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ترین مضامین مشترک عاشورایی در شعر معاصر دو مهم است کهسعی شده ،در این مقاله بپردازند.

 رسی قرار گیرد.مورد تحلیل و بر ،سرزمین

 هاس کلیدس: عاشورا، شعر معاصر، ایران،  بل عامل.واژه

 

                                                           
 seyyed1221@yahoo.com، دانشگاه حکیم سبزواری: استادیار گروه زبان و ادبیات عربی - 1

 d.nori.k1362@gmail.com، دانشگاه حکیم سبزواری: ارشد کارشناس- 2

 26/9/1394تاریخ پذیرش:                                  1394/ 19/3 تاریخ دریافت مقاله:



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     134  

 مقدمب -1

های فاوتها و تشباهت معروف، به مطالعۀدر مفهوم نوین آن و فراتر از مکاتب  ،ادبیات تطبیقی

.ک: پردازد )رای فراترند، میرشتهینای که از مرزهای زبانی، جغرافیایی و بادبی و فرهنگی

های فرهنگی، دینی و ( و ازآنجاکه میان دو سرزمین ایران و جبل عامل، پیوند233: 1389نظری، 

 ،ی عاشورایعن ،ترین این پیوندهاترین و عمیقسیاسی متعددی وجود دارد، بررسی یکی از محکم

 های تطبیقی ادبی باشد.تواند موضوع مناسبی در حوزۀ پژوهشمی

 بیان مسئلب-1-1

تا  استداده است، سبب شدهجنوب لبنان رخه در دورۀ معاصر در ایران و اتفاقات و حوادثی ک

 ،در ایران کنند.دث و عاشورای حسینی پیوند برقرارمیان این حوا ،شاعران در هر دو منطقه

فصلی جدید در شعر عاشورایی معاصر  ،سرنگونی نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب اسالمی

ه تنوع ک یانی در سرایش آثار مذهبی و عاشورایی پدید آوردگشود که قبالً سابقه نداشت و جر

مفاهیم قرآنی، نمادهای  ،است. انقالب اسالمی، در هیچ دورانی وجود نداشتهو گستردگی آن

فرهنگ اسالمی را به فراخنای شعر کشانید و روح  ،ترروشن و مشخص شیعی و دربیانی کلی

شد. شاعران زی از کربال و عاشورا سیراب میبیش از هر چی ،حرکت مردم مایۀانقالب و جان

ار، کردند و مفاهیمی چون ایثبیش از پرداختن به سوگ عاشورا، حماسه و بزرگی آن را مطرح می

ترین مضامین شعری گشت. شروع از رایج ،آزادگی شهادت، مسئولیت خطیر پس از شهادت و

های طلبیها و شهادتاکاریهای جنگ و فدجنگ تحمیلی و حضور پرشور رزمندگان در جبهه

 ،های عاشورایی در جامعه بود. از دیدگاه شاعراننوعی احیای ارزشبه ،آنان درراه دین و وطن

 به با گفتن ال ،و همچون امام ع( پیوندی تام دارند) این رزمندگان با عاشورا و نهضت امام حسین

 دهند.راه امام را ادامه می ،های زمانطاغوت

تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و حمایت کشورهای بیگانه از این 

مسئلۀ  و همه جنایت، کشتارو سکوت سران خودفروختۀ عرب در برابر این سوتجاوزات از یک
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ع( سوق ) سوی الهام از واقعۀ عاشورا و قیام امام حسینشاعران را به ،فلسطین از سوی دیگر

ا یابد و کربال رع( و کربال را در جنوب لبنان می) مروز جبل عامل، امام حسیناست. شاعرِ اداده

 دیده وزنان داغ ،است. ازنظر اوظهور یافتهتمثیل و  ،که در جبل عامل داندرمز و سمبلی می

هجری  61تکرار حضرت زینب )س( و رقیه )س( در عاشورای  ،کشیدۀ امروز لبنانکودکان رنج

و  نداههای استعماری سر خم کردز عرب را که در برابر خواری و ظلم دولتهستند و سران امرو

ند، چون کسانی اهها کردهای عربی را تسلیم این دولتو سرزمین هوجدان خویش را فروخت

ل ع( در مقاب) دادن راه امام حسینا گذاشتند. شاعران، مردم را به ادامهداند که امام حسین را تنهمی

دهندگان راه ادامه از آنِ ،پیروزی واقعی ،که سرانجام خوانندها فرامیزورگویی این تجاوزات و

 ست.عاشورا

 ضرورت و اهمیت -1-3

صر جبل عامل و ایران صورت ای میان شعر عاشورایی معاتاکنون پژوهش جداگانه ازآنجاکه

ین که هر دو شنیعهشاشعار عاشورایی دو سرزمین  ،مستقلدر پژوهشی است که است، الزم نگرفته

اسخ کوشد به این پرسش پبررسی گردد. این پژوهش می ،اندیدهچشطعم جنگ، قیام و انقالب را 

هایی میان مضامین عاشورایی اشعار معاصر ایران و جبل عامل ها و تفاوتچه شباهت»دهد که 

 «وجود دارد؟

 پیشینة تحقیق -1-2

ل ون پژوهشی مستقتاکن ،ان و جبل عاملزمینۀ تطبیق اشعار عاشورایی شاعران معاصر ایر در

         آوریجمع ،در هر دو زبان ،های مجزا از اشعار عاشوراییولی نمونه استصورت نگرفته

ل عاشورا در آیینه شعر معاصر: بررسی و تحلی»تر این موضوع کتاب و درزمینۀ گسترده استشده

ورایی شطورکلی به اشعار عات که بهدکتر نرگس انصاری اس «شعرهای عاشورایی فارسی و عربی

 است.ایران و جهان عرب پرداخته
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 بحث -2

 باشیم:تهبه تاریخ تشیع در جبل عامل داشای کوتاه قبل از بررسی تطبیقی مضامین، الزم است اشاره

ای است در جنوب لبنان، مشرف بر دریای مدیترانه که تا حدود فلسطین امتداد منطقه ،جبل عامل

ش از میالد پیبه ،. تاریخ این سرزمیناستشامل شهرهای صور، صیدا، بنت جبیل و نبطیه...دارد و 

پس از شکستن سد مأرب در یمن و سیل ناشی  ،در جاهلیت ،گردد. قبیلۀ عاملهمسیح )ع( برمی

و در این منطقه که بعدها از آنان نام گرفت، سکنی گزیدند.  به اطراف شام مهاجرت کردند ،از آن

 :3 ، ج1975ح شام توسط مسلمانان، جبل عامل تحت حاکمیت مسلمانان درآمد. )األمین، با فت

25) 

وان به تاز این دالیل می. رودشمارمیبه مقدس سرزمین ،گوناگونی دالیل به عامل سرزمین جبل

یامبر پ خرقیل و( ع) موسی حضرت وصی یوشع، چون بزرگان و پیامبران قبور از بسیاری وجود

 کوه که( ص) اکرم پیامبر از روایتی و آنجا به عیسی )ع( حضرت تردد ،و همچنین داشاره کر

بر اهمیت و تقدس این منطقه  ،استشمرده مقدس هایکوه جزء در منطقه جبل عامل را الجلیل

 (11)همان: افزوده است.

