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چکیده

امام حستی

تاریخ پذیرش95/10/10 :

و نهضت ،عظتیم ایشتان انقالبت در عتالم ایجتاد کترد کت

مسیر تاری بشری را تغییر داد ،انقالب ک تمام ابعاد بشری تحت ،تتاثیر

آن قرار گرف ،ادبیا یکی از همان ابعادی اس ،ک ایت نهضت ،بتر آن

تتتاثیر گ اشتت ،و آن را بت عنت ان یکتی از ع امت تاثیر گت ار نهضتت ،همتتراه

خ د ساخ ،شریف رضی یکی از ادبای شاخص ادبیا شیعی اس ،کت

ت انس ،با آثار علمی و ادب خ د یاریرسان ای نهض ،حسینی باشتد

ولتی آنچت هتتدف ایت پتتژوهش بت ده ،ایت استت ،کت شتتریف رضتی چ ت

میتزان از شتتعرش را در راستتتای نهضتت ،حس تینی و زنتتده نگت داشتتت ی تاد

امام حسی

 ،عاش را و کتربال قترار داده است ،بترای رستیدن بت پاست

ای ست ال از روش ت صتیفی تحلیلتی استتفاده شتده است ،در پایتان ایت

نتیج ت حاص ت شتتد ک ت تمتتام اشتتعار ش تیعی شتتریف رض تی در رثتتای امتتام

حسی

و کتر مصتیب،هتای ایشتان ستروده شتده و ت انستت است ،بت

خ ب ای نهض ،را یاری نماید
واژگانکلیدی :امام حسی

 ،شریف رضی ،شعر شیعی ،مرثی

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراك

a-omidali@araku.ac.ir
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مقدمه
مرثیته،

یکی از عوامل ماندگاری نهضت عاشورا ،ادبیات و شعر است .ز یرا شعر در قالت

دلهتتای آتتتش گرفتتته و غمبتتار را بتتا حقیقتتت نهضتتت حستینی و حتتواد ظهتتر عاشتتور متترتبط
میستازد .شتاعران شتیعی پترداختن بته واقعته عاشتورا را بتر ختود فترض متیداننتد و علتت آن،
عشتتق بتته ام تتام حستتین

و س تتفارش امامتتان معص تتوم

در زنتتده نگهداشتتتن ایتتن قیتتام

مبتارک ،متتیباشتد .شتتر یف رضتی یکتی از همتین شتتاعران استت کته زنتتده نگته داشتتتن واقعتته
عاشورا و نهضت حسینی را بتر ختود فترض دانستته و بتا وجتود محتدودیتهتای فتراوان ،تمتام
تالش خود را برای این مهم ،به کار بسته است.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،تبیتین ایتن نکتته استت کته جایگتاه امتام حستین
شعر شر یف رضتی بررستی نمایتد .همچنتین هتدف از ایتن تحقیتق تترو یج فرهنت
شیعه و گام برداشتن در جهت معرفت اهلبیت

به و یژه امام حسین

را در

و ادبیتات

میباشد.

ستتوال پتتژوهش ایتتن استتت کتته آیتتا ش تتر یف رضتتی در اشتتعار شتتیعیاش بتته موضتتوع امتتام
حسین

و نهضت حسینی پرداخته است؟ اگر این گونته هستت چته میتزان از اشتعارش را

در بر میگیرد؟
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

پیشینۀ پژوهش
دربار امام حسین

و شعر شیعی شتر یف رضتی آثتار متعتددی بته طتور جداگانته نوشتته

شتتده استتت ول تی تتتا جتتایی ک ته پژوهشتتگر مطلتتع شتتده پژوهشتی واحتتد در ایتن زمینتته صتتورت
نگرفته است لذا محقق بر آن شد که این پژوهش را به انجام رستاند .از جملتۀ ایتن پژوهشتها
میتوان به نمونههای ز یر اشاره نمود:
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"الشتتر یف الرض تی (حیاتتته ،ثقافتتته ،ادبتته و نقتتد آثاره)"مؤسستته مطالعتتات و نشتتر عر بتتی،
کتتابی در بتتاره شتتر یف رضتی از دانشتتمندان و ادیبتتان نامتدار شتیعه بتتا عنتتوان «شتتر یف رضتی:
زنتتدگی ،فرهن ت  ،ادبی تات و نقتتد آثتتار او» منتشتتر کتترده استتت .دکتتتر احمتتد محمتتد المعتتتوق
استاد مطالعات اسالمی و عربی دانشگاه «نفت و معتادن ملتک فهتد» در ظهتران ایتن کتتاب

را در  367صتتفحه بتته رشتتته تحر ی تر درآورده استتت .ای تن کتتتاب مطالعتتاتی تحلیل تی در بتتاره
شخص تیت ،آراء و اندیشتتههای شتتر یف رض تی کتته بتته ستتال 436هجتتری قمتتری درگذشتتت
محسوب میشود
"شر حال و گز یدهای از اشعار شتر یف رضتی"عنوان پایتان نامتهای استت کته ستال 1372
هجری شمسی در دانشگاه اصفهان به وسیله زهره سادات شکرایی دفاع شده است.
"االم تتام الحست تین فت تی أدب األن تتدلس" نوش تتته دکت تتر حستتین چ تتوبین کتته در مجلتته آف تتاق
الحضارة اإلسالمیة شتماره  13در  10صتفحه چتاپ گشتته استت .در ایتن مقالته بته متوارد ز یتر
پرداخته شده است:
 .1معنای لغوی اندلس تار یخ و ادبیات اندلس  .2ادبیات شیعه در اندلس  .3ستنتهتا
 .4شتتاعران اندلستتی کتته در رثتتای ام تتام

و مراس تتم اندلست تیه تتا در ش تتهادت ام تتام حست تین
حسین و هجای بنی ام ّیه شعر سرودهاند  .5دو قصیده در مد امام حسین

کته دکتتر

چوبین سروده است.
"الشتتر یف الرض تی الملحمتتة الهاشتتمیة و اللغتتة المترفتتة"این تحقی تق نوشتتته دکتتتر خالتتد
محیتی التتدین البرادعتی شتتاعر ،ناقتد و نو یستتنده ستور ی استتت کته در مجلتته المنهتا شتتماره
هشتتت در  24ص تتفحه س تتال  1998چتتاپ ش تتده اس تتت .ایتتن مقالتته تتتالش دارد کتته قرائتتت
شخصیتی شر یف میپردازد.

امام حسین

نقش بسیار مهمی در بقای دیتن مبتین استالم دارنتد و ا گتر قیتام ایشتان رخ

نمیداد قطعا اثری از دین اسالم نبتود .نقتش امتام حستین در ادبیتات شتیعی همچتون نقتش
ایشان در بقای اسالم است اگر قیام امام نبود اثری از شیعه و شعر شیعی وجود نداشتت ،بته
عبارت دیگر ا گتر امتام حستین

را از شتعر شتیعی بگیتر یم تقر یبتا چیتزی از آن بتاقی نخواهتد

ماند .در ادامۀ معرفی شعر شیعی خواهد آمد که مهمتر ین عنصر شعر شتیعی عاطفته حتزن و
اندوه ،غض

و حماسه است و منشأ این شور و عاطفه تنها امتام حستین

استت ا گتر ایتن

در شعر شیعی شریف رضی

جایگاه امام حسین

در شعر شیعی

امام حسین

معاصتتری از شتتعر شتتر یف کتته مبتنتی بتتر فرهنت

معاصتتر استتت ارائتته دهتتد ،و بتته بررستی ابعتتاد
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و یژگی مهم نبود دیگر احتجا و منطق شعر شیعی اثری نداشت .بته طتور کلتی شتعر شتیعی
بتتر دو پای ته استتتوار استتت نخستتت ،امتتام عل تی
مناقبش تتان دوم ،ام تتام حست تین
حستین

و غص ت

خالفتتت ایشتتان و ذک تر فضتتایل و

و قیت تام ایش تتان و ذکت تر باله تتا و مصائبش تتان ،ا گ تتر پایت ته ام تتام

نبتود پایته نخستت هتم از بتین متیرفتتت و اثتری از استالم ،شتیعه و ادبیتات شتیعی

نبود .به عبارت دیگر امام حسین

رو اسالم ،شیعه و ادبیات شیعی استت کته بتا وجتود

ایشان و عاطفه و اخالص نسبت به امام ،ادبیات شیعی اثرگذار میشود.
شتتعر شتتاعران شتیعی ،شتتعری سیاس تی استتت ک ته در آن دفتتاع از حقانیتت اهلبیتتت

و

عقایتد تشتیع و مخالفتتت و حملتته آنتتان بتتر غاصتتبان خالفتتت نمایتان استتت .نعمتتان القاضتی
م تتیگو یت تد «:ش تتعر شت تیعی کت تامال سیاست تی مت تیباش تتد و س تترایندگان ایت تن م تتذه

