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چکیده
واقعة عاشور ،حماسهای بزرگ و بیبدیل در تاریخ بشر است و همـواره شـاعرانی از ملّـتهـای
مختلف به تبیین جنبههای گوناگون آن پرداخته و احساسات درونی خـود را بیـان کـردهانـد .از
زمرة این شاعران در ادبیات عربی میتوان شریف رضی را نام برد و از بین شاعران فارسـیزبـان
نیز میتوان به ادیب الممالک فراهانی اشاره کرد و از جمله شاعران ترکزبانی کـه بـه سـرودن
اشعار عاشورایی همّت گماشتهاند ،فضولی بغدادی اسـت .مقالـة حاضـر مـیکوشـد کـه نکـات
مشترک نهفته در مراثی حسینی شریف رضی ،ادیب الممالک و فضولی را با روشی توصیفی ـ
تحلیلی مورد بحث و بررسی قراردهد .شاعران مورد نظر ،با توجّه به موقعیت و زنـدگیشـان در
فرهنگها و دورههای مجزا از هم ،هر کدام با انگیزههـای متفـاوت بـه بیـان مظلومیـت آن امـام
بزرگوار در واقعة عاشورا پرداختهاند؛ بدینسان با وجود انگیزههای متفاوت برای بیان این سوز،
وجود تشابهاتی هم در مضامینشان ملموس است؛ مضـامین مشـترکی چـون :پـرداختن هـر سـه
شاعر به قضیة کربال ،ذکر شهادت امام حسن(ع) در کنار پرداختن بـه واقعـة عاشـورا ،تشـنگی،
گریه ،شهادت و آزردگی خاطر پیامبر(ص) بهخاطر واقعة کربال از جملة این موارد است.
واژهها

کلید  :سوگوارهسرایی ،امام حسین(ع) ،شریف رضی ،ادیب الممالک فراهـانی،

محمّد فضولی.
 -1استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان drhvalizadeh@yahoo.com:
 -2کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجانtaghilohafez@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله139/3/10 :

تاریخ پذیرش1394/1/22 :
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 -1مقدما
شعر ،بهعنوان یکی از وسایل تأثیرگذار ،همواره در خـدمت همـة مـذاهب و انقـالبهـا
بوده و هست و در تاریخ اسـالم و شـیعه نیـز از اهمیّـت ویـژهای برخـوردار بـوده و کـاربرد
فراوانی داشتهاست.
سوگواری با رعایت موازین خاص ،نهتنها از سـوی پیـامبر(ص) و پیشـوایان معصـوم
مذمتی در پـی نداشـت بلکـه بـهعنـوان یـک امـر فطـری و غریـزی و مطـابق بـا عواطـف و
احساسات و تمایالت سالم انسانی ،دارای آثار مثبت فـردی و اجتمـاعی محسـوب مـیشـد.
سوگنامههایی که در اشعار شیعی وجود دارد ،نشان میدهد که علّت گسـتردگی و فراوانـی
این سوگسرودهها در اشعار شیعی را مـی تـوان بـه عـواملی چـون عاطفـة سرشـار انسـانی و
احساس دقیق مرثیهسرایان شیعه معطوف داشت .گفتنی است که مطالعة شعر اسالمی ،نشـان
میدهد که مرثیهسرایی دربارة امام حسین(ع) ،بیشترین و مهمترین بخـش مراثـی را تشـکیل
میدهد.
 -1-1بیان مسئلا
ادبیات تطبیقی ،بهعنوان یکی از زیرشاخههای نوظهور ادبیات ،عبـارت اسـت از تحقیـق
دربارة روابط و مناسباتی که بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان وجود دارد .مقالة حاضـر
نیز که در حیطة ادبیات تطبیقی نگاشتهشدهاست ،به تطبیق و تحلیل در حـوزة رثـای حسـینی
در سه زبان عربی ،فارسی و ترکی میپردازد تا بر جاودانگی هرچه بیشتر امـام حسـین(ع) و
قیام ایشان در روز دهم محرم سال  61هجری قمری صحه گذارد.
در حوزة شعر حسینی در زبان عربی میتوان شریف رضـی را از پیشـگامان ایـن عرصـه
دانست؛ کسی که خود از ذریّه و ساللة امام حسـین(ع) اسـت .در زبـان فارسـی نیـز از میـان
شاعران برجستهای کـه بـه بیـان واقعـة کـربال پرداختـهانـد ،مـیتـوان از میـرزا محمّدصـادق
فراهانی ،ملقّب به ادیبالممالک فراهانی نام برد که بـا وجـود دغدغـههـا و مشـکالت دورة
خود ،نهتنها نام نیک امام حسین(ع) و قیـام ارزشـمندش را از یـاد نبـرده بلکـه بـا ترجیـعبنـد
چهاردهبندی خود ،این واقعة ارزشمند را بهتصویرکشیده و قدرت شـاعری خـود را در ایـن
عرصه نشان دادهاست .در میان شاعران ترک زبان نیز هر زمـان کـه سـخن از مـدح و رثـای
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ائمّه و اهل بیت(ع) به میان میآید ،نامی که بیشتر مورد توجّه قرارمیگیرد ،فضولی بغـدادی
است که بـا تحریـر کتـاب «حدیقة السعةادل » ،نـام خـود را در میـان شـاعران پیشـگام عرصـة
سوگوارهسرایی حسینی در زبان ترکی گنجاندهاست .پژوهش حاضر میکوشـد تـا بـا روش
توصیفی ـ تحلیلی ،به بررسی تطبیقی ادبی واقعة عاشورا در آثار شـاعران مـذکور بپـردازد و
در این راستا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 ذکر سوگواری امام حسین(ع) ،با چه مضامینی در اشعار رضی ،ادیب الممالک و فضـولیتجلی یافتهاست؟
 وجوه تشابه و تمایز مضامین مشترک این شاعران از لحاظ محتوایی کدامند؟با وجود تنـوّع زبـانی و فرهنگـی شـاعران مـورد نظـر ،طبیعـی اسـت کـه شـاهد وجـود
مشترکات مضمونی و محتوایی زیادی در اشعارشان باشیم؛ مضامینی که نقطة مشترک بیشتر
سوگواریسراییها ،خصوصاً سوگواری در حیطة ائمّـه و امـام حسـین(ع) اسـت؛ مضـامینی
مثل :تشنگی ،مظلومیت و چگونگی شهادت که هریک از شاعران ،با هنـر و توانـایی خـاصّ
خود به بیان آنها میپردازند.
 -2-1پیشینة تحقیق
موضوع عاشورا ،از ابتدا مورد توجّه شاعران و نویسندگان زیـادی بـودهاسـت .در عصـر
حاضر نیز پژوهشگران همواره به آن توجّه ویژهای داشته و آثـار خـود را در قالـب کتـاب و
مقاله عرضه داشتهاند که از آن جمله مـیتـوان بـه کتـاب «امـام حسـین(ع) در شـعر معاصـر
عربی» ،اثر انسیّه خزعلی اشاره کرد که در سال  1383نوشتهشدهاست .از پژوهشهای دیگر
در این راستا ،مقالهای است تحت عنوان «جستاری بـر مرثیـههـای شـریف رضـی و محتشـم
کاشانی» که در سال  ،1389توسط علیرضا محمّدرضایی و مریم کیـا تـدوین شـدهاسـت و
نیز مقالهای با عنوان «بررسی مقایسهای مرثیـة امـام حسـین(ع) در دیـوان محتشـم کاشـانی و
شریف رضی» که در سال  ،1388توسـط یوسـف الطـف تـدوین شـده کـه در آن در کنـار
تبیین و تفهیم مراثی ،اجماالً به برخی مضامین اشعار شریف رضی و نیز محتشم کاشانی ،به-
عنوان یک شاعر فارسیزبان ،پرداختهشدهاست.
1
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 -3-1ضرورت و اهمیّ

