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 چکیده
هـای  همـواره شـاعرانی از ملّـت   و بدیل در تاریخ بشر است ای بزرگ و بیحماسه واقعة عاشور،

از  انـد. اسات درونی خـود را بیـان کـرده   های گوناگون آن پرداخته و احسمختلف به تبیین جنبه

زبـان  از بین شاعران فارسـی  شریف رضی را نام برد و توانربی میزمرة این شاعران در ادبیات ع

زبانی کـه بـه سـرودن    توان به ادیب الممالک فراهانی اشاره کرد و از جمله شاعران ترکنیز می

نکـات   کـه  کوشـد مقالـة حاضـر مـی    .اند، فضولی بغدادی اسـت اشعار عاشورایی همّت گماشته

ـ    الک و فضولی را با روشی توصیفیمشترک نهفته در مراثی حسینی شریف رضی، ادیب المم

شـان در  با توجّه به موقعیت و زنـدگی  ،دهد. شاعران مورد نظرتحلیلی مورد بحث و بررسی قرار

هـای متفـاوت بـه بیـان مظلومیـت آن امـام       های مجزا از هم، هر کدام با انگیزهها و دورهفرهنگ

های متفاوت برای بیان این سوز، نگیزهسان با وجود ااند؛ بدینبزرگوار در واقعة عاشورا پرداخته

شان ملموس است؛ مضـامین مشـترکی چـون: پـرداختن هـر سـه       وجود تشابهاتی هم در مضامین

شاعر به قضیة کربال، ذکر شهادت امام حسن)ع( در کنار پرداختن بـه واقعـة عاشـورا، تشـنگی،     

 این موارد  است.   خاطر واقعة کربال از جملةهادت و آزردگی خاطر پیامبر)ص( بهگریه، ش

سرایی، امام حسین)ع(، شریف رضی، ادیب الممالک فراهـانی،  سوگوارهها  کلید : واژه
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 مقدما -1

هـا  عنوان یکی از وسایل تأثیرگذار، همواره در خـدمت همـة مـذاهب و انقـالب    شعر، به

برخـوردار بـوده و کـاربرد    ای بوده و هست و در تاریخ اسـالم و شـیعه نیـز از اهمیّـت ویـژه     

 است.فراوانی داشته

معصـوم  تنها از سـوی پیـامبر)ص( و پیشـوایان    ، نهسوگواری با رعایت موازین خاص     

مطـابق بـا عواطـف و     و عنـوان یـک امـر فطـری و غریـزی     مذمتی در پـی نداشـت بلکـه بـه    

. شـد دارای آثار مثبت فـردی و اجتمـاعی محسـوب مـی     ،احساسات و تمایالت سالم انسانی

دهد که علّت گسـتردگی و فراوانـی   هایی که در اشعار شیعی وجود دارد، نشان میسوگنامه

تـوان بـه عـواملی چـون عاطفـة سرشـار انسـانی و        ها در اشعار شیعی را مـی سرودهاین سوگ

نشـان   ،طالعة شعر اسالمیسرایان شیعه معطوف داشت. گفتنی است که ماحساس دقیق مرثیه

ترین بخـش مراثـی را تشـکیل    بیشترین و مهم ،سرایی دربارة امام حسین)ع(دهد که مرثیهمی

 دهد.می

 بیان مسئلا -1-1

های نوظهور ادبیات، عبـارت اسـت از تحقیـق    عنوان یکی از زیرشاخهادبیات تطبیقی، به 

مقالة حاضـر  دربارة روابط و مناسباتی که بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان وجود دارد. 

تطبیق و تحلیل در حـوزة رثـای حسـینی    است، به شدهکه در حیطة ادبیات تطبیقی نگاشتهنیز 

چه بیشتر امـام حسـین)ع( و   هر پردازد تا بر جاودانگیرکی میدر سه زبان عربی، فارسی و ت

 .هجری قمری صحه گذارد 61قیام ایشان در روز دهم محرم سال 

توان شریف رضـی را از پیشـگامان ایـن عرصـه     در حوزة شعر حسینی در زبان عربی می

در زبـان فارسـی نیـز از میـان      دانست؛ کسی که خود از ذریّه و ساللة امام حسـین)ع( اسـت.  

تـوان از میـرزا محمّدصـادق    انـد، مـی  اختـه بیـان واقعـة کـربال پرد   ای کـه بـه   شاعران برجسته

هـا و مشـکالت دورة   دغدغـه  الممالک فراهانی نام برد که بـا وجـود  فراهانی، ملقّب به ادیب

بنـد  بلکـه بـا ترجیـع    و قیـام ارزشـمندش را از یـاد نبـرده    تنها نام نیک امام حسین)ع( خود، نه

کشیده و قدرت شـاعری خـود را در ایـن    تصویررا به ، این واقعة ارزشمندبندی خودچهارده

است. در میان شاعران ترک زبان نیز هر زمـان کـه سـخن از مـدح و رثـای      عرصه نشان داده
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گیرد، فضولی بغـدادی  می، نامی که بیشتر مورد توجّه قرارآیدائمّه و اهل بیت)ع( به میان می

در میـان شـاعران پیشـگام عرصـة      نـام خـود را   ،«حدیقة السعةادل »است که بـا تحریـر کتـاب    

کوشـد تـا بـا روش    است. پژوهش حاضر میسرایی حسینی در زبان ترکی گنجاندهسوگواره

به بررسی تطبیقی ادبی واقعة عاشورا در آثار شـاعران مـذکور بپـردازد و     ،توصیفی ـ تحلیلی 

 در این راستا به سؤاالت زیر پاسخ دهد: 

با چه مضامینی در اشعار رضی، ادیب الممالک و فضـولی   ،ذکر سوگواری امام حسین)ع( -

 است؟تجلی یافته

 وجوه تشابه و تمایز مضامین مشترک این شاعران از لحاظ محتوایی کدامند؟ -

شـاهد وجـود   کـه  با وجود تنـّوع زبـانی و فرهنگـی شـاعران مـورد نظـر، طبیعـی اسـت          

مشترک بیشتر  ضامینی که نقطةاشعارشان باشیم؛ م مشترکات مضمونی و محتوایی زیادی در

ها، خصوصاً سوگواری در حیطة ائمّـه و امـام حسـین)ع( اسـت؛ مضـامینی      سراییسوگواری

با هنـر و توانـایی خـاصّ     ،یک از شاعرانونگی شهادت که هرمثل: تشنگی، مظلومیت و چگ

 پردازند.خود به بیان آنها می

 پیشینة تحقیق -1-2
اسـت. در عصـر   ه شاعران و نویسندگان زیـادی بـوده  از ابتدا مورد توجّ ،موضوع عاشورا

ای داشته و آثـار خـود را در قالـب کتـاب و     حاضر نیز پژوهشگران همواره به آن توجّه ویژه

امـام حسـین)ع( در شـعر معاصـر     »تـوان بـه کتـاب    اند که از آن جمله مـی مقاله عرضه داشته

های دیگر . از پژوهشاستهشدتهنوش 1383ال اشاره کرد که در سانسیّه خزعلی  ، اثر«عربی

هـای شـریف رضـی و محتشـم     جستاری بـر مرثیـه  »ای است تحت عنوان در این راستا، مقاله

و  اسـت درضایی و مریم کیـا تـدوین شـده   رضا محمّتوسط علی ،1389که در سال « کاشانی

انی و ای مرثیـة امـام حسـین)ع( در دیـوان محتشـم کاشـ      بررسی مقایسه»ای با عنوان نیز مقاله

توسـط یوسـف الطـف تـدوین شـده کـه در آن در کنـار         ،1388که در سال « شریف رضی

-شریف رضی و نیز محتشم کاشانی، به اجماالً به برخی مضامین اشعار تبیین و تفهیم مراثی،

