تأملی به دستاوردهای ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی
از سید عباس ّ
شبر و خوشدل تهرانی
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چکیده

فرشته صفاری

پدرداختن بدده حادثدن عظددیم عاشددورا بدا تمددام ابعدداد و زوایددای نهددان و
آشددکار آن در ادبیددات معاصددر بددا تفدداوتهددایی محسددوس نسددبت بدده

دور هدای قبددل روبدهرو بددود اسدت .در دورۀ حاضددر ،آنچده بددیش از
پ ددیش جل ددو گ ددری م ددیکن ددد ،مرثی ددهه ددایی اس ددت ک دده بددا اس ددتفاد از
آرایههای ادبدی شدکوهمندانه و عدزتمدارانده ،ایدن واقعدن سدتر را
ترسیم میکند و مخاطبان را به تلفیق منطقی شور و شعور حسینی
بددرمددیانگیزانددد .قیددام خددونین امددام حسددین شدداخ تددرین نتددای
ایثار حسینی را بده همگدان معرفدی مدیکندد .در ایدن نوشدتار بدا روش
تحلیلدی _ توصدیفی بددا انتخداب دو قطعدده شدعر از سددید عبداس شددبر و

مرحوم خوشدل تهرانی به بررسدی مهدمتدرین ابعداد واقعدن عاشدورا از
دریچ دن واژگددان ایددن دو ادیدد مددیپددردازیم .نتددای حاصددل از ایددن
پ ددژوهش بی ددانگر آن اس ددت ک دده پ ددایمردی و ایث ددار حس ددینی ،ع ددزت،
سرافرازی ،شرافت ،بزرگواری و ...را دیگر بار تجدید کرد.
کلیاوه ها :دستاورد ،ایثدار حسدینی ،شدعر عاشدورایی ،سدید عبداس

شبر ،خوشدل تهرانی.

 .1کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب ()Fe_saffari@yahoo.com
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مقدمه 

جهاد و مبارزه در راه حق با الفبای گذشت و ایثدارگری ،ارتبداطی عمیدق و ریشدهدار دارد.
آنکس که در مسیر جلب رضایت پروردگار لباس رزم بر تن میکند ،از همۀ امیال و آرزوهای
نفسدانی دسددت شسددته و آ گاهاندده و مخلصددانه حدددیث ایسددتادگی را در تدداریخ رشددادت ثبددت
میکند .واقعۀ عظیم شهادت حسدین بدن علدی

و یداران باوفدایش الگدویی بدیبددیل بدرای

همه کسانی است کده در ایدن مسدیر ثابدتقددم هسدتند .آندان کده بدا پرداخدتهدای ادبدی ایدن
تجلی حضور را ماندگار میکنند و بده آن شدکوهی مضداعف مدیبخشدند ،در ایدن همراهدی و
مشددارکت مجاهداندده سددهیم هسددتند .یکددی از ایددن گونددههددای موفددق ادبددی شددعر اسددت کدده از
ق دددمتی دی ددرین برخ ددوردار اس ددت و از ابت دددا ت دداکنون مس ددیری پ ددر ف ددراز و نش ددیب را پش ددت س ددر
گذاشتهاست.

شعر عاشورایی ،شعری است که در مقام تبیین مقوالت ارزشی این نهضت الهی اسدت

و متعهدانه حول محور مسائل زیربنایی آن حرکت مدیکندد و شدعر عاشدورا بده شدعری اطدالق
ا
مددیشددود کدده ص درفا بدده بیددان عدداطفی و مدداتمی و گدداهی بدده جنبددههای حماسددی واقعدده کددربال
میپردازد .شعر عاشورایی دو دهه اخیر بیشتر به مفاهیم ارزشی عنایت دارد ،گر چده از بیدان
عاطفی و حماسی نیز در تبیین این مقوالت سود میجوید (مجاهدی.)24 :1390 ،

سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399

44

امد ددروز انتظد ددار مخاطب د دان از شد ددعر عاشد ددورایی نسد ددبت بددده دورههدددای پیشدددین تغیید ددرات

چشمگیری داشتهاست .شعر عاشورایی امروز باید دارای بیدان «عیندی» و «ملمدوس» و شدیوه
گفتاری آن بر اساس مشهودات و مفاهیم ّ
مادی و محسوس ،استوار باشد تا مخاطب بتواندد
به راحتی با آن ارتباط برقرار کند و آن را با تمدام وجدودش حدس نمایدد و در عدین حدال امکدان
«برداشددت فکددری» و «دریافددت اندیشددگی» را بدده او بدهددد .تدداریخ مصددرف مفدداهیم معنددوی،
ا
انتزاعی و غیرملموس اگر کامال سر نیامده باشد ،به پایان خود نزدیک میشود« .صدداقت»،
«ایثار»ّ « ،
مروت» و مفاهیمی از این دست ،از ارزشهدای کلیددی عاشدورا بده شدمار مدیروندد و
وظیفه شاعر این روزگار بدرای نشدان دادن ایدن مفداهیم ارزشدی از بیدان «عیندی» و «مشدهودی»
بهددره گددرفتن اسددت .ا گددر شددما ندده یددکبددار ،بلکدده ص دد بددار در شددعر عاشددورایی خددود ،از مفدداهیم
غیرم د ّ
دادی و غی ددر ملم ددوس اس ددتفاده کنی ددد ،مخاط ددب ش ددعر ش ددما برداش ددت درس ددتی از آنه ددا

نمیتواند داشته باشد؛ زیرا آنها را هرگز ندیده و لمس نکرده است (همو.)113 :
در بددار موضددوع مددورد پددژوهش تدداکنون تحقیقددی ص دورت نگرفتدده اسددت .در ایددن مقالدده بددا
انتخاب دو شعر عاشورایی از دو شاعر معاصر عرب و فارس ،ضدمن ارائدۀ تعریفدی از مبحدث
ایثددار اجتمدداعی بدده مهددمتددرین دسددتاوردهددای آن از دریچ دۀ اشددعار دو ادیددب پرداختددهایم و بدده
کددارایی مهددم ص دور خیددال در ترسددیم مفدداهیم بلنددد عاشددورایی اشدداره داشددتهایددم .مهددمتددرین
پرسشی که درصدد پاسخگویی به آن هستیم ،این است که اصلیترین دسدتاوردهدای قیدام
حسددینی در شددعر عاشددورایی دو شدداعر معاصددر عددربز بددان و پارسددیگددوی سددید عبدداس شددبر و
خوشدل تهرانی چیست؟
مفهو ا ثاراجهماعی 

آنچدده در رخ ددداد عظ ددیم عاش ددورا ب ددیش از پ ددیش جلددوهگددری مددیکنددد ،تقیددد بدده روحیددۀ
ایثدددار و ازخودگذشدددتگی در وجدددود مقد دددس امدددام و یددداران باوفدددای ایشدددان اسدددت .پدددس الزم
اسددت قبددل از وارد شدددن بدده دسددتاوردهددای قیددام ،ابتدددا بدده مفهددوم ایثددار اجتمدداعی بدده عنددوان
عامددل زمینددهسدداز اشددارهای کوتدداه داشددته باشددیم .اسددتاد مطهددری در وصددف کلیدددواژ ایثددار،
ایثددار یکددی از باشددکوهتددرین تجلیددات عدداطفی روح انسددان اسددت( .مطهددری:1364 ،