تحقیق

به دلیل غلبة سوگواری در شعر حسینی ،این نوع شعر ،بهعنـوان یکـی از صـادقتـرین و
خالصترین فنون شـعری در میـان شـاعران ،نمـود پیـدا کـردهاسـت .پـژوهش پـیش رو ،بـا
پرداختن به اشعار حسینی در زمینة سوگوارهسرایی در سه زبـان عربـی ،فارسـی و ترکـی ،بـا
نگاه تطبیقی ،در نظر دارد با دیدی جدید و ویـژه ،بـه ایـن نـوع اشـعار بنگـرد؛ اشـعاری کـه
محقّقان ،آنها را از بیشتر جنبهها مورد بررسی قراردادهاند ولی اهتمام به آنها از نظـر تطبیقـی
بین سه زبان زنده و پویای دنیا (عربی ،فارسی و ترکی) کمتر بودهاست؛ اشعاری که به دلیل
دارابودن مفاهیم واال و ارزشمند اخالقی ،دینی و حتّی تـاریخی ،الزم اسـت تـا بیشـتر مـورد
توجّه و کنکاش پژوهشگران و ادیبان از هر زبان و قومیتی قرارگیرند.
 -2بحث
پژوهش حاضر ،درصدد است تا در گام نخست ،مضـامین مشـترک اشـعار حسـینی سـه
شاعر مدِنظر را استخراج کند و ارائه دهد و سپس ،به تحلیل و بررسی مشترکات بپردازد .بـا
توجّه به گوناگونی زبانی و قومیتی شاعران و به دلیل یکسـانی مـذهب ،وجـود اندیشـههـا و
معانی مشترک در اشعار حسینی شاعران ،مورد بررسی قرارمـیگیـرد؛ لـذا ،امیـد اسـت کـه
مورد استفادة پژوهشگران عرصة ادبیات تطبیقی و عاشورایی زبانهای مختلف قرارگیـرد تـا
به پیشبرد هرچه بیشتر ادبیات حسینی در جوامع مختلف بیانجامد.
 -1 -2شريف رضی
ابوالحسن ،محمّد بن ابو احمد الحسین موسوی ،معروف بـه سـیّد رضـی ،در بغـداد و بـه
سال  359هجری به دنیا آمـد .وی از خانـدانی بـزرگ و از سـادات هاشـمی و آل ابوطالـب
است و از این روی است که به وی شریف میگویند .پدرش با پنج واسـطه ،بـه موسـی بـن
جعفر(ع) ،امام هفتم شیعیان ،میرسد و مادرش نیز از نوادگان امـام زیـنالعابـدین (ع) ،امـام
چهارم شیعیان ،است( .ابن خلکان ،بیتا )414 :و (فروخ )59 : 3 ،1989 ،سید رضـی ،بامـداد
یکشـنبه ،ششــم محــرم  406هجـری ،در خانــهاش در بغــداد ،زنـدگی  47ســاله و پرمــاجرا و
بابرکت و پویای خود را بدرود گفت .گویند او را در منزلش ،در محلة کرخ دفـن کردنـد.
بنا به قولی ،پس از خرابشدن خانهاش ،سید مرتضی او را به کاظمین برد و در جـوار حـرم

سوگوارهسرایی حسینی در قصاید شریف رضی و....