در تم تتامی

موضتتوعات شتتعری همچتتون متتد  ،رثتتاء ،هجتتاء و دفتتاع از عقای تد و ...ی تک هتتدف را دنبتتال
م تتیکردن تتد و آن دف تتاع از ح تتق غصت ت

ش تتده اهلبی تتت

ب تتود»( .قاضت تی نعم تتان:1976 ،

 )38،39زکی المحاسنی میگو ید «:شیعه در شعرش سیاست را با دیتن آمیختت در حتالی
که خوار از حرکات سیاسی به دور بودند و فقط میخواستند کلمه اهلل را بته دستت بیاورنتد
اما شیعه در کنار نظر دینی ،در کار سیاست ،صاحبنظر بود( ».محاسنی)80 :1961 ،
بنابراین به جترأت متیتتوان ادعتا کترد کته شتعر شتیعی ،شتعری سیاستی و دینتی متیباشتد.
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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این شعر تمامی مبادی و عقاید شیعه را بتا دقتت و وضتو ثبتت کترده و مظهتر تمتام نمتای آن
ّ
دقت این عقایتد را بیتان کترده استت .عامتل التتزام و ّ
تعهتد در شتعر شتیعی احستاس
بوده و با
تکلیف و عمل به عقیده بوده است .ادبیات شیعی ،ادبیات عقیده و باور است.

شتعر شتیعی در حقیقتت یتک ستند تتار یخی ،متذهبی و سیاستی استت و بته استلوب قتران
ّ
کر یم معانی آن التزام دارد .شتعر شتیعی دارای لطافتت و رقتتی دلنشتین و در نهایتت صتدق و
ّ
اختتالص استتت ،تتتا بتته آنجتتا کته ایتن رقتتت شتتعری در اشتتعار شتیعی بتته عنتتوان ضتترب المثتتل
مشهود شده است.
ّ
أرق مت ت تتن دمع ت ت تتة ش ت ت تتیعیة

تبکی َّّ
علی بن ابتی طالت
(میدانی ،بیتا)316 :

از نکات بارز شعری شاعران شیعی میتوان به نوآور ی در مضمون و الفاظ شعری ،کاربرد

استدالل و احتجا و کاربرد ایمان و عقیده در شعر اشاره کرد .محمد حوفی مینو یسد:
حرارت عاطفه ،صدق و اخالص آنان در بیتان عقایتد و عواطتف ،همچنتین تکیته
آنان بر آیات قرآن و استداللهای منطقی از خصایص بارز شعر تش ّیع میباشتد کته
جلوههای خاص و متمایز از دیگران به شعر شیعی داده( .ح فی ،ب تا)186 :

در واقع میتوان گفتت شتیعه اولتین گتروه از مستلمانان بتود کته عقیتده و سیاستت و عاطفته
خالص را در ادبیات داخل کرد.
احمد شای

درباره سبک شعر شیعی مینو یسد:
شعر شیعی آمیزهای است بین احتجا و تصو یر .کمیت اولین کسی بود کته بتاب
احتجا را برای شیعه گشود.

جاحظ در این باره میگو ید:
و ی نخستین فردی بود که باب احتجا را برای شیعه گشود.

نعمان القاضی میگو ید:
ادب احتجا زاییده ادب سیاسی در شیعه است ،ز یترا سترایندگان ایتن متذه
در تمامی موضوعات شعری ،تنها یک هدف را دنبال میکردنتد و آن دفتاع از حتق
غص

شده بود( .قاضی نعمان)148 :1976 ،

در خصوص بنی ام ّیه به تصو یر میکشد ،آنچن انکه در هجو ّیات کم ّیت مشاهده

میکنیم ،اما هنگامی که برای حق شیعه در خالفت دست به احتجا میزنند و

ی تا در اشتتعار ی ک ته بشتتارت بتته ظهتتور امتتام متتیدهنتتد از ستتبکی آرام و معتتتدل
استتتفاده متتیکننتتد ،همچنتتان کتته در ستترودههای کمیتتت ،کث ّی تر و ستتید حمیتتری
مالحظته متتیشتتود .زمتتانی کته از مصتیبتهتتا و دردهتتایی کته امامتتان معصتتوم

و

دوستداران ایشان متحمل شدند ،ستخن متیگو ینتد از ستبکی حتزن آلتود استتفاده

در شعر شیعی شریف رضی

روش شعر شیعی با اختالف موضوعات شعری متغ ّیر است .هنگام حمله بر بنی
امیه سبکش قوی و مه ّیج است چرا که این نوع شعر غض و خشم درونی آنان را

امام حسین

محمد حوفی درباره اسلوب شعر شیعی چنین میگو ید:
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میکنند ،ولی در مد اسلوبی قوی ،استوار و محکم دارند( .ح فی ،ب تا)120 :

احمد امین درباره اسلوب شعر شیعی میگو ید:
شیعه دارای دو عاطفه آشکار و قوی بود که دستتاوردهای ادبتیاش بته آن دو برمتی
گردد« :عاطفه غض
بر سل

و عاطفه حزن،عاطفه غض

حق آنان و غص

به واسطه اعتقاد شیعه مبنی

امامت که به ظلم و جبر از آنان گرفته شده ،میباشتد و

عاطفه حزن به دلیل رفتار تند و خشنی بود که دو دولت اموی و عباسی بر شیعیان
وارد کردند( .امی  :1933 ،ج،3ص)300

بنابراین ،بسیار ی از دیدگاهها و تفکرات متذه

تشت ّیع را در شتعر متذهبی سترایندگان آن

مییابیم و میتوان گفتت شتعر متذهبی شتیعه ،تعبیتری زنتده و آیینته تمتام نمتای دیتدگاههتا و
اعتقادات شیعیان است.

بتته طتتور کلتتی ،موضتتوعات و مضتتامین شتتعر شتتیعی عبارتنتتد از :احتجتتا بتترای امامتتت
ائمه اطهتار

 ،تشتو یق و تحر یتک در

اهلبیت

 ،وصایت ایشان ،بیان فضائل و مناق

اهلبیتتت

 ،تصتتو یر درگی تریهتتا و جن ت هتتا و گر یته بتتر شتتهیدان راه حتتق و حقیقتتت ،رثتتای

شتتورش علی ته غاصتتبان خالفتتت ،عشتتق و عالقتته شتتدید بتته اهلبیتتت
علی

و فرزندانش ،به و یژه امام حسین

پ تتس ب تتا توج تته ب تته مطالت ت

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

خالصه نمود:

و تصو یر مصیبت کربال و ...

م تتذکور ،و یژگ تتیه تتای ش تتعر شت تیعی را م تتیت تتوان در م تتوارد ز یت تر

 .1استتلوب جتتدلی و احتجتتا درخصتتوص حتتق اهلبیتتت

در امتتر خالفتتت علتی

و

فرزندانش که مبتنتی بتر منطقتی تتار یخی استت .ایتن استلوب بته صتورت و یتژه در هاشتم ّیات
کمیت مشهود است.
 .2شعر شیعه سندی تار یخی ،مذهبی و سیاسی محسوب میگردد.
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 ،هجتتاء دشتتمنان

 .3تاثیر پذیری مضامین از قرآن کر یم و احادیث نبوی.
ّ
 .4رقت شعری و اخالص شاعران در شعر شیعه.
 .5فراوانی شعر ،متنوع و ممتاز بودن آن.
 .6سالمت ،جزالت ،حرارت و سوز عاطفه و صداقت.

.7حتزن و انتتدوه و اشتتک ومو یته ،ز یترا ادبیتات شتیعه صتتورت صتتادقی از مصتتائ

علو یتان

است( .سید کیالنی)25 :1996،

جستاری در زندگی نامه شر یف رضی
ابوالحستتن محمتتد بتتن بتتیاحمتتد بتته ستتال 395ق .در محلتته شتیعهنشتین کتترخ بغتتداد ،در
خانۀ علم و ایمان دیده به جهان گشود( .ابن تغری،4 :1963 ،ص )240محمد کته بعتدها
به "شر یف رضی" و "سید رضی" شهرت یافت از خاندانی برخاستت کته همته از بزرگتان دیتن
وعالمتتان و عابتتدان و زاهتتدان و پرهیزکتتاران روزگتتار بودنتتد .نستتل او بتته حس تین بتتن عل تی بتتن
میرسد.
ابیطال
پتتدر و متتادر س ّیدرض تی هتتر دو از ستتادات علتتوی و از نوادگتتان حس تین بتتن عل تی
نستت

و ی از جانتت

بودنتتد.