)303/1

در تعر یددف ایثددار گفتددهانددد :ایثددار یعنددی برگ یدددن و اختیددار کددردن و ا کددرام کددردن و تفصددیل
دادن و در اصطالح اختیار کدردن غیدر اسدت بدر خدود از روی قصدد و نیدت (سدجادی:1379 ،
 .)356/1ایثد ددار بد ددذل کد ددردن ،دیگد ددری را بد ددر خد ددود برتد ددری دادن و سد ددود او را بد دده سد ددود خد ددود
مقدددم داشددتن ،قددوت الزم و مایحتددا خددود را بددر دیگددری بخشددیدن (عمیددد.)191/1 :1389 ،
ایثار بر سده وجده اسدت؛ اول آنکده خلدق را برگ یندد بدر نفدس خدود ،در حدالیکده موجدب دیندی
بددر او نشددود و سددبب تحمددل مشددقت و اتددالف وقددت و غیددره نشددود .دوم ایثددار رضددای خدددا بددر
رضددای غیرخدددا ،ا گددر چدده در آن دشددوار یه ددا باشددد و مشددقت ز یددادی را در بددر داشددته باشددد
و تحمددل دشددواریهددایی را الزم داشددته باشددد .سددوم ایثددار خدددا؛ ز یددرا فددرو رفددتن در ایثددار خددود
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دعوی مالک بودن خود است؛ یعنی ایثار را از خداوند داند و خود را هیچ پنددارد .هجدویری
میگوید :ایثار بدر لقمده ،کدار سدگان اسدت ،مدردان جدان و زنددگانی ایثدار مدیکنندد (سدجادی،
.)351/1 :1379
در یک تقسیمبندی دیگر ،ایثار بر سه وجه آمدهاست :ایثار در مال ،در جدان و در دعدا .از
برتددرین مددوارد ایثددار ،ایثددار جددان اسددت .سددفارش پنجمددی اسددت ک ده پی دامبر ا ک درم
فرمایش به امیرالمؤمنین

ْ
ُ ْ ُ
َ لل ِخاموَ بیُّ

میفرمایند:
ماُّ

َام

ُاان ای ِن

در ای دن

؛ (نوری)246 /12 :1408 ،

[یا علی!] سفارش پنجم من به تو ایدن اسدت کده مالدت را و خوندت را در راه دیندت

نثار کنی.

یکی از و یژگیها مهم مکتدب تشدیع ،مسدئله شدهادتطلبی و ایثدار جدان و خدون در راه
دفاع از دین است .این و یژگی که اصل آن از سیره اهلبیت

استفاده میشدود ،آنچندان

در شددیعه برجس ددته اس ددت کدده شد دیعه ام ددروزه در دنیددا ب دده همددین وصددف شددناخته میشددود و
جامعهشناسان آن را یکی از رمزها موفقیت و بقا شیعه در طول تار یخ ارز یدابی مدیکنندد
(مصباح یزدی .)21 :1388 ،در قرآن کریم بده مدوارد متعددد ایثدار اشداره شددهاسدت و یکدی از
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بارترین این آیات مربوط به ایثار موالی متقیان در لیلة المبیت است که الگوی کاملی برای
ا
ایث ددار اس ددت و قطع ددا ایث ددارگری اه ددلبی ددت در روش ددنگ ددری و ه دددایت جامع دده ،نقش ددی بسدددزا
داشتهاست.

ْ
ُ ُ
ْ
ْ ُ
َّ
باا؛ (بقر )207/
لِ َ لِ ر ف ِباُّ ِع ِ
ضاِ ِ
اس م ْ یشو ی نفو ْلب ِتغاء م ْر ِ
َ ِم لُّن ِ
بعضدی از مدردم [بدا ایمددان و فددا کار ،همچدون علدی

خفتن در جایگاه پیغمبر

در لیلددة المبیدت بده هنگددام

] جان خود را به خاطر خشدنودی خددا میفروشدند و

خداوند نسبت به بندگان مهربان است.

ا
حقیقتا دست یافتن به زیباییهای الهی جز با ایثار حاصل نمیشدود .انسدان تدا از خدود
نگذرد و به فراتر خویش نرود ،حق ،انسانیت و ارزشهای واالی دین و مردم را بدر خدود مقددم
ندارد ،به امدری قدسدی و اعتبداری الهدی دسدت نمدییابدد و بده نیکدوییهدای حقیقدی واصدل

نمیشود (دلشاد تهرانی.)230 :1379 ،
نگاهیگذرابهحیا سیدعباسشبر 

ّ
عبدداس شد ّدبر بدده سددال 1321ق در بصددره متولددد شددد .از همددان سددنین جددوانی بدده شدداعری

اشددتغال داشددت ،امددا آن را بددر هددر کددس عرضدده نمددیداشددت؛ چددرا کدده ایشددان بدده تدددریس فقدده و
اصول در نجف مشغول بود و اکثر طالب علوم دینی یا از شعر رویگدرداناندد ،یدا از انتشدار آن
در میان مردم خودداری میکنند ،اما سید عباس شبر این مسدیر را در پدیش نگرفدت؛ چدرا
که او در شدعر گمشددهای یافدت کده او را بده مدردم ملحدق مدیسداخت .وجده شداعری او بدهرغدم
شهرتی که خانددان شدبر داشدتند ،نداشدناخته اسدت .اسدتاد ابدراهیم الدوائلی اسدتاد دانشدگاه
بغدداد در آن روزگددار در مجلدده راعدی کددار مددیکدرد او را شددناخت و از همددان زمدان مکاتبدداتی بددا او
انجددام داد کدده آثددارش در ایددن مجلدده منتشددر شددد .همچنددین تعدددادی از قصدداید او در مجلدده
اعتدددال نجفددی کدده آن را اسددتاد محمدددعلی بالغددی چدداپ مدیکددرد بدده چدداپ رسددید .او فقیدده و
مرشدد و نمایندد علمدای زمددان خدویش در بصدره بدود .هددر گداه در حضدور دانشدمندان بد ر در
نجف درس میداد ،ذکاوت و هوشمندیاش حیرت اساتید را برمیانگیخت ،تا جایی کده
حس دین کاشددف الغطددا ،اجددازه اجتهدداد دریافددت کددرد ،در حددالیکدده هنددوز بدده چهددل سددالگی
نرسیده بود (النصراوی.)87 -86 :1436 ،