یشان که ا د؛گرد، برمیص() القدر پیامبرتشیع جبل عامل به روزگار ابوذر غفاری، صحابی جلیل

بیت دلیل صراحت در گفتار نسبت به امام علی )ع( و محبت واالیش به اهل به ،به دستور معاویه

گذار تشیع در جبل عامل شد و به نشر و گسترش مذهب )ع( به این ناحیه تبعیدشده بود، بنیان

های ادر روستدر است دو مسجد  ،ع( پرداخت. شاهد صدق این گفتار) تشیع و دفاع از امام علی

وز هم که هن« مقام ابوذر»و مکانی هم به نام  به نام وی مزیّن هستندکه  جبل عامل صرفندو  میس

 اندهعلمای جبل عامل بر این عقید ،روازاین ، در این منطقه وجود دارد؛معروف و مشهور است

 ( 328: 4 هـ، ج 1403األمین، )تر است. جز حجاز کهناز تمام جوامع به ،که جامعۀ شیعی لبنان

توان است. پس مینرفتهشمارپایگاه و مرکز شیعه به گاه هیچ ،این در حالی است که حجاز

دانشمندان، متفکران،  (13 :1965عاملی، ) .ترین پایگاه شیعیان استکهن ،که جبل عامل گفت

اند. به در این منطقه جای گرفته ،بیت )ع( ادیبان و شاعران بزرگی از شیعه و دوستداران اهل

شود که فقیه و هیچ شهر و روستایی در نواحی جبل عامل یافت نمی ،شهادت کتب تاریخ
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ه از استادان خود شنیدم ک»گوید: باشد. شیخ حرّ عاملی مینخاستهدانشمندی بزرگی از آن بر

 «.ای گردآمده بودنددریکی از روستاهای جبل عامل در دوران شهید اول هفتاد مجتهد بر جنازه

 (1:12 ، ج1956لعاملی، )ا

 مختلف مذاهب و ادیان موردتوجه از دیرباز پژوهشی، و علمی مرکزی عنوانبه ،عامل جبل

 آن به ،ابن اسالم تبلیغ برای مرجعی ساز وانسان عظیم دانشگاه یک مثابهبه ،همواره و است بوده

 ثانی، دشهی ،(مکی دمحمّ الدینشمس)ل اوّ شهید چون بزرگی دانشمندان تربیت. استشده نگاه

 عارفم تبیین که استبوده پویا همیشه مرکز این افتخارات شیخ حرّ عاملی و ...ازجمله عالمه

 هایزیریبرنامه و هابرنامه سرلوحۀ را( ص) معصومین ائمه واالی فرهنگ گسترش و( ع) بیتاهل

 .است داده قرار خود آموزشی

 ،علما تالش وامدار ،غیورش فرزندان و لبنان مروزا مدارانۀعزت و جانانه مقاومت ،تردیدبی

 ریقط طی عامل جبل غنیّ دانشگاه در را بسیاری هایشب و روزها که است اندیشمندانی و مراجع

 رهنگف و( ع) بیتاهل به ارادت و عشق و قلبی با ایمانی ،این دیار از فرزندانی ،امروز اند ونموده

به  تا صهیونیستی رژیم برابر در ایستادگی و مقاومت تنها و تنها را خود روی پیش راه عاشورا،

 .دانندمی خود حق کامل آوردندست

 قهرمانان عاشورا -2-1
 السالم(یبعل) امام حسین -2-1-1

که با گذر و گردش  جریان واقعه کربال، چنان حماسه عظیمی را خلق کرد امام حسین )ع( در

هایی تازه از شخصیت جنبه ،چه زمان بگذردهر پذیرد ورنگ کهنگی و زوال نمی ،روزگار

نند، فرسایی کچه شاعران و نویسندگان در این زمینه قلم ، هرلذا شود؛گر میآرمانی ایشان جلوه

سر  ،و در برابر عظمت و بزرگی آن مانندباز در توصیف و درک عظمت تمامی ابعاد قیام امام می

 آورند.فرود می
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 تبار امام )ع(-2-1-1-1

این است که شاعران به اصل و نسب  ،کی از مضامین مشترک در شعر شاعران هردو سرزمینی

این  اند. درکرده س( بسیار اشاره) ص(، امام علی )ع( و حضرت فاطمه) امام حسین، یعنی پیامبر

بدان  ،این و بیشتر از شاعران ایرانی است ،سهم شاعران عاملی در پرداختن به این موضوع ،میان

ای دیرینه دارد و اعراب از در شعر عربی سابقه ،است که پرداختن به اصل و نسبجهت 

کردند و در مدح آنان اشعار زیادی به اصل و نسب و اجداد خویش افتخار می ،های دورگذشته

ترین ع( کسی است که اصل و نسبش به شریف) ، امام حسین«محسن األمین»از نگاه  سرودند.می

 رسد:و بهترین پدران می

ــُربــتت اِلی  و هُو الــ ذی أعرَاقــُه ضـ

 

ــاء        ــْرَف اآلب لجــُدُود و أشــ یرِ ا  خَ

 (155: 1913)األمین،                       

کند و خاک وجودی اشاره می« حسینٌ منی و أنا مِن حسین»به حدیث  ،او در جای دیگر

 د:هدع( را بر دیگر موجودات برتری می) حضرت

حمــُد         حمــَد َو أ مِْن َأ ــهُ  هَو   من

 

نة   ها         طی ــَوا مَا سـ فَت َعلی  ـُرِّ  شــ

 .(33: 10 ج ،1409شبر، )       

سراسر به نور او  ،داند که جهانص( می) ع( را نواده پیامبر) ، امام حسین«محمدرضا فرحات» 

 کنند:روشن است و جهان و جهانیان بدو افتخار می

 یا ابتنَ ال ذی نادی بِهِ العَـــــــــــــــل امُ

ــبا  حُ فَغابَ لَیلٌ أحتمَقٌنَشــَرَ الصــَّـــ

ــحاءِ الدانی   ـــ ـــ ـــ ـــ  رایاتُهُ رُف تت بأنـ

 

ــامُ    ــْرَقَ األعــتت ــَدت أشــ ــُورِهِ ق ــِن  و ب

ــالمُ  و انْجابَ عَنْ عَیتنِ الوُجُودِ ظَــ

ــامُ          ــا األجواء و األنســ بِه هُو   َتز

 (102: 1973فرحات، )                   

شنایی ها به رو، بهارخوابیارداد و با پرتوشای فرزند کسی که خداوند دانا او را خطاب قرترجمه: 

ها سپیده سر زد و شب جهل و نادانی از بین رفت و تاریکی ،یده است. پیامبری که با آمدنشگرای
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هایش از کران تا کران هستی به اهتزاز درآمد و عالم شد. پیامبری که پرچمدودهاز صحنه گیتی ز

 کند.و آدم به وجود او افتخار می

 اند.و پدر گرامی امام حسین )ع( اشاره نموده د، به جد واالپارسی نیز در اشعار خوشاعران 

 گوید:از زبان امام )ع( می ،«رضا مؤید دسیّ»

 من از تبار عشق و ایثار و جــــــهادم

 اهلل ختم المرسلین است  جدم رسول 

 

ــادم   آزادگی سرچشمه گیرد از نهــ

ــت     بابم علی یعنی امیرالمؤمنین اسـ

                       (98: 1373)مؤید،                    

ص( و پروردۀ دامان پاک حضرت فاطمه )س( ) امام را نور چشمان پیامبر ،«حسین الهوتی»

 داند:می

مان بتول     یبِ دا ــین ای ز  ای حسـ

 

سول      شمان ر سین، ای نورِ چ  ای ح

 (49: 1386قزوه، )                    

مسیحی جبل عامل نیز پنهان        از دید شاعران  ،لشهدافرد سیداتبار درخشان و منحصربه

 سراید:می( )عاز زبان امام « بولس سالمه»است؛ نمانده

ــیّ   ـــ ـــ ـــ  أو لَستتُ الحُسَینَ نَجتلَ عَلـ

ــولُ جــَدِّی، وَ أمی       أو لَیتسَ الرسـ

 

ــیٌّ    ــل ُُ  ُُ  ِ  وَ ع ُُة  ٌُُ لِل ح  أنشُُ

ـََر الـُزوجــاِت         ــْت َو أطـْه  خـَیـَر بـِن

 (289: 1990 سالمه)                       

پیمودند و هدایت زادۀ علی نیستم؟ علی که دیگران با ندای او ره می ،آیا من حسینترجمه: 

 ت؟ترین زنان نیسدامنص( جد من نیست و مادرم بهترین دختر و پاک) و آیا رسول خدا شدندمی