پ تتدر بتتا پ تتنج واستتطه ب تته امتتام هف تتتم متتیرستتد( .امتتین عتتاملی:1421 ،
وی

،9ص )216از این رو گاهی شر یف رضی را "موسوی" میخوانند و از طرف متادر نست
ّ
با شش رابطه به امام ز ین العابدین متیرستد .ستید رضتی دانشتمندی استت کته در تمتام
رشتههای علوم روزگار خود و در همه آنها از فقه و اصول و علتوم و فلستفه و تفستیر و حتدیث
گرفته تا علوم بالغی و ادبی ،کم نظیربود .اما شتعر او بتر ستایر جهتات او غلبته داشتت .ایشتان
حتی پتیش از تتألیف نهتج البالغته ستخت تحتت تتأثیر ستخنان امیرالمتؤمنین علتی

قترار

داشت و در برخی از اشعارش از کالم حکمت آمیز امام علی
س ت ّید رض تی محتتو در جمتتال تابنتتاک آی تات اله تی دستتت بتته قلتتم بتترد تتتا قطتترهای از در ی تای
گرانسنگی است که برای نسلهای آینده به یادگار گذاشت :تلخیص البیان عن مجتازات
القرآن ،حقایق التاو یل فی متشابه التنز یل ،معانی القرآن .دیگر آثار او عبارتند از :خصایص
االئمه ،الز یتادات فتی شتعر ابتی تمتام ،تعلیتق ختالف الفقهتاء ،کتتاب مجتازات آثتار النبو یته،
تعلیقه بر ایضا ابی علی ،الجید الحجا  ،مختار شعر ابی اسحق الصابی ،کتاب "ما دار
بینه و بین ابی اسحق من الرسائل" و دیوان اشعار( .پیشین)216 ،
اما نهج البالغه ،اثتری متفاوت از آثتار دیگتر ست ّید استت ،نهتج البالغته تنهتا کتتتابی استت

در شعر شیعی شریف رضی

بیکران تعالیمش را بر صفحه روزگار جار ی سازد .ثمره این تتالش بتا اختالص ،سته گنجینته

امام حسین

استفاده کرده است.
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که دربارهاش گفتهاند :از کالم خدا پایینتر و از گفتار خلق خدا فراتر است؛ گفتار ی که ر یشته
در وح تی ختتدا دارد و چنتتان زالل و شتتفاف استتت کتته آدم تی را ناخودآ گتتاه بتته ستتوی ختتو یش
جذب میکند و تمامی خردمندان ّ
منصف را به شگفتی وا میدارد .و ی در مقدمتهای کته بتر
ایتن اثتتر نفتیس نوشتتته آورده کتته :بعتتد از اتمتتام کتتتاب چنتین دیتدم کتته نتتامش را نهتتج البالغتته
بگذارم ،ز یترا ایتن کتتاب درهتای بالغتت را بته رو ی بیننتده متیگشتاید و خواستتههایش را بته
ّ
نزدیک میسازد.این کتاب هم مورد نیاز دانشمند و عالم ،هتم دانشتجو و متعلتتم استت ،هتم
خواست تۀ شتخص بلیتتغ و زاهتد در آن یافتت متیشتتود .ستید رضتی در ادامته متیگو یتد :در بتین
کلمات امام

سخنان شگفت انگیزی در مورد توحیتد ،عتدل و تنز یته خداونتد از شتباهت

بتته خلتتق متتیبی تنم کتته تشتتنگان را س تیراب کتترده و پتتردههتتا را از رو ی تار یکیهتتای شتتبهات بتتر
مت تتیدارد( .دوانتت تی )161 :1359 ،ست تترانجام ستت تید رضتت تی در  6محت تترم  406در کت تترخ بغت تتداد
درگذشت و به همراه برادرش مرتضی در کنارش جدش امام حسین

دفن شد( .بحرانی،

 ،1 :1375ص)89
شایان ذکر است که شعر شیعی شر یف رضی از میان دیوان شتعرش ،شتامل  6قصتیده یتا
 286بیت میباشد.

امام حسین

در دیوان سید رضی

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

فنادها»(شر یفرضی:1999،ج،1ص.)407
.1معرفیقصیده«هذیالمنازلبالغمیم ِ

این چکامه مرثیهای است که شر یف رضتی در رثتای امتام حستین

روز عاشتورای ستال

 391هجتتری قمتتری در  58بی تت ستتروده استتت .شتتاعر در بیتهتتای نخستتت مقدمتتهای غزل تی
برای ورود به موضوع رثا سروده است کته سراستر غتم و انتدوه استت و از الفتاظ رکیتک و زشتت
استتتفاده نشتتده استتت .شتتاید هتتدف از ستترودن چن تین مقدمتتههایی در ای تن نتتوع شتتعر (شتتعر
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شتیعی) آمتتاده ستتاختن مخاطبتان جهتتت استتتماع و جلت

نظتتر آنتتان باشتد و این کتته موضتتوع

اصلی امر بستیار مهمتی استت کته شتاعر بتا تتأنی و تأمتل متیخواهتد بته آن موضتوع وارد شتود و
صال میبیند که برای چنین موضوع مهمی بتا مقدمته چینتی وارد شتود و متیتتوان گفتت در
چنتین اشتتعار ی کته دارای مقدمتته غزلتی هستتتند شتتاعر زمتتام نفتتس ختتود را در دستتت گرفتتته و

م تیتوانتتد احساستتات فت ّتوران ک ترده ختتو یش را کنتتترل کنتتد .و دلیتل دیگتتر کته شتتاعر رثتتای امتتام
حسین

را با غزل آغاز میکند ،ممکن است تقلیتد و پیترو ی از ستبک رایتج شتعر در دوران

ادب تی او باشتتد .بتته هتتر حتتال غتتزلهتتایی ک ته در مقدمتته چن تین چکامتتههایی توستتط شتتاعران
شیعی سروده میشود تحت تأثیر موضوع اصتلی شتعر قترار متیگیرنتد و رو حتزن و حسترت و
غم و اندوه برآن مستولی میشود.

شانزدهمین بیتت ایتن چکامته حستن تخلتص شتاعر متیباشتد ،از ایتن بیتت وارد موضتوع
بتته و ی تژه امتتام حس تین

اصتتلی ک ته رثتتای فرزنتتدان فاطمتته
تخلتتص در شتتش بیتتت امو ّی تتتان و کتتردار آنتتان در ح تتتق اهلبیتتت
میگو ید :آنان با این کار پیامبر خدا

متتیشتتود .پتتس از ذک تر حستتن
را نکتتوهش متتیکنتتد و

را دشمن خود کردند و چه بتد توشتهای بترای آخترت

خو یش برداشتند.
ّ
َّشت ت ت َّتغ َّل الت ت ت ّتد ُم َّ
وع َّعت ت تتن الت ت تتدیار ُبکالنت ت تتا
َّ
ُأتت ت ت ت ت َّتری َّد َّر ْت َّّأن ُ
الح َّست ت ت ت ت ت ْی َّن طر یتت ت ت ت تدة
ّ
ک َّان ت ت ت ت ت ْ
تت م ت ت ت ت تتآت ُم ب ت ت ت ت تتالعراق َّت ُع ت ت ت ت تتدها

َّ
َّ
ل ُبکت ت ت ت ت تاء فاط َّم ت ت ت ت تتة َّعل ت ت ت ت تتی ْأوالد َّه ت ت ت ت تتا
َّ
َّلق َّنت ت ت تتا َّبنت ت ت تی ّ
الطتت ت تترداء ع ْنتت ت تتد والد َّهت ت ت تتا
ُأ َّمو ّی ت ت ت ت ت تة ب ّ
الشت ت ت ت ت تتام م ت ت ت ت ت ت ْن ْأع َّیاد َّهت ت ت ت ت تتا

ترجمه - :به خاطر گر یه حضرت زهرا

بر فرزندانش ،ما دیگر بر خانههای محبوب گر یه

نمتتیکنتتیم و ب تتر فرزنتتدان ایش تتان متتیگ تتر ییم - .آیتتا حض تترت زهتترا

دانست که او شکار نیزههای رانده شدگان میشود - .در عراق ایام عزایتی وجتود

دارد که امو یان آن ایام را در شام عید میگیرند.

ترجمه - :فرزندان پیامبر صلوات اهلل علیه و آلته بتر شتترانی سترکش ستوارند و ختون پیتامبر
رو ی نوک نیزهها قرار دارد _ .آه و افسوس بر گروهی علوی کته بعتد از عتزت پیشتوایی و رهبتری
امو یان ا کنون به دنبال آنان حرکت میکنند.