وی فقیه و ادیبی بود که با اصرار ب رگان و از جملده «س ّدید ابدو الحسدن» منصدب قضداوت
شددرعی را در « ّ
عمدداره» و س د س در «بصددره» عهدددهدار شددد .او از نوابددغ عصددر خددود بددود و اکثددر
ّ
مج ددالت از جمل دده اله دداتف ،الغ ددری و البی ددان از آث ددار او به ددره ب ددردهان ددد (محم دددزاده:1383 ،
 .)742/1شاعر معاصر عراقی نسدبت بده حادثدۀ عظدیم کدربال بسدیار متعصدب اسدت .وی در
اخالق ،بخشنده و رقیق القلب و نرمخو بود و اگر خشم او را احاطه میکرد ،زودگذر بود .نقل
شده که خشم و عصبانیت او در یک جلسۀ احتجا در ری ظاهر شد و آن به خداطر شدعری
بود که شاعر معاصر نزار قبانی در یک کنفرانس ادبی در بغداد در سال  1969سرود:
و لبصدد دددری مدد ددن اْلسدد ددی کدد ددربالء
و جددراح الحسددین َبعدد جراحددی
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«جراحددت حسددین در قلددب مددن جراحددت و زخددم ایجدداد کددرده و در سددینهام اندددوه کددربال
بهپاست».
شبر از اینکه به زخمها و جراحتهای امدام حسدین اهاندت شدد ،عصدبانی گردیدد و سده
بیت شعر سرود و آن را به استاد جعفر الخلیلی که با هم عازم سفر به بیروت بودندد داد تدا آن
را به نزار بدهد یا در روزنامه چاپ کند.
َ
دالجراح سد د ددلیل طد د دده
َتعد د ددارض لبد د د
ل
ل
َ
راح َ
َج َ
ک(ید ددا ند ددزار) علد ددی الغد ددوانی

و ش د د د ددتان المقاص د د د ددد و ال د د د دددماء
َمحبسد د د د ددة و ت للعنه د د د د ددا الس د د د د ددماء
دات الحسد د د ددین و کد د د ددربالء
َجراحدد د د ل

و للإلص د د ددالح و ال د د دددین المف د د دددی
ل
با زخمها رو به رو شد و میان مقصدها و خونها تفداوت اسدت .زخدم و
«نواد پیامبر
جراحت تو ای نزار ،به خاطر زنان زیباروی است که آنان را آسمان لعدن مدیکندد و زخدمهدای
حسین و کربال برای اصالح و دین فدا شده است».

از جملدده مهددمتددرین آثددار ایشددان مددیتددوان بدده دیددوان الموشددور ،دیددوان جددواهر و ص دور ،االنفدداس

المحترقدده ،الددرد علددی المسددیحیین و الملحمددة السددماویة اشدداره کددرد .وی سددرانجام در روز عیددد
غدیر سال 1391ق وفات یافت .آرامگاه ایشان در سمت راست ورودی صدحن علدوی بداب
القبله غرفه شماره  13واقع شدهاست (النصراوی1436 ،ق.)89-87 :
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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مهمتهی  سهاور هایقیا اما حسی


قیام عظیم حسین بن علی

 رشعرعباسشبر 

بنا بر فرمود خود ایشان برای طلب اصالح امت جددش

و احیای فریضۀ حیاتی امر به معدروف و نهدی از منکدر انجدام پدذیرفت 1.ایدن هددف متعدالی،
دستاوردهایی مهم بر جای گذاشت که گذشت زمان از ارزش و اعتبار آنها نکاسته است.
.1تشویقهیثارجاندرره خاه

از مهددمتددرین شاخصددههددای مسددلمان حقیقددی ،پیکددار بددا دشددمنان و جانبددازی در ایددن راه
مقدس است؛ چندانکده حضدرت حسدین

نیدز سدرور همدۀ آزادمرداندی اسدت کده بدا اهددای

َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ّ
وف َوأنهی َع لن المنک لر.
َ .1و لإنما َخ َرجت لل َطل لب لاالص
الح فی أ ّم لة َجد  ،أرید أن آم َر لبال َمعر ل
ل

جان شیرین خود درسی ب ر به پیروان و ارادتمندان خود آموخت.
مدرسۀ حسینی ،مدرسۀ تربیت برای گذشتن از محبوبترین تعلقات آدمی در راه خددا
و برای خدا و در جهت بر پاداشتن حق و عدل است .حسدین

همده چیدزش را فددا کدرد تدا

حقیقت زنده بماند و عدالت رخ نماید و مردم با عدزت زنددگی کنندد و تدن بده ذلدت ندهندد.
حسین

بنای قیام خود را بر فداکاری در راه حق گذاشت و از همدان آغداز ایدن حقیقدت را

اعالم کرد و پیوسته بر آن تأ کید نمود (دلشاد تهرانی)231 :1379 ،؛ چنانکه در وصیتنامه
خود به محمد حنفیه نوشت:

ماِ س َُّْم بما ْلح َّ َمم ْ ر َّا علم َّ همیل س ْصمب ُر ح َّتم ی ْقضم ُ
فم ْ قبلن بق ُبول ل ْلح َّ ف ُ
لِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْل َّ ُ ْ ُ لْ
ْ
ب ْی ِن اب ْی لُّق ْ ِم ِبا ح ِ ؛ َه خیر ل حا ِک ِمی ؛ (محمدی ریشهری)310/1 :1384 ،
دول ح ّدق قبدول کندد ،پدس خداوندد سدزاوارتر اسدت بده
پس هر کس مرا بپدذیرد و بده قب ل
ّ
حق .و هر کس مرا در این امر ّرد کند و قبول ننماید ،پس من صبر و شکیبایی پیشه
میگیرم ،تا آنکه خداوند میان من و میان این جماعت ،حکم به ّ
حق فرماید.

راه حسددین

جددز بددا فددداکاری و ازخودگذشددتگی طددی نمددیشددود و هددر ک دس بخواهددد در

(دلشاد تهرانی.)232 :1379 ،

شدداعر معاصددر در آغددازین ابیددات خددود ،چدده زیبددا بدده او ایثددار امددام اشدداره مددیکنددد .سددید

عبدداس شددبر تددداعیکننددد ایددن عبددارت مشددهور امددام
خطبهای در میان خاندان و یاران خود فرمود:

اسددت کدده در شددب عاشددورا ضددمن

ْ ْ
ْ
ْ ُ
َّ
لِ نفو ُ فلی ْرحل معنا؛
قاء ِ
باذن ُمهجت َ ُم ِطنا عل ُِّ ِ
م ْ کان ِفینا ِ

هر کس در راه ما خون میدهد و برا دیدار ما (دیدار خدا) آماده اسدت ،کدوچ کندد

که من به خواست خدا ،صبح ،کوچندهام.

َ َ َ ا
َ
َ َ
الح د ددق َم َ
داذ اال لف د ددی َس د ددبیل َ
س
هج َت د دده
وم ل
مو َید د د د د د لة َو ت ل
َی د ددا َب د د ل
ل
احق د د د د ددا ک د د د د ددل ت ل
أسد د د د د دی ل
ل ل
«ای سخاوتمندی که در راه حق کوششت را برای دگرگونی و تأسیس و به پای داشدتن آن
ّ
(شبر)263/10 :1980،
نمودی».
کلمه بذل ،به معنا رها کردن نگهدار از چیز است ،و این کدار ،نشدانه آن اسدت کده

تأملی به دستاوردهای ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی ...