 ع() شجاعت امام 2-1-1-2

 ، به آنتکه شاعران هر دو ملّ )ع( استیکی دیگر از خصوصیات بارز امام حسین  ،شجاعت

 ست ابیشتر از شاعران ایرانی  ،ا حجم اشعار شاعران عاملی در پرداختن به این موضوعامّ اندپرداخته
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ز شجاعت و ا ،از گذشته در اشعار عربی در توصیف و مدح ممدوحان این بدان دلیل است که

 .استهشدمیدالوری بسیار سخن گفته

ه صفوف ب ،کشد که قهرمانانهمیم را در میدان جنگ، چنین به تصویراما ،«ارهموسی الزین شر»

 همه شجاعتکه مرگ نیز در برابر اینسازد، درحالیتازد و سرها را از پیکرها جدا میدشمن می

 و الل است: بسته و کردست ،او

ساطِها     صُفُوفَ و غاضَ فی أوت  شَق  ال
ــامه  ــاْلءُ تَحتَ حُــــــسـ  تَتَناثَرُ األشـ

 

ــوُمَ و بِالجَماجِمِ یَحتطِمُ     یَذْرِی الجُسـ

ـُم          ـ ـ ـ ـ  و المتوُت ُمْشُدودٌ أصَمٌّ أبَک

 (166 :1408 نورالدین)                   

 بیند:ع( می) ایجاد شجاعت و شهامت را از وجود امام حسین ، نقطۀ«نادر بختیاری» 

 شجاعت شرح قاموس حسین است    

ـادش از اوست       ـ ـ ـ  دلیری نقطۀ ایج

 

ستان     ست   شجاعت آ سین ا  بوس ح

ــت  امیری تیغۀ پوالدش از اوســـــــ

 (20: 1377مردانی، )                       

یر و کشد که شمشمیتصویرم در میدان جنگ را چنین بهدلیری و پایداری اما ،«ابراهیم بری»

 افتد:از پا نمیتازد و ا امام همچنان در میانه میدان میامّ شوندنیزه در دستان امام شکسته و ذوب می

شْتَکَی   جَاهَدتَ حَت ی الرَمحُ فِی یَدکَ ا

 

ــَامُ    ــَمتصـ  عَجتزاً و ذابَ بِکَفِّکَ الصـ

 (1970:183بری، )                          

شیرها و ی شمکه حتّچنان ،شودرو میهتنهایی با لشکری عظیم روبامام به ،«عُسیلی»در شعر 

 ها تسلیم شمشیر اوست:ریزند و جانگها از شجاعت و دلیری امام مینیزه

 یَلْقَی الجَحــافــِلَ بــالمُهَنــدِّ وَحــتدهُ

   فَکَأن ما اآلجالُ مِلْکُ یَمــــــــــــینِهِ

 

ــَوارِمٌ و رِمــاحُ    ــهُ صــ ــِن ــَفــِرُ م ــَت  ف

ــْلِمُ االَرتواحُ     و لِســـَیفِهِ تســـتِســـــــ

 (                            525: 1986)العسیلی،                
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 ع( مشترک است، این) عران ایرانی و عاملی در توصیف شجاعت امام حسینآنچه در شعر شا

ع( و شجاعت او ) های امام علیشجاعت و دلیری امام را یادآور دالوری ،است که این شاعران

 دانند:می

ــَطــا الْلَیــَث حین أفْردَ ال یَرْ  وَ  سـ
ی رِ مِن أبِیــهِ  شُُُةی  ةل    الکَرار ح

 

عِدا وَ ال یَخْ  هَبُ جَمعَ   ها  ال ــا  شــ
ــر  لِقاها   هَکَرِ ــــ ــــ ــــ  الدَارعُونَ مُــ

 (152: 1913األمین، )                    

 اسید؛هرگریخت و نمییان دشمن نمیحمله آورد و از انبوه لشکر ،شیر چون تنها شد آنترجمه: 

در ا ردیدار او  ،پوشان دشمنزره است.، به ارث بردهحیدر کرار ،این خصلتی است که از پدرش

 دارند.ناخوش می ،نگمیدان ج

به شجاعت و  ،ع( را در میدان جنگ) دالوری و جنگیدن امام حسین ،«سید قاسم ناظمی»

 کند:جنگاوری امام علی )ع( تشبیه می

 سان حیدر کرار ذوالفقار کشــــــید       هب

 به تاخت، تاخت، نظام سپه ز هم پاشید

 که تا به شــیوۀ او قلب لشــکر آشــوبد   

سپـــــهی گر دال    شود  شوبد چنین   ور آ

 (                            84: 1383)طاهریان،                              

 گوید:در مضمونی مشابه می ،«حسین الهوتی»

ــد      کار شــ یدری در  قار ح  ذوالف

ــقار ــد آذرخش ذوالفـــ  تا برآمـــ

 

ـد      ـن همچو شام تار ش ـ  روز دشم

 دشمن دین شد به دوزخ رهــسپار   

 (                    48: 1386ه، قزو)                        

 ع() ناپذیرس امامسازش-2-1-1-3

ر زیر که بیانگ ستسخنان مشهور امام در روز عاشورااز  ،«مثلی ال یبایعُ مثلَه»و «  حذحةهیهات من »

در  ردننیاوحکومت جور و ستم یزید و سر فرود ناپذیری امام در مقابلبار ظلم نرفتن و سازش
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ضوع عاملی به این مو بیشتر از شاعران ،تمگران است و در شعر شاعران ایرانیبرابر جباران و س

 است.شدهپرداخته

ردن امام نکو بیعت کندیاد می دیجوریانصفت  از یزید و یزیدیان با ،«پور محمدکاظم علی»

 اعتنایی است:توجهی و بیکم کند که نشانۀرا به شانه باالانداختن تعبیر می

و بیعت دیجوریان را شانه باال انداختی.  زد/ات موج میسان / در تمثیل اهوراییان فانوس گمشدۀ

 .(51: 1388)ترکمانیان، 

، نرفتن یعتب که امام با زیر بار بردمیکارعبیر بند پوسیده را برای یزید بهت ،«حسن حسینی»

 شود:هرگز به کمند این بند پوسیده گرفتار نمی

حسینی، )آید. ه آن دل دریایی/ به کمند، بندهای پوسیده / درنمیدانست / کفقط خدا بود که می

1386 :53). 

 ،که امام کندبیان می ،ناپذیری امام و نابودی ناگزیر ستمکاران، در بیان ظلم«ابراهیم بَری»

ه که پایه و اساسش بر گناه استوار است، هرگز با حکومت بنی امیّ ،جاودانه است و جاودانگی

 د زیرا اتحاد بین جاودانگی و گناه ناممکن است:بندپیمان نمی

ــًَۀ        ــِأْن یُحــاِلَف ُدول ــأبی الُخلُوُد ب  ی

 

ــامُ    غــَلــَبــتت عــَلــی أخــْالقــِهــا اآلث

 (181: 1970بری،)                        

رگ که م داندعاشورا و قیام امام حسین را خالصه در این جمله می ، فلسفۀ«دل تهرانیخوش» 

 ت و خواری است:دگی همراه با ذلّبهتر از زن ،تباعزّ

 بزرگ فلســفه قتل شــاه دین این اســت   

ــی نی زیر ظلم برو     به کسـ  نه ظلم کن 

 

 که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است   

ــین و منطق دین است      که این مرام حســ

 (196: 1370)تابع،                             
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 و استاست که نبوت در آن فرود آمده انیاز خاند ،ع() گوید: امام حسینمی« محسن امین»

 کسی زیر بار ننگ، چنیناست و هرگزشده های قرآن نازلسوره ،در بزرگی و عظمت این خاندان

 رود:ت بیعت با یزید نمیو ذلّ

ــا         ین ِف حُن األلی  بُ ِ    َن نٌ ح نزِلــتت     أ

ــَه  هَیتهــَاتَ مِثْلِی ال یِبــایعُ مِثـــــــْل

 