297

امام موسی الکاظم دفن کرد و به قول دیگری ،به نقل از عبدالحسـین حلّـی ،او را بـه کـربال
برده ،در کنار قبر پـدرش دفـن کردنـد( .جعفـری )150-149 :1375 ،شـریف رضـی ،آثـار
فراوانی دارد که مهمترین آنها عبارتند از« :معانی القرآن»« ،مجاز القـرآن»« ،مجـازات اآلثـار
النبویه»« ،الخصائص»« ،حقائق التأویل و متشابه التنزیل» و «گردآوری نهجالبالغه».
شعر شریف رضی ،نغمههایی است که بیانگر عشقها وآالم او یا سرودههایی پـرطنین از
مفــاخرات غرورآمیــز اوســت .شــعر او بــه چنــد دســته تقســیم مــیشــود -1 :حجازیــات-2 ،
رثائیات -3 ،شیعیات و  -4فخریات( .الفاخوری)834 – 833: 1 ،1422 ،
 -2 –2قائم مقام فراهانی
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ،در سال  1193هجری قمری ،در هـزاوة فراهـان اراک
متولّد شد .او فرزند میرزا عیسی ،وزیر عباس میرزا ،حاکم آذربایجـان ،بـود .در سـال 1237
ه.ق ،پدرش درگذشت و ابوالقاسم با سمت قائم مقامی ،بر جـای پـدر نشسـت امّـا دو سـال
بعد ،کدورتی بین عباس میرزا ،ولیعهد و نائب السلطنة آذربایجان ،و قائم مقام پدیـد آمـد و
او به دستور فتحعلی شاه ،از کار برکنـار شـد .عاقبـت ،وی در سـال  1251هــ.ق ،در میـدان
بهارستان به قتل رسید( .لنگرودی)170 :1375 ،
قصاید قائم مقام ،مشتمل بر حواد سیاسی آن عصر است و بیشتر به جنگهـای عبـاس
میرزا با همسایگان اختصاص دارد .قسمت دیگر اشعار او ،شکوائیههـایی اسـت کـه در دورة
انفصال از خدمت سرودهاست .مدایحی نیز در اشعار او یافت میشود که در آنها ،به عیـوبی
که در مملکت بوده ،پرداختهاست( .حمیدی شیرازی)44 – 43 :1364 ،
 -3 -2ملّا محمّد فضولی بغداد
محمّد فضولی یا مالّ محمّد بن سلیمان بغدادی (1556 - 1483م) ،شاعر و ادیـب تـرک
است .او را «بزرگترین شاعر ترکی آذربایجانی در سدة دهم» مـیداننـد .پـدر وی ،سـاکن
حلّه در عراق امروزی بود و محمّد فضولی هم در آنجا بهدنیا آمد و در بغداد پرورش یافت؛
از این روی ،سه زبان ترکی ،فارسی و عربی را بهخوبی میدانست و بـه هـر سـه زبـان ،شـعر
سرودهاست .او را یکی از پایهگذاران سبک هندی نیز میداننـد( .مشـرف)37- 31 :1380 ،
از مشهورترین آثار وی میتوان به «دیوان ترکـی» :شـامل  327غـزل 51 ،قطعـه 5 ،مربـع4 ،
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مخمس 1 ،مسدس 4 ،ترجیع بند 1 ،ترکیـب بنـد و  8ربـاعی« ،دیـوان فارسـی» :شـامل410
غزل 49 ،قصیده 1 ،ترکیب بند 1 ،مسبع 1 ،مسدس 46 ،قطعه و  105رباعی« ،دیوان عربـی»:
شامل  11قصیده« ،لیلی و مجنون» :شامل  3096بیت در قالب مثنوی« ،بنـگ و بـاده» :شـامل
 444بیت و «حدیقة السعداء» اشاره کرد .فضولی در حدیقة السعداء ،روضهالشـهدای حسـین
واعظی کاشفی را در نظر داشته و در شـرح دالوریهـا و سـختیهـای پیـامبر(ص) و امامـان
شیعه در مبارزه با مخالفان و کافران ،شعر سـرودهاسـت و قطعـاتی بـه زبـان ترکـی در تبیـین
واقعة کربال و شهادت حضـرت امـام حسـین (ع) آوردهاسـت( .شعردوسـت- 121 :1375 ،
( ،)123کوپرولو  )25 - 18 :1924 ،و (رضائی)143 :1389 ،
 -4 –2سوگوارهسرايی حسینی در اشعار رضی ،اديب الممالک و فضولی
رثا ،یکی از فنون شعر غنایی است که شاعر در آن ،از حزن و انـدوه خـویش در فقـدان
محبوبش سخن میگوید .این نوع شعر ،از دیرباز در ادبیات عربی مورد عنایـت بـودهاسـت.
مراثی مـذهبی نیـز یکـی از زیرشـاخه هـای اصـلی شـعر رثـایی اسـت؛ شـعری کـه در میـان
مسلمانان ،خصوصاً شیعیان ،با شهادت ائمّه و امام حسین(ع) معنا مییابد .در مراثـی مـذهبی،
آنچه در مورد امام حسین(ع) و کربال سرودهمیشود ،بیشتر از هـر موضـوع دیگـری اسـت.
این امر ،مخصوص زبان عربی نیست بلکه زبانهـای دیگـر مثـل فارسـی ،ترکـی و  ...دارای
میراثی عظیم از این نوع شعر هستند.
شعر عاشورایی در ادبیات عربی ،از قدمت دیرینهای برخوردار است و شـاعران مختلفـی
چون کمیت اسدی ،سید اسماعیل حمیری ،دعبل خزاعـی ،منصـور نمـری و ...بـه بیـان ایـن
واقعه پرداختهاند .شریف رضی نیز بهعنوان یکی از برجستهترین شعرای عصر خـود ،قصـاید
شامخی را در رثای امام حسین(ع) و واقعة عاشورا سرودهاست.
در ادبیات فارسی نیز از حدود قرن پـنجم و ششـم ،کـمکـم شـعر عاشـورایی یـا ادبیـات
عاشورایی ،چهرة خودش را نشان داد .نخستین کسی کـه در ایـن زمینـه شـعر سـرودهاسـت،
کسایی مروزی بود و پس از او ،چهرههای دیگری بهصورت آشکار و روشن ،بـه ایـن مهـم
پرداختند( .سنگری )186 :1381 ،ادیب الممالک ،یکی از بارزترین شـاعرانی اسـت کـه در
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دورة «بیداری ادبی» تاریخ ادبیّات فارسی ،به مرثیهسرایی دربـارة امـام حسـین(ع) پرداختـه-
است .وی با ترجیـع بنـد چهـاردهبنـدی خـود ،بـه بیـان مصـائب امـام حسـین(ع) از زوایـای
گوناگون پرداختهاست.
مرثیهسـرایی و تعزیـهخـوانی ،در فرهنـگ و تـاریخ آذربایجـان نیـز از قـدمت دیرینـهای
برخوردار است؛ بهنحوی که نمیتوان برای آن تاریخ مشخصی تعیین نمود .مرثیهسـرایی در
تاریخ آذربایجان ،ابتدا با اشعاری در قالب «بایاتی»ها نمـود پیـدا کـرد کـه بیشـتر در فقـدان
پهلوانان ،جوانمردان و شیوخ قبایل سروده میشد ولـی از دورة صـفویه بـه بعـد ،در گسـترة
زبان آذری ،به مصائب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) اختصاص یافت و ادیبـان و شـاعران
شیعی ترکزبان ،بیش از هر موضوع دیگری ،بـه حادثـة کـربال و مصـائب امـام حسـین(ع)
همّت گماشتند( .عقیقی )1514 : 3 ،1375 ،از جملة این شاعران متعهّد ،محمّد فضولی است
که با کتاب «حدیقة السعداء» به سرودن اشعاری در این حوزه پرداختهاست.
 – 5 –2مضامین
-1- 5 -2کربال
کربال ،در همة ادوار اسالمی ،قبلة دوم آزادمـردان و اندیشـمندان بـودهاسـت زیـرا امـام
حسین(ع) در آن خاک مدفون اسـت؛ کسـی کـه خـود و خـانوادهاش را در راه ارزشهـای
واالی اسالمی فدا کـرد( .الکلیـدار )15 :1418 ،حـال اینکـه چـرا در کنـار واقعـة عاشـورا و
مصیبت شهادت امام حسین(ع) ،از کربال نیز نام بردهمیشود ،همواره مورد بحث است؛ البته
آنچه روشن است ،اینکه کربال ،محل وقوع ایـن واقعـه اسـت و بـه همـین سـبب اسـت کـه
همراه واقعة کربال عنوان میشود .در حوزة شعر حسینی ،اکثر شاعرانی که بـه بیـان مصـائب
امام حسین(ع) پرداختهاند ،به کربال نیز اشاره کردهاند؛ برخی از این شاعران ،بـه نفـرین ایـن
مکان پرداخته و برخی نیز در مقام ستایش آن برآمدهاند.
شریف رضی ،شاعری است که در اشـعار عاشـورایی خـود ،بـهکـرّات بـه کـربال اشـاره
کردهاست؛ وی در مطلع قصیدهاش ،ابتدا زبان به نفرین کربال میگشـاید و آن را ایـنگونـه
مورد خطاب قرارمیدهد که خاندان پیامبر در آنجا متحمّـل سـختیهـای فراوانـی شـد و بـر
خاکش ،خون پاک و اشکهای زالل بسیاری جاری شد:
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کَـــــرْباال ال زِلْـــــتِ کَرْبًـــــا وا باـــــال

مــــا لَقَــــی عِنْــ ـداکِ آلُ المصــ ـطَفَی

کَـــم عالَــی تُرْبِــکِ لَمّــا صـــرِعـــــوا

مِــنْ دامٍ ســــالَ وا مِـــنْ دامــعٍ جاــــرَی
(شریف رضی)44: 1 ،1406،

(ای کربال! همیشه همراه با غم و اندوه باشی! اهل بیت مصطفی(ص) ،چـه سـختیهـا کـه از
تو ندید! چه بسیار خونها که بر خاک تو جاری شد و چه اشکهایی که بهخاطر خونهـای
ریختهشده ،جاری شد).
فضولی هم در ذکر شهادت امام حسـین(ع) ،از نـام کـربال غافـل نمـیشـود و در اشـعار
خود ،این واقعه را با نام واقعة کربال عنوان میکند و با عنایت به روایتی از امـام بـاقر(ع) کـه
فرمودهاند« :خداوند ،زمین کربال را بیستوچهارهزار سال پـیش از آفـرینش کعبـه آفریـد و
آنجا را برکت بخشید» (شوشتری ،)142 :1388 ،به اهمیّت ایـن دشـت اشـاره مـیکنـد و از
این واقعه ،با نام محل وقوع آن یاد میکند:
تِکْـــرارِ ذِکْـــرِ واقِعـــة داشْـــتِ کَـــرْباال

ماقْبولِ خاصّ و عامّ و صِغار و کِبار دِیرْ

تَقْرِیرْ إئداهنْ لَـرَه ساباــبِ عِـزن و اِحتِشـام

تَحـرِیـرْ إئداهنْ لَـرَه شَـرَفِ روزگار دِیرْ
(فضولی)12 :1373 ،

(ذکر واقعة دشت کربال ،مورد پسند خاص و عام و بزرگ وکوچک است که باعث عزّت
و جالل ثبـتکننـدگانش مـیشـود و همچنـین ،مایـة بزرگـواری و شـرف نویسـندگان ایـن
مصیبت است).
ادیب الممالک نیز واقعة عاشورا را با نام کربال تبیین میکند و با آوردن کلمة کـربال در
پایان ابیات بند پنجم ترجیعبندش ،بر ارزش و اهمیّت هرچه بیشتر این دشـت غمبـار ،صـحّه
میگذارد و سخنگفتن در باب این مضمون را کاری دشوار میداند:
گــر ســر کــنم مصــیبتی از شــاه کــربال

ترســم شــرر بــه عــرش زنــد آه کــربال

لـرزد زمین ز کثـرت اندوه اهــل بیـت

ســـوزد فلـــک ز نالـــة جانکـــاه کــربال
(امیری فراهانی)567 :1312 ،

سوگوارهسرایی حسینی در قصاید شریف رضی و....

