهته سهیر
می کنند.

الف )1.شاعران گروه اول
شاعران بزرگ و مشهور دوره مشروطه که بازتاب حوادث زمانه در اشعارشان جلوهگر
است و گاهی نوجویی و نوگراییهایی در شعرشان دیدهمیشهود ،بهه ترتیهب سهال وفهات،
چنیناند:

الف )1. 1.ادیبالممالک فراهانی
محمدصادق بن حاجی میرزا حسین فراهانی متولهد یهازدهم مهرداد  ،1234گهازران از
تواب شهرستان فراهان ملقب به ادیبالممالک فراهانی و امیرالشعرا و متخلص بهه امیهری و
پروانه ،شاعر ،ادیب و روزنامهنگار دوره مشروطه در پانزدهسالگی و پس از مهرگ پهدرش
به تهران آمد و به پایمردی حسنعلیخان امیرنظا گروسی ،بهه دسهتگاه طهماسهب میهرزا
مؤیدالدوله راه یافت .ادیب از سال  1316تا  1311ه.ق همراه امیر نظا در منهاطقی ماننهد
آذربایجان ،کردستان ،کرمانشاه و درسالهای  1312و  1313ه.ق در تهران به سر میبهرد.
در سال  1319ق بار دیگر همراه امیرنظا به آذربایجان رفت و هنگامیکه مدرسهه لقمانیهه

بررسی اشعار آیینی دوران مشروطه منوچهر اکبری ،ملیحه خیری




صص 81 □ 88-62

تبریز در سال  1317ه.ق افتتاح شد ،نیابت ریاست آنجا را عهدهدار گشت و در همین سال
روزنامه ادب را در تبریز منتشر ساخت .در سال  1313ه.ق راهی خراسان شهد و انتشهار
روزنامه ادب را تا سال  1321در آنجا پی گرفهت .در سهال 1321ه.ق بهه تههران آمهد و
سردبیری روزنامه ایران سلطانی را تا سال  1323عهدهدار شد .در این سال به بادکوبه رفت
و انتشار بخش فارسی روزنامه ارشاد را که به ترکی منتشر میشد ،بر عهده گرفت .ادیب در
سال 1329ه.ق بار دیگر به تهران بازگشت و این بار سردبیری روزنامه مجلس به او سپرده
شد .او در سال  1329روزنامه عراق عجهم را در همهین شههر منتشهر سهاخت .در دوران
استبداد محمدعلیشاه ادیب به صف مشروطهخواهان پیوست و در سال 1326ه.ق همراه با
مجاهدان فاتح وارد تهران شد .در سال 1324ه.ق وارد عدلیه یا دادگستری امروزی شهد و
تا پایان عمر به ریاست چندین شعبه عدلیه در شهرهای اراک ،سهمنان ،سهاوجبال و یهزد
منصوب شد .ادیبالممالک فراهانی در روز دو اسهفند  1249خورشهیدی ( 23ربی الثهانی
سال 1339ه.ق) در شهر یزد سهکته کهرد و در همهین سهال پهس از بازگشهت بهه تههران
درگذشت (رک .موسوی گرمارودی 4 :1337،به بعهد).ادیبالممالک مردی بود به تما معنی ادیب
که در لغت فارسی و تازی تبحّر داشت و بر ادب و تاریخ و قصص و روایات عرب و عجم
مسلط بود و همین امر سبب شد که نه تنها قصاید و مدایح بلکهه اشهعار سیاسهی او نیهز از
دسترس فهم مرد عامه خارج گردد .یکی از معروفترین اشعار او شعری است که در مهدح
و تهنیت والدت حضرت محمد (ص) در قالب مسمط در زمان مظفرالدّین شاه سروده است:
کز چرخ عیان گشت همی رایت کهاوه
بهرخههیز شهتربانا بهربهنهد کجههاوه
در شاخ شجر برخاست آوای چکاوه

وز طول سفر حسرت من گشت عالوه

بگذر به شهتاب اندر از رود سهماوه

در دیهده من بنگههر دریهاچهه سهاوه

وز سهینها آتشکده پارس نمهودار
اشعار آیینی او غالباً به مناسبت تولد ائمه یا اعیاد و جهت تبریک بهه شهاه و درباریهان
سروده شده و غیر از مدح معصومین ،مدح آنان را نیز آورده است .ما در اینجا تما اشهعار
او به جز رباعیاتش را ،بررسی کرده و شمار اشعار آیینی را استخراج کردیم .نمودار اشهعار
آیینی او در ادامه آمده است.