 و تَنَزَلتت فی فَضــلِنا الســـــــُوراتُ  

ــلماتُ  و النُور مَا قِیســـت بِهِ الظُــــ

 (202: 1408)نورالدین،                 

ز که هرگ ندایی است ،خواهی و زیر بار ظلم نرفتنتدر شعر شاعرن ایرانی، این فریاد عزّ

و  سرمشق و الگوی آزادگان است ،این ندا ،شود و هموارهدرگذر روزگاران خاموش نمی

جان  ،راه آزادی انسان از قیدوبندهای ستمگران در ،امام  حذحةمِن  آزادگان در پیروی از هیهات

 کنند:خویش را فدا می

ــلگون  ــــــ  آید هنوز از دل این رواق نیــــ

لت نمی       ــتی و ذ به پسـ هد کآزاده تن   د

 

 گوش هوش بانگ رسـای تو یا حسـین   در 

سین    ست ندای تو یا حــــــــــ  فریاد عزت ا

                                   (53: 1378)شاهرخی، کاشانی،          

 داند:را پیام اعجازآفرین امام می«  حذحةهیهات منا »نیز « د نیکمحمّ»

 کندچهارده قرن است خون معجزنمایی می 

هات من    ــر هی حة  بر سـ حذ ــرها می     ند سـ  ده

 

یا        مت  یا ــگفتم من زاعجاز پ ــین در شـ  حسـ

ــور کالمت یا     ــین جان به قربان تو و شـ  حسـ

 (117ش: 1380غفورزاده، )                       

 )علیها السالم( حضرت زینب-2-1-2

طور معلوم شد که در مقیاس کلی و به ،با جستاری که در شعر معاصر هر دو سرزمین به عمل آمد

ند. اشاعران معاصر ایران به لحاظ کمّی و کیفی بیشتر به شخصیت حضرت زینب پرداخته ،مجموع

رت که بیش از دیگران به حض ندهست« سعید العسیلی»افرادی مثل  ،هرچند در میان شاعران عاملی

و  به مصائب ،ع() . شاعران ایرانی در تبیین شخصیت حضرت زینباندس( پرداخته) زینب
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ها، دالوری و شجاعت وی در برابر کفر، صبر و شکیبایی، بالغت و سخنوری، عصمت، سختی

 اند.کردهستیزی ایشان اشارهحیا و عفت، ظلم

 ع() ي( یادآور امام علی) حضرت زینب -2-1-2-1

ات و صف ،این است که این شاعران ،یکی از نقاط مشترک شعر شاعران ایرانی و شاعران عاملی

شجاعت  ،دانند و بیش از همهع( می) س( را یادآور صفات حضرت علی) حاالت حضرت زینب

 کنند.ع( مانند می) باکی، بالغت و سخنوری ایشان را به امیر مؤمنان علیو بی

ست ااست که طوفان آن را متالطم کرده ع( دریای سخنوری) حضرت زینب ،«عسیلی»ازنظر 

 است:( س) ع( و حضرت فاطمه) های امام علیهایش یادآور خطبهو خطبه

ن ُه        کا ها یَفِیُض  لتت و مَْنـــــــطُِق  قَا

ما هی     کأن  حَة   و  َُُا  فاطِمٌ  ب احفَصُ

 

ــارُبَحرُ البّیانِ دَوَی بهِ      ا عـــــــصـ

 أو حَیــدرٌ وَ هُو الفَتَی الـــــــکَر ارُ  

 (                  525: 1986)عسیلی،                 

گویی دریای بیان و سخنوری است که  ، خروشان و جوشان بود؛و کالمش ترجمه: سخن گفت

مانند فصاحت سخن فاطمه )س( و هنگام هب ،فصاحت سخنش .استآن طنین افکندهدر  ،تندباد

 ع( است.) رد و حمله، حیدر کرارنب

حضرت زینب را وارث زبان و فصاحت امام  ،معاصر ایرانی ، شاعر«دخت وحیدیسیمین»

 کند:یزید و یزیدیان را رسوا می ،خود های بلیغکه با خطبه بیندع( می) علی

. اتوارت به خود لرزد چون بید/ سامری رسوا شود با معجزه موساییدشمن از نطق علی

 (215: 1378مرادی، گل)

که  بانویی بیند؛س( می) ی در وجود حضرت زینبع( را متجلّ) حضرت علی ،«بولس سالمه»

 وخروش است:اندرونش در جوش

ــًا         لی َع ــًا تَضــــما  نَب یت  َمْن َرأی َز

 

ــاهــا فِی     وَ اتّقــادِ ثٌ رِوَ حَشــ

 (526: 1990سالمه، )                   
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 خواند:نب )س( را شیر خدا میحضرت زی ،«د خلیل جمالیمحمّ» 

 علی شیر خدا را شبل در قاب وال زینب  زینب مبرهن آیت عز و جالل کبریا

 (31: 1377)مردانی،                              

 و بیندس( ناتوان و عاجز می) زبانش را در مدح حضرت زینب ،«حسین اسرافیلی»   

 کند:دۀ امام علی )ع( تشبیه میبرن تیغ به ،های وی را در اثرگذاریخطبه

ــکوه        خواهری داری فراتر از شـ

 زینبی داری کــه چون تیغ علی         

 

بانم الک     مدیح او ز  ن اســــتدر 

 فزای دشمن استاش حیرتخطبه

 (                                  21: 1388)ترکمان،                      

در  ع( و) یعلبه امام  ،یباییس( را در سخنوری و شک) حضرتنیز « مرتضی شراری عاملی»

 کند:س( مانند می) زهرابه مادرش حضرت  ،س و عفافتقدّ

ــا         ــبرِه ــا وبصـ  هَی حیــدٌر بکالمِه
 

ها        ــالتِ ها وصـ خدرِ  وهیَ البتولُ ب
 

 ي() اندوه زینب -2-1-2-2

اررفته ککربال، یکی از موضوعات به وارده بر حضرت زینب )س( در واقعۀ هایاندوه و مصیبت

آنچه در شعر شاعران در مورد مصائب حضرت زینب مشترک است، این  اعران است.در شعر ش

 ی نیستهراس ،هاس( را از این مصائب و سختی) اند که زینب کبریاست که همگی بر این عقیده

شکسته و از پا ه را درهمجای آنکه غم و اندوه حضرت را از پای دربیاورد، او غم و اندوو به

 است.درآورده

یشان کند که وجود اهای آتش تشبیه میغم و اندوه وجود حضرت زینب را به شعله ،«لیعسی»

ب که اگر این مصائ بیندچنان این غم و اندوه را سنگین میکشد. او آنو شعله می سوزاندرا می

 شکافت:همه مصیبت را نداشت و از هم میکوه توان و طاقت این ،شدبر کوه وارد می
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ــلوعِ کَان هُ  و الحُزْنُ ما بَ ــــ  ین الضُــ

بال رَأت   بَةَ و لوِ الجِ نب  مُصُُُی  زَیت

 

َـُّب                لهـ َت َی ــا  مرُه َج ثُوُر و  َت ــاٌر   ن

ــُب         یتن ــُه َز َـّا َرأت ِممـ ـَدَّعــَتت   لَتَصـــ

 (530م:  1986)عسیلی،                

تواند ببیند که تر از آن میغم و اندوه و مصائب را ناچیز و ناتوان ،«علی موسوی گرمارودی»

ر هم قامت غم را د ،ت علی را از پای دربیاورد بلکه این زینب است که با ایستادگی خویشدخ

 شکند:می

 تو بندد ولیخواست که غم دست

ـکست     ـ  قامت تو، قامت غم را شـ

 

 غم که بود در بر دخت علـــــــــی  

ــت  ــت بس  دخت علی را نتوان دس

 (              316: 1389محمد زاده،)             

ت ، توصیف شخصیت حضرزباننکات موردتوجه در شعر عاشورایی شاعران فارسییکی از 

ها از حادثۀ بعد از گذشت قرن ،«الهام یاوری»به صفات مردی و مردانگی است. ( س) زینب

یدار خواند تا خفتگان را ببیند که مردانه خطبه میهنوز حضرت زینب)س( را ایستاده می ،عاشورا