در شعر شیعی شریف رضی

ستتپس در دو بی تت بعتتد تصتتو یری از ستترهای بر ی تده فرزنتتدان پی تامبر و ختتونهتتای جت تتاری
ایشان مصو ّتر میسازد.
َّو َّد ُم ّ
َّن ْست ت ت ُتل ّ
النبت ت ت ت ت ّی َّعل ت ت ت تتی ُرؤوس ص ت ت ت ت َّتعاد َّها
النب ت ت ت ّی َّعلت ت تتی صت ت ت َّتعاب َّمط ّی ت ت ته
َّ َّ ْ ُ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
تت أ َّم َّّیت ت ت ت تة َّبع ت ت ت تتد ع ت ت ت ت ّتز قیاد َّه ت ت ت تتا
تبع ت ت ت ت
َّوا َّلهف َّتت ت ت ت ت ت ت ت ت ُتاه ل ُعصت ت ت ت ت ت ت ت ت َّتبة َّعلو ّی ت ت ت ت ت ت ت ت تة

امام حسین

حسین

هنگتتام تولتتد فرزنتتدش
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سپس انگیزه و اهتداف بنتی امیته را در چنتین اقتدام وحشتیانهای بته تصتو یر متیکشتد و در
پایان این قسمت میگو ید:
خران بنی امیه منبر خالفت را از بین بردند و گرگان بنی ام ّیه بر چوبهای این منبر
جهیدند و آن را آبستن بالها و مصیبتها کردند.

در بی تت بعتتد خالفتتت را امتتری الهتتی متتیدانتتد کتته خداونتتد بتته وستتیله وحتتی آن را بتترای
بیان کرده است .سپس علو ّیان را مد و ستایش میکند و آنان را بته شتجاعت،
پیامبر
زهد و مناق

بیپایان ستایش میکند .شاعر در بیت بعد ،غیترت اهلل را مخاطت

و از او میخواهد که به خاطر پیامبر

متیستازد

خشمگین شود و شمشیرها را علیه امو یتان و یز یتد و

ز یاد از غالف خار کند و در سه بیت بعد میگو ید:
اموال و ثروتهتای الهتی در دستت امو یتان استت و دستتان خانتدان الهتی در غتل و
زنجیر امو یان است آنان با شمشیر پیامبر

حق خود دور کردند.

به فرزنتدانش ضتربه زدنتد و آنتان را از

شتتاعر ،ستتپس ک تاروان و شتتترانی را کته بتته قصتتد ز ی تارت کتربال در حرکتت هستتتند توصتیف
م تیکنتتد و بتته آنتتان متتیگو ی تد بتتا وجتتود گنتتاه آلتتود بتتودن در ک تربالء توقتتف کنی تد ،ستترزمینی ک ته

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

150

پرندگان و وحوش زائران آن هستند و قطرات اشک بر آن جار ی و روان است.
َّ
َّّ
ُ
ْ
َّ
هجت ت تتة َّعلت ت ت َّتق َّ
ه ت ت تی ُم َّ
الجت ت ت َّتوی بفؤاد َّهت ت تتا
فانمت ت ت تتا
قت ت ت تتف ب ت ت ت تی و لت ت ت تتو لت ت ت تتو اإلزار
ُ َّ
ُ ُ
ُ
ّ ّ
تاخ أینق َّهتت ت ت ت تتا لیت ت ت ت ت توم جالد َّهتت ت ت ت تتا
ُومنتت ت ت ت ت
تالطف َّحی ت ت تث غت ت تتدا ُمت ت تتراق دمائ َّنت ت تتا
بت ت ت
َّ
الق ْفت ت ت ت ُتر مت ت ت ت ْتن ْأر َّواقه ت ت ت تتاَّ ،و ّ
ُط ّراق َّهت ت ت ت تتاَّ ،والت ت ت ت ت َّتو ْح ُش مت ت ت ت ت ْتن ُع ّواد َّهت ت ت ت تتا
الطیتت ت ت ت ُر مت ت ت ت ْتن
ترجمه -:یک لحظه نزد من بایستت کته غتم جتان و دل مترا فترا گرفتته استت -.در کتربال نتزد
متتن بایستتت آنجتتایی ک ته محتتل ر یختتتن ختتون متتا شتتد و محتتل فتترود شتتتران در روز جن ت – .
بتترگهتتای ایتتن ستترزمین خشتتک هستتتند و میهمانتتان آن پرنتتدگان و بازدیدکننتتدگان آنجتتا
حیوانات وحشی هستند.
در س تته بیت تت بع تتد روز عاش تتوراء مخاطت ت
مصتت ّتور مت تتیست تتازد و بعتتتد از آن امت تتام حس ت تین

ش تتاعر م تتیگ تتردد و ح تتاالت درونت تی خ تتو یش را
را مخاطت ت

قتتترار متتتیدهتتتد و غتتتم و انتتتدوه

درونتی ختو یش را بترای ایشتان بته تصتو یر متیکشتتد و متیگو یتد اشتکهتای متن صتب و شت
همیشه بر تو جار ی است.
َّ
َّ
َّ ُ
ک ل َّ
توراء َّکت ت ت تم لت ت ت ت َّ
عاش ت ت ت َّ
وع ت ت تتة
یت ت ت تا یت ت ت توم

و

َّ
َّت َّتت ت ت ت َّّتر ُ
األحشت ت ت ت ُ
تاء مت ت ت تتن إیقاد َّهت ت ت تتا
قص

ترجم ااه :ای روز عاش تتورا چ تته آتشت تی در دل ماس تتت کت ته ب تته واس تتطه آن دل مت تا در تالط تتم و
جوشش است.

ابیات پایانی را به مد و ستایش اهلبیت

به پایان متیرستاند و ایتن ثنتا و ستایشتش

را در برابر عظمت و فضایل بیپایان ایشان بسیار ناچیز میداند.

.2معرفیقصیده«کربالالزلتکربال»(شر یفرضی:1999،ج،1ص)93

این قصیده در  62بیت ،مرثیتهای در رثتای امتام حستین

استت .شتاعر بتدون مقدمته و

تغتتزل بتته موضتتوع ک تربال متتیپتتردازد و نخستتتین کلمتتهای ک ته بتتر ز بتتان جتتار ی م تیستتازد کلمتته

کربالست.گو یا کربال آتتش غمتی در وجتود شتاعر انداختته استت کته او ابتتدا کتربال را مخاطت
خود قرار میدهد .در ده بیت ابتدایی تصاو یر حواد

و مصائ

اهلبیتت

کربالء نمایش داده میشتود و در ایتن تصتو یرگری ،در حتالی کته کتربالء مخاطت

 ،در صتحنه

شتاعر استت

ترجمه-:ای کربال چه بر سر خاندان پیامبر

آمده است که هنوز غم و گرفتار ی دار ی؟

-آن زمتان کته بتتر ختا ک کتربال افتادنتتد چته بستیار خونهتتا و اشتکهایی جتتار ی شتتد -.چتته

بستیار میهمتانهتتایی کته بتتدون میزبتان و پتذیرایی در ایتن سترزمین خشتک و بتیآب و علتتف

فرود آمدند _ .آنان آب نچشیدند تا این کته بتا تیتزی شمشتیر بتر آبشتخور مترگ جمتع شتدند_ .
خورش ت تید چهت تتره خورش ت تیدهای اهلبیت تتت

را پوشت تتاند و درخشتتتندگی و بلنتتتد مرتبگ ت تی

در شعر شیعی شریف رضی

تآء حتت تتی َّ
لتتتم َّیت ت ُذ ُوقوا المت ت َّ
اجت َّمعت تتوا
تمس ُشموست تتا مت ت ُ
تکست ت ُتف الشت ت ُ
تنه ُم

بحت تتدا الستت تیف علت تتی و رد الت ت َّّتر َّد
ال ُت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدانیها ضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تیاء ُوعال

امام حسین

میگو ید:ای کربال چه بسیار اشکها و خونهایی که بر تو جار ی گشت و. ...
ْ
ُ
َّ
م ت تتا لقت ت تی عن ت تتدک آل المص ت تتطفی
کتت ت ت ت ت ْر َّبال ،ال زل ت ت ت ت تتت ک ْرب ت ت ت ت تتا َّو َّب ت ت ت ت تتال
َّ
َّ
مت ت تن دم س ت تتال وم ت تتن دم ت تتع ج ت ت َّتر
ک ت ت ت ْم َّعلت ت تتی ُت ْرب ت ت تک ّلمت ت تتا ُصت ت ت ّتر ُعوا
ُ
َّن َّزلت ت ت تتوا فیهت ت ت تتا علتت ت تتی غی ت ت ت تر قت ت ت ت َّتری
و ضتت ت ت ت ت ت ت تیوف لفت ت ت ت ت ت ت تتالة قفت ت ت ت ت ت ت تترة
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خورشید به آنان نزدیک هم نمیتواند شود.