301

شاعر کربال را بهمثابه انسانی میداند که بهخاطر مصیبتهـای اهـل بیـت(ع) ،انـدوهگین
است و عرش از شدّت آه او ،به لرزه درمیآید و نالة او ،فلک را میسوزاند.
همانطورکه از ابیات فوقالذکر معلوم است ،هر سه شاعر ،در اشعار عاشورایی خـود بـه
کلمة کربال اشاره کردهاند؛ شریف رضی ،شهادت امام حسین(ع) را بـا عنـوان واقعـة کـربال
بیان میکند و کربال را بهمثابه یک انسان ،مورد خطاب قرارمیدهد و از او ،گلـه مـیکنـد و
کربال را مکان غم و بال مـی دانـد؛ «مکـانی کـه خـود امـام حسـین(ع) ،هنگـام ورود بـه آن
خاک ،آن را کرب و بال نامید( ».ابن عساکر )322 :1414،محمّد فضولی از روز عاشـورا بـا
عنوان واقعة کربال نام میبرد و با اطالق نام مکان بر این واقعه ،همانند رضی ،به اهمیّت ایـن
مکان صحّه میگذارد .ادیب الممالک هم با بهکاربردن واژة کـربال ،سـعی کـردهاسـت کـه
کربال را نیز همگام با شهیدان آن ،اندوهگین و مظلوم بداند ،بـرخالف رضـی کـه کـربال را
خاکی نفرینشده و مصیبتبار میداند.
-2 -5 -2آزردگی خاطر پیامبر(

)

قال رسول اهلل (ص)« :مانْ أحابشهما فَقَد أحابشنِی وا مانْ أبغَضَـهما فَقَـد أبغَضَـنِی( ».خـوارزمی،
 )141 :1418و (ابن عساکر :)125 :1414 ،رسول خدا (ص) فرمودند :هرکس امام حسـن و
حسین (ع) را دوست بدارد ،مرا دوست داشتهاست و هرکس بر آنها کینه ورزد ،بر من کینـه
ورزیدهاست .شریف رضی ،از جملـة شـاعرانی اسـت کـه قـاتالن امـام و یارانشـان را مـورد
شماتت قرارمیدهد و از اینکه حقّ رسول اکرم (ص) را بهجاینیاوردهاند ،انـدوهگین اسـت
و آنها را سرزنش میکند:
لَـــــیسا هـــــذا لِرَســـــولِ اهللِ ،یـــــا

اُماّـــــةَ الطنغْیـــــانِ وا الباغْـــــیِ ،جاـــــزا

غــــارِسا لَـــم یاـــألُ فِــی الغَ ـرْسِ لَهــم

فَــأَذاقُــــــوا أَهلَــــــه مـــــرَّ الجانَـــــی
(شریف رضی)45 : 1 ،1406 ،

(ای امّت طغیانگر و ستمگر! این ،پاداش پیامبر خدا نیست .پیامبر بهسان کشاورزی است کـه
در کاشتن نیکیها برای آنان هیچ کوتاهی و درنگـی ننمـود امّـا آن مردمـان ،تلخـی میـوه و
ثمره را به اهل بیت پیامبر(ص) چشاندند).
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فضولی نیز برای بیان آزردگی پیامبر(ص) از واقعة شهادت امـام حسـین(ع) ،بـه جریـان
هابیل و قابیل و حضرت آدم اشاره میکند .زمانی که حضرت آدم خبر تکهتکهشدن هابیـل
را به دست برادرش ،قابیل ،شنید ،از خداوند متعال برای قابیـل طلـب جـزا کـرد تـا اینکـه از
طرف خداوند ،ندا رسید که ای آدم ،ما نصف عـذاب دوزخ را بـرای قابیـل مقـرّر کـردیم.
(فضولی )33-32 :1373 ،در ادامة نفرین حضرت آدم بر قاتل فرزنـدش ،فضـولی بـه نفـرین
حضرت محمّد (ص) اشاره میکند که بهمراتب ،مقامی واالتر از حضرت آدم دارد و نفرین
او نیز بر قاتلین فرزندانش میتواند سنگینترین مجازات را برای آنها به همراه داشتهباشد:
مِحنَــتِ آدام دِئِیــلْ مانَنْــدِ اَنـــدوهِ حسِـــینْ

فِی الْماثَلْ بِیرْ شُعلَه دِیرْ بارقِ باالدانْ اُولْ شَـرَر

اَشْــــرَفِ خَلْـــقِ جاهــانِینْ اَکْثَ ـرِ اُوالدِینِــــی

قَتْلْ إئداهنْ لَرْ دنْیِی و عقْبایداه اُولْماز باهرَهوار
(فضولی)33 :1373،

(محنت و رنجی که حضرت آدم متحمّل شد ،همانند محنت و رنج امـام حسـین(ع) نیسـت.
شرر محنت حضـرت آدم ،در برابـر محنـت امـام حسـین(ع) ،تنهـا بـهسـان شـعلهای از بـرق
بالست .کسانی که فرزند شریفترین مخلوق خدا (پیامبر) را به شهادت رساندند ،در دنیـا و
آخرت بهرهمند نخواهندشد).
ادیـب الممالــک در شــروع ترجیــعبنــد خــود و در پایــان همــة ابیــات ،لفــظ مصــطفی را
قرارمیدهد تا نخستین بندش را به پیامبر(ص) اختصاص دهد و واقعة عاشورا را عاملی بـرای
مکدّرشدن خاطر حضرت مصطفی(ص) بداند:
دارالســـالم خلـــد کـــه دارالســـرور بـــود

شــد زیــن قضــیه کلبــة احــزان مصــطفی

یکبــاره آب کــوثر و تســنیم و سلســبیل

خون شد ز اشک دیـدة گریـان مصـطفی

طوبـی خمیـده و حور پریشـان نمود موی

از آه سـرد و حـــال پریشـــان مصطــفی
(امیری فراهانی)565 :1312 ،

شاعر اندوه و مصیبت وارده بر پیامبر(ص) را تـا حـدی بـزرگ مـیدانـد کـه بـهخـاطر آن،
بهشت برای پیامبر(ص) تبدیل بـه کلبـة احـزان شـد و آبهـای بهشـتی نیـز بـهخـاطر گریـة
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پیامبر(ص) ،خونین شدند و از آه سـرد رسـول (ص) ،قامـت طوبـای بهشـتی خمیـده شـد و
حورالعین ،موهای خود را آشفته گردانید.
نگرانی پیامبر(ص) برای شهادت فرزندش ،در اشعار هر سه شاعر نمود پیدا کـردهاسـت؛
شریف رضی از ناسپاسی امّت پیامبر(ص) گله میکند و بر قاتالن امام حسـین (ع) بـهخـاطر
اندوهگینساختن پیامبر(ص) خرده میگیرد؛ فضـولی ،شـاعر تـرکزبـان ،نیـز بـا یـادآوری
نفرین حضرت آدم بر قابیل ،بـه نفـرین قـاتالن امـام حسـین(ع) از سـوی پیـامبر(ص) اشـاره
کردهاست و قاتالن آن امام همام را در دنیا و آخرت ،از هر چیزی بیبهره مـیدانـد؛ ادیـب
الممالک نیز بهشت را بهخاطر شهادت امام حسین (ع) کلبـة احـزان پیـامبر(ص) مـیدانـد و
معتقد است که گریه و آه پیامبر(ص) ،نعمتهـای بهشـتی را نیـز تحـت تـأثیر قرارمـیدهـد.
بهرهبردن از آرایة تشبیه در شعر رضی و فضولی و مراعات نظیـر در شـعر ادیـب الممالـک،
نکتة قابل ذکر در بیان این مضمون توسط سه شاعر است.
 –3 -5 –2تشنگی
از شاخصههای برجستة قیـام عاشـورا ،تشـنگی امـام و یـارانش اسـت .تشـنگی ،بـه جـزء
جداییناپذیر واقعة عاشورا تبدیل شدهاست و به دلیل اهمیّت آن ،هر شاعری ،با هـر زبـان و
قومیتی که به مرثیهسرایی و وصف در حوزة عاشورا پرداخته ،از آن غافل نماندهاست.
شریف رضی ،بهعنوان یک شاعر عربزبان ،بهکرّات در اشـعارش بـه موضـوع تشـنگی
امام و یارانش اشاره میکند .وی کربال را مکانی میداند که مسافران آن ،بـهجـای نوشـیدن
آب و سیرابشدن از آن ،با سالحهای دشمن سیراب میشوند:
لَـــم یاـــذُوقُوا المـــاءا حاتّـــی اجتَماعـــوا