 سازد:

ما        پای ثه  حاد ماســــت  هنوز   ل کوری 

 دخوانو زینب است که مردانه خطبه می

 

سته      صف ب  اند و ما خوابیمیزیدها همه 

نده      ما که  ما   های مردابیم تر از لحظه و 

 (296: 1381)طاهریان،                           

که غم و  داندترین شانه میع( را در روز عاشورا زخمی) حضرت زینب ،«پورشیما تقیان»

 داند:می «زن مرد تاریخ»کند و او را تنها ی را تحمل میاندوه زیاد

 سر نشیند یک کهکشان عشق بی   بر دوش من می

تاریخ      ها زن مرد  ــین این تن نک منم ای حسـ  ای

 

 ترین شــانه هـــــســتم در روز میالد خنجر زخمی 

 سر تنها کسی که به دوشش نعش غریبی است بی   

 (50: 1378 گلمرادی،)                                  
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هیچ  ،جز زیبایی کهنیاس( و ) حضرتبه شکیبایی و نستوهی  ،«حسن آل حطیط العاملی»

 :کندیماست اشاره ندیده

/ مقطّعات رأیت الرؤوسَ/ اتالنساء مشردّ رأیتِ/ إال جمیال! ما رأیتِ ما رأیت... لقد رأیتِ

 میال!ما رأیت إال جَ/ مهشّمات الصدورَ رأیتِ

 زس و عزّتستیظلم -2-1-2-3
یان ستیزی و ایستادگی در برابر ستم و طغظلم ،)س( های شخصیتی حضرت زینبیکی از جنبه

 کند:چنین اشاره می ،به این ویژگی حضرت ،«محمدحسین قاسمی»است. 

تم   ــ مکــار     ســ ت ــ ــا ســ  هــا دیــد امــا ب

لم آزاد        قیــد عــا یر امــا ز  ــ ـــــــ  اســ

 

ــنــب    ــکــار زی ــــــــ ــی  درآمــد از در پ

ــب    گذشــت از هر چه جز دادار زینـــ
 (97: 1374کاروانی از شعرهای عاشورایی، )

 ،بنانل داند و با توجه به اوضاع آشفتۀت ما میعزّ مایۀحضرت را  ،«حسن آل حطیط العاملی»

 از بار وها برکند و مردم را از این زندگی خفتخواهد که غل و زنجیر را از گردناز ایشان می

 چنگال زورگویان رهایی بخشد:

غالل... ی األو انزعِ/ رّی بناباهلل یا عزّنا... مُ/ ی األحزان...عن عمرناو لتمسحِ/ رّی بنامُباهلل موالتنا...

و کل ما / على درب الطغاۀ!/ یذرِعن کل ما یجری...بعیشنا المُ و اسألی اآلهات.../ عن صدرنا

 !!غاۀعلى باب البُ/ ىى...بعمرنا الملقَنلقَ

بوی خوش عزّت و ابا را در زندگی  ،حضرت کهنیز معتقد است « مرتضی شراری العاملی»

 ها گردید:پخش نمود و در صبر و استقامت معلم کوه

 وعلّمتت  ح یاِ عبقتت إباءً فی 

 وخطَتت على صدرِ الزمانِ فنالَه

 صلدَ الجبالِ بصبرِها وثباتِها 

 أسمى وسامِ المجد من خطواتِها

کند و ایشان را ت )س( نفی میهرگونه عجز و درماندگی را از حضر ،«سید حسن حسینی»

 داند:ها میت و آبرو برای زن در طول عصرها و قرنعزّ مایۀ
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یرد / گزن آبرو میتاریخِ  بانام تو چه کردند/ شاعران بیچاره / شاعران درمانده / شاعران مضطر/

. زینب.. :درخشدنورانی می ات بر پیشانی دو جبهۀو نام حماسیگشایی/ وقتی پلک صبوری می

 (65: 1386)حسینی، 

اراده و وارث امام علی و حضرت  هاشم را سرچشمۀ، عقیله بنی«حسن آل حطیط العاملی»

 داند:زهرا )س( می

 ةمهجالزهراء...یا  بضعة یا/ !؟الطهرین لمعةأین منک الورى یا / یا نداء القلب...یا عین العزائم

 أنت النجوم بکل ما ازدانت من األنوار!/ الکرار

ا، دختر طه، هع( بانام سفیر کربال، امیر سرلشکر نیزه) از حضرت زینب ،ر شاعران ایرانیدر شع

دختر تنهای خدا روی زمین،  های عطش، کوه صبر، تنها زن مرد تاریخ، ناموس خدا،بانوی خیمه

 شود.... یاد میو آور دشت نینواپیام

 ضدقهرمانان -2-2
 یزید -2-2-1

 اعران عاملییزید است. ش ،ی مربوط به جریان کربال و بلکه تاریخهاشخصیت یکی از منفورترین

و  ددهنمینسب وی را مورد طعن و سرزنش قراربیشتر جد و  ،در پرداختن به شخصیت یزید

ز ا ،میمون بازی و بودن، فسق و شرارتالخمرموضوعاتی چون کافربودن وی، مست و شارب

 اند.ه کردهتوج هادیگر موضوعاتی هستند که شاعران به آن

را به  و او پردازدابتدا به معرفی اجداد و نسب وی می ،در معرفی شخصیت یزید ،«عسیلی»

 :ننگ و شرمساری است ی نام آنها، مایۀدهد که حتّفاسق و بدکاره نسبت میگروهی که 

ـیل َعمّتِِه اَلَتی          ـ ـ ـ ـ ـ  وَ هُناَک ُاما َجمـ

ـضَی   وَ هُناکَ هِند وَ هِی أعهر مَنْ مَ

 

ــد   ــــ  فَاقَت عَلی الشَیتطان وَ هُوَ مریــ

 فِی الزانِیاتِ وَ عَهترُها مَعتــــــــــــدُود 

 (                108م:  1986)عسیلی،                  
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 و رت و بدی از شیطان سرکش بدتر بودکه در شرا بود ،زن ابولهب ،ام جمیل ،یزید عمۀترجمه: 

 و بدکارگی او معروف است. یان بودهند همسر ابوسفیان، زناکارترین پیشین

 یزید، از او شخصیتی هوسران، عاری از هرگونه فضیلتی، شاعران ایرانی در ترسیم چهرۀ

ن و تعداد معدودی از ای دهندتوجه به احکام اسالم و تعالیم قرآن ارائه میو فردی بی خوار،شراب

 اند:شاعران هم به اصل و نسب وی پرداخته

 .نهاد سفیه است / که از جمـیع خصایل رذالت و فتن آموختجتو را ســالله ز سفیان ک

 (1625: 1383)محمّدزاده، 

یامش وی که امام حسین با ق بیندمانند دستمال کثیفی مییزید را به« علی موسوی گرمارودی»

ای نهیو او را بوز و مردی را بر او بگذارد و ابا دارد از اینکه نام انسان دان تاریخ افکندرا در زباله

 بیند که نام انسان و مردی را به سرقت برده است:می

روغ بود د ای / دستمال کثیفی / که خلط ستم را در آن تف کردی/ یزید کلمه نبود /یزید/ بهانه

گناه  ای بامکید/مخنثی که تهمت مردی بود / بوزینه/ زالویی درشت / که اکسیژن هوا را می

 (146: 1363ی، گرمارود)درشت / سرقت نام انسان 

یزید را انسانی قاتل و مشرک نسبت به قرآن و پیامبران معرفی « محمدباقر ابراهیم»  

 کند:می

ــبیّینا     القَاتلُ النَفـْــــــسَ وَ القُرآنُ حَر مَها ـــ ـــ ـــ ــَـ  هُوَ المُکّذبُ أخْبارَ النـ

 (148: 1408نورالدین، )                 

حتی  و نشین شیطان بودهم کند کهباز معرفی میباز و سگمون، یزید را فردی می«عسیلی»       