سلک حسینیان درآید ،باید آماد فداکاری در راه حدق و ازخدود گذشدتگی در راه دیدن باشدد
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نگهدار از آن چیز ،برا انسان اهمیتی ندارد .بدینسان میتوان گفدت کده میدان «بدذل» و
« له لبه» به معنا بخشش ،تفاوت ظر یفدی وجدود دارد و بدذل ،یدک درجده از هبده یدا بخشدش،
ّ
بداالتر اسدت .ا گدر کسددی بده شخصدی دیگددر ،چیدز داد و کدار خدود را مهددم تلقدی نکدرد« ،بددذل»
نامیده میشود (محمدی ریشهری.)389 :1387،
«مهجه» در اصل به معنا خونی است کده در درون قلدب وجدود دارد و حیدات آدمدی بده
آن بسته است .س س به خود قلب اطالق شده است (مکارم شیرازی.)641/7 :1386،
در ابیات میانی دیگر بار به او ایثار ایشان اشاره میکند و میگوید:
َ ََ
َ َ
َ
ّ
س
أرخصت لمن َم َهد
فی لذ لمة الدین ما
لل ل
لدی لن لسلن علی الس ل
مر المدد لاعی ل
«در عهد و پیمان دینی خود جان خود را برای دین ارزان ندادی .جای زخمها بر نیدزههدا
ّ
(شبر)263/10 :1980،
جاری شد».
ه ددیچچی ددز ام ددام حس ددین

را در انتخ دداب راه ددش متزل ددزل نم ددیس ددازد و خ ددانوادهاش از

همراهددانی باوفددا هسددتند کدده بنددا بدده قددول شدداعر عراقددی روزگددار نمددیتوانددد مددانعی بددرای امددام
ایجاد کند:

سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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َ
ّ َ
َ
س
ناهیک لمن نهضة غص الزمان بهدا
لمدددا تضدددم و تحدددوی لمدددن ندددوامی ل
هنگامیکه خانواده و نوامیس تو در اطرافت گرد میآیند ،روزگار از نهضدتی کده بده واسدطه
ّ
(شبر)263/10 :1980،
آن غصهدار شد تو را نهی میکند.
َ
َ
ا
َ َ ا
َ
َ
س
اهل
یاسد د د َدیا یحد د ددار لد د دده
ضد د د
دربت َرق َمد د ددا لق ل
الحساب و اص ل
ل
دحاب المقدا لیی ل
«ضربهای بر دشمنان وارد کردی که اهل حساب و کتاب را حیران کرد».
ّ
(شبر)263/10 :1980،
.2دفاعهزشرهفتهسالم 

از مهددمتددرین و بدداارزشتددر ین ثمددرات ایثددار جددان ایشددان و یدداران باوفایشددان و نیددز اسددارات
اهلبیتشان صیانت از کیان جامعۀ اسالمی در روزگاری است که بنا به قول مورخدان ،فسداد
ا
و بیبند و باری دیدن را در آسدتانۀ ندابودی و تحر یدف قدرار داده بدود و حقیقتدا امدام حسدین
منجی این حرکت عظیم میشود.

غیرت دینی تالش در نگاهبدانی دیدن از آفدت و حمیدت در حفدظ آن از بددعت و کوشدش
در تروی آن است (نراقی،بیتا .)303/1:مدرسۀ حسینی میآموزد که چگونه باید نگاهبان
دین بود و از آن پاسداری نمود و در تروی آن کوشید .از مهمترین علل قیدام امدام

ایدن بدود

که دین مورد تعرض قرار گرفتهبود و امویان تالش میکردند که دین را بده تمامده از محتدوا تهدی
کنند و جز پوسدتی از آن بداقی نگذارندد و بده ندام دیدن ،مدردم را بده بنددگی خدود گیرندد و تحدت
ّ
لدوای دیددن بدده حقدوق و حیثیددت و شددرافت مردمدان تعدددی نماینددد و دارایدیهددای ایشددان را بدده
غارت برند و دست به دست بگردانند (دلشاد تهرانی.)233 :1379 ،
در همین آغاز نهضت بود که حسین

خطاب به مدروان بدن حکدم کده او را بده بیعدت بدا

ی ید خواند و خیر دنیا و آخرتش را در آن اعالم نمود ،فرمود:

ُ َّ ُ
َّ
ُ
ُ
َّ ُ
َّ ْ
ثمل َؤ یمد؛
ِإنا ِلِل َ ِإنمآ ِإُّی ِ ر ِجعون َعلم ِلْلؤم ِم لُّوم م إذ قمد ب ِلیم ِت لنممَ ِبمرل ِم ِ

(محمدی ری شهری)410/3 :1384 :

همانا ما از آن خداییم و به سوی او بدازمی گردیم .بدا اسدالم بایدد خدداحافظی کدرد،
اگر ّامت [اسالم] به رهبر مانند ی ید ،دچار گردد.

جامع ددهش ددناختی اس ددت (دلش دداد تهران ددی .)237-236 :1379 ،شدداعر عراق ددی نیددز بدده ای ددن

تأملی به دستاوردهای ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی ...

غیرت دینی در مدرسه حسینی ،اصلی مبتنی بر بیدداری و خدردورزی و زماندهشناسدی و

ی ید بن معاویه به کلمه حکم معندای نزدیدک را دارد و فعدل ز یداد شددن در معندای دور اسدت
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واقعیت تاریخی اشاره کرده و میگوید:
َ
نق د َدذا َشدد َ
دالم لمدددن لفئدددة
د
د
س
اْل
ف
در
َو م ل
ل
«و شرافت اسالم را از گروهی که ستم و دغلکاری را در آن زیاد میکرد نجات دادی».
ّ
(شبر)263/10 ،1980،
البغدددی َتد لنی َسدد ادا لل َ
َی ید دد َها َ
س
ی
ن
دد
د
د
ت
ل
ل
ل

در کلمه ی ید ،توریه وجود دارد .توریه در اصدطالح بددیع ،آن اسدت کده لفظدی بیاورندد کده
دارای دو معنای نزدیک و دور از ذهن باشدد و آن را طدوری بده کدار ببرندد کده شدنونده از معندای
نزدیددک بدده معندای دور منتقددل شددود (همددایی .)175-174 :1389 ،بدده ایددن صدورت کدده اسدم
که معنای دور منظور است.

ظلمستیزی 
 .3

از دیگر تبعات این قیام ،مخالفت همیشگی شیعیان و پیروان ائمۀ اطهار

با ظلدم و

سددتم اسددت .ویژگددیهددای قیددام عاشددورا ظلمسددتیزی و مبددارزه بددا طدداغوت اسددت .انسددان بدده
فطرت خود دوستدار عدالت و بیزار از ستم است و مدرسۀ حسینی ،مدرسۀ رشد فطدرت در
جهت حقیقت آدمی اسدت .حسدین

خدود مظهدر عددالتخدواهی و ظلدمسدتیزی اسدت و

قیددام او قیددامی در جهددت بر پددایی قسددط و عدددل و رفددع سددتم و سددتمگددری بددودهاسددت (دلشدداد
تهرانی .)86 :1379 ،فریاد ظلمستیزی آن امام ب رگوار پیوسته شنیده میشود:

ُ
سن تو ان َّسن للح َّ ن ُیعم ُل ب ِ َّ
لُّباطل ن ُیتنماه عنم ؛ (محمددی ریشدهری:1384 ،
َسن ِ
ِ