 است.  شدهزبان، پرداختهعنوان یک شاعر فارسی
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 ضرورت و اهمیّ  تحقیق -1-3
تـرین و  عنـوان یکـی از صـادق   شعر حسینی، این نوع شعر، بهری در به دلیل غلبة سوگوا 

 بـا  ،اسـت. پـژوهش پـیش رو   ترین فنون شـعری در میـان شـاعران، نمـود پیـدا کـرده      خالص

سرایی در سه زبـان عربـی، فارسـی و ترکـی، بـا      سوگواره پرداختن به اشعار حسینی در زمینة

بـه ایـن نـوع اشـعار بنگـرد؛ اشـعاری کـه         ،نگاه تطبیقی، در نظر دارد با دیدی جدید و ویـژه 

ولی اهتمام به آنها از نظـر تطبیقـی    اندها مورد بررسی قراردادهز بیشتر جنبهآنها را ا ،محقّقان

است؛ اشعاری که به دلیل ودهو پویای دنیا )عربی، فارسی و ترکی( کمتر ب بین سه زبان زنده

تـا بیشـتر مـورد     اسـت حتّی تـاریخی، الزم   بودن مفاهیم واال و ارزشمند اخالقی، دینی ودارا

 د.نگیرادیبان از هر زبان و قومیتی قرارتوجّه و کنکاش پژوهشگران و 

 بحث -2
در گام نخست، مضـامین مشـترک اشـعار حسـینی سـه      تا صدد است پژوهش حاضر، در

 به تحلیل و بررسی مشترکات بپردازد. بـا  ،سپس را استخراج کند و ارائه دهد ونظر شاعر مدِ

هـا و  توجّه به گوناگونی زبانی و قومیتی شاعران و به دلیل یکسـانی مـذهب، وجـود اندیشـه    

امیـد اسـت کـه     ،گیـرد؛ لـذا  مـی رمعانی مشترک در اشعار حسینی شاعران، مورد بررسی قرا

تـا   گیـرد های مختلف قرارو عاشورایی زبان مورد استفادة پژوهشگران عرصة ادبیات تطبیقی

 بیشتر ادبیات حسینی در جوامع مختلف بیانجامد.چه به پیشبرد هر

 شريف رضی -1 -2
بـه   و د بن ابو احمد الحسین موسوی، معروف بـه سـیّد رضـی، در بغـداد    ابوالحسن، محمّ

از سـادات هاشـمی و آل ابوطالـب    هجری به دنیا آمـد. وی از خانـدانی بـزرگ و     359سال 

بـه موسـی بـن     ،پدرش با پنج واسـطه گویند. و از این روی است که به وی شریف می است

امـام   ،العابـدین )ع( و مادرش نیز از نوادگان امـام زیـن   رسدجعفر)ع(، امام هفتم شیعیان، می

بامـداد   ،( سید رضـی 59 : 3 ،1989)فروخ،  ( و414تا: ، است. )ابن خلکان، بیچهارم شیعیان

له و پرمــاجرا و ســا 47د، زنـدگی  اش در بغــدادر خانــه ،هجـری  406ششــم محــرم  ،یکشـنبه 

در محلة کرخ دفـن کردنـد.    ،برکت و پویای خود را بدرود گفت. گویند او را در منزلشبا

و در جـوار حـرم    ، سید مرتضی او را به کاظمین برداششدن خانه، پس از خراببنا به قولی
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به نقل از عبدالحسـین حلّـی، او را بـه کـربال      ،و به قول دیگری امام موسی الکاظم دفن کرد

آثـار   ،( شـریف رضـی  150-149: 1375برده، در کنار قبر پـدرش دفـن کردنـد. )جعفـری،     

مجـازات اآلثـار   »، «مجاز القـرآن »، «معانی القرآن»ترین آنها عبارتند از: فراوانی دارد که مهم

   «.البالغهگردآوری نهج»و « تنزیلحقائق التأویل و متشابه ال»، «الخصائص»، «النبویه

هایی پـرطنین از  ها وآالم او یا سرودههایی است که بیانگر عشقمهنغ ،شعر شریف رضی

 -2 ،حجازیــات -1شــود: مفــاخرات غرورآمیــز اوســت. شــعر او بــه چنــد دســته تقســیم مــی

 (834 – 833: 1 ،1422فخریات. )الفاخوری،  -4 و شیعیات -3 ،رثائیات

 قائم مقام فراهانی  -2 –2
در هـزاوة فراهـان اراک    ،هجری قمری 1193در سال  ،میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

 1237، بـود. در سـال   د شد. او فرزند میرزا عیسی، وزیر عباس میرزا، حاکم آذربایجـان متولّ

ـ  ، بر جـای پـدر نشسـت   پدرش درگذشت و ابوالقاسم با سمت قائم مقامی ق،ه. ا دو سـال  امّ

و قائم مقام پدیـد آمـد و    ،بایجانولیعهد و نائب السلطنة آذر ،بعد، کدورتی بین عباس میرزا

در میـدان   هــ.ق،  1251شـد. عاقبـت، وی در سـال     از کار برکنـار  ،او به دستور فتحعلی شاه

 (170: 1375بهارستان به قتل رسید. )لنگرودی، 

هـای عبـاس   مشتمل بر حواد  سیاسی آن عصر است و بیشتر به جنگ ،د قائم مقامقصای

هـایی اسـت کـه در دورة    یه، شکوائقسمت دیگر اشعار او میرزا با همسایگان اختصاص دارد.

به عیـوبی   ها،شود که در آناست. مدایحی نیز در اشعار او یافت میانفصال از خدمت سروده

 (44 – 43: 1364است. )حمیدی شیرازی، که در مملکت بوده، پرداخته

 د فضولی بغداد ا محمّملّ -3 -2
 شاعر و ادیـب تـرک   ،م(1556 - 1483)سلیمان بغدادی د بن د فضولی یا مالّ محمّمحمّ

سـاکن   ،داننـد. پـدر وی  مـی « دهم ترین شاعر ترکی آذربایجانی در سدةبزرگ»است. او را 

دنیا آمد و در بغداد پرورش یافت؛ جا بهد فضولی هم در آنحلّه در عراق امروزی بود و محمّ

شـعر   ،دانست و بـه هـر سـه زبـان    وبی میخه زبان ترکی، فارسی و عربی را بهاز این روی، س

( 37- 31: 1380)مشـرف،   داننـد. گذاران سبک هندی نیز میاست. او را یکی از پایهسروده

 4مربـع،   5قطعـه،   51غـزل،   327: شـامل  «دیوان ترکـی »توان به از مشهورترین آثار وی می



 
 
 
 
 
 
 
 

 298 1395، بهار و تابستان 14، شمارة 8ة ادبیّات تطبیقی، سال نشریّ                                            

 410:  شـامل «دیـوان فارسـی  »ربـاعی،   8 و ترکیـب بنـد   1ترجیع بند،  4مسدس،  1مخمس، 

: «دیوان عربـی »رباعی،  105 و قطعه 46مسدس،   1مسبع،  1ترکیب بند،  1قصیده،  49غزل، 

: شـامل  «بنـگ و بـاده  »بیت در قالب مثنوی،   3096: شامل «لیلی و مجنون»قصیده،  11شامل 

 الشـهدای حسـین  هروض، حدیقة السعداءفضولی در کرد.  اشاره «حدیقة السعداء»بیت و  444

هـای پیـامبر)ص( و امامـان    هـا و سـختی  واعظی کاشفی را در نظر داشته و در شـرح دالوری 

و قطعـاتی بـه زبـان ترکـی در تبیـین       اسـت سـروده  شعر ،شیعه در مبارزه با مخالفان و کافران

 - 121: 1375اسـت. )شعردوسـت،   )ع( آورده واقعة کربال و شهادت حضـرت امـام حسـین   

 (143: 1389)رضائی،  و (25 - 18: 1924)کوپرولو ، (، 123

 حسینی در اشعار رضی، اديب الممالک و فضولیسرايی سوگواره -4 –2
از حزن و انـدوه خـویش در فقـدان     ،یکی از فنون شعر غنایی است که شاعر در آن ،رثا

اسـت.  از دیرباز در ادبیات عربی مورد عنایـت بـوده   ،گوید. این نوع شعرمحبوبش سخن می

هـای اصـلی شـعر رثـایی اسـت؛ شـعری کـه در میـان         نیـز یکـی از زیرشـاخه   مراثی مـذهبی  

یابد. در مراثـی مـذهبی،   با شهادت ائمّه و امام حسین)ع( معنا می ،مسلمانان، خصوصاً شیعیان

شود، بیشتر از هـر موضـوع دیگـری اسـت.     میمورد امام حسین)ع( و کربال سرودهآنچه در 

هـای دیگـر مثـل فارسـی، ترکـی و ... دارای      زبانبلکه  ، مخصوص زبان عربی نیستاین امر

 میراثی عظیم از این نوع شعر هستند.  