□ 17

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال هشتم ،شمارۀ ( ،2پیدرپی  )63تابستان 8631

تعداد
9
8
7
6
5
4

اغلب اشعار آیینی ادیبالممالک فراهانی در پیوند با مسایل سیاسی است و گاهی تنهها
چند بیت شعر او در موضوعات مذهبی و مابقی آن دربارۀ موضوعات سیاسی یا اجتمهاعی
است .مثالً در ترجی بند غدیریه دو بند آغازین در وصف علی(ع) و عید غدیر و هشت بنهد
بعدی ،دربارۀ امیرنظا گروسی است .شاعر دربارۀ این شهعر نوشهته« :در روز عیهد غهدیر
 1311که امیرنظا چند روزی بود از بیجار به قرمیسهین آمهده بهود تها کسهانی را کهه بهه
ضیا الدّوله بشوریدند گوشمال دهد ،من به حضرت وی رفتم و این ترجیه فروخوانهد تها
خشم امیر فرونشست و از جر گنهکهاران درگذشهت» (موسهوی گرمهارودی :1337 ،ج ،2ص
 .)914تعابیر و اصطالحاتی که در شعر ادیبالممالک دربارۀ اما حسهین(ع) بهه کهار رفتهه،
بیانگر ادبیات بکائی است.
ادیبان همواره در طول تاریخ ادبیات فارسی ،برداشتها و قرائتهای مختلفی از واقعهه
عاشورا و نهضت حسینی داشتهاند که نشاندهنده تفکّر ایشان و نیز جوّ حاکم بر زمانۀ آنهان
است« .شاعران پارسیگو در گزارش واقعه ،عمدتاً از یکی از این نگاهها یا ترکیبی از آنها
برخوردار بودهاند :نگاه عاطفی ،نگاه تاریخی ،نگاه اسطورهای ،نگاه عرفانی ،نگاه حماسی و
نگاه تربیتی .برخی از این نگاهها ،مثل نگرش عاطفی و گرایش به ذکر مصیبت ،نگاه غالهب
بر آثار عاشورایی است و نگرش حماسی عمدتاً به دهههای اخیر و اوجگرفتن احساسهات
و تفکّرات انقالبی مربوط میشود» (ترکی .)169 :1341 ،به تعبیر آرینپور ،شعر ادیبالممالک
به لحاظ سبکی ،به دورۀ بازگشت تعلّق دارد اما از نظر محتوا و موضوع از اشعار مشهروطه
به حساب میآید (آرین پور.)134 :1369 ،
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ادیبالممالک از نخستین شاعرانی است که در عهد مشروطه علیه استبداد و استعمار به
مبارزه برخاسته و با اشعارش مرد را به مقابله با دشهمنان داخلهی و خهارجی فراخوانهده
است .بنمایههای ادبیات پایداری در اشعار ادیب شامل مواردی چون ظلمسهتیزی ،دعهوت
به اتّحاد و همبستگی مسلمین برای مبارزه با استعمار و استبداد ،مرثیۀ شههدای راه آزادی و
برانگیختن غیرت دینی مرد برای مبارزه است .جلوههای ادبیات پایداری در اشهعار او ،در
دو دستۀ متفاوت قابل بررسی هستند:
الف )8. 8 . 8.اشعاری که در آنها به صورت مستقیم ،حهوادث واقعهی روزگهارش را
بازگو کرده است و تقریباً نوعی سند و مدرک تاریخی به حساب میآینهد؛ ماننهد شهعر بهه
توپ بستن حر رضوی:
چهها کرد از کینه در مهرز طهوس
دگر ره چه گویم که بیداد روس
که شد تیره از توپ دشمن فضا

(ع)

به بار علهیّ بهن موسهی الرّضها

(موسوی گرمارودی)732 :1337،

الف )2. 8. 8.اشعاری که در آنها با زبان مجاز و با کمک کنایه ،استعاره و یها تمثیهل،
عقاید خود را بیان کرده است.

الف )2 .1.ایرجمیرزا
ایرج میرزا ملقب به جهاللالملهک ،متولّهد  1291شمسهی در تبریهز اسهت .او فرزنهد
صدرالشعرا غالمحسینمیرزا ،نوه ایرج پسر فتحعلیشاه و نتیجه فتحعلهی شهاه قاجهار بهود.
تحصیالتش در مدرسه دارالفنون تبریز صورت گرفت و در همان مدرسه مقدمات عربهی و
فرانسه را آموخت .وقتی امیرنظا گروسی مدرسه مظفری را در تبریز تأسهیس کهرد ،ایهرج
میرزا سمت معاونت آن مدرسه را یافت و در این سمت مدیریت ماهنامهه ورقهه (نخسهتین
نشریه دانشجویی تبریز) را برعهده گرفت .در نوزده سالگی لقب ایرج بن صدرالشعرا یافت.
لیکن بزودی از شاعری دربار کناره گرفت و به مشاغل دولتهی مختلفهی از جملهه کهار در
وزارت فرهنگ (معارف آنزمان) پرداخت .سپس به استخدا اداره گمرک درآمد و پهس از
مشروطیت هم در مشاغل مختلف دولتی از جمله وزارت کشور در سمت فرماندار آبهاده و
معاونت استانداری اصفهان خدمت کرد .ایرج میرزا در پی یک سهکته قلبهی در منزلهی در
تهران درگذشت .ایرج میرزا به زبانهای فارسی ،ترکی آذربایجانی ،عربی و فرانسهه تسهلط
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داشت و روسی نیز میدانست و خط نستعلیق را خوب مینوشت .سهالههای پایهانی عمهر
ایرج در فقر و پریشهانی گذشهت .او در سهال  1319شمسهی درگذشهت و در گورسهتان
ظهیرالدوله به خاک سپرده شد .بخشی از شهرت ایرج بهه دلیهل دوره دو زنهدگی معنهوی
اوست که مضامین جدیدی مانند انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی ،انتقاد از زاهدان ریایی
و فقیهان دروغین ،تشویق مرد به وطن پرستی درشعرش راه یافته (نک .ایرج میرزا :1393،سه
به بعد) .موضوع اشعار آیینی ایرج چنین است:

الف )1 .2 .1.مدح و ثنای پیامبر اکرم(ص):

ایرج در قصیدهای که در مدح رسول(ص) سروده ،با اشاره به سفر آخرتی که همهه پهیش
رو دارند ،بهترین توشهای را که یک مسلمان میتواند تهیه کند ،دوستی پیامبر میداند:
مسههافری تهههو و ناچهههار بایهههدت زادی
که زاد بایههد مههرد را بهه گههاه رحههیل
کههههدا زاد نکهههوتر ز حههههبّ پیغمبهههر

که خلق را سوی ایزد والی اوسهت دلیهل
(باقری)99 :1334،

الف )2. 2. 1.مدح امام علی (ع):
خوش آنکه او را در دل بود والی علی

که هست باعث رحمت به دنیی و عُقبهی
(همان ،ص)39
(ص)

ایرج در قصیدهای دیگر ،به توصیف واقعه غدیر خم پرداخته و این که رسول گرامهی
مقا والیت را در آن روز تاریخی به حضرت علی(ع) داده است:
به ابهن عهمّ و در معنهی بهرادر
همههه تفههوی کههرد امههر والیههت
(همان ،ص)37

ایرج میرزا قطعهای سروده به نا جهاه و جهالل علهی(ع) کهه در آن از معهراج حضهرت
رسول(ص) هم گفته است .این قطعه به همراه دو قطعه مرثیۀ علهی اکبهر(ع) و مرثیهۀ حهوادث
پس از عاشورا ،از اشعار قوی و موثّر او هستند و در سالهای اوج هنر او آفریده شهدهاند.
«این سروده چندان مستحکم است که تنها سخنوری ورزیده میتواند آن را بهه رشهته نظهم
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درآورد .از دیگر سو ،نوع روایت و پایانبندی هوشمندانه و کمالبخش اثر ،نشهان میدههد
که شاعر به اوج همان سبک و شیوه خود دست یافته است» (باقری)27 :1334 ،

الف )3. 1.عارف قزوینی
عارف قزوینی درسال  1296هجهری شمسهی متولهد شهد و در سهن  99سهالگی ،در
 ،1312در بیماری و فقر درگذشت .عارف در دوران نوجوانیاش ،اشعار آیینی میسروده و
روضهخوانی هم میکرده است .عارف در هفده سالگی قصیدهای سرود که ،در سهال ،1269
بر سر زبان ها افتاد .مطل آن قصیده این است:
باز از افق ،هِالل ِ
باز ابر گریه خیمهفکن شد بهه جویبهار
ِ مُحَرَّ شهد آشهکار
عارف پس از ده بیت مقدمهچینی ،این مسئله را مطرح میکند که دل او شبی بهه جانهب
کربال سفر میکند و میبیند که:
مقتول عشق هر طرف افتاده چهاکچهاک
مهذبوح رمهح ههر طرف افتاده پهارهپهار
با خهطّ سهرخ بر رخ ههر یک نوشهتهاند

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شهد بهه یهار
(عارف قزوینی)226 :1334 ،

عارف در همان دوران ،شعر دیگری هم دربارۀ عاشورا و پیشبینیههای نبهی اسهال
دارد:
کای عههزیز خههاطهر ای نهور عههیههن
گفت پیغمبر بهه فرزنهدش حسهین
از جهفهای بیحههساب دشمههنان

(ص)

بهر تهو میگهههرید زمهیههن و آسهمههان
(همان)166 :

این شعر یازده بیت دارد و بسیار ساده اما مؤثّر و عهاطفی اسهت« .روحیهه و شخصهیت
عارف میان دنیای سنّتی یهک روحهانی و نوحههخهوان و یهک موسهیقیدان و آوازهخهوان
پراحساس ،در اضطراب است و دچار وضعیت ناپایدار رمانتیک اسهت  ...عهارف نخسهتین
کسی است که ابعاد منفی و شیطانی رمانتیسم را در کنار بعد انقالبی آن عرضه کهردهاسهت»
(نک .جعفری :1337 ،صص )171-1179
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الف )4 .1.نسیم شمال
سید اشرفالدّین گیالنی متخلص به نسیم شمال در سال  1236هجری قمهری بهه دنیها
آمد .در  24اسفند  1313هجری شمسی دارفانی را وداع گفت و در ابهن بابویهه بهه خهاک
سپرده شد.تنوّع موضوعی اشعار آیینی او قابل تأمل است ،از والدت و شههادت معصهومین
(علیهمالسّال ) و مدح ایشان تا اعیاد شیعی ،ماه رمضان ،بیان عظمت قرآن و لزو اطاعت از
آن و نیز ادای حق قرآن تا ستایش عفّت و عصمت زنان و غیهرت مهردان ،غربهت اسهال ،
خطر نابودی دین و تفاخر به سیادت .از این منظر ،هیچکدا از شاعران مشروطه به پهای او
نمیرسند ،نه شاعران آیینیسرا و نه شاعران انقالبی؛ این خصلت بهیهمتهای شهعر اوسهت.
نسیم شمال در اشعار آیینی خود نیز سادگی و روانی کال را رعایت کهرده و از ایهن نظهر،
تقریباً یک استثنا محسوب میشود که هم حجم باالی اشعار آیینی و ههم سهادگی سهبک
شعر مشروطه را با هم دارد .مثالً اشعار آیینی ایرج هم سادهاند امها حجهم کمهی دارنهد یها
اشعار مذهبی بهار و ادیبالممالک باالست اما غالباً به سهبک بازگشهت و متکلّهف سهروده
شدهاند .می دانیم که از ویژگیهای ادبیات پایداری ،سهتایش جههاد ،پاکبهازی و شههادت
است .همچنین طرح الگوها و اسطورهها به ویژه الگوهای اسالمی چون ابوذر ،سهلمان و ...
یا معاصرانی چون میرزا کوچک خان و امثاله .نسیم شمال به یادکرد این شخصیت هها نیهز
در شعر خود مبادرت ورزیده است.
میکشههد آه در شههههر تهههران
اشههههرف الههدین ز دا شهههههیدان
روز و شب مانهده بها چشهم گریهان