)249-248

مگر نمیبینید که بر پایه حق رفتار نمیشود و از باطل ،پرهیز نمیگردد؟

عباس شبر خطاب به امام مجاهد خویش اینگونه میگوید:
وحد د ادا کد د َ
َ َ
دان َ
َ ّ
َب َعثد د َ
َ
َ
دت فد ددی الد د ّددین َر َ
س
أزهق َهد ددا
جد د د د ددور الطغد د د د ددا ل و إرهد د د د د ل
داق اْلبد د د د ددا للی ل
ل
در دین ،روحی را دمیدی که جدور سدتمگران و طغیدانگدران و دسیسدههدای شدیاطین را از
ّ
(شبر)263/10 :1980،
بین برد.
.4پایبنایبههخالصوگذشت 
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بددیشددک هددر کدداری بدددون اخددالص و فددداکاری بددیحاصددل اسددت .آنچدده در مسددیر حددق
اهمیددت و کددارایی بسددزایی دارد ،خلددوص نیددت و تقددوای الهددی اسددت کدده سددختتددرین امددور را
ّ
ّ
آسان مدینمایدد .ا گدر اخدالص نباشدد« ،مقددم داشدتن دیگدر » تحقدق پیددا نمدیکندد .وقتدی
کسی با انگیزها غیر الهی ،چیز را که خدود بددان نیازمندد اسدت ،بده دیگدر مدیدهدد ،در
واقددع آن را بدده خددودش داده اسددت؛ چددرا ک ده انگیدزه نفسددانی و خودخددواهی ،او را بدده ایدن عمددل
وادار می کند (محمدی ریشهری و دیگران.)116/1 :1384،
امام

مصداق بارز چنین انسانی است که در انجام نهضت عظیم خدود ذرهای تردیدد

به خود راه نمیدهد .مدرسۀ حسینی مدرسدۀ دوسدتی انسدانهاسدت؛ مدرسدۀ عبدور کدردن از
خودخواهیهای فردی و جمعی و مدرسۀ دیگرخواهی است که انسدان بدا چندین عبدوری ،از

مرزهای حیوانیت فردی و جمعی عبور میکند و در مرزهدای انسدانیت گدام مدینهدد و هدر چده
دب بداالتری از انسدانیت دسدت مدییابدد .انسدانوار زنددگی
در این مسیر پدیش مدیرود ،بده مرات ل

کردن ،زندگی کردن نه برای خود ،که برای دیگران است (دلشاد تهرانی.)184 :1379 ،

عباس شبر چه زیبا از این فداکاری و اخالص سخن میگوید:
َ
َ َ َ
جلد د ددس لللهد د د َددی َو َ
َ
الحد د د لدق
دالص َو تض لدح َی لة
ف د د دی َم ل
شرعت دستور إخ ل
َ
دریعد د دکد د د د د د
شد د د د د د د
دت دتد د د د
حقید دقد د د د د د د
ددایتد دود د د د د د د د
أسیسد د
دی (وضدددع
دردی
«ق ددانون اخدددالص و ف ددداکاری را در مجلدددس هتد ل
ّ
(شبر)263/10 :1980،
نمودی).
َ
بین واژگان «ش َر َع»« ،دستور»َ « ،مجلس»« ،الهدی» و «الحق» مراعات النظیر وجدود دارد.
مراعددات النظیددر آن اسددت کدده در سددخن امددوری را بیاورنددد کدده در معن دا بددا یکدددیگر متناسددب
باشند؛ خواه تناسب آنها از همجدنس بدودن یدا از جهدت مشدابهت ،مالزمدت و تضدمن باشدد
(همایی .)168 :1389 ،مجلس استعاره از میدان جن

و کربالست .نوع استعاره مرشدحه

است که همراه بدا چیدزی باشدد کده بدا مسدتعار منده ،یعندی مشدبه بده مناسدبت دارد و مرشدحه
نامیددده شدددهاسددت ،بدده خدداطر قددوت یددافتن و تقو یددت اسددتعاره بدده وسددیلۀ ذکددر چیددزی کدده بددا
مس ددتعارمنه و مس ددتعارله بد ده ق دددری ز یددداد م ددیش ددود کددده گ ددویی اسدددتعارهای در ک ددار نیسدددت
(الهاشمی .)182-181/2 :1388 ،در بیت فوق ،شدرع ،دسدتور ،الهددی و الحدق بدا مجلدس
مناسبت دارد .شاعر میدان جن

را به یک مجلس تشبیه نموده و س س با حذف مشبه و

آوردن واژههای ذکر شده به زیبایی و تاثیر آن کمک شایانی کرده است.
.5خلقشرهفتیجاودهنه 

حادثۀ عظیم عاشورا عدزت و شدرافتی مدیآفریندد کده در ندوع خدود بدینظیدر اسدت .مدرسدۀ
حسدینی مدرسدۀ آمددوزش بلندددهمتددی در واال تددرین جلدو آن بدده شددمار مددیرود .ایددن واالهمتددی
است که پرچم مدرسدۀ حسدینی را بدر فدراز بلنددتدرین قلدههدای شدرافت انسدانی در اهتدزاز نگده
میدارد و آموزههای آن را جاودان میسازد (دلشاد تهرانی.)221 :1379 ،
واالهمتی از ب ر ترین فضایل انسانی است؛ زیرا هر کس به مراتب بلندد و مددار عدالی

تأملی به دستاوردهای ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی ...

مستعارمنه مناسبت دارد .این نوع استعاره بلیغترین نوع آن است؛ چرا که ادعدای یکسدانی
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رسددید ،بدده واسددطۀ ایددن کمددال انسددانی بددود کدده انسددان واالهمددت تددن بدده تبدداهی نمددیدهددد و بدده
مراتب دانی راضدی نمدیشدود و بدرای تحصدیل مراتدب عدالی و امدور متعدالی دامدت همدت بده
کمر میزند و در راه رسیدن به مقامات شامخ انسانی تالش مدیکندد (نراقدی ،بدیتدا)301/1 :؛
چنانکه شبر امام را در صدر همۀ مصلحان تاریخ مینشاند و میگوید:
َ َ
َ
َّ َ
َو إس د د د د د د ددم َ
س
اْلرض
حین قوامیس م َخلد لفدی
صل
ک عن د د د د د د د َدوان الق د د د د د د د ل
لللم ل
دوامی ل
ل

«مصلحان قاموسهای جاودانهای در زمین دارند و نام تو عنوان این قاموسهاست.
ّ
(شبر)263/10 :1980،
در بیت فوق تصدیر قوامیس وجدود دارد .کلمدۀ اول بیدت ،در اول یدا در وسدط یدا در میانده

مصراع دوم تکرار شود.
در بیت دیگری اینگونه میگوید:
َ
هدد د َدذا هد د د َدو َ
الشد د د َدرف َ
داقی فمد د ددا َهد د د َدرم
البد د د ل

َ َ َ َ َ
َ َ
س
یعد د د ددزی للغد د د ددن ل عمد د د د ل
دون أو رعم لسدد د د دی ل
«این شرافتی است که همدواره پایددار مدیماندد و مانندد اهرامدی نیسدت کده آن را بده شدکوه
ّ
(شبر)263/10: 1980،
خدایگان مصر نسبت میدهند».
نهضددت امددام