 کرد:کالمش فضا را مسموم می

 یَزیدُ بَیتنُ قُروُدِهِ و کِالبِــــــهِ

 و السُما فاحَ عَلی حُروُفِ کاِلمِهِ

 

 یَلْهُو بِها و جَلیسُهُ الش یطان  

 شِعتراً وَ فیهِ تَرَن مَ السَّـکرانُ

 (109م:  1986، عسیلی)             
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نشین او شیطان بود. شعر و همو  پرداختهایش به لهو و لعب میها و سگیزید با میمونترجمه: 

 خواندند.با شعر او آواز می ،و مستان ساختمی فضا را مسموم و آلوده ،گفتن اوسخن

 شدن اسالم از جامعه است:کنداند که خواهان ریشها کسی می، یزید ر«شهریار»

: 1372شهریار، ) .خواست/ حسین بود که دین زنده تا اکنون شدکن مید نخلۀ اسالم ریشهیزی

75) 

 و مقاومت اسالمی  نوب لبنان تأثیر عاشورا بر انقالب اسالمی ایران -2-3
 کربالس ایران و  نوب لبنان-2-3-1

 ،خود تی ملّهاکشیدن مبارزات و ایثارگریتصویر، در بهشاعران متعهد و دردآشنای جبل عامل

را در حوادث دشت  «هاخداباوری»و « ایثارها»ستانند چراکه ریشه این از فرهنگ عاشورا وام می

و با  اندطلبانه دیدههای شهادتبخش این فداکاریالهاممشی شهدای کربال را نینوا یافته و خط

بالیی گ و بوی کربه شعر مقاومت رن ،های جنوب لبنان و عاشوراصحنهیک ارتباط منطقی میان 

 .اندبخشیده و عاشورایی

در ایران هم حضور پرشور مردم در حوادث پیش از انقالب و نیز حضور رزمندگان در 

 گرفت. از نام امام حسین و قیام او الهام می ،های جنگ تحمیلیجبهه
آرمان و  یکه نوع گیردتنها گسترۀ شعارها و شعرها را دربرمی، نهپیوند جبهه با فرهنگ عاشورا»

ها ها در جبههیابند و تابلو نوشتهعنوان مسافر کربال می ،بندهاشود. پیشانیها میمقصد برای جبهه

 ،شود و کربالیمها در جبهه نیز از کربال گرفتههی نام جادکند و حتّنیز فاصله را تا کربال تعیین می

 (49ش:  1380سنگری، ). «ستدر اینجا جغرافیا نیست که مقصد و مقصود و خاستگاه جبهه ا

که این شاعران، حوادث  این است ،یکی از نقاط مشترک در شعر شاعران ایرانی و عاملی

 اند.کربال دانسته یلی و جنوب لبنان را تکرار دوبارۀانقالب اسالمی، جنگ تحم

های دنشیند و از درگو میوبا آن به گفت ،دادن کربال، با خطاب قرار«الدینعبدالکریم شمس»

و  یما با این تفاوت که ما زنده هستکربالیی دیگر است امّ ،گوید: جنوب لبنانخویش چنین می

 اند:اند و خود در سرزمین ما جای گرفتههایمان بیرون انداختهما را از خانه ،بیگانگان
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ـــــالء   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  کَرْباَل أیَامنا کَرْبَـ

ــا           هَوان بتکــتت  ـتاُم أ ــا األیـ تَن حت  َجَر

ــا   وَ کــُلُ غــْریــبٍ ةلغٌر بَُُ عــُمــترن

 

ـتداُء           ــا َو ال شــــُهـ حتی َن حتُن  َن یتر   َغ

ــرَباءُ  ــن دَارِنا الْغُـــ ــَـــ  وَ رَمَانا عـــ

ــاءُ   ـــــ ـــــ ضِنا لَهُ ادّعـــ  باتَ فِی أرت

 (178: 1408نورالدین، )               

ما  ،وزگارر ایم و شهید نیستیم.ولی با این تفاوت که ما زنده ، روزگار ما کربالستکربالترجمه: 

در  ماناند. زندگیهایمان بیرون کردهما را از خانه ،است و بیگانگانگریانده زخمی کرده و را

 ین ما ادعای تملک و سروری دارند.ها در سرزمکه غریبهدرحالی ،گذردغربت می

 د بستتوان به آن امیبیند که میلبنان را کربالیی دوباره میجنوب  ،«سید علی بدر الدین»

ها راه آرمانبلکه در کننددیگر به آه و اشک اکتفا نمی ،دگان و عزاداران حسینیزیرا گریه کنن

 جنگند:ستیزان عالم میاند و علیه حسینبه پا خاسته ،و اهداف امام حسین )ع(

کَرْبَالء/  الظِماء /  فَها إن ها هُو الْفَجترُ یَحتبُو اِلَیتهِ الر جاءُ /  هُوَ الن هترُ تَحتمِلُهُ کَرْباَلء /اِلَی الْقُدتسِ لِألغْنِیاتِ

 (55: 1977الفارِسِ المَشرِقی. ) بدر الدین،  جُبَّةتُهاجِرُ مِنْ أدتمُعِ النّادِمین / و َتَصتحُو عَلی 

آن  ،مانند نهری است که کربالبهرود؛ دمی است که به آن امید میترجمه: جنوب لبنان، سپیده

ان فاصله پشیمانهای تشنگی. همانا آن کربالست که از اشک برای ترانه ،سوی قدسبرد بهرا می

 گرفته و بر جبًّ جنگاوران شرقی بیدار است.

و موشکی این دپس از بمباران  ،در توصیف شهرهای دزفول و اندیمشک ،«قادر طهماسبی»

 :کندنام دو کربالی غریب یاد می ها با، از آنکشیدن مردمشهر توسط رژیم بعثی و به خاک و خون

ــک   ــربگون موشـ  ها گرفت از نفس سـ

ــرف زاد انقالب آهنگ   دو کربالی شـ

 

 فضــای آینه جوش دو شــهر دیگر نور  

ــهیــدپرور نور    دو نینوای غریــب و شـ

 (211: 1388) ترکمانیان،                 

 61با کربالی  فهای جنگ تحمیلیرا در جبهه ، دفاع از وطن و شهادت«حمید سبزواری»

 بیند:وند میهجری در ارتباط و پی
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 (94: 1368دشت ال گیریم. )سبزواری، زکربالی وطن راه کربال گیریم / سراغ طرفه شهیدان 

ها با توسل به نام هاست و آنجبهه یاریگر رزمندگان در ،امام حسین ،ر شعر این شاعراند

نی اجنوب لبنان را سرشار از رزمندگ ،«عبدالمجید الحر»برند. سوی دشمن یورش می به ،ایشان

زنند و نام امام حسین را فریاد می جنگنددر خطوط مرزی علیه دشمن می که پیر و جوان، بیندمی

بالی کر ،که در جنوب لبنان دهدو نوید می کنندو از او طلب استمداد و یاری برای پیروزی می

 :پیونددیدارد به وقوع میدیگر

مل      عا نْدَ جنُوب الوحی مِن أرض   وَ عِ

ُهالِ        رَبّ یَصیتحُونَ یا  ُ ُ ُ ُ  فُوزنا  حشَّ

ــِن یتوتمِ طَفکَ  ُُعةوَ فِی سَهتلِها مـ ُُُ  وَقُ
 

 شُیُوخٌ وَ شُبّان بِها الْــــکُلُ یَهــــْــــــــتفُ 

ــفُ   ــــ ــــ  نُرِیدُ وَ لَکن دَهترَنا لیس ینصِــ

ــفُ     ــَـــ سیرُ وَ تَزْحـــ  اِلی الجَبَلِ العَالی تَ

                 (154 :1408)نورالدین،                         

زنند. بانگ مه فریاد میپیران و جوانان ه ،جبل عامل ۀدر جنوب لبنان و در منطقترجمه: 

ت ا روزگار نسبما خواهان پیروزی هستیم امّ ، پیروزی ماست.ند: ای پروردگار! شهادتآوربرمی

حرکت  ،های بلندسوی کوه رخدادی از کربالی تو به ،در دشت جنوب به ما منصف نیست.