از خیههال نجههف شههد پریشههان

از غم کربال زار و مات است
(حسینی)741 :1342 ،

در اکثر اشعار آیینی او به مسایل سیاسی و اجتماعی هم اشاره شده و گاهی موضهوعات
آیینی پیوندی بسیار نزدیک با این مسایل پیدا کردهاند .مثالً در شعر عرض سال که خطاب
به رسول خداست ،از اوضاع اجتماعی نالیده و از ایشان استمداد خواسته است:
االمان ای شهاه یثهرب مهدفن و مکّههی وطهن

یهها نبههی الرّحمههه! ای محههههبوب ربّ ذوالمههنن

شد هجو آور به مها از ههر طهرف سهیل فهتن

هسههت سههوی درگههههت چشههم امیههد مههرد و زن
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شهههد مسهههلمانی غریهههب ،افکهههار نهههورانی غریهههب

(همان)332 :

نسیم شمال از روشنفکران مذهبی زمانه است و توجه به وقای روز را با دفاع از شهرع
و اعتقادات دینی و نیز توجه به ائمه(علیهمالسّال ) و حتّی انتقهاد از باورههای غلهط و خرافهات
دینی و یا علمای دین را در کنار هم و بهه زیبهایی و هنهری پهیش بهرده و از ایهن حیهث،
چهرهای کممانند است.

الف )5. 1.ملکالشّعرا بهار
میرزا محمّدتقی صبوری ،متخلّص به بهار ،در سال  1279شمسی در مشهد دیده به عالم
گشود و به سال  1331شمسی ،چشم از جهان فروبست .اشعار او سهاده و روان بهوده و در
کاربرد صنای لفظی هم حدّ تعادل را نگه داشته و به تکلّف نرفته است .در دیوان او چنهدین
شعر اختصاصاً دربارۀ ائمه است و غیر از اینها ،در بسیاری از سرودههای خود بهه امامهان
علیهم السّال اشاره داشتهاست .نمودار اشعار آیینی او به شکل زیر است:

تعداد
8

7

6

5

4

از ویژگیهای برجسته اشعار بهار کاربرد واژگان کهن است .مهثالً در قصهیدهای کهه در
منقبت ولی عصر(عج) در سنّ بیست سالگی سروده ،این ابیات آمده:
صد گواژه بر لب شیرین زن
یک سخن ز دو لب شیرین گوی
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رو رهِ امههیهری چهونهان گههیهر

شهو درِ خهدیوی چونین زن

تها طههبهرزد آوری از حهنهظهل

گردن هههوا به تبهرزیهن زن
(بهار :1399 ،ج ،1ص )11

نکته قابل ذکر دیگر از اشعار بهار آن است که دین در اشعار او جایگاه برجستهای دارد
و زیربنای نظریات او درباره حکومت و اجتماع ،مبتنی بر دینداری است .به عقیدۀ او ،دین
با تمدّن مخالفتی ندارد اما تمدّن باید ترکیبی از دین و آئین به همراه پیشهرفتههای علمهی
باشد:
دین و دولت هم نواست ،ملّت بهیدیهن خطاسهت

زانکهه در اصههل بقاسهت دولههت و دیهن توأمههان

(همان ،ج)363 :1
بههیعلمهههی و افهههالس دل مهها بهخههراشههههد

آوازه دیههههن مههانهههه اصههههالح نباشههههد

(همان ،ص)393

اما در مواردی هم به نقد اشکاالت و خطاهای بعضی دینداران پرداخته و بر باورههای
غلط و خرافات دینی تاخته است« .ستیز با باورهای غلط مذهبی که اصوالً ریشهه در دیهن
مبین اسال نداشت ،از مضامینی بود که مقارن عصر مشهروطه در ادبیهات آن دوره پدیهدار
گشت .تقریباً در شعر هر شاعری و نثر هر نویسندهای ،عنایتی به این امهر دیهده میشهود»
(اکبری بیرق .)193 :1364 ،او در اشعار خود از عقاید عوا انتقهاد کهرده و معتقداسهت انتظهار
ظهور را کشیدن ،با تالش برای بهبود اوضاع منافاتی ندارد.
گویمش دین رفت از کف ،گویهد ایهن باشهد دلیهل