سپس شر یف رضی در ابیات بعد ،پیامبر

را مخاط

قرار میدهد و تصاو یر صتحنۀ

کربال را مجسم میسازد .و در شش بیت بعد ظالمان و طاغوتیان مورد خطاب قرار میگیرنتد
بتته و یتژه استتارت

و بتتدین روش تصتتاو یر دیگتتری از حتتواد کتربال و مصتیبتهای اهلبیتتت
زنتان اهلبیتتت و حاالتشتتان را مصت ّتور متینمایتد .شتتاعر بتته آنتان متتیگو یتد« :ایتن رفتارهتتا و

عملکردها پاداش پیامبری که در هدایت مردم هیچ کوتاهی نورز یده ،نمیباشد ».در ابیات
ّ
ّ
بعتتدی علتتت شتتهادت ام تام حس تین را کینتتههایی ک ته متتردم از پتتدرش علتی و جتتدش
پیتامبر

داشتتتند متتیدانتتد و بتته واستتطه کشتتته شتتدن امتتام حستین

ستتتون دیتن و لتتوای

هدایت واژگون گشتت .چگتونگی شتهادت ،غستل تکفتین و تشتییع امتام حستین
ّ
ابیات ّ
مصور گشته است و همچنین فر یادخواهی امتام حستین از جتدش رستول اهلل

در ایتن

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

و پدر و مادر گرامیاش به تصو یر کشیده شده است.
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ َّ
أهل ت ت ت ُته َّس ت ت ت ْتو َّق َّ
اإلم ت ت تتا
ث ت ت ت ّتم َّس ت ت تتاقوا
َّجتت ت ت َّتز ُروا َّجتت ت ت ْتز َّر االضتت ت تتاحی َّنست ت ت تتل ُه
َّ
ُّ َّ
َّ
ُ
َّست ت ت ََّّتن َّن األ ُ
الطلت ت تتی
وجت ت تته أو ب ت ت تیض
ُمعج ت ت ت تتالت ال ُیت ت ت ت توار ی َّن ضتت ت ت ت َّتحی
الستت ت ْتعیَّ ،و َّعثتت ت َّترات ُ
ُب َّهتت تتر ّ
الخ َّطتت تتی
هاتفت ت ت ت ت ت تتات برست ت ت ت ت ت تتول اهلل ف ت ت ت ت ت ت تی
َّّ
ب ُذ َّلتت ت ت ت َّتة َّ
العت ت ت ت ت ْین وال ظتت ت ت تتل خ َّبتت ت ت تتا
َّیت ت ت ت ت ْو َّم ال ک ْس ت ت ت ت َّتر ح َّج ت ت ت تتاب َّم ت ت ت تتانع
َّ
َّ ُ َّ
ّ
َّ
ّ
َّ َّ
الهتت ت تتد
ُع ُم ت ت تتد ال ت ت تتدین َّو ْأع ت ت تتالم
یتت ت ت تا قتتت ت ت تیال قت ت ت ت ّتوض الت ت ت تتد ْه ُر بت ت ت تته
َّ َّ
َّق َّت َّلت ت ت ت ت ت ُتوه َّب ْعت ت ت ت ت ت َّتد علت ت ت ت ت تتم مت ت ت ت ت ت ُ
ا ّنت ت تته خت ت تتام ُس اصت ت تتحاب الک َّست ت تتا
تنهم
توه َّغیتت ت ت ت ت َّر َّب ْو َّغت ت ت ت تتاء ّ
َّغ َّست ت ت ت ت ُتل ُوه بت ت ت ت ت َّتدم ّ
َّک ّف ُنت ت ت ت ت ُ
الثت ت ت ت ت َّتر
الط ْعت ت ت ت تتنَّ ،و َّمت ت ت ت تتا
ترجمااه :فرزنتتدان پیتامبر را ماننتتد گوستتفندان قربتتانی ستتر بر یدنتتد و بعتتد از آن ختتانوادهاش را
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گتتردنهایشتتان را نمتتیتوانستتتند بپوشتتند -.و بتتا صتتداهای بر یتده بر ی تده و افتتتان و خی تزان و ب تا

ماننتتد کنی تزان بردنتتد -.چتته ختتانمهتتای ک ته بتتا شتتتاب بتترده متتیشتتدند و ستتپیدی چهرههتتا و
پاهای لغزان رسول خدا را صدا میزدند -.در روز ی که تکهای حجتاب متانع نگتاه چشتمهتا

نبود و هیچ سایه خیمهای بر سر آنان نبود -.ای کشتهای که روزگار به واسطه آن ستتونهتای

دیتتن و پ تترچمهتتای ه تتدایت در ه تتم شکستتت.او را بع تتد از این کتته فهمیدنتتد پنجمتتین اهتتل

کساست ،کشتند -.و با خون نیزهها کشتند و با خا ک زمین کفن کردند.
در ادام تته پیت تامبر

 ،فاطم تته

و علت تی

م تتورد س تتؤال ش تتاعر ق تترار م تتیگیرن تتد و ش تتاعر

میپرسد :چگونه است که خداوند به خاطر این مصیبت زمین را ز یرو رو نمیکنتد و آستمان
اهل زمین را سنگسار نمیکند که اگر چنین کار ی را که یز ید با فرزندان قیصر و هرقل میکرد
قطعتا عتتذاب نتتازل متتیگشتتت ».در چهتتار بیتت بعتتد تصتتاو یری از ستترهای بر یتده و گتتردنهتتای
خشت تکیده ش تتهیدان کت تربالء نش تتان داده مت تیش تتود س تتپس اس تتامی چه تتارده معص تتوم
برمیشمارد که عزادار حسین

را

هستند و همگی آنها جانشان را در همین راه دادهاند جتز

ام تتام دوازده تتم کت ته م تتردم منتظ تتر او م تتیباش تتند .ش تتاعر در بیته تتای بعتتد ب تته متتد و س تتتایش
اهلبیت

متیپتردازد و همچنتین کستانی را کته نتوانستتند از رحمتت و بزرگتی ایشتان بهتره

برن تتد بلکت ته باع تتث آزار و اذیتش تتان گردیدن تتد ،س تترزنش م تتیکن تتد .در ادامتته ت تتا پایتتان قصت تیده
پیامبر

در روز محشر از قاتلین فرزندانش رو ی برمتیگردانتد و شتکایت آنتان را بته خداونتد

عرضته متیدارد و ظلتمهتتایی کته بتر فرزنتتدانش و دیتن استتالم کتردهانتد بتتر متیشتتمارد و در پایتان
پیامبر

پروردگار را منادا قرار میدهنتد و متیگو ینتد« :پروردگتارا امتروز متن رستول ختدا

دشمن اینان هستم و مظلومانه نزد تو آمدهام و امروز روز قضاوت و داور ی است».
.3قصیده«أالهلِلبادرةالطالب»(شر یفرضی:1999،ج1ص)173

میگو ید و شوق ز یارت آن قبرها را به تصو یر میکشد .ایتن چکامته در  58بیتت ستروده شتده
عظمتت ،بزرگتی ،شتترف و شتتجاعت ختتود را بتته تصتتو یر متتیکشتتد .بعتتد از مقدمتته ،تصتتو یری از
بتتاران و ابرهتتای بتتاران زا و فضتتای بتتارانی و صتتحراهای بتتاران ختتورده نمتتایش داده متتیشتتود و
قبرهای مبارک اهلبیت

را برمیشمارد و از خداوند میخواهد شتهرهایی کته ایتن قبرهتا

را در بر گرفتهاند با آن بارانهایی که توصیف نمود سیراب گردند.
ْ
َّ ْ َّّ
َّ
َّ
ُّ ُ
َّ َّ
ُ
الش ت ت َّتراب
قض ت تتی ظ َّم ت تتأ إل ت تتی ب ت تترد
تالطفوف َّیض ت ت ت ّتم شتت ت تتلوا
َّوق ْب ت ت تترا بتت ت ت
َّه ُطت ت َّتول الت ت َّتو ْدق ُم َّ
نخت تتر َّق ُ
َّو َّس ت ت ت ت ت َّ
العبت تتاب
تامراَّ ،و َّبغ ت ت ت ت تتداداَّ ،و ُطوس ت ت ت ت تتا

در شعر شیعی شریف رضی

اس تتت .در ابیت تات نخس تتت ش تتاعر ب تته خ تتود فخت تر و مباه تتات مت تیکنتتد و تص تتاو یری متن تتوع از

امام حسین

شتتر یف رض تی در ای تن چکامتته بتته اهلبیتتت

افتختتار متتیکنتتد و از قبرهتتای آنتتان ستتخن
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الع َّب ت ت ت َّتر ُ
ُق ُب ت ت تتور َّت ُنطتت ت ت ُتف َّ
ات فیهت ت ت تا