ای برخوردار است و شـاعران مختلفـی   از قدمت دیرینه ،شعر عاشورایی در ادبیات عربی

چون کمیت اسدی، سید اسماعیل حمیری، دعبل خزاعـی، منصـور نمـری و... بـه بیـان ایـن       

قصـاید   ،ترین شعرای عصر خـود عنوان یکی از برجستهیز بهاند. شریف رضی نعه پرداختهواق

 است. شامخی را در رثای امام حسین)ع( و واقعة عاشورا سروده

کـم شـعر عاشـورایی یـا ادبیـات      کـم  ،در ادبیات فارسی نیز از حدود قرن پـنجم و ششـم  

اسـت،  سـروده  چهرة خودش را نشان داد. نخستین کسی کـه در ایـن زمینـه شـعر     ،عاشورایی

بـه ایـن مهـم     ،صورت آشکار و روشنهای دیگری بهد و پس از او، چهرهکسایی مروزی بو

ترین شـاعرانی اسـت کـه در    یکی از بارز ،( ادیب الممالک186: 1381پرداختند. )سنگری، 
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-امـام حسـین)ع( پرداختـه    بـارة سرایی درات فارسی، به مرثیهتاریخ ادبیّ« بیداری ادبی»دورة 

بـه بیـان مصـائب امـام حسـین)ع( از زوایـای        ،بنـدی خـود  جیـع بنـد چهـارده   است. وی با تر

 است.گوناگون پرداخته

ای قـدمت دیرینـه  در فرهنـگ و تـاریخ آذربایجـان نیـز از      ،خـوانی سـرایی و تعزیـه  مرثیه     

سـرایی در  تاریخ مشخصی تعیین نمود. مرثیهبرای آن توان نحوی که نمیبرخوردار است؛ به

ها نمـود پیـدا کـرد کـه بیشـتر در فقـدان       «بایاتی»یجان، ابتدا با اشعاری در قالب تاریخ آذربا

در گسـترة   ،ولـی از دورة صـفویه بـه بعـد     شدنمردان و شیوخ قبایل سروده میپهلوانان، جوا

به مصائب اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اختصاص یافت و ادیبـان و شـاعران    ،زبان آذری

بـه حادثـة کـربال و مصـائب امـام حسـین)ع(        ،وع دیگریموضهر بیش از  ،زبانشیعی ترک

د فضولی است این شاعران متعهّد، محمّ ( از جملة1514 : 3، 1375همّت گماشتند. )عقیقی، 

 است.  اشعاری در این حوزه پرداختهسرودن به  «حدیقة السعداء»که با کتاب 

 مضامین  – 5 –2

  کربال-1- 5 -2
زیـرا امـام    اسـت در همة ادوار اسالمی، قبلة دوم آزادمـردان و اندیشـمندان بـوده    ،کربال

هـای  اش را در راه ارزشحسین)ع( در آن خاک مدفون اسـت؛ کسـی کـه خـود و خـانواده     

کـه چـرا در کنـار واقعـة عاشـورا و      ( حـال این 15: 1418د. )الکلیـدار،  واالی اسالمی فدا کـر 

شود، همواره مورد بحث است؛ البته میبال نیز نام بردهحسین)ع(، از کر مصیبت شهادت امام

و بـه همـین سـبب اسـت کـه       واقعـه اسـت  محل وقوع ایـن    ،که کربال، اینآنچه روشن است

شود. در حوزة شعر حسینی، اکثر شاعرانی که بـه بیـان مصـائب    همراه واقعة کربال عنوان می

بـه نفـرین ایـن     ،اند؛ برخی از این شاعراناند، به کربال نیز اشاره کردهامام حسین)ع( پرداخته

 اند.آن برآمده  مکان پرداخته و برخی نیز در مقام ستایش

کـرّات بـه کـربال اشـاره     است که در اشـعار عاشـورایی خـود، بـه    شاعری  ،رضیشریف 

گونـه  گشـاید و آن را ایـن  کربال مینفرین به ابتدا زبان  ،اشاست؛ وی در مطلع قصیدهکرده

هـای فراوانـی شـد و بـر     دهد که خاندان پیامبر در آنجا متحمّـل سـختی  میقرارمورد خطاب 

 های زالل بسیاری جاری شد:خاکش، خون پاک و اشک
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ــرْ ــال  کَـــ ــا وا باـــ ــتِ کَرْبًـــ  باال ال زِلْـــ

ـــوا    ــا ص ـــرِع ــ ــکِ لَمّ ــی تُرْبِ ـــم  عالَ  کَ

 

ــداکِ   ــی عِنْــ ــا لَقَــ ــطَفَی مــ  آلُ الم ص ــ

ــنْ دامٍ ســــالَ وا مِـــنْ     رَیدام ــعٍ جاــــ مِ

 (44: 1 ،1406شریف رضی،)               

هـا کـه از    چـه سـختی  ، اهل بیت مصطفی)ص( غم و اندوه باشی!)ای کربال! همیشه همراه با 

هـای  خاطر خونهایی که بهتو جاری شد و چه اشک ها که بر خاکتو ندید! چه بسیار خون

 شده، جاری شد.(ریخته

شـود و در اشـعار   از نـام کـربال غافـل نمـی     ،امام حسـین)ع( فضولی هم در ذکر شهادت 

کند و با عنایت به روایتی از امـام بـاقر)ع( کـه    این واقعه را با نام واقعة کربال عنوان می ،خود

کعبـه آفریـد و   هزار سال پـیش از آفـرینش   وچهار، زمین کربال را بیستخداوند: »اندفرموده

از کنـد و  (، به  اهمیّت ایـن دشـت اشـاره مـی    142 :1388)شوشتری، « آنجا را برکت بخشید

 کند:مییاد با نام محل وقوع آن  ،این واقعه

مورد پسند خاص و عام و بزرگ وکوچک است که باعث عزّت  ،)ذکر واقعة دشت کربال 

مایـة بزرگـواری و شـرف نویسـندگان ایـن       ،شـود و همچنـین  کننـدگانش مـی  و جالل ثبـت 

 مصیبت است.(

کند و با آوردن کلمة کـربال در  با نام کربال تبیین می ادیب الممالک نیز واقعة عاشورا را

دشـت غمبـار، صـحّه     چه بیشتر اینبندش، بر ارزش و اهمیّت هرترجیعپایان ابیات بند پنجم 

 داند:گفتن در باب این مضمون را کاری دشوار میگذارد و سخنمی

 گــر ســر کــنم مصــیبتی از شــاه کــربال 

 ـتلـرزد زمین ز کثـرت اندوه اهــل بی

 