بر ظهور مهدی صاحب زمن ،مهن بها کهیا
(همان ،ج(334 ،1

اما شاخصترین اشعار آیینی بهار ،اشعار رضوی اوست .نکته قابل ذکهر آنکهه بههار در
بسیاری از اشعار آیینی خود ،در پایان شعر ،گریزی به مدح اما رضا(ع) زده است .از آنجها
که او ملکالشّعرای استان قدس بوده ،وظیفه خود می دیده که به منقبهت امها رضها(ع) ههم
بپردازد .بهار چندین شعر اختصاصاً در منقبت اما هشتم سرودهاسهت؛ ماننهد شهعر «شهب
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و السّال علیهک حتّهی الفجهر
(همان ،ص)262

بهار همچنین در واقعه بمباران کردن آستان قدس رضوی در روز دههم ربیه الثهانی یها
 1241شمسی به دست ارتش روس و ریخته شدن خون جمعی از زوّار قصیده ای پر طنین
سرود« .بهار در این هنگا از خراسان به تهران تبعید شده بود و این قصهیده را بهه اقتفهای
انوری ابیوردی به آن مناسبت سرود» (بهار :1399 ،ج ،1ص .)224
با نبی برگوی از تربت خهونین پسهر
بوی خون ای باد از طوس سوی یثرب بهر
(همان ،ص )224

الف )2.شاعران گروه دوم
گروه دو عبارتند از شاعران کمتر شناخته شده ادب آیینی که اکثر آنان به سبک قهدیم
شعر سروده و نوگرایی ندارند .اینان همچنین بهه حهوادث سیاسهی و اجتمهاعی کهم توجهه
هستند و بازتاب وقای زمانه در اشعارشان ناچیز است .ظاهراً این دو علّت ،سبب ناشناخته
بودن این دسته از شاعران گشته است .تعدادی از این شاعران ،به ترتیهب تهاریخ فوتشهان،
معرفی میشوند:

الف )1. 2.فؤاد کرمانی
میرزا آقا فتح اهلل قدسی متخلص به فهؤاد شهاعر کرمهانی ،در سهال  1226شمسهی در
کرمان متولد شد و در سال  1316شمسی درگذشت .عشقی فراوان در شعر فهؤاد بهه ائمهه
اطهار وجود دارد .او عاشق اهل بیت است و چنان پرشور و حرارت از عشق به آنان سخن
میگوید که کمتر کسی را می توان همتهای او شهمرد .فهؤاد دربهارۀ بسهیاری از معصهومین
(علیهم السّال ) شعر سروده ،مثالً دربارۀ حضرت زهرا(س) ،حضرت علی(ع) ،اما حسهین(ع) و
اما زمان(عج) .در نقد اشعار آیینی دیوان فؤاد کرمانی مطالب فراوانی میتوان گفت؛ ازجملهه
کاربرد لغات و ترکیبات عربی که گهاهی مشهکل و غیرمعمهول ههم هسهتند ،از خصهایص
برجسته شعر فؤاد است .مثالً درباره حضرت زینب(س) سروده:
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ز اشهههراق تجهلهیهههات انهههوار جهمهههال

افهتاده در انصهعاق جهلوات جهالل
(فؤاد کرمانی)132 :1373 ،

«یکی از دالیل اصلی توجه فؤاد بهه زبهان و لغت عهرب ،توغّهل و تهدبر فهراوان او در
قرآن و حدیث است به گونهای که فهضای عهمومی شهعر او به ویژه اشعاری که در منقبهت
موال علی(ع) سروده ،از آیات و احادیث سرشار است ...و درست به موجهب همهین توجهه
خاص به زبان عهربی اسهت کهه برخهی شهعرهای فهؤاد-چهه در منقبهت مهوال و چهه در
موضوعات دیگر -با قهافیههای دشهوار عربی همراه شدهاند .کلماتی مانند غسهق ،عههلق،
مهسترق ،نهسق ،دق و  ...یا ثاقب ،ترائب ،قوالب ،غرائب ،نواصب و ( »...مهدرّس زاده:1364 ،
 )234اشعار مذهبی از آنجا که برای عامه مرد و برانگیختن احساسات مذهبی آنها اسهت،
معموالً ساده و صمیمی است ،شعر فؤاد نیز چنین است؛ اما گهاهی کلمهات دشهوار را وارد
شعر میکند تا عربیدانی و معلومات خود را به رخ کشد .اشعار آیینی فؤاد ،به ویهژه اشهعار
عاشورایی او ،اغلب عاشقانهاند؛ مثالً تعبیر او از مرگ در رثای اباعبدهلل(ع):
باز به آن ساعدش کشته شدن ،آرزوسهت
آنکه هالکش نمود ،ساعد سیمین یار
(فؤاد کرمانی)133 :1373 ،

«شعر عاشقانۀ فؤاد در عین سوز و ساز ،از تزیین ،آرایهه و پیرایهه نیهز تههی نیسهت و
صنایعی نظیر جناس ،ایها و ترجی در کارش فراوانی دارند ،حتّهی شهاعر بهه قافیهههها و
ردیفهای نو و بدی نیز میاندیشد .همچنین سهخنش گهاه از غرابهت اسهتعمال و واژگهان
نامأنوس رنج میبرد» (کافی .)974 :1333 ،اشعار او در زمینهههای بالغهی بسهیار پرمایهه و
بیشتر به سبک عراقی است .کاربرد فراوان استعاره و تشبیه و نیز ایها  ،در کنار اصطالحات
عاشقانه و تلفیق آن با عرفان ،شعر او را به سبک حافظ ،نزدیک کرده است.