 .برددشمنان یورش می کند و بهمی

 ای امام حسینهخاطر آرمان، بههای جنگحضور رزمندگان را در جبهه ،«زاده طاهره صفار»

در  «إنّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالِمَکُمت وَ حَرْبُ لِمَنْ حَارِبَکُمت»مصداق  ،با دشمن را هاداند و مبارزۀ آنع( می)

 :خواندمی زیارت عاشورا

 و ارتفاع صخره و کوه / به زیر پای اندیشید/کسی به خویش نمی بهه /در سرزمین آســـمانی ج

ها زیر فشار ظلم ابر باطل های زخمی /جنگند/ و با حنجرهدلیرانی است / که از ارتفاع ایمان می

که با حسین به جنگ است/ و در صلحیم با هرکه با ما در محاربه هستیم/ با هر خوانند /مدام می /

 (113: 1378زاده،  صفار)ست. حسین به صلح ا
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و  و نسبت به حوادث اندطلبی روی آوردهانحراف و آسایش به شاعران در مقابل کسانی که

ع( ) قیام امام حسین ، ادامۀکه این حوادث کشندفریاد می ،تفاوت هستندتجاوزان بیمهای جنگ

 ،«موسی الزین شراره»اند. یزیدی ،نجنگند هاو عاشورا هستند و کسانی که علیه این تجاوز

ه به خواری کرا و کسانی  داندحسینی می ،علیه رژیم صهیونیستی ی جنگهادر جبههرا رزمندگان 

 نامد:یزیدی می ،نداهو ذلت تن درداد

َلمــَا           ـَذ ُب ِمْث ـَذَا هَُو الَوطَُن المُعـ  هـ

نَا    ــَـــــــیتنُ وَ کُلُ نَا الحُسـ  أحترَارُهُ فِی

 

ــوِی العَدُو مُجَّزاً وَ   ـــــ  مُقَسـَّم  یَهتـــ

َحکُِم أألم            ت  ل فِی ا هَُو  َیِزیــد أوت   َک

 (168: 1408نورالدین، )               

 اهند.خوقطعه میرا ویران و قطعه آن ،که دشمنان کشیده و مظلوم استترجمه: این همان وطن رنج

ستۀ یبیش از او شا ،چون یزیدیم یا در استبداد ،و ما همچون حسین هستند ،در میان ما ،آزادگان

 مالمت هستیم.

ایش تنها گذاشتند و به آسنیز کسانی را که در جنگ تحمیلی، رزمندگان را « رضا قزوهعلی»

 نکوهش می کند: طلبی روی آوردند،و راحت

/ آی مردان چرت / مردان  آیا خاموش بمانم ریزد/صدهزار ستاره / بر وطنم اشک میهرشب یک

اک و / هنوز سرهای تابنبرجاست / آن سهای شکسته پایزهبازی / مردان خرناسه/ هنوز نخط و خط

 (128: 1376قزوه، )هاست. / بر نیزه

 حاکمان ستمگر و یزیدیان زمانب -2-3-2

اعتراض به حاکمان و زمامداران و گالیه و شکایت از وضع موجود جامعه و طلب  روحیۀ

ایی عاملی را به خود شورها، قسمت اعظم شعر عاع( در مقابل این ستم) یاری از امام حسین

ی را عار اعتراضاین نوع اش ،و به دلیل تفاوت وضعیت حکومت در دو منطقه استاختصاص داده

 توان یافت.در شعر فارسی نمی
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سرزمینشان و اشغال آن  شدنت حاکمان و زمامدارانی که باعث تاراجبه مذمّ ،شاعران عاملی

 یها را عامل اصلی این جنگ و شهادت رزمندگانپردازند و آنمی اند،ها شدهتوسط صهیونیست

شورهای ک است که سران سرسپردۀ در حالی ،این کنند؛مبارزه میهامی دانند که با صهیونیست

 ت و خواری را بر پیشانی خود دارند.ننگ ذلّداغ همواره  ،نکردن از این مردم، در حمایتعربی

 سوزانده سخن می گوید:از غم و غصه ای که سینه اش را « محمدرضا فرحات»

صَّۀً قَدت أحترَقَتت     شْـــــکوُ غُ سَأ  لِمَنْ 

 بَلَدی ال ذی قَدت بیعَ لَیتــــــسَ یُعِیدُهُ

ئِکِ کُلُهُمت     ــوُن عَلَی األرا  فَالجالِسـ

 

ــها إلمامُ   ــدتری وَ لَیتسَ لَهُمت بِـ ـــ  صَـ

 رَقْصُ الحِـــبالِ وَ شَهتوَۀٌ و وِحـــامُ  

 حتجامُ  بَاعوُا الض ــــــــمیرَ وَ هَدَّهُمت إ

 (105: 1973فرحات، )                 

جهی ها تواست و آام را سوزاندهای که سینهکسی شکوه کنم از غم و غصهترجمهک من برای چه

ام گرداند. حکّآن را برنمی ،بازی، شهوت و آزو بند استشدهسرزمین من فروخته ن ندارند.به آ

و  اندهای خویش را فروختهاند، همه وجدانهای خویش تکیه دادهدروغین عرب که بر تخت

 کنند.اقدامی نمی

رسند و گاه به اتحاد و همبستگی نمیمعتقد است که کشورهای عربی هیچ ،«ابراهیم بَری»

همگی گروهی  ،ام کشورهای عربییافت زیرا حکّز یوغ استعمارگران رهایی نخواهندهرگز ا

 هستند و به مردم کاری ندارند: که حافظ منافع استعمارگران خودفروخته هستند

ــعبه  ــَرقُ وَحَدۀَ شـ ــتترد الشـ  لَمت یَسـ

ُهم          جود قَواعــٌد َو ُو ــدو  لْع ِل  هُمت 

 

ــابۀ تَتحک مُ     ـــ ـــ ـــ ـــ  مَادامَ فِیهِ عَصـ

ــَدرِ العُروبَۀ یَجثمُ    ــَخْر عَلی صـ  صـ

 (140: 1970)بری،                     

که گروهی  تا زمانی شوندت واحدی تبدیل نمیبه ملّ ،شرق و کشورهای عربیترجمه: 

سنگی تخته ،هاو وجود آن پایگاهی هستند ،ها برای دشمنآن رانند.حکم می هابر آن ،خودفروخته

 است.اعراب قرارگرفته است که بر سینۀ
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این است که حاکمان کشورهای عربی و کشورهای  ،مشترک در شعر شاعران عاملی نقطۀ

واری ت و خلّ، از دنیای همراه با ذ«الدینعبدالکریم شمس»نامند. استعمارگر را یزیدیان زمانه می

اند و تن به هر خفت و خواری سان یزید شدههکه گرفتار هزاران حاکم ب گویداعراب سخن می

 اند:در برابر رژیم صهیونیستی داده

  وَ رَمَتْنا الدانْیا بِألْفِ یَزیدع

 سَیَّرَتْنا أهتواءُنا فَـخَذَلْنَا

 

 فَلَیــــــــْسَ فِینا دِماءُوَ جَبُنّا  

 مَنْ لَدَیتهِ قَدت کان یُرْجَی الشِّـفاءُ 

 (179: 1408)نورالدین،               

یزیدیان  و اینکه گویدن سخن میز وضعیت اسفبار و تحقیرآمیز مسلماناا« یاسر بدرالدین»

 اند:های فلسطین و جنوب لبنان تسلط یافتهزمانه بر سرزمین

یت   ــَ ــَا حُسـ ــّا        ی َعفَْوَک ان َعظیُم  ل  ُن ا

ــدع        َیزی لف  لِف أ ــِأ ــَا ل عتن ـَ  َو خَضــ

 