َّّ
َّ َّ
الصتتبی ُر علتتی َّّ
الروابتتی
کم تتا ن َّطتتف

ترجمه :قبری در کربال عضوی را در خود جای داده کته تشتنه آب از دنیتا رفتت _ .در حتالی
ک ته ستتامرا و بغتتداد و طتتوس از بتتاران شتتدید و موجهتتای آب سرشتتارند _ .اشتتکها رو ی قبرهتتا
جار ی میشوند همچون ر یزش بارانها بر رو ی دشتها و تپهها.
سپس باد جنوب،مورد خطاب شاعر قرار میگیرد و متیگو یتد از متن دور شتو و شتبانگاهان
که غم سنگینتر میشود به سوی من نوز .در بیت بعد کینهها در صورت انستانهتای مستت
مصور شدهاند که جام بال و مصیبت را بر اهلبیت

متیچرخاننتد .در بیتتهتای پایتانی،

تالش خود را برای رسیدن به این قبور مطهر به تصو یر درآورده است و مرکبش را که همستفر و
همتتراه او در ای تن ستتفر متتیباشتتد ،توص تیف متتیکنتتد و تصتتو یری از قبرهتتای امتتامین کتاظمین و
همچنین حاالت درونی خو یش را نسبت به این دو امام مصور میسازد و به مد و ستایش
امام علی

میپردازد و مناق
آیا ماه ش

و فضایل ایشان را به تصو یر میکشد و میگو ید:

چهارده با تار یکی پوشیده میشود و آیا نور خورشتید بتا ابتر و مته از بتین

خواهد رفت؟

شتتر یف رض تی ستترانجام در ابی تات پای تانی تصتتو یری از شعرستترایی ختتود مصتتور متتیستتازد
و می گو ید:
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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در شعر به شما فخر میکنم نه به شعرسرایی خود ،اشعار من از زشتیهتا و ناستزاها
ختتالی استتت البتتته متتن بتته ختتاطر شتتما دشتتمنانتان را هتتدف تیرهتتای شتتعر ختتود
متتیستتازم و در مقابتتل ،هتتدف تیرهتتای دشتتنام و ناستتزای دشتتمنان شتتما متتیگتتردم و
والیت شما را آشکارا اعالم میکنم و آن را مخفی نمیکنم و از دشمنان شما اظهار

برائت میکنم و در ادامه به والیت ،محبت و نس

شر یفش افتخار میکند.

ل َ
العوا ِئ ِ د»(شر یفرضی:1999،ج،1ص)410
کعنشاکقلی ِ 
راء َ 
.4قصیده« َو َ 

این چکامه مرثیهای است که شر یف رضی آن را روز عاشتورای ستال  395هجتری قمتری

در رثای امام حسین

سروده است .این چکامته دارای بیستت و شتش بیتت متیباشتد ،در

ّ
ی تک تقس تیمبن تدی کل تی ،دو بختتش متتیشتتود بختتش اول شتتامل ابی تات ابتتتدایی ی تا مقدمتته و

بخش دوم موضوع اصلی میباشد .بخش نخست مقدمهای غزلی است که سراستر انتدوه و
حزن است و با موضوع اصلی از نظتر عاطفته و احستاس و واژ گتان و عبتارات همتاهنگی تمتام
ّ
دارد با نگاه کلیتر میتتوان گفتت کته تمتام قصتیده رثاستت حتتی مقدمته غزلتی آن هتم رثتای
امام حسین

است چترا کته از نظتر واژ گتان ،عاطفته و عناصتر ادبتی دیگتر ،اتحتاد و انستجام

بین آنهاستت پتس ایتن دو بختش ،کتامال جتدای از یکتدیگر نیستتند .بعتد از مقدمته ،حستن
تخلص چکامه میباشد در این بیت شاعر میگو ید:
روز حسین
رسیده است.

را به خاطر آوردم و ایتن روز تنهتا روز ی نیستت کته از بنتی امیته بته متا

َّت َّذ ّک ْر ُت َّی ْو َّم ّ
السبط من آل هاشتم

َّو َّمتتا َّی ْو ُمنتتا م ت ْتن آل َّحت ْترب ب َّواح تتد

ترجمااه :روز نتتوه هاشتتمیان را بتته ی تاد آوردم ،روزهتتای غتتم و مصتیبت متتا از جانت

خانتتدان

ابوسفیان بسیار است.
در دو بی تت بعتتد از حستتن تخلتتص ذک تر تشتتنگی امتتام حستین
شدنش به وسیله بنی امیه میشود.
َّ
َّ َّ ُ ُ َّ َّ َّ ْ
تاء قتتد حی تل ُد َّونت ُته
وظتتام یر ی تغ المت
َّ
َّأت ت ت ُ
تاحوا َّل ت ت ُته ُم ت ت َّّتر َّ
الم ت ت َّتوارد بالق َّن ت تتا

در روز عاشتتورا و س تیراب

الر َّق ت تتاق َّ
َّس ت ت َّتق ْو ُه ُذ َّب َّاب ت تتات ّ
الب ت ت َّتوارد
َّعلی َّما ُ
أباحوا م ْن عتذاب َّ
الم َّتوارد

شمشیرهای بران به او آب دادند -.او را با نیزهها بر آبشخورهای تلخ وارد کردند در حتالی کته
در بیت بعد آن علت جنایتت بنتی امیته را خلفتای گذشتته متیدانتد و متیگو یتد پایتههتای
این ظلم را گذشتگان در سقیفه بنا کردند شاعر در بیت بعد تا پایان قصیده از ظلمتی کته در
حتتق علو ی تان و شتتر یف رض تی شتتده استتت ش تکایت متتیکنتتد و آثتتار جنای تت امو ی تان در حتتق
علو یتان را بتته تصتتو یر م تیکشتتد .همچن تین ظلتتم و ستتتم عباستیان را بتتر اهلبیتتت

بتیش از

امو یان میداند .در ادمه میگو ید« :ما علو یتان قطعتا انتقتام ختواهیم گرفتت و انتقتام متا بستیار
سخت خواهد بود» و در پایان نفرت و بیزار ی خو یش را از بنیعباس ابراز میکند.

در شعر شیعی شریف رضی

آب برای همه مبا بود.

امام حسین

ترجمااه :تشتتنهای ک ته آب متتیخواهتتد و متتانع نوش تیدن آب او شتتدند و بتتا تی تزی و خنک تی
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یبغداد»(شر یفرضی:1999،ج،1ص)516
.5قصیده«صاحت ِبذود َ 

ایت ت تن چکام ت تته مرثیت ت تهای اس ت تتت کت ت ته عاش ت تتورای س ت تتال  377هج ت تتری قم ت تتری در رث ت تتای
حسینبنعلی

سروده شده است ایتن چکامته شتامل چهتل بیتت متیباشتد کته ش تتاعر در

بیتتتهتتای نخستتتین ب تته ختتود فختتر مت تیورزد و ختتود را بتترای رو یتتارو یی بتتا مشتتکالت آمتتاده
ّ
میبینید و غم و اندوهی را که بر او مستولی شده بته تصتو یر متیکشتد .ستپس حستن تخلتص
شاعر آمده ،در این بیت میگو ید « :ناراحتی و اندوه تنها در روز عاشوراء فهمیده میشود».
ّ
ُ
هات! ف َّ
لتَّ :هی َّ
ُفق ُ
الس ُ
ال ُی ْف َّه ت ت ت ُتم ُ
تمع َّ
تات ّ
الح ت ت ت ْتز ُن إال َّیت ت ت ت ْو َّم َّعاش ت ت تتور
الئمته
ترجمه - :پس گفتم دور باد ،گوش دیگر سرزنش را نمیشتنود و نتاراحتی و غتم تنهتا در روز
عاشورا فهمیده میشود.
در هشتتت بیتت بعتتدی ،حتتاالت امتتام حستین

در روز عاشتتوراء نشتتان داده شتتده استتت

آن زمت تتان ک ت ته بت تتا مت تترگ رو بت تترو گشت تتتهاند و بت تتا نیزهت تتا و شمش ت تیرها بت تته ست تتوی آبشت تتخور مت تترگ
هدایت میشوند.
حنت ت تتو َّعلی ت ت ته ُّ
َّت ُ
الر َّبت ت تتی ظت ت تتال وتست ت ت ُتت ُره
هابت ت ُته ال ت ت َّتو ْح ُش ان َّت ت ت ُ
َّت ُ
تدنوا َّلمص ت ت َّترعه

النت ت ت ت َّتواظر ْأذ َّی ت ت ت ت ُال َّ
َّعت ت ت تتن ّ
األعاصتت ت ت تیر
َّ َّ ْ َّ َّ َّ
َّ
ْ
تام ثال ث ت ت ت تتا غیت ت ت ت ت َّر َّمق ُب ت ت ت تتور
وقت ت ت ت تد أق ت ت ت ت