الف )2. 2.میرزا یحیی مدرّس اصفهانی
میرزا یحیی مدرس اصفهانی در سال  1299ه.ق .متولد شهده اسهت (موسهوی گرمهارودی،
 )113 :1336وی در سال  1394هجری قمری چشم از جهان فروبست .دیوان میهرزا یحیهی
که مجموعهای از قصاید و مراثی است ،از روی چاپ سنگی قدیمی و به همّت علی نظهری
منفرد به چاپ رسیده است .در دیوان میرزا یحیی تنها اشعار آیینی و مذهبی وجهود دارد و
او برای تما چهارده معصو  ،حداقل یک شعر و گاهی اشعار متعهدد سهروده و غیهر از آن
بزرگواران ،برای اهل بیت و یارانشان نیز اشعاری سروده اسهت .مهثالً دربهاره مهیالد امها
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زمان(عج) و یا در مدح ایشان ،نوزده شعر در قالبهای مختلفی چون قصیده و ترکیهببنهد و
مسمط سروده و با این کار به اما عصر خود ابراز ارادت کرده است .در اشعار میرزا یحیهی
واژگان عربی نامأنوس کاربرد دارد.
کشورت ا ّ القری و لشکرت ا ّ الکتاب
جوشنت از لی م اهلل ،مغفرت از هَل أتی
(مدرس اصفهانی)163 :1336 ،

به طورکلی ،عربی گویی در دیوان میرزا یحیی بسامد بهاالیی دارد و گهاهی تمها بیهت
شعر او عربی است ،مثالً در مرثیۀ حضرت علی اصغر(ع) سروده است:
کَیفَ أستِسهقی بِطِهفلی فأبو أن یَهرحَمونی
لَهیتَکم فی یههو ِ عاشههورا جمیعاً تَنهظُرونی
(همان ،ص)961

«اشعار میرزا یحیی باهمۀ زیبایی در تشبیه و ترکیب ،از تعقیهدی کهه در لسهان علمهای
حوزه وجود دارد ،خالی نیست .با این همه انتخاب اوزان گوناگون و توجه چشمگیرش بهه
مسههمط سههرایی ،حههاکی از طربنههاکی ذهههن اوسههت» (موسههوی گرمههارودی .)113 :1336 ،از
ویژگیهای اشعار او گریز زدن به مهاجرای کربالسهت ،یعنهی در بسهیاری از اشهعاری کهه
مربوط به اما حسین(ع) نبوده و درباره سایر ائمه است ،در پایان شعر به رسم روضهخوانان
عمل کرده و به وقای کربال گریز میزند و شعر را به پایان میبرد .در اشعار مهدوی او ههم
این مورد دیده میشود ،مثالً در شعری با عنوان فی نعت موالنا صاحبالزّمان پس از ابیهات
مختلفی که در ستایش اما عصر(عج) آورده ،در پایان شعر بحهث انتقها خهون حسهین(ع) را
مطرح کرده و از آنجا در رثای اباعبداهلل و نحوه شهادتشان توضیح داده است.

الف )3. 2.صغیر اصفهانی
محمدحسین متخلّص به صغیر در سال  1261ش اصفهان متولد شد .از نه سالگی شروع
به سرودن شعر کرد و به همین دلیل این تخلص را برگزیهد .او در سهال  1394درگذشهت.
صغیر از عارفان بزرگ و پیرو سلسله نعمت اللّهی و مرید صابرعلیشاه بوده و افکار عرفانی
در اشعار او نیز بازتاب یافته است .در کتاب شرح منظومۀ ظهر گفته شده که «صغیر به طور
ویژه شاعر عاشوراست و خارج از حوزۀ آیینی سخنسرایی نکهرده اسهت» (کهافی: 1333 ،
 .)977در دیوان صغیر ،اشعار آیینی فراوانی وجود دارد اما شهعر او را نمهی تهوان "مطلقهاً"
آیینی دانست .در دیوان او پانصد و چهل و پنج قطعه شعر در قالبههای گونهاگون وجهود
دارد که این به استثنای رباعیات و مفردات اوست .از این تعداد شعر ،هشتاد و نه قطعه شعر
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آن آیینی است و پنجاه و نه قطعه نیز اشارات آیینی دارند؛ یعنی به طور کلی حدود چهارده
درصد از اشعارش آیینی صرف است .موضوع اشعار آیینی را او در نمودار ذیل آورده ایم:

تعداد
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0

بیشترین اشعار آیینی صغیر اصفهانی اختصاص به امیرالمؤمنین دارد و حتی در تعدای از
اشعاری که غیر آیینی است ،در بیت آخر و یا ماقبهل آخهر ،بهه امها علهی(ع) اشهاره دارد.
واژگان عربی غیر معمولی که در شعر فارسی به کار نمیروند ،در شعر صغیر کهاربرد دارد و
در هر شعر معموالً چند واژه یافت میشود .مثالً در مدح اما زمان(عج) سروده است:
ماهش گل سفید و گل اصهفر آفتهاب
چرخ است سبزهزارِ وی ،انجم شکوفهاش
(صغیر اصفهانی)19 :1331 ،