دنیددا را نیددز سددربلند کددرده اسددت و شدداعر عراقددی در بیتددی بدده ایددن موضددوع

اشاره دارد:
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َ
إکبد د د َ َ
هضد د د ددتک الد د د دددنیا َو َت َ
لل َ
لحشد د ددر َمد د ددا َبدد د دی َن َ
س
قعد د د ددد َها
تقد د د ددیم لن
ل
ل
دار و تقد د د لدد یدد د د ل
«نهضت تو دنیا را برپا میدارد و آن را بدرای حشدر مدینشداند (نهضدت تدو باعدث سدرفرازی
ّ
(شبر)263/10 :1980،
دنیاست)».
بین تقیم و تقعد تضاد وجود دارد .استعاره مکنیه در بیت فوق به چشم مدیخدورد .دنیدا
را به موجدودی تشدبیه کدرده اسدت کده نشسدت و برخاسدت دارد و سد س خدود موجدود حدذف
شده و به لوازم آن ،یعنی حرکت و پویایی آن اشاره شدده اسدت و مدراد از حرکدت بقدا و نشداط
جامعۀ اسالمی است.
در بیت دیگری به ارزش این قیام خونین اینگونه میپردازد:
َ
َ
َ َ
ََ َ
َ
َ ََ
دوس
لد د د د ددوال َک الند د د د دددث َرت لف َیند د د د ددا َم َعا للمد د د د دده
فلد د ددم ن لجد د ددد غید د ددر ر بد د ددع لمند د دده مطمد د د ل
«ا گدر تدو نبدودی آثدار و نشدانههدای آن [دیدن] بدرای مدا محدو مدیشدد ،پدس غیدر [حواشدی آن]

ّ
(شبر)263/10 :1980،

همه چیز پاک شده بود».

از نظددر شدداعر معاصددر عددرب ،بقددای دیددن اسددالم مرهددون خددون حضددرت سیدالشددهدا
است .در بیت فوق با وا آرایی حرف الم رو بهرو هستیم .حرف الم در خدود معندای ارتبداط
و چسبیدگی دارد .به همین سبب عربز بدانهدا از ایدن حدرف بدرای نسدبت و مالکیدت بهدره
میبرند (عباس.)80 :1998 ،
.6رسیانبهمجاوبزرگوهری 

ب ر منشی و ب رگواری یکی دیگر از نتای این قیام خدونین اسدت کده تدا ابددیت سدرلوحۀ
کار تمام جوانمردان قرار دارد.
َت َند د َداو َح المجد ددد فد ددی َبحد ددث َو َ
َخ َّل د د د د َ
دال َمدر َ
ددت َها َفه د د د ددی لل َ
س
د
د
د
ی
ددر
د
د
ت
دة
د
د
د
د
س
د
د
د
د
جی
ل
ل
ل
ل
ل
ل
«بددین بلندددی و تقدددیس ایددن قدداموس بددرای هم دۀ نسددلهددا مدرسددهای اسددت کدده مجددد و
ّ
(شبر)263/10: 1980،
ب رگواری در آن یاد داده میشود».
بین مدرسةَ ،بحث و تدریس مراعات النظیر وجود دارد.

مهدددیبیددک کرمانشدداهی از ایددل سددنجانی اسددت .وی در سددال 1293ش در تهددران چشددم بدده
جهدان گشددود .خوشددل تحصددیالت خدود را تددا مدرز دیددپلم ادامده داد و سد س ندزد حددا شددیخ
علی رشتی که یکی از استادان ادبیات عدرب بدود مغندی و مطدول را آموخدت و چنددی نیدز در
اصددفهان و شددیراز بدده تکمیددل ادبیددات و منطددق و تددا حدددودی فلسددفه مشددغول شددد .وی مدددت
سی سال به سیر و سیاحت به نقاط مختلف ایدران پرداخدت و سدالهدا نیدز کشدورهای دیگدر
اس ددالمی را ب ددا ش ددوق ط ددی ک ددرد .از آنج ددا ک دده وی کس ددوت روح ددانی داشددت بیش ددتر مض ددامین
اشددعارش در مدددح و رثددای ائمدۀ اطهددار
معصددوم

و حقددایق اسددالم اسددت و بددرای هددر یددک از چهددارده

 71قصددیده بدده تعددداد سددالهددای عمددرش سددروده اسددت .او از علمددای واقعددی و

عرفای حقیقی به احترام تمام یاد کرده است.
خوشددل سدالهدا بدده بیمداری قلبدی مبدتال بددود و سدرانجام در اول مهدر مداه سددال 1365ش

تأملی به دستاوردهای ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی ...

نگاهیبهزندگیخوشدلتهرانی 
ّ
ّ
عل ددی اکب ددر صد دلح خ ددواه مددتخلص ب دده «خوش دددل تهرانددی» فرزنددد حددا رحددیم ،ج دددش
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چشدددم از جهد ددان فد ددرو بسدددت و در اب د دنبابو ید دده بد دده خددداک سد د رده شدددد (محمددددزاده:1383،
.)1463/2
یکی از بهترین سرمشقهای مبارزه در عصر معاصر ،نهضت عاشورا بود .بنابراین اشدعار
و نوحههای عاشورایی این عصر ،به طدور و یدژه در دهدۀ چهدل و پنجداه ،محمدل موضدوعاتی از
قبیل فلسفۀ قیام حسینی شد ،روح حماسی به خود گرفت و معناگرایانه ارائده گشدت .ا گدر از
ایددن دسددته شدداعران بخددواهیم یک ددی نفددر را برگدد ینیم ،بددیگمددان روحددانی شدداعر ،علددیاکبددر
صلحخواه مشهور به خوشدل تهرانی است .این نکته با پیوستن به زمدان انقدالب اسدالمی و
رشد و روا و رونق و بهبود کیفیت معنایی شعر عاشورایی ،پروردهتر و کاملتر گشت (کدافی،
.)475 :1386
بنیدان مدذهبی انقدالب و شدکلگیدری آن بدر اسداس دریافدت صدحیح از نهضدت عاشددورا،
فراوانی شاعران عاشورایی را در عصر حاضدر سدبب شددهاسدت؛ بده نحدوی کده در ایدن عصدر،
تنهددا اقبالمندددان و توفیددقنصددیبان ،همچددون دورههددای گذشددته بدده سددراغ شددعر عاشددورایی
نمیروند ،بلکه برترین شداعران عصدر و انقدالب ،بد ر تدرین شداعران عاشدورایی نیدز بده شدمار
میآیند (همو.)103 :
سهاور هایقیا حسینی رشعرخوشدل 
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شاعر معاصر ایرانی در دیوان شعرش چندین شعر در باره قیدام حسدینی دارد کده بده یکدی
از مشهورترین آنهدا پرداختدهایدم .یکدی از ویژگدیهدای ایدن قطعده شدعر ایدن اسدت کده انتخداب
واژگان با صالبت لحن حماسی شعر را با حزنی شکوهمند در هم آمیخته است.
.1دعوتبهحیاتعزتمناهنه 

خوشدل تهرانی راز جانبداز ی امدام

را در اقبدال بده حیدات عزتمندد مدیداندد و ایدنگونده

میسراید:
بد ر فلسددفۀ نهضددت حسددین ایددن اسددت

کدده مددر سددرخ بدده از زندددگی ننگددین اسددت

(خوشدل تهرانی)745 :1370 ،

مددر سددرخ کنایدده از شددهادت اسددت .در آسددتانۀ ظهددور ،جن هددا خددونین فراوانددی رخ

خواهدد داد کده بسدیار از مددردم کشددته خواهنددد شددد .از ایدن کشددتار ،بدده مددر سددرخ یداد شددده
است .حضرت علی

ْ

در اینباره فرمود:
ُ

 ...فأ َّما للم ْ ُِ لْل ْحمر ف َّ
اُّو ْیف؛ (سلیمیان)392 :1388 ،
ِ
اما مر سرخ [کشته شدن با]شمشیر است.