بِحاـــدشیِ السّـــیفِ عالَـــی واردِ الـــرَّدای
(شریف رضی)64: 1 ،1406 ،

(آب را نچشیدند تا اینکه با لبههای شمشیر ،بر آبشخور مرگ تجمع کردند).
رضی در ابیات دیگری نیز به این مضمون اشاره کردهاست و امام و یارانش را تشـنگانی
میداند که دشمنانشان ،آب را از آنان دریغ کردند و بهجای آب ،آنان را با لبة تیـز شمشـیر
سیراب کردند:
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واظـــامٍ یرِیــغُ المـــاءا قَـــد حِیــلَ دونَـــه

ساــــقَوه ذُبابـــــاتِ الرقـــــاقِالباـــــوارِدِ

أتــــاحوا لَــــه مــــرَّ الماــــوارِدِ بِالقَنــــا

عالَــی مــا أبــاحوا مِــنْ عِــذابِ الماــوارِدِ
(همان)365 :2،

(چهبسا تشنهای که آب طلب کرد ولـی از آب دریغـش کردنـد و او را بـا نـوکهـای تیـز
شمشیر برنده ،سیراب کردند .برای او تلخترین چشمهها را بهوسیلة نیزههـا مهیـا سـاختند ،بـا
وجود اینکه آنها ،چشمههای گوارا را مباح کردند).
فضولی برای بیان تشنگی امام و یارانش در روز عاشورا ،ابتدا بـه تمثیـل داسـتان یوسـف
پیامبر(ع) میپردازد؛ بدین بیان که برادرش ،شمعون ،بهجای دادن آب به یوسـف ،آن را بـر
خاک میریزد و خاک را بهجای برادر سیراب میکند .فضولی ،در ادامه ،بـه دشـمنان امـام
حسین(ع) اشاره میکند که در حادثة کربال ،فرات را بر روی خانـدان پیـامبر(ص) بسـتند و
آنان را در عطشی سخت گرفتار کردند و این ،زمینهساز گمراهی آنان شد( .فضولی:1373 ،
 )74-73سپس ،شاعر در ابیاتی ،به رود فرات که در روز عاشورا توسط سپاه دشمن بـر امـام
حسین(ع) و یارانش بسته شد ،اشاره میکند و معتقد است کـه رود فـرات نیـز بـه فریادهـای
العطش آنان پاسخ نداد و آنان را در عطش سختشان تنها گذاشت:
روزِ رازمِ کَرْباــال راهِ خَــطـا تُوتْــمـوش فَــــرات
قِیلْمامِیش آلِ محامشد داردنِینْ دارمانِینِی
اُولْ سابابدانْ دِیرْ بوکِی عذْر اِیلَه تُوتْموش متَّصِلْ
اِئْیلَهیِیب فَـرْیاد ،خاکِ کَرْباال دامانِینِی
(همان)74 :
(روز جنگِ کربال ،فرات ،راه اشتباه در پیش گرفت و درد آل محمّـد را درمـان نکـرد و بـه
همین خاطر ،پیوسته دامان خاک کربال را گرفته و فریاد ندامت سر میدهد).
همچنین ،فضولی به کسانی که آرزوی نوشیدن آب کوثر را دارند ،سفارش میکند کـه
ابتدا آل رسول (ص) را که عاشق شهادت بودند و تشنه به شهادت رسیدند ،یاد کنند:
اِی قِیـــالنْالر آرِزویِ آبِ کـوثَـــرْ دام بِـــه دام

تـشْنَـه دنْیـادانْ گِـئْدانْ آلِ راسـولِـی یاد إئْـدِینْ

ماجاـرایِ کَربـال ذِکْـرِینْ قِیــلِینْ شـام و ساـحارْ

طَـبعنِیزْ اُولْ ذِکْرِ رِقَّت باخْش اِئلَه معتاد إئْـدِینْ
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(همان)86 :

(ای کسانی که پیوسته آرزوی نوشیدن آب کوثر را دارید ،آل رسول را یاد کنید کـه تشـنة
شهادت هستند .صبح و شب به یاد واقعة کربال باشـید و طبعتـان را بـه آن ذکـر رقّـتبخـش
عادت دهید).
ادیب الممالک هم به نوبة خود ،به ترسیم این بعد از واقعة عاشورا میپردازد و بـه درد و
رنجهایی که یاران و خانوادة امام حسین(ع) در این راه متحمّل شدند ،اشاره میکنـد؛ رنـج-
هایی که مسلّماً یکی از بارزترین آنها ،تشنگی است:
آه از حسین و داغ فـزون از شـمارهاش

آن دردها که کس نتوانسـت چـارهاش

فریادهــــای العطــــش آل و عتــــرتش

تبخــالهــای لعــل لــب شــیرخوارهاش
(امیری فراهانی)571 :1312 ،

شاعر ،دردهای امام ویارانش را بیشمار دانسته و بهخاطرشان اندوهگین است؛ دردهایی
که هیچکس آنها را درمان نکرد و بـارزترین آنهـا ،تشـنگی اسـت .از همـه غمبـارتر ،اینکـه
مظلومترین عطشان روز عاشورا ،فرزند شیرخوارة امام حسین(ع) ،علیاصغر ،است.
در بیان مضمون تشنگی ،نکتة مشترکی که در اشعار سه شاعر بارز است ،نگاه تأسّفبـار
هر سه شاعر به جریان تشنگی امام و یارانش است؛ رضی معتقد است که یاران امام ،بهجـای
نوشیدن آب ،جام شهادت را سرکشیدند؛ فضولی هم ابتدا ،فرات را بهخاطر سـیرابنکـردن
امام حسین(ع) و یارانش ،پشیمان و نادم میداند و سپس ،خطاب بـه کسـانی کـه در آرزوی
نوشیدن آب کوثر هستند ،سفارش میکند که خاندان پیامبر(ص) را همیشه یاد کنند؛ ادیـب
الممالک هم با اندوهخوردن برای دردهای بیشمار امـام حسـین(ع) ،بـه تشـنگی اهـل بیـت
ایشان اشاره میکند ،خصوصـاً بـه فرزنـد شـیرخوارة امـام ،علـیاصـغر(ع) ،کـه در آن روز،
متحمّل رنج فراوان شد و با زبان تشنه به شهادت رسید.
تفکّر و اندیشهای که هر سه شاعر ،خصوصاً شـریف رضـی را بـه ذکـر نـام پیـامبر(ص)
وامیدارد ،ابتدا ،پاسداشت مقام ایشان و سپس ،هشداردادن به قاتالن امام حسین(ع) دربـارة