نکته قابل توجه این که کلمات نامأنوس عربی در شعر صغیر به پای اقرانش مثالً فؤاد و
میرزا یحیی نمیرسد و خیلی کم کاربردتر است .صغیر به آرایههای بیانی و بدیعی نیز توجه
زیادی داشته و در اشعار او آرایه تشبیه بسامد بسیار باالیی دارد که تشبیهات محسوس بهه
(ع)
محسوس و نیز معقول به محسوس بیشترین تعهداد را دارنهد .مهثالً در مهدح امها علهی
سروده:
آنکه از جود وجودش بحر و کهان آمهد
کی توان خواندن کف فیّاض او را بحر و کان
پدیههههههههههههههههههههههههههههههد)
(همان ،ص 21
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به طور کلّی سبک اشعار او به تقلید از استادان بزرگ سبک عراقهی اسهت و «از لحهاظ
طبقهبندی فنّی و سبکشناسی ،روی هم رفته در شیوۀ عراقی است که با گذشت روزگاران،
ساده و هموار شده است» (صغیر اصفهانی :1331 ،و).

الف )4. 2.مفتقِر
علّامه شیخ محمد حسین غروی اصفهانی متخلص به مفتقِر ،در سال  1293شمسی متولّد
شد و در سال  1371قمری در نجف اشرف درگذشت .از او آثار مکتهوب زیهادی بهه جها
مانده که در علو مختلفی است؛ مثالً در علم اصول آثاری چون االجتهاد و التقلید و العداله
و االصول علی النهج الحدیث و در علم فقه آثاری مانند کتاب االجازه و حاشیه بر مکاسب
دارد؛ همچنین او صاحب تفسیر قرآن نیز هست.
او را با نا کمپانی می شناسند که ظاهراً به دلیل بازرگان بودن پدرش این نها را بهر او
نهادهاند اما خود «ناراضی بود و از شنیدن این کلمۀ بیگانهه ،بهه سهختی ناراحهت میشهد»
(صحتی سردرودی .)79 :1333 ،اشعار او یکدست نیستند و نقاط اوج و فرود دارند ،همچنین او
«در ادب عرب متبحّر بود و خود بزرگ شده دیار عرب و این بی گمان در توان شهعری او
بیتأثیر نیست ...برخی از اشعار پارسی او در زمرۀ بهترینهای ادب ایران جهای میگیهرد»
السهال )
(علهیهم ّ
(موسوی گرمارودی .)133 :1336 ،مفتقر نود و سه شعر آیینی در مرثیه و منقبت ائمه
دارد که در دیوان او تحت دو عنوان کلّی گردآمدهاند :یکی «مدایح» و دیگری «مراثی» .در
میان این اشعار ،اشعار مربوط به اما حسین(ع) و ماجرای کربال ،باالترین میزان را دارنهد و
پنجاه و دو شعر به این مضامین اختصاص یافته است .اگر اشعار مربوط بهه واقعهه کهربال و
حوادث و شخصیتهای پیرامون آن را در یک دسته قرار دهیم ،پنجاه و دو شعر میشهود و
نمودار آن در مقایسه با سایر موضوعات ،تفاوت فاحشی مییابد:
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مفتقر نسبت به بعضی از شاعران همعصرش مثالً فؤاد کرمانی یا میهرزا یحیهی مهدرّس
اصفهانی ،واژههای عربی کمی به کار برده است .از نظر بالغی ،پرکاربردترین صهنعت بیهانی
در شعر مفتقر ،تشبیه است که دراین میان درصد تشبیهات عقلی به حسی و اضافه تشهبیهی
بسیار زیاد است ،مثالً در این بیت:
سرزد چو ماه معرفت از مشرق سنان
از مغرب آفتاب قیامت شد آشکار
(غروی اصفهانی)76 :1362 ،

بعد از تشبیه ،استعاره از پرکاربردترین صنای بیانی شعر مفتقر است که بسیاری از آنها
آیینیاند .مفتقر از عناصر طبیعی نیز بهره برده واستعارات متنهوّعی سهاخته اسهت ،مهثالً در
توصیف اسارت اهل بیت اما (ع) ،مجموعهای از پرنهدگان را کهه معهرّف شخصهیت آنهان و
دشمنانشان هستند ،به خدمت گرفته است:
همنشین زا شد طاووس بها کبریها
یا که عنقا و هما با کرکس و شاهین قرین
(همان ،ص )171

تنوّع عناصر طبیعی در اشعار سرایندگان فارسی بیشتر از عربی است و این تنوّع را بهه
عنوان نمونه ،میتوان در دایرۀ واژگانی شاعران ایرانهی در اسهتفاده از پرنهدگان بهه عنهوان
عناصر تصویرهای استعاری خود شاهد بود« .درحالی که حیطهۀ اسهتفادۀ شهاعران عهرب،
محدود به کبوتر ،عقاب ،بغاث (نوعی پرنده کوچک) و باز شده ،ایرانیان از پرندگانی چهون
عندلیب ،کبوتر ،زا  ،طاووس ،همها ،کهرکس ،شهاهین ،قمهری و مهر اسهتفاده کردهانهد».
(انصاری .)297 :1334 ،آیت اهلل غروی شاعری برجسته در مدح و مرثیۀ اهل بیت بود و «بهه
دلیل تسلّط بر مباحث وحیانی و روایی و فقهی و شرح حال امامان معصو و مناقب آنهان،
به ویژه جریان کربال ،مضامین دقیق و ظریفی در اشعار ایشان بازتاب یافته است و میتواند
الگوی خوبی برای شاعران آیینی و مناقبخوانان و مدّاحان اهل بیت باشهد تها از مباحهث
خرافی به دور باشند( ».فوالدی)219 :1341 ،