ــد آه کــربال   ــه عــرش زن  ترســم شــرر ب

 ســـوزد فلـــک ز نالـــة جانکـــاه کــربال

 (567:  1312، فراهانی )امیری               

ــة دا تِ ــرِ واقِعـ ــرارِ ذِکْـ ــرْباال کْـ ــتِ کَـ  شْـ

 نْ لَـرَه ساباــبِ عِـزن و اِح تِشـام     تَقْرِیرْ إئداه 

 

 ماقْب ولِ خاصّ و عامّ و صِغار و کِبار  دِیرْ  

 یرْـرَفِ ر وز گار  دِنْ لَـرَه شَتَح ـرِیـرْ إئداه 

 (12: 1373)فضولی،                               
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انـدوهگین   ،هـای اهـل بیـت)ع(   خاطر مصیبتداند که بهانسانی می مثابهشاعر کربال را به

 سوزاند.نالة او، فلک را می و آیدبه لرزه درمی ،است و عرش از شدّت آه او

، در اشعار عاشورایی خـود بـه   الذکر معلوم است، هر سه شاعرطورکه از ابیات فوقهمان

بال شهادت امام حسین)ع( را بـا عنـوان واقعـة کـر     ،اند؛ شریف رضیاشاره کرده کلمة کربال

کنـد و  گلـه مـی   او،دهد و از میمورد خطاب قرار ،یک انسان مثابهکند و کربال را بهبیان می

هنگـام ورود بـه آن    ،مکـانی کـه خـود امـام حسـین)ع(     » را مکان غم و بال مـی دانـد؛   کربال

د فضولی از روز عاشـورا بـا   ( محم322ّ: 1414،)ابن عساکر« نامید. ، آن را کرب و بالخاک

ه اهمیّت ایـن  ب ،همانند رضی ،برد و با اطالق نام مکان بر این واقعهعنوان واقعة کربال نام می

کـه  اسـت  سـعی کـرده   ،بردن واژة کـربال کارذارد. ادیب الممالک هم با بهگمکان صحّه می

هیدان آن، اندوهگین و مظلوم بداند، بـرخالف رضـی کـه کـربال را     کربال را نیز همگام با ش

 داند.بار میشده و مصیبتخاکی نفرین

 آزردگی خاطر پیامبر) (-2 -5 -2
)خـوارزمی،  « أحابشه ما فَقَد  أحابشنِی وا مانْ أب غَضَـه ما فَقَـد  أب غَضَـنِی.    مانْ»قال رسول اهلل )ص(: 

کس امام حسـن و  (: رسول خدا )ص( فرمودند: هر125: 1414)ابن عساکر،  و (141: 1418

ینه ورزد، بر من کینـه  کس بر آنها کاست و هردوست بدارد، مرا دوست داشته حسین )ع( را

ا مـورد  ر اناز جملـة شـاعرانی اسـت کـه قـاتالن امـام و یارانشـ        ،. شریف رضیاستورزیده

اسـت  اند، انـدوهگین  نیاوردهجایدهد و از اینکه حقّ رسول اکرم )ص( را بهشماتت قرارمی

 :کندو آنها را سرزنش می

سان کشاورزی است کـه  هپیامبر ب مگر! این، پاداش پیامبر خدا نیست.)ای امّت طغیانگر و ست

ـ  ی آنان هیچ کوتاهی و درنگـی ننمـود  ها برادر کاشتن نیکی خـی میـوه و   ا آن مردمـان، تل امّ

 ثمره را به اهل بیت پیامبر)ص( چشاندند.(

 لَـــــی سا هـــــذا لِرَس ـــــولِ اهللِ، یـــــا    

ــم     ــرْسِ لَه  ــی الغَ ـــألُ فِ ـــم  یا ـــارِسا لَ  غـ

 

ــانِ   ــةَ الطنغْیـــ ــزا  اُماّـــ ــیِ، جاـــ  وا الباغْـــ

ـــی   ـــرَّ الجانَــ ـــه  م ــ ـــوا أَهلَـــ  فَــأَذاقُـــ

 (45 : 1 ،1406رضی، شریف )              
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فضولی نیز برای بیان آزردگی پیامبر)ص( از واقعة شهادت امـام حسـین)ع(، بـه جریـان      

 شدن هابیـل تکهزمانی که حضرت آدم خبر تکه کند.هابیل و قابیل و حضرت آدم اشاره می

کـه از  این تـا  قابیـل طلـب جـزا کـرد    ند متعال برای شنید، از خداو ،قابیل ،به دست برادرش را

ندا رسید که ای آدم، ما نصف عـذاب دوزخ را بـرای قابیـل مقـرّر کـردیم.       ،طرف خداوند

( در ادامة نفرین حضرت آدم بر قاتل فرزنـدش، فضـولی بـه نفـرین     33-32: 1373)فضولی، 

فرین مراتب، مقامی واالتر از حضرت آدم دارد و نکند که به)ص( اشاره می دحضرت محمّ

 باشد:زات را برای آنها به همراه داشتهترین مجاتواند سنگیناو نیز بر قاتلین فرزندانش می

 مِح نَـــتِ آدام  دِئِیـــلْ مانَنْـــدِ اَنـــد وهِ ح سِـــی نْ

ــرِ اُوالدِینِــــی  ـــقِ جاهــانِینْ اَکْثَ ـــرَفِ خَلْ  اَشْـ

 

 فِی الْماثَلْ بِیرْ شُعلَه دِیرْ بارقِ باالدانْ اُولْ شَـرَر   

 وار اُولْماز  باهرَه داهنْ لَرْ د نْیِی و ع قْبایقَتْلْ إئداه

 (33: 1373فضولی،)                                      

 ند محنت و رنج امـام حسـین)ع( نیسـت.   )محنت و رنجی که حضرت آدم متحمّل شد، همان

ای از بـرق  سـان شـعله  در برابـر محنـت امـام حسـین)ع(، تنهـا بـه       ،شرر محنت حضـرت آدم 

در دنیـا و  ترین مخلوق خدا )پیامبر( را به شهادت رساندند، بالست. کسانی که فرزند شریف

 شد.(مند نخواهندآخرت بهره

       ابیــات، لفــظ مصــطفی را  همــة در پایــان و بنــد خــودادیـب الممالــک در شــروع ترجیــع 

لی بـرای  عاشورا را عام دهد تا نخستین بندش را به پیامبر)ص( اختصاص دهد و واقعةمیقرار

 شدن خاطر حضرت مصطفی)ص( بداند:مکدّر

 الســـرور بـــوددارالســـالم خلـــد کـــه دار

ــبیل    ــنیم و سلس ــوثر و تس ــاره آب ک  یکب

 طوبـی خمیـده و حور پریشـان نمود موی

 

ــة احــزان مصــطفی    ــن قضــیه کلب  شــد زی

 خون شد ز اشک دیـدة گریـان مصـطفی   

 طــفی از آه سـرد و حـــال پریشـــان مص  

 (565: 1312، فراهانی )امیری                    

خـاطر آن،  دانـد کـه بـه   ص( را تـا حـدی بـزرگ مـی    شاعر اندوه و مصیبت وارده بر پیامبر) 

خـاطر گریـة   هـای بهشـتی نیـز بـه    احـزان شـد و آب   بهشت برای پیامبر)ص( تبدیل بـه کلبـة  
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و قامـت طوبـای بهشـتی خمیـده شـد       ،)ص( خونین شدند و از آه سـرد رسـول   ،پیامبر)ص(

 العین، موهای خود را آشفته گردانید.حور

اسـت؛  نگرانی پیامبر)ص( برای شهادت فرزندش، در اشعار هر سه شاعر نمود پیدا کـرده 

خـاطر  )ع( بـه  کند و بر قاتالن امام حسـین شریف رضی از ناسپاسی امّت پیامبر)ص( گله می

وری نیـز بـا یـادآ    ،زبـان شـاعر تـرک   ،گیرد؛ فضـولی ساختن پیامبر)ص( خرده میاندوهگین