اید ددن مد ددر را از آن جهد ددت سد ددرخ مد ددینامند ددد کد دده قتد ددال بد ددا نفد ددس و مسد ددتلزم پیکد دداری
خونین است .در مر سرخ نفس ذبح میشود و چون ذبح با خون همدراه اسدت ،قتدل نفدس
را موت احمر میخوانندد (ابدنعر بدی .)258/1 :1419 ،بیدت فدوق یدادآور ایدن جملدۀ امدام
است که فرمود:

ُ َّ
م ِ ف ِع َّْ خیر ِم حیاة ف ذل؛ (مجلسی)192/44 :1404 ،

ّ
مر با ّ
عزت بهتر از زندگی با ذلت است.

در بی ددت ف ددوق ب ددا دو صد دنعت تع ددوی

موص ددوف و صد دفت و تت ددابع اض ددافات ک دده آوردن

کسرههای متوالی است خواه در اضافه باشد و خواه در وصف (همایی )26 :1389 ،رو بدهرو
هس ددتیم .ب ددین م ددر و زن دددگی تض دداد وج ددود دارد .وا آرای ددی ح ددرف «ن» در ب ددین ب دده چش ددم
صدوت حد ین اسددت و بدا مشدددد شدددن ندون در آخددر لفددظ ،ویژگدیهددای حددزنانگیدز بددودن آن بددر
سایر ویژگیهایش غلبه میکند (عباس.)143 :1998 ،
ظلمستیزی 
 .2

یکی از بدارزتدرین درسهدای ایدن قیدام ظلدمسدتیزی اسدت .آنکدس کده بدا ظلدم مدیسدتیزد
جوانمرد و آزاده است .حسین
زیارت اربعین امام حسین

ابیل ُم ْهجت ُ فی

)331/101

با نهضت خود راه آزادگی را بر همگان گشود ،چنانکده در
منقول از امام صادق
ُِّی ْومت ْن ِقی ِعبماا

ْ

آمدهاست:
َّ

ِمم للجهاُّ ِمَ َح ْیمر ِة لُّضم ُّ َِ؛ (مجلسدی:1404 ،

و خددون قلددبش را در راه تددو نثددار کدرد تددا بندددگانت را از ناآ گدداهی و سددرگردانی گمراهددی

نجات بخشد.

تأملی به دستاوردهای ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی ...

میخدورد .خاصدیت ندون در حدزن و انددوه صدوت آن اسدت و صددای گر یده و نالده نتیجده ایدن
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حس د د د د د ددین مظه د د د د د ددر آزادگ د د د د د ددی و آزادی اس د د د د د ددت
خوشد ددا کسد ددی کد دده چنید ددنش مد ددرام و آید ددین اسد ددت
شاعر ایرانی نیز در تداوم مسیر ظلمستیزی اینگونه میسراید:
ند دده ظلد ددم کد ددن بد دده کسد ددی ند دده ز ید ددر بد ددار ظلد ددم بد ددرو
ک دده ای ددن م ددرام حس ددین اس ددت و منط ددق دی ددن اس ددت
نخستین بیت شاعر در این بخش ،این جملۀ مشهور امام را در ذهن تداعی مدیکندد کده
در روز عاشورا خطاب به دشمنان فرمود:

ُ
ُ
ُ ُ
ُ
إن ُّ یک ُّک اَ َ ک ُنت نتخافون للمعاا فک ن ل لحرلرل ِف انیا ک ؛ (همو)51/45 :

ای پیروان آل سفیان! اگر شما دین ندارید و از روز قیامت نمیترسید ،پس [الاقل]
در زندگی خود آزاده باشید.

بیت دوم نیز تلمیحی به این سخن ایشان است که فرمود:
ْ
ْ
إن َّ نفوم ن کبم ُمر ِم م ذُّ م

(الشریفی)360: 1383،

ْ
َ ِه َّمت م ن ْعل م م م لن ل ْحمممل َّ
لُّضم ْمی خ ْ فمما ِم م للم م ِ؛
ِ
ِ

منش من ب ر تر از این است و ّ
همت من عالیتر است از آنکه از ترس مر  ،به زیر
بار ستم روم.

سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399

58

در دومددین بیددت در کلمدۀ ظلددم ،تصدددیر مصددراعی وجددود دارد .تصدددیر مصددراعی نددوعی از
تصدیر است که واژه در ابتدا و انتهای مصراع تکرار شود.
در این مسیر حتی اگر خون هم ریخته شود مبارک است؛ چنانکه شاعر میگوید:
ز خد د دداک مد د ددردم آزاده بد د ددوی خد د ددون آید د ددد

نش د ددان س د ددروری و راه دی د ددن ای د ددن اس د ددت

(خوشدل تهرانی)745 :1370 ،

ترجیحمنطقبراحساس 

شدداعر معاصددر ایرانددی معتقددد اسددت آنچدده بایددد در بددازخوانی و بددازاندیشددی ایددن حماس دۀ
عظددیم رخ دهددد ،بصددیرت و واقددعاندیشددی اسددت .بدده عبددارت دیگددر ،عقددل بایددد بددر احسدداس
پیشی گیدرد تدا عمدق ایدن نهضدت بیشدتر بدر همگدان نمایدان شدود .یکدی از رسدالتهدای شدعر

عاشورایی معاصر ،ترحمزدایی از این قیام شکوهمند است.
ند دداتوانی «بیمد دداری» و «تد د ّ
درحم» بد دده تد دددری در فرهن د د شد ددعر عاشد ددورای معاصد ددر رن د د
مددیبازنددد و جددای خددود را بدده واژههددایی «جهددت دار»« ،هدددفمنددد» و «ارزشددی» مددیس د ارند.
هدددف شدداعر امددروز دیگددر در گریاندددن عددزاداران حسددینی خالصدده نمددیشددود و او مددیکوشددد بدده
جبران ستمی که ناخواسته ّ
توسط شعرای آیینی و در گذشدته بده آل اهلل رفتده اسدت بدا تبیدین

مکارم اخالقی و تصویر صفات انسانی این ب رگواران و بدا ّ
معرفدی مکتبدی کده آندان بدرای همده
انسددانهددا و در همیشدده تدداریخ بنیددان نهددادهانددد ،جایگدداه واقعددی آنددان را نشددان دهنددد و از روی
تحریفدددات عاشدددورا پدددرده بردارندددد و سدددیمای حقیقد ددی شدددهدای کدددربال را بددده تصدددویر کشدددند
(مجاهدی.)172-171 :1390 ،
همددین ندده گر یدده بددر آن شدداه تشددنهلددب کددافی اسددت
اگرچ د د دده گر ی د د دده بدد د ددر آالم قل د د ددب تس د د ددکین اسدد د ددت
بب ددین ک دده مقص ددد ع ددالی وی چ دده ب ددود ای دوس ددت