306

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،14بهار و تابستان 1395

جزای روز قیامت اسـت؛ سـیّد رضـی بیـان ایـن نکتـه را ضـروری دانسـتهاسـت و بـا دیـدی
احساسی و انتقادی ،به دشمنان امام مینگرد.
 –4 -5 –2شهادت
شهادت امام حسین(ع) را میتوان غـمبـارترین حادثـة تـاریخ شـیعه بـهشـمار آورد .ایـن
واقعه ،بهاندازهای سهمگین است که حتّی در قرآن کریم نیز بازتاب دارد؛ خداوند در قـرآن
آوردهاست :ال تَقتُلُوا النَّفْسا الَّتِی حاـرَّما اهللُ إالّ بِـالحاق( .االسـراء :)33 :کسـی را کـه خداونـد
خونش را حرام شمرده ،نکشید جز به حق ).مسلّماً شاعران نیـز در مـورد شـهادت امـام (ع)
تعابیر خاصّ خود را دارند؛ بعضی از جنبة احساسی ،به این واقعـه نگریسـتهانـد و برخـی نیـز
سعی مـیکننـد کـه احساسـات خـود را کنتـرل و واقعـه را بـهصـورت عقالنـی بیـان کننـد؛
باوجوداین ،اینکه شاعران از زبانها و قومیتهای متفاوتی هستند ،میتوانـد نقطـة عطفـی در
بیان این مضمون باشد.
شریف رضی برای بیان شهادت امام حسین(ع) ،از ترکیبهای ادبی ،مثـل بوسـیدهشـدن
امام توسط نیزهها یا در آغوش گرفتهشدن امام بهوسیلة تیرهای دشمن ،بهره میبرد:
قَبشلَتْــــه الرمــــاح وا انتَضَــ ـلَت فِیـــــ

ــــ ِه المانایـــا ،وا عانَقَتْـــه الننصـــولُ
(شریف رضی)188: 1 ،1406 ،

(نیزهها او را بوسیدند و مرگ ،درونش را احاطه کرد و تیرها نیز او را در آغوش گرفتند).
رضی با تعبیر دیگری ،شهادت امام حسین(ع) را چنین توصـیف مـیکنـد کـه مـرگ از
دست امام (ع) به لرزه درآمد؛ یعنی امام خود به استقبال شهادت رفتند:
مِغْــوار قَــومٍ یاــرُوع الماــوت مِــنْ یاــدِهِ

أمساــــی وا أصــــباحا نَهبًــــا لِلْماغــــاوِیرِ
(همان)480 :2،

(دلیر و جسور قومی که مرگ را با دستانش میترساند و با جسارت خـود ،غـارتگران را بـه
یغما و تاراج میبرد).
فضولی برای بیان واقعة شهادت امام حسین(ع) ،ابتدا بـه تمثیـل مـیپـردازد و بـه نقـل از
کتاب کنزالغرائب میآورد« :روزی امام حسین(ع) ،قصد بازگشت از پیش جدّ بزرگوارشان
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را داشتند که باران شدیدی شروع و مانع بازگشت امـام شـد .وقتـی حضـرت رسـول (ص)،
امام حسین(ع) را ملول و آزرده دیدند ،علّت را جویا شدند .امام حسین(ع) فرمودند :بـاران،
مجال بازگشت به منزل را نمیدهد .پیامبر(ص) ،دعایی بـرای قطـع بـاران خواندنـد و بـاران
قطع شد تا امام حسین(ع) ،سختی باران را احساس نکنند ».فضولی در ادامه چنـین مـیآورد:
«پس بیندیش که چگونه اعضای لطیف و پاک امام حسین(ع) که پیامبر(ص) برای مصـون-
ماندن از باران ،برایش دعای قطع باران خوانند ،متحمّل سختترین و دردناکترین ضربهها
شدند و چگونه ظالمانه به شهادت رسید( ».فضولی)176 : 1373 ،
سپس ،فضولی با حسرت ،جسم زخمی امام حسین(ع) را به گل پرپر و قامتش را به سرو
تشبیه میکند و فتنهها و سختیها را عامل شهادت امام حسین(ع) و یارانش میداند:
خار ناواکدان گُلْ اَعضاسِی اُولْموش چاکچاک

پایمالْ إئْتْمِیش غَم اُولْ سارْوِ راوانِی اِی دارِیغْ

اِخـتِـالفِ واضْــع و طُـغْیــانِ هاـــوایِ مــخْتـَلِــف

مـنْطِفِی قِـیلْمِیش چِـراغِ خـاندانِی ،اِی دارِیغْ

(همان)177 :
(اعضای همچون گل امام حسین(ع) ،از خار ناوک ،چاکچاک شد .افسوس کـه غـم ،آن
سرو روان را پایمال کرد .اختالف وضع و طغیان هوا ،چراغ این خاندان را خاموش کرد).
ادیب الممالک هم در ابیاتی که به شهادت امام حسـین(ع) اختصـاص دادهاسـت ،سـعی
میکند به جزئیات بیشتری از نحوة شهادت ایشان اشاره کنـد .او بیشـتر بـه پیکـر مطهـر امـام
حسین(ع) اشاره میکند و آن هنگام که امام را به ماه شب چهارده و ستاره تشـبیه مـیکنـد،
بیشتر در اندیشة بیان ادبی این مضمون نیز هست:
آن جبهـــة شکســـته و حلـــق بریـــدهاش

آن ریش خون چکان و تن پارهپـارهاش

آن ماه چارده که ز خون بست هالـهاش

آن آسمان که زخم بـدن بـد سـتارهاش

آن سر که بر فراز نی از کوفه تا به شـام

بردنــد بــا تبیــره و کــوس و نقــارهاش
(امیری فراهانی)571 :1312 ،

شاعر ابتدا به جراحاتی که جسم امام حسین(ع) برداشته ،اشاره میکند و به ایـن منظـور،
چهرة امام را به ماه شب چهارده و پیکر ایشان را به آسمان تشـبیه مـیکنـد کـه زخـمهـایش
مانند ستارهای در آسمان میدرخشد و سپس ،به بیحرمتی قاتالن و دشمنان امام حسـین (ع)
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اشاره میکند؛ جایی که سر مبارک ایشان را بر فراز نیزه و بـا طبـل و سـاز از کوفـه بـه شـام
بردند.
در بیان شهادت امام حسین (ع) و یارانش ،آنچه در اشعار هر سه شاعر نمـود دارد ،بیـان
ادبی این مضمون است؛ رضی تیرخوردن امام را به در آغوشکشیدهشدن توسط تیـر تعبیـر
میکند و شهادت ایشان را بهنحوی بیان میکند کـه مـرگ را در بـهشـهادترسـاندن امـام،
همچون انسانی سرگردان و ناچار میداند؛ فضولی ،اعضای امام (ع) را مانند گلـی مـیدانـد
که توسط دشمن پرپر شده و چراغ خاندانش به خاموشی گراییدهاست و ادیب الممالک نیز
همانطور که ذکر شد ،برای بیان ادبی شهادت امام حسین(ع) ،چهرة ایشـان را بـه مـاه شـب
چهارده و زخمهای ایشان را به ستارگان آسمان تشبیه میکند.
 -5 –5 -2گريا
گریه ،مضمون بارز و غالب شعر بیشتر شاعرانی است که به ذکر واقعة کـربال پرداختـه-
اند .سه شاعر مورد نظر ،بهکرّات به این مضمون پرداخته و بـه گریـة اهـل بیـت (ع) و عامـة
مردم ،فرشتگان و حتّی آسمان و زمین ،در سوگ شهادت امام حسین (ع) اشـاره کـردهانـد؛
همانطور که در آیة  29سورة دخان نیز به گریة آسمان و زمین اشاره شدهاست :فَمـا باکَـت
عالَیهِم السشماء وا الْأَرض وا ما کانُوا منْظَرِینَ (دخان« :)29 :نـه آسـمان بـر آنـان گریسـت و نـه
زمین و نه به آنها مهلتی داده شد ».آیهای که امام علی (ع) نیز در جمـع یارانشـان در مسـجد
بر آن تأکید کردهاند؛ آیهای کـه بـرای حقیرشـمردن فرعونیـان نـازل شـده ولـی در معنـای
مثبتش ،آن را گریة آسمان و زمین برای حضرت یحیی و امام حسین (ع) میداننـد( .بحـار-
االنوار )209 :45 ،و (جمعة بادی)353 :1426 ،
شریف رضی نیز به گریة پیش از موعـد پیـامبر(ص) ،امـام علـی (ع) و حضـرت فاطمـه
(س) ،برای فرزندشان ،امام حسین(ع) ،اشاره کردهاست :
مایِّـــــتا تَبکِـــــی لَـــــه فاطِمـــــة