اشـاره  پیـامبر)ص(  از سـوی   نفرین حضرت آدم بر قابیل، بـه نفـرین قـاتالن امـام حسـین)ع(     

دانـد؛ ادیـب   بهره مـی از هر چیزی بی ،و قاتالن آن امام همام را در دنیا و آخرت استکرده

دانـد و  احـزان پیـامبر)ص( مـی   )ع( کلبـة   خاطر شهادت امام حسینرا به الممالک نیز بهشت

دهـد.  هـای بهشـتی را نیـز تحـت تـأثیر قرارمـی      نعمت ،معتقد است که گریه و آه پیامبر)ص(

نظیـر در شـعر ادیـب الممالـک،     آرایة تشبیه در شعر رضی و فضولی و مراعات  بردن ازبهره

 شاعر است.سه نکتة قابل ذکر در بیان این مضمون توسط 

 تشنگی –3 -5 –2
تشـنگی، بـه جـزء     عاشـورا، تشـنگی امـام و یـارانش اسـت.     های برجستة قیـام  از شاخصه

با هـر زبـان و    ،است و به دلیل اهمیّت آن، هر شاعریناپذیر واقعة عاشورا تبدیل شدهجدایی

 است.سرایی و وصف در حوزة عاشورا پرداخته، از آن غافل نماندهقومیتی که به مرثیه

کرّات در اشـعارش بـه موضـوع تشـنگی     زبان، بهعنوان یک شاعر عرب، بهشریف رضی

جـای نوشـیدن   ، بـه داند که مسافران آنکند. وی کربال را مکانی میامام و یارانش اشاره می

 شوند:های دشمن سیراب میسالح، با شدن از آنآب و سیراب

ــم  ــوا   لَـ ــی اج تَماع ـ ــاءا حاتّـ ــذُوقُوا المـ  یاـ

 

ــی     ــیفِ عالَـ ــدشیِ السّـ ــرَّدایوار دِ بِحاـ  الـ

 (64: 1 ،1406رضی، شریف )              

 بر آبشخور مرگ تجمع کردند.(  ،های شمشیرکه با لبهآب را نچشیدند تا این)

و امام و یارانش را تشـنگانی   استرضی در ابیات دیگری نیز به این مضمون اشاره کرده

آنان را با لبة تیـز شمشـیر   جای آب، آب را از آنان دریغ کردند و به ،داند که دشمنانشانمی

 سیراب کردند:
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 المـــاءا قَـــد  حِیـــلَ د ونَـــه  واظـــامٍ ی رِیـــغُ

ــا   ــوارِدِ بِالقَنــ ــرَّ الماــ ــه  م ــ ــاح وا لَــ  أتــ

 

 الباـــــوارِدِساـــــقَو ه  ذُبابـــــاتِ الر قـــــاقِ 

ــوارِدِ   ــذابِ الما ــنْ عِ ــاح وا مِ ــا أب ــی م  عالَ

 (365: 2،)همان                                   

هـای تیـز   ای که آب طلب کرد ولـی از آب دریغـش کردنـد و او را بـا نـوک     تشنهبسا چه) 

، بـا  هـا مهیـا سـاختند   وسیلة نیزهها را بهترین چشمهبرای او تلخ ، سیراب کردند.شمشیر برنده

 های گوارا را مباح کردند.(چشمه ،که آنهاوجود این

دا بـه تمثیـل داسـتان یوسـف     فضولی برای بیان تشنگی امام و یارانش در روز عاشورا، ابت

را بـر   دن آب به یوسـف، آن جای دا، بهشمعون ،پردازد؛ بدین بیان که برادرشپیامبر)ع( می

بـه دشـمنان امـام     ،در ادامه ،کند. فضولیجای برادر سیراب میریزد و خاک را بهخاک می

فرات را بر روی خانـدان پیـامبر)ص( بسـتند و     ،کند که در حادثة کربالحسین)ع( اشاره می

: 1373ساز گمراهی آنان شد. )فضولی، آنان را در عطشی سخت گرفتار کردند و این، زمینه

به رود فرات که در روز عاشورا توسط سپاه دشمن بـر امـام    ،شاعر در ابیاتی ،سپس( 73-74

ود فـرات نیـز بـه فریادهـای     کند و معتقد است کـه ر حسین)ع( و یارانش بسته شد، اشاره می

 شان تنها گذاشت:پاسخ نداد و آنان را در عطش سخت العطش آنان

 ر وزِ راز مِ کَرْباــال راهِ خَــطـا تُوتْــم ـوش  فَــــرات 

 نِیقِیلْمامِیش  آلِ م حامشد  دار د نِینْ دار مانِی  

 تَّصِلْدانْ دِیرْ ب وکِی ع ذْر  اِیلَه تُوتْم وش  م اُولْ ساباب 

 نِییِیب  فَـرْیاد ، خاکِ کَرْباال دامانِیاِئْی لَه                                                                                         

 (74)همان:                                                                                                                              

ـ  ،)روز جنگِ کربال، فرات د را درمـان نکـرد و بـه    راه اشتباه در پیش گرفت و درد آل محمّ

 دهد.(همین خاطر، پیوسته دامان خاک کربال را گرفته و فریاد ندامت سر می

کند کـه  فضولی به کسانی که آرزوی نوشیدن آب کوثر را دارند، سفارش می ،همچنین

 ت بودند و تشنه به شهادت رسیدند، یاد کنند:)ص( را که عاشق شهاد ابتدا آل رسول

ـــه دام اِی  قِیـــالنْ ـــرْ دام  بِ  الر  آرِز ویِ آبِ کـوثَ

 ماجاـرایِ کَربـال ذِکْـرِینْ قِیــلِینْ شـام و ساـحارْ    

 تـشْنَـه د نْیـادانْ گِـئْدانْ آلِ راس ـولِـی یاد  إئْـدِینْ 

 اِئلَه م عتاد  إئْـدِینْطَـب ع نِیزْ اُولْ ذِکْرِ رِقَّت  باخْش  
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 (86)همان:                                                               

)ای کسانی که پیوسته آرزوی نوشیدن آب کوثر را دارید، آل رسول را یاد کنید کـه تشـنة   

بخـش  باشـید و طبعتـان را بـه آن ذکـر رقّـت     صبح و شب به یاد واقعة کربال  هستند. شهادت

 عادت دهید.(

پردازد و بـه درد و  عد از واقعة عاشورا میبه ترسیم این ب  ،الممالک هم به نوبة خودادیب 

-کنـد؛ رنـج  هایی که یاران و خانوادة امام حسین)ع( در این راه متحمّل شدند، اشاره میرنج

 تشنگی است: ،هایی که مسلّماً یکی از بارزترین آنها

 اشآه از حسین و داغ فـزون از شـماره  

ــای ال ــرتشفریادهــ  عطــــش آل و عتــ

 

 اشآن دردها که کس نتوانسـت چـاره   

ــال ــی  تبخ ــب ش ــل ل ــای لع  اشرخوارهه

 (571: 1312، فراهانی )امیری               

خاطرشان اندوهگین است؛ دردهایی شمار دانسته و بهویارانش را بی دردهای امام ،شاعر

کـه  همـه غمبـارتر، این   هـا، تشـنگی اسـت. از   بـارزترین آن  و کس آنها را درمان نکردکه هیچ

 است. ،اصغررزند شیرخوارة امام حسین)ع(، علیترین عطشان روز عاشورا، فمظلوم

بـار  در بیان مضمون تشنگی، نکتة مشترکی که در اشعار سه شاعر بارز است، نگاه تأسّف

جـای  رضی معتقد است که یاران امام، به هر سه شاعر به جریان تشنگی امام و یارانش است؛

دن نکـر خاطر سـیراب ، فرات را بهکشیدند؛ فضولی هم ابتدادن آب، جام شهادت را سرنوشی

خطاب بـه کسـانی کـه در آرزوی     ،سپس داند وو یارانش، پشیمان و نادم میامام حسین)ع( 