الف )5. 2.سایر شاعران
از دیگر شاعران آیینیسرای ایهن دوران میتهوان بهه ایهن افهراد اشهاره کهرد .صهامت
بروجردی ( 1273-1333ق) ،میرزاحبیب خراسانی ( 1277-1326ق) ،فرصهت شهیرازی
( 1261-1334ق) ،ذوقی اصفهانی ( 1263-1337ق) ،ضیایی ناظمالملک (1269-1392
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ق) ،طرب شیرازی ( 1267-1331ق) ،سید احمد نوربخش دهکهردی ( 1239-1334ق)،
رفعت سمنانی (متوفّی  1391ق).

نتیجهگیری
در دورۀ مشروطه مضامین جدیدی وارد ادبیات میشود که متهاثّر از فرهنهگ عاشهورا
هستند؛ مانند مبارزه با ظلم ،برقراری عدالت و نیز مقابله با استعمار .شاعران آیینهیسهرای
این دوره نیز به دو دستۀ بزرگ قابل تفکیک هستند :یکی شاعرانی که در کنار مسائل دینی
به مسائل اجتماعی و سیاسی زمان هم توجه دارند؛ دستۀ دو شهاعرانی کهه در اشعارشهان
انعکاسی از حوادث زمانه دیده نمیشود .اغلب آنان سبک بازگشت دارند و طهرح مسهائل
دینی دغدغۀ آنها بوده است؛ شاعرانی امثال مفتقر و میرزایحیی اصفهانی در این دسهتهاند.
سرایندگانی مانند ادیبالممالک ،سید اشرف ،بهار و ایرج در دستۀ اوّل قرار میگیرند.
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حسینی ،سید اشرف الدین .)1342( .کلیات جاودانه نسیم شمال .به کوشش حسهین نمینهی .چهاپ سهو .
تهران :اساطیر.
شفیعیکدکنی ،محمّدرضا .)1336( .ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت .چاپ سو  .تههران:
سخن.
هههههههههههههههههههههه .)1332(.ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما .مترجم حجت اهلل اصهیل.
چاپ دو  .تهران :نی.
صحتی سردرودی ،محمد .)1333( .غروی اصفهانی نابغۀ نجف .پژوهشکدۀ باقرالعلو  .چاپ دو  .قم :دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه.
صغیر اصفهانی ،محمدحسین .)1331( .دیوان صغیر اصفهانی .چهاپ چههار  .اصهفهان :کتابفروشهی تاییهد
اصفهان.
عارف قزوینی .)1334( .دیوان عارف قزوینی .به کوشش مهدی نور محمّدی .چاپ اول .تهران :سخن.
غروی اصفهانی ،شیخ محمدحسین .)1362( .دیوان غروی اصفهانی .تصهحیح سهیدکاظم موسهوی .چهاپ
دهم .تهران :دارالکتب االسالمیه.
فراهانی ،ادیب الممالک( .بیتا) .دیوان ادیب الممالک فراهانی .تصحیح وحید دستگردی ،تههران :چاپخانهه
مروی.
قدسی ،آقا فتح اهلل (فؤاد کرمانی) .)1373( .شم جم  .چاپ یازدهم .تهران :چاپخانه حیدری.
کافی ،غالمرضا .)1333( .شرح منظومه ظهر .چاپ دو  .تهران :مجتم فرهنگی عاشورا.
کرمی ،اکر  )1334( .عرفان در ادبیات عاشورایی .چاپ اول .تهران :پژوهشگاه علهو انسهانی ومطالعهات
فرهنگی.
مدرس اصفهانی ،میرزا یحیی .)1336( .دیوان یحیی .چاپ دو  .قم :جلوه کمال.
موسوی گرمارودی ،سید علی .)1337( .زندگی و شعر ادیبالممالک فراهانی .چاپ دو  .تهران :قدیانی.
موسوی گرمارودی ،سید مصطفی .)1336( .غدیر در شعر فارسی .چاپ اول .مشهد :دلیل.

.13
.14
.21
ب) مقاالت
 .1اکرمی ،میرجلیل .محمد خاکپور« .)1341( .نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقالب اسهالمی» .نشهریه
پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا) .شماره سو  .سال پنجم .پیاپی  .14پاییز  .41ص 33-97
 .2فوالدی ،محمد« .)1341( .تاثیر قرآن و حدیث بر دیوان آیتاهلل غروی اصفهانی» .سهراج منیهر (دانشهگاه

بررسی اشعار آیینی دوران مشروطه منوچهر اکبری ،ملیحه خیری
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صص 68 □ 88-62

عالمه طباطبایی) .شماره  .9سال دو .زمستان  .1341صص 217 -133
مدرس زاده ،عبدالرضا« .)1364( .نقش علی عمرانی بر دل فؤاد کرمانی» .فرهنگ .بهار و زمستان .1364
شماره  .37-33سال دو .صص 292-233

□ 32
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