ــْنَا التُرابَ لأِلعتداءِ   قَدت وَهَبـــــــــــــ

ــتتَحَقْنــَا بــِألفِ ألفِ اعتتــِدِاء    وَ إسـ

 (                                    191)همان:                                 

 م وخاک سرزمینمان را به بیگانگان بخشیدیای حسین بزرگوار و بلندمرتبه، ببخش! ما ترجمه: 

 دا کردیم.و استحقاق هزاران هزار تجاوز را پی یمدسر فرود آور ،در برابر هزاران هزار یزید

می، ت اسالزند که خواب امّهمه بیدادگری، فریاد میخسته از این ،«یحیی عبداالمیر شامی»

ن یورش ات مسلماناو به سرحدّ انداز این غفلت استفاده کرده ،است و دشمنانطوالنی شده

 دهد:بستیزی را یاد ن روح ظلمکند که به مسلمانالب کمک و یاری میاند و از امام طآورده

ــُوراءَ طــالَ رُقــادُنــا   یــَا یَوتمَ عــاشـ

خًا           ناِف ِمَک  نَا بَِعْز ماِئر ـَ  فَاهتزُزت ضــ

 

ــی الطُغــاۀُ یُعَرْبــِدونَ کَثیراً   وَ مَضـ

ــَدِّ    ــاۀِ، وَ ب حَی ل جُورا     رُوحَ ا یت ــدّ  دِ ال

 (156: 1980)شامی،                    
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ه وقف، بیاست و طغیانگرانت اسالمی، طوالنی شدهخواب و غفلت امّ ،ای روز عاشوراترجمه:  

 و روح ات شکوفا کنروح و ضمیر ما را با عزم و اراده ،پس کشند؛در بالد اسالمی عربده می

 میان بردار.و تاریکی ظلم را از  ما بدم حیات را بر

 گیرسنتیجب -3

 هایع(، به دیگر شخصیت) افزون بر شخصیت امام حسین ،در شعر شاعران معاصر ایرانی

اصغر، اکبر، علیعلی، و به فرزندان امام س() س(، حضرت عباس) عاشورایی مانند حضرت زینب

شعر  حالی که دردر  ،استشدهل و دیگر یاران امام پرداختهرقیه و قاسم بن حسن، مسلم بن عقی

 مثل ،محور اصلی است و اگرچند شاعر ،شخصیت امام حسین ،عاشورایی معاصر جبل عامل

 است.نشدهرداختهها په باید به دیگر شخصیتکچنان ،در شعر دیگر شاعران ،عسیلی را استثنا کنیم

 ،ندی ناپذیری و جاودانگی و احیای، شجاعت و دالوری، ظلمدر پرداختن به شخصیت امام

ب پرداختن به اصل و نس در شعر شاعران عاملی،  .ازجمله مضامین مشترک میان این شاعران است

به اصل و نسب ممدوح بسیار توجه  ،های گذشتهاز زمان ،هاعربزیرا  شودمیبیشتر دیده امام

، به ینند و ااناپذیر امام پرداختهاملی بیشتر به شخصیت مبارز و ظلمشاعران ع ،کردند. همچنینمی

 کنونی عرب به وجود رهبران مبارز برای مقابله با حاکمان فاسد و خودکامه است. دلیل نیاز جامعۀ

 هایها و مردانگیها، دردها، صبوریو رشادت( در پرداختن به شخصیت حضرت زینب )س

ی و احساس اند و رابطۀبیشتر شعر سروده ،نظر کمی و هم کیفی هم از ،شاعران ایرانی ،ایشان

 اند.س( برقرار نموده) حضرت عاطفی بیشتری با این

های یکی از نقاط مشترک در شعر عاشورایی شاعران ایرانی و عاملی، همانندی میان شخصیت

ران ست. شاعع( در وجود مبارزان و شهدا) و یافتن نمادی از امام حسین معاصر و کربالی حسینی

اند و ( و شهدای انقالب و جنگ تحمیلی یافتهره) وجود امام خمینیدر این نمادها را  ،ایران

در وجود شهیدان و مبارزان علیه رژیم صهیونیستی. در شعر عاشورایی معاصر  ،شاعران عاملی

ی و مفاهیم از قیام امام حسین )ع( است گرفتنت، استقامت، شهادت و الگوسخن از عزّ ،امروز
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ازد و بگ شعر عاشورایی معاصر رنگ میتدریج در فرهنبه ،ت، عجز و ناتوانیچون التماس، ذلّ

به سرزنش آه و  ،شاعران همۀسپارد. و ارزشی می دار، هدفمندهای جهتجای خود را به واژه

مام باید گریه بر او معتقدند که  کنند پردازند و آن را رد میامام)ع( می ایبدون هدف بر گریل

 سوی مبارزه علیه ظالمان باشد.راهی به ،حسین)ع(
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 اسوه.

 . تهران: اسوه.آیینة صبر( 1372. )________________________ -21

 . بیروت: دارالمرتضی.10ج  ،ادب الطف(. 1409) شبر، جواد. -22

 چاپ سیزدهم. تهران: زرین و نگاه. .1 ، جدیوان شهریار (.1372) شهریار، محمدحسین. -23

 . چاپ دوم. تهران: نیستان.1 گزیدۀ ادبیات معاصر(. 1378) صفارزاده، طاهره. -24

 . چاپ دوم. مشهد: نشر به نشر.کرامت سرخ(. 1383) طاهریان، مسعود. -25

 نشر.. مشهد: بهصبحدم با ستارگان سپید(. 1381) ._________ -26

 . بغداد.1 ، جلمل اآلمال(. 1965).  عاملی، شیخ حر -27

 داراآلفاق جدیده. . بیروت:مسافرۀ بین الوطن و المنفی .(1983) عکاش، خلیل. -28

 دارالزهراء. . بیروت:کربال ملحمۀ .(1986) عسیلی، سعید. -29

 جا: انتشارات آزادی.. چاپ سوم. بیسیرۀ امام حسین(. 1377) غفاری، محسن. -30

 . چاپ دوم. مشهد: رستگار.رستاخیز اللب ها(. 1380) دجواد.غفورزاده، محمّ -31

 . بیروت. راح  نوبیب(. 1973) درضا.فرحات، محمّ -32

 تهران: سورۀ مهر. . چاپ هفتم.گویم شما بگرییدمن می .(1386) رضا.قزوه، علی -33

 ن: حوزۀ هنری.، چاپ چهارم. تهرااز نخلستان تا خیابان(. 1376) . _______ -34

 . تهران. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.داغ تشنگی(. 1374گروه شاعران. ) -35

. به کوشش مرکز بنیادهای فرهنگی کاروانی از شعرهاس عاشورایی(. 1374گروه شاعران. ) -36

 تهران:  بنیاد شهید انقالب اسالمی. بنیاد شهید.
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 چاپ سوم. مشهد: علیزاده. .کگل هاس اش(. 1373)درضا. مؤید، سیّ -37

 . قم: پیک جالل.شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی(. 1389) اکبر. مجاهدی، علی -38

 . قم: نشر الصادقین.یک صحرا  نونش(.  1377). ___________ -39

 . تهران: حوزۀ هنری. بال سرخ قنوت(. 1376) دعلی.مجاهدی، محمّ -40

 . تهران: وزارت ارشاد اسالمی.نشنامة شعر عاشوراییدا .(1383) محمدزاده، مرضیه. -41

 شاهد. . تهران:شعر اربعین(. 1377مردانی، نصراهلل. ) -42

 . تهران: روشناوند.لیلة القدر(. 1357) میرزاده، نعمت. -43

 االسالمیه. الدار بیروت: .المعاصر العاملی االدب فی عاشورا(. 1408) حسن. نورالدین، -44

 تهران: حوزۀ هنری. . چاپ دوم.از آسمان سبز(. 1376ان. )هراتی، سلم -45

 مقالب -

 ص، ص2 ۀ، شمار1 ۀدور. نشریة ادبیات تطبیقی، دبیات تطبیقی(. ا1389) نظری منظم، هادی. -1
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