کنند؛ ادیـب   کند که خاندان پیامبر)ص( را همیشه یادنوشیدن آب کوثر هستند، سفارش می

شمار امـام حسـین)ع(، بـه تشـنگی اهـل بیـت       دردهای بی برای خوردنالممالک هم با اندوه

کـه در آن روز،   ،اصـغر)ع( کند، خصوصـاً بـه فرزنـد شـیرخوارة امـام، علـی      ایشان اشاره می

 د و با زبان تشنه به شهادت رسید.متحمّل رنج فراوان ش

ذکـر نـام پیـامبر)ص(     های که هر سه شاعر، خصوصاً شـریف رضـی را بـ   تفکّر و اندیشه

 ، هشداردادن به قاتالن امام حسین)ع( دربـارة پاسداشت مقام ایشان و سپس ،دارد، ابتداامیو
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و بـا دیـدی    اسـت جزای روز قیامت اسـت؛ سـّید رضـی بیـان ایـن نکتـه را ضـروری دانسـته        

 نگرد.به دشمنان امام می ،احساسی و انتقادی

 شهادت –4 -5 –2

شـمار آورد. ایـن   حادثـة تـاریخ شـیعه بـه    بـارترین  غـم  توانشهادت امام حسین)ع( را می

ای سهمگین است که حتّی در قرآن کریم نیز بازتاب دارد؛ خداوند در قـرآن  اندازهواقعه، به

کسـی را کـه خداونـد    (: 33فْسا الَّتِی حاـرَّما اهللُ إالّ بِـالحاق . )االسـراء:    است: ال تَقتُلُوا النَّآورده

)ع(  .( مسلّماً شاعران نیـز در مـورد شـهادت امـام    حقخونش را حرام شمرده، نکشید جز  به 

و برخـی نیـز    انـد به این واقعـه نگریسـته   ،تعابیر خاصّ خود را دارند؛ بعضی از جنبة احساسی

صـورت عقالنـی بیـان کننـد؛     واقعـه را بـه  و خـود را کنتـرل   احساسـات   کننـد کـه  مـی  سعی

ی در توانـد نقطـة عطفـ   ، میی هستندتهای متفاوها و قومیتشاعران از زباناینکه ، اینوجودبا

 این مضمون باشد. بیان

شـدن  های ادبی، مثـل بوسـیده  ، از ترکیبشریف رضی برای بیان شهادت امام حسین)ع(

 برد:وسیلة تیرهای دشمن، بهره میشدن امام بهدر آغوش گرفتهها یا امام توسط نیزه

ـــ  ــاح  وا انتَضَــــلَت فِیــ  قَبشلَتْــــه  الر مــ

 

 ا، وا عانَقَتْـــه  الننص ـــولُ المانایـــهِ ــــ 

 (188: 1 ،1406شریف رضی، )  

 درونش را احاطه کرد و تیرها نیز او را در آغوش گرفتند.( ،ها او را بوسیدند و مرگ)نیزه

کنـد کـه مـرگ از    رضی با تعبیر دیگری، شهادت امام حسین)ع( را چنین توصـیف مـی  

 :ندود به استقبال شهادت رفت)ع( به لرزه درآمد؛ یعنی امام خ دست امام

غـارتگران را بـه    ،ترساند و با جسارت خـود )دلیر و جسور قومی که مرگ را با دستانش می

 برد.(یغما و تاراج می

پـردازد و بـه نقـل از    ابتدا بـه تمثیـل مـی    ،فضولی برای بیان واقعة شهادت امام حسین)ع(

قصد بازگشت از پیش جدّ بزرگوارشان  ،روزی امام حسین)ع(»آورد: کتاب کنزالغرائب می

ــدِهِ     ــنْ یا ــوت  مِ ــرُوع  الما ــو مٍ یا ــوار  قَ  مِغْ

 

ــاوِیرِ    ــا لِلْماغــ ــباحا نَه بًــ ــی وا أص ــ  أم ساــ

 (480 :2،)همان                                
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 ،)ص( وقتـی حضـرت رسـول    و مانع بازگشت امـام شـد.  را داشتند که باران شدیدی شروع 

، : بـاران ندامام حسین)ع( فرمود آزرده دیدند، علّت را جویا شدند. امام حسین)ع( را ملول و

دعایی بـرای قطـع بـاران خواندنـد و بـاران       ،پیامبر)ص( دهد.مجال بازگشت به منزل را نمی

آورد: فضولی در ادامه چنـین مـی  « سختی باران را احساس نکنند. ،قطع شد تا امام حسین)ع(

-حسین)ع( که پیامبر)ص( برای مصـون  پاک امامپس بیندیش که چگونه اعضای لطیف و »

ها ترین ضربهترین و دردناکبرایش دعای قطع باران خوانند، متحمّل سخت ،ماندن از باران

 (176:  1373)فضولی، « و چگونه ظالمانه به شهادت رسید. شدند

و قامتش را به سرو  زخمی امام حسین)ع( را به گل پرپربا حسرت، جسم فضولی  ،سپس

 داند:ها را عامل شهادت امام حسین)ع( و یارانش میها و سختیو فتنه کندمیبیه تش
 چاک چاک  دان گُلْ اَع ضاسِی اُولْم وش خار  ناواک 

 اِخـتِـالفِ واضْــع و طُـغْیــانِ هاـــوایِ م ــخْتـَلِــف 

 

 پایمالْ إئْتْمِیش  غَم  اُولْ سارْوِ راوانِی اِی  دارِیغْ 

 م ـنْطِفِی قِـیلْمِیش  چِـراغِ خـاندانِی، اِی  دارِیغْ

 (  177)همان:                                               

افسوس کـه غـم، آن    چاک شد.از خار ناوک، چاک ،)اعضای همچون گل امام حسین)ع(

 سرو روان را  پایمال کرد. اختالف وضع و طغیان هوا، چراغ این خاندان را خاموش کرد.(

، سـعی  اسـت ادیب الممالک هم در ابیاتی که به شهادت امام حسـین)ع( اختصـاص داده  

مطهـر امـام    به جزئیات بیشتری از نحوة شهادت ایشان اشاره کنـد. او بیشـتر بـه پیکـر     کندمی

، کنـد تشـبیه مـی  به ماه شب چهارده و ستاره  راو آن هنگام که امام  کندحسین)ع( اشاره می

 بیشتر در اندیشة بیان ادبی این مضمون نیز هست:

 اشآن جبهـــة شکســـته و حلـــق بریـــده

 اشآن ماه چارده که ز خون بست هالـه 

 آن سر که بر فراز نی از کوفه تا به شـام 

 

 اشپـاره و تن پاره آن ریش خون چکان 

 اشآن آسمان که زخم بـدن بـد سـتاره   

ــار     ــوس و نق ــره و ک ــا تبی ــد ب  اشهبردن

 (571: 1312، فراهانی )امیری                

 ،ایـن منظـور   هکند و بشاعر ابتدا به جراحاتی که جسم امام حسین)ع( برداشته، اشاره می

هـایش  کنـد کـه زخـم   چهرة امام را به ماه شب چهارده و پیکر ایشان را به آسمان تشـبیه مـی  

)ع(  حرمتی قاتالن و دشمنان امام حسـین به بی ،سپس درخشد ون میای در آسمامانند ستاره
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بـا طبـل و سـاز از کوفـه بـه شـام        و کند؛ جایی که سر مبارک ایشان را بر فراز نیزهاشاره می

 بردند.