ک د دده درک آن س د ددبب ع د د ّدز و ج د دداه و تمک د ددین اس د ددت

حسددین

بددا بینددایی و بیددداردلددی تمددام در راه احیددای سددنت گددام نهدداد و دعددوت او بددرای

خار کردن سرنوشت اسالم و مسلمانان از چن

امویان از سر بیندایی و آ گداهی بدود .تدالش

تربیتددی ایددن مدرسدده بددر آن اسددت کدده آدمیددان بدده بینشددی عمیددق دسددت یابنددد و بددر هم دۀ امددور
زندگیشان بصیرت حاکم باشد (دلشاد تهرانی.)113- 112 :1379 ،
تصدیر در کلمه «گریه» وجود دارد .تکدرار صدامت بلندد «آ» نیدز در خدود ندوعی تنبده و تدذکر
برای مخاطبان و نوعی آه و سوز از شنیدن صدای «هد» در جان مخاطب نفوذ میکند.
احیای ی محمدی 

شاعر ایرانی ،سر افراشتۀ امام

را مایۀ سرافرازی آل اهلل میداند.

فد ددراز ند ددی سد ددر وی گد ددر رود نباشد ددد بد دداک

کد دده سد ددرفرازی طاهد ددا و آل یاسد ددین اسد ددت

(خوشدل تهرانی)745 :1370 ،

تأملی به دستاوردهای ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی ...

(خوشدل تهرانی)745 :1370 ،
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در بیت فوق با صنعت تصددیر در کلمدۀ «فدراز» رو بدهرو مدیشدویم .تکدرار صدامت بلندد «آ»
ضمن ایجاد فضای حماسدی در شدعر بدا خدود ندوعی معندای فخامدت و عظمدت ایدن حرکدت
ارزشمند امام را نیز به گوش مخاطب فریاد میکند.
فاعازشراف اسی 

حراست از عزت و شرافت دینی از مهمترین وظدایف مسدلمانان اسدت .امدام حسدین
در حدیثی شریف فرمود:

ْ

ْ

ما ْلهون للْم ْ ِ عل ؤبیل ِن ْیل ِ لُّ ِع َّْ َ ْ
إحیاء للح ؛ (شریفی)360: 1383،

چقدر مر در راه رسیدن به ّ
عزت و احیای حق سبک و راحت است.

شاعر ایرانی هیچ چیز حتی مر ع یزان را مانعی در این راه برای امامش نمیبیند:
اگر چه داغ جوان تلخکدام کدردش گفدت

کددده مدددر در راه حفدددظ شدددرف چددده شدددیرین

)745
دت
1370د:د د د د د د د د
تهرانی،د د د د د د د د د د
(خوشدل د د د د د د د د د د د د
اسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د

بین تلخ و شیرین تضاد وجود دارد و آن قرار دادن دو چیز متضاد در مقابل هم است.

از دیدددگاه شدداعر پارسددیگددوی ،ماحصددل هم دۀ رشددادتهددا و خلددوص نیددت امددام و یددارانش
حتی در طبیت نیز جاری و ساری است:
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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ز خدد د د ددون سدد د د ددرخ شدد د د ددهیدان کدد د د ددربال خوشدد د د دددل
ده د د ددان غنچ د د دده و دام د د ددان الل د د دده رنگ د د ددین اس د د ددت
(خوشدل تهرانی)746 :1370 ،
در بیددت پایددانی ،شدداعر بددا ذکددر تخلددص شددعری خددود و بددا آوردن دو ص دنعت شددعری ،بدده
زیبددایی بدده ارزش و اهمیددت انقددالب حسددینی اشدداره دارد .نخسددت حسددن تعلیددل و آن ایددن
ّ
اسددت کدده بددرای صدفتی یددا مطلبددی کدده در سددخن آوردهانددد ،علتددی ذکددر کننددد کدده بددا آن مطلددب
ّ
مناسدبت لطیددف داشددته باشددد و بیشددتر ادبددا شددرط کددردهانددد کدده ایددن علددت ّادعددایی باشددد ندده
حقیقددی (همددایی .)170 :1389 ،سددرخی غنچدده و گددل اللدده برگرفتدده از سددرخی خددون شددهید
کربالسددت و اسددتعاره بالکنایدده یددا تشددخیص در دو عبددارت دهددان غنچدده و دامددان اللدده وجددود
دارد .در هددر دو عبددارت مسددتعارله انسددان اسددت کدده بددا ذکددر دهددان و دامددان بدده آن اشداره شددده

است و آنگاه به مستعار منه یعنی غنچه و الله اف وده شده است.
نهیجه 

با توجه به بیان تعداریف متعددد از ایثدار و اقسدام گونداگون آن ،بهتدرین ندوع ایثدار کده نشدانۀ
کمال بشر است ،ایثار جان است و نمونۀ بارز و تکاملیافتۀ آن حیات ائمۀ معصومین
بهویژه حضرت سیدالشهدا

و

است که با تدرک سدفر روحدانی حد و همدراه سداختن یداران و

خددانواد خددویش ،شددهادت خددویش و بدده اسددارت رفددتن خددانواد ع یددز خددود در احیددا و تددرمیم
بنیانهای جامعۀ اسالمی گام مهمی برداشت .ایثار اجتماعی یا شهادتطلبی در ادبیدات
کشورهای عربی و در ادبیات فارسی از جایگاه ویژهای برخوردار اسدت ،بدهگوندهای کده آثداری
کدده در ایددن حیطدده خلددق مددیشددوند از تقدددس و مانددایی بیشددتری نسددبت بدده سددایر آثددار ادبددی
برخوردارند .مقولۀ شهادتطلبی در جامعۀ اسالمی عالوه بر ترغیب و تشویق مردم به ادامدۀ
ایدن راه مقددس نتدایجی پربدار و درخشدان بدرای همدۀ مسدلمانان بده ارمغدان مدیآورد و بده حددق
باید گفت آنکه جان میبخشد جامعهای را احیا میکند.
در ش ددعر دو ش دداعر معاص ددر س ددید عب دداس ش ددبر و خوش دددل تهران ددی ض ددمن پ ددرداختن ب دده
و ص د دیانت از کید ددان اسد ددالم ،مبد ددارزه بد ددا ظلد ددم و جد ددور ،اعد ددزاز اخد ددالص و گذشد ددت ،خلد ددق
عزت و شرافت ،ترجیح منطق بر احسداس و رسدیدن بده کرامدت و ب رگدواری تنهدا بخدشهدای
کوچکی از نتای این حماسۀ عظیم تاریخی اسدت کده در دو شدعر انتخدابی آندان مدورد اشداره
قرار گرفته است.

تأملی به دستاوردهای ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی ...

مقولۀ ایثار اجتماعی به آثار و نتای ایدن قیدام پدر شدور و شدعور پرداختدهشدده اسدت .حمایدت
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