وا أبوهــــــا وا عالِــــ ـیاّ ذُوالعلَــــــی

لَـــــو راســـــولُ اهللِ یاحیـــــا باعــــداه

قَعاـــــدا الْیاـــــوما عالَیـــــهِ لِلعاـــــزا
( شریف رضی)45 :1 ،1406 ،
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(او مردهای (شهیدی) است که فاطمه و پدر او علیِ واالمقام ،برای او گریـه مـیکننـد .اگـر
پیامبر خدا ،بعد از او زنده میشد ،امروز در عزای او به سوگ مینشست).
وی همچنین ،تراژدی کربال را بهحدی جانگداز ،مهم و تاریخی میداند که بـا گذشـت
زمان ،از یادها محو نمیشود بلکه هر روز و هر زمان ،یاد و اندیشة این مصیبت ،اشـکهـا را
در چشمها جاری می سازد؛ اشکهایی که تا قیامت خشک نمیشود و جاری است:
قَــد ماضَــی ال ـدشهرُ ،وا عافَّــی باع ـداکُم

ال الْجاــوای بــاخَ ،وا ال الــدشمع راقــا
(همان)46 :1 ،

(روزگار گذشت و مابعد شما را محو کرد امّا نه قلب آرام گرفت و نه اشک بازایستاد).
فضولی نیز گریستن و ماتمگرفتن برای سیدالشهدا را وظیفه و حکمی میدانـد کـه همـة
آفریدگان جهان (فرشتگان و انسیان و جنّیان تا حیوانات و مراتب عالم ،از هر مرتبه و قشری
و هر جنسیتی) تا دم قیامت ،باید بدان گردن نهند (خدّامیان: )143 :1432 ،
حکْــــم دور جامِیـــعِ خَلْـــقِ جاهــــانْ

مالَک و اِنْس و جِنّ و وحـوش و طُیـور

عاقْـــل و نَفْـــس و عاناصِـــر و اَفْـــالک

علْـــوِی و ســـفْلِی و اِنـــا و ذُکُـــور

تُوتـــــاالر مـــــاتَمِ حسِـــــینِ شَـــ ـهِید

اِئْـــداه لَـــرْ آه و نالَــــه تــــا دامِ صــــور
(فضولی)8 :1373 ،

(حکم است که همة موجودات ،از مالئکه گرفته تا انسانها و اجنّه و وحـوش و پرنـدگان و
عقل و نفس و عناصر و افالک ،پایینمرتبهها و بلندمرتبهها و زن و مرد ،برای حسـین شـهید
ماتم بگیرند و تا قیامت ،به آه و ناله بپردازند.
بنا بر حدیثی که ابّان بن تغلب از امام جعفـر صـادق(ع) روایـت کـردهاسـت :آهکشـیدن
کسی که برای مظلومیت ما باشد ،تسبیح است و اندوه وی برای ما ،عبـادت اسـت و پنهـان-
داشتن سرّ ما ،جهاد در راه خداست (ربانی خلخالی ،)297 :1385 ،فضولی ،اشکریختن بـر
حادثة کربال را باارزش و پرثمر میداند و میسراید:
اَشْک تُؤْکْماک ،آه چاکْماک ضایِع اُولْماز روزِ حاشْرْ
کام باخْشِ چِشْمِ پرْخُون و دلِ سوزانْ اُولُور
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اَشْک آلِـیـنْ قَـطْـرَهسِـی گُـلْـبارْگِ گُـلْـزارِ بِـهِشْــت
دود آهِینْ مادِّی نَخْلِ روضِة رِضْوانْ اُولُور
(فضولی)10 : 1373 ،
(اشکریختن و آهکشیدن ،در روز رستاخیز بی نتیجه نمیماند و کامبخش چشـم پرخـون و
دل سوزان خواهدشد .هر قطرة اشک خونین ،گلبرگی از گلزار بهشت و هر آهِ عمیقـی کـه
از ته دل کشیدهمیشود ،نخل روضة رضوان خواهدشد).
فضولی ،عمق فاجعة دشت کربال را تا حـدی مـی دانـد کـه بـر احـوال شـاه کـربال ،امـام
حسین(ع) ،روح نوح پیامبر و حضـرت آدم و فرشـتگان در عـرش اعلـی و روضـة رضـوان،
میگریند .اوج کار فضولی در بیان این مضمون را جایی میتـوان دیـد کـه روایتـی را بیـان
میکند که براساس آن ،روزی شخصی به نام مفلح ،خطاب بـه پیـامبر (ص) مـیگویـد کـه
بهخاطر کثرت اندوه و اشکریختن ،ممکن است ضعیف و ناتوان شوید و پیامبر(ص) پاسخ
میدهند که گریههایشان اختیاری نیست و هر زمان که واقعة کربال و سرنوشت فرزندشان و
لب خشک او را بهخاطر میآورند ،بی اختیار اشک از چشمانشان جاری مـیشـود( .همـان:
 )265-264فضولی بعد از ذکر این روایت ،ابیاتی را از زبان پیامبر اکرم(ص) میآورد:
دوشْـدوکْـجاه یـادِیماه اَلَـمِ داشْـتِ کَـرْباـال
کُــؤنْـلُـوم فَــغـان و نــالَـهداه بِـی اِخْــتِیــار اُولُـور
گَلْدِیکْجاه یـادِیماه لَـبِ خُشْکِ شَـهِ شَـهِیـد
بِـی اِخْــتِیــار اَشْـکِ تَــرِیــم اَشْـکْـبــار اُولُـور
اَیّــام چـوخْ باــاللَــرَه سالْمِیـش دِیرِیرْ مانِی
ماــنْ گُؤردوگُـوم بااللَرِی کِیم گُؤرساه زار اُولُور
(همان )265 :
(هنگامی که رنج و درد دشت کربال به ذهنم خطور میکند ،دلم از آه و ناله ،بیاختیار مـی-
شود .هنگامی که لب خشک شاه شهید را به یاد میآورم ،بیاختیار اشکم جـاری مـیشـود.
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روزگار مرا به مصیبتهـای متعـدّدی گرفتـار کـردهاسـت؛ مصـیبتهـایی کـه مـن دیـدهام،
هرکسی ببیند ،پریشان و زار میشود).
ادیب الممالک ،بیت آغازین بند سوم ترجیـعبنـدش را بـا ذکـر رنـجهـا و مصـائبی کـه
حضرت زهرا (س) متحمّل شدند ،شروع میکند و در ابیات بعدی ،به بزرگترین مصـیبت
وارده بر حضرت زهرا (س) ،یعنی خبر شهادت فرزندشان ،امام حسین(ع) ،اشـاره مـیکنـد؛
مصیبتی که همواره اشک را از چشمان ایشان جاری میکند .در زیـر بـه نخسـتین و آخـرین
ابیات این بند اشاره میکنیم:
آمـــد یـــادم از غـــم زهـــرا و مـــاتمش

آن محنـــت پیـــاپی و رنـــج دمـــادمش
(امیری فراهانی)566 :1312 ،

شاعر در بیت آخر به گریة حضرت زهرا (س) بهخاطر مصائبشان اشاره مـیکنـد؛ گریـهای
که بهواسطة آن ،حتّی مالئک و فرشتگان مقرّب نیز گریستند:
از گریهاش مالئـک گـردون گریسـتند