چه در اشعار هر سه شاعر نمـود دارد، بیـان   شهادت امام حسین )ع( و یارانش، آندر بیان 

عبیـر  شدن توسط تیـر ت کشیدهتیرخوردن امام را به  در آغوشادبی این مضمون است؛ رضی 

 ،رسـاندن امـام  شـهادت کند کـه مـرگ را در بـه   ان مینحوی بیکند و شهادت ایشان را بهمی

دانـد  )ع( را مانند گلـی مـی   اعضای امامداند؛ فضولی، و ناچار می سرگردان همچون انسانی

است و ادیب الممالک نیز هو چراغ خاندانش به خاموشی گرایید هکه توسط دشمن پرپر شد

ن را بـه مـاه شـب    طور که ذکر شد، برای بیان ادبی شهادت امام حسین)ع(، چهرة ایشـا همان

 کند.  سمان تشبیه میرا به ستارگان آ های ایشانچهارده و زخم

 گريا -5 –5 -2
-پرداختـه گریه، مضمون بارز و غالب شعر بیشتر شاعرانی است که به ذکر واقعة کـربال   

)ع( و عامـة   کرّات به این مضمون پرداخته و بـه گریـة اهـل بیـت    ، به. سه شاعر مورد نظراند

انـد؛  اشـاره کـرده  )ع(  شهادت امام حسین ، در سوگمردم، فرشتگان و حتّی آسمان و زمین

فَمـا باکَـت    است: و زمین اشاره شده سورة دخان نیز به گریة آسمان 29طور که در آیة همان

آسـمان بـر آنـان گریسـت و نـه       نـه » :(29)دخان:  ینَعالَی هِم  السشماء  وا الْأَر ض  وا ما کانُوا م نْظَرِ

( نیز در جمـع یارانشـان در مسـجد    )ع ای که امام علیآیه «زمین و نه به آنها مهلتی داده شد.

ولـی در معنـای    ای حقیرشـمردن فرعونیـان نـازل شـده    ای کـه بـر  اند؛ آیهبر آن تأکید کرده

-داننـد. )بحـار  می )ع( را گریة آسمان و زمین برای حضرت یحیی و امام حسین آن ،مثبتش

 (353: 1426 ،جمعة بادی) و  (209: 45االنوار، 

 )ع( و حضـرت فاطمـه   از موعـد پیـامبر)ص(، امـام علـی    شریف رضی نیز به گریة پیش 

 است :اشاره کرده ،امام حسین)ع( ،فرزندشان ایبر ،)س(

ــه  فاطِمـــــة     ــی لَـــ ــتا تَب کِـــ  مایِّـــ

 اهللِ یاح یـــــا باع ـــــداه  لَـــــو  راس ـــــولُ

 

ــیاّ ذُو  ــا وا عالِــــ  الع لَــــــیوا أب وهــــ

 قَعاـــــدا  الْیاـــــو ما عالَی ـــــهِ لِلعاـــــزا   

 (45 :1، 1406رضی، شریف  )   
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کننـد. اگـر   ای )شهیدی( است که فاطمه و پدر او علیِ واالمقام، برای او گریـه مـی  )او مرده

  نشست.(شد، امروز در عزای او به سوگ میبعد از او زنده می ،پیامبر خدا

داند که بـا گذشـت   حدی جانگداز، مهم و تاریخی می، تراژدی کربال را بهوی همچنین

هـا را  بلکه هر روز و هر زمان، یاد و اندیشة این مصیبت، اشـک  شود، از یادها محو نمیزمان

 شود و جاری است:هایی که تا قیامت خشک نمیسازد؛ اشک ها جاری میدر چشم

ــداکُم   ــی باع  ــی الــدشه رُ، وا عافَّ ــد  ماضَ  قَ

 

 ال الْجاــوای بــاخَ،  وا ال الــدشم ع  راقــا    

 (46  :1، )همان                            

 ایستاد.(زا نه قلب آرام گرفت و نه اشک باامّ گار گذشت و مابعد شما را محو کرد)روز

دانـد کـه همـة    الشهدا را وظیفه و حکمی میای سیدگرفتن برفضولی نیز گریستن و ماتم

از هر مرتبه و قشری  ،آفریدگان جهان )فرشتگان و انسیان و جنّیان تا حیوانات و مراتب عالم

 ( :143: 1432باید بدان گردن نهند )خدّامیان،  ،دم قیامتو هر جنسیتی( تا 

 ح کْــــم  د ور   جامِیــــعِ خَلْــــقِ جاهــــانْ

ــر و اَفْـــالک   ــل و نَفْـــس و عاناصِـ  عاقْـ

 تُوتـــــاالر  مـــــاتَمِ ح سِـــــی نِ شَـــــهِید 

                        

 مالَک و اِنْس و جِنّ و و ح ـوش و طُی ـور    

ــا  و ذُکُـــور     ــفْلِی و اِنـ  ع لْـــوِی و س ـ

 اِئْــــداه لَــــرْ آه و نالَــــه تــــا دامِ ص ــــور 

 (8: 1373)فضولی،                             

ها و اجنّه و وحـوش و پرنـدگان و   از مالئکه گرفته تا انسان ،)حکم است که همة موجودات

و زن و مرد، برای حسـین شـهید    هامرتبهها و بلندمرتبهقل و نفس و عناصر و افالک، پایینع

 ، به آه و ناله بپردازند.و تا قیامتبگیرند ماتم 

کشـیدن  اسـت: آه م جعفـر صـادق)ع( روایـت کـرده    بنا بر حدیثی که ابّان بن تغلب از اما

-، عبـادت اسـت و پنهـان   کسی که برای مظلومیت ما باشد، تسبیح است و اندوه وی برای ما

ریختن بـر  فضولی، اشک(، 297: 1385ی خلخالی، )ربان ، جهاد در راه خداستداشتن سرّ ما

 سراید: و میداند میارزش و پرثمر حادثة کربال را با

 اَشْک  تُؤْکْماک ، آه  چاکْماک  ضایِع  اُولْماز  ر وزِ حاشْرْ 

 کام  باخْشِ چِشْمِ پ رْخُون و دلِ س وزانْ اُولُور                                                                                   
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 سِـی گُـلْـبارْگِ گُـلْـزارِ بِـهِشْــت اَشْک  آلِـیـنْ قَـطْـرَه

 د ود  آهِینْ مادِّی نَخْلِ ر وضِة رِضْوانْ  اُولُور                                                                                    

 (10:  1373، )فضولی                                                                                                           

بخش چشـم پرخـون و   ماند و کامدر روز رستاخیز بی نتیجه نمی ،کشیدنریختن و آهاشک)

هر آهِ عمیقـی کـه    هر قطرة اشک خونین، گلبرگی از گلزار بهشت و دل سوزان خواهدشد.

 شد.(شود، نخل روضة رضوان خواهدمیاز ته دل کشیده

دانـد کـه بـر احـوال شـاه کـربال، امـام        عمق فاجعة دشت کربال را تا حـدی مـی   ،فضولی

فرشـتگان در عـرش اعلـی و روضـة رضـوان،      و روح نوح پیامبر و حضـرت آدم  حسین)ع(، 

را بیـان   تـوان دیـد کـه روایتـی    گریند. اوج کار فضولی در بیان این مضمون را جایی میمی

   ویـد کـه   گ)ص( مـی  مفلح، خطاب بـه پیـامبر  روزی شخصی به نام  ،آنبراساس که  کندمی

و پیامبر)ص( پاسخ  تن، ممکن است ضعیف و ناتوان شویدریخخاطر کثرت اندوه و اشکبه

و  انهایشان اختیاری نیست و هر زمان که واقعة کربال و سرنوشت فرزندشدهند که گریهمی

شـود. )همـان:   ری مـی جا اند، بی اختیار اشک از چشمانشنآورخاطر میلب خشک او را به

 آورد:      ( فضولی بعد از ذکر این روایت، ابیاتی را از زبان پیامبر اکرم)ص( می264-265