ترجمااه - :دشتتتهتتا ستتایهشتتان را بتتر او متتیاندازنتتد و دامتتن غتتروب او را از چشتتمهتتا پنهتتان
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میکنند _ .هیبت او باعث میشود کته حیوانتات وحشتی نزدیتک قتلگتاه او نشتوند و سته روز
بدون دفن در آنجا ماند.
در توصتیف ایتن حتتاالت متد و ستتتایش امتام حستین

مشتاهده متتیشتود .در دو بیتت

بعدی ابن ز یاد و کار ی که انجام داده متورد نکتوهش واقتع متیشتود و یز یتد ستعی و تتالش ابتن
ز یاد را نادیده میگیرد و تالش میکند که جنتایتش را جبتران کنتد در حتالی کته ایتن کتار قابتل
جبران نیست.
در ابی تات بعتتد شتتاعر بتته رثتتای اهلبیتتت

متتیپتتردازد و مصتتائ

ایشتتان را بتته تصتتو یر

میکشد .سپس بنی امیه مورد خطاب شتاعر قترار متیگیرنتد و آنتان را بته انتقتام و خونختواهی
تهدید میکند و حاالت درونی و آمادگیاش را در انتقام گرفتن مص ّتور متیستازد و شتاعر بترای

ّ
تسلی خاطرش از خود و دیگران میپرسد« :آیا رواست که هتر روز متاهی از خانتدان مصتطفی
با ضرب تیغ و سنان بتر زمتین افتتد؟ آیتا رواستت هتر روز چشتمه زالل آنتان بتا حتواد
تیره و تار گردد؟»
َّ ُ َّّ
َّ
أ ک ت ت تل ی ت ت توم آلل المصت ت تتطفی ق َّمت ت تتر
َّو ُکت ت ت َّّل َّیت ت ت ْوم َّل ُهتت ت ْتم َّب ْی َّضتت ت ُ
تاء َّصتت تتاف َّیة

روزگتار،

َّیهت ت تتو ب َّوقت ت تتع العت ت تتوالی َّ
والمبت ت تتاتیر
یشت تتوبها الت تتدهر مت تتن رنت تتق وتکتت تدیر

ترجم اه :آی تا رواستتت هتتر روز متتاه رو یتتی از خانتتدان پی تامبر ،بتتا نیزههتتا و شمش تیرها بتتر زم تین
افتد -.آیا رواست تمام روزهای خوش و خرم آنان ،به وسیله حواد

روزگار تیره و تار شوند.

سپس به مد و رثای امام حسین متیپتردازد و حتاالت درونتی و ظتاهری ختود را کته بتر
اثت تتر ای ت تن غت تتم و غصت تته بت تتر او عت تتارض گشت تتته مصت ت ّتور مت تتیست تتازد و در آغت تتاز توص ت تیف خت تتود
میگو ید«:چیست که از چهره غمین و دیدگان فرو رفتهام در شتگفتی؟جراحت قلتبم عمیتق
گشتته و التیتام نمتیگیترد ».و در پایتان ایتن قصتیده متتیگو یتد«:تستتال ی ختتاطر بتر دل متتن حتترام
است ،با آن که بر هیچ دلی حرام نباشد».

ْ
ُُ ُ
ول»(شر یفرضی:1999،ج،2ص)163
ت َوالل َیالینز 
احلأن َ 
.6قصیده« َر ِ

ایتتن چکامتته در رثتتای ام تتام حستتین

عاشتتورای س تتال 387ه.ق ستتروده شتتده استتت.

چکامته دارای  52بیتت متیباشتتتد .شتاعر بیتتهتای ابتتتدایی را بته مقدمتتهای حکمتتآمیتتتز
میکند و در پایان این مقدمه میگو ید«:آرزوها برای کسی که گمان کنتد آنهتا مایته سترگرمی و
به موضوع اصلی یعنی رثای امتام حستین

متیباشتد .شتاعر در ایتن بیتت متیگو یتد« :غتول

مرگ را چه با ک است که کدامین عز یز را در یابتد ،بعتد از آن کته پستر فاطمته را در ر بتود ».در دو
بیتتت بع تتد روز عاش تتوراء را توصتتیف میش تتود و م تتیگو یت تد« :روز ی استتت کتته حادثتتهای بتتزرگ
چشمان را خونین کرد روز ی که نه دوست در آن روز کمک کرد و نه میزبان پناه داد».
َّّ
َّ َّ
َّ ُ ُ
َّ
م تتا ُی َّب تتالی الحم ت َّ
تاطم غتتول
َّبعتتد متتا غالتتت ابت َّتن فت
تام أیت ت َّن َّت َّرقت تی
أ ُّی َّی ت ت ْوم أدمت تتی َّ
المت تتدام َّع فی ت ته

ح تتاد

رائ تتع َّ
وخطت ت

ُ
َّجلیت تل

در شعر شیعی شریف رضی

امید هستند ،مایه حسرت و رنج است ».بعتد از مقدمته ،حستن تخلتص شتاعر و دروازه ورود

امام حسین

اختصتتاص داده استتت و حکمتتتهتتای متعتتددی در بتتاره روزگتتار ،گذشتتت عمتتر و متترگ بیتان
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تور َّاء التتذی ال َّأعت َّ
َّیت ْو ُم عاشت َّ
تان الت ت

َّ ُ
َّصتتح ُ فیتته وال أجت َّتار القبیت تل

ترجمه :غول مرگ را چه با ک است که کدامین عز یز را در یابد ،بعتد از آن کته پستر فاطمته را
در ر بتتود -.ک تدام روز استتت ک ته در آن روز حادثتتهای هولنتتا ک و مص تیبتی ستتنگین چشتتمها را
خونین کرده است -.روز عاشورایی که نه دوستان کمک کردند و نه قبیلهها پناه دادند.
س تتپس در ابیت تات بع تتد آنه تتایی کت ته در براب تتر ام تتام حستتین

ایستتتادند متتورد س تترزنش و

نکوهش شاعر قرار میگیرنتد و متیگو یتد« :آنتان مقتدرات الهتی را بهانته کردنتد ،عتذر ی بتدتر از
گنتتاه آوردنتتد ،عتتذر خواستتتند و پش تیمان گشتتتند ،آی تا پش تیمانی دیگتتر ستتودی دارد؟» ستتپس
حاضتر

وضعیت شمشتیرها ،نیزههتا و است هتای جنگتی ،کته روز عاشتوراء در میتدان جنت
بودنتتد مصت ّتور متتیشتتوند و شتتاعر نفتتس ختتو یش را مخاط ت متتیستتازد و متتیگو ی تد «:آی تا گمتتان
میکنی صورت خود را نهان سازم با آن کته بتا خیتل ستتوران ،بتر ستر و صتورت او تاختنتد و آیتا
پندار ی که از آب لذت برم در حالی که هنوز سینه دشمن از خون او سیراب نگشتته استت؟
و در بیت تت بع تتد ش تتاعر ب تته نیزهه تتا ،شمشت تیرها و م تترگ ،ش تتعور و ج تتان م تتیده تتد و م تتیگو یت تد:
«نیزههتتا س تینهاش را بوستته زدنتتد ،تیرهتتا از شتتوق رختتش بتته پتترواز آمدنتتد و نتتاوک شمشتیرها در
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آغوشش نشستند».
ُ
ُأت َّرانت ت ت تی أعیت ت ت ت ُر َّو ْجهت ت ت ت َّی َّصت ت ت ت ْتونا
َّ ُّ
َّ
ُأت َّرانت ت ت ت ت تی ألت ت ت ت تتذ َّمت ت ت ت تتاءَّ ،ول ّم ت ت ت ت تتا
َّ
الرمتت تتا ُ ْ
َّق َّّب َّل ْتتت ت ُته ّ
وان َّت َّصتت تتل ْت فیتت ت ت

ُ ُ ُ
الخیت ت تول
َّو َّعل ت تتی َّوجه ت تته َّتج ت تتول
َّ ُ
َّیت ت ْر َّو متت ْتن ُم َّ
الغلیت تل
هج تتة اإلمتتتام

ُ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ ُ ُّ
الن ُص ت تتول
ت ت تته المنایتت تا ،وعانقتت تته

ترجماه :آیتا متترا این گونتته ختتواهی دیتد کته چهتترهام را حفاظتتت کتنم در حالیکته بتتر چهتتره او
اسبها میتازند -.آیا من از آب لتذت ببترم در حالیکته تشتنگی هنتوز از جگتر امتام ستیر نشتده
است .نیزهها سینهاش را بوسه زدند ،تیرها از شوق رخش بته پترواز آمدنتد و نتاوک شمشتیرها
در آغوشش نشستند.
بعد از این مفاهیم تصاو یری دلخراش از اسارت زنان حرم پیتامبر

مجستم متیشتود و

در بیت پایانی این بخش میگو ید«:ساربان اسیران ،ستختگیر و دل ستن

بتود و هتیچگتاه از

کنار این زنان باحیا دور نمیشود و ناله یتیمان آرام نگیرد».