کروبیــان بــه مــاتم او خــون گریســتند
(همان)567 :

امــام حســین(ع) ،شخصــیتی اســت کــه مردمــان بســیاری در فقــدانش گریســتهانــد؛ از
پیامبر(ص) گرفته تا فرشتگان ،از جنّیان گرفته تـا وحـوش و پـرداختن بـه ایـن مـوارد ،نکتـة
اشتراک اشعار رضی ،فضولی و ادیب الممالک است .رضی به گریة امـام علـی (ع) ،فاطمـه
(س) و پیامبر (ص) برای شهادت فرزندشان اشاره میکند و آن را داغی مـیدانـد کـه گـذر
زمــان نمـیتوانــد آن را از خاطرهــا محــو کنــد .فضــولی هــم در ابتــدا ،گریســتن بــرای امــام
حسین(ع) را وظیفة همگان میداند و اجـر آن را خاطرنشـان مـیسـازد و هماننـد رضـی ،بـه
گریة حضرت زهرا (س) اشاره میکند .ادیب الممالک نیز همچون رضی و فضـولی ،گریـة
حضرت زهرا(س) برای فرزندشان ،امام حسـین(ع) ،را بیـان مـیکنـد .اشـاره بـه گریسـتن و
سوگواری ،نقطة عطف سوگوارهسراییهاست؛ گریستن خود شاعر ،گریانـدن یـا اشـاره بـه
گریة دیگران ،مواردی است که در اشعار هر سه شاعر عرب ،فارس و تـرک ،تجلّـی یافتـه-
است تـا ابتـدا بیـانگر جایگـاه امـام حسـین (ع) در میـان اهـل هـر سـه زبـان باشـد و سـپس،
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اشتراکات فرهنگی این شـاعران را بیـان نمایـد و نشـان دهـد کـه احساسـات و گریـة آنهـا،
جایگاه واالیی در غـم از دسـتدادن عزیـزان دارد ،خصوصـاً آنکـه ایـن عزیـز ،امـام سـوم
شیعیان ،امام حسین(ع) باشد.
 -3نتیجاگیر
نتایج و برداشتهای کلّی پـژوهش ،حـاکی از آن اسـت کـه سـوگوارهسـرایی حسـینی در
اشعار عربی ،ترکی و فارسی ،با لحاظ شاعران نـامبـرده ،در هریـک از زبـانهـا دارای نقـاط
اشتراک زیادی ،چه از جنبة مضمونی و چه از لحاظ اعتقـادی اسـت .شـریف رضـی ،شـاعر
قرن چهارم هجری ،که خود از ساللة امام حسین (ع) است و همین امر میتواند دلیلی باشـد
بر اینکه اشعارش د ر رثـای امـام حسـین(ع) ،اشـعاری برخاسـته از دل اسـت و بـههـیچوجـه
تصنّعی نیست .وی هنگامی که از شهادت امام حسین(ع) میگویـد ،هـم جانـب بالغـی (آن
هنگام که لحظة تیرخوردن امام را به بوسیدهشدن امـام توسـط تیرهـا تعبیـر مـیکنـد) و هـم
جانب حماسی واقعه را رعایت میکند( .زمانی که مِغوار قوم را ذکر مـیکنـد و همـه حتـی
مرگ را نیز مقهور قدرت امام میداند)
فضولی ،شاعر ترک زبـان ،هـم کـه شـیعة دوازده امـامی اسـت ،در ابتـدای کتـاب حدیقـة
السعداء ،انگیزة خود را از تقریر این کتاب و سـرودن اشـعار در رثـای مـوالیش ،عـالوه بـر
انگیزة درونی ،احیا و بیان این واقعه برای اولین بـار بـه زبـان ترکـی و بـینیازسـاختن تـرک
زبانان از مراجعه به منابع عربی و ...میداند .با وجود نزدیک به شش قرن فاصله بین رضـی و
فضولی ،میتوان زبان این دو را نزدیک به هم دانسـت؛ فضـولی ،همچـون رضـی ،در رثـای
امام حسین (ع) ،در کنار بیان شاخصهای رثایی مثل تشـنگی ،گریـه و  ...بـه بالغـت کـالم
خود نیز توجّه دارد که از جملة آنها میتوان تشبیه پیکر امام به گل و قامت ایشان را به سـرو
برشمرد.
ادیب الممالک فراهانی نیز با بهرهجستن از مضامینی که نقطة اشتراک اشعار رثایی رضـی و
فضولی است ،اثبات میکند کـه مضـامین اسـتفادهشـده در آن دو زبـان ،در زبـان و ادبیـات
فارسی نیز دیدهمیشود .او در اشعارش (آن هنگام که بـر زخـمهـای امـام حسـین (ع) آه و

سوگوارهسرایی حسینی در قصاید شریف رضی و....

313

حسرت میخورد) ،جانب احساسات را در پیش میگیرد و در جایی نیز همانند شاعر عـرب
و ترکزبان ،به بالغت متوسّل میشود( .زمانی که بدن زخمی امام حسین(ع) را به آسـمانی
پر از ستاره تشبیه میکند).
به هر حال ،با بررسی اشعار این سه شاعر ،با نگاه کلّی میتـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه
تنوّع زبانی ،قومیتی و حتّی زمانی بین این سه شاعر ،تفاوت چندانی در بیان طیف مراثیشـان
ایجاد نکردهاست و آنها با زبان ادبی مشترکی ،رثای امام حسین(ع) را سرودهاند.
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 -11رضایی حمزه کندی ،وحید .)1389( .الشعر العربی و شعراؤه فی آذربیجان .ارومیه :بوتا
نشر.
 -12سنگری ،محمّدرضا .)1380( .نقد و بررسی ادبیات منظـوم دفـاع مقـدج ،دورة سـه
جلدی ،تهران :پالیزان.
 -13شریف رضی1406( .هـ) .ديوان شريف رضی ،ج  1و  .2تهـران :وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی.
 -14شعردوست ،علیاصغر .)1374( .چشـمة خورشـید .تهـران :بهارسـتان ـ وزارت فرهنـگ و
ارشاد اسالمی.
 .)1375( .____________ -15گزيدۀ مقـاالت مجمـع بزرگداشـ

حکـیم محمّـد

فضولی .تهران :بهارستان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -16شوشتری ،جعفر .)1388( .امام حسین اينگونا بود .چاپ ششم .قم :انشارات آل علی.
 -17عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم .)1375( .مفاخر آذربايجان ،ج .3تبریز :نشر آذربایجان.
 -18الفاخوری ،حنا1422( .هـ) .الجامع فی تاريخ األدب العربی ،ج .1قم :دار ذویالقربی.
 -19فروخ ،عمر .)1989( .تاريخ األدب العربی ،ج .3لسطبا السخامع  .بیروت :دارالعلم المالیین.
 -20فضولی ،محمّد .)1373( .حديقة السعداء .تهران :انشارات بین المللی الهدی.
 -21الکلیدار ،عبدالجواد1418( .هـ) .تاريخ کربال و حائر الحسین .النجـف االشـرف :منشة ال ا
لس کتب السمیدای .
 -22کوپرولو ،محمّدفؤاد .)1924( .فضولی حیاتی و اثر  .استامبول :یکی شرق کتابخانهسی.
 -23لنگرودی ،شمس .)1375( .مکتب بازگش  .ویـرایش دوم .تهـران :انتشـارات وزارت امـور
خارجه.
 -24مجلسی ،محمّدباقر1403( .هـ) .بحار االنوار ،ج .45لسطبا السثانی  .بیروت :م سع الس فا .
 -25مشرّف ،مریم .)1380( .زندگی و شعر محمّد فضولی .تهران :روزنه.