 د وشْـد وکْـجاه یـادِیماه اَلَـمِ داشْـتِ کَـرْباـال 

 بِـی اِخْــتِیــار  اُولُـور داه کُــؤنْـلُـوم  فَــغـان و نــالَـه                                                                       

 گَلْدِیکْجاه یـادِیماه لَـبِ خُشْکِ شَـهِ شَـهِیـد 

 بِـی اِخْــتِیــار  اَشْـکِ تَــرِیــم  اَشْـکْـبــار  اُولُـور                                                                            

 دِیرِیرْ مانِیاَیّــام  چ ـوخْ باــاللَــرَه سالْمِیـش  

 ماــنْ گُؤر د وگُـوم   بااللَرِی کِیم  گُؤر ساه زار  اُولُور                                                                          

 (265)همان :                                                                                                                           

-اختیار مـی ز آه و ناله، بیکند، دلم ا)هنگامی که رنج و درد دشت کربال به ذهنم خطور می

شـود.  اختیار اشکم جـاری مـی  آورم، بیهنگامی که لب خشک شاه شهید را به یاد می شود.
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ام، هـایی کـه مـن دیـده    اسـت؛ مصـیبت  هـای متعـدّدی گرفتـار کـرده    یبتروزگار مرا به مص

 شود.(ن و زار میکسی ببیند، پریشاهر

هـا و مصـائبی کـه    بنـدش را بـا ذکـر رنـج    بند سوم ترجیـع آغازین ادیب الممالک، بیت  

ترین  مصـیبت  به بزرگ ،و در ابیات بعدی کند)س( متحمّل شدند، شروع می حضرت زهرا

کنـد؛  امام حسین)ع(، اشـاره مـی   ان،یعنی خبر شهادت فرزندش ،)س( وارده بر حضرت زهرا

کند. در زیـر بـه نخسـتین و آخـرین     واره اشک را از چشمان ایشان جاری میمصیبتی که هم

 کنیم:ابیات این بند اشاره می

 آمـــد یـــادم از غـــم زهـــرا و مـــاتمش

 

 آن محنـــت پیـــاپی و رنـــج دمـــادمش 

 (566: 1312، فراهانی )امیری                

ای هکنـد؛ گریـ  اشاره مـی  انخاطر مصائبش)س( به شاعر در بیت آخر به گریة حضرت زهرا 

 حتّی مالئک و فرشتگان مقرّب نیز گریستند: ،واسطة آنکه به

 اش مالئـک گـردون گریسـتند   از گریه

 

ــتند    ــاتم او خــون گریس ــه م ــان ب  کروبی

 (567)همان:                                            

ــام حســین)ع( ــدانش گریســته شخصــیتی اســت کــه مرد  ،ام ــان بســیاری در فق ــد؛م از  ان

و پـرداختن بـه ایـن مـوارد، نکتـة       رشتگان، از جنّیان گرفته تـا وحـوش  پیامبر)ص( گرفته تا ف

 )ع(، فاطمـه  رضی به گریة امـام علـی   رضی، فضولی و ادیب الممالک است. اشتراک اشعار

دانـد کـه گـذر    و آن را داغی مـی  کندرای شهادت فرزندشان اشاره می)ص( ب )س( و پیامبر

فضــولی هــم در ابتــدا، گریســتن بــرای امــام  را از خاطرهــا محــو کنــد. توانــد آنیزمــان نمــ

بـه   ،سـازد و هماننـد رضـی   داند و اجـر آن را خاطرنشـان مـی   حسین)ع( را وظیفة همگان می

گریـة   ،ادیب الممالک نیز همچون رضی و فضـولی  کند.)س( اشاره می گریة حضرت زهرا

کنـد. اشـاره بـه گریسـتن و     یـان مـی  را ب ،امام حسـین)ع(  ان،حضرت زهرا)س( برای فرزندش

ست؛ گریستن خود شاعر، گریانـدن یـا اشـاره بـه     هاسراییاری، نقطة عطف سوگوارهسوگو

-تجلّـی یافتـه   ،گریة دیگران، مواردی است که در اشعار هر سه شاعر عرب، فارس و تـرک 

 ،سـپس  )ع( در میـان اهـل هـر سـه زبـان باشـد و       است تـا ابتـدا بیـانگر جایگـاه امـام حسـین      
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احساسـات و گریـة آنهـا،     و نشـان دهـد کـه    اشتراکات فرهنگی این شـاعران را بیـان نمایـد   

ه ایـن عزیـز، امـام سـوم     دادن عزیـزان دارد، خصوصـاً آنکـ   ر غـم از دسـت  جایگاه واالیی د

 شیعیان، امام حسین)ع( باشد.

 گیر نتیجا -3

سـرایی حسـینی در   حـاکی از آن اسـت کـه سـوگواره     ،های کلّی پـژوهش نتایج و برداشت 

نقـاط  هـا دارای  یـک از زبـان  بـرده، در هر ، با لحاظ شاعران نـام اشعار عربی، ترکی و فارسی

شـاعر   ،شـریف رضـی   مضمونی و چه از لحاظ اعتقـادی اسـت.  چه از جنبة  ،زیادی تراکاش

تواند دلیلی باشـد  امر می )ع( است و همین که خود از ساللة امام حسین ،قرن چهارم هجری

وجـه  هـیچ ر رثـای امـام حسـین)ع(، اشـعاری برخاسـته از دل اسـت و بـه       که اشعارش دبر این

انـب بالغـی )آن   ، هـم ج گویـد میشهادت امام حسین)ع( از . وی هنگامی که تصنّعی نیست

کنـد( و هـم   شدن امـام توسـط تیرهـا تعبیـر مـی     هنگام که لحظة تیرخوردن امام را به بوسیده

کنـد و همـه حتـی    د. )زمانی که مِغوار قوم را ذکر مـی کنجانب حماسی واقعه را رعایت می

 داند(را نیز مقهور قدرت امام می مرگ

حدیقـة  در ابتـدای کتـاب   شـیعة دوازده امـامی اسـت،    هـم کـه    ،شاعر ترک زبـان  ،فضولی 

، انگیزة خود را از تقریر این کتاب و سـرودن اشـعار در رثـای مـوالیش، عـالوه بـر       السعداء

سـاختن تـرک   نیازولین بـار بـه زبـان ترکـی و بـی     و بیان این واقعه برای اانگیزة درونی، احیا 

. با وجود نزدیک به شش قرن فاصله بین رضـی و  داندمیزبانان از مراجعه به منابع عربی و ...

در رثـای   ،همچـون رضـی   ،توان زبان این دو را نزدیک به هم دانسـت؛ فضـولی  فضولی، می

های رثایی مثل تشـنگی، گریـه و ... بـه بالغـت کـالم      )ع(، در کنار بیان شاخص امام حسین

تشبیه پیکر امام به گل و قامت ایشان را به سـرو   توانه دارد که از جملة آنها میخود نیز توجّ

 برشمرد. 

اشتراک اشعار رثایی رضـی و   جستن از مضامینی که نقطةدیب الممالک فراهانی نیز با بهرها

شـده در آن دو زبـان، در زبـان و ادبیـات     مین اسـتفاده کند کـه مضـا  اثبات می فضولی است،

)ع( آه و   هـای امـام حسـین   او در اشعارش )آن هنگام که بـر زخـم   شود.میدیدهفارسی نیز 
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و در جایی نیز همانند شاعر عـرب   گیرد، جانب احساسات را در پیش میخورد(حسرت می

زخمی امام حسین)ع( را به آسـمانی  شود. )زمانی که بدن به بالغت متوسّل می ،زبانو ترک

 کند.(پر از ستاره تشبیه می

تـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه      با نگاه کلّی میاین سه شاعر، با بررسی اشعار  ،به هر حال     

شـان  تنوّع زبانی، قومیتی و حتّی زمانی بین این سه شاعر، تفاوت چندانی در بیان طیف مراثی

 اند.را سرودهان ادبی مشترکی، رثای امام حسین)ع( است و آنها با زبایجاد نکرده
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