ُ
ت ْس ت َّتتا

الس ت َّتبایا َّعل تتی ّ
َّو ّ
الن َّجائت ت
مت ْتن ُق ُلتتوب َّی ت ْد َّمی َّبهتتا نت ُ
تاظر َّالو ْجت ت
ُ ّ
بن القنت َّ
قتتد ُستتل َّ
تاع عتتن ک تل وجتته
َّ ّ
ّ
َّ
َّوت َّنقت ت ت ت ت ْتب َّن باألنام ت ت ت ت تلَّ ،والد ْمت ت ت ت ت ت

ُ َّ ّ ُ
وب ال تتذیول
ق وق تتد نالتتت الجیتت
ُ ُ
ت تتد َّومت تتن ُ
اله ُمت تتول
أدمت تتع َّم َّراهت تتا
ُ
فی ت ت ه ل ّ
لصت تتون مت تتن قنت تتاع َّبت تتدیل
ُ
ُ ّ
َّ
ت ت ُتع َّعلتتتی کت تل ذی نقتتتاب َّدلیت تل

ترجمه :اسیران در حالی که سر بر زانوی غم نهادهانتد و ستر بتر گر یبتان فترو بردهانتد ،ستوار بتر
شتترها بترده متتیشتوند -.دلهتتایی کته چشتم غتتم ،آنهتا را ختتونین متیکنتد و اشتکهتایی کته
جتتار ی هستتتند -.نقتتاب از چهتتره آنتتان برداشتتته شتتده استتت ول تی بتتر صتتورت آنتتان نقتتابی از
عصتتمت وجتتود دارد ک ته جتتایگز ین آن نقتتاب استتت -.انگشتانشتتان را نقتتاب صورتشتتان قتترار
دادهاند و اشک نشانه هر نقابدار است.
در بی تتهتتای بعتتد ،امتتام حس تین

متتورد خطتتاب شتتاعر قتترار متتیگی ترد و حتتال زارش را

برای امام توصیف میکند و آرزو متیکنتد«کتاش در کنتارت بته ختا ک متیرفتتم یتا تربتتت را در
چشم میر یختم».
ّ
یت تا غر یت ت َّ ال تتدیار ص تتبری غر یت ت
َّ َّ َّ
ب ت تی نت ت َّتزاع َّی َّ
ک َّوشت ت ْتوق
طغت تتی إلی ت ت
َّ
َّ
َّ
لیتت ت َّت ّأنتت تی ضت تتجی ُع قب ت تتر َّکْ ،أو أ

َّ ُ
َّ َّ
َّوقتیت ت تل األع ت تتداءَّ ،ن ت ت ْتومی قتیت ت تل
ُ
وغ ت ت ت ت ت ت تترام و زف ت ت ت ت ت ت تترة وعو یت ت ت ت ت ت ت تل
ُ
ُ
َّ
ْ
ّن ث ت ت ت ت ت َّتر ُاه ب َّم ت ت ت ت تتد َّمعی َّم ْطل ت ت ت ت تتول
استت ای کشتتته دشتمنان ختتواب متتن

امام حسین

متیزنتد -.ای کتاش متن بتته جتای تتو متیمتتردم و در قبتر تتو جتای متتیگترفتم یتا این کته ای کتاش

در شعر شیعی شریف رضی

ترجماه :ای غر یت

ایتن ستترزمین صتبر متتن عجیت

کشته شده است(خواب ندارم) -.در وجود من اشتیاق ،عشق و آه و نالهای به ستو یت متو
خا ک قبرش بر چشمان من ر یخته میشد.
در دو بیتت بعتتد بتر متتزار امتتام

دعتا متتیکنتد کته همتتواره هتر روز ،متتزارت بته بتتاران ستیراب

گردد بارانی نترم و همتوار ،همتراه بتادی لطیتف و نستیمی خنتک و ستایه پتردوام .ستپس شتاعر
ب تترای خونخ تتواهی و انتق تتام از دش تتمنان اهلبی تتت

ب تتیت تتابی م تتیکن تتد و ایت تن بیت تتابی و

ناشکیبایی را در این چند بیت به تصو یر درآورده است و در پایان این بختش متیگو یتد «:تتار
و پود قلبم با محبتش ز یور بسته شده چونان موی سپید و سپیدی مو ،که جز با مترگ درمتان
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نیابد ».در ابیات پایانی به پدران و نس

ختو یش ،فضتیلت ،بالغتت ،فصتاحت و شتاعر یت

خود فخر میورزد و این فخر ورز ی را به ز یبایی در این چند بیت به تصو یر درآورده است.

نتیجهگیری
پتس از بررستی اشتعار شتیعی شتر یف رضتی ،ایتن نتیجته حاصتل شتد کته تقر یبتا تمتام ایتن
اشعار با موضوع امام حسین

و رثای ایشان سروده شده است بته عبتارت دقیتقتتر از میتان

شش قصید بررسی شده ،پنج قصیده در رثتای امتام حستین
دیگتتر شتتعر ش تیعی همچتتون مناق ت

اهلبیتتت

ستروده شتده و موضتوعات

و دفتتاع از حقانی تت ش تیعه بتتا استتتدالل و

احتجا و موارد دیگر در حاشیۀ مرثیهها آمدهاند و تنها یک قصیده در رثای امام

سروده

نشده است هرچند کته در ایتن چکامته بته موضتوع عاشتورا ،کتربال و نهضتت حستینی در کنتار
موضتتوعات دیگتتر شتتعر شتیعی پرداختتته شتتده استتت .پتتس متتیتتتوان گفتتت تمتتام شتتعر شتیعی
شتتر یف رض تی در راستتتای زنتتده نگتته داشتتتن نهضتتت حستینی و راه امتتام حستین

ستتروده

شده است .آنچه که بسیار مهم است زمان سرودن این اشعار استت ،شتر یف رضتی غالت
این چکامهها را در ماه محترم ستروده استت .ایتن ختود نشتانهای استت کته شتیعیان از همتان
قرنهای نخستین مجتالس عتزادار ی امتام حستین

را برگتزار متیکردهانتد و برگتزار ی چنتین

مراسمی را به حکومتهای شیعه همچون صفو یان نمیتوان منسوب کرد .به نظر میرسد کته
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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حکومتتتهتتای ش تیعه برگتتزار ی مراستتم عتتزادار ی را تقو ی تت نمودنتتد و موانتتع را برطتترف کردنتتد.
و مصیبتهای امام حسین

محور اصتلی

نکته قابل توجه دیگر این است که ذکر مناق

شعر شیعی آن دوره به و یژه شعر شر یف رضی است و به وسیله امام حسین

شعر شتیعی

و اعتقتادات شتیعی مانتدگار شتتدند .در حقیقتت امتام
چراغ شیعه را تا کنون روشن نگه داشتند.

همچتتون شتعلهای روشتن و فتتروزان

منابع
 ابن تغری ،یوسف1963( .م) .النجوم الزاهرة .مصر :دارالکت . امین ،احمد1933( .م) .ضحی االسالم .بیروت :دار الکتاب العربی. امین عاملی ،سید محسن1421( .ق) .اعیان الشیعة .بیروت :دارالتعارف. بحرانت تی ،اب تتن میت تثم1375( .ش) .ش تتر نه تتج البالغ تته .مت تترجم :محمدص تتادق ع تتارف وهمکاران .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 حوفی ،محمتد احمتد( .بیتتا) .ادب السیاستة فتی العصتر االمتوی .چتاپ پتنجم .قتاهره :دارالنهضة.
 دوانی ،علی1359( .ش) .سید رضی مؤلف نهج البالغه .تهران :بنیاد نهج البالغه. شریف رضی1999( .م) .دیتوان .شتر و تعلیتق :دکتتر محمتود مصتطفی حتالوی .بیتروت:دار االرقم.
 طه حمیده .عبدالحبی 1986(.م) .أدب الشیعة التی نهایتة القترن الثتانی الهجتری .چتاپدوم .مصر :مطبعة السعادة.
 قاضی نعمان19760( .م) .الفرق االسالمیة فی الشعر االموی .مصر :دار المعارف. کیال نتتی ،محمتتد ست تید1996( .م) .أثتتر التشت ت ّیع فتتی األدب العر بت تی .چتتاپ دوم .قتتاهره :دار -محاسنی ،زکی1961( .م) .شعر الحرب فی ادب العرب .قاهره :دارالمعارف.

در شعر شیعی شریف رضی

 -میدانی( .بی تا) .مجمع األمثال .تحقیق :محی الدین عبد الحمید .بیروت :دار المعرفة.

امام حسین

العرب